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Do najstarszego w mieście kościoła czuł się zobowiązany  zbliżać pieszo. Tylko w ten sposób zdarzało się  
niekiedy odnaleźć właściwe nastawienie pozwalające chłonąć całym jestestwem szczególną atmosferę tego 
miejsca. Piesza wędrówka stanowiła coś w rodzaju rytualnego obmycia. Była rodzajem uwertury do tego co 
zaraz miało nastąpić. Na lekkich stopach pozostawiając za sobą świat codziennej pospolitości szedł wzdłuż 
rzędu pięknie strzelistych topoli narzucających swoją obecnością wyzwanie zmierzenia się z wysokimi i 
problematycznymi zarazem rejonami  istnienia. Korony kształtnie z natury uformowanych drzew stanowiły tego 
wieczora jedyny rysunek na tle bezchmurnego i klasycznie wysklepionego nieba. Najrozleglejsza kopuła 
zalegająca nad horyzontem zdawała się wyrażać  jakiś spokój i nasycenie idealnej kompletności. Jedynym 
dysonansem w kompozycji były właśnie korony drzew niewinnie, z  wdziękiem, jakby ożywiane duchem 
przekory, naruszały spiżową  powagę nieboskłonu. Droga meandrowała wśród  łąk i sitowia, zapadając się wraz 
z sunącym prawie bezszelestnie przez dolinę strumieniem na samo jej dno. Za  plecami dogasające słońce 
obdarowywało pomarańczowo- złotymi promieniami chałupę z czerwonej cegły, stanowiącej jedyną w tej 
okolicy skamieniałość upamiętniającą epokę dawno minioną. 
Na tandetnym mostku pozbawionym prawie balustrady  nazwanym przez niego w przypływie melancholii 
mostem aviniońskim stały dziewczyny równie kopulaste i cudownie jak niebo okrągłe. Neoplatończycy uznawali 
kulę za najdoskonalszy kształt spotykany we wszechświecie. Kulistość kształtów owych dziewcząt potwierdzała 
w całej namacalnej rozciągłości  trafność tego antycznego przekonania. 
Napotkane przypadkowo kobiety dotknęły go głęboko i istotnie  wyzwalając fętę najprzeróżniejszych wizji i 
wielobarwnych emocji,  będących wariacjami  na temat kulistości. Ale nie to było przecież w jego spotkniu z 
kobietą  najważniejsze, zawdzięczał jej znacznie więcej. Kto wie ? może dzięki kobiecie  doświadczył  w 
przekonywujący sposób  transcendencji, zdumiewającej nieciągłości, ciszy  i pustki która jednak nie przerażała. 
Przeciwnie, uwodziła czystością swojej nieskazitelnej formy, otwierając go na doświadczenie w którym nie 
słyszał  słowa. Jeszcze kilka kroków i pojawiło się w polu widzenia niewielkie wzgórze a zza otaczających je 
drzew wyłoniły się najpierw wieże a później zgrabna sylweta kościoła. Komu bije dzwon ? 
Na tym służewieckim wzgórzu zakończył się pewien może najistotniejszy rozdział  historii nowożytnej Polski.  
Więcej, tutaj objawił się w możliwie najbardziej brutalnym stylu kryzys duchowy Europy. Nasze Termopile. 
Stacja docelowa ostatnich z wielkich. Jakkolwiek trudno o trafną ich charakterystykę należy się im lapidarny 
hołd . Każdy z nich „był Kimś.” Jeszcze dzisiaj doniośle, dla tych co mają uszy, brzmi  zaświadczone czynem 
wypowiadane przez nich każdego dnia NIE. Z pozoru niewinny trzy literowiec rzucony w twarz tyranom, 
oznaczał gotowość do znoszenia wszelkiego możliwego cierpienia, związanego z podjęciem walki z góry 
skazanej ,przynajmniej w wymiarze fizycznym, na przegraną. „Honor ponad wszystko”. Dewiza wyrażająca 
przesłanie godne wolnego ducha, będąca obelgą  dla  każdej  władzy ceniącej najbardziej posłuszeństwo. 
Na wzgórzu u stóp kościoła górującego nad rozciągającymi się wokół dzielnicami wielkiego miasta zwanego   
pstrą krową  ustawiono potężne kamienie, ku upamiętnieniu tamtej walki, by symbolizował przymierze niczym 
jedyna w swoim rodzaju arka między starymi i nowymi laty, między życiem i śmiercią. Pobliski murek 
odgradzający teren. Kościoła od profanicznego miasta, stał się tego wieczora osobliwą sceną na której 
ekstatycznie dysponowana  para uprawiała  ostrą i odważną miłość obficie zroszoną szampanem. A jednak 
przyklasnął tej miłości tak jak uczyniliby to zapewne spoczywający w ziemi bohaterowi i rozpięty nieopodal u 
bram Kościoła na krzyżu Chrystus.   
I oto na nowo zaczął pojmować tajemnicę krzyża. Czyż nie konstytuowały jej dwie równoległe ? które w 
przedchrystusowej przestrzeni nigdy by się nie zbiegły, gdyby nie cud i nowa unia rozciągłego i czasowego, 
ducha i ciała . Adios camarados wyszeptał  i usłyszał jeszcze” jeżeli my zapomnimy o nich Ty zapomnij o 
nas.”......  
 
2 
Kobiety, drzewa , chmury. Obiekty artystyczne w najbardziej oczywisty sposób wydarzające się w mieście 
skądinąd zupełnie nie artystycznym, gdzie Hitler i Stalin zrobili już swoje. Jedyne zjawiska którym w tym 
mieście bez wahania można powiedzieć tak. Chmury skłębione dynamizujące niebo  niemal  do granic 
wytrzymałości obserwatora ,do bólu oczu , najbardziej niespotykane kształty i   kolory w dzikiej  gonitwie po 
niebie niektóre ciężkie niczym granitowe monolity  rozsadzane  ładunkiem dynamintu,  inne przeciwnie lekkie i 
delikatne kołysane przez  wiatr niczym kobiece sukienki . 



                                                                                                                                                               
                                                                                        
 
 
 
Tak oto doświadczamy sztuki nieintencjonalnej wygenerowanej przypadkowością samej natury i przerastającej 
wielokrotnie w swej wartości dzieła najbardziej wziętych abstrakcjonistów, genialne i zmienne  ale zawsze jak 
morze powracające przed nos zdumionego wędrowca. Nie tylko pieniądze leżą na  „ulicy „ale także dzieła 
sztuki. 
 
3 
Ile odmiennych stanów świadomości odnajdujemy na dnie szklanicy z piwem i sokiem wiśniowym. Potrzeba do 
tego jednak sprzyjających okoliczności w tym na przykład promieni słonecznych wpadających do naczynia z 
piwem pod  odpowiednim kątem. Wtedy być może dokona się misterium przemiany. Rozpala się jakiś szkarłat,  
powstaje nowa jakość nieopisana przez  żadną tablicę Mendelejewa. Tabernakulum. Cóż wspólnego ma ów  
słodki szkarłat sprawiający ,że świadomość poczyna swingować z dziko sklepioną nad twoją głową chmurą albo 
z asystującą ci niczym gejsza wysmukłą topolą o kształtach pięknej Nubijki.? Zawrót głowy z  powodu zbyt 
intensywnie odczuwanej różnicy i bogactwa  istnienia. 
 
4 
Widział  wiele powabnych kobiet przechadzających się Nowy Światem,  przepastnie tu  otchłannie i bezdennie 
jakoś. Stopy delikatnie obute, szczupłe ale zadziorne i prowokacyjne zarazem osadzone na wysokich obcasach 
ledwo dotykają bruku. Czyż nie miała to być historia współczesnego Don Juana który w orgaźmie wieczność 
odnalazł ?  
 
5 
W słonecznym cieniu na miękkim kamieniu siedziała młoda staruszka.  
 
6 
Któż spodziewałby się odnaleźć  w Nietzschego młodzieńczych tekstach poświęconych „Nieznanemu Bogu” 
aluzję do słynnej mowy św. Pawła wygłoszonej na Aeropagu do tamtejszej  elity. Bóg którego środek jest 
wszędzie a obwód nigdzie. Magiczne koło. .N wieczny powrót tego samego. Chrześcijański ruch dziejów od 
Boga przez historię z powrotem  ku Bogu. Ruch okrężny i refleksja na temat jedności przeciwieństw  w dziełach  
Eriugeny, Mikołaja z Kuzy, Ficino i Pico della Mirandoli ,fascynacja cyklicznością dziejów w filozofii 
presokratyków, kulistością u Pitagorasa, koło jako uświęcony symbol  taoizmu. Oto możliwe punkty odniesienia 
i zaczepienia w dociekaniach nad naturą koła. 
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Napisy na  murach śmiech uber alles. 
 
8 
Oprawca jako akuszer. W bólu się rodzimy i w bólu umieramy zazwyczaj bez udziału naszej woli ,obok woli. 
 
9 
Skąd pochodzi wrażenie ,że czas płynie szybciej  im dłużej żyjemy? Wrażenie to pochodzi zapewne ze 
zmieniającej się optyki życiowej indywiduum. Spróbujmy wyjaśnić to zjawisko za pomocą elementarnej 
arytmetyki.  Rok w życiu 5 latka  to znacznie więcej i dłużej a zatem wolniej jeżeli chodzi o odczucie czasu niż 
w życiu 30 latka czy 60 latka. Im dłużej żyjemy tym więcej gromadzimy  doświadczeń potęguje się zatem 
wrażenie ich szybkiego przepływania. poza tym przybliża się i potęguje przeświadczenie o nieuchronnym 
nadejściu końca. „Czas ucieka wieczność czeka”. Ale niewykluczone, że w którymś momencie życia wrażenie 
szybko upływającego czasu mija ,tępieje wraz z osłabieniem pamięci. Szybkość przepływu czasu i jego 
względność odkrywamy niezmiennie w kontemplacji, może także w śnie którego natury w większej części 
przecież nierozumiemy. 
 
10 
W platońskiej koncepcji idei  świat „tu i teraz”  jest tylko refleksem idei dobra,  niczym cień słońca  na ścianie 
jaskini.  Czy nasze najbardziej indywidualne i wewnętrzne doświadczenie dobra albo zła stanowi również tylko 
cień niedostępnej nam w pełni rzeczywistości ?  Platon mówi o partycypowaniu filozofów w idei dobra. Kto i w 
jaki sposób partycypuje w jednak idei  zła? 
11 



Bajka o  Czerwonym  Kapturku w swej zasadniczej strukturze przypomina podstawowy schemat myślowy na 
którym opiera się Biblia.  
 
 
 
Rajski stan to dzieciństwo bohatera do czasów złamania  nakazu , grzech pierworodny czyli omotanie przez 
wilka,  kara  a potem zbawienie dokonane przez  leśniczego. Po czym następuje stan powszechnej szczęśliwości. 
Oczywiście tej dialektyce podlega nie tylko Biblia. Robiące wrażenie swym demoniczno- rewolucujnym 
rozmachem myślenie Marksa ufundowane jest  na tej  samej zasadzie: teza -antyteza -synteza. Dziwić może 
tylko to ,że ten wyzwalacz  uciśnionych nie próbował ,o ile wiadomo, wyzwolić siebie i przy okazji  nas  z  
ucisku tej żelaznej zasady myślenia. Czy przekroczenie  tej zasady oznacza koniec myślenia.? 
Czy pesymistyczny  światopogląd różni się tylko tym  od optymistycznego, że jego wyznawca nie wierzy w 
nadejście leśniczego( albo w jego szlachetne zamiary)?. Nasze polskie doświadczenia wskazują na tą pierwszą  
wersję w 39r pożarł nas teutoński wilk . Po jakimś czasie nadszedł  wprawdzie leśniczy z czerwoną gwiazdą na 
czapce ale ............... 
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Stan ducha w którym nie obchodzi go nawet ocean. 
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Wizja świata  osadzonego  na nicości nawiedzająca św. Franciszka zaskakująco bliska współczesnemu odkryciu 
nihilizmu   dokonanemu przez  N. Także styl myślenia  św. Franciszka zbliżony i nieoczekiwanie znajomy 
przebiegający mniej więcej wg. schematu „ im wyżej tym niżej’ czy „im biedniejszy tym bardziej bogaty.” 
Jednego zapewne N u św. Franciszka  by nie zniósł:  miłości do maluczkich. Chociaż starał się przecież 
przytakiwać światu we wszystkich nawet najbardziej problematycznych jego przejawach.  
 
14 
Klub miłośników koła ( może jego ofiar) zyskał jeszcze jednego przedstawiciela Chesterton sugerujący 
podobieństwo Chrystusa i Antychrysta. 
 
15 
Okruchy filozoficzne na murach naszych miast   nieznany autor wzywa  „ niszcz maszynerię” brzmi to jak credo 
angielskich tkaczy z początków  XIX w stulecia, wyraża jednak uzasadniony niepokój  i poważne zagrożenie. 
Bliska ziszczenia wydaje się bowiem koncepcja La Mertiera człowieka maszyny. Już nie miecz Demoklesa wsi 
nad nami ale jakieś koła zębate zatrybiające się z naszymi ciałami . Inny mur mający znaczenie historyczne. Mur 
stoczni Gdańskiej. Inny napis ale także podyktowany tym samym  niepokojem „Życie choć piękne tak kruche 
jest „  Może właśnie  dlatego piękne bo kruche i skończone? 
Ponieważ nasza wrażliwość moralna ciągle się rozwija i doskonali  nie dziwi koleiny wyraz namiętności „ Nie 
dręczyć jamniczków” slogan jak najbardziej correct poświadczający dzisiejszej manii wyzwalania wszystkiego 
od wszystkiego, zabarwiony wydźwiękiem groteskowo -ironicznym  bezbłędnie wskazuje nasze pobłądzenia.    
 
16 
Wszystkim robiącym w słowie ku przestrodze przypomnijmy opinię św. Antoniego”. Zdrowy umysł nie 
potrzebuje liter”.  Św. Antoni  w zmienionej sytuacji historycznej wyrasta na prekursora cywilizacji obrazkowej.  
To co nam wydaje się chore odejście od wielkich tekstów bądź nie możność ich tworzenia może jak się okazuje 
być zaczynem końskiego zdrowia. 
 
17 
Najbardziej zdrowy jest umysł  w chwili ciszy w momencie zachłysnięcia się uczuciem  eliminującym słowa . Z 
grubsza odpowiadałoby to wyżej przytoczonej  intuicji św. Antoniego.  W tym osobliwym stanie niemoty  
sięgamy nicości z przed stworzenia  tożsamej z wiecznością. Do uchwycenia tego nie koniecznie potrzebujemy 
orgazmu porywistego jak cyklon, czasami wystarczy gwałtowne szarpnięcie autobusu  którym akurat 
przemieszczamy się by zostać wytrąconym z naturalnego światooglądu  i zapomnieć na moment o werbalnej 
świadomości. Odbywamy wówczas w mgnieniu oka najpiękniejszą podróż zwaną przez niczego nieświadomą 
młodzież odjazdem. Jest to coś na kształt cenionego przez  wszystkich pijaków i birbantów momentu  w którym 
urywa się film Ten sam zresztą stan bycia nawiedza nas niekiedy tuż przed zaśnięciem. W tej granicznej sytuacji 
zapadają decydujące rozstrzygnięcia tzw.  świat realny zostaje wzięty w nawias, objawja się wówczas źródło 
twórczości  początek i koniec, alfa i omega.  
 
18 



Oczy tej małej,...  dłonie tej małej.......  pod którymi niczym pod batutą dyrygenta fallus strzela w nieboskłon jak 
topola.  
 
 
Duchowość przedłużeniem fallusa czy  fallus przedłużeniem duchowości ?  Zagadka koła. Mistyka liczb dwa,  
skończone splecione ze sobą ciała w drodze ku  jedności- wieczności stają się trzecim.  
                                                                                                  
19 
Przeżywając doświadczenie  pustki  przypominającej wieczność  Faust wołał „chwilo trwaj” Tymi słowy 
wyrażał uwolnienie od impotencji duchowej przytrafiającej się nawet tym którzy świat cały wzięli w posiadanie 
ale tajemnicy wieczności  nie przeczuwali. On posmakował pełni. Stał się medium dionizyjskiej pasji  będącej  
źródłem entuzjazmu.  Co jest piękne ? To co nam przybliża doświadczenie wieczności, brzydkie jest to co 
eliminuje to przeżycie. Wiadomo teraz  także co jest dobre a co złe , co prawdziwe a co fałszywe. Wyjaśnia się 
też wstępnie co jest celem wychowania?  Wychowanie do wieczności. 
Urok dzieciństwa polega na tym doświadczeniu. Brak świadomości własnego „ja”  nieobecność jakiegokolwiek 
upływu czasu. sprawiają ,że wczesny okres naszego życia wydaje się nam często złotym wiekiem. Ale 
nadchodzi czas na nas i trzeba chcąc nie chcąc krainę złotego wieku opuścić. Doznajemy na własnej skórze 
wygnania z raju. Niektórzy obdarzeni wrażliwszą duchowością  poszukują potem nieustannie szczeliny w 
istnieniu by podejrzeć raz jeszcze  złota krainę i odnaleźć czas utracony. Pragną  doświadczyć powrotu tego 
samego. 
Powodzenie tego metafizycznego przedsięwzięcia  znaczy ich twarze złotym blaskiem  jutrzenki. Sięgnęli oto 
rejonów istnienia oznaczanych słowem „nad”. Odtąd między nimi i innymi  nieznającymi podobnych uniesień 
pojawia się otchłań zwana przez N patosem dystansu.  Najtrudniej bowiem przekroczyć najmniejsze różnice.   
Filozofia ma  próbować ująć myślą to co właśnie myślą nie jest. Skoro coś nie jest myślą to nie jest również 
tekstem ,jest jego brakiem. Ale jednak pozostaje w najbardziej oczywisty  sposób pełnią. „Bóg umarł” oznacza 
przestańcie o nim mówić raczej , pomilczcie, zapomnijcie a wtedy kto wie ...........Hipertrofia języka sprawia, że  
Bóg umiera........ 
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J. Newman przywołuje pamięć o niejakim Prodikosie twierdzącym, że był w posiadaniu tajnych ksiąg 
Zaroastra.. 
Ostatecznie nie możemy tego wykluczyć nasza znajomość przedmiotu choćby z tego względu pozostanie 
fragmentaryczna. Chyba, że te księgi krążą we kręgach  wtajemniczonych.  
 
21 
Dla przezwyciężenia nihilizmu konstytutywnym doświadczeniem jest odkrycie podwójnego sensu  nicości. 
Jeden jej aspekt ma paraliżujący wpływ na naszą wolę, doświadczenie go odbiera chęć do życia. Istnienie 
wydaje się pozbawione jakiekolwiek pozytywnej wartości, wówczas skłonni jesteśmy przyznać rację Sylenowi  
twierdzącemu, że dla człowieka to co najlepsze , nie urodzić się, jest nieosiągalne , drugie zaś dobre to przestać 
jak najszybciej  istnieć.  Stan ten niekiedy  rodzi zainteresowanie sztuką, filozofia, religią. Oczekujemy ,że one 
pomogą nam tą potworną nicość przezwyciężyć. Jakkolwiek do końca nie panujemy nad tym procesem 
przezwyciężania , bo ta robota w jakiejś części dokonuje się nieświadomie , to jednak możliwe jest w końcu 
doświadczenie nicości pełnej powabu przychodzi nam  wtedy na myśl, że być może uchwyciliśmy wieczność. 
 
22 
Trudno wyobrazić nam  sobie okresy z dziejów człowieka, przecież najdłuższe, pozbawione mowy. 
Kształtowały się  w tym czasie ( o ile był to czas? nie ma mowy nie ma czasu) w człowieku  żywioły poza 
werbalne, instynkty, popędy namiętności, uczucia wszystko to co zdaje się być w tzw. naturze ludzkiej 
niezmienne.  
Potem  jakoś zaistniała mowa za pomocą której jeszcze później usiłowano tą pra niemotę jakoś przeniknąć. Czy 
możemy pojąć czym były te miliony a może miliardy lat ? Co za różnica ? Z rachubą czasu jest tak jak z 
cierpieniem . Możemy pojąć własne   i trochę słabiej cierpienie innych nam bliskich. Jeśli liczba cierpiących 
zwiększa się  przestajemy je odczuwać. To samo dzieje się z czasem. Możemy jakoś pojąć czym jest godzina, 
rok, dziesięciolecia ale dalej ........, dalej są już tylko smoki. Wszystko co wielkie w historii człowieka wiążemy 
zdecydowanie z jego krótkotrwałą w sumie gadaśnością. Cisza pustka o której była mowa to być może 
zerknięcie w tamtą archaiczną niemotę. Czym w tym kontekście okazuje się być zmysł słuchu ? Czymś znacznie 
więcej niż informuje nas o tym dzisiejsza nauka . Czy mieści się  w granicach jej możliwości to słyszenie  na 
miliardy lat wstecz może naprzód.?. Po jakim zwierzęcym przodku mamy ten dar? 
„Na początku było słowo” głosi tradycja Biblijna. Nam pokazała się na początku  również  nicość  w którą 
uderzyło „stań się”. Nicość jako szczelina bycia transcendentna w stosunku do wszystkiego co znamy z 



codziennego doświadczenia.  Gdzieś tutaj wyczuwamy gigantyczny kontrast zderzenie przeciwieństw na   skalę 
metafizyczną, początek rozdwojenia, dualizmu  i zarazem źródło jedności.  Ile raz trzeba było  powiedzieć „nic”  
przeżyć jego nędzę,  by objawiła się ta nieoczekiwana treść.  
                                                                                               
 
 
Inne oblicze nicości w dobrze wydawałoby się znanym nic. Tajemnica pod ręką, otchłanna i niezgłębiona. Nic 
pokazuje się w wielobarwnych kontekstach  ma swoją ewolucję, historię, bieguny, strefy arktyczne i równikowe 
głębiny i mielizny. Doświadczenie nicości  pozwala nam lepiej uchwycić nakaz  uwieczniony na murach 
świątyni Apollina w Delfach „Poznaj samego siebie”. Nicość  pojawia się w polu naszego widzenia 
retrospektywnie jako następstwo dionizyjskiej ekstazy-apollińska cisza w oku cyklonu.  
Czyż nie o tym myślał  jako  dziecko, nie znając  jeszcze o filozofii,  gdy poszukiwał sztuki pozwalającej 
zachować ciszę bez względu na to co dzieje się wokół.? Skąd to przeczucie-intuicja? A potem całe lata 
poszukiwań by stan ten przelotnie chociaż  osiągnąć i opisać. Intuicja niczym ziarno potrzebuje czasu  i 
sprzyjających okoliczności by zmienić się w drzewo . 
 
23 
Młody, stary porzućmy mylącą w tym przypadku chronologię. Młody to ten mający jeszcze długą drogę do celu, 
stary to ten który cel już osiągnął. Wymyka się tym określeniom znakomita większość  żadnego celu przed sobą 
nie dostrzegająca.  
 
24 
Nicość jako znak przystankowy stający się ostatecznie całym tekstem. Nicość jako czekanie, wolność od  
stawania się, pędu., czysty horyzont. Niezwykła lekkość bycia jaką odczuwamy gdy nadchodzi, pojawia się jak 
cień bezszelestnie( wyszło mi w pierwszej chwili jak cieć), odsyła do niej  ruch rzęs, zasłony poruszanej 
delikatnie wiatrem, osuwanie się kropli wody na szkle. Doświadczenie pneumatyka w świecie hilików. Coś 
nanizane na nitce nicości. Zdarzała się już ale nie została zauważona. Przez kogo ? Przez co ? Przez wewnętrzne 
oko, sensus intelectus. Jak narodziła się ( o ile w ogóle?) z jakiego ojca ? z jakiej matki ? z jakich dwojga ? 
Potrzebowała czasu chociaż oznacza wyjście z jego królestwa. „Ja” wpada w szczelinę bycia , wymyka się 
czasowi ale  na krótko . Wraca prawie natychmiast. Czas jak rzeka dno ma kamieniste niepłynne będące jego 
negacją. 
 
25 
Patrzą i nierozumieją. Spadające  liście wskazują na osuwanie się „ja” w szczelinę bycia. Wchodzenie i 
wychodzenie. Przemiana w jądrze bycia .Ucho igielne istnienia. Trzeba „mieć’ ( być we władaniu) płochliwej  
jaźni by w ten sposób doznawać czasu. Wygnanie z  raju nicości. Wina i kara. Jaźń winna wobec życia bo je 
zdradziła tęskniąc za jego antytezą. Winna wobec nicości  bo tęskni za życiem. Nigdzie na dobre u siebie. 
 
25 
Sen cię odmieni. Rewolucje nadchodzą między zamknięciem  i  podniesieniem powiek. 
 
26 
Cóż znaczy mieć tyle a tyle lat.  W sferze popędów mamy bez względu na metrykę miliony, miliardy lat. W 
wielu kwestiach nie zaczęliśmy jeszcze żyć. Dla większości kwestii, nie będących z konieczności naszym 
udziałem, zawsze pozostaniemy jako indywidua umarli.    
 
26 
Miasto nieodgadnione.  Zamożny filozofujący Don Kichot ufundował przy centralnie położonym placu 
wielkiego miasta kościół poruszający metafizyczną wyobraźnię najbardziej zatwardziałych technokratów po 
drugiej stronie wzniósł dom rozkoszy przewyższający pod każdym względem głośnie w tej materii osiągnięcia 
Paryża. Po środku zaś  miejsca  nazwanego Placem  Zgody polecił postawić pomnik przedstawiający figurę 
Witruwiusza wplecioną w koło.   
 
27 
Albo dana epoka jest w stanie wydać z siebie megalopsyche albo jest nic nie warta.   
 
28 
Sprężysta elastyczność ciała nieznajomej stanowiła doskonałe tło dla podróży  w  znane z  nieoczekiwanymi 
jednak epizodami  przydarzającymi się od czasu do czasu tu i ówdzie. Trzeba nam wiedzieć, że jazda tramwajem 
posiada niekiedy nieodparty urok. Nie idzie tutaj bynajmniej o wyrażone przez pewnego Skamandrytę upojenie 



wiosną i pędem doświadczane w trakcie jazdy tramwajem. Dziś przeciwnie urok  tego typu przejażdżki polega 
na jej zwolnionym tempie. Tramwaj się nie spieszy a podróżny zostaje zwolniony z obowiązku prowadzenia 
pojazdu dzięki temu staje się podatnym na wpływy nieoczekiwanego. 
 
 
 
Dostrzeże, falowanie młodego kobiecego ciała w rytm spowolnionej  jazdy przeplatanej delikatnymi 
szarpnięciami. Zauważy zaraz jak figlarnie poruszą się w bliskim sąsiedztwie pękata złotobrązowa łydka  i 
biodro szerokie w granatową materię obleczone. Może dojrzy nawet jakiś wesoły błysk w oku znowu pełen 
brązu i złota Mija lato a  w rdzewiejących liściach kasztanów coraz bardziej  ospale operują promienie 
blednącego słońca.  Chyba trzeba będzie  przyśpieszyć  by jeszcze raz  zanurzyć usta w złotym napoju życia.   
 
29 
Między złotymi akcentami na tym płótnie zdarzają się przecież  inne przypadki powiedzmy, radykalnie 
turpistyczne, by rzecz nazwać po imieniu. Manifestuje się w nich zadziwiająco konsekwentna brzydota  
wypływająca  z wyczerpania się sił  życiowych   niemal w tym samym   momencie gdy to życie dopiero 
zaczynało się toczyć.  Źródłowe wyczerpanie plus niedogodne warunki  życia zaowocowały cierpko rybią 
szczęką starej kobiety poruszającą się powali ale systematycznie i w skupieniu  jakby to była jej najważniejsza 
egzystencjalna aktywność. Przeżycia niezrozumiałe, o które zresztą nikt zapewne od dawna nie pyta, 
powleczone zostały lamperią szaro-tynkowej zwisającej luźno skóry. Jakieś tchnienie głębin morskich dobywało 
się z tej postaci żyjącej od zawsze pod presją zasady „zjadaj i nie pozwól by ciebie zjedzono”.  
U innych pielgrzymów  usypianych nieśpiesznym tempem jazdy  dostrzegał karykaturalną  Picasowską 
ułomność polegającą na monstrualnej dezintegracji  ducha i ciała. Nos, ręce, stopy ,brzuch, zdawały się 
pochodzić od różnych osób ,żyjących w różnych epokach i wywodzących się z różnych stanów społecznych. Nic 
tu nie pasowało do siebie. Garbaci na wspak patrzyli,  ni to w dal ni w siebie, najpewniej  na czubki swoich 
butów nieobecni i zawsze tacy sami. 
 
30 
Nasz obserwator usiłował  uchwycić sens dokonującej się na jego oczach odwiecznej batalii. Co by nie mówić 
znalazł się w centrum metafizycznej zadymy, rozpasały się kontrasty i zdawało się, że łupina od orzecha z którą 
trafnie bywa zestawiane indywidualne jestestwo nie wytrzyma tych napięć.  Piękno  lub to co zwykł tak nazywać 
( ostatecznie zdarzają się wielbiciele turpizmu) nie dawało za wygraną Widocznie egipski  bóg  równowagi Toth 
czuwał by żaden z żywiołów nie osiągnął  zbyt znaczącej przewagi. Tramwaj się toczy, swinguje niewinnie 
unoszony prądem życia.  
Nagle potężne dziabnięcie, wkracza ona, skontrastowana z grupą picasowską, żywe wcielenie zasady jedności w 
wielości. Cóż za postęp? co mówię ? mistrzostwo. Ważny krok naprzód w dziedzinie zmysłowej perwersji. 
Popiersie raczej nie rzucające się od razu w oczy, drobne ale zwarte, precyzyjnie wyrysowane. Włosy koloru 
dojrzałych zbóż. na smukłym karku wybrukowanym  dużymi kręgami. Twarz skupiona jakby zapadająca się 
lekko w siebie. Oczy niewielkie, niebieskawe spoglądające zza niegrubych szkieł na czarno oprawionych. Aż do 
tej chwili mogłoby się wydawać typowa młoda pracownica działu księgowości w firmy sprzedającej karmę dla 
psów i kotów.  Byłoby tak  gdyby nie to skupienie z pozoru obojętne na świat zewnętrzny  i niespodzianka która 
miała zaraz  nastąpić. Porównywalna do efektu  jaki uzyskalibyśmy gdy  sięgając zwyczajowo po filiżankę kawy  
odkrylibyśmy  ,że  zamiast kawy  wypełniona jest  gęstym futrem. 
Ascetyczne popiersie kuzynki Bietki w pasie bioder przechodziło ponad wszelka wątpliwość  w perwersję 
wyższego rzędu. Objawiło się coś na kształt erotycznego wtajemniczenia 33 stopnia. Z takimi biodrami 
nieznajoma mogłaby być patronką najlepszych zamtuzów na obu półkulach. Pośladki idealnie wysklepione 
,krągłe, wychylające się ku patrzącemu, opięte zaraz przy ciele jakąś koronką widoczną z pod spodni więcej 
odsłaniających niż zasłaniających.  Celowo i  z premedytacją wyeksponowane wskazywały na wysoką „in 
erotics” samoświadomość tej pensjonarki o biodrach rasowej bajadery.  I do tego ta  mina niewiniątka, jak gdyby 
nigdy nic, jak gdyby na co dzień zdarzały się  tego typu niewiarygodne kombinacje niewinności i bezwstydu. 
Ogień łączy się z wodą we wszechoogarniające jedno. Wiecznie toczy się kolisko życia.    
 
31 
Objawienie neantyzujące.  Zmierzch czy jutrzenka ? Początek nowej religii czy koniec starej ? A może po prostu 
karykatura incydentu. Bursztyn krystalizuje się miliony lat. Zatem ile czasu potrzebuje religia ( jak długiego 
okresu przed mową  a później rozbuchanej gadaniny?) by wypłynąć na powierzchnię ? Czy owo objawienie 
neantyzujące lub coś na jego kształt, może inni doświadczają tego fenomenu intensywniej, głębiej, mogłoby być 
zaczynem czegoś co da o sobie w pełni znać za 1000 lat ? 
                                                                                         
32 



Każdy z nas jest stary jak świat  nosi w sobie początek i koniec. Nie każdego jednak ciśnienie życia wystrzela 
niczym korek butelki od  szampana. Wszyscy mają  swojego Dżina sęk w tym by go uwolnić i zaświadczyć jego 
obecności. Potrzebujemy zatem sztuki uwalniania nabitych w butelkę. 
 
 
33 
Hej argonauci gdzie wasze  złote runo ?  Czy tam gdzie  nicość ”white lady”  rozprasza mroki  istnienia ?   
 
34 
Za tym i następnym i jeszcze jednym  węgłem  totalność  i wieczność zasupłana z żylakowaty pilotową łydką 
garbatych na wspak. Wieczność zdarzająca się między eks tancerkami z koślawych blaszanych podmiejskich 
bud osadzonych płytko na  ziemi jałowej wydającej  z siebie obficie  jedynie suche łyko. Wieczność 
przytrafiająca się w sąsiedztwie zabiedzonego ,zezującego psa znaczącego moczem rudery krzywy mur. Nawet 
na Elsnerowie  lewitują  bajecznie kolorowe motyle w cieniu topoli rodem z wiersza  L. Staffa. 
 
35 
Czy tylko ten kto ma pewność może być prawdziwie wolnym ? Wolność to wyjście poza antytezy, zaczerpnięcie 
ze źródła radykalnie odmiennego od codzienności ale stale w niej pulsującego. 
 
36 
Domyślanie tysiąc, milion letniej historii do naszego życia stanowi próbę przezwyciężenia efemeryczności 
istnienia indywidualnego. 
 
37 
Gdzie właściwie przebiega granica między jawą a snem? Sen pozostaje przez swoje „geograficzne położenie” 
bliższy pierwotnej kolektywnej, nieświadomej i niesprzecznej egzystencji dusz. Ociera się o moment cielesnego 
poczęcia wraz z którym zapominamy o preegzystencji. Ucho igielne świadomego bytowania, narodziny, 
przebudzenie, wydobycie się na zewnątrz. na żer antynomii. 
 
38 
Co znaczy zmiana ? Teraz mniej więcej wiadomo przejście drogi od źródła jedności  przez ucho igielne w krainę 
wielości  i z powrotem. 
 
39 
Upojenie jako punkt szczytowy miłości, najwyższy i najgłębszy zarazem, bo sięgający źródła. Czomolungma i 
Rów Mariański. Jakżeby istoty jednodniowe mogły nie poszukiwać miłości warunku wszelkiej znaczącej 
przemiany. 
 
40 
Polka Eliza Ceizik współczesna N  chrześcijańska i katolicka orędowniczka wdzięczności za łaskę  Boską 
spływającą nieustannie na świat swoją postawą kwestionuje N tezę o wypływającej z istoty chrześcijaństwa  
niewdzięczności do świata „tu i teraz”. Podobny problem miałby N z koncepcją  Chestertona lansującego 
katolicyzm na wzór wesela w Kanie Galilejskie. 
 
41 
Stan ducha w którym także brzydota staje się nic nie znacząca. Cóż nas może obchodzić jeszcze 
ocean.....głupoty i brzydoty ? 
 
42 
Czas jako antyteza przestrzeni a jednak z jej wyobrażeniem nierozerwalnie zrośnięty. Nieprzestrzenny, ale gdy 
chcemy  zaprezentować czym jest najchętniej odwołujemy się  do  przestrzenej wizji  np. tarczy zegara. 
Dlaczego zegary prawie  zawsze  są koliste ?  nie spotkamy raczej  ilustracji czasu  za pomocą odcinka( 
wyjąwszy może niektóre działy matematyki)  Czyżby i czas był kołem ?  
 
 
43 
„Nie lękajcie się” proste ale mocne słowa. Niewykonalne zadanie. Czy N w ocenie Nowego Testamentu nie 
pomylił prostactwa z prostotą ? 
 
44 



Miejski targ przy  żywy  pomnik owocu i warzywa ,ready made, wspaniałe wariacje na temat żarcia 
,zmysłowości,  tajemnicy nasienia, płodzenia, żniw.  Jawny kult Ziemi w całej krasie jej zróżnicowanych i 
soczystych płodów. 
 
 
 
45 
Nagła zmiana scenerii  będącej tłem dla twojej egzystencji ,porzucenie wizji La Corbusiera  zmaterializowanej w 
szarym uporządkowanym jak gigantyczna azjatycka armia blokowisku  ,powoduje, że z oczu opadają łuski. Las 
jest przecież zupełnie inaczej.  Bywają  bowiem diametralnie różne sposoby bycia.  Chociaż to ciągle to samo 
lato pajęczyna na świerkach i krople rosy przywodzą na myśl zaśnieżoną scenerię. Za chwilę nie ma już żadnych 
wątpliwości zieleń zieleni się wszystkimi możliwymi odcieniami. Cisza niezakłócona nawet odgłosem twoich 
stóp, stąpasz bowiem niczym kot (mimo swoich 100 kilogramów) po miękkim, elastycznym  leśnym poszyciu. 
Zwaliłeś z nóg monotonię . Pokonałeś się  sam w obliczu swojej skończoności.. Nie możesz być wszędzie. 
Wedle panteistów tyle może jedynie Bóg. Nieznaczne przesunięcie w przestrzeni, wystarczy by porzucić pewną 
epokę, której w architekturze i nie tylko  najdoskonalszym osiągnięciem był styl kołchoziany. Teraz odkrywasz 
piękno w nowych wcieleniach. Może tak rodzi się literatura albo muzyka na pewno zaś  tymi ścieżkami dopada 
na  nas pożądanie. 
Las bywa w fachowej literaturze porównywany do dna morskiego. I jest to jakiś trop. Ten który się nam 
napatoczył znajdował się przy ulicy. Widać nie tylko pieniądze i  występne dziewczęta ją sobie upodobały. 
Najpierw jeden pagór, potem drugi za każdym nowe horyzonty dale, dal.  Prześwit i oto wiotki  zagajnik igrający 
wdzięcznie z wiatrem.  Wreszcie ostatni z pagórów z niezapomnianą perspektywą na cała okolicę. Wydajesz się 
być zrośnięty z krajobrazem na podobieństwo autochtona z Australi. czy Ameryki. Linie horyzontu dotykają  
lasu charakterystycznymi  kobiecymi krzywiznami obejmując  w ramy  złotawe łany zbóż.  Pagór  idealny do 
miłości z pewnością lepszy niż buduary madame Pompadur. Zwłaszcza późnym latem. 
 
46 
„Wszystko mam jednak czegoś mi brak” tęsknota za uczuciem niespełnienia ,braku. Czyżby wywołana 
monotonią pełni ? Czy Bóg nie bywa obojętny na los ludzi z tego powodu. Z obawy przed jednostajnością pełni, 
ostatecznością spełnienia. Brak otwiera horyzonty, umożliwia nadzieję, pozwala ustanowić cel .Rozwija przed 
nami do zagospodarowania czas i przestrzeń. Pełnia ma przed sobą jedynie( może aż) powtórzenie.  
Im głębiej w las tym więcej drzew... Im głębiej w królestwo poznania tym więcej wątpliwości  i mniej 
wiedzy........Żyjesz pełnią a ubożejesz ...ubożejesz  a stajesz się bogaty....Szalone kolisko życia. Młyn istnienia. 
 
47 
„Nie będziesz pierwszy ale możesz być następny” tymi słowami wypisanymi na kusych T-shitrach panny 
swawolne nęcą  potencjalnych amatorów przygód . Wymowa tego reklamowego sloganu jest jednak 
dwuznaczna  w końcu nie wiadomo czy są rzeczniczkami życia czy śmierci. Zapraszają do miłosnych godów czy 
tańca śmierci ? 
 
48 
Żal miast  których nigdy nie odwiedzisz , kobiet których nie dotkniesz, mórz których słonego smaku nigdy nie 
doświadczysz, myśli których blask nie zajaśnieje nigdy na firmamencie twojej duchowości, żalów które się nie 
pożalą żal. 
 
49 
Znasz ten uśmiech Tantalu  kobiet przechodzących mimo ciebie, raz jeden tylko w życiu spotkanych ,minionych 
zbyt szybko. Uśmiech pełen  dyskretnej akceptacji  skrywający rzeczywistość niekoniecznie grzecznych 
pożądań. Znasz tą melancholię.  Boleść wiecznej straty znasz. Muza gotowe obdarzyć cię po królewsku. Nawet 
nie przeczuwasz,  jaką gotowa krainą prowadzić ciekawą?  Jednak to tylko  czysta możliwość . Salto mortale  
wyobraźni. Twoja pojedyńczość pęta cię  i więzi. Pozostaje pełne zrozumienia spojrzenie i uśmiech o blasku 
późnego lata. Daleki refleks osławionej greckiej pogody.   
 
50 
Zrozumienie czym jest wąż wpełzający w gardziel pastucha w „Tako rzecze Zaratustra” wymaga uprzedniego 
poznania czym są sławni tego węża poprzednicy  choćby biblijny „ praszczur” zadomowiony w Ogrodach 
Edenu.. Czy to zły duch, Lucyfer czyli  w spolszczonej wersji niosący światło? Jak jednak oświecający może 
być zły?.......Spytaj tych którym  całymi dniami i nocami niesiono światło....... prosto w  oczy ........ 
 
51 



N afirmacja instynktów  pozostaje zagadkowa o ile uświadomimy sobie ,że dokonywał jej w imię twórczości. 
Nam zaś instynkt kojarzy się głównie z automatyzmem  nie bardzo ,przynajmniej na pierwszy rzut oka, 
współgrającym z procesem twórczym.. Łososie wędrują tysiące mil by złożyć  ikrę.  
 
 
Podobnie  ptaki  bezwiednie, pokonują ogromne dystanse dzielące obie półkule .Nigdy się nie mylą,  znają swoją 
rolę nie ucząc się. Instynkt nieomylnie bo automatycznie prowadzi  je do celu. Dlaczego jednak nie mają 
instynktu pozwalającego uniknąć śmierci ? Może odpowiedzią na to pytanie jest prokreacja.   
N interesował  instynkt jako doskonalsza forma istnienia bardziej gruntownie osadzona niż rozum w życiu  
pewniejsza jego rękojmia. Dopiero dekadencja instynktów umożliwiła karierę rozumu. Choroba pokrewna 
śmierci wiąże się ściśle z biegiem życia. Może instynkty są z kolei następstwem czegoś bardziej pierwotnego co 
jeszcze wcześniej rozpadło się zostawiając pole do popisu instynktom? Kontynuując analogię czym mógłby 
zostać zastąpiony rozum na wypadek jego degeneracji ? Czy natura skrywa jeszcze jakiegoś asa w rękawie ? 
Dlaczego jednak zwierzęta chociaż doskonale instynktowne  nie tworzą kultury ? Czyżby instynkt by tworzyć 
potrzebował odrobinę zepsucia którym na odległość czuć rozum ? Zagadkową pozostaje natura w swej 
proteuszowej zmienności raz jest instynktem ,później znowu rozumem. Skąd jednak wzięła się ta przepaść 
między nimi?  Czy  natura rozpadła się w naszym odbiorze na dwa antagonistyczne żywioły ? 
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W tym co instynktowne przejawia się  fatalność natury.  W sferze instynktów nie ma raczej miejsca na 
wątpliwości  czy wybory. Tu decyzja jest szybka  jak bokserski cios. Rozum wraz ze swym dziełem cywilizacją  
odcina  nas od natury dzikiej, nieznającej granic, nieobliczalnej, nie przyglądającej się sobie w zwierciadle 
świadomości. Odcięcie od natury za pomocą rozumu  może jednak okazać się podobne do podcięcia sobie gardła 
bardziej niż do odcięcia pępowiny. Natura  w całości jako manifestacja zasady jedności w wielości. Dzieło 
szalonego artysty  na płótnie czasoprzestrzeni. Strumień energii akcydentalnie zastygającej w strukturze 
precyzyjnie określonej formy choćby  kryształu czy  hierarchii kościelnej. 
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Uczucie entuzjazmu, zapału, głębokiej radości  nadają młodemu  istnieniu podwyższoną temperaturę, dorzucają 
ognia do tego typu jestestwa  tworząc jego unikalny klimat. Z czasem trzeźwieje się i stygnie starzejącemu się 
indywiduum pozostaje naga prawda rodzenia się, cierpienia i umierania. Bez barw, iluzji i temperatury uczuć. 
Tam gdzie buchały gejzery rozciągają się teraz  księżycowe krajobrazy.  
 
54 
Bieda i nagość człowiecza zaklęta w jego pośladkach. 
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Sobowtór  w powierzchownym znaczeniu  ktoś czysto zewnętrznie przypominający ciebie. Wyobraźmy sobie to 
wrażenie, przeglądamy jakiś bogato ilustrowany  podróżniczy  magazyn i nagle ku własnemu zdumieniu 
widzimy siebie żeglującego w regionalnym stroju  po jeziorze Tititaca. Niektórzy uważają, że każdy z nas ma 
swego sobowtóra. Temu przypuszczeniu przysługuje walor prowokowania zdziwienia. Byłoby ono jednak 
nieporównywalnie większe gdyby okazało się, że istnieje również sobowtórstwo na płaszczyźnie wewnętrznej. 
Odnalezienie w cudzych przeżyciach własnych to fenomen znany każdemu z nas. Wierne podobieństwo 
posunięte aż do granicy za którą rozróżnienie dwóch osobowości staje się nierealne, rozbija się o  nie możliwość 
dokonania tego rodzaju powtórzenia. Twoje doświadczenie pozostaje twoim, żeby mogło zostać odwzorowane 
w kimś innym musielibyśmy przyjąć istnienie jakiegoś świata równoległego do świata nam znanego. Z tego 
powodu problematycznym osiągnięciem jest głośne ostatnio klonowanie. Jedyne co możemy uzyskać to 
zewnętrzne podobieństwo. Świat naszej duchowości pozostanie unikalnie nasz. ( pod warunkiem wszakże ,że ją 
mamy) Podobnie jak unikalna, nawet jeśli banalna, jest nasza droga życiowa. Całkowite podobieństwo zostaje 
więc wykluczone. Możliwe są zaś jego stopnie. W zarysowanym kontekście zastanawia  kwestia podobieństwa 
do Boga.  
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Każdy z nas ma swój indywidualny rodzaj pamięci do obrazów, liczb, słów, nastrojów, zapachów. Najłatwiej 
utracić można ten  rodzaj pamięci który mieliśmy rozwinięty  w najmniejszym stopniu.  W myśl zasady  
głoszącej nieuchronne zanikanie organu nieużywanego.  Pamięć płata często zaskakujące figle. Przeżycia na 
których dawno postawiliśmy krzyżyk,  nieoczekiwanie odzyskują swój na zawsze zdawałoby się utracony blask. 
Wcale przy tym nie mamy wrażenia żebyśmy je kiedykolwiek używali. W takich razach trzeba wziąć poprawkę 
na to, że sen potrafi wyczyniać z pamięcią najdziwniejsze cuda,  najczęściej nie informując nas o tym. 



Pod wpływem odpowiedniego bodźca, chociaż jesteśmy bezradni w określeniu na czym ta odpowiedniość 
właściwie polega, odzyskujemy całe połacie dawnego zdawałoby się utraconego królestwa.  
 
 
 
Utrata w jakimś stopniu pamięci może doskonale zostać uzupełniona przez zdolność syntezy albo umiejętność 
chwytania istoty. Więcej  jest niezbędna  w działaniu  tak jak rzeźbiarz z konieczności musi odrzucać część 
materiału  przy wydobywaniu z niego pożądanego kształtu. Spotkanie z nicością wymaga zaś niemal kompletnej 
utraty pamięci, prawie  zupełnego oczyszczenia ekranu .Byle tylko później dotarło jakimiś kanałami do nas to co 
właściwie nam się przytrafiło. 
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Widziałeś miasta skłaniające się ku morzu pod koniec dnia skąpanego w słońcu. Ku wodzie zbliżające się 
nieznajome leniwe, jasne, powabne zdolne jednym kokieteryjnym spojrzeniem obłaskawiać potwora . 
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Między morzem, kobietami i wieżycami kościoła przydarzyła się galeria gdzie pod gościnnym jej dachem  
obficie eksponowano  nieodosobnione ale z pewnością absurdalne przypadki. istnienia. Pewien tęgawy jegomość 
w bliżej nie określonym wieku, sądząc po uniformie i krawacie biznesmen, wypełniał całym swym 
przekarmionym jestestwem łódkę zacumowaną w szuwarach. Jego potężna i bezwładna cielesność miała jakby 
tendencję do rozlania się poza łódkę niczym ciasto wypływające z brytfanki. Łowiący tępo patrzył w  ledwie 
widoczny spławik. Jego postawa wobec danej metaforycznie życiowej sytuacji opierała się na jakimś 
kompletnym nieporozumieniu. To tak jakby ktoś chciał uprawiać miłość albo tańczyć „breake dance” zakuty w 
zbroje średniowiecznego rycerza. 
Wyobrażenie zamknięcia wywołane przez dopiero co opisany obraz sprowokowało inne obrazy w tym wizję, 
wyrażona przez Rumuna Eminescu, świata będącego gigantyczną trumną w której gwiazdy są tylko gwoździami 
przybijającymi wieko. Zdarzało się myśleć o zamknięciu na różne już sposoby np. w łupinie do orzecha z 
przywilejem zachowania poczucia  nieskończoności naszej natury. Nigdy jednak tak jak Eminescu w sposób 
przerażający ale i odświeżający jakby w duchu hrabiego Draculi. W takich okolicznościach budzą się demony 
wątpliwości czy realne jest królestwo ducha manifestujące się teraz   trumną Eminescu ? czy te kobiety 
schodzące ku morzu pełnemu fioletu ?   
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Boleść wiecznej straty. Ile czasu trzeba by pojąć sens prostego z pozoru sformułowania ? Bywa , że do danej 
treści  i znaczenia dorastamy całe życie a  i tego często mało. Co tracimy niemal wszystko, zarówno to co było 
naszym udziałem, jak i to co się nam nie przydarzyło. Kobiety mijane przelotnie, miasta  i książki ustawione 
rzędami w witrynach księgarni  przed którymi nie było nawet sposobu zatrzymać się. 
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Ziemia po żniwach odsłaniająca niczym gwiazda porno wargi mniejsze i większe gotowa na kolejny akt z 
udziałem wiecznego oracza. 
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Morza brzegi powleczone fioletem, dopiero wracając kolejny raz przed ten obraz, pojął do czego właściwie się 
uśmiechał. Chodziło nie tylko o nadmorski  kawiarniany stolik zasłany fioletowym obrusem powodujący, gdy 
patrzyć na niego ze znacznej odległości ,wrażenie morskiej toni. Uśmiechał się do wspomnienia podobnego 
kolorystycznie obrazu namalowanego przez Turnera przedstawiającego jakieś angielskie albo szkockie wybrzeże 
usłane w całości na fioletowo kwiatami. Niewykluczone, że szczerzył zęby do wszystkich w ogóle fioletów  z 
jakimi kiedykolwiek miał do czynienia. Jego świadomość nie spostrzegała tego ale uśmiech będący głębiej 
osadzony w nieświadomym i wyrażający jakieś intuicje bystrzejsze niż rozum zdolne uzyskać przecież szerszy 
wgląd, zdawał się czerpać swój radosny blask z tej  otwierającej się przed nim rozległej perspektywy.  
Szczególnie ciekawe było to, że zachwyt fioletem pozostał czasowo zupełnie niemy dopiero ex post zajęły się 
nim jawne służby świadomej refleksji. Tak oto wyobraźnia została przyłapana in flagranti  z nieświadomym. 
Łączyła zmysłowy obraz z treścią już kiedyś przeżytą, tak by  świadomość mogła  na nowo odczytać jej  sens. 
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Leopardii  pozostawił po sobie 4500 stron dziennika, Goebels 75000, po Heraklicie zostało zaledwie kilka kart. 
Wszędzie ta sama pasja przetrwania  ironicznie traktowana przez życie i historię. 
 
63 



Ciąg dalszy wizji Eminescu ludzie, na skutek konfliktu z użyciem broni masowego rażenia , giną stadami.. 
Ziemię 
pokrywają niegrzebane przez nikogo stosy trupów padające ofiarą po raz drugi tym razem robactwa i szczurów. 
 
 
 
Te ostatnie dzięki dostępności  pożywienia bogatego  w   białko wysokiej wartości  rozwijają się niczym kwiaty 
w cieplarni  i stają się pupilami ewolucji.  
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Na Pradze wystawa przedstawiająca rozwój człowieka zgodnie z obowiązującymi dzisiaj darwinowskimi 
dogmatami. Oczywiście prezentująca tylko ewolucję zewnętrznej postaci człowieka, głównie jego kośćca. 
Możliwości  nauki zdaje się  przekracza postawienie hipotezy co do perspektyw dalszego  rozwoju człowieka 
Ogólne wrażenie dosyć przygnębiające. W budzie o powierzchni kilkunastu metrów kwadratowych , 
sąsiadującej z miejskim ZOO, a utrzymanej w stylistyce komiksu, sprofanowano za pomocą  człekokształtnych  
manekinów  jedną z największych tajemnic  istnienia. Świadczy to w jakiś sposób mimo pozytywnych 
popularyzatorskich zamysłów, o upadku nauki. 
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W  „Tako rzecze Zaratusrta” pastuch śmiał się jak nikt przed nim gdy uwolnił się od zmory węża. Zdaje się ,że 
echo tego śmiechu dotarło i do nas. Pewnej nocy gdy cisza jak zwykle spowijała nasze domostwa,  przebudził go 
kobiecy śmiech, doniosły niczym odgłos  z kamieniołomów. Absolutnie beztroski, odbijany od murów domów  
dziwnie z nim zestrojonych, kto by podejrzewał wielką płytę o taką akustykę ? zyskiwał jeszcze na sile, 
potężniał z sekundy na sekundę. Kobieta na lekkim rauszu zażywała niewinnej radości na ustawionej poziomo 
huśtawce poruszanej przez jej kompana. Cała sytuacje była dość klarowna a aluzje czytelna dla każdego. Nie 
one jednak stanowiła o uroku tej sceny. Najważniejszy był  śmiech wystarczający by umarłego  postawić na nogi  
a skromnemu rozpalić poliki rumieńcem pożądania. Czuła jest noc.  
Śmiech znacznie mocniejszy niż nie jedna uchodząca za ostrą filmowa scena. Gdyby syreny tak się śmiały z 
pewnością  Odys zerwałby wszystkie postronki, a jeśli nie to i tak pognałby do nich,  nawet  z masztem na 
plecach. Teoretycy śmiechu  formatu Bergsona powinni chociaż  raz taki śmiech usłyszeć. Spontaniczny, 
skoncentrowany na prostym przeżyciu ale wyrażający co najmniej sumę wszystkich radości dostępnych 
śmiertelnikom tej nocy. Tubalny ale lekki, pieszczotliwy i   zaraźliwy podmuch orgiastycznej radości. Piękny, 
niespodziewany, zdarzający się  tylko  raz .  
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Nowy rodzaj junactwa, wystawić całe dominia pamięci na zatracenie, wyzbyć się, zrezygnować z zachłannego 
gromadzenia doświadczeń, opustoszeć. Czyż nie staniemy się przez to bardziej harmonijnie zestrojeni z 
wrzechświatem? Gdzie na niewyobrażalnie wielkich przestrzeniach nie ma nic  jakby nie nastąpiło tam jeszcze 
creatio ex nihilo.  
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Hitler i Geobels oglądający Myszkę Miki, co ponoć miało miejsce, czyż to nie komiczne? I jeszcze z innej 
beczki o historii i kulisach  II Wojny Światowej. Tym razem  o słynnej niemieckiej gospodarności. Rodzinom 
powieszonych uczestników zamachu na Hitlera przysłano  do uregulowania rachunki  opiewające na 150 marek 
a będące należnością za koszty związane z wykonaniem egzekucji. 
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Stado chroni nas przed  samotnością i jej egzystencjalnymi konsekwencjami. Na tym polega jego urok. W 
gromadzie indywiduum zostaje zniesione a wraz  z  nim traci rację bytu Pascalowska  kwalifikacja ludzkiego 
istnienia jako myślącej trzciny. Czy tłum może być samotny na pewno nie w tym sensie jakim przysługuje to 
jednostce. Może zostać opuszczony gdy zabraknie więzi z Bogiem. 
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Zemsta i rewanż  jako główne motywy poza  żądzą panowania skłaniające do walki o władzę. N akceptując 
walkę o władzę nauczał jednak przezwyciężanie uczucia rewanżu. Najwyraźniej nie podzielał starogreckiego 
przekonania  o tym , że zemsta jest rozkoszą bogów.  Pojawia się jednak pytanie czy aby na pewno możliwe jest 
oddzielenie obu wspomnianych wyżej filarów władzy ?  W każdym razie powyższe przekonanie N jest jednym z 
powodów dla których nieuprawnione są zabiegi usiłujące stawiać znaki równości między filozofią N i 
nazizmem.  



Zemsta w ujęciu N ma degenerujący wpływ na osobowość panującego i charakter władzy stanowi synonim 
niewolniczego typu człowieka. Przy czym swoim charakterem sięga korzeni ludzkiego bycia, zahacza o źródła 
naszej postawy wobec czasu czyli zawiera w sobie znacznie głębsze pokłady niż wydawać by się mogło autorom 
przekonanym o powinowactwie N i  nazizmu. 
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Komputer dopełnia dokonujący się na naszych oczach proces automatyzacji życia we wszystkich znanych nam 
przejawach. Eliminuje wyobraźnię i wrażliwość jaką możemy w sobie wykształcić  tylko w obcowaniu z naturą.  
Manipulowanie klawiaturą najlepiej i najprędzej opanowują dzieci ale zagubiona zostaje tutaj tak cenna 
niewinność  spontaniczność i tożsamość ze światem  pojawiająca się w przypadku kontaktu z naturą i stanowiąca 
o magicznym charakterze dzieciństwa. Kontakt dziecka  z lasem to nie to samo co kontakt z ekranem komputera. 
Należy wątpić by pokolenie wychowane na obcowaniu z komputerem mogło zachować magiczny urok przeżyć z   
dzieciństwa co do których można zakładać, że często  stanowią źródło sztuki, relingi, filozofii. Tym samym 
została by naderwana już na wstępie rozwoju dziecka delikatna i bardzo specyficzna   więź z tzw. światem 
zewnętrznym. 
Naturze zostaje przeciwstawiona, postawiona na przeciw dziecka zaawansowana technologicznie maszyna,  
przedmiot skrajnie sztuczny, odległy  od życia  coś w rodzaju kantowskiego czystego rozumu preparującego 
jedynie schematy maksymalnie odległe od zmysłowej spontaniczności natury. 
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Czy trzeba odrębnej szkoły polskiej w malarstwie by w określony sposób malować stół i krzesła ? 
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Historia magistra vitae est . Czyż nic się nie uczymy ? Ależ oczywiście ciągle się uczymy np. zabijać. 
 
73 
Nauki sformułowane w Dekalogu  mogą  wyprzedzać  rozwój człowieka o wiele tysięcy lat . Stąd nie powinno 
dziwić, że człowiek przeważnie nie dorasta do sformułowanych tam wymogów. Ganiąc przekraczanie przykazań 
zapominamy, że człowiek przez  99% czasu swego istnienia był  zwierzęciem. Kwestionowanie norm Dekalogu 
z powodu swoistego nienadążania człowieka za nimi jest nieporozumieniem 
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Małżeństwo, przynajmniej w obrządku katolickim, poprzez deklarację wierności uroczyście ślubowanej 
powinno  uczyć odpowiedzialności  związanej z dotrzymywaniem zobowiązań. Słowo uzyskuje tutaj 
pierwszorzędne znaczenie jego sakramentalny charakter ma czynić ślubujących w większym stopniu 
przewidywalnymi. Przysięga małżeńska stanowi  probierz naszego człowieczeństwa zasadzającego się w 
pewnym stopniu na stosunku do słowa. Praktyka życiowa  pokazuje jak lekko traktowane są zobowiązania  i 
czym dla wielu z nas jest słowo. Wydaje się ono tracić z dania na dzień na wartości. Może to oznaczać  rozpad  
na większą skalę. Trudno jest bowiem uchwycić granicę po przekroczeniu której   dany  porządek definitywnie 
się załamuje. Alternatywą, tak jak próbowano już  w Rosji Radzieckiej może być powrót  np. platońskich 
pomysłów o wspólnocie kobiet i wychowaniu dzieci przez  instytucje państwowe.  
Wiemy skądinąd, że wymyka nam się z reguły moment w którym dany osobnik z łysiejącego staje się już  łysym 
na dobre. Podobnie z porządkiem społecznym rozpad instytucji małżeństwa może niepostrzeżenie spowodować 
zmianę całej rzeczywistości . W tej sytuacji wzrasta odpowiedzialność dosłownie każdej małżeńskiej pary. Losy 
ich związku mogą bowiem stanowić kroplę przebierającą miarę. Każdy pozornie mało istotny gest może mieć 
rewolucyjne konsekwencje. Przy okazji warto zwrócić uwagę na to co się wyjawiło. Rewolucje dojrzewają w 
piersi każdego  z nas. Rozstrzygnięcia  naszych rozterek duchowych współtworzą niczym puzlle charakter  
układanki całości życia. 
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Starcie faszyzmu z komunizmem pokazało determinacje każdej ze stron w dążeniu do totalnego zniszczenia 
przeciwnika. Naziści w Niemczech zwalczali prewencyjnie Żydów opatrując się w nich winy za rozpętanie 
czerwonego terroru w Rosji i Hiszpanii. Zakładali, że w momencie przejęcia władzy przez komunistów w 
Niemczech ( co dokonało się  rzeczywiście na krótko w Bawarii) powtórzy się znany już rewolucyjny scenariusz 
i zapanuje terror na nieznaną dotąd skalę. Zatem naziści sami uderzyli stosując starożytną zasadę uznającą atak 
za najlepszą obronę. Obie strony to ekstremiści. Cóż można z nimi począć ? Należy ich z pewnością eliminować 
ze sceny politycznej. Pozostaje jednak pytanie czy również totalnie ? A więc stosując ich metody. Tak  to się 



chyba dokonało przynajmniej w przypadku demontażu nazizmu.. Wystarczy wspomnieć dywanowe ataki 
lotnictwa aliantów niszczące niemieckie miasta  niczym w gigantycznym krematoryjnym piecu. 
Często wobec ówczesnych świadków zmagań Goga i Magoga stawia  się zarzut obojętności .  Sprawdźmy 
jednak czy ta „obojętność” nie jest warunkiem zachowania zdrowych zmysłów? Cóż robimy dzisiaj dla 
zniszczonej trzęsieniem ziemi Turcji.? Jaka jest nasza postawa wobec domowej wojny w Jugosławii czy 
Indonezji ?  
 
 
 
Pozostajemy obojętni i musimy tacy być inaczej nie pomożemy nawet najbliższym. Przypomnijmy sobie 
sytuacje opisywaną przez Gombrowicza w jego dziennikach. Autor wspomina spacer wzdłuż wybrzeża 
morskiego w Argentynie kiedy to widział tysiące żuków powywracanych na grzbiety i bezradnie przebierających 
w powietrzu  nóżkami. Nie pozostał obojętny. Jak długo mógł stawiał powalone żuki na nogi. Kiedyś musiał 
jednak przestać. Ale wątpliwości pozostały. Dlaczego skończyć to szlachetne dzieło na tym a nie na tamtym ? 
Czy w ogóle skończyć ? Czy może paść razem z nimi na grzbiet i czekać aż reszty dokona morze ?  
Obojętność ma tą złą stronę, że inni mniej obojętni mogą za nas określić charakter naszej przyszłości.  
Ewentualne zaangażowanie w walce Goga i Magoga wymaga określenia winy, wskazania kto zaczął jak i 
uświadomienia sobie konsekwencji zwycięstwa jednej ze stron. Ani jedno ani drugie nie jest jednak łatwe. Gdy 
zaczniemy tego dochodzić okaże się ,że doświadczymy tylko poplątania z pomieszaniem. Kiedy bowiem zaczęło 
się starcie komunizmu i nazizmu ? Czy już w czasach rewolucji Francuskiej  w momencie dojścia do władzy 
Jakobinów walczących z niesprawiedliwie ich zdaniem zorganizowanym społeczeństwem feudalnym ? A może  
społeczeństwo feudalne było tylko reakcja na niesprawiedliwość innego rodzaju porządku społecznego? Czy 
konflikt nazizmu i komunizmu nie jest tylko historyczną maską dla odwiecznej jakiejś walki ? Kto może znać jej 
wynik  i określić na osi współrzędnych czasu i przestrzeni miejsce w którym się aktualnie znajdujemy ?Uczciwe 
intelektualnie stanowisko wymaga metafizycznych rozstrzygnięć co do natury dobra i zła, natury początku i 
końca w ogóle. Nauka w tym wypadku jest zupełnie bezradna i ma jedynie głos doradczy..  
Od  XIX stulecia konkurowały ze sobą w tej materii doktryna chrześcijańska i marksistowska ( wcześniej zaś 
poglądy  oficjalnie uznawane za  kościelne i anty kościelne.) Ich monopol metafizyczny  jakby zakwestionował 
N .  
Nie oznacza to w żadnym razie istnienia łatwych do nazwania  zbieżności  doktryny kościelnej z nazistowską.  
Mniej problematyczne są   oczywiście związki marksizmu i realnego komunizmu lecz rzecz się nieco gmatwa 
gdy spróbujemy wykazać powiązania antykościelnego ruchu kacerskiego z doktryną  Marksa. N zaś jeszcze 
inaczej  wskazywał na paradoksalnie na wielkie podobieństwa między nauką Kościoła i Marksa.  
W tej sytuacji trudno doprawdy wybierać ( nie sugerujemy przecież głosu za Gogiem lub Magogiem) a jednak 
wyborów dokonywano, w oparciu o co?  O intuicję ,sumienie ( albo bez ich udziału koniunkturalnie aby tylko 
ocalić skórę) dla tych władz być może cała sytuacje była bardziej klarowna niż dla intelektu. W końcu 
uprawnione jest również stanowisko wedle którego nazizm i komunizm to tylko partykularyzmy, oba równie 
niesprawiedliwe w swoich arbitralnych uroszczeniach, stanowiące tylko fragment istnienia w całości 
niewinnego, sprawiedliwego i dobrego. 
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Panować  w Europie mógłby tylko ktoś o osobowości przewyższającej i ogarniającej wszystkie inne. Ktoś 
pozostający do innych w takim stosunku jak  rzeka  w stosunku do rzek wpadających do niej  i stanowiących jej 
dorzecze . Albo jeszcze lepiej jak  morze w którym rzeki wraz z ich dorzeczami znajdują swoje ujście. 
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O co zatem idzie dążącym do bezwzględnego panowania ? O wpływy i możliwość rozkazywania, o złudzenie 
mocy stwórczej wyrażającej się w rozstrzyganiu o życiu i śmierci. O posiadanie pałacy i kochanek  liczonych na 
tysiące. Kto lub co właściwie rozkazuje tyranowi.? A może tyran jest tylko ofiarą usznego omamu, głosu 
podpowiadającego mu musisz panować ,masz do spełnienia misję. 
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Proust nastawiony wyłącznie retrospektywnie. Czy mówi nam coś o nadchodzącym stuleciu i jego głównych 
konfliktach? Niby jest jeden wielki temat zmierzch arystokracji  a więc świata feudalnego i jego wartości. Drugi 
wielki problem to problem czasu i nowego sposobu jego odbioru. Oto indywiduum przeżywa teraz swoje 
istnienie doświadczając tzw. strumienia świadomości wyrażający prawdopodobnie nieznany wcześniej  styl 
bycia w świecie. Trzeba również wskazać na jeszcze inny ważny temat Prousta zagadnienie  sztuki w tym 
zwłaszcza literatury z niedoścignioną  umiejętnością władania językiem  wspierającą się  na niewyczerpanej w 
swych zasobach pamięci artysty. W dziele Prousta dochodzi także do głosu nowa psychologia, różna jednak od 



psychoanalizy,  zadziwiająca analizami charakteru ludzkich uczuć, tworząca nowatorskie typologię  ludzkich 
inteligencji. Zaskakująca wydaje się natomiast zupełna nieobecność problematyki filozoficzno- religijnej. Proust 
milczy o Bogu.  Wydaje się, że jego dzieło osiągnęło szczytowe możliwości rozwoju epoki w dziedzinie 
literatury pięknej. Rozpiętość duchowa tej epoki ( tj. wieku XX)  musi budzić zastanowienie.  
 
 
 
 
Cóż bowiem wspólnego mają ze sobą Proust i  Goebels mimo wszystkich różnic, należący przynajmniej 
chronologicznie do jednego czasu. 
Na przykładzie tego zestawienia może bardzo  nieuprawnionego i niestosownego widać głębokość 
psychologicznego wglądu Prousta  twierdzącego, że ludzie bardziej są od siebie odlegli niż galaktyki.. Cóż nas 
może obchodzić  flora i fauna Nowej Gwinei ?  cuda techniki ? czy  postęp medycyny w obliczu tej zagadki ?  
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Zdarzyło się znowu złociste popołudnie gdy krągła tarcza słoneczna wpisywała się bez reszty  w ulicę 
Nowowiejską i wydawało się , że jeszcze chwila a potoczy się ku  Rozdrożu. 
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Hitler zauważył, że posiadanie wyobraźni należy do cennych przywilejów młodości. Sąd cokolwiek 
nieoczekiwany u dyktatora głoszącego konieczność ostatecznego rozwiązania i  mus permanentnej walki o 
życiową przestrzeń. Wypowiedź  tą musimy umieścić jednak we właściwym dla Hitlera kontekście. Zapewne 
mówiąc o  ludziach  młodych obdarzonych wyobraźnią  miał  na myśli tych bez wahania uznających jego misję. 
Jakby nie było w kwestii wyobraźni, szalony furher opętany wizją zagłady całych narodów, ulega typowemu 
złudzeniu perspektywy. Dlaczego bowiem właśnie młodości miał by przysługiwać ten cenny przywilej ? Czy nie 
jest on po prostu związany z  brakiem  wiedzy  i  doświadczenia ? sprawiającymi , że tak wiele wydaje się  
możliwe.  
Do  tego młodość teoretycznie rozporządza jeszcze czasem, nim się ten czas dokona  jest tylko przedmiotem 
wyobraźni, stąd wrażenie, że im więcej czasu przed  nami tym więcej przysługuje nam wyobraźni. Młody 
człowiek z konieczność związanej z początkiem drogi naturalnie skłania się do rozważania wielu opcji 
weryfikowanych później przez bieg wypadków. Stąd może również pochodzić czar i urok tego czasu. Nic nie 
wcieliło się jeszcze w grubą materię, nie dokonało się. Młode  istnienie jest dziewicze, nie skażone żadnym 
rozczarowaniem. Nie bardzo wiemy kogo moglibyśmy wskazać jako przykład indywiduów posiadających 
młodzieńczą wyobraźnię. Weźmy wielkie indywidua  Mojżesz, Chrystus. Czy byli młodzi gdy formułowali 
swoją naukę obdarzona nadprzyrodzoną wyobraźnią 
Wedle biblijnych standardów Chrystus był niemal dzieckiem jeżeli tylko pamiętamy długość życia biblijnych 
patriarchów. Przykładając miarę czasu ustaloną przez naukę  którą ustaliła średnia długość życia w czasach 
pierwszych chrześcijan  na 30-40 lat . Chrystus nie był  już młodzieńcem dokonując swego dzieła. 
Podobne trudności spotkamy gdy zechcemy przyjrzeć się bliżej  czasom młodości człowieka, jeżeli tylko 
uznajemy za zasadny podział dziejów na starożytność, wieki średnie i nowożytność. Okaże  się wówczas, że 
Rzymianie  reprezentujący młody okres człowieka mieli rzeczywiście większą wyobraźnię od nas  bo potrafili 
wróżyć z lotu ptaków i z ich wnętrzności. My reprezentanci starej ludzkości mamy więcej wyobraźni  o tyle o ile 
powiększyła się od czasów Rzymian wiedza  ornitologiczna  w ogóle. 
Jak wiadomo nie wszyscy akceptują koncepcję linearnego  rozwoju dziejów.  Oto Spengler wyróżnia  kilka 
typów kultur i cywilizacji  z których każda wypracowała oryginalną wyobraźnię dotyczącą swoistego dla niej 
przedstawiania czasu i przestrzeni.  Widzimy zatem, że kwestia posiadania  wyobraźni jako przywileju młodości, 
jeśli ją próbować uszczegółowiać nieco się komplikuje i ostatecznie rozbija się o granice naszych władz 
poznawczych. Sen przesłania nam 1/3 istnienia  i nic nam prawie nie wiadomo na temat dokonań naszej wybrani 
w czasie snu. Mniej jeszcze wiemy o różnicach w wyczynach naszej sennej wyobraźni w wieku młodzieńczym i 
dojrzałym. Wydaje się, że sam Hitler w młodości dysponował bogatszą wyobraźnią plastyczną, choć nie 
wybijającą się ponad przeciętna dla malarskiego cechu. Później rozwinął wyobraźnię polityczna, militarną i ta 
zapewniała mu znaczące miejsce w dziejach. Niewykluczone jednak, że oba typu wyobraźni są ze sobą 
powiązane a może stanowią jedynie odgałęzienia tej samej władzy. 
Do nas przemawia stanowisko stoickie w tej kwestii , o tyle ważne ,że broniące autonomii indywiduum przed 
uroszczeniami tyrana. Stoicy pokazują jak jeden rodzaj wyobraźni nie związany koniecznie z młodością  może 
bronić się przed innym rodzajem imaginacji.  Każdy z  nas ich zdaniem może wyobrażać sobie ,że jest dzień 
kiedy w rzeczywistości jest noc i żadna siła nie jest w stanie mocy tej wyobraźni zniszczyć. 
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Bóg jako wszechmogący dysponuje największą z możliwych pod każdym względem wyobraźnią. Albo 
dysponują tą władzą  ci którzy potrafią sobie najpełniej boskość przedstawić. Móc wszystko albo jak najwięcej 
oto ambicja złaknionych władzy konkurentów Boga. Trudno dziś pojąć jak pojawił się sen o wszechmocy. Była 
to z pewnością jedna z najważniejszych chwil w dziejach człowieka. Czy zrodziła ją rozpacz wynikająca z braku 
i niemocy ?  
 
 
 
Czy też poczęła się z poczucie pełni właściwej dionizyjskiej ekstazie ? Możliwe, że to  na jakim tle 
doświadczano kiedyś uczucia wszech-mocy przesądziło o rozwinięciu się dwóch typów człowieka typu 
pańskiego i niewolniczego.  W  ten sposób dała  znać o sobie nie lada wyobraźnia. Natura dokonała  
olbrzymiego wysiłku porzucając na zawsze bezproblematyczny sposób zwierzęcego istnienia. 
Kto wie czy odtąd każdy najdrobniejszy nawet ruch wyobraźni nie jest powtórką i powrotem do sytuacji 
źródłowej tak jak uderzenie serca stanowi dla niektórych wspomnienie Big Bengu.  
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Stan w którym wszystko jest możliwe musiał poprzedzić stan w którym cokolwiek zaistniało. Nieucieleśniony 
stan wszechmożliwości  był tożsamy z nicością stanowiącą fundament wszystkiego. Czym zatem byłoby 
wszystko gdyby nie nic ( i vice versa) ? Unia wszystkiego i niczego zaświadczająca  najlepiej o nierozerwalnych 
związkach każdego jestestwa w obrębie całości istnienia.  W praktyce oznacza to, że np.  nie zdarzylibyśmy się 
gdyby nie m. in. szaleństwa Hitlera  a on ni ujrzałby światła dziennego  gdyby nie działalność miliardów ludzi 
przed nim  i gdyby nie śmierć motyla. Jeżeli wszystko jest ze sobą powiązane bo świat jest np. wolą mocy to 
powiązani są Hitler i motyl wzbijający do lotu nad puszczą Amazońską. Hitler ta potworna anomalia nie jest już 
zatem tak odległy ani  obcy, został wpisany w dzieje wszystkiego i niczego odziaływują na ciebie a ty na niego.  
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Wszystko powiązane ze wszystkim oddech  śpiącej dziewczyny  z huraganem Andrew, z pyłem 
międzygwiezdnym, roślinami pionierskimi  na skalistych zboczach i twierdzeniem Geodla.  Czyż to nie 
misterium ? para nieodgadniona, zbratanie wszystkich ze wszystkimi i wszystkim.  
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Trzy przemiany  człowieka ( wielbłąd, lew, dziecko) opisane przez N w  „Tako rzecze Zaratustra” jako czysta 
możliwość, dzieło wyobraźni  myśliciela. Trywialna realność  ostatniego człowieka jako smutna współczesna 
nam  rzeczywistość  również trzy przemiany : uczeń, pracownik ,hospicjent. 
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Dysponowanie  rozmaitymi  możliwościami  zdaje się być warunkiem wolności. Im więcej możliwości  tym 
więcej wolności. Do tego chciałoby się mieć tylko możliwości piękne, dobre i prawdziwe. Konieczność jako 
brak możliwości bywa również uznawana za synonim wolności.. Gdy podejmujemy jakąś decyzję dostrzegamy 
przeważnie wielość opcji. Zdaje nam się wtedy,  że możemy dokonać wyboru co nie wyklucza sytuacji , że 
dzieje się tylko to co konieczne. Jeżeli tak  to po co natura wyposażyła nas w zdolność widzenia wielu rozwiązań 
tej samej kwestii ? Czy widział ktoś zwierzę które przerywa polowanie, oddala się na stronę by tam obserwować 
gwiazdy ? Dlaczego w przypadku zwierząt działa tu konieczność a w przypadku człowieka  istnieje możliwość 
jej zawieszenia ? Czy naturze nie wystarczyło konsekwencji ? Czy może człowiek wydarł jej jakiś sekret ?  A 
może to jedynie chwilowe zagapienie się natury ? Po jakimś czasie wszystko wróci do normy i  nie będzie już 
jestestw wyjętych z pod prawa konieczności. 
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We wrześniu 39r  z obu stron ruszyli na Polskę totaliści. Czym była wówczas Polska? Sobą ani czerwona ani 
brunatna. Za to jej chwała. Dzisiaj za wszelką cenę próbuje być  po trosze  amerykańska a po trosze europejska, 
najmniej zaś jest sobą. Widać okupanci skutecznie wybili nam z głów ambicję zachowania własnej osobowości. 
Pozostał na poły  niewolniczy spryt udawania kogoś innego. Za bycie sobą płaci się najwyższą cenę a tego 
zgodnie z heglowską antynomią pana i niewolnika, niewolnik lęka się najbardziej. Oto jest sedno heglowskiego 
ukąszenia na które powołuje się czasami  niegdysiejsi  zwolennicy rewolucji ( ma się rozumieć pojmują to 
ukąszenie nieco inaczej)  tłumacząc nim swój i innych akces do komunizmu. Może wolność to właśnie 
możliwość bycia sobą, podleganie wyłącznie własnej jaźni, realizacja najbardziej własnych potencji, 
różnicowanie się i pielęgnowanie swojej unikalności. Wolność ta  łatwo ginie pod buciorami rozpasanego 
żołdactwa, wdeptana w ziemię jednak  niczym trawa po jakimś  czasie  odradza się.  
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Wszyscy razem wzięci do kupy naziści nie wypociliby nawet 1 strony czegoś co przypominałoby w nikły 
chociaż sposób „ W poszukiwaniu straconego czasu”.  Z  kolei Proust sklonowany do n-tej potęgi nie ruszyłby 
na Berlin by prowadzić puczystów do zwycięstwa.. Zaiste żyjemy w wieku  niezwykłych możliwości i 
kontrastów.  
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Istoty delikatne i wrażliwe telewidzowie nie przeżyją dobrze jednego dnia jeżeli nie skonsumują codziennej 
porcji morderstw, gwałtów, kataklizmów. Telewizor jako opium dla mas. Współczesny amfiteatr w którym 
podziwiane jest krwawe rzemiosło dzisiejszych gladiatorów. 
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Natura na jakimś etapie rozwoju wydobywa z siebie człowieka współtworzącego historię, rządzącego się innymi 
niż naturalne prawami. Historię od natury różni to co człowieka  nakazuje nam odróżniać od zwierzęcia. Sfera 
problematycznej wolności, możliwości błądzenia. W obrębie tej sfery doszło do niezwykłego zróżnicowania  
osobników należących do gatunku homo sapiens. Oskar dela Hoya  i  Ojciec Święty. Świadome działanie 
państwa powinno zmierzać  do stymulowania tego bogactwa  typów w celu sprowokowania jeszcze jednego 
szalonego jakościowego skoku natury, by pomóc w narodzinach jakości tak różnej od historii jak historia od 
natury. W stosunku do natury wskazana zatem byłaby preferowana przez  Sokratesa  postawa majeutyczna. 
Mogłaby zająć miejsce bezmyślnie, ale w zbożnym celu dokonywanej eksploatacji  Od czasów triumfu 
angielskiego utylitaryzmu, czyli od początków tzw. rewolucji przemysłowej polegającej na wprowadzeniu do 
produkcji maszyn,  idzie w historii  oto aby nakarmić ,odziać i dać schronienie jak największej ilości osób.    
Uprawnione jest zatem  przypuszczenia, że historia jeszcze się w ogóle na dobre  nie zaczęła. Zainicjuje ją 
dopiero gotowość tworzących ją indywiduów do kierowania się racjami wyższej użyteczności., do  wznoszenia 
się ponad   siebie, w rejony wcześniej nikomu nie znane. 
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Możliwość i  realność tasują się w czasie. Leonardo da Vinci przedstawiał wizje latających maszyn wówczas 
stanowiących szczyt wyobraźni, dzisiaj zupełnie banalnych. Miasta renesansu które  zamieszkiwał tętniły 
życiem, były  dziełem sztuki i kwintesencją ziemskiej realności. Dzisiaj  nie są już rzeczywiste. Stały się jedynie, 
możliwym polem do badania  np. dla historyka sztuki. A jednak niektórzy głoszą niemal od początków dziejów 
filozofii  tezę ”wszystko to jedno”. Jeżeli ją dobrze rozumiemy teza ta oznacza  równości między realnym a 
możliwym ,prawdziwym a fałszywym. Przeciwieństwa wydają się być pozorne. „Wszystko to jedno”. Książe i 
żebrak to wariacja na ten sam temat. 
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Ksenofontes twierdził ,ze gdyby np. konie mogły sobie wyobrażać bogów  wyobrażałyby ich sobie na swoje 
podobieństwo. Jest to myśl słuszna nie tylko w odniesieniu do poznawania bogów. Na myślenie przez analogię 
do siebie jesteśmy skazani.  
I to nie tylko my, pamięta przecież każdy, że Bóg stworzył człowieka na  Swoje podobieństwo a więc przez 
analogię do Siebie. Dlatego  historia Narcyza  ma dla nas wciąż żywotne znaczenie. Poznawanie przez analogię 
,podobieństwo do........... w konsekwencji prowadzi do uznanie tezy o istotnym podobieństwie jakiegokolwiek 
jestestwa do każdego innego. W łyżeczce do herbaty  został zawarty cały wszechświat,  podobnie w ruchu bioder 
Madonny utrwalonym  w teledysku   Beautifull Stranger ( przy okazji, jak się później okazało,  łyżka w 
symbolice średniowiecznej  miała konotacje erotyczne ). Czym musiałoby być coś pod  żadnym względem  
niepodobne do niczego innego. Mogłoby się wydawać, że nicość spełnia pod tym względem wszystkie kryteria, 
ale nie,  jest jednak zbyt dobrze znana, przypomina nam nasze ekstatyczne  uniesienia. 
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Oskar dela Hoya i Madonna  docierają do nas za pośrednictwem telewizji. Jedno kliknięcie wystarczy by niemal 
„cały świat” pojawił się przed nami. Może Bóg tworzył świat za pomocą boskich kliknięć ? Wszechogarniająca 
mania klikania powoduje, że taka myśl musi nieuchronnie się pojawić, skoro poznajemy przez analogię do 
siebie.  
Telewizor i komputer poszerzają zasięg naszej władzy ale jednocześnie władają nami. Dzięki tym mediom 
namiętność wyobrażania sobie krzewi się dzisiaj bujniej niż kiedykolwiek wcześniej „Materia” została 
prześwietlona gigantycznym snopem elektronicznego światła co odmieniło   utrwalony od początku  jej  
charakter.  
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Dali skandalista z początku wieku  został zaprezentowany w Królikarni. Sam sposób ekspozycji zbyt poważny i 
namaszczony jak na tego programowo „niepoważnego” i prowokującego, przynajmniej w pierwsze fazie 
twórczości, artystę. W niedzielne popołudnie zatem można było podziwiać „dzieła” Daliego w tym obraz 
przedstawiający onanizującego się w bliskim sąsiedztwie monstrancji. Podejmowanie tego typu problematyki 
,wpisało ‘młodego”  
 
 
 
Daliego z czasów konfliktu z ojcem i całą  katolicką tradycją Hiszpanii w nurt rewolucjonizujący XX stulecie. 
Tradycja ta żywa wciąż  i odnosząca spektakularne sukcesu, jak wszystko co było kiedyś ideałem, sięga bruku.  
Namacalnym dowodem są choćby  napisy na murach gdzie inny Dali może w gorszym nieco stylu  skreślił 
wprawną ręką zdanie ” Ojciec święty pali skręty”. 
W sumie mgławica prezentowanych prac Daliego przedstawiała kłębowisko nerwowo wyrysowanych i nie 
różnicujących się kształtów  nie zapadających w żaden interesujący sposób w pamięci. Apetytu na seks, 
szponder wołowy, sen  wystawa nie pobudziła zatem można by o niej spokojnie zapomnieć. Znacznie ciekawszy 
sam pałacyk widoczny w swoim doskonale zrównoważonym rotundowatym kształcie już w bramie wiodącej do 
wnętrz budowli i  otaczającego gmach parku. Po krótkiej przechadzce w szpalerach  doskonale utrzymanych 
drzew i kwiatów spełniających jakby role introdukcji  stajemy wobec  samego dzieła . W rozprzestrzeniającym 
się bez przeszkód w każdym kierunku  hallu mamy wrażenie, że zwieńczeniem budowli jest strzelisto- kopulasty 
nieboskłon.  
Pani domu witając ongiś ze schodów gości musiała wydawać się istotą na wpół boską  zstępującą łaskawie 
między śmiertelników  ze szczytów Olimpu.  Z pewnością  jakieś dumne plemię zasiedlało kiedyś wiślaną 
skarpę.  
Później   obsiedli   klasycznie piękny gmach rewolucjoniści . I oto przypomina się scena ze znanego 
hiszpańskiego filmu w którym kierowany chrześcijańskim współczuciem dziedzic przyjmuje i karmi ubogiego, 
jednego, drugiego potem trzeciego. W końcu w najmniej oczekiwanym momencie do pałacu wtargnęła cała 
zgraja, tłuszcza zajadła, wszystko plądrująca . Tak dokonało się zemsta, przewartościowanie wszystkich 
wartości. Olimp obsiedli małpo podobni.  
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Utrata wyobraźni w życiu dorosłym związana jest w jakimś stopniu z beznadziejną, niewolniczą koniecznością 
zarobkowania, sprowadzającą się najczęściej do powtarzania prostych, machinalnie wykonywanych czynności. 
Arystokracja wolna od zarobkowania, co rzecz jasna nie oznacza wolna od nudy, w wielu przypadkach, równie 
zabójczej dla wyobraźni jak  mechaniczna praca, wydała jednak z siebie najwięcej nieprzeciętnych indywiduów. 
Wymarzone przez rewolucjonistów społeczeństwo pozbawione arystokracji, albo przynajmniej  ludzi mających 
czas wolny od zarobkowania, ewoluuje nieuchronnie ku jednemu typowi człowieka masowego lub jak kto woli 
ostatniego człowieka. 
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Goebels uważał,  że  Żydzi zawdzięczają swe historyczne sukcesy, w dążeniu do władzy, wyznawaniu 
podwójnej moralności. Nie wykluczone, że naziści postanowili  w związku z tym mniemaniem, spodziewając się 
podobnego rezultatu, również stosować podwójną moralność. Gdyby jednak przyjrzał się baczniej  poczynaniom 
jednostek, ale raczej zależało mu na ukuciu jakiegoś chwytliwego sloganu mobilizującego masy niż na ustaleniu 
czegoś na kształt stanu rzeczywistego,  pewnie zauważyłby, że jest to nagminne  nie tylko wśród  Żydów ale i  
wśród  większości ludzi. innych narodowości, niekoniecznie jednak dochodzących dzięki temu  do władzy. 
Fenomen podwójnej moralności w przypadku indywiduów łatwo wytłumaczyć. Sami jesteśmy sobie najbliżsi ( 
N akurat twierdzi odwrotnie) nieustannie ze sobą obcujemy, nasze kontakty i wyczucie innego dokonują się 
wyłącznie przez pryzmat nas samych. Jeśli ja cierpię  to jest to dla mnie w sposób bezpośrednio  bolesny 
oczywiste. W przypadku cierpienia innej osoby muszę wykonać kilka trudnych operacji by ten ból uchwycić, 
wykazać  się wyobraźnią i umiejętnością empatii  a i tak nie będzie to ten sam  ból. Stąd skłonni jesteśmy 
stosować inną moralność w stosunku do  siebie a inną do bliźniego będącego dla nas tylko jakimś bladym i 
odległym i najczęściej prawie obcym  odbiciem nas samych. Przykazanie „kochaj bliźniego jak siebie samego” 
wyraża jakieś święte szaleństwo sprzeciwiające się naturalnym, może zwierzęcym,  odruchom naszego 
jestestwa.  
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Historia  i nowe człowieczeństwo, zagospodarowujące strefę „nad” dla swej inicjacji potrzebuje ludzi mających 
wolny czas, wykarmionych, przyodzianych ,pracujących z potrzeby ducha.  



Dopiero w tych warunkach można oczekiwać etycznego działania. Tacy ludzie w mniejszości zawsze istnieli ale 
nawet te „dobre” warunki w szczególnych okolicznościach mogą powodować rozkwit demonicznych 
osobowości znajdujących swe szczęście w destrukcji.   
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Apropos miłości bliźniego. Jakże często widujemy delikatną nóżkę obutą we  włoski trzewik prosto z Mediolanu 
cały z krokodylej skóry wykonany  jak lezie niczego nie zauważając w miskę żebraczą błagalnie na bruku 
wystawioną.  
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Wolny czas dla wszystkich  to niemożliwe przez  najbliższe tysiąclecia.  Może nawet dla większości byłoby to 
większe zagrożenie niż niedostatek pożywienia  i niepewność dachu nad głową. Zatem czas tylko dla niektórych. 
Ale czy wystarczy to by wykonać jakościowy skok ? 
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Jak nie stosować co najmniej podwójnej etyki skoro pomieszkują w tobie anioł i  zwierz, głupi i mądry, piękny i 
szpetny  i wiele innych pośrednich typów i typków. 
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Blitz-erotik. 
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„Kochaj bliźniego swego jak siebie samego” fundamentalne, enigmatyczne przykazanie zamknięte w  krótkim 
zdaniu ale zawierające wiele trudności. Najpoważniejsza z nich to” kochanie „ i  „ ja” Jaką miłość mamy tutaj na 
myśli ziemską? czy niebiańską? platoniczną, macierzyńską ,ojcowską, synowską, a może  miłość do kochanki ? 
Być może każda z nich jest wersją tego samego uczucia? Czy tak samo kocha niemowlę, dziecko, kobieta 
,mężczyzna ? Czy ja tak samo kocham siebie w różnych okresach mojego życia ?  Czy zawsze kocham siebie ? 
Może tylko czasami albo wcale.  Albo uczuciem jakimś pokrętnym ,  perwersyjnym i chorym ?  Może jestem 
sadystą dla siebie?  Czy wtedy musiałbym pozostać takim również dla bliźniego ? 
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Don Juan oczekujący po kobietach by w jego towarzystwie doznawały uczucia dziwności istnienia. Wcielał się 
w różne role zawsze w tym samym celu. ”Przeżyj to jeszcze raz” Powtarzał powtórki. od niewinnego 
przypadkowego spojrzenia, masz takie oczy zielone, aż  po nicość we dwoje w momentach najistotniejszych 
uniesień.  
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Wrzesień gorący raczej gorączkujący. Coś niezdrowego, złowieszczego  wyczuwało się  w tej zbyt dużej porcji 
słońca  wypalającego   miasto  lężące przecież wedle podręczników geografii  w  tzw. umiarkowanej strefie 
klimatycznej. Niezauważalne zawahanie precyzji z jaką słońce emituje, od miliardów lat podobno, swoje 
promienie i po nas. Czy lepszy koniec  od razu ?  Ale wtedy bez refleksji czy lepiej kończyć się powoli ?  W  
męce ale za to przetykanej zadumą.... .I nigdy już więcej nie uczestniczyć w rozgrywającym się po raz ostatni  
spektaklu ..... A jednak mimo wszystko trochę byłoby żal. 
Rozkopana, rozgrzana i wysuszona ziemia  uświadamia  nam , po raz nie wiadomo który,  jak wątłe podstawy 
ma nasza egzystencja.  Ledwie 10-15  cm sięga  życiodajna warstwa próchnicy. Reszta to piaszczysta ziemia 
jałowa którą ty i  ja  będziemy kiedyś gryźć ... i tamta pani w sukience bordo i pekińczyk z paradną dzisiaj  
kokardą  też. 
Ale póki co show must go on. W rdzawej scenerii  późnego lata sycą się pierwszą miłością nastolatki. Trwa, 
jeszcze trwa,  przelewanie z jednego w drugie napoju  miłości. Pod każdym platanem „Wesele w Kanie 
galilejskiej” a  śmiech wdzięcznie beztroski mąci ciszę, porusza jak wiatr konarami drzew by zaraz 
przepoczwarzyć się w korowód spadających liści...orszak to weselny czy może już żałobny...?  
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Don  Juan II. Jak zatrzymać się na dłużej tylko przy jednej kobiecie skoro tam dale, dal. To tak jakby 
zdecydować się mieszkać  tylko w jednym mieście  i pozostawić nietkniętym na zawsze   Paryż,  New York,  
Sopot i Pszczynę. Don Juan to Sindbad  żeglarz erotyki, skazany jak Syzyf na przegraną .’Wsech nie 
pierejebiosz.” Ta smutna konstatacja była jak wiadomo przyczyną samobójczej  śmierci pewnego hedonika 
rodem z antycznej Grecji. Tak radykalny nasz  Don Juan chyba nie jest .  Na razie błądzi zachwycony ulicami 
miast przypominających  Bagdad z baśniowych  opowieści  pełny nieoczekiwanych i przekraczających wszelkie 
wyobrażenie skarbów.  Dziś wola na blondynki jako wypoczynek wojownika po zmaganiach  z brunetkami. 
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Don  Juan i  misterium nocy. Niby ciemność a wszystko jasne. Orgazmów strzelistych moc, podniebnych,  ku 
gwiazdom zmierzających, na oślep , na wiwat, radośnie  a   ziemia drży leciuteńko, rezonuje taniec miłości.    I 
tak od początku po kres.  Może jeszcze raz , mnogo mnogo raz.  
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Cóż po tej czy tamtej sztuce teatralnej ? Cóż one znaczą wobec  nieogarnionego spektaklu życia. Popatrz jak 
niewyczerpalne jest istnienie 30, 50 ,80 lat depczesz bruki tego miasta  wchodzisz w nie i wychodzisz a jednak 
twarze które co dnia napotykasz  prawie się nie powtarzają i nie powtarzałby się gdybyś nawet deptał te bruki, o  
które potłukłeś kolana, 200 czy 400 lat. Miasto tak jak kobieta-życie jest niezgłębione i bezdenne. Wobec tej 
głębi masz poczucie podobne do tego nawiedzającego cię w dzieciństwie, gdy bywałeś sadzany na ławkę i nie 
mogłeś mimo wielkiej ochoty i wysiłku sięgnąć ziemi. 
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Don Juan III w dziedzinie poznania. Trudność wytrwania u boku jednej kobiety, w jednym mieście jest 
analogiczna do trudności wytrwania przy jednej myśli, jednym temacie,  jednej dyscyplinie naukowej. 
Dyletancki w swym popędliwym charakterze impuls gna Don Juana-Fausta  po wszystkich dostępnych połaciach 
życia. Na wspak zabójczej specjalizacji. Czyżby małżeństwo dowodziło wąskiej specjalizacji w erotyce ? Biada 
tym którzy przekraczają granicę. Don Juan tytan i męczennik  nie dającego się poskromić  uczucia swobody 
nieskrępowanej żadnymi barierami. 
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Wiercipiętą, Don Juanom, Faustom pod rozwagę proponujemy morał którym Kornel Makuszyński  
podsumowywał  każdą kolejną przygodę swojego bohatera „ po szerokim szukał świecie tego co jest bardzo 
blisko”.  
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Umiejętność zrównoważenia działania żywiołów apollińskiego  i dionizyjskiego pozwala nam pozostać w 
formie czyli w kole. Sam ruch między biegunami koła pozostaje jednak niewytłumaczony. Nie wystarczy 
powiedzieć, że przeciwieństwa się przyciągają. To zaledwie hasło wywoławcze prowokujące szereg ważnych 
pytań. 
Dlaczego w ogóle rozpoznajemy dwa jestestwa jako przeciwieństwa ? Czy były kiedyś jednością ? Czy 
ponownie nią będą ? Dlaczego ta jedność stała się zantagonizowaną dwoistością ? Czy uprawione jest 
opatrywanie  pierwotnej jedności  orzecznikiem „była ”? W rozważaniu sposobu bycia pierwotnej  jedności 
skazani jesteśmy na posługiwanie się kategoriami czasu i przestrzeni stanowiącymi poniekąd warunek naszego 
myślenia, chociaż nie koniecznie przysługujące samej pierwotnej jedności.  
Cóż to był za moment kiedy ktoś ,typ wyższy wśród ludzi z tego okresu, stanął w obliczu zagadki  tkwiącej w 
wyrażeniu „było” ? Od tej chwili czas dla człowieka zaczął płynąć. A człowiek doznający upływu czasu 
usiłował przez miliony a może miliardy lat wypracować jakąś postawę wobec „było.” Ostatnią próbą opisania i 
postawienia się wobec tego fenomenu przeprowadzoną w wielkim stylu było dzieło Prousta. Zaskakujące jest 
jednak to, że dopiero po tak długim czasie odsłonił się nam tzw. strumień stawania się. Dlaczego nie zauważano 
go wcześniej ? Chyba, że możemy u mieścić Prousta w tradycji nawiązującej do Heraklita ? Oczywiście o 
przemijaniu mówili wszyscy. Ale na czym wobec tego miałoby polegać specyficzne odkrycie Prousta ?   
Pierwsze odkrycie „było”( inna kwestia czy zdarzyło się jednemu indywiduum i zostało innym przekazane, czy 
też lawinowo zostało odnalezione przez wiele indywiduów mniej więcej równocześnie) wskazywało na 
pojawienie się refleksji zdolnej odróżniać przeszłość od teraźniejszości.  Ciekawe, że za bardziej inicjujące, na 
co wskazują znane nam  rozważania o czasie, uznawano odkrycie „było” a nie „będzie”. Jak gdyby  „było” które 
przecież nie jest  mimo wszystko stanowiło coś bardziej pewnego i ważnego niż przyszłość owego „ będzie.” 



Naturalne nastawienie wskazuje na odchylenie ku przeszłości  wypływające z charakteru wyobraźni bezradnej 
poniekąd wobec przyszłości z reguły przedstawianej jako przeszłość tyle, że z adnotacją „na przód”.  
Odkrycie „było” oznacza rozpoznanie następstwa i spostrzeżenie radykalnie odmiennego sposobu bycia „było” 
które już nie jest. „Teraz” okazało się mieć skazę jego ruchliwa podlegająca metamorfozą natura ma wątpliwą 
zdolność przestać być sobą. W zjawisku następstwa ogarnianego jakoś przez naszą refleksyjną świadomość 
zastanawia cecha powodująca wykluczenie jakiejkolwiek równoczesności. Nie możemy pomyśleć ( przedstawić 
sobie) dwóch „cosiów” jako równoczesnych ( chociaż wydaje się że, wiemy co znaczy być równoczesnym) 
uświadamiamy je sobie wyłącznie jako fenomeny następujące po sobie.  
 
 
 
 
Na tym być może, poza koniecznością postrzegania w kategoriach przestrzeni i czasu, polega fenomen 
świadomego myślenia różny i przez to nieprzystający do zjawisk które są myślane. Tą lukę w przystawaniu 
eliminuje orgiastyczne przeżycie nicości kiedy to doznajemy jedności wszystkich przeciwieństw  i absolutnej 
harmonii ze światem. Oto co oznacza być w formie czyli w kole. Mieć styl. 
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Po co w ogóle filozofia ? rozlega się ni kiedy zasadne pytanie, odsyłające nas do innych ważnych pytań po co w 
ogóle człowiek ? po co w ogóle cokolwiek ? Skoro te pytania rodzą  się nam ( dokładnie nie wiadomo, czy na  
zasadzie połączenia jakichś dwóch elementów wydających z siebie trzeci ,w postaci pytania) i nie jesteśmy w 
stanie spowodować by się nie pojawiały. To znaczy, że nasza natura ludzka w jakiejś części ma charakter, 
przynajmniej czasami filozoficzny, bez względu na to czy tego chcemy, czy nie. Filozofia zaś ma za zadanie te 
tajemnice i inne, nie wspomniane tutaj, rozjaśniać albo czynić jeszcze bardziej tajemniczymi  w miarę 
możliwości. Jedną z nich jest tajemnica filozoficznego geniuszu człowieka. Czy  Bóg również filozofuje ? 
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Jak doszliśmy do wyobrażenia Boga określającego siebie słowami „Jam jest który jest”?  Skoro raz 
uświadomiono sobie otchłanność wszelkiego „było” ,zrozumiano  zaraz potem że, doskonałe bycie  nie powinno  
być podatne na zmiany związane z upływem czasu. Piekło „było” na swoim przeciwległym biegunie objawiło 
się rajem „wiecznego teraz”. 
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Faust jako Don Juan poznania  nienasycony  jakakolwiek   treścią  poznawczą, ciągle ścigający swoją „wielką 
rybę”. Osobnik o silnej potrzebie  wieczności wątpiący w możliwość zrealizowania się tego marzenia.. Silnej 
namiętności  nie towarzyszy równie silna wiara.  Stąd uczucie nienasycenia , dramat XX stulecia.  
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Jedna zasada konstytuująca rzeczywistość , marzenie, drapacz chmur na Long Island, pchła miałby być 
wcieleniem tej samej zasady pojemnej na tyle by zawrzeć w sobie, w obrębie tego samego, najskrajniejsze 
przeciwieństwa. Jedno niepodzielne, niezmienne, wieczne. Znamy coś na ten kształt. Nicość ma wszelkie 
atrybuty substancji poza substancjalnością. Jedno bez żadnej szczeliny bez wyobrażenie, bez woli antyteza 
wielości, czysty, zatopiony w ciszy horyzont. Odmienny, przez swoją nieokreśloność stan istnienia, doskonały 
ale płochliwy nie wiadomo skąd przychodzi, gdzie znika i czy kiedykolwiek powróci ? Jedno nie będące we 
władaniu  mowy, werbalizowane jedynie ex post, czyste uczucie. Może czysta forma ? Doświadczenie 
najbardziej odległe od zmysłowego świata. Jednocześnie najbliższe mu bo stanowiące owoc namiętnej 
zmysłowości.  
To jedno to wyłom w N teorii  woli mocy.  Nicość nie jest ( jakże, mogłaby być ?) ani  przed, ani po woli mocy, 
nie jest jej wariantem. Jest czymś diametralnie różnym. Nie ma charakteru chcenia. W tym stanie kompletnej 
głuszy nie ma nic. Zdumiewająca  nieciągłość istnienia. 
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Bez określenia wzajemnych relacji pojęć jedność- wielość, nicość-istnienie, tożsamość-różnica, ruch-
niezmienność, prawda-fałsz, zło-dobro, możliwość- konieczność, szlachetność -nikczemność, wielkość -małość i 
innych par przeciwieństw nie ma szans na tzw. poważne czyli całościowe myślenie. Wymóg uczciwości 
intelektualnej pojmował u nas ostatnio najlepiej  S.I Witkiewicz.  Myślenie bez sporządzenia mapy 
podstawowych pojęć, nie jest chyba właściwie myśleniem. Stanowi tak czy inaczej ledwie chaotyczny odprysk  
jakiejś niekoniecznie uświadamianej mapy podstawowych pojęć i przeżyć sporządzonej przez innych. W tej 
postaci „myślenie” jest tylko dziennikarstwem albo publicystyką czyli współczesnym ulubieńcem mas. 
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Perwersja zagnieżdżona w centrum naszej codzienności, sny o zarobkowaniu, prostujące nawet to zagadkowe 
dominium. 
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Don Juan jako miłujący także platonicznie. Otaczający się kobietami niczym dziełami sztuki, dający upust ciągle 
piętrzącej się  energii erotyczno-duchowej w odmienny od zwyczajowych wyobrażeń sposób. Ostatecznie miłość 
platoniczna stanowi jakieś rozwiązanie dylematu starożytnego hedonisycznego greckiego samobójcy. 
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Marks ze swoją teorią klas i klasyfikacją typów ludzkich poszczególnym klasą odpowiadającą przypomina  
Platona. Obaj wyróżniają trzy zasadnicze ludzkie typy. Marks jednak ze względu na stosunek do środków 
produkcji Platon zaś ze względu na kwalifikacje duchowe. Obaj dzięki zabiegom klasyfikującym zamierzali 
osiągnąć idealny porządek społeczny. Platon wyróżniał w zależności od przewagi  intelektu, woli lub  
zmysłowości kapłana-filozofa,   wojownika i chłopa. Marks z uwagi na usytuowanie w procesie produkcji 
chłopa, proletariusza i burżuja. Marks nazywał swoje stanowisko realistycznym, szydząc kąśliwie z każdego 
przejawu idealizmu. Praktyka historyczne na którą tak chętnie się powoływał nie przyznała Marksowi  jednak  
racji.  
„Uwolniony” przez niego proletariusz wyrzekł się ostatnio religii Marksa demonstrując to ostentacyjnie 
obecnością  wizerunku Matki Boskiej w klapie swojego robociarskiego drelichu.  Eksponujący na swój sposób 
sferę ducha Platon bliższy był ogólnej tendencji dziejów. Marks zawierzył żabiej  perspektywie XIX stulecia, 
kontaminując przy okazji wiek XX swoim materializmem. 
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Teza mówiąca o świecie jako fenomenie któremu przysługuje walor jedności w wielości powinna zostać  
uzupełniona  następującą uwagą. Wielość jest inkrustowana nicością. Przeobrażenie nicości w coś jest bardziej 
jeszcze zdumiewające niż przeobrażenie jawy w sen albo snu w jawę ( co było swoją drogą  pierwsze?) 
będących tylko nieudolnym powtórzeniem tego wspomnianego w pierwszej kolejności przeobrażenia o 
źródłowym charakterze. Dla nas będzie to zawsze szczytem zdziwienia i wyzwaniem dla filozofii. Zupełnie 
inaczej niż dla Wittgensteina  który  wypowiedź o dziwności  istnienia traktował jak  nonsens.  Wspomnijmy 
inne zagadkowe przejścia  zwierz-człowiek, Bóg -człowiek, przeszłe-przyszłe, człowiek-nadczłowiek, męskie -
żeńskie. Bramy istnienia, oddzielające to co różne a ściśle ze sobą powiązane. Z punktu widzenia logiki 
dwuwartościowej absurdalne  ale pełne sensu zważywszy na życiowy cykl enantodromiczny. 
 
118 
Nicość  to bezruch,  brak zmiany i postaci. Chociaż  coś po niej następuje nicość pozostaje nietknięta i 
autonomiczna w swoim wymykającym się wszelkiemu określeniu królestwie. Kto wie jak potężnego ruchu 
tektonicznego płyt psychiki trzeba było żeby nicość ujrzała światło dzienne ? 
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 Jako się rzekło bohater Makuszyńskiego  „po szerokim szukał świecie tego co jest bardzo blisko”. Nie wiadomo 
do końca czy nicość jest blisko? czy daleko ? czy w ogóle mają tu sens określenia zaczerpnięte ze świata 
codzienności ? Wiadomo natomiast, że może stać się chwilowo-wiecznościowo najbliższą i  jedyną treścią. w 
całości  nas pochłaniającą.  Jej objawienie nie wymaga od nas nieustannej tułaczki po wszystkich fakultetach 
Tym bardziej po szerokim świeci. 
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Przekładając słynne Heideggierowskie zapomnienie bycia na język znanych nam doświadczeń należałoby je 
uznać za coś na kształt zapomnienia o inspirującym stanie nicości. Ten kto o nim zapomniał to Homo Faber 
czyli nie pamiętający swego imienia. Czyżby człowiek to ten kto zrozumiał sens nicości. Dostrzegł  jej życio 
twórcze znaczenie. Nicość ze znakiem plus odwrotnie niż u N utożsamiającego ją wyłącznie  z  nihilizmem. 
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„Sprzedaj albo zgiń” credo współczesności po Marksowsku zgrubiałej. Inny zwolennik materializmu 
współtworzący najbardziej wpływową formację intelektualną  XIX i XX w Darwin ogłosił tezę o przetrwaniu 
najlepiej dostosowanych. Dostosowanych do czego ? Do sprzedawania towarów ? Żyjemy w czasie 
bezprecedensowego triumfu hylików.  Kto nie jest zdolny znaleźć nabywców trafia na out. 



Cóż  możemy powiedzieć o tym czasie marnym ? Pozostaje nam istnienie po nie w czasie. Niewczesność 
oznacza, że jesteśmy zbyt późno, zbyt wcześnie albo że, nie mieścimy się na tej osi współrzędnych, że znikamy 
z ekranu wyświetlającego rzekę istnienia za sprawą doświadczenia nicości.  
 
122 
Człowiek współczesny reprezentuje typ ostatniego człowieka, mimo pewnych fizjologicznych sukcesów które 
można by na jego koncie odnotować. Patrząc z perspektywy Marksa i Darwina mamy postęp. Dzisiejszy 
człowiek dłużej żyje, więcej waży, mierzy niż np. człowiek średniowiecznej czy renesansowej Europy 
prawdopodobnie więcej też wie. O ile możliwe są w tej dziedzinie jakiekolwiek pomiary i porównania ?  
 
 
 
Ale jednak w dziedzinie wielkiej sztuki, religii, filozofii i związanej z nimi indywidualnej doskonałości 
osobowości dzisiejszy Europejczyk to wąteusz. Jego długość życia jest problematyczna pozbawiona 
doświadczenia wieczności kurczy się i może imponować tylko z czysto ilościowego punktu widzenia. 
Zauważalna gołym okiem ilość rzeczy bądąca do dyspozycji dzisiejszego Europejczyka przewyższa ponownie 
przede wszystkim ilością wszystko czym w tym zakresie ludzkość dotąd dysponowała.  
Uwidacznia się nam zatem między dzisiejszymi a dawnymi laty różnica na plus dla współczesności jedynie 
ilościowa. Oto znajdujemy między nami więcej ludzi dłużej żyjących, lepiej odżywionych, mających lepszą 
opiekę medyczną (przynajmniej w Europie). Co chyba zgodne jest z rozwojem nowożytnej nauki  rozpatrującym 
zjawiska jedynie pod  kątem ilościowym, właściwym analitycznym dyspozycją ludzkiego rozumu   
Człowiek w całości swego istnienia to nie tylko jednak  rachujący rozum. Zależałoby nam na harmonijnym 
rozwoju wszystkich władz jego ducha, czego o współczesnym człowieku  powiedzieć się nijak  nie da  bo 
reprezentuje on w najlepszym razie jedynie specjalistę, antagonistę megalopsyche znanego z epok dawno 
minionych. 
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Gdyby ta współczesność gniła jeszcze sensownie użyźniając grunt  przyszłym niewyobrażalnym dziś pnączą. 
Czy gdy rozkładała się starożytność ktoś był w stanie pojąć ,że gnije ku chwale wieków średnich ? Presja 
przyszłości jest nie mniej silna niż przeszłości chociaż trudniejsza do uchwycenia, czas rozgałęzia się jakoś na  
przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Jednostka, epoki usiłują zająć wobec tej trójcy jakieś wykrystalizowane 
stanowisko. Podział ten  pozostaje wysoce problematyczny. Każda chwila dzieli się na z pozoru nieskończenie 
wiele momentów. Ten proces kawałkowania chwili (,rozszarpywania Dionizosa, Chrystusa) zdaje się nie mieć 
granic dopóki nie odkryjemy nicości -wieczności dalej już niepodzielnej, stanowiącej  niewyjaśnione w 
strumieniu czasu. 
( Dionizos -Chrystus nam zmartwychwstaje) następuje powrót tego samego. Istnienie zatoczyło koło. 
Inaczej istnieje każdy z głównych strumieni czasu.  Poszczególne indywidualne „ja” pozostaje w sobie 
właściwym intymnym stosunku do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.  Z całej trójcy teraźniejszość ma 
najwyraźniej ukształtowane oblicze przynajmniej dopóki nie stanie się przeszłością albo zanim nie jest 
przyszłością. Ta ostatnia stawia największy opór wyobraźni. Potrafimy coś powiedzieć o epoce wydarzającej się 
100, 200, 500 lat temu  ale znacznie trudniej przedstawić nam sobie  to co wydarzy się za  500 lat. Przyszłość  
jako najmłodsza z całego rodzeństwa wydaje się też  być  najmniej podobna do dwóch pozostałych sióstr. 
Naturalne ludzkie nakierowanie na przeszłość mogła by odwrócić tylko jakaś rewolucja. Przy okazji 
przemieniłoby się nasze człowieczeństwo odświeżone orzeźwiającym strumieniem przyszłości. Najlepiej rzecz 
jasna mieć ślepia wpatrzone w przyszłość i przeszłość wtedy pływamy po głębiach zanurzeni po uszy w 
teraźniejszości. 
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Największy obłęd Marksa( i nie tylko jego) przekonanie, że  rewolucja wymaga morza krwi. W końcu zachodzi 
uzasadnione podejrzenie, że bardziej pragnął ten nadwampir krwi posmakować niż owoców rewolucji. 
Ostatecznie niewykluczone, że komuniści zgładzili w relatywnie krótkim czasie więcej ludzkich istnień niż 
znienawidzony przez nich arystokratyczny feudalizm w całej swej historii. 
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Kto czyta nie bladzi. Sto razy słyszeliśmy to  niewinne z pozoru zdanie zanim nie wybuchnęliśmy za 101 razem  
śmiechem.  Spójrzmy tylko na dorobek marksistowski, albo nazistowski. Cóż to za piękne hasło ? Aż dziw 
bierze ,że żaden z dyktatorów i nie zawłaszczył go na swój wyłączny użytek . Czy zatem jego negacja bliższa 
jest naszemu odczuciu prawdy ? Z tą negacja to nie takie proste. Czy chodzi o zdanie kto nie czyta nie błądzi ? 
Czy może kto nie czyta błądzi ? Zbadajmy pierwsze, też ciekawe( chociaż negacją jest raczej to drugie.) Nie 



czytają i nie błądzą: świat zwierzęcy, roślinny, kultury nie znające pisma, mniej przez to podatne na jakąkolwiek  
zmianę, żyjące raz na zawsze w jeden określony sposób.  
Świat błędu zaczyna się wraz z literaturą ( kto czyta ten błądzi) kultura zachodu oparta na tekstach Homera i 
Biblii błądzi zestawiona ze światem zwierząt albo kultur niepiśmiennych. Ale błądzi też z pewnością ten kto w 
kulturze opartej na tekście nie przyswaja go sobie. Zaniechanie to raczej uniemożliwia twórcze w jej obrębie 
egzystowanie.Literatura otwiera przed nami czas i przestrzeń umożliwiając błądzenie ale i naukę na błędach. 
Tam gdzie zawodzi instynkt, zaczyna brakować pewności, pojawiają się interpretacje których autorzy  usiłują  
zgadnąć jak jest na prawdę. Instynkt nie dostrzega możliwości jest ślepy, postrzega tylko jedną możliwość, 
gwarantującą niezawodność. Osławiona wolność rozumiana jako uświadomienie konieczności byłaby czymś w 
tym guście. 
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Obrona praw mniejszości przed roszczeniami większości  to hasło  bardzo dzisiaj popularne i uznawane za jeden 
z ważniejszych elementów współczesnych demokracji. Slogan ten mimo szczytnej na pierwszy rzut oka treści 
zawiera pewne  trudności  i niebezpieczeństwa. Trudność pierwsza polega na tym, że mniejszość pod maską 
słabości może  dążyć do przejęcia władzy nad większością. Załóżmy, że w danym kraju żyje około 5 tys. 
Marsjan stanowiących w tym społeczeństwie mniejszość. Społeczność ta  zobowiązuje  się bronić ich praw. To 
piękne i wspaniałomyślne. Ale nie zobowiązuje się chyba bronić ich nawet wówczas gdy prawa przyznawane 
mniejszości są wykorzystywane jako oręż do walki z nadrzędnymi  wartościami wyznawanymi przez większość 
albo gdy służą bezpośrednio przejęciu, pod sztandarami demokracji, władzy nad większością przez mniejszość. 
( Co  nie przesądza jeszcze , że mniejszość nie ma w danej sytuacji  np. większego potencjału  
kulturotwórczego). 
Wówczas rzecz jasna mamy do czynienia z ustrojem od dawien dawna  znanym. Mniejszość najczęściej bowiem 
kierowała i kieruje większością. Zmieniają się jedynie do pewnego stopnia metody jakimi władza jest 
sprawowana. Trudność druga polega na nieostrym i dynamicznym charakterze pojęcia większość które zmieni 
sens w zależności od układu odniesienia z jakim to pojęcie konfrontujemy.  
Czymże w końcu innym  jest ta osławiona większość jeśli nie mechanicznie skleconym zbiorem różnych 
mniejszości ? zawodowych, cierpiących na określone dolegliwości, zamieszkujących dany region, będących w 
określonym wieku., czy identyfikujących się z określonym wyznaniem. Każdy człowiek biały mimo że stanowi 
w danym układzie sił większość np. w danym kraju  jest również przedstawicielem mniejszości  np. w stosunku 
do wszystkich nie białych mieszkańców ziemi ? Czy z tego tytułu powinny przysługiwać  mu jakieś specjalne 
prawa? Dzisiaj mamy wrażenie ,że na naszych oczach dokonuje się jakiś bałwochwalczy kult mniejszości ( 
może ma zastąpić nie odległy w czasie, choć miniony, kult jednostki?)wystarczy być mniejszością by domagać 
się tylko z tego tytułu praw i przywilejów. 
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Kult jednostki to piękne ale bardzo nieokreślone pojęcie do którego można zastosować najróżniejsze treści. W  
XX nadał temu sformułowaniu, zgodnie może ze swoją naturą, treść mało dostojną dla milionów oznaczającą  
wyrok śmierci. Ale przecież jesteśmy w stanie wyobrazić sobie jednostki których kult  niesie przesłanie życia a 
nie zagłady. 
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Nicość w proponowanym przez nas ujęciu przypomina stoicką cnotę. Kto raz z nią obcował osiągnął wszystko. 
Nie może jej starcić ani pomnożyć. Co zatem pozostało do zrobienia.? Czy tylko powolne schodzenie ze 
szczytu? 
Dlaczego nie ?.Ale celem opowiedzenia o tym wydarzeniu innym. Chociaż nie tylko, mamy przecież przed sobą 
możliwość powrotu tego samego. Pragnienie powtórki byłoby synonimem wielkiego apetytu w myśl zasady 
głoszącej „ istota zdrowa pragnie zwielokrotnień”.  
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Chrystus jako najdobitniejszy przykład zadający kłam rozpowszechnionemu  zwłaszcza współcześnie 
przekonaniu   o tym, że pieniądz rządzi światem . To jednak, że kontr argumentów trzeba szukać tak „daleko” 
jest niepokojące a jednocześnie symptomatyczne. Może pochodzi to stąd, że źle szukamy. Albo lepiej, nie dla 
każdego, miejmy nadzieję, Chrystus jest daleko. To, że w naszym stuleciu pogląd ten wydaje się być bardziej 



uzasadniony niż w innych wskazuje na  znaczenie kramarskigo motywu w  naszym XX stuleciu. My jednak 
wierzymy, że rządzą  raczej Zaroaster, Budda, Chrystus, Mahomet. 
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W wyrażanym najczęściej mimochodem sformułowaniu o ” rządach pieniądza”  tkwią dość znaczące implikacje. 
Jeśli rządzi pieniądz  to zapewne nie rządzi  Bóg. Prędzej  mamy zatem do czynienia z rządami księcia tego 
świata. Czyżby przebrzmiewała w tym przekonaniu herezja Katarów przeświadczonych o władzy szatana nad 
światem ? 
Skądinąd jak łatwo zauważyć, że  katar w języku polskim ma również inne pejoratywne znaczenie. Walka 
religijno -polityczna swoim wpływem sięga  także języka potocznego  który  spełnia czasami  rolę narzędzia 
ośmieszania przeciwnika ( podobny mechanizm działa w przypadku słowa Prusak) .  
Pieniądz, nawet w czasach  do których jego panowanie pasuje bardziej niż do innych okresów, najczęściej jest 
tylko środkiem a nie celem. Co świadczyć by mogło na korzyść wartości do których realizacji pieniądz bywa 
wykorzystywany. Idzie zatem o władzę ,dominację, o rozstrzygnięcie kto rozkazuje ? a kto pokornie słucha? kto 
będzie panem a kto niewolnikiem ? 
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Stalin rozkazywał, przesiedlał, mordował, zamykał w łagrach, rzeki zawracał, miasta budował. Pozostaje 
wszakże pytanie o to co Stalinowi rozkazywało? Czy  jakiś demoniczny popęd który nad nim panował ? czy 
zwykły ludzki arcyludzki, śmieszny, gdyby go ujawnić popędzik ?Uznanie czegoś za absolutnie początkowe, za 
rodzaj pierwszego poruszyciela, wymaga przyjęcia pewnych mocnych metafizycznych założeń  np. co do 
skończoności możliwości podziału tego co jest. Stalin ( jak każde inne jestestwo) by przysługiwała mu w pełni 
autonomia  musi mieć wyraźnie zakreślone granice jego istota psycho-fizyczna musi mieć gdzieś koniec ( czyli 
być niepodzielna).  
Musi też być, tym samym, czymś różnym od innych jestestw. Jeśli nie ma wyraźnych granic to nie wiemy gdzie 
i czy w ogóle kończy się Stalin a zaczyna ktoś inny, albo natura. Stąd  zapewne po części wypływa dobre 
samopoczucie większości złoczyńców którzy ogłaszają , że nie czują się winni. Żeby orzec winę trzeba chyba 
stać na jakimś monadycznym  stanowisku w ontologii i zakładać ,że człowiek jest w pełni autonomiczną, 
niepodzielną, mająca wyraźne granice w każdym kierunku istotą. Tymczasem tak nie jest. Najprostsze 
doświadczenie np. sen poucza , że własnych granic nie znamy i nie wiemy cóż nam nocą we łbie świta  Prócz 
domeny snu Stalin był osadzony w określonej historycznej tradycji. np. Marksowskiej. Na Marksa, co 
powszechnie wiadomo, wpłynęły klasyczna filozofia niemiecka, ekonomia angielska, socjalizm utopijny, 
tradycja żydowska, wspominając tylko warstwę światopoglądową. Każdy z tych prądów umysłowych 
działających na Marksa był współtworzony przez inne prądy których nie potrafimy już nazwać. W ten oto 
sposób dochodzimy do konkluzji, że wszystko jest ze sobą powiązane a za to czy tamto tragiczne wydarzenie nie 
odpowiada nikt.  Jego źródła tkwią bowiem w fatalności całego  istnienia. Czy to znaczy ,żeby nie skazywać 
domniemanych sprawców ? Nie. Ułaskawienie jak i skazanie są również przejawem  sposobu bycia całości. 
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Czy  przypuszczenie o powiązaniu wzajemnym wszystkich przejawów życia,  nie jest też co prawda mało 
zdrowo rozsądkowym, wyrażeniem zasady najwyższej sprawiedliwości ? Skoro wszystko jest ze wszystkim 
powiązane to znaczy ,że każde jestestwo ma udział i wpływ na całą resztę istnienia. Głupota uczestniczy w 
geniuszu, nędza w bogactwie, boskość w diabelstwie, nicość w istnieniu. 
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Zasada sprawiedliwości oparta na tezie o powiązaniu wszystkiego ze wszystkim urąga tzw. zdrowemu 
rozsądkowi. Trzeba sofistyczno-rabinicznej przebiegłości by dowieść wpływu Papuasów żyjących 3 tys. lat 
przed Chrystusem w Nowej Gwinei na kształt traktatu Ribentrop -Mołotow.  Mamy tutaj jakieś dadaistyczne 
„reductio ad absurdum”. Rzecz tylko w tym, że każda metafizyka ma w końcu tego typu dadaistyczne 
konsekwencje. O czym to świadczy? Niektórzy myśliciele zwłaszcza spod znaku jasności, pewności i 
zrozumiałości, wyprowadzają stąd wniosek o jałowości wszelkiego filozofowania, albo przynajmniej głośno 
manifestują swoją programową anty metafizyczność. Nam zaś się wydaje, że absurd do którego metafizyka 
prowadzi nie koniecznie musi świadczyć o jej słabości i braku powagi. Niewykluczone, że nasza egzystencja ma 
po  prostu taki podejrzany i problematyczny charakter. Życie jest snem.  Rozum usiłując przeniknąć naturę życia 
dociera w sfery absurdu , wymykającej się jego władzy i niczym Stalin skazuje je na niebyt.  
Inaczej myśliciele nie lękający się paradoksów. Zenon z Elei uznaje, że szybkonogi Achilles nie dogoni żółwia  
zaś  Berkeley przyjmuje, że skoro nie widzę szafy znajdującej się w  sąsiednim pokoju to po prostu nie ma jej a 
jeśli jednak jest to tylko  dzięki spojrzeniu Boga. Nie jest zatem tak, że dadaizmu  uda nam się w naszej 
egzystencji  uniknąć. Możemy próbować go zamilczeć ale i tak prędzej czy później odsłoni  nam swoje 



pardoksalne tragi-komiczne oblicze. Porzucenie świadome bądź nie metafizyki , z podanych już przyczyn albo 
jeszcze innych , zdaje się w konsekwencji prowadzić do płaskiego sposobu istnienia nastawionego wyłącznie na 
trywialne utylitarne wartości których ucieleśnieniem są m. in.  sieć Mc Donalda, komiksy, telewizyjne programy 
typu Muppet Show.  
Opartą wyłącznie o zdobycze techniki cywilizację  charakteryzuje dobrze postawa wyrażona w reklamie jednego 
z  znanych producentów telewizorów głosząca , ni mniej ni więcej, że  nie ważne są emitowane treści lecz 
jedynie znaczenie mają techniczne parametry telewizora.  Oto jak głośne na przełomie XIX i XX w  hasło sztuka 
dla sztuki będące manifestem modernistów w sto lat później w epoce tzw. postmodernizmu obnażyło swoje 
niebezpieczne konsekwencję na polu techniki czyniąc z jej osiągnięć współczesnego złotego cielca. Przypadek  
ten powinien być traktowany jako pewnego rodzaju memento  wyrażone w następującym pytaniu czyżby nasza 
cywilizacja  legitymujące się nieznanymi wcześniej osiągnięciami w dziedzinie techniki, nieustannie z resztą 
udoskonalanymi, miała zmierzać do stanu w którym życie zostaje wysterylizowane z jakiejkolwiek zajmującej 
treści i będzie po Wittgenstein’owsku wyprane z wszelkiego zdziwienia ? Czyżby jedynymi regułami mającymi 
w przyszłości władać życiem społecznym miały być instrukcje analogiczne do tych którymi posługujemy się 
dzisiaj przy eksploatacji urządzeń technicznych ? Czy raj technologiczny człowieka przyszłości to po prostu 
królestwo banału ? Smutek cywilizacji opartej  w ostatecznej instancji tylko o  technologię. 
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Apropos. Smutek jest dla plebejuszy, zmartwienia dla kupców, baronom ducha pozostaje eksatatyczna radość 
albo przynajmniej ironia nie wspominając oczywiście o polowaniach. 
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Szukać wrażeń  język potoczny zaskakuje nas czasami swoją precyzją . Czyż bowiem przytoczone dopiero co 
sformułowanie  nie opisuje trafnie polowania  prowadzonego przez pomieszkującego w nas potwora ? żądnego 
pławić się bez końca w coraz to nowych wrażeniach. Nienasycony impresjonista wypoczywający po orgii 
wrażeń w bliskości  dojmującego  doznania nicości , które odbiera chęć do życia. Jak w te dni późno-jesienne 
gdy  bezlistna, bezwstydnie naga  jakby bez makijażu  natura drwi sama z siebie. 
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Niemiłe doświadczenie impotencji powodowane bezowocnym, bezlistnym pochylaniem się na niezapisaną 
kartką papieru. Na szczęście po jakimś czasie okazuje się, że jeszcze coś pobrzękuje w tej zdawałoby się dawno 
opróżnionej już sakwie.   
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„Ja” w jakimś sensie jest naturalnym ośrodkiem ciążenia wrażeń, identyfikuje je. Bóg mógłby być uniwersalnym 
„Ja” dla wszystkich możliwych wrażeń  tym samym gwarantowałby prawomocność metafizyki silącej się na 
kreślenie obrazu całości istnienia. Nauka zakłada tzw. realne istnienie świata będącego przedmiotem jej 
dociekań. Dlaczego by zatem metafizyka nie miała zakładać istnienia Boga umożliwiającego jej funkcjonowanie 
? 
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Policja państw totalitarnych jako kontynuacja tradycji kościelnej inkwizycji. W obu przypadkach 
prześladowania, fikcyjne procesy, represje wobec rodzin i sąsiadów. Z jednym wszakże wyjątkiem na plus dla 
średniowiecza.  Podobno istniał zapis prawny, przynajmniej w Czachach , zabraniający torturowania doktorów 
filozofii.    
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Wiele w odbiorze drugiej osoby zmienia obyczaj, rozpowszechniony w średniowieczu, dopuszczający publiczne 
czynienie zadość fizjologii. Łatwiej wówczas o ascezę  i przekonanie o grzeszności i nędzy ciała. 
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Dramat polskiej, wiejskiej rodziny. Trójka dzieci w czasie zabawy ukryła się w środku kombajna który został 
przez nieświadomego niczego ojca  w dobrej wierze uruchomiony. Rezultat wiadomy. W pół godziny później 
matka dzieci popełnia samobójstwo. 
Koszmar jaki może wyreżyserować tylko książe tego świata. Przypadek potwierdzający mniemanie katarów o 
diabelskim pochodzeniu władzy nad światem. Casus nie do obrony w żadnej najgenialniej nawet skonstruowanej 
teodycei. Autentyczna groza wydarzeń, spotęgowana przez banalność okoliczności. To nie jest przecież sceneria 
w której dokonują się tragedie Edypa czy Hioba. Nie idzie tutaj ani o uratowanie przed zagładą królestwa ani o 
wykazanie niewzruszoności ludzkiej wiary w Boga. Tak oto horror istnienia absurdalnie dadaistycznego odsłonił 



się w całej pełnie. Horror przed którego działaniem nikogo z nas nie chroni  nic może poza rachunkiem 
prawdopodobieństwa. Wydarzenie zdolne odebrać życiu nawet postronnego obserwatora wszelką radość. 
Uzasadniony aż nadto wypadek by życie przekląć. Zapewne jedyny tego typu w historii kombajnów, 
skonstruowanych  również  z myślą o tym by wykarmić jak największą liczbę dzieci.  Wątpliwą pociechę 
stanowi statystyka na 100 urodzonych dzieci zapewne 90 doczeka późnej starości.  Jeżeli żyje ich obecnie na 
świeci miliard 100 milionów skona z różnych powodów głodu, chorób, wojen. Wielkości tego typu którymi  
opisujemy życie w skali całego globu uzmysławiają na wielką i potworną z indywidualnego punktu widzenia 
ekonomię życia. Dla dotkniętego potwornym tchnieniem istnienia, cierpienie staje się całym światem Z punktu 
widzenia całości istnienia  te  10% to tylko  wyjątek potwierdzający regułę. Oto diabelskie krzyżowanie się 
perspektyw.  
Dziwne, że język potoczny tak  łatwo ustanawia harmonię między wyjątkiem a regułą. Znać tutaj robotę 
mechanizmu przystosowawczego  nakazującego jak najprędzej zapomnieć o tym co podważa i tak 
problematyczny sens istnienia. Czy nie jest jednak inaczej?  Wyjątek, w tym przypadku,  nie potwierdza reguły, 
pada jak najdalej od jej banalnej i oswojonej wymowy. Nie pozwala się ująć w żadnej regule. Nie podlega 
racjonalizacji.  
Coś niewytłumaczalnego w trybach zdawałoby się dobrze obmyślanej i przewidywalnej w każdym detalu 
maszyny. Nieodgadnione życie manifestuje  w takim przypadku jak  ten perwersyjne liberum veto, swoje 
problematyczne bogactwo i aktorską zdolność do zasadniczej przemiany.  
 
 
Z reguły jest regularne ale biada nam jeśli wystąpi z kolein. Innym wariantem wystąpienia życia z kolein jest 
geniusz. Być może człowiek jako gatunek swoją karierę zawdzięcza niewytłumaczalnemu  wystąpieniu  życia z 
kolein zwierzęcości ? Ale co osiągnęło życie w przypadku ojca  mielącego swoje dzieci w trybach kombajnu ? 
Nastąpiła tutaj kolizja spontanicznie dziecięcego świata marzeń gry i zabawy z dorosłym światem  powagi 
zmechanizowanej pracy. Świat zdominowany przez zaawansowaną technologię nastawiony wyłącznie na    
wąsko pojętą użyteczność skazuje, mimochodem i w dobrej wierze, na zagładę spontaniczne i rodzące marzenia 
sfery istnienia . Człowiek jako współtwórca technologii w procesie jej wytwarzania podlega alienacji niszcząc 
integralną część samego siebie. Nie będzie już nigdy jak dziecko i prawdopodobnie nie zniesie tej straty 
przesadzającej o wartości jego człowieczeństwa. 
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Nie wykluczone, że życie w zapale eksperymentatorskim wykracza z utartych kolein Wspominaliśmy już o 
wykroczeniu życia z kolein zwierzęcości, co może dało jakoś początek człowiekowi. Obecnie doświadczamy 
jeszcze raz tego procesu tyle, że idzie teraz o wykroczenie z kolein człowieczeństwa. Zastanawiamy się 
,próbujemy zgadnąć jakim torem  życie potoczy się w przyszłości ? Trzeba nadto zdecydować czy chcemy 
jeszcze toczyć się wraz z nim?  coś zmienić ? opóźnić?  lub przyśpieszyć ? Czy wpływanie w znaczący sposób 
na przebieg życia leży  w ogóle  w naszych możliwościach ? Czy w odniesieniu do przyszłości życia  nie 
jesteśmy przypadkiem w analogicznej sytuacji  do zwierząt które usiłowałby coś pojąć ze świata człowieka ? 
Oczywiście domniemana przyszłość nie musi wcale oznaczać znaczącego pozytywnie jakościowego skoku tzw. 
ewolucji. Może okazać się degeneracją ustaloną na przeciętnym dla człowieka poziomie i trwającą  przez 
tysiąclecia.  Z resztą tego nigdy na pewno nie będziemy wiedzieć. Łatwo z powodu krótkości czasu, jaki 
najbystrzejsi z nas są w stanie ogarnąć, pomylić wstrzymany z jakiegoś nieznanego powodu oddech natury z np. 
degeneracją życia. Ostatecznie to co współczesna nauka nazywa dumnie wszechświatem może być jedynie 
niewiele  znaczącym peryferyjnym prądem w trudnym  do ogarnięcia strumieniu  wszechstawania się.   
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„Być może” ta fraza  pojawia się najczęściej w niniejszych rozważaniach. Wiara w „być może” sytuuje nas na 
antypodach osobowości typu Lutra jawnie wyrażającego swoją pogardę dla wszelkiej probabilistyki.  Wydaje 
się, że właściwa naszym czasom  utrata poczucia  pewności  skazuje nas na ciągłe dociekanie bez obietnicy 
jakiejkolwiek gwarancji. Więcej w  niektórych istotnych kwestiach  życie pozostawia nam jedynie możność 
zgadywania. Zapewne pochodzi to stąd ,że świat dla nas stał się nieskończonością, otchłanią  której 
doświadczamy jako sekwencji  nieustannych zmian. W tym nieodgadnionym nigdy do końca  „być może” tkwi 
również wielka metafizyczna pociecha.  Ale nie tylko „być może” staje się  źródłem nowych trosk. Oto okazuje 
się, że o ile przychylamy się do  hipotezy o powiązaniu wszystkiego ze wszystkim nasze związki z XX w  
totalitaryzmami staną się bardziej intymne a przez to również bardziej niebezpieczne. Chociaż gwoli 
uspokojenia należy dodać, że zostajemy dzięki temu  „być może” wpisani  w bardziej integralny sposób w dzieje 
całości istnienia.  Świat pozornie najbardziej nam odległy ukazuje się  bliskim nierozpoznanym jeszcze 
partnerem do gry. 
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Totalitaryzm radziecki i nazistowski mimo głoszonego sztandarowo zerwania z tradycją kościoła katolickiego w 
niektórych aspektach tą tradycje kontynuował. Weźmy np. postawę kościoła wobec opozycji z czasów 
reformacji i praktykę totalitaryzmów. Ta sama walka o światową hegemonię wszystkimi dostępnymi środkami, 
obliczona na nawrócenie bądź fizyczną likwidację przeciwnika. Inwigilacja, tortury, konfiskaty, szkalowanie, 
ucisk fiskalny, egzekucje, niszczenie całych wsi i miast. W podobne zerwanie wierzył N mówiąc o zniszczeniu 
przez chrześcijaństwo antycznego Rzymu. Obok niewątpliwego zerwania był jednak także wierna kontynuacja 
chociażby struktury organizacji władz antycznego Rzymu przeniesionych następnie do kościoła katolickiego.   
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Psychologia  holocaustu jako zasada opisująca relacje międzyludzkie nawet w tzw. systemach demokratycznych. 
I tutaj  występuje psychologiczna gotowość do bezwzględnej walki  ze sprzeciwiającymi się w rodzinie, miejscu 
pracy, podczas przypadkowych kontaktów. Brak jedynie możliwości systemowych. Psychologicznie ludzie są  
gotowi od zawsze do likwidowania się na wzajem . Gdyby spojrzenia mogły zabijać ulice zapewne pełne byłyby 
trupów i brzemiennych kobiet. Różnica między systemem totalitarnym a demokratycznym polega zatem głównie 
na odmiennych sposobach organizowania władzy. Jest jednak tylko czysto zewnętrzna. Zwierzęca dyspozycja  
immanentna naturze ludzkiej pozostaje niezmienna i nienaruszona w obu politycznych porządkach. 
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Czyżby i  nasza nicość była także w swej  istocie totalna ? Czyżby i ona ‘likwidowała” bezwzględnie wszystkie 
inne popędy, celem zagospodarowania całej „życiowej przestrzeni” i  niezakłóconego  napawania się samą sobą 
?   
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 „Kto jest bez winy niechaj pierwszy rzuci kamieniem”. 
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Indywiduum całkiem łatwo może sobie przedstawić, w oparciu o statystykę i rachunek prawdopodobieństwa, 
własną przyszłość. Załóżmy ,że mężczyzna ma 35 lat do osiągnięcia statystycznie wyliczonej długości życia 
pozostaje jeszcze  lat 30 w tym : ok. 10 lat przypada na sen , co najmniej  12 lat na pracę zarobkową ( pomijając 
te szczęśliwe, a zdecydowanie mniej liczne przypadki, w których  pracuje się także lub przede wszystkim w 
innych celach), 1-2 lata na dojazdy do miejsca pracy i nie tylko. Zostaje 6 lat w tym  1-2 lata obsługa ciała, 
toalety, posiłki, obsługa urzędów i inne formalności związane z istnieniem w społeczeństwie i państwie. 4 lata na 
całą resztę namiętności, tzw. rozrywkę, nudę i inne atrakcje pod warunkiem wszakże dobrego zdrowia. Tylko 
tyle czy aż tyle ? Jeżeli  komuś mało dodajmy: zużyjesz ileś tysięcy litrów tlenu, płynów, ton mięsa, owoców, 
warzyw. Twoje serce uderzy określoną zawrotną ilość razy, wypowiesz skończona wielką liczbę słów. 
Wykorzystasz kilometry pasty do zębów i papieru toaletowego, można nawet policzyć ile razy w ciągu tych 30 
statystycznych lat przewrócisz się z boku na bok  zanim uczynisz to po raz ostatni. Czujemy, że  to 
utylitarystyczno konsumenckie ujęcie naszej istoty oplata nas i więzi . Coś buntuje się przeciwko tej diabolicznej 
statystyce i rachunkowi prawdopodobieństwa. Być może poza zapisem nutowym gra jednak muzyka.. 
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Iluzja drogi. Chrystus nauczał „ Jam jest drogą”. N jako Antychryst  głosił nie ma jednej drogi , jest wiele dróg.  
Nam się zdaje ,że i ta wielość dróg to złudzenie. Czy można nazywać drogą ledwie widoczne ślady jakie 
pozostawiamy ? Najbardziej wyraźne w miejscu  gdzie akurat stoimy, za nami już zacierające się a przed nami 
jeszcze nie naniesione. To ma być droga? wiele dróg?  to nawet nie jest ścieżka. Raczej nikły  trop który co 
chwila się urywa. 
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Młodość ponownie zajaśniała w jego najbliższym sąsiedztwie, ruchem bioder, szerokim uśmiechem lekkością 
bycia. W obecności zakwitających kobiet i on stawał się lżejszy bardziej skory do tańca. Nawet jesienna 
posępność napiętnowana tabunami czarnych, gęstych , konwulsyjnie skłębionych chmur schodziła w ich 
obecności na dalszy plan. Co prawda kobiety nie odsłaniały już tak wiele, cielesność z konieczności pilnie teraz  
skrywana tym bardziej jednak kondensowała się  spojrzeniu czy geście rąk jakby  od nie chcenia zbierających 
włosy z białego delikatnie dziewczęcego karku. Przeżycia te stanowiły jedyne usprawiedliwienie  istnienia  
opanowywanego coraz skuteczniej przez system demokratycznie- liberalnego automatyzmu pracy.  
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Czas odzyskany i wieczny powrót tego samego to frazy odwołujące się do tego samego źródłowego przeżycia, 
zasadzającego się na uwolnieniu z więzów czasu i przelotnym uchwyceniu wieczności. Proust i N 
przezwyciężają wówczas śmierć, tak się przynajmniej wydaje. Patrzą na nią z olimpijskiego dystansu. 
Paradoksalnie doświadczenie wieczności trwa tylko chwilę, co może wynikać z przyrodzonej ludziom słabości  
receptorów dla których większa porcja wieczności byłaby zabójcza, prowadziłaby do samo spalenia.  
Chwila ta nie podobna  przez to do innych chwil skrywa piękno i tajemnicę istnienia. Można by od biedy 
potraktować życie jako wysiłek kierowany na pełniejsze, niż wyrywkowe, nastrojenie  naszego całego jestestwa 
na wieczność.  
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Ile jesteśmy w stanie wycierpieć dla ideału ? Prawdopodobnie niewiele. Czy słyszeliśmy by ktoś w geście 
solidarności z głodującymi dziećmi w Etiopii odmówił sobie posiłku ? Dla naszych czasów bardziej 
charakterystyczne jest wyrzeczenie  jedzenia najprędzej z powodu zbędnych kilogramów niż jakichkolwiek 
innych. Żeromski głodował, słaniał się na nogach ale tworzył. Raskolnikow w nędznej izbie gdzieś nad Newą 
przeżywał zbrodniczy charakter istnienia . Cóż mogło go obchodzić to, że jutro nie zje lub straci dach nad głową. 
Inaczej my. Czyżby totalitaryzmy zabił w nas ideały ?  pozostawiając jedynie uraz w postaci strachu przed 
okrutną daniną krwi i cierpienia związanego z gorliwym wyznawaniem jakiegokolwiek  ideału . 
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Rok 2000 u drzwi  i co ? Nic. Żadnego fermentu, tańca św. Wita  przeciwnie jak okiem sięgnąć spokój niemal 
stagnacja. W trybie normalnym jadą do pracy ( która wyzwala zdaniem Marksa ) dozorcy komputerów, 
segregatorów, młotów i młotków, spece od skalpela i warzyw, wpatrzeni beznamiętnym wzrokiem w swoje 
gazeciane Biblie..... a deszcz o szyby dzwoni jesienny. Nagle oczy tej małej ,przy rondzie ONZ, zmieniają 
wszystko. Metanoia. 
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Jedno niewątpliwie bywa w Warszawie wielkie dokładniej się wysławiając nad Warszawą  niebo. Co ciekawe  
jego uroda objawia się przeważnie w tzw. dni brzydkiej pogody. W zasnutym na ołowiano, szaro horyzoncie 
zdarza się niekiedy ów świetlisty wyłom, objawienie najczystrzego światła jakby z samego źródła spływającego. 
Innym  razem szczególnie ekscytujący  bywa lekko ciężki  i niepowtwarzalny kształt chmur, zdaje się wtedy, że 
wybrzuszyła się nieoczekiwanie przed tobą, na płaskim przecież Mazowszu, jakaś Czomolungma z 
wierzchołkiem obłożonym śnieżnym puchem . Zamykasz na chwilę oczy by utrwalić to wrażenie  i gdy je 
ponownie otwierasz  spostrzegasz , że Czomolungma przepoczwarzyła się w oka mgnieniu w  niepokaźnych 
rozmiarów pagórek. 
Coś wzniosłego ma w sobie to efemeryczne sąsiedztwo zwłaszcza tu na nizinach. Historia naturalna 
Czomolungmy w odniesieniu do przedziałów czasu jakimi szafuje geologia, lubimy ją za tą wielkopańską 
swobodę i nonszalancję, jest równie krótka jak dopiero co opisane wrażenie przekształcania się  chmur. Biada 
jednak tym nie znającym sąsiedztwa przekraczającego ludzką  miarę. 
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Było mu dane przez chwile świadomie  cieszyć się skarbami sezamu snów. Niewiarygodnie intensywne bywa 
życie śpiącego  nie znające zapomnienia, tworzące tak wiele. Dziwnym jednak trafem tylko nielicznym udaje się 
podejrzeć tą urodę, rolę dziurki od klucza spełnia w tym przypadku dobrze np. niestrawność wybijające co 
chwilę ze snu. Albo inaczej dostęp mają wszyscy, może jest to najbardziej demokratyczna dziedzina życia, ale 
pamięć tego sennego pijaństwa zachowuje niewielu. Z blado różowych jedwabiów wydobył ją wilgotną, 
arcyzmysłową gorąca,  pofałdowaną jak płaty mózgowe Einsteina. Sen układa doprawdy nieoczekiwane 
konstelacje według zasady im dziwniej tym lepiej.  
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Czym fascynuje stworzona przez Dostojewskiego postać Raskolnikowa ? Czyż nie został on uwikłany w historię 
rodem z Super Expresu ? Zadziabać starą lichwiarkę siekierą, odrażające  i  właściwie po co ?  Dostojewski 
zrobił na tej podstawie powieść uznaną później za wielką. Raskolnikow niczym fanatyczny rewolucjonista 
morduje starą lichwiarkę mogącą z powodzeniem uchodzić za jeden  z bardziej odrażających przykładów 
dokonywanej przez kapitalizm deformacji istoty ludzkiej.  Napoleon został zakwestionowany przez bohatera 
Dostojewskiego jako zbrodniarz na wielka skalę. Dlaczego Napoleonowi wolno było zabijać 10-ki tysięcy ludzi 
( co prawda nie własnoręcznie) zaś Raskolnikowi nie wolno starej lichwiarki ? Dlaczego krwawe dokonania 
Napolona budzą uznanie a Raskolnikowa czyn odrazę ?  



Czy dlatego, że  wyczuwamy w postaci  Napoleona  ucieleśnienie jakiejś gigantycznej  katastrofy  czegoś na 
kształt orogenezy alpejskiej tyle że, dokonującej się na polu  historii. A może pociąga nas  właśnie ta posępna 
wzniosłość zaklęta w Napoleonie za którą tęsknią niekiedy mieszkańcy położonych na nizinach pstrokatych 
miast? 
Wyrzutki, odszczepieńcy, indywidualności typu Raskolnikowa zasługują na uwagę przez swoje spotężniałe 
pokrętnie namiętności powodujące gwałtowne i spazmatyczne uwielbienie dla własnego ideału. Interesują nas bo 
mają wolę ryzyka i  eksperymentu w którym dokonuje się nawet ofiarowanie samego siebie. Surowa i szczera 
pokuta narzucona sobie czyni  Rraskolnikowa męczennikiem ideału niemal świętym. Raskolnikow wbrew 
pozorom nie był człowiekiem czynu, zawahał się tam gdzie Napoleon nie widział żadnego problemu. Nie dorósł 
do swojego „czynu” bo zbyt mocno cenił wartość ludzkiej osoby nawet nic nie wartej wydawałoby się  starej 
lichwiarki.  Może pojął ,że nie mamy prawa nawet dla ideału  zabijać. 
Prawdopodobnie jego przypadek nie został zbyt szeroko zrozumiany. Wiek XX składał bowiem skwapliwie 
uwielbienie i hołd innym wodzom siejącym śmierć i zniszczenie na jeszcze większą skalę. Powodzenie XX 
tyranów związane może było  z chwilową  porażką i niemocą Raskolnikowów. Teraz  ten Rosjanin z nad Newy 
wydaje się nam w swym przesłaniu bliski bardzo swojski  Polski bo mający czelność sprzeciwiać się, głosić 
liberum veto wobec wydarzeń  przypominających skalą ruchy górotwórcze. Raskolnikow próbował być 
Kaliklesem ale duchowo był kimś zupełnie innym. Marzył o istnieniu wolnym od zabijania. W końcu może 
pojął, że lepiej zabić siebie niż kogoś innego ale i to nie jest przecież wyjście z  zaklętego kręgu zabijania.   
 
 
 
Napoleon zaś lansowany przez N na prototyp nadczłowieka w tym nadczłowieczeństwie wydaje się zubożony i 
pomniejszony o to co różni go od Raskolnikowa właśnie. Napoleon z sercem Raskolnikowa jako ulepszona 
wersja prototypu nadczłowieka wydaje się nawet zwolennikom ‘być może” psychologicznie niemal 
nieprawdopodobny. 
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Ostatecznie kultura zachodu porusza się w obrębie historii pewnego mordu w majestacie prawa, mordu 
dokonanego na Chrystusie. Może Dostojewski poszukiwał powtórzenia jeszcze jeden  mord  i oto nowe 
niezmierzone horyzonty otwierają się przed zwierzo-człowiekiem. Zastanawia płodność zbrodni poruszająca 
serca i umysły przez dwa tysiąclecia.    
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Ród Grimaldich od XIII w po dzień dzisiejszy na przekór demokracji panuje nieprzerwanie w Monaco.  
 
 148 
Nasza epoka o której  dokładnie nie wiadomo kiedy się zaczęła, czym jest  i kiedy się skończy, zdaje się być 
mocniej niż poprzednie epoki  zabarwiona erotyzmem na masową skalę. Często uznaje się ową skłonność do 
ekshibicjonistycznego erotyzmu za przejaw płaskich li tylko materialno-zmysłowych przyjemności. 
Równie dobrze można to zjawisko traktować jako przejaw instynktownego poszukiwania duchowości  w 
królestwie orgazmu. Duchowość, co zauważył bodaj jako jeden z pierwszych N, silnie powiązana jest z 
erotyzmem. Łatwo potwierdza to w sumie proste spostrzeżenie codzienna życiowa praktyka. Zanim spełnimy się 
erotycznie ,musimy uruchomić wyobraźnię, obiekt naszego pożądania musi zaistnieć w marzeniu, potem 
następuje kondukt wspomnień i tak natura zostaje opleciona kokonem ducha. Raczej trudno wyobrazić sobie 
sytuację w której człowiek byłby uwikłany w erotyzm pozbawiony duchowego kontekstu tzw. zwierzęce 
pożądanie z tego względu jest poza naszym zasięgiem. 
Oczywiście są myśliciele redukujący wszelkie akty duchowe do procesów fizjologicznych powodujących 
zaróżowienia naskórka. Należy ich jednak  traktować wyrozumiale jak ociemniałych. Skądinąd język potoczny 
w tym wypadku stanął na wysokości zadania i doskonale uchwycił istotę rzeczy. Bycie ociemniałym oznacza w 
interesującym nas tutaj kontekście nie wrażliwość na światło, nie moc doświadczania rozproszenia mroków. 
Ponad to,  pamiętając o zasadzie analogii, zauważamy, że ociemniali nie mogą inaczej jak na ciemno ( czyli na 
własne podobieństwo) postrzegać świat . 
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Czy my Polacy nie jesteśmy pozbawieni cohjones ? Tak wiele ostatnio, zbyt wiele oddajemy bez  walki. No cóż, 
osądzi to historia ktoś odpowie. Sęk jednak w tym, że historia nie osądza niczego jednoznacznie. Powoływanie 
się na jej osąd jest naiwnością albo cynizmem.   
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Istnieją uzasadnione powody by wątpić w określony, jednolity kierunek historii. Życie rozpościera się 
najprawdopodobniej niczym snop światła w wielu kierunkach. My istoty jednodniowe w swej próżności 
przekonujemy samych siebie, że oto odczytaliśmy kierunek historii. To przekonanie spełnia  określoną  funkcję 
wśród np. elit władzy, stanowi  legitymizację sprawowania przez nie najwyższych urzędów. Skoro odczytali 
kierunek historii, co jest zadaniem dla wtajemniczonych, to mają prawo władzę sprawować. Czy jednak motyl 
niesiony siłą wiatru przez tropikalną puszczę może odgadnąć jakikolwiek kierunek rozwoju tropikalnego lasu ? 
Czy może ten kierunek wyznaczyć ? Cóż może wiedzieć o walce o światło jaką toczy Sipia Matador ? Czy w 
ogóle dostrzega światło ?  
„Śniłem, że jestem motylem  i teraz nie wiem czy jestem człowiekiem który śnił ,że jest motylem, czy jestem 
motylem który śnił ,że jest człowiekiem ?.”  
Jeśli wszystko oddziałowuje na wszystko to również bajecznie kolorowe wątłe skrzydła motyla wpływają na 
passa ty. Zaś to jak motyl je układa świadczy jakoś o odczytaniu tendencji rozwoju tropikalnego lasu . Skrzydła 
w górę i w dół  zgodnie z rytmem myślenia tak -nie, ruchem skurczowym - rozkurczowym serca, zgodne z 
kiwaniem palcem pewnego starożytnego sceptyka  i rytmem wszechświata.   
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Marksowsko-Darwinowskie przecenienie wpływu  tzw. warunków zewnętrznych na rozwój ludzkiego jestestwa  
silnie oddziałowuje po dzień dzisiejszy. Widać to zwłaszcza w dyskusjach mających na celu dokonanie oceny 
komunizmu.  
 
 
Niektórzy jego beneficjanci o plebejskim rodowodzie starają się dowodzić, że gdyby nie „ustrój sprawiedliwości 
społecznej” byliby na zawsze pastuchami. Trudno oczywiście wskazywać z całą odpowiedzialnością co by było 
gdyby wypadki potoczyły się inaczej. Najprawdopodobniej  nikt z nas by po prostu nie zaistniał.  Wszystko 
musiało się odbyć w najdrobniejszych szczegółach tak jak się odbyło ,wliczając w to nasz sztandarowy lot 
motyla, by nastąpił rezultat w postaci świata będącego naszym udziałem. Nie jest oczywiście tak by pastuch 
koniecznie potrzebował komunizmu do porzucenia swej pastuszej doli. Wystarczy wspomnieć Fichtego czy 
Szalapina obaj od wypasania przemierzyli drogę do światowych karier.  Nie jest również tak by każdy pastuch 
zasługiwał na wydźwignięcie  do innej roli o czym z kolei świadczy dobitnie najnowsza historia Polski, 
pokazująca ,że komunizm niczym  Circe zmieniał niekiedy swoich zwolenników w świnie.  Nie jest również tak 
by szczególnie należało pogardzać wypasającymi trzody wystarczy tutaj przywołać  poetykę Nowego 
Testamentu.  
Można by również wskazywać ,że pastuszy stan nie występuje już od dawna w Europie Zachodniej  i  że, 
dokonało się to bez bezpośredniego wpływu komunizmu. Co by w tej kwestii nie mówić pozostanie podejrzana 
niewolnicza postawą słabości oczekująca wydźwignięcia przez zewnętrzne okoliczności. Pełna przyzwolenia na 
przeniesienie źródła aktywności poza siebie i gotowa w dowód wdzięczności rezygnować z wszelkiej autonomii. 
Tą postawę zaszczepili wszędzie na około Marks i Darwin co N odczytywał jako wyraz ich niewolniczej ,stadnej 
natury. Nam się jednak zdaje, że równie dobrze mógł to być świadomy manewr mający na celu subtelny rodzaj 
zniewolenia. Ta taktyka przyniosła niewątpliwie dobre rezultaty skoro niegdysiejsi pastuszkowie uwiedzeni 
przez Marksa i Darwina dali  się przekonać, że ich los pod wpływem doktryny wyzwolenia odmienił się 
znacząco.   
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„Das alte Lied” już w XIII w Rzeszy Niemieckiej trąbiono na lewo i prawo o utracie godności odebranej 
germańskim sukcesorom Rzymu  przez Państwo Kościelne. Luter kontynuował  tą  tradycję na płaszczyźnie 
teologicznej, dopatrując się w Papieżu i katolicyzmie zagrożenia dla wiary. Postanowiono więc w kręgach  
reformatorów usunąć zgniliznę, przygotowano skalpele. Siedem stuleci później Goebels powtórzył tą melodię i 
właściwą jej wewnętrzną logikę  w stosunku do tzw. światowej finansjery. Zdefiniowano zło, uczynili to 
oczywiście ci którzy jasno wiedzieli czym jest dobro. Nie prawda, że w XX wieku znaczenie pojęć takich jak  
dobro, zło zostało rozmyte, czy zrelatiwizowane. W systemach totalitarnych te pojęcia   miało dość precyzyjnie 
określony sens.   Twórcy nowych wykładni „dobra i zła” obdarzeni byli skrajnie silnym poczuciem misji. 
Wierzyli, że można i trzeba wykorzenić zło w zamian za co oczekiwali nagrody w postaci 1000 letniej Rzeszy. 
Trzeba było wszakże w tym celu jednego, urządzenia piekła tym których opatrzono etykietą zły.  Nikt raczej nie 
przejmował się dwoistością  istoty prawdy    mającej  z  natury  charakter fragmentaryczny  i przez to z 
konieczności rzucającej cień nieprawdy. Podobnie dobro obraca swoje okrutne a więc złe oblicze przeciw tym 
którzy wyjęci zostają z pod  klosza jego oddziaływania. Biada im.   
Tak włada ciągle dobro i zło. Sieć  którą  utkał i  w którą pochwycił wszystkich zdaniem N nad- rybak Zaroaster.   
Apropos tkania. Wielu tkaczy było podobno mistykami. Zajęcie to nastraja w określony sposób kto wie czy nie 
podejrzeli oni warunków wszelkiego dobra i zła owej jedności nie znającej podziałów. Kto wie, czy wtedy nie 



zrozumieli, że to nie Zaroaster plecie sieć dobra i zła. Od zawsze  „tkało”  w sobie właściwym stylu,  
nieświadome ,przedstawione pięknie  przez Turnera, w postaci dziko roztańczonego morza. Jak mogło jednak 
wydać z siebie łupinę świadomości ?    
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Ta sama siła ożywia morze i rapującą bandę czarnoskórych nastolatków. Na pewno nie dopisuje ona natomiast 
europejskim ( wliczamy do tego grona również naszych) politykom. Ci pożeracze partyjnych broszur  
poświadczają dobitnie upadek współczesnego człowieka .Styl bycia to właśnie sposób oddawania podstawowej 
relacji istnienia. To kim jesteś widać po tym jak współgrasz z nieświadomym. Czy żyłeś kiedyś ? Czy  jeszcze 
żyjesz?. Czy byłeś, jesteś i będziesz tylko wpół śniętą rybą wyrzuconą na brzeg otchłani ? 
 
154 
Coś się rodzi, świta, śnił o  kataklizmach , trzęsieniach ziemi, tajfunach i wielkiej fali. Fascynujący był 
„impetus’ 
tych doświadczeń. Zrozumiał  wtedy we śnie łowców tajfunów. Czuła jest noc. Ujawnia bowiem źródła 
entuzjazmu. Znają  je również niezgorzej  rozmaici entuzjaści pędu , co tam źródła Nilu, dla nich liczy się tylko 
szwoleżerowska pasja. Pojął też  przy okazji czego nie ma w wyrozumowanej do ostatecznych granic tworzonej 
przez intelekt sieci pojęć. Tam nigdy nie pie....ął żaden piorun. Będziecie patrzyć a nie zrozumiecie. Święte 
słowa. 
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Kobieta jest zagadką skrywa w sobie  tajfun i  skrzydła motyla. 
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Zabawny zarzut bezmyślności, często padający w toczących się  nieustannie dookoła dysputach, skrywa w sobie 
zaskakujące bogactwo treści. Z punktu widzenia Heideggera cała europejska tradycja posokratyczna była 
bezmyślna bo nie myślała bycia bytu. Patrząc z innej perspektywy każdy z nas jest bezmyślny w większym 
stopniu niż myślący. Oto nie myślimy wcale o kardiochirurgii, technice gwintowania złączek hydraulicznych, 
systemie ceł na Wyspach Owczych, narodzinach czarnych dziur   życiu  płciowym nietoperzy i o prawie 
wszystkim co można pomyśleć. Nasze myślenie porusza się na stosunkowo wąskich obszarach, nawet w 
przypadku najszerszych horyzontów, w stosunku do tego co w ogóle jest do pomyślenia. Stajemy tym samym w 
obrębie  triumfującej na niezmierzonych obszarach  istnienia głupoty .Ale właśnie bezmyślność utożsamiana 
tutaj z głupotą. stanowi jeden z warunków indywidualności. Jako indywidua nosimy w sobie i pielęgnujemy 
osobiste rodzaje głupoty wyznaczane przez obszary będące we władaniu naszej mądrości. 
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Tańczył  z wiatrem w pewien pogodny dzień gdy jesień sięgała zenitu. 
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„Wiem, że nic nie wiem” powiedział jeden z naszych wielkich poprzedników. My wiemy coś o niczym .Czy 
wychodzi na jedno ? 
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Niedługo 1 Listopada a wraz z nim rozlegnie się jak Polska długa i szeroka rozświetlone zniczami memento 
mori.   
Dla Heraklita ogień oznaczał istotę życia. A i obecnie tli się jeszcze ta myśl  w młodzieżowym slangu 
określającym starość umieranie lapidarną formułą „zero ognia”. Dzień maksymalnego zbliżenia świata żywych i 
umarłych dokonujący się we wspólnym celebrowaniu ognia i  nadający Polsce tak  charakterystyczny na tle 
Europy koloryt. Maximum ognia. 
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Gdyby przyszło określić  różnice w duchowości między poszczególnymi indywiduami najłatwiej a przy tym 
obrazowo  można by je oddać za pomocą analogii natury geograficznej. Oto jeden skrywa w sobie bogactwo 
równikowe flory i fauny, drugi  jest jałowy i jednostajny  jak  pustynny krajobraz, jeszcze inny mieści w sobie 
niezwykłe bogactwo najprzeróżniejszych krajobrazów duchowych niczym Rosja równie nieumiejętnie 
wykorzystywanych. ba nawet z premedytacją niszczonych. Ten zakwita tylko raz. A tamten przeżywa duchową 
wegetację kilka razy w roku,  jego myśl niczym cedr sięga na tysiące lat w głąb czasu, wystrzela z łatwością 
ponad innych  ku nienazwanym jeszcze gwiazdozbiorom. 
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Pijemy dziś za potencję we wszystkich jej wariantach  za  zawsze powracającego „być może”. 
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Sformułowanie” bezsprzecznie niepowtarzalny” wykreślamy z naszego słownika jako nie licujące z naszym 
sposobem zgadywania tajemnicy istnienia. 
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Przeżycie nicości  ex definitione należy do bezmyślnych. Wkraczamy tutaj w rejony gdzie Kartezjusz z 
pewnością  nie gości. „Myślę więc jestem” brzmi nam obco, antytetycznie. Dlaczego nie, czuje więc jestem, gdy 
przeżywam orgiastyczne uniesienie tym bardziej jestem. W gruncie rzeczy dokładnie nie wiadomo czym jest to 
myślenie. Jesteśmy w znacznym stopniu o myśleniu bezmyślni  jego natura wymyka się naszej władzy 
określania. Dziecko przez relatywnie długi okres dzieciństwa pozostaje bezmyślne, bo np. nie mówi. Czy zatem 
zgodnie z dyrektywą Kartezjusza nie istnieje ? Wątpliwość  ta dotyczy również zwierząt, rzeczy i ciał 
niebieskich z gwiazdozbioru Andromedy. Czym dla nas jest myślenie ? Zagadką. Próbujemy ją rozwikłać 
mówiąc o myśleniu  to  ruch kołowy dokonujący się między biegunami przeciwieństw. No i bez przesady z tą 
bezmyślnością. Wszystko co nas otacza, czego doświadczamy ma związek z myśleniem które stanowi jeden z 
warunków pojawienia się wobec nas czegokolwiek. Zwierzę  zdaje się prowadzi natura na postronku instynktu . 
Wraz z myśleniem uchwyt natury ( czemu nie miłosny uścisk? ) rozluźnia się. Tam gdzie na nieodgadnionych 
bezdrożach istnienia rozstają się instynkt i myśl krystalizuje się „być może”.  
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Już noc. Czas prężących się fallusów nastał, sterczą jak zęby brony tysiącami, milionami, orgazmy błyskają 
niczym pociski wystrzeliwane na wiwat przez artylerię. Trwa obłędne płodzenie: poeta się poczyna, góry się 
wybrzuszają, super nowe gwiazdy się rodzą i ciele dwugłowe pod Tarnowem. Myśl za krótka by ogarnąć istotę 
orgiastycznego szału., żeby coś z niego pojąć trzeba się w nim zanurzyć. Nie można nauczyć się pływania tylko 
myśląc  nim. Więcej kiedy już się pływa nie myśli się o pływaniu. Podobnie dzieje się z tyloma innymi 
rzeczami. Myślenie o kolorze letniego nieba nad Piertaniami to nie to samo co doświadczanie go bezpośrednio. 
Tak oto jeszcze raz  z problematyzowaliśmy myślenie i jego granice. 
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Pragnienie  „pozostawienie  po sobie jakiegoś śladu” wyraża lęk  przed śmiercią i zarazem mobilizację w celu jej 
przezwyciężenia. Po bliższym zbadaniu zadania „pozostawianie śladów” jawi się jako niezwykle trudne. 
Najlepszym gwarantem pozostawienia po sobie czegokolwiek byłby dla nas Bóg zainteresowany naszym 
zbawieniem. Oczywiście  pod warunkiem uzyskania Jego łaski co może być jednak zastrzeżone dla stosunkowo 
wąskiego grona wybranych. Ewentualne potępienie mogące przytrafić się każdemu, albowiem niezbadane są 
wyroki niebios, oznaczałoby całkowite wymazanie pamięci jako naszą najbardziej osobistą możliwość. 
Oczywiście niekoniecznie musimy w Bogu pokładać wszystkie nasze najistotniejsze nadzieje związane z 
tajemnicą istnienia. Cóż nam wówczas jednak pozostanie ? Wieczny powrót tego samego odczytywany literalnie 
oznaczałby ,wypełnienie naszego zadanie czyli „pozostawienie śladu”  w stopniu niemal groteskowym. Nasza 
egzystencja powracałaby w myśl N hipotezy  powrotu nieskończoną ilość razy dokładnie w tej samej postaci 
jakiej już doświadczyliśmy. Załóżmy jednak  że, alternatywa albo Bóg , zbawienie i koniec dziejów albo 
wieczny powrót tego samego jest nie do utrzymania. Na co możemy jeszcze w tej sytuacji liczyć ? Możemy 
jeszcze wierzyć w trwałość gatunku ludzkiego i czynić coś co wydaje się tą trwałość wspierać. Wiara ta  jest  w 
jakimś stopniu  iluzoryczna, ale nie pozbawiona do końca podstaw.  
Ostatecznie nie wykluczamy, że gatunek ludzki może trwać jeszcze milion lat. Nie jest to jednak pewna 
rękojmia  powodzenia dla naszego zadania pozostawiania śladów. Może być tak, że dla potomnych będziemy 
równie  mało zajmujący jak dla nas neandertalczycy. Możemy podzielić losy domniemanego przez Darwinistów 
zagubionego ogniwa rzekomo łączącego gatunki wysoko rozwiniętych małp z gatunkiem ludzkim. Albo 
odwrotnie potomni staną się neandertalczykami i nasze osiągnięcia będą ich interesowały tylko wówczas gdy 
dowiodą swej przydatności do zaspokajania najbardziej elementarnych potrzeb.  
Gwarancji i pewności dla powodzenia zadania „pozostawiania śladów” nie ma żadnej. Nasze „ślady” zdają się 
mieć pewne ograniczone znaczenie tylko dla ludzi żyjących  „tu i teraz” obok nas w niezbyt znaczących 
odległościach czasowo-przestrzennych. Inną kwestia pozostaje sposób w jaki robi się  użytek z naszych śladów. 
Powstaje w związku  z tym uzasadnione podejrzenie, że gdyby nam było dane doświadczyć tego co potomni 
uczynili z „naszych śladów”. prawdopodobnie nie uznalibyśmy tych  „śladów” za nasze. Jakby na tą 
specyficznie ludzką misję nie patrzyć, mimo wszystkich wątpliwości, wskazuje ona na właściwą jedynie 



człowiekowi wielkość i godność. Pozostaje nam wierzyć w „być może”. Odkrywamy teraz lepiej jak wiele 
zawisło od tej problematycznej frazy stwarzającej jednak kruchą  nadzieję marzycielą uwiedzionym przez 
wieczność. 
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„ Tyle wolności  ile własności” herezja od której przewracają się w grobach filozofowie różnych orientacji  Dla 
wielu ( niekoniecznie marksistów) tam gdzie zaczyna się własność kończy się wolność. 
 
166 
Proust , o ile udało się nam go właściwie odczytać, zamierzał na kartach swojej powieści odkryć jakieś prawo 
lub prawa którym podlegają indywidua. Ale to raczej wydaje się niemożliwe mimo poprowadzenia przez Prousta 
licznych  zajmujących analogii między światem flory i fauny a zachowaniem francuskiej arystokracji 
naznaczonej piętnem zmierzchu bogów. Jednostkowość zwłaszcza w ludzkim wydaniu jako unikalna , 
wyjątkowa nie podlega łatwo jakiejkolwiek  regule.  Za pomocą reguł co najwyżej można wydobyć jakieś stadne 
rysy z indywiduum. Im jednostka wyżej zorganizowana tym bardziej nieodgadniona i przebiegająca życie na 
wspak  prawom. 
Wiara w prawo wskazuje na pozostałość wiary w Boską omnipotencję zapewniającą światu atrybut regularności 
i trwałości. Oto człowiek wierzy ,że poznał prawa przyrody bo lata w kosmos. Ale czy poznał je również owad  
który trafił między konary dębu ? 
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Wyobraźmy sobie Stalina mówiącego w święto rewolucji do tłumów na Placu Czerwonym  być może 
zbudujemy komunizm.  
 
 
Albo Hitlera przemawiającego na wiecu w rocznicę puczu monachijskiego być może zbudujemy 1000 letnią 
Rzeszę. Albo Papieża mówiącego w Zielone Świątki być może istnieje Bóg.„Być może” okazuje się w tym 
kontekście zaporą dla jakiejkolwiek dogmatycznie wyznawanej wiary  nie- przesądzającą wszakże jeszcze o tym 
, że życie by realizować najbardziej odległe cele dogmatycznej właśnie wiary  potrzebuje.  
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„Jedno”- kluczowe pojęcie bez którego  myślenie nie może się obejść. Czym jest jedno ?  To nicość bez 
początku i końca  niczym epeiron ale jednak brzemienna w wielość wszelkiej treści.  Jedność w sensie motywu 
przewodniego, powracającej i wszędzie rozbrzmiewającej tej samej melodii  nicości. 
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Już dla Heraklita , a nie jakby się mogło wydawać dopiero dla N w  „Tako Rzecze Zaratustra”  człowieka 
dzieliło od Boga ( nadczłowieka) tyle ile „małpę” od człowieka. Co prawda dla współczesnych przepaść między 
człowiekiem a „małpą” zmniejszyła się wydatnie, nie jest już nie do przebycia, natomiast powiększył się 
paradoksalnie na przekór konstatacji Heraklita dystans między człowiekiem a Bogiem zwłaszcza gdy uznano, że 
Bóg umarł. Dzisiaj  nie brakuje i takich którzy utrzymują, że człowiek w coraz większym stopniu przypomina 
Boga dzięki swojej, rzekomej, kontroli nad naturą. No i oczywiście byli już tacy, jak pamiętamy, którzy 
rozpoznali w sobie nad człowieczeństwo„ Małpa” zdaje się nie musiała myśleć, ani chcieć   by cokolwiek   ją 
przekroczyło. Ten problem miała z głowy i to przesądzało o jej niskiej kondycji. W podobnej sytuacji zdaniem N 
jest człowiek dopóki nie uczyni swoją podstawowa troską owej nad perspektywy. Przy czym w jego ujęciu nie 
każde „nad” odpowiada godności ludzkiej. N sprzeciwiał się chrześcijańskiej koncepcji „nad” wraz z 
czerpiącymi z niej inspirację socjalizmem i liberalizmem.  
Na korzyść socjalizmu można wskazać to, że „nad” w ujęciu jego twórców przekraczało rzeczywistość „tu i 
teraz” do czego liberalizm nie był i nie jest raczej zdolny. Nam się zdaje ,że lepsze jest jakiekolwiek „nad” niż 
żadne, bo różnicuje nas wstępnie w stosunku do małpiego królestwa.  Jednak  zsunięcie się w „małpę” grozi 
niemal zawsze a może nawet łatwiej dokonać się z  niebotycznej wysokość ‘nad”. Tym trudniej pojąć proces 
odwrotny kiedy to „małpa” została wyniesiona do godności pra-rodzica człowieka, co  dokonało  się bez 
jakiegokolwiek jej udziału. 
Gdyby przyjąć tutaj działanie jakiejś konieczności można by odpuścić sobie jakakolwiek specyficznie ludzką 
aktywność bo i tak natura sama wzniesie się w „nad” przekraczające człowieka. Można by, ale skoro to jest 
konieczność to będziemy się wysilać niczym Syzyf.  A i tak pozostanie to bez wpływu na przebieg ewolucji, 
która nie musi dalej przebiegać ku jakiemuś „nad’ ale równie dobrze może zacząć zawracać. Jedno jest wszakże 
pewne możemy ciągle pytać i rozważać coraz to nowe „być może”. Spróbujmy zgadnąć  czym jest ta siła 
obdarzona tak zdumiewającą mocą kształtowania rzeczywistości ? 
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Wędrowiec z krwi i kości przemierza miasto a  wraz z nim przemieszcza się jakoś, chociaż brzmi to cudacznie, 
jego psychika,  jego „Ja” i nieświadomość toczą się labiryntami  ducha. Nieświadome to cień wędrowca z cienia 
,co jest naturalne wszystko chyba chce się wyrwać. I tak wychodzą na jaw  tłumne korowody przeżyć , ujawniają 
się  mieszkańcy krainy przeszłości i przyszłości , obrazy, wrażenia, myśli, słowa , uczucia, marzenia 
,przekleństwa i złorzeczenia. 
W jakim właściwie wędrowiec żyje czasie ? Skoro sięga pamięcią odległych przeżyć i minionych dawno epok. 
Niczym argonauta żegluje niestrudzenie między Scyllą początku a Harybdą końca, pogrążony w jedynym 
właściwym wyłącznie dla niego strumieniu doświadczeń. Tym bardziej paradoksalnie rzeczy się mają  gdy 
uświadomi sobie, że obserwowany  z „zewnątrz” wydaje się być najczęściej tylko poruszającym się manekinem. 
Cała robota wykonywana przez nauki humanistyczne polega w gruncie rzeczy na desperackiej próbie 
przywracania życia manekinom, wskazywania obecności ducha w z pozoru zreifikowanym jestestwie. 
Humanistyka zaprzecza Newtonowskiej  mechanicznej koncepcji  świata redukującej istnienie do 
czasoprzestrzeni w której poruszają się wedle paru reguł ciała stałe. Dzieło Prousta jest dobitnym przykładem 
istnienia świata inaczej zorganizowanego. Wszelkie podziały epok historycznych na określone okresy są tylko 
arbitralnymi cezurami dokonywanymi na rzeczywistości manekinów, królestwo ducha  nie zna takich 
podziałów, czego się tknie to ożywia 
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Dzieła Prousta nie sposób pomylić z żadnym innym wcześniejszym dziełem literackim.  Wraz z nim pojawia się 
w świecie coś radykalnie nowego. Wdzięczność należy wyrazić losowi za indywidua tego typu wydatnie 
powiększające radość istnienia. 
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Jakich geniuszy wyłoni wiek XXI ? Czy  zademonstrują  talenty przewyższające umiejętności Prousta ? Może 
wyrosną geniusze zła przy których Stalin i Hitler  to tylko niewinne rozrabiaki. Po geniuszu należy jednak 
oczekiwać  twórczości w dziedzinie idei-wartości . Ci dwaj ostatni chociaż nie brakowało im przebiegłości nie 
odznaczali się  inwencją twórczą w zakresie wartości. Odbijali jedynie cudze światło i właściwą naturze  grozę  
księżycowego krajobrazu. Czy za ich istnienie również jesteśmy wdzięczni losowi ? Czy stojący przed plutonem 
egzekucyjnym może być wdzięczny losowi.? 
 
173 
„Światem rządzi pieniądz” głosi mądrość ulicy. Nie wiadomo niestety nic w tym wypadku  na temat koncepcji 
świata  wypowiadającego te słowa. Jeżeli mówi o swoim świeci wszystko w porządku.. Można  skonstruować 
następującą definicję: światem jest  ta sfera w której rządzi pieniądz co od biedy trzyma się kupy. Ale w żaden 
sposób nie wyjaśnia ta definicja większości interesujących nas zagadnień. np. zagadnienia wyłonienia się z 
nieświadomego świadomego. Na czym w tym wypadku polegałaby  władza pieniądza ?  
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„ Wszystko ze wszystkim jest powiązane” zatem  pieniądz z zagadnieniem relacji świadomego i nieświadomego 
też. Sformułowanie tych problemów wymagało zaistnienia określonych warunków materialnych w tym ludzi 
mających wystarczająca ilość środków( pieniędzy) by nie zaprzątać sobie nimi głowy i zająć się spekulacją 
filozoficzną.  To jednak jeszcze za mało by krzyczeć o  rządach pieniądza.. Miłość uprawiana  na Gwadelupie 
wpływa jakoś na nas. Zwielokrotniona do potęgi liczonej w milionach orgiastyczną radość może oddziaływać na 
otocznie niczym monsum, sprzyjać bujnej wegetacji. Jak oddziałowuje zwielokrotniona w równie potężnym 
stopniu nienawiść, albo znużenie ciężkie, ołowiane  które nigdy nie zmieni się żywszą radość ? Czyni ziemię 
jałową. Czy widzieliście  te zastępy markotnych, złym okiem patrzących na samych siebie? Jeden markotny 
więcej,  jeden mniej, cóż za różnica ? Markotni jako szukający bez powodzenia kamienia filozoficznego, który 
uczyniłby ich lekkimi,  skazani na wyłączne obcowanie z cieniem. 
„Wszystko jest ze sobą powiązane” krępuję się nawzajem tysiącami więzów, przenika, prześwietla, przechodzi 
jedno w drugie. Dane nam tylko na chwilę w locie niczym reporterska migawka w telewizji...... nie tylko 
przelotnie widzę kobietę  o pięknym łuku brwi ale tak samo, o ile w ogóle, z trudem rozpoznaje dobro, piękno,.... 
przez moment jestem ja sam ,przelotnie..... 
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Tandeta wpisana nieuchronnie w los ludzki. Czego się człowiek nie dotknie to zaraz potwornieje w jego rękach 
Midiasowi zmieniał się w złoto. Nam zmienia się w tandetę, złom, wertep, bzdurę. Wczorajszą doskonałość 
dzisiaj rdza pokrywa. As przestworzy Ikar zaraz  kark skręci. Lody wciąż łamać i łamać . Przez popiół banału  
brnąć po diament eksatazy.  
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Miałem kiedyś ciało a nawet duszę. 
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Jaką dobrą nowinę należałoby ogłosić by odmienić znużonych ? Rozumiemy teraz alchemików niestrudzenie 
poszukujących kamienia filozoficznego, eliksiru młodości zaś w istocie rzeczy oczekujących cudu przemiany 
symbolizowanego przekształceniem kamienia w złoto. 
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Czy historia a wraz z nią życie zasługują na szacunek ? Czy N ucząc miłości życia nie poświadczał najdobitniej 
swojej choroby ?  Za co je kochać skoro tak ostentacyjnie zdaje się preferować głupotę. Stołypin człowiek który 
mógłby  uratować Rosję i zmienić bieg historii świata, wyposażony  we wszystkie niezbędne ku temu przymioty, 
zostaje obalony przez Rasputina. Dla N nonsensem  o znaczeniu uniwersalnym, a przez to tym trudniejszym do 
strawienia,  było zwycięstwo chrześcijaństwa nad antyczną cywilizacją Rzymu.   Historia  jest kapryśna jak 
kobieta a bywa też często opętana niczym Ajaks. Czy kochamy za coś ? Czy raczej dlatego, że mamy do 
wydatkowania pewną porcję energii która  niezależnie od naszej woli musi znaleźć ujście ? 
 
179 
 „Poznaj samego siebie”. W jaki sposób w sensie potocznym-zewnętrznym poznajemy siebie ? Potrzebujemy 
lustra. Co zatem w sensie „wewnętrznym” mogło by spełniać rolę duchowego lustra ?  
 
 
Dzieła poszczególnych jednostek w skali indywidualnej a historia w skali zbiorowej jako zwierciadła ducha. 
Poznanie siebie nierozerwalnie łączy się z  uświadomieniem sobie sensu całości istnienia. Dopiero gdy znamy 
tło na którym dokonuje się nasza egzystencja, początek, teraźniejszość, przyszłość i koniec wszystkiego co jest 
możemy pojąć  czym jesteśmy my sami. Zatem trzeba najpierw być metafizykiem. Głoszący koniec metafizyki  
nie uświadamiają sobie czego właściwie oczekują, chcą być grabarzami. Skazują człowieka na fundamentalną 
ślepotę co paradoksalnie stało się również udziałem wielkiego zwolennika poznawania samego siebie Sokratesa  
konkludującego proces poznania znanym powszechnie sformułowaniem „wiem, że nic nie wiem”. Skoro 
jesteśmy ślepcami i  lunatykami to czy możemy winić kogokolwiek za cokolwiek ? Czy może dziwić tandeta 
będąca na co dzień  naszym udziałem ?  Rezultatem takiego poznania jest rozpacz albo pełen rezygnacji spokój . 
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Czy przeminie także przemijające ? 
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Działanie często kończy się rezultatem przeciwnym od zamierzonego. Obfitego materiału dowodowego  
dostarcza  choćby  najnowsza historia. Hitler zamierzał zniszczyć komunizm tymczasem doprowadził do 
zniszczenia Niemiec i triumfu komunizmu na połowie terytorium 1000 letniej Rzeszy. Skąd ta dysproporcja 
między marzeniem a tzw. światem realnym ? będącym zdeformowanym odpryskiem wyobraźni innego 
marzyciela. Najłatwiej tą różnicę tłumaczyć otchłanią dzielącą wyobrażenie reprezentujące młodość pewnego 
zjawiska od jego  fazy końcowej równoznacznej z zastygnięciem w ciele. Różnica ontologiczna jest na tyle 
zasadnicza, że o żadnej korespondencji nie może być tutaj mowy.  Nasze rozczarowanie pochodzi stąd ,że po 
odbyciu długiej podróży oczekujemy zastać świat w niezmienionej postaci równie dziewiczy jak nasze 
pierwotne wyobrażenie. Zupełnie nie bierzemy pod uwagę ewolucji wyobrażenia w trakcie procesu realizowania  
marzeń. Wyobrażenie zmierzające do aktualizacji musi z konieczności wyobcować się z siebie, stać się czymś 
innym, „zmaterializować się”. Dlatego w fazie „końcowej” dziejów jakiegoś wyobrażenia gdy dokonujemy 
podsumowania czyli konfrontacji marzenia i tzw. rzeczywistości  otrzymujemy przeważnie jako jedyny wynik 
rozczarowanie. Po raz kolejny zapominamy o dalszym życiu naszego wyobrażenia. A ono znowu  zaczyna się  
„dematerializować”  i coraz bardziej przypomina swoja pierwotną dziewiczą postać tyle, że jej urok jest już nie 
dla nas, nie będzie już nas raczej stymulował. Nasz czas minął. 
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Dziecięca tęsknota za dorosłością  wiąże się zapewne z przeczuciem radości inicjacji. Z czym wiąże się dorosła 
tęsknota za dzieciństwem ? Czyżby z tęsknoty za tęsknotą ? 
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Skoro nic nie wiemy to może przynajmniej czujemy albo mamy jakieś intuicje. Jeśli nie wiem nic to dlaczego 
istnieje w ten określony sposób ani  w dowolnie inny. Czy rozstrzyga o tym jakaś roślinna bezwiedność 



spowijająca znaczne obszary naszego jestestwa ?  Zza naszej lichej samo wiedzy wyzierają rejony bezrozumne. 
Oczywiście nie rozum to nie od razu głupota  Może to przede wszystkim nieświadome. 
 
183 
Poznanie a raczej poznawanie samego siebie trwa całe życie i nigdy nie jest procesem  ostatecznie dokonanym. 
Ideałem byłoby najpierw poznać a potem wedle tej wiedzy ułożyć sobie życie. Chociaż i ten projekt jest 
obciążony wielkimi trudnościami. W tej sytuacji był przecież Bóg stworzyciel nieba i ziemi. Mimo, że istota  
wyprzedziła w tym wypadku istnienie świata rezultat jest  nieustannie kontestowany. Czy sentencja utrwalona na 
świątyni  w Delfach prowadzi nas do konkluzji, że najbardziej wartościowe jest poznanie samego siebie nawet  
gdyby dojdziemy miało się okazać, że w jego następstwie nie wiemy nic ? Czy może oznacza tylko wstęp do 
poznania rzeczywistości o wiele bardziej fascynującej ? Dlaczego, tu kłaniamy się feministkom niestrudzonym 
kontynuatorkom  rewolucji , nie poznaj samą siebie ? Czyżby kobieta była wykluczona z królestwa samo wiedzy 
?  
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„ Najpierw żyj potem filozofuj”. Równie nie wykonalne  jak  antytetyczny nakaz  „najpierw filozofuj potem 
żyj”. Życie i filozofowanie dokonują się równolegle z natury rzeczy nie ma tu żadnego wcześniej ani później. 
Można nawet zaryzykować mocniejsze twierdzenie żyć znaczy filozofować, tkać obraz życia w całości być 
metafizykiem. Koniec metafizyki to nie tylko koniec filozofii, to także a może przede wszystkim koniec życia w 
wielkim stylu.  
 
 
 
 
Początek rzeczywistości automatyzmu, istnienia bezwiednego pozbawionego dramatyzmu, napięć, głębi, piękna. 
W pewnym sensie może nawet szczęśliwszego bo mniej złożonego, mniej bolesnego. Tylko  odruchy nic więcej. 
Życie proste jak kliknięcie myszą. nawet jeśli w następstwie kliknięcia    dochodziłoby do  uruchomienie rakiety 
balistycznej. 
 
185 
Imperatyw „ Poznaj samego siebie” był uzupełniony innym, o czym z reguły się nie pamięta brzmiącym” 
„wszystkiego w miarę”. Poznaj zatem swoja miarę stoi jakby na przeciw nieustannego dążenia do więcej, do 
przekraczania wszelkich granic. Jak jednak może poznać swoja  miarę jestestwo doświadczające 
nieskończoności?  Automatyzm byłby na swój sposób wymierny, nakładał by na człowieka niczym na maszynę 
określoną miarę. Każda maszyna w swojej klasie ma precyzyjnie zdefiniowane osiągi czyli ma jasno, wyraźnie i 
zrozumiale dla wszystkich określoną miarę. 
 
186 
Nie ma żadnego postępu wiedzy jest tylko rekapitulacja. Poznawanie rozumiane jako przypominanie sobie 
zawdzięczamy Platonowi ( a on może Egipcjanom a oni  Atlantydom ?). Brzmi to ciekawie zwłaszcza w 
kontekście  imperatywu” Poznaj samego siebie” czyli przypomnij sobie samego siebie.  Żeby to było wykonalne 
należy przyjąć wieczne istnienie dusz i ich  transmigrację.. Co jest przez nauki przyrodnicze, działające w 
obrębie granic wytoczonych przez Newtona, uznawane za nonsens albo co najwyżej za niepoważną mrzonkę. 
Fizyka jednak zmienia swe oblicze pojawiają się hipotezy mówiące o  pokrewieństwie jej rezultatów z 
osiągnięciami taoizmu.  Oto jądro atomu  zbudowane jest na zasadzie przeciwiństw, światło ma naturę równo 
falowa jak i korpuskularną. Czyż nawet fizyka nie tkwi zatem w dualiźmie przypisywanemu Zaratustrze ?  
 
187 
Często wydaje się nam, że wiedza akumulowana przez indywidua przyrasta bo nie bierzemy pod uwagę tej 
części tradycji poznania którą  bezwiednie jako nieprzydatną albo przestarzałą czy też zabobonną odrzucamy. 
Poszerzenie stanu posiadania w jednym z obszarów wiąże się ze stratą uzyskania poznania w innym obszarze. 
Dlatego nasza wiara w wiedzę i poznanie zasługuje na ironię.  Z pod poważnej  maski kapłana wiedzy, tego 
który wie, spoglądają na nas zezujące ślepia błazna. 
 
188 
Filozofia kończy się wraz z arystokracją klasą ludzi dysponujących wolnym czasem, środkami materialnymi  i 
przede wszystkim  psychologicznymi możliwościami wykorzystania tego czasu w zajmujący sposób. 
Arystokracja potrzebująca do bycia w świecie sztućców do homara czy sonaty Księżycowej należy do 
przeszłości. Dziś  nawet „mężom stanu” wystarczają hot-dogi i Madonna. Megalopsyche staje się li tylko  
przedmiotem reminenscencji. Odchodzi w przeszłość nawet tęsknota za „prawdziwym człowiekiem” tak pięknie 



zilustrowana postawą Diogenesa szukającego człowieka z lampą w biały dzień pośrodku wielkomiejskiego 
tłumu.  
Mieli jednak charaktery ci starożytnicy. Andronikos z Kos popełnił samobójstwo bo nie był wstanie rozwiązać 
matematycznej aporii. Empedokles nie zawachał się rzucić do krateru wulkanu przekonany o prawdziwości 
swojej filozoficznej doktryny transmigracji dusz. Warunkiem istnienia tego typu człowieka była  życiowa 
konieczność sięgania gwiazd. 
 
189 
Heraklit zakładał istnienie wielkiego roku kosmicznego trwającego 10 800 lat zaś życie jednej generacji oceniał 
na 30 lat.  Zatem w jednym roku kosmicznym zawierało się życie 360 generacji. Jedna generacja to 1 dzień w 
tym kalendarzu. Cóż wobec takiej miary czasu znaczy 800 letnie panowanie Grimaldich w Monaco. To zaledwie 
26 dni  i aż 26 dni zważywszy możliwość trwania w warunkach niestabilnego systemu demokracji.  W opętanej 
gonitwą za chwilą bieżącą  teraźniejszości  myślenie dynastyczno biologistyczne ulega zapomnieniu Kto dzisiaj 
życzyłby sobie by jego nasienie trwało przez 360 dni roku kosmicznego ? W Biblii odnajdujemy wiele śladów 
wskazujących na tego typu nastawienie. Czyż nie była to wielka miłość życia ?  
Zabawne jest to, że gdy się dobrze zastanowić to  nie wiadomo jak głęboką przeszłość ma za sobą każdy z nas 
,może nasza genealogia sięga nie roku ale wielu dziesiątek lat kosmicznych ? To samo dotyczyć może 
przyszłości. 
Więcej to co dziś u kogoś wydawać się może głupotą lub brakiem talentu w kolejnych pokoleniach może okazać 
się zarzewiem wielkości  no i oczywiście odwrotnie. 
 
 
 
 
 
190 
 Po co kobiecie poznanie ? Wystarczy, że pięknie się porusza ledwie muskając ziemi. Mężczyzna 
niemetafizyczny budzi nasze podejrzenia, inaczej kobieta wystarczy dla usprawiedliwienia jej istnienie  ,sposób 
w jaki siada na krześle. 
 
191 
Dla myślących po polsku Katyń albo Oświęcim  Oto nasza rodzima odmiana katastrofizmu. 
 
192 
Jeden z bardziej zajmujących wariantów przemiany ilustrują historie życia św. Augustyna, Ignacego Loyli Do 
pewnego okresu  życia obaj prowadzili bardzo swobodne światowe życie, zanużone w ziemskich rozkoszach. 
Później nastąpił moment opamiętania, obaj pokazali inne zaświatowe oblicze. Taką przemianę przeszedł również 
świat antyczny kończąc swoją  ziemską wędrówkę pod krzyżem  
 
193 
Apropos św. Augustyna  podobno wywodził postać Zaroastra z pnia biblijnego Chama 
 
194 
„Bóg jest porządkiem” napisano w jednym z listów apostolskich. Dla naszych uszu słowa te nie brzmią 
jednoznacznie. Obozy koncentracyjne  były przecież  także przejawem określonego porządku, podyktowanego 
niemieckim  imperatywem „Ordnung mus sein”. W tym kontekście nie bardzo chce się wierzyć  w owo 
domniemane podobieństwo człowieka do Boga raczej do Antychrysta ... ale nie brakuje i takich którzy wskazują 
na bliźniacze powiązania między Bogiem i Antychrystem. Ta bluźniercza parantela osadzona jest  głęboko w 
polskiej tradycji . Sławny Mickiewiczowski bohater woła pod adresem Stwórcy „Tyś  nie bogiem.. Tyś ca.....To 
wołanie jakże często zważywszy na charakter polskiej historii wydaje się uzasadnione. 
 
195 
Pewien starożytny filozof zapytany co by zrobił gdyby najemnicy tyrana przyszli do niego, grającego akurat w 
szachy   by wykonać  wyrok,  odrzekł ruszyłbym wieżą. Miejmy nadzieję, że dotrzymałby słowa. Ostatecznie po 
każdego z nas w każdej chwili mogą przybyć wysłannicy tyrańskiego życia. Gdyby chociaż pozostał czas na 
ruch wieżą.  
 
196 
Co za różnica czy mamy jakieś myśli czy nie ? Cóż z tego że ktoś podejmuje problemy sensu  życia, czasu, 
relacji ducha i ciała a inny tego nie czyni ? Tego pierwszego gotowi jesteśmy stawiać w hierarchii istnienia 



wyżej ale właściwie dlaczego ?  Można tą hierarchię utrzymać jedynie przyjmując istnienie Boga który jest 
prawdą.  Skoro tak to poznający prawdę byłby zarazem bliżej Boga. Co jednak stanie się gdy ta hierarchia 
zostanie wzięta w nawias ? Wówczas okaże się, że wszystko jest  równe, takie same i nic nie warte. 
Jakiekolwiek  różnice, w tym te najbardziej znaczące, dobrze widać jedynie w perspektywie dobra najwyższego 
czyli zbawienia. Brak rozstrzygnięcia, co  do perspektyw na wieczność człowieka,  niweluje wszelkie różnice. 
Wartości religijne i akt ich tworzenia mają głos rozstrzygający cała kultura czerpie z nich życiodajne soki. 
Twórczość właśnie „tam” się zaczyna. Słowo „tam” pojawia się z uwagi na brak lepszego określenia. Chodzi o 
rejony ducha-wyobraźnię  odpowiedzialne za generowanie mitu. Rozum jest ich późniejszym dzieckiem. Bywają 
kultury oparte wyłącznie na wyobraźni mitotwórczej egzystujące na peryferiach  kultury zachodniej. Kultura 
zachodu doświadczyła obecności  obu pierwiastków także w zrównoważonej postaci  co dało w efekcie  jej 
najlepsze osiągnięcia. Współcześnie równowaga została zakłócona na rzecz niszczącego mit  rozumu. Ale i 
rozumność rozumu  uzurpującego  sobie prawo do samodzielnego  określania charakteru współczesności  jest 
problematyczna. II wojna światowa chociaż  w wielu miejscach bardzo wyrozumowana i planowa w całości 
brana zadaje się mieć u podstaw coś  niedającego się pojąć rozumem jakiś demoniczny irracjonalny żywioł.   
 
197 
Natura wydaje się bawić sama  ze sobą. Tę narcystyczną tendencję łatwo można zaobserwować pod sławną 
maską wiecznej dziecięcości. Mniej zależy naturze na jakimkolwiek rozstrzygnięciu gier  które tworzy  i w które 
się wikła więcej na samym procesie. Naturę interesuje nie cel lecz droga. 
Gepard dostaje kły, siłę i szybkość, gazela nieprawdopodobną lekkość, zwinność i zdolność do błyskawicznego 
rozwijania maksymalnego dla siebie pędu  Wszystko po to by jedno miało szanse pożreć drugie a drugie żeby 
nie było pozbawione szans na ucieczkę.  
 
 
Tak toczy się narcystyczna gra natury z samą sobą. Wieczny onanizm. Trudno pozbyć się wrażenia, że gra 
została ustawiona z rozmysłem. Ale przecież tak nie jest. Znowu pojawiają się nam bezdroża antynomii tym 
razem spontanicznego i planowego. Jeszcze jedno zdumiewa w tej grze regularność powtórzeń gepardy nigdy 
nie pożrą wszystkich gazeli a one z kolei nie pozbędą się cienia kłów drapieżnika. 
 
198 
Nasze dorosłe bycie, zgodne z naturą, polegałoby na umiejętności przeżywania radości z powtórzeń, 
przyjmowaniu ich z otwartymi ramionami i zawsze świeżym okiem. Polegałoby także na ciągłej gotowości 
przeżywania i odgadywania tajemnic istnienia. Utrwalamy często w katalogach ludzkich dokonań pierwszy lot 
podniebny, pierwsze fotografie, pierwszy silnik spalinowy, zdobycie Mont Everest. Czy jesteśmy jednak w 
stanie utrwalić moment przełomowy w dziejach natury ? Moment gdy natura spojrzała na siebie po raz pierwszy 
. Jaki okiem ,poza tym, że życzliwym ? Rybim, płazim, gadzim czy okiem Stwórcy ? Jak w ogóle do tego 
doszło? 
 
199 
Zagadkowy pozostaje cały proces wyłaniania się zmysłów, koordynacji  między nimi . Zróżnicowanie 
światoobrazu w następstwie ich rozwoju  wśród rozmaitych gatunków,  między ludźmi wśród poszczególnych 
jednostek. Przydałaby się jakaś historia oka od mitycznych początków aż po dzień dzisiejszy z uwzględnieniem 
prognoz na najbliższe miliardy lat. Kto pokusiłby się o tego typu fantastykę ?  Oczywiście w tym hipotetycznym 
opracowaniu nie powinno zabraknąć historii tzw. oka wewnętrznego. Przy okazji dlaczego mówi się tylko o oku 
wewnętrznym ( czyżby był to nad -zmysł?) a nie o nosie ,czy węchu wewnętrznym ? 
 
200 
Wieczna dziecięcość to także wśród wielu pytań, milczenie o innych pytaniach,  nie wnikanie w sens, niemal 
mistyczna koncentracja na danej czynności. Powściągliwość w myśleniu niemal nieobecność myślenia 
przynajmniej na poziomie świadomości. „ Bądźcie jak dzieci”  wezwanie to oznacza porzućcie nieodłączne od 
dorosłości skostnienie, cień śmierci. To co najlepsze musi być teraz waszym udziałem. Dziecko to znak 
rozpoczynania nowej drogi, zapoczątkowania egzystencji w obszarach o których być może mamy niewielkie 
pojęcie. Wezwanie do dokonania wielkiego otwarcia. Nonszalancja wobec czasu , nie znająca żadnego „przed”  i 
„po”. Trzeba mieć ten gest  i nie wiedzieć nic o czasie i jego mijaniu. Pragmatycznym hylikom odpowiadać 
śmiechem beztroskim, nie wiedzieć nic o okrucieństwie i cierpieniu a jeśli już to wnet zapomnieć na dobre. 
Czyżby dzieci upajały się wiele z byle powodu, bez powodu , orgiastyczne są  przed inicjacją. 
 
 
201  



Teza wszystko to jedno jak wiele innych tez o tym stopniu ogólności ma swoje niebezpieczne mielizny, szpetnie 
trąci świńskim smakiem. Wieprzowi wszystko wydaje się jednym pożera z tym samym apetytem  perły, pędy 
roślin i własne genitalia.  
 
202 
Kant inaczej patrzył na dzieciństwo człowieka. Dla niego największą zasługą było wyprowadzenie ludzkości z 
dzieciństwa tak by jak najprędzej oświecony rozumem człowiek dorósł. 
 
203 
Św. Maksymilian Kolbe popełnił samobójstwo w  wielkim stylu zapewniające nieśmiertelność. Rozważając  
jego przypadek należy pamiętać o dwóch kwestiach o groźnej chorobie ( zwłaszcza w warunkach obozu 
koncentracyjnego) płuc na którą cierpiał  i o prześladowaniu ze strony niemieckiego oprawcy mającego w menu 
udręczeń  także   zakopywanie żywcem zakonnika.  Poza tym wszystkim dziwi jednak zupełne odosobnienie 
przypadku Kolbego. Niemal nikt jak długa i szeroka ogarnięta wojną  Europa nie zdecydował się na podobny, 
prosty wydawałoby się gest.( przynajmniej pamięć nie przetrwała) mimo ,że ludzie ginęli milionami. Kolbe 
wykazał się heroiczną  i unikalną siłą przezwyciężania strachu przed cierpieniem i śmiercią. 
Włączył się tym samym do wielkiej europejskiej tradycji sokratejskiej nakazującej raczej przyjąć cierpienie na 
siebie niż zadawać je innym. Mogłoby się wydawać, że tak niewiele wspólnego mają Kolbe i Raskolnikow a 
jednak........... 
W czynie św. Maksymiliana można dopatrywać się pewnego rodzaju aktorstwa. polegającego na  publicznym 
zademonstrowaniu swojej cnoty wynoszącej świętego nad innych współwięźniów i oprawców. Wierzymy, że 
Kolbe podobnie zachowałby się bez świadków w pełni świadomy milczenia albo wręcz zniesławienia 
okrywającego piękny czyn.  
 
 
Świadczyć jedynie sobie samemu  i sprzeciwić się oprawcy  to znacznie trudniejsze niemal tragiczne. Jednak  
chrześcijanin nigdy nie jest bez świadka jego egzystencja dokonuje się zawsze w obecności Boga . Kolbe jak 
nikt inny potwierdził i zamanifestował swoją chrześcijańską  wiarę i wypływający z niej Polski indywidualizm 
skłaniający go nawet w ekstremalnych warunkach do wprowadzenia w życie zasady liberum veto. Kto wie może 
Kolbe był graczem? hazardzistą w stylu  Pascala? stawiającym swoje życie na niewiadomą. Czyż nie wydaje się 
komiczny obiegowy wizerunek hazardzisty rodem z Hoolywood prezentujący wypieszczonego kocura 
ryzykującego z miną wielkiego pokerzysty jakaś tam kwotę dolarów? Kolbe postawił swoje życie, darował je 
innemu i przy okazji ocalił siebie, kto wie może nawet  nas....?.  
 
 
204 
Gdyby spojrzeć na drugą połowę XX wieku zwłaszcza zaś na okres po miękkiej rewolucji z 67r z punktu 
widzenia wartości średniowiecznej Europy to okazałoby się, że nieokiełznana płciowość świadczy namacalnie o 
istnieniu diabła.  
 
 
205 
Obecność śmierci niespodziewanej, absurdalnej, niesprawiedliwej nie pozostawia złudzeń co do charakteru 
natury.  
Nasze tysiąclecie kończył dance macabre II Wojny Światowej. Potem na jakiś czas burza cichnie bezmierne 
cierpienie i grozę pokrywa dziurawa pamięć i znów rozbrzmiewa swawolny dziewcząt  śmiech. Adwokaci 
sprawiedliwości twierdzą, że okrucieństwo jest usprawiedliwione wielką ekonomią życia realizującą się w 
przedziałach czasu niedostępnych pojedyńczemu ludzkiemu istnieniu. Nędzna to pociecha. 
 
206 
Co do nieokiełzanej płciowości to nie wykluczone, że jest ona efektem propagandy prowadzonej przez 
kolorowe, wysoko nakładowe media a wyrażającej raczej myślenie życzeniowe niż jakąkolwiek rzeczywistość. 
W gruncie rzeczy ta  przereklamowana płciowość może być rachityczna, nijaka, bezimienna a nade wszystko 
mechaniczna pozbawiona wyobraźni tak jak czas w którym się dokonuje. Człowiek dzisiaj bardziej poczuwa się 
do powinowactwa ze zwierzętami niż bogami a to ma kolosalny wpływ na gatunek jego płciowości. Spójrzmy 
tylko na kopulujące zwierzęta, nic smutniejszego nad ten widok. Ich współżycie przypomina odwalanie jakiejś 
nieznośnie nudnej i dokuczliwej roboty. Lwy kopulują  tak jakby chciały by jak najprędzej było po wszystkim, 
ani śladu radości. Królewskiej godności nabierają z rzadka dopiero gdy syte wypoczywają w cieniu Baobabu.  



Tak jak we wszystkich dziedzinach tak „in erotics” trzeba mieć to coś,  talent. Tyle, że poziom tego cosia może 
oceniać jedynie każdy zainteresowany we własnym zakresie. Nieprównywalność orgazmów stanowi nie lada 
zagadkę.  
                                                                                                
207 
„ Kto kobiet, pieśni i wina nie lubi ten życie w głupstwie gubi”. 
 
208 
Wiek XX  mimo wszystkich analogii do poprzednich stuleci zdecydowanie wyróżnia się  w szeregu 
następujących po sobie stuleci. Nieznany w poprzednich stuleciach awans mas, długość życia, mobilność, 
edukacja, nieprawdopodobny wzrost demograficzny, racjonalna, co by nie mówić, organizacja miast, państw, 
grup państw, globalne powiązania finansowe, niewiarygodny rozwój techniczny oto niektóre tylko symptomy 
„nowego” ujawniające się w XX stuleciu. Odmienność XX stulecia sprawia, że styl myślenia poprzednich epok 
choćby nie wiedzieć jak genialny nie przystaje do współczesności. Nie znaczy to, że tradycja  przestaje być dla 
nas ważna ale pojawiają się problemy ze sprostaniem wymaganiom naszego czasu.. Z przeszłość nie możemy 
już,  z taką łatwością jak to bywało w minionych czasach, odczytywać nauki mające  zastosowanie w 
teraźniejszości i przyszłości. Najwyraźniej mamy kłopoty z dogonieniem własnego czasu. 
U podstaw przemian których doświadczamy leży „postęp” wiedzy,  uparte dążenie niewielu do poznania 
prawdy.   
Jeszcze nigdy tak wielu nie zawdzięczało tak wiele tak niewielu. Cała ta potężna machina globalnej wioski 
zawisła na wątłym popędzie do prawdy, na autentycznej namiętności do poznawania. Zatem współczesność 
obok nieokiełznanej płciowości  pokazuje również  dziką namiętność do wiedzy. Nie od rzeczy będzie 
wspomnieć także o morderczych instynktach bujnie krzewiących się na naszych oczach. Kłębowisko  
namiętności pochłania nas na każdym kroku w miejscu pracy, w domu, na ulicy, we śnie, w telewizji. Telewizja 
reprezentuje nowy rodzaj zwierciadła dla naszej epoki zaś telewidz to kolejna historyczna mutacja figury 
Narcyza.  
 
 
 
Jako taka stanowi osiągniecie równie przełomowe jak wprowadzenie we w średniowieczu do powszechnego 
użytku  luster dokonane  przez rzemieślników  weneckich. Jakieś nieznane dotąd „Ja” powinno się dzięki tej 
nowej muzie narodzić  a w następstwie tego należałoby oczekiwać, że wystrzelą w niebo nowego typu 
postmodernistyczne katedry......... I strzelają wieże Babel  światowej finansjery, teleskop z Mont Palomar..... 
uśmiechy Noemi  i Letycji . Nigdy jeszcze „statek pijany” nie był tak karnawałowo nawalony jak dziś.  
 
209 
Automatyzm rozpowszechniający się współcześnie wynika z specyficznej relacji człowieka i maszyny. W 
następstwie ich charakterystycznego dla naszych czasów „współżycia”  człowiek zmienia się szybko w maszynę 
Proces odwrotny zachodzi znacznie wolniej i nikt nie wróży mu specjalnych sukcesów. Do obsługi maszyny 
wystarczy instrukcja  zawierająca kilka zwięzłych rozkazów konstruktora wymalowanych czarno na białym.  
Póki co instrukcje w stosunkach między ludzkich nie gwarantują jeszcze  stopnia powodzenia właściwego przy 
zgodnej z instrukcją obsłudze maszyn. Gdzieś w sferze „międzyludzkiego”  spoczywa jeszcze nieodgadniona 
tajemnica, nieobliczalne, wobec którego pozostają bezzębni tyrani mechanizacji. Natomiast maszyna jest 
zupełnie przejrzysta stąd bezbrzeżna nuda pojawiająca się w obcowaniu z nią. Postęp motoryzacji, jako jeszcze 
jeden z przejawów automatyzacji, wyznacza kierunek ku któremu zmierzamy. Gdy prowadzimy samochód 
jesteśmy inaczej , niż wtedy gdy nasze ręce i uwaga pozostają nieskrępowane a świat zaczyna swingować. 
„Wygoda ponad wszystko” to zdaje się motto naszego czasu i morał płynący z krótkiej nawet refleksji nad istotą 
automatyzmu. Samochód, telewizor, komputer oferują mniej więcej to samo  „pęd w bezruchu”. W ten sposób 
próbujemy przezwyciężyć naszą skończoność. Media oferują nam złudzenie „wszędobylskości” sprawiają, że 
czujemy się  bóstwami panteistycznymi, jesteśmy wszędzie nie ruszając się nigdzie. Media czynią nas 
uniwersalnymi świadkami,  niczym pierścień z dialogów Platońskich pozwalają nam widzieć i  jednocześnie nie 
być widzianym, czynią nas mega- plotkarzami, przybliżają  do solipsyzmu. Ten najnowszy wehikuł czasu 
sprawia że jego liczne grono zwolenników reprezentuje w całej rozciągłości  syndrom  Koziołka Matołka „który 
po szerokim szukał świecie tego co jest bardzo blisko”.   
Animatorzy mediów spełniają rolę świeckich kapłanów dostarczając swoistego rodzaju kazań. Dzięki temu 
realizuje się pokojowo marzenie totalitarystów w każdej chałupie tuba propagandowa, niby  można ją w 
dowolnej chwili wyłączyć ale sprzeciwia się temu  mechanizm przypominający uzależnienie od narkotyku. 
Śnimy na jawie absurdalny korowód postaci gangster i dziewczynka z zapałkami, trupy i mamuty, embriony i 
elektrony, zupy i biżuty. 
                                                                                                 



210 
Wszelkie partyjniactwo łączy się z  partykularyzmem i jest antytetyczne do oglądania świata „sub specie 
aeternitatis”. Myślenie w przypadku jednostki przynależącej do  politycznej podporządkowane zostaje dążeniu 
do zdobycia i utrzymania władzy. Nie jest zatem zjawiskiem autonomicznym lecz jedynie instrumentem dla 
grupy jednostek dążących do partykularnego celu. Skromność myślenia by nie rzec ubóstwo zgadza się z 
charakterem   współczesności wyrażającej się „najpełniej” w wąskiej specjalizacji. Ta właśnie ułomna 
ułamkowatość jest nie do przyjęcia dla poszukujących całej prawdy w jej uniwersalnej krasie.  
Obie perspektywy ,brane po uwagę oddzielnie, dostarczają dość powodów by traktować je ironicznie. Każda z 
nich obciążona jest właściwym sobie rodzajem głupoty i stawia naszą egzystencje w dwuznacznym świetle. 
Dopiero pojmowane we wzajemnej grze, jako różne momenty tego samego, nabierają właściwego znaczenia a 
głupio-mądry wydziwięk ich obecności staje się możliwy do zaakceptowania.   
 
211 
„Finis Poloniae” wraz z upadkiem Powstania Warszawskiego doszło do samobójstwa z klasą pewnej klasy. 
Wystarczy porównać zdjęcia bohaterów tamtych dni z podobiznami  przedstawicieli tzw. dzisiejszych elit. Niebo 
i ziemia. Uwstecznienie człowieka bije po tym zestawieniu w oczy. „Postęp” cywilizacyjny nie koniecznie musi 
oznaczać wydźwignięcie  na wyższy poziom człowieczeństwa. 
 
212 
Powraca  zatem znowu ten starożytnik szukający z lampą w ciżbie ludzkiej człowieka Być  może jego postawa 
dzisiaj jest bardziej aktualna niż kiedykolwiek wcześniej.  
 
213 
Prezydent Warszawy Starzyński w orędziu do broniących w 39r stolicy mieszkańców mówił „ chciałem by 
Warszawa była wielka,.......... nie za lat 50, nie za lat 100 ale teraz widzę Warszawę wielką.   
 
 
 
My w tym samym duchu mówimy, chcielibyśmy by człowiek był wielki...może za lat 50, może za lat 
100........Byłoby wstrząsem nie lada gdyby już teraz okazał się wielki.  Nie ma bowiem nic bardziej 
przygnębiającego i obierającego radość istnienia niż degeneracja człowieka. Można przejrzeć programy 
polityczne wszystkich partii świata  napotkamy tam deklaracje o służbie człowiekowi, natkniemy się z 
pewnością na gwarancje jego praw, nigdzie jednak nie znajdziemy wezwania do wielkości jako jedynego 
godnego człowieka powołania.    
Głośno wszędzie o służeniu człowiekowi ale podchodzi się do tego zgodnie ze specyficznym smakiem naszej 
epoki „ od dupy strony”. Można stworzyć rząd światowy i cóż z tego gdy jego organizacja , zasoby ludzkie i 
sposób sprawowania władzy będą przypominały do złudzenia  organizację produkcji  i zbytu mączki 
ziemniaczanej. Ludzkość podzieli się na detalistów, hurtowników i ich zarządców. O tym co różniło kiedyś 
hylików, psychików i pneumatyków nikt już nie będzie miał pojęcia. Swoisty rodzaj powrotu do małpiego stylu 
bycia stanie się jedyną ale dostępną  za to wszystkim demokratyczną  rzeczywistością. 
 
214 
W imię czego właściwie jednoczy się Europa ? W imię religii spożycia. To trochę mało by wyzwolić niezbędną 
do tego celu  energię i entuzjazm. Gdyby chociaż usiłowano wyinterpretować co z czym właściwie się łączy ? 
Jak zjednoczyć wschód z zachodem, jutrzenkę ze zmierzchem ? Jeszcze nigdy nie oglądano ich razem 
splecionych ze sobą w futurystycznym uścisku ? 
 
215 
Zjawiska przelotne jak orgazm np. czas. 
 
216 
Narodziny orgazmu z ducha jednoczących się przeciwieństw.  
 
217 
Hamlet i  Fortynbrans toczy jeszcze walkę w niektórych z nas.   
 
218 
W przyzwyczajeniu schodzą się niejako dwie główne tendencje życiowe rozwój i dekadencja. Niezaprzeczalnie 
każde mistrzostwo  w jakimkolwiek działaniu zawiera w sobie ważny element przyzwyczajenia jest ono obecne 
nawet w oryginalnym stylu myślenia. Z czasem gdy przyzwyczajenie bierze górę nad innymi życiowymi 



elementami takimi jak np.  inwencja  kończy się rozwój a  zaczyna się rutyna, nuda, stagnacja i rozpad. 
Przyzwyczajenie oznacza skłonność do powtórzeń swoistego rodzaju poleganie na sprawdzonych już 
rozwiązaniach. Wieczny powrót tego samego jako ekstremalny przypadek przyzwyczajenia natury do 
przebiegania utartymi szlaki  tym razem na skalę kosmiczną.  
Przyzwyczajenie to  oznaka walki z przemijaniem, iluzja wieczności  jaką aplikuje sobie indywiduum. Sposób 
na oswojenie świata i przezwyciężenie  jego obcości. Przyzwyczajenie to jakiś wariant prawidłowości, reguły 
antyteza tego co jednorazowe, niepowtarzalne. Gmin  twierdzi, że do wszystkiego można się przyzwyczaić. Oby 
się mylił. Oznaczałoby to, że wszystko można zamknąć w formule, objąć prawem, wysłowić lub policzyć. 
Przyzwyczajenie to również możliwość uczynienie zwyczajnym,  niezawodna metoda na spospolitowanie 
istnienia Skierowanie chamskiej łapy ku tajemnicy i świętości związane z utratą uczucia szacunku i dystansu. 
Pragnienie zwyczajnych by uczynić świat na swoje podobieństwo i  pozbawić życie waloru przygody. Filozofia 
oparta na oczywistości i tzw. zdrowym rozsądku  jest kolejnym wariantem wszechogarniającego 
przyzwyczajenia . Do tego co oczywiste przyzwyczaić się może każdy. Fortybrans budowniczy kanałów i 
pomnożyciel powszechnego dobrobytu stoi po stronie przyzwyczajenia.  Inaczej Hamlet ten jakoś  nie może się 
przyzwyczaić. Zbrodnię pozostawia nieoswojoną. Sens życia pozostaje dla niego mocno problematyczny nigdy 
zaś oczywisty. 
 
219 
Zanużeni w biosferze niczym nóżki w galarecie. Kto ? Hamlet i Fortynbrans. On i Ty.  
 
220 
Św. Augustyn do późnej starością skarżył się, że ciągle nie opuszczają go nocne polucje. Czyż to nie  ironia 
losu? 
 
221 
Luter leczył kaszel końskim łajnem moczonym w winie. Skarżył się też na to, że na niektóre dolegliwości 
będące jego udziałem nie pomagały nawet odchody jego małżonki. Zaprawdę  blisko sąsiadują ze sobą rzeczy 
wielkie i małe. 
 
 
222    
Podróżując tramwajem bywał czasami poetą w trakcie jazdy samochodem nie zdarzało się to nigdy. Tramwaj to 
szczególny przypadek odporności na  nowinki toczy się niezmieniony od wielu lat tym samym rytmem 
postękując na zakrętach. Wiele z niego widać,  ot w zasięgu  ręki zjawi się dziewcze niczym jutrzenka rudawe, 
dojrzałe już do nadziania. Napatoczy się też sylweta kościoła z szarozielonymi wieżycami  bujającymi w 
pastelowym niebie. Świat zyskuje na bogactwie i znaczeniu. Samochód to prostackie uproszczenie, 
funkcjonujące na zasadzie elementarnych przyzwyczajeń.  
 
223 
Ilu trzeba pobłądzeń, poszukiwań, zaniechań, marzeń.....i  trudów o celach zaiste nie znanych by jakaś rodzina w 
którejś tam z kolei generacji wspięła się na wyżyny sztuki, nauki, filozofii, religii czy władzy. 
 
224 
Leżał może raczej spoczywał dość majestatycznie nieruchomy jakby w marmurze wykuty.  Swoim 
dostojeństwem 
śpiącego rycerza zadawał kłam  okolicy parszywej do granic możliwości gdzie wszystko chaotyczne na modłę 
szatańską , błotnisto, czarna ziemia, szare badyle wokół  niedorobionych hal o przemysłowym przeznaczeniu.   
Majestatyczne, z pewnej odległości, konanie biedaka z harmonizowane i  z kontrastowane jednocześnie z biedą 
otoczenia. Kto umarł dziś jutro nie ma już  żadnych problemów.     
 
225 
Goethe uważał podobno, że przeciw cholerze najlepszym lekarstwem jest równowaga ducha. Dla nas jej 
symbolem jest koło Witruwiusza. Dobre oczywiście nie tylko na cholerę. Przejaw wielkiego zdrowia  kipiącego 
dionizyjską żywotnością 
 
226 
Spojrzenie na świat oczami dziecka oznacza przede wszystkim ogląd pozbawiony doświadczenia  strumienia 
świadomości, wielości perspektyw i historycznego rozwoju danego zjawiska. Dziecko kontaktuje się ze światem 
w stanie uśpionego „ja” a więc poza  zasadą gry przeciwieństw. Doświadcza świata jako istniejącego 
bezczasowo, poza nieustanną wędrówką teraźniejszość-przyszłość-przeszłość.  



Powyższa próba chrakterystyki  wyjątkowego stanu dzieciństwa powinna uwzględniać również taką zmienną jak 
czas ( w innym jednak aspekcie niż ten zaprezentowany wyżej) powodującą wielkie różnice między 
poszczególnymi etapami dzieciństwa. W obrębie życia jednego indywiduum  następują po sobie okresy prawie 
do siebie nie przystające najbardziej może zagadkowy początkowy kres życia płodowego, potem okres do 
momentu przyswojenia sobie mowy a później do czasu inicjacji. Coś jednak wspólnego musi między tymi 
etapami zachodzić i trwać dalej może nawet kto  wie...... bez dającego się określić w czasie końca. Pierwsze 
dziecinne doświadczenia mają fundamentalne znaczenie dla dalszego rozwoju indywiduum niestety ich 
charakter z natury rzeczy wymyka się naszemu poznaniu przesądzając o wątpliwej wartości jego późniejszych 
dokonań. 
 
227 
Wpływ na kształtowanie się dziecięcego światoobrazu mają krąg kulturowy, grupa społeczna, okres historyczny, 
szerokość geograficzna, odżywianie, czynniki rasowe, genetyczne predyspozycje psychologiczne, ogólny stan 
zdrowia, i wiele innych czynników których nie jesteśmy w stanie wyliczyć.  
Generalnie, pamiętając o naszej tezie powiązania wszystkiego ze wszystkim, także dziecko jest kształtowane 
przez uniwersum. Zarazem jednak specyficzne oblicze nadają  jednostce świat będący „ tu i teraz”. Wszelkie 
interpretacje pomijające znaczenie lokalnego kolorytu skazują łatwo na pustosłowie. Nieuprawniona 
generalizacja szybko staje się fikcją ale i nadmierne pogrążenie się w detalach powoduje ,że nasz opis stanie się 
nieczytelny a doświadczenia które chcemy przekazać niekomunikowalne. Tak więc najlepiej było by uchwycić 
szczęśliwie archimedesowy punkt równowagi między przeciwieństwami w tym zaś wypadku między tzw. 
abstrakcją a konkretem.  Dlatego też w imię „prawdy” obok rzeczy wielkich lub większych muszą pojawić się 
rzeczy małe lub mniejsze. 
 
228 
Paradoksalność  naszego istnienia polega również na tym ,że niema żadnego” tu i teraz” w czystej postaci. Mogę 
w tej chwili „ tu i teraz „ zachwycać się smakiem i zapachem złotej renety  ale nie wiem prawie nic w danym 
momencie o stanie mojej podświadomości.  
 
 
 
Gonitwa sennych widziadeł  może równie dobrze trwać za dnia wówczas mimo uroku złotej renety jestem np. 
też bliżej pierwotnego tchnienia życia i  obecności trylobitów sylurskich wyłaniających się w korowodzie 
sennych widziadeł.( mmimo, że wcale nie śpię.) 
Nie można wykluczyć, że istnienie ludzkie duchowo dokonuje się na wielu poziomach między którymi nie ma 
czytelnej dla naszej świadomości komunikacji. W takim ujęciu równoczesność oznacza nieprzewidywalne i 
niewyobrażalne bogactwo treści najczęściej przez świadomość skutecznie tłumionych. Świadomość niczym 
totalitarny tyran trzyma „za mordę” przejawy życia nieskończenie bogatsze niż ona sama, nie dopuszcza ich do 
światła. 
 
229 
Zbyt często mówiąc o narodzinach zapominamy o rozkoszy wskazując tylko ból i płacz. 
 
230 
Weź śmierć niczym oblubienicę wydobądź z niej orgazm. 
 
231 
Hierarchia jednostek, narodów, kultur, epok, mogłaby być ustanowiona  ze względu na wyobrażenie Boga do 
jakiego zdolne były dane jestestwa, wbrew szeroko spopularyzowanym osiągnięciom Marksa klasyfikującego 
epoki z uwagi na panujące w ich obrębie stosunki produkcji. 
 
232 
Kwestionowanie istnienia Boga wcale nie wyklucza wypracowania dogłębnej  Jego koncepcji Mogłaby być ona 
koroną koncepcji świata opartej na „być może”. Marzenie o Bogu może mieć piękną postać i funkcjonować 
obok tzw. trzeźwego spojrzenia na świat. Zatem można tworzyć hierarchię marzeń i marzycieli nie zapominając 
przy tym, że w imię marzeń dokonywano największych zbrodni . Marzenie jak  kij ma dwa końce.  
 
233 
Może lepiej milczeć zwłaszcza dzisiaj w dobie rozbestwionej ponad wszelką miarę gadaniny, o tyle 
niebezpiecznej, że wzmocnionej tubą medialnej technologii. Wszystko jest dzisiaj „naj” naj.....mniejszy 
człowiek triumfuję, króluje, zawiadując nędznej kondycji monarchią 



 
234 
Mówi się, że w okresie panoszenia się totalitaryzmów powszechny był strach. Nie jest jednak pewne czy w 
dobie tzw. demokracji doszło do znaczącego zmniejszenia strefy strachu. W  każdym niemal zdarzeniu, np.  
przypadkowym spotkaniu dwóch osób czai się strach, niepewność, zagubienie, bezradność. Horror vacui daje o 
sobie znać. Co za różnica czy zagrożenie jest realne, czy urojone, kto wytyczy w końcu granicę ? Mimo 
wszystko zagrożenie odczuwa się prawie tak samo.   
 
235 
Nowy wspaniały świat :przejdziesz całe miasto, trzewiki zedrzesz a żadnego godnego uwagi zdania nie 
usłyszysz. 
 
236 
Jeden z najbardziej ponurych i  nieznośnych aspektów współczesnego gadulstwa to  „mowa” naszych 
„polityków”. Triumf  bezosobistego, recytacja  bezmyślnie wyuczonych formuł rodem z partyjnych broszur. 
Zwykła k....a z najbardziej brudnych zakątków Pragi brzmi bardziej po ludzku bo namiętnie i z  
zaangażowaniem „Politycy” tylko przeżuwają. 
 
237 
Sakralny seks rodem z Egiptu (Babilonii, Atlantydy ?) wyrażał  lepsze zrozumienie tego fenomenu niż ma to 
miejsce w naszej technologią nafaszerowanej cywilizacji  Starożytny wschód czcił w ten sposób zasadę której 
istoty do końca nie rozumiał. Misterium łączenia pierwiastków żeńskiego i męskiego. Cóż my dzisiaj w tym 
zjawisku dostrzegamy ? Wystarczy spojrzeć w podręczniki seksuologii, gdzie obecny jest tylko zapis nutowy i 
nie rozlega się brzmienie żadnej melodii. Zapis nutowy to może za dużo powiedziane, wspomniane podręczniki 
przypominają swoja wymową raczej instrukcje obsługi samochodu. Stara jak świat melodia wszędzie 
rozbrzmiewająca , objawiana dookoła tajemnica zostaje tak fatalnie zapoznana. Erotyzm jak chleb powszedni. 
 
 
 
 
238 
Zbyt mało, jeśli w ogóle filozofowano dotąd o orgaźmie.  Oto iskra Boża, nosimy w sobie zagadkową emocję. 
Wąsacz co w sąsiedztwie Engandynu się namyślał uznał  że jedynym  bohaterem tragedii  był Dionizos, nam zaś 
się wydaje, że jej bohaterem był, jest i będzie jego wysokość i głębokość orgazm.   
 
239 
Patrzą na/w media na próżno. Tam go nie znajdą. Szukają sami nie wiedząc czego. Przecież wyglądają 
zbawienia. Wielu wydaje się to niepraktyczne a jednak  w grę wchodzi wieczność. 
 
240 
........I to tupanie kobiecych stóp o bruk niezmienne, słyszysz je wstając,.... słyszysz je kłaniając się 
Morfeuszowi.....świat cały kołysze się w rytm ruchu krągłych jak tarcza słoneczna kobiecych bioder.... Czyż nie 
są boskie ? 
 
241 
Mądrość zdaniem Heraklita to wgląd w plan wg. którego dzieje się to co się dzieje. Pomijając na razie kwestię 
sposobu dotarcia do tego planu, jego obecność rzuca ciekawe światło na zjawisko zwane głupotą. W tym 
kontekście sprowadza się ona do niemożności odkrycia planu  a więc zgadza się bardzo dobrze ze 
specjalistyczną, encyklopedyczną wiedzą baczącą by nie wychylać się poza swoja wąską domenę. 
Postmodernistyczne negowanie możliwości uzyskania  całościowego obrazu świata planu skazuje nas na głupotę 
w powyższym sensie. 
Plan to wyrażenie  brzmi zbyt antropocentrycznie dla wielu uszu. Być może idzie tutaj bardziej o pewną 
strukturę-wzór wg.  którego toczy się świat symbolicznie nam prezentowany  np. w postaci koła Witruwiusza 
Znajomość planu może przysługiwać  Bogu  oraz w pewnym stopniu tym którym Bóg zechce go objawić. Reszta 
czyli znakomita większość ludzi skazana byłaby na głupotę.  Niekiedy rozlegają się wokół nas wezwania „ 
bądźcie jak bogowie” czyli innymi słowy oczekuję się tutaj, że człowiek przejmie kontrolę nad planem lub 
stworzy nowy plan. Byłoby to zadanie godne wielkiej polityki. 
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Nadczłowiek  nie koniecznie musi być pojmowany osobowo. Równie dobrze  nadczłowiek to sfera rozciągająca 
się ponad człowiekiem plan, strategia, wzór ,struktura, kod  w który człowiek został uwikłany niczym w 
pajęczynę.  N w wielu miejscach sugeruje jednak  osobowy charakter nadczłowieka mówiąc o nim, że byłby to 
ktoś  taki jak Cezar  z sercem Chrystusa. Ale  również nadczłowiek musi uprzednio zostać zapisany w kodzie 
genetycznym, musi zatem mieć swój wzór, szyfr chociaż nieosobowy ale przecież  jakość do  człowieka 
podobny. 
 
243 
Melancholia  „ ich bin da” niestety a  nie gdzie indziej np. w barze Roland w Valparaiso. Skąd właściwie 
pochodzi to pragnienie bycia tu i tam ? Mamy wrażenie, że będąc w wielu miejscach istnielibyśmy intensywniej, 
pełniej doświadczalibyśmy powinowactwa z nieskończonością. Chcielibyśmy być jak Bóg któremu przysługuje 
pełnia istnienia.  
 
244 
Kwestia podobieństwa  rozbija się o zagadnienie tożsamości. Jeżeli coś jest tożsame ze sobą  to jest  również 
podobne do siebie i do innych jestestw przynajmniej przez to, że to coś i inne jestestwa istnieją. Problemem 
pozostaje stopień podobieństwa. Największe niepodobieństwa, różnice istnienie i nicość  życie i śmierć czasami 
bardzo siebie przypominają vide doświadczenie ekstazy.  
 
245 
 Intensywność i pełnia  życia skrojone na ludzką miarę  znajdują wyraz ( i kryterium) w wielkim stylu. 
właściwym danemu indywiduum. Nie sposób pomylić z innym stylu  Malewicza, Chagala, Prousta czy Joycea. 
Styl wyraża osobowość zintegrowaną dzięki pewnej unikalnej zasadzie nadającej osobowości niepowtarzalną 
formę rys, melodię. W skali epoki styl tworzy indywidualna forma poszczególnych twórców układająca się w 
pewną charakterystyczną i spójną całościową kompozycję zyskującą w akcie samouświadomienia imię np. 
Renesansu albo Romantyzmu. Poszczególne z kolej epoki przesądzają o swoistym kształcie cywilizacji zachodu 
a wszystkie cywilizacje o obliczu życia w całości  które tak jak każdy element składowy powinno również  mieć 
swój wielki styl.  
 
 
 
 
246 
Emigranci w  procesie nieustannego przekraczania „tu i teraz” potrafią tęsknić nawet za wronami. My duchowi 
emigranci ku czemu przekraczamy nieustannie „tu i teraz”? Ku transcendencji będącej dla nas identyczną z  
ekstatycznym przeżyciem jedności w wielości. 
 
247 
Platon kreśląc w słynnej  alegorii jaskini obraz naszego bycia w świecie wskazuje, że dar rozpraszania mroków 
istnienia przysługuje nielicznym. Tylko niektórzy poza światem cienia dostrzegają prawdziwe wartość. Ponad 
2000 lat później  Oskar Wilde skomentuje tą sytuację  pamiętnymi  słowami ” wszyscy tkwimy w rynsztoku ale 
niektórzy sięgają gwiazd”. Problem wg. Platona polega na tym by ci którzy sięgną słońca  zechcieli powrócić i 
podzielić się swymi doświadczeniami z innymi. My dostrzegamy  w tym przypadku   jeszcze inne dodatkowe 
trudności. Po pierwsze  charakter tego doświadczenia musi być komunikowalny,  po drugie wracający nie tylko 
musi chcieć przekazać przesłania ale i móc np. mieć możliwość wygłoszenia swoich doświadczeń publicznie, po 
trzeci publiczność musi chcieć słuchać i móc to czynić czyli np. rozumieć co się do niej mówi. Łączne 
pojawienie się tych wszystkich czynników to bardzo rzadka konstelacja równie rzadko  spotykana jak niedawno 
mające miejsce ustawienie wszystkich planet naszego układu słonecznego w jednej linii. 
 
248 
Media niczym bóstwa inkaskie nie mogą funkcjonować nie czyniąc krwawej ofiary najchętniej z dzieci. Czynią 
to by zadowolić zwierzęco, drapieżne gusta publiczności która bez codziennej porcji świeżego ludzkiego mięsa 
nie trawiłaby i nie spałaby dobrze. 
 
249 
Rolę  nastawienia, będącego czymś  w rodzaju kantowskiego sądu apriori, w naszym życiu dobrze ilustruje 
następująca sytuacja : siadamy do stołu z nastawieniem, że podadzą ryż, autosugestia jest tak silna, że nawet gdy 
jemy  ziemniaki dopiero po chwili uświadamiamy sobie naszą pomyłkę. Zdarzenie tego typu wskazuje nam na 
zagadkowy charakter  naszych najprostszych choćby doznań   Na nasze wyrażenie ryżu nie składa się przede  
wszystkim to co widzimy przed sobą. To przedstawienie jest raczej konstrukcją złożoną ze wszystkich naszych 



doświadczeń z ryżem jakie kiedykolwiek mieliśmy. Za misą ryżu ciągnie się zatem cały wielopostaciowy 
niczym ogon komety korowód  którego istnienia nie uświadamiamy sobie a jego obecność dedukujemy na 
podstawie wydarzeń wyżej opisanych. Stąd płynie również nasze lepsze zrozumienie dla niektórych postulatów 
w rodzaju np. „rozbijania przyzwyczajeń’ w razie jego realizacji możemy ujrzeć naszą egzystencję w radykalnie 
zmienionym świetle. 
 
250 
Noc zabarwione erotyzmem, królestwo zmysłów, eliminuje wzrok. stanowiący przecież ważne źródło 
zmysłowych doznań, skazuje nas pod tym względem na rodzaj ascezy wynagradzanej jednak sybarytyzmem 
smaku, dotyku,  zapachu, słuchu. A i sam  pan nocy orgazm chociaż zmysłami prowokowany wyjawia swój 
wysoce abstrakcyjny charakter. Jego kwintesencją jest nicość, najbardziej od zmysłów daleko- bliski duchowy 
stan. Przychodzi w asyście ciemności świetlisty niczym bukiet ogni bengalskich. Ciemność to pani nocy, oblicze  
śmierci .Czyż nie splatają się w miłosnym uścisku ? Czyż w istocie  życia nie czai się śmierć poddana w 
wątpliwość konwulsyjną eksplozją orgazmu ?   
 
251 
Ile w nadczłowieku z anioła ? Żeby to ocenić trzeba  znać N, angeologię ..i.....demonologię zapewne też.  
Zarówno anioł jak i nadczłowiek  przekraczają każdy w sposób dla siebie właściwy człowieka są dla niego  
darem wskazującym człowiekowi jego „więcej”. 
 
252 
Może zwierzęta nie reprezentują, jak to się powszechnie sądzi, podrzędniejszego względem człowieka 
królestwa? 
Może również oznaczają rejony „ więcej” wolne od szaleństwa wyborów, dylematów, błędów ufnie polegające 
na jedynie dla nich dostępnym automatyźmie instynktów. 
 
253 
Niektóre odłamy awweroistów połączenie intelektu ludzkiego z Bogiem określały bardzo znacząco mianem 
copulatio. 
 
 
 
 
254 
Wieczny powrót tego samego jako przejaw walki z totalnym rozproszeniem, przemijaniem, niepamięcią, totalną 
zagładą, negatywnie pojmowaną nicością. 
 
255 
Któżby pomyślał, że ogień rozniecany przez rewolucjonistę tworzy fundament niemal religijnego uczucia creatio 
ex nihilo. Ogień nie jest, dla  rewolucjonisty podpalacza świata wbrew pozorom, końcem lecz początkiem. 
Dobrze by było zachować to przekonanie gdy pod stopami rozbłyskują pierwsze ogniki rozpalanego właśnie 
stosu. Czyżby Heraklit nauczyciel cyklicznych pożarów świata ( dokonujących się w następstwie każdego 
kolejnego cyklu natury) udzielił swego ognia wszystkim rewolucjonistom ? Ale zrozumieli go zdaje się opacznie 
dla nich rewolucyjna pożoga miała tworzyć zarzewie „nowego” dla Heraklita świat po pożarze odradzał się 
zawsze w tej samej postaci. 
 
256 
N ogłosił  światu „ Bóg umarł. Dlaczego jednak nie powiedział Bóg nie istnieje ? Czy umrzeć nie znaczy nie 
istnieć ? Oczywiście nie. N sugeruje, że Bóg istniał ale jego boskość była problematyczna skoro przestał istnieć. 
Może N nie zdążył powiedzieć wszystkiego ? pochłonięty śmiercią Boga, przytłoczony nią , nie miał już  czasu 
ani energii by opowiedzieć  o wskrzeszeszeniu. Nawet stojąc na gruncie N założeń dotyczących Wiecznego  
Powrotu Tego Samego należałby również przyjąć powrót Boga. Formuła o śmierci Boga może również 
oznaczać, że umarł dla kogoś. Albo że w ogóle nie istniał skoro umarł przy założeniu, że naprawdę istnieje tylko 
to co nie może przestać istnieć Ale wówczas cóż  istnieje ? Tym samym śmiertelni uzyskują status nie 
istniejących czyli umarłych. Zatem zachodzi realne niebezpieczeństwo, że wraz ze śmiercią Boga przestało 
istnieć cokolwiek.  A my i nasz świat jesteśmy tylko sennymi widziadłami   na kształt cienia  który po śmierci 
Buddy jeszcze przez setki lat był widoczny na ścianie jaskini. 
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„Nie mnożyć bytów nad potrzebę” głosi słynne hasło Ockhama noszące miano brzytwy. Właściwie dlaczego nie 
? 
Czy  Ockham  wypowiada tutaj jakieś zaklęcie wobec natury, Boga, człowieka ? Jak wytoczyć granicę choćby 
ludzkich potrzeb ? Mnożenie bytów powiększa bogactwo istnienia, mnożą się ludzie łącząc się w pary ? Czego 
zatem chciał  Ockham?  Świata przejrzystego i prostego jak matematyczna formuła ? Świata który nie rozwija 
się, jest dzięki temu łatwiejszy do rozpracowania i kontrolowania przez  służby rozumu. Zawojować chciał świat 
i uczynić sobie poddanym.  
Brzytwa Ockhama stała się sztandarowym hasłem wszelkiego typu scjentystycznych redukcjonizmów 
sprowadzając w następstwie człowieka  już nawet nie do świata zwierząt lecz rzeczy rządzonych wg. praw 
mechaniki. Z tej inspiracji pochodziły próby wytłumaczenia np.  zjawiska miłości zasadą grawitacji. Zasadę 
Ockhama stosują zdaje się rewolucjoniści wobec np. wrogów ludu, Bóg wobec potępionych, aborcjoniści wobec 
nienarodzonych. Zasada Ockhama przypomina nam o wiszącym nad nami już nie mieczu Demoklesa lecz nożu 
rzeźnickim.  
 
258 
Czym jest osławiona autentyczność na którą powołują się  filozofowie egzystencjalni ? Funkcjonowaniem w 
obecności śmierci jako naszej najbardziej  osobistej możliwości ? W pewnym momencie przestanie nas ona 
obchodzić. Czym wówczas różnimy się od tych którzy w ogóle się nią nie przejmowali ? Tym, że byliśmy w 
drodze, pielgrzymowaliśmy. 
 
259 
Czyż  to nie wyzwalające ? Kiedyś nastanie czas  jak  gdyby nas nigdy wcale nie było. Jak gdyby nic nigdy nie 
było. Jak gdyby nigdy nic mówiąc popularnie.   
 
260  
Popęd religijny równie silny  jak seksualny. Zdanie to dobrze podsumowuje nasze dotychczasowe rozważania. 
Więcej przyjmujemy ich daleko idące pokrewieństwo. Czyż zatem epoka odrzucająca Boga nie zdradza tym 
samym swojej impotencji ? Czy nie jesteśmy bezpłodna ? Dlaczego dotąd mimo naszej technologicznej 
biegłości i wszelkiej innej  nie stworzyliśmy zasady równie płodnej  jak dzieło Chrystusa? 
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We współczesnej neurologii wskazuje się na określone obszary mózgu celem zlokalizowania źródła uczuć, 
myśli, woli  np. uczucia mistyczne lokalizuje się w rejonach znajdujących się nad uszami. Zapomina się jednak o 
jednym. poznajemy tylko to, co mieści się w obrębie naszych zdolności poznawczych. Gdyby nasze władze 
poznawcze były inaczej zorganizowane, otrzymalibyśmy zupełnie inny obraz świata i samych siebie. Innego 
rodzaju mapa mózgu  zostałaby opracowana. I zostanie choćby  ze względu na rozwój wiedzy. Zatem w 
wyglądających na apodyktyczne twierdzeniach współczesnej nauki kryje się wiele subiektywnych złudzeń. I 
naukowców nie omija będąca właściwością kondycji ludzkiej ślepota. 
Jedno szczególnie dręczące pytanie z dziką  natarczywością się nasuwa: jak nierozumna, nie myśląca  natura 
mogła stworzyć mózg, ciało, tak rozumnie skonstruowane mimo swojej domniemanej źródłowej 
nieracjonalności ? Jest to równie niepojęte jak uznanie panowania boskiego rozumu wobec przydarzającej się 
wszędzie adsurdalnej i okrutnej destrukcji.  
 
 
262 
Wdzięczność winniśmy losowi za las i jego dyskretny urok w zimowy mroźny  słońcem złocony poranek. Jakaś 
nad -przemiana się dokonała  miejsce niczym się specjalnie nie wyróżniające teraz zyskało magiczny blask. 
Wraz z nim odmieniło się wielu przez moment byli radośni , szczęśliwi  doświadczali wolności pięknem 
podszytej. 
 
263 
Rodzimy się nadzy i nadzy w akompaniamencie biedy umieramy. Poeta dodałby tutaj może jakąś osobliwą 
metaforę lub obraz zaś myśliciel utkał by jeszcze jedno oko w sieci pojęć. Gdzieś tutaj rozchodzą się z reguły ich 
drogi  Chyba , że ktoś tak jak N łączy szczęśliwie  przeciwieństwa, bywa w tym samym zdaniu jednym i drugim. 
 
264 



Film „sztuka” najbardziej rozpowszechniona w mijającym XX stuleciu  najbardziej też demokratyczna w swoim 
charakterze. Trudno znaleźć film o treściach ezoterycznych. Sztuka by o niej pisać z pominięciem cudzysłowu 
musi być uwikłana w treści metafizycze. Cóż zatem w filmie metafizycznego ? Film niekiedy posiada moc 
napoju miłosnego wyłącza nas z świata ‘tu i teraz”  niosąc zapomnienie i przypomnienie zarazem. Przypomina o 
tym co jest zawsze i wszędzie i o tyle bywa metafizyczny ? Film jak sen, życie jak sen . Pozycja leżąca 
uwrażliwia nas na działanie boskich tchnień. Chwała dla tak pojętego lenistwa gwoli  uzupełnienia stanowiska 
perypatetyków pod którym podpisywał się i N twierdząc, że nie ufa żadnej myśli o ile nie zrodziła się w czasie 
chodzenia. Mniemał, że skoro zaświtała mu podczas chodzenia to i się zrodziła wtedy. Nam wydaje się to mocno 
problematyczne. Kto wie  jak i gdzie rodzi się myśl ? Jeszcze słowo apropos filmu i naszych czasów. Film jako 
fabryka snów co za perwersyjna ambicja ? metodą przemysłową sny produkować.  Nawet tu tej węszą biznes 
niektóre wrażliwe nosy. 
Film przeważnie jednak  w swojej rozrastającej się ciągle masie unaocznia nam swój efemeryczny charakter, 
przemija najszybciej ze wszystkich „sztuk”, w nicość się stacza, przy aplauzie szerokiej publiczności. 
 
265 
Wyszło szydło z worka czyli teolog ze sceptyka. Poznanie, erotyka, sztuka wszystkie dziedziny ludzkiej 
aktywności  zmierzają do jednego i tego samego do tego co jest zawsze i wszędzie. Odyseusze, proletariusze, 
Argonauci, trylobity sylurskie, łączcie się. 
 
266 
Modelowa brzydota Elsnerowa: zamokłe szarawo-ołowiane badyle, chwiejące się w posadach odrapane blaszaki, 
kulawe i obszarpane psy oto sceneria z którą porównanie wytrzymują tylko brazylijskie favelas. A jednak tkwi w 
tym krajobrazie coś autentycznego  bieda i nędza współczesności pozbawiona wątpliwego blichtru dobrobytu. W 
tych rejonach człowiek zdaje się nosić podobieństwo do diabła raczej niż Boga. Diabeł zwykle bywa uważany za 
złego ale przecież jest do tego brzydki. On i jego legiony wszędzie dokoła z każdego wyłażą kąta. Romantycy 
powiedzą przeciwnie diabeł jest piękny wystarczy spojrzeć na obraz W. Blake przedstawiającego księcia 
ciemności. Czyżby zatem w czasach demokracji i diabeł stracił książęcą godność ? Osobliwy diabeł N ostatni 
człowiek, książe tego świata.  
 
267 
Gwiezdny pył jako jedyna pozostałość po kwitnących niegdyś cywilizacjach. A ostatni człowiek jako nędzne 
wspomnienie megalopsyche. 
 
 
 
 
268 
Szczególnie dotkliwa owa podziemna pora roku rozciągająca się  od listopada do końca  marca. jakby brudna 
wilgotna, cuchnąca kurtyna spowiła teatr dnia codziennego. Czasami tylko jakieś usta lub biodra pochwycone 
przelotnie przypominają bujność wegetacji. 
                                                                                                
269 
W jego oczach było inne kołysanie traw. 
 
270 
Fortynbrans zwyciężył. Nadszedł dzień w którym pojął, że służby oczyszczania miasta  mają do spełnienia  
poważniejszą i bardziej godna misję niż artyści  operowi biorący udział w jakiejś żałosnej maskaradzie.   
 
271 
Charakter  można uznać za czynnik ważniejszy w procesie kształtowania osobowości niż nabyta i wątpliwa 
wiedza Charakter  akumuluje dziedzictwo setek pokoleń, milionów lat pracy nierozpoznanych prawie w ogóle 
czynników. Czy charakter tworzy „ja”? Czy „ja” tworzy charakter ? Czy też zachodzi między nimi i innymi 
czynnikami rodzaj interakcji ? Charakter często uchodzi za niezmienny podlegający tylko powierzchownym 
korektą. Tutaj egzystencja nie wyprzedza esencji jak to ogłosili twórcy egzystencjalizmu, raczej obie są 
równoczesne wzrastają obok siebie, wydarzają się w kolisto, diabelsko, anielskim splocie.  Pytanie o 
pierwszeństwo ( egzystencja czy esencja) jest w tym kontekście źle postawione. Sartrowska teza o wyprzedzaniu 
esencji przez egzystencję sugeruję, że człowiek rodzi się niczym tabula rasa i dopiero społeczeństwo kształtuje 
go. Znamy to marksistowskie założenie bardzo dobrze ( chociaż ogłosił je wcześniej Locke) jakże inaczej można 
by uczynić człowieka podatnym na oddziaływanie rewolucji ? jeśli nie przez zanegowanie jego charakteru. 
 



272 
Samotność miewa czasami  muzyczny podtekst. Zdarzają się przypadki unikania z rozmysłem ludzi  z uwagi na 
żałosną  niemelodyjność tego co mówią. Obrażają subtelne ucho. 
 
273 
Dziękujemy za piękne wyjaśnienie samobójczej tendencji Węgrów o których wiadomo, że najczęściej w Europie 
decydują się na tego typu  rozwiązanie. Dzieje się tak  zdaniem niektórych z powodu  braku   dostępu 
Madziarów do morza. Czy Szwajcarzy są równie smutni jak Węgrzy ? ale przynajmniej maja góry a to jakby 
wzburzone i zatrzymane w kadrze morze. Pomijając zatem merytoryczną wartość powyższej argumentacji, 
stanowi ona najlepszy komplement pod adresem morza i to przesądza o jej wartości. Mimowolnie sugeruje nam 
to przekonanie środek leczniczy przeciw nihilizmowi Należy go przezwyciężać morzem, jego głębiami, dalą, 
gwałtownymi namiętnościami, ciszą, kolorami nieba z tamtych stron. Morze uczy kochać życie, należy się 
przecież także od nas coś temu otchłannemu  potworowi.  Nie mieć dostępu do morza to doprawdy okrutne. 
Smutny bo nie doświadczył morza, głuchy i ślepy bo nie doświadczył morza. Niektórzy jednak sięgają tysiąca 
mórz, tysiące głębi barw  i wiatrów tysięcy znają smak. Brzemienni. Noszą w sobie florę i faunę 1001 mórz.   
 
274 
Wspomnienia niczym światło z gwiazd, przeżyć   dawno już zgasłych  których promienie do nas jednak ciągle 
jeszcze docierają . 
 
275 
Próbował być stoikiem. Jednak namiętności bez oporu druzgotały spokój dopóki nie okazało się, że spokojne bo 
puste jest jądro eksatazy. 
 
276 
Zadziwiające okrucieństwo bajek dla dzieci. Posunięte często tak daleko że, trudno przyznać tym opowieścią 
„statut” bajki, pasują raczej do  kroniki policyjnej. Weźmy niewinny utwór” Jaś i Małgosia”. Rodzice ( ojciec i 
macocha) porzucają w lesie  dzieci by  uniknąć śmierci głodowej. Maluchy goniące resztkami sił napotykają w 
lesie staruszkę, czarownicę która przygarnia je tylko w celu dokarmienia i tym lepszego później dogodzenia 
swoim kulinarnym apetytom. Na szczęście sprytne dziatki oszukują czarownicę, palą ją w piecu i rabują jej 
kosztowności. Po czym odnajdują ojca i zapewniają sobie i jemu dostatnią egzystencję. Nie ma co  piękne, 
pouczające i wzruszające.  
 
 
I to ma być bajka? Raczej realistyczna by nie rzec werystyczna opowieść rodem z oblężonego i skazanego na 
zagładę miasta .  
                                                                                              
277 
Z napisów na murach” Rude judasze zaprzedają nas frycom”.   
 
278 
Wypowiedzi w rodzaju  „Nie mamy czasu czytać Prousta” albo również pod jego adresem” cóż nas obchodzi 
facet który pół godziny wstaje z łóżka?” odkrywają dobrze charakter współczesności. Brakuje nam ciągle czasu, 
mimo ,że teoretycznie żyjemy dłużej, mamy wiele tzw. wolnych dni, bogaci jesteśmy zdobyczami socjalnymi 
społeczeństw w których żyjemy, mamy na nasze usługi zaawansowaną technologię o jakiej nie śniło się nawet 
Proustowi. Czyżby jednak to wszystko nie służyło pięknemu  rozkwitowi indywiduum ? Skąd pochodzi 
wrażenie duchowej nędzy bijące niemal z każdej współczesnej gęby ? Technika nic na to nie poradzi ,ducha nie 
tchnie.  
 
279 
Jeszcze o stoicyźmie. Życie pozostaje obojętne, zdystansowane wobec nas zatem my wobec życia i śmierci  
musimy zachować podobny chłód.  W stoicyźmie tkwi duma której próżno szukać w innych filozofiach. Stoicy 
nie mając nic, mają wszystko. Oto cnota ufundowana na sprzecznościach. 
 
280 
Dzieci lubią okrutne anty-bajkowe opowieści. Nie wykluczone, że odbywa się to na zasadzie „gdy się nie ma co 
się lubi  to się lubi co się ma”. Lubią się bać podobnie jak dorośli, cenią też możliwość wzbudzania strachu 
instynktownie wyczuwają  w „byciu strasznym” atrybut władzy. Zabawne w tym kontekście są modne ostatnio 
usiłowania wychowywania dzieci bez stresu, objawiające się walkę z militarnymi zabawkami, gorszącymi 
wrażliwość dziecka fragmentami Biblii. Należałoby zacząć raczej od palenia niestety książek zawierających 



znane bajki ale to są jak wiadomo średniowieczne inkwizycyjne metody zupełnie nie pasujące do naszych 
oświeconych czasów. Z drugiej strony patrząc usunięcie wszelkich drastycznych treści z pola doświadczenia 
dziecka mogłoby skazać dziecko na elementarne wprost nieprzystosowanie do otaczającego je świata.   
Najtrudniejsze w tej całej sytuacji „dziecko a bajkowe okrucieństwo” jest przekonywujące wykazanie co 
właściwie podoba się a co przeraża dziecko, co i dlaczego dziecko z danej opowieści zapamiętuje ? A tego zdaje 
się za bardzo my dorośli ciągle nie wiemy. 
 
281 
Rewolucja przedkłada parę dobrych butów nad dzieła wszystkie Szekspira ( gwoli sprawiedliwości nie tylko 
ona.).  
 
282 
Najlepszą rzeczą na jaką się dzisiaj natknęliśmy było „Złote Tango” Dlaczego ? Jak to nie wiecie ? „Es gibt  
keine Libe. Es gibt nur Tango”.  
 
283 
Najbardziej uderza w przedstawicielach wielkich instytucji państwowych, urzędnicza bezosobistość. Oni nie są 
już sobą, są instytucjami które reprezentują. W ich działaniu nie ma śladu indywidualnego „ja”. Rodzaj 
monstrów stadnych wytresowanych przez instrukcje i paragrafy. Przypomnijmy nakaz bycia osobistością ,bądź 
Kimś, wnieś do kocio-harmonijnej muzyki sfer swój własny ton. 
 
284 
Monistyczna zasada obecności „wszystkiego we wszystkim”( wariant tezy wszystko to jedno) jest z  
chrześcijańskiego punktu widzenia bluźnierstwem. Stanowi ubóstwienie tego co ekstremalne, sprowadza to co 
boskie do najciemniejszych rejonów bytu i wynosi  te mroczne obszary   do godności boskiej. Ale cóż pozostaje? 
Radykalny dualizm ducha i ciała, w którym to ujęciu, ciało staje się czymś obcym, beznadziejnie marnym w 
niewytłumaczalny sposób sąsiadującym z boskim pierwiastkiem.  
 
285 
Leninowska  teoria odbicia sprawdza się w przypadku większości indywiduów niezdolnych do twórczości. 
odbijających „cudze światło’. Z pewnym jednak  zastrzeżeniem. Lenin na pewno stał na stanowisku 
upaństwowienia  wszelkich praw autorskich.  
 
 
 
Nie ma zatem w ty kontekście cudzego światła wszystko jest kolektywne.  Mniejsza o to.  Obronę rezonerów 
można przeprowadzić jeszcze z innych pozycji. Trudno, o czym każdy wie, odgraniczyć oryginalne od tego co 
tylko imituje, udaje twórczość. A skoro tak to może przekonanie głoszące „ nic nowego pod słońcem”  jest 
trafne wówczas nie byłoby  między nami żadnych twórców Jedynie Bogu przysługiwałby ten atrybut  reszta 
zostałaby skazana na  rezonerstwo. 
 
286 
Fascynacja internetem z powodów czysto rynkowych najczęściej dodatkowo nakręcana  budzi pewne 
wątpliwości. Czy wynalazek koła, albo maszyny parowej , o ile to zestawienie jest uprawnione ? wywoływał 
podobne emocje?   Czy jesteśmy w stanie określić zasięg  zmian wywołanych wprowadzeniem w życie tej 
najnowszej technologii ? Czy nasza postawa wobec świata ulegnie teraz zasadniczym zmianom? Bez wątpienia 
odnosimy do świata  nowe narzędzia. Ale czy to po co je odnosimy zostanie tym samym na nowo określone ?   
 
287                                                                                              
Ostatnio powstała  nawet nowa gałąź psychologii badająca relację człowiek -komputer. Ma ona podobnie 
koniunkturalny charakter. Dlaczego bowiem do tej pory nikt nie zajął się badaniem relacji człowiek- łóżko ? Co 
prawda łóżko nie jest zbyt  zaawansowane  technologicznie ale  wpływ  snu  na nas trudno wprost przecenić Ten 
casus rzuca pewne światło na psychologię psychologów.  
 
288 
Jeszcze jedno oblicze demokracji podobno ponad połowa prezydentów USA była ze sobą spokrewniona.  
Czyżby za fasadą  „idola’ współczesności skrywała się odwieczna dynastyczna polityka ?  Dzisiejsze światowe 
elity wzięły lekcję historii i nie manifestują już  tak dosadnie swojej wyższości jak to niegdyś czyniła feudalna 
arystokracja.  Wprost przeciwnie swoją potęgę i władze ukrywają za  zasłoną równości, wolności i braterstwa 
trąbiąc gdzie się tylko da o swej służbie dla demokracji.   



 
289 
Córka Marksa i jej mąż ( starannie wykształcony kreol) przekraczając pewną granicę wieku, by uniknąć 
starczego zniedołężnienia, popełnili samobójstwo. W tym nic nie znaczącym z pozoru epizodzie zawierały się 
jednak ważne dla przyszłości „ nowych społeczeństw” tendencje. Oto obserwujemy na tym przykładzie ukłon w 
stronę permisywnych społeczeństw mieszanych nie wyznających przesądów rasowych i dopuszczających 
samobójstwo jako pewną formę eutanazji. 
 
290 
Czyż człowiek jako taki nie jest nieuleczalnie chory na śmierć ? A zatem................ 
    
291 
Monumentalna  ‘Historia Marksizmu” L. Kołakowskiego wzbudza respekt i uznanie. Poza merytorycznie 
bezkonkurencyjnym omówieniem dziejów marksizmu  zawiera ciekawą samokrytykę w duchu  ancient regimu 
Autor przypomina swój udział w stalinowskim systemie władzy podkreślając, że nie przynosi  to chwały. Szkoda 
,że nie tłumaczy w oparciu o jakie kryteria  udział w stalinowskim systemie sprawowania władzy chwały nie 
przynosi. Rozumiemy jednak, że  rozwijanie tego wątku wykraczałoby dalece poza przedmiot rozważań.. 
Inną ciekawą kwestią jest samo zakończenie dzieła. Podsumowując osiągnięcia marksizmu autor w konkluzji 
odmawia marksizmowi jakiegokolwiek współcześnie znaczenia. Tego typu zakończenie historii marksizmu musi 
wywołać  nasz sprzeciw. Po co bowiem autor zadał sobie tyle trudu   omawiając na 1200 stronach  rzecz dzisiaj 
już bez znaczenia. Czyżby uprawiał historię tylko na sposób antykwaryczny ? Wystarczy rzut niewyćwiczonego 
nawet oka na obecną  mapę polityczną Europy by spostrzec, że większość europejskich rządów zdominowanych 
zostało przez socjaldemokrację. Czy i dla socjaldemokracji dzieło Marksa jest bez znaczenia ? Co wobec tego 
ma znaczenie ? Nam wydaje się przeciwnie dziedzictwo Marksa ma znaczący wpływ na życie społeczne w skali 
globu choćby w postaci globalnych projektów władzy, budowy tzw. społeczeństw otwartych, masowej 
demokracji, triumfu materialistycznej wizji świata opartej na nie zachwianej wierze w osiągnięcia nauk 
przyrodniczych i ekonomicznych. Pytanie zatem o wpływ pozostaje otwarte a nie zamknięte jak sugeruje autor 
„Historii Marksizmu”.  
 
 
 
 
 
 
292 
Spójrzmy teraz dla odmiany na inną monumentalną księgę  „ Historię Średniowiecznej filozofii” pióra S. 
Świeżawskiego. Ożywia ją inny duch. nie znający  wpływu „bazy” na ludzką aktywność. Historię tworzą w 
ujęciu Świeżawskiego ludzie których podstawową czynnością nie jest walka o materialne przetrwanie tę mają z 
głowy. Jeżeli można mówić w ich przypadku  o jakiejkolwiek bazie to należy uznać, że dla nich bazą jest Bóg.  
Zatem mamy tutaj do czynienia z historią tworzoną przez pneumatyków Kołakowski zaś przedstawił historię 
będącą dziełem hylików. Kołakowski pisze o historii widzianej z oddolnego punktu widzenia od bytu, 
przedstawia racje wydziedziczonych i ich mesjaszy. Świeżawski oczywiście nie pomija wydziedziczonych ale 
traktuje ich jako duchowość przede wszystkim. Przeciwstawia postawę humanistyczną technokratycznej 
zdecydowanie zwyciężającej od dwóch stuleci i dobitnie poświadczającą wpływ Marksa. Co nie oznacza, że  
Marks z kolei nie wyrasta z dziedzictwa chrześcijaństwa. A zatem i chrześcijaństwo wpływa na kształt 
współczesności także poprzez swoje oddziaływanie  na marksizm. 
 
293    
Co ma znaczenie ?  Tylko wieczność . No i ruch kobiecego ciała . Z resztą na jedno wychodzi. 
 
294 
Morze nam powraca w nieco odmienionym kontekście jako fundament cywilizacji morskiej, korsarskiej 
kupieckiej, wędrownej a przez to nigdzie nie zakotwiczonej. Jej przeciwieństwo cywilizacja lądowa tak to sobie 
przynajmniej dość schematycznie wyobrażał Chesterton. Jakby w obrębie cywilizacji lądowych  brakowało  
plemion  korsarzy, myśliwych, koczowników. Zawsze powraca ten sam problem przystawalności  teorii do tzw. 
życia  Nawet najwięksi rozbijają się o rafy tej kwestii. Nie wiadomo czy myśl jest formą  która nie może ująć 
życia w jakimś jego aspekcie ( lub całości) bo jest ono treścią ciągle zmieniającą się i zaskakująca zawsze swoim 
złożonym bogactwem a przez to łamiącym wszelkie schematy ? Czy też myśl jest treścią z jakichś względów  
nie przystająca  do formy życia.? Oto elementarny problem nie przystosowania do świata człowieka jako 
jestestwa myślącego. Niezgodność aktora i dekoracji. 



 
295 
Powraca i wieczny powrót w ujęciach Mirandoli, Ficino, Blanguiego, Sorela. 
 
296 
N bardziej chrześcijański niż mogłoby się to wydawać na podstawie jego własnych deklaracji. Weźmy np. 
kategorię woli. N a za nim także Heidegger wskazują na wybitnie niemiecki charakter tego pojęcia. Nam się 
jednak wydaję, że niemieckie ono nie jest. Występuje już w księdze Genesis a później w tradycji augustiańskiej.  
Wola mocy przypomina pod wieloma względami wolę Boga. 
 
297 
Tęsknotę za Paryżem ,Lelowem, Nowym Jorkiem,  Pogwizdowem  a także, czymś bliżej nieokreślonym np. 
morzem lud kwituje prześmiewczym „ wszędzie dobrze gdzie nas nie ma”. Indywidualne i zdawałoby się 
głębokie przeżycie, myśl, zostają zaszufladkowane przez tzw.  mądrość ludową. Jednostka poddaje się 
samozłudzeniu co do swojej oryginalności, by przekonać się w końcu ,że jej „odkrywczą” myśl można zamknąć 
w oklepaną formułę ludowego porzekadła.    
 
298 
„Nic nowego pod słońcem”. Platon wyrył ta treść , będącą wtedy obiegową może, w swoich dialogach dzięki 
czemu dotarła do nas. Treść cokolwiek niebezpieczna bo totalitarną ,egipską jak wiadomo Platon uczył się tam 
wiele, wyrażająca pogardę dla unikalnego istnienia osoby ludzkiej.  
Czyż on lub ty nie jesteście czymś nowym ? Zdaniem  Platona nie a zatem może już istnieliście ? Jeżeli tak to 
może również istnieć będziecie ? Jeżeli nie jesteśmy niczym unikalnym to znaczy, że między poszczególnymi 
jednostkami nie zachodzą istotne różnice. Zatem nie ma znaczenia jak długo istniejemy, w jakiej postaci. Nie 
będziesz  istniał ty to będzie ktoś inny doskonale wypełniający wątpliwy ubytek jaki spowoduje twoje nie 
istnienie. 
Dlaczego by w tej sytuacji braku różnicy nie wysiedlić Polaków zza Buga na Kamczatkę a Azjatów nie 
przenieść do Lwowa ? Możemy teraz z nieco innej perspektywy spojrzeć na N hasło odwrócenia Platona. 
oznaczałoby ono w przytoczonym kontekście zamianę  typowego na  unikalne, mundurki ala Mao na barwny 
karnawałowy strój rodem z Wenecji. 
 
 
 
 
]299 
Teoria odbicia „ leninowska” jak ją zbyt może pośpiesznie nazwaliśmy sięga korzeniami historii stworzenia. 
Człowiek  odbija jakoś obraz swego stwórcy. Lenin w sobie właściwym ujęciu odbijania mówił raczej o świecie 
określanym w średniowiecznej filozofii sublunarnym nie uwzględniającego jakby czynnika duchowego, 
boskiego ba nawet ludzkiego jako nadmiernie subiektywnego i chaotyzującego obraz świata. Zarysowuje się tym 
samym niebezpieczna tendencja do lekceważenia i eliminowania subiektywnego ludzkiego czynnika ( podobnie 
u odległego skądinąd od Lenina Heideggera). Przekonania tego typu przełożone na działania polityczne kończą 
się z reguły rzezią pojmowaną po prostu jako porządkowanie świata. 
 
300 
„ Myślę więc jestem”. Zatem to co nie myśli nie istnieje  chyba ,że propagatorzy tego hasła Augustyn i 
Kartezjusz rozciągnęli sferę myślenia  szerzej niż nam się wydaję na tzw. świat ożywiony i nie ożywiony. Ale 
czy wówczas warto byłoby czynić tyle hałasu o kwestię tak pospolicie w świecie występującą jak myślenie ? 
Możliwe, że mówiąc o myśleniu mieli na uwadze coś innego niż potocznie przyjmujemy. Coś co nakazywałoby 
uznać wielu z nas za nie myślących  Czyżby  również Augustyn i Kartezjusz ulegając niewinnemu powabowi 
myślenia tworzyli nieświadomie listy proskrypcyjne ?  Po co nam bowiem to co nie myślące ? Zróbmy z nim 
porządek. Czyż nie obserwujemy we wszystkich tych przypadkach roboty tajnego instynktu nienawiści 
prowadzącego czystą zdawałoby się myśl  tam gdzie zechce czyli ku morzu krwi ? Czy  każda myśl, żeby istnieć 
musi skazywać na nie istnienie inne ?  Czy również w sferze ducha obowiązuje zasada zabij albo zgiń ? Czy 
święci i myśliciel muszą mieć „krew” na rękach ? Coś domaga się w nich uznania dyktatorskiego prawa do 
wydawania rozkazów, choćby miały one „niewinną”  postać zasad myślenia.. 
 
301      
Niektórzy filozofowie średniowiecza postrzegali w Sokratesie zapowiedź nadejścia Chrystusa. Atak N na 
Sokratesa zyskuje przez to dodatkowe oświetlenie.  
 



302 
Kartezjusz mówi nam, że najpełniej czuje istnienie gdy myśli. Zupełnie paradoksalnie pojawia się tutaj emocja  
obalając jakby z miejsca pretensje myślenia do wyłącznego panowania. Czyżby Kartezjusz nie znał stanów 
ducha wolnych od myślenia ?  Albo znał je ale ich nie cenił,  bo nie miał wówczas wrażenia, że istnieje. Nie było 
to w takich razach pewne. 
Kwestionowanie priorytetowego znaczenia myślenia jest o tyle niebezpieczne, że idzie tutaj o podstawowe 
określenie człowieka. Jeśli wykażemy, że nie jest myślący to jaki właściwie jest ? Pojawi się pilna potrzeba 
„ochrzczenia” człowieka na  nowo. Czy nadamy mu imię  faber, laudens, economicus  czy jeszcze inne ?  
Czy też może  nieuprawnione jest usiłowanie zamknięcia niewyczerpalnej i tajemniczej istoty człowieka w 
sformułowaniu złożonym z kilku liter ? Czyż to nie reifikacja ? Albo przejaw myślenia magicznego. Człowiek 
jest nieskończonością, nieodgadnioną możliwością. Czy  zatem uprawnione jest ukrócanie tej możliwości 
jednym słowem myślący ? Czyż nie jest właśnie tym którego określenia podać niepodobna  i w tym Boga 
przypomina. Każde określenie zuboży jego jestestwo. Określanie jego istoty przypomina zabieg biczowania 
morza. Czyż w tym nie jesteśmy wiecznie dziećmi ? 
Czy mowa ma rzeczywiście moc stwórczą ? Czego nie nazywa lub nie wypowiada to przestaje istnieć. O tym 
czym jest człowiek może trzeba milczeć by w głupi  sposób nie  przyciąć młodych pędów.  Z resztą czy 
mówiono dotąd ? Czy raczej gadano ? Lepiej zatańczyć by pojąć czym jest ten który właściwie nie wie co jest? a 
czego nie ma ?  Widzieliście kiedyś most  mieniący się wszystkimi kolorami istnienia z jednego nic rzucony ku 
drugiemu nic ? Mostem jest ten który, skrywając w sobie chaos, połączył mikrokosmos i makrokosmos. 
 
 
303 
Myślenie magiczne dokonujące się na zasadzie „stoliczku nakryj się” zbiera w końcu swoje owoce. Wystarczy 
jedno zaklęcie,  kliknięcie i internet odsłania swoje skarby. Zaprawdę żyjemy w baśniowym świecie. 
 
304 
Czego to nie znajdujemy na naszej „gałce”? Mamy na niej rzeki które zamiast zgodnie z regułami wpadać do 
morza wpadają wprost na pustynię i tam znikają. To są rzeki inne, na wspak,  chciałoby się rzec rzeki 
mniejszościowe i przez to zasługujące  na szczególną uwagę zwłaszcza w czasie „political correctnis”. 
  
 
 
 
305 
Był sobie raz tygrys  który  zabłąkał się na Klimandżaro i tam pozostał, o czym świadczy odnaleziony na 
szczycie góry szkielet. Co robił tygrys na szczycie Klimandżaro ? Kto to wie ? Czyż nie był to przypadek 
charakterystyczny dla ludzkiego losu ? 
 
306 
 Myśl jak rzeka która ginie w pustyni snu. Albo sen jak rzeka która rozprasza się w pustyni myśli. 
 
307 
Sen stanowi „ na wspak” jawy a jawa snu. Życie salonem krzywych zwierciadeł. 
 
308 
Patrząc nocą  na gwiazdy dostrzegamy zazwyczaj ich blask nigdy zaś ciemność rozpostartą między nimi  
Mówimy  „spójrz ile gwiazd” ale nigdy patrz  jaka wspaniała czarna otchłań  rozświetlona tu i ówdzie jasnymi 
punktami.. 
 
309 
I tak stanęliśmy wobec wielkiego nic w zestawieniu z którym nawet największe coś jest tylko małym nic. 
 
310 
Dobra muzyka niczym światło gwiazd rozprasza mroki barbari. Rosyjska piosenka uchwycona przypadkiem w 
filmie którego tytułu nigdy nie udało się ustalić. 
 
312 
Megalopsyche pojawiają się  w świecie w śladowych ilościach niczym mikroelementy w organiźmie  a jednak 
bez nich życie dogorywa. 
 



313 
Zastanawiające wyznanie młodego przestępcy. Nie zauważa on upływu czasu  między pierwszym dniem 
odsiadki a ostatnim  po 10 latach. Oznajmia „ dla mnie będzie to po prostu następny dzień tyle, że nie wiem czy 
akurat środa „  Dziwnie współbrzmi to z przekonaniem, że między momentem śmierci  a powrotem życia nie ma 
czasu.   
 
314  
Słyszało się co nieco o dumnych ludziach gór, pięknych, miłujących wolność, mających własne obyczaje. Dziś 
widzimy górali nagabujących turystów niczym cyganie( pardon Romowie). Majestatyczne piękno gór zostało 
zakłócone nerwową zapobiegliwością handlarzy. 
 
315 
Czym  jest ta osławiona dojrzałość ? Rozumiemy ją po stoicku odejść z uśmiechem na ustach jeśli to konieczne i 
możliwe. 
 
316 
Myślenie o śmierci wzbudza niekiedy uczucie niezwykłej lekkości bytu. Dobra propedeutyka do dezynwoltury 
wobec istnienia.  
 
317 
Życie dookoła więdnące, goniące ostatkiem sił na przednówku, wycieńczone przydługim snem zimowym., 
pokrzywione, przygięte jakieś. Dominujący popęd wyryty w niepewnych, lękliwych spojrzeniach krzyczących 
krzywdą, poczuciem niezawinionego cierpienia i marzących bezpłodnie o zemście. Objaw niestrawionych 
nawracających niczym mdłości przeżyć. Umierający na raty i na poważnie, zbyt poważnie. 
 
 
318 
Objawiła się noc. Czekamy teraz na antidot dzień a z nim kolorowe sukienki które targa wiatr. 
 
319 
Niezrozumiała mania przepraszania posunięta do absurdu.  
 
 
Teraz Kościół przeprasza za grzechy  przeszłości  Kogo i w imię kogo ? Powinien również przeprosić za grzech 
pierwszych rodziców i fatalność istnienia będącą  źródłem zła. W pewnym sensie ze złem miał kłopot sam Bóg. 
Tylko dokonał aktu stworzenia a już zwróciła się przeciw Niemu jego część w postaci szatana.  
 
320 
N koncepcja  nadczłowieka  jest unikalnym na skalę całego zachodu projektem przyszłości homo sapiens. 
Zastanawia prześlepienie jej znaczenia przez  Heideggera. Niewykluczone, że Heidegger obawiał się kolejnych 
zarzutów o związki z nazistami, którzy posłużyli się tą koncepcją  spaczając  od samego początku i być może 
nieodwracalnie jej sens. Kto wie czy nie jest to jeden z bardziej drastycznych przejawów nazistowskiego 
bezpłodnego niszczycielstwa ? decydującego w fatalny sposób o przyszłości człowieka. Natura nie pierwszy 
przecież raz stawia nas w sytuacji w której obserwujemy dziką świnię pożerającą nasiona dębu. Na samej 
naturze prawidłowość ta nie robi większego wrażenia tak czy inaczej dąbrowa wyrośnie potwierdzając  wielkość 
natury. Takiej pewności nie mamy w przypadku kultury zasadzającej się przeważnie na unikalnych 
jednorazowych wydarzeniach. W stosunku do koncepcji nadczłowieka naziści ilustrują  najlepiej postawę figury 
stworzonej przez N i nazwanej małpą Zaratustry.  Co do Heideggera to nie chodzi raczej o obawę przed 
zarzutem ulegania nazizmowi. Gdyby dla tej obawy poświęcił  tzw. prawdę nie zasługiwały na naszą specjalną 
uwagę. Albo Heidegger ma rację a koncepcja nadczłowieka nie wiele jest warta bo wydaje się z jego punktu 
widzenia antropocentryczną i aż nazbyt „ podmiotową” albo Heidegger nie jest taki wielki jak go malują. Co 
więcej na niezrozumieniu znaczenia koncepcji nadczłowieka  polega osobliwe pokrewieństwo Heideggera i 
nazistów . 
 
321 
Ledwie przeliczono z grubsza ofiary czerwonej i czarnej rewolucji ( ah ten Standhal) a już znaleźli się następcy 
gotowi prowokować kolejną dziejową zadymę. Tym razem pretekstem jest rewolucja obyczajowa  i wyzwolenie 
kobiet. Zagadkowy psychologicznie typ stanowią  rewolucjoniści gotowi wzniecić ogień,  który jak to często 
bywa ,pochłania nie tylko obszary  zdefiniowana przez nich jako złe ale trawi też to co stanowi dla 



rewolucjonisty wartość. Oto hazard na wieka skalę nacjami , kulturami, całymi pokoleniami rzucać niczym 
kośćmi. Bóg podobno nie gra z nami w kości ale rewolucjoniści kto wie ?  Gotowi są nawet Boga poprawiać.  
 
322 
Głośny malarz polskiego pochodzenia działający w Ameryce Pd. dziś sędziwy starzec, ciągle „twórczy” i 
wpatrzony ciągle z tym samym oniemiałym pożądaniem  w prawie nagą  prowokacyjnie wyreżyserowaną  pół-
dziewczynkę-pół kobietę. Tak oto niesmacznie manifestuje się niekiedy  pociąg do  wiecznej  kobiecości , 
tęsknota szczenięca , mimo setki na karku, za miejscem urodzenia, utraconą młodością, początkiem. Chorobliwy 
erotyzm czyniący  obiektem pożądania pra-pra wnuczkę. Może objaw tęgich sił witalnych ? Końska jurność? 
Czy  parodia męki Tantala ?  Całość antypodycznie odległa od wdzięku obrazu przedstawiającego kąpiącą się 
biblijną Zuzannę i  podglądających  ją starców.  
     
323 
Pod koniec lat 60 tych w amerykańskiej telewizji ktoś po raz pierwszy ,będąc na wizji, ośmielił się posłużyć 
wulgaryzmem słowo „pieprzyć” które wtedy wypowiedziano  wywołało publiczna debatę. Obecnie przeciwnie 
zdanie bez „pieprzyć” zaczyna budzić podejrzenia. 
 
324 
 Nieustanny taniec nad otchłaniami wszyscy jesteśmy linoskokami, górołazami, ryzykantami pochylasz się nad 
dzieckiem otchłań, nad książką otchłań, wchodzisz do miasta dopada cię otchłanna nieskończoność z każdej 
strony.   
 
325 
I on też ? Manson czytelnikiem N który konsekwentnie zgodnie z zapowiedzią ,nawet zza grobu, realizuje 
zadanie łowienia ludzi.  
 
326 
Przyczynek do dziejów głupoty. Cóż z  tego, że daną  ideologię uznamy  za arbitralnie nieuzasadnioną lub 
niebezpieczną skoro większość i tak podda się  gorliwie jej oddziaływaniu. Fałsz, niedorzeczność danej teorii nie 
przesądza wcale o zasięgu jej działania. Dana teoria by działać  nie musi  spełniać abstrakcyjnych kryteriów 
prawdziwości wystarczy, że  odpowiada potrzebą mas ( ciekawe czy pragmatyści uznali by ją za prawdziwą 
skoro np. nadaje się do wywołania rewolucji ?).  
 
 
A jeśli nie do końca odpowiada masą ? Od czego ostatecznie mamy armię, policję, tajne służby ? Trudno 
uwierzyć N, że największe zmiany nadchodzą na gołębich nóżkach. Czy nie są raczej podczepione pod skrzydła 
super nowoczesnych bombowców? A może nadchodzą na żołniersko-policyjnych girach?  
 
327 
Pytanie o to co z tego? Skierowane pod adresem czegokolwiek wymaga naszkicowania modelowej sytuacji 
okrślającej  warunki osiągania czegokolwiek. Wskazania spełniającej funkcję probierza sytuacji w której 
niewątpliwie coś na trwałe osiągnięto. To zadanie  może jednak okazać się wbrew pozorom niewykonalne. Był 
sobie taki jeden Grek któremu wszystko czego się tknął zmieniało się w złoto.  Inaczej my czegokolwiek nie 
weźmiemy w swoje ręce to prędzej czy później zmienia się nam w nicość. Stąd pytanie dlaczego jest nic niż coś 
utrafia w cel ?  Obrazuje przy okazji istotną przemianę jaka dokonała się w naszym myśleniu od czasów 
Leibniza pytającego dlaczego jest raczej coś niż  nic ?  
 
328 
 Czy prawda by uzyskać  poklask i odziaływanie na miliony  musi być wyszykowana  jak kurwiszcze ? 
 
329   
Na tyłach warszawskich domów centrum przez jakiś czas można było podziwiać całkiem udaną instalację 
zatrzymującą jakby w kadrze istotne oblicze naszej płynnej teraźniejszości. Złota klatka a w jej wnętrzu  nagi 
złoty aż po fallusa  człowiek na złotej bestii posadzony. Trywialny przecież pomysł w tym poziomym bazarowo 
,kramarskim otoczeniu zyskiwał rangę  niemal apokalitycznej wizji. Czy nie zaszła w XX stuleciu jakaś 
decydująca zmiana w rezultacie której od człowieczeństwa oddziela nas już albo znowu cała epoka lodowcowa ? 
 
330 



Wizję świata wedle mediów zdemaskował  niechcący pewien  telewizyjny  spikier oznajmiając po zakończeniu 
tzw. programu rozrywkowego  dobrze wyimpostowanym głosem „ jeżeli macie Państwo chwilę cierpliwości 
możecie śledzić jeszcze mękę Chrystusa .” 
 
331 
Czyżby bycie człowiekiem oznaczyło bycie jestestwem religijnym ? Czy pozostaje w przeciwnym razie złotą 
klatką? 
 
332 
Zastanawiamy się niejdnokrotnie nad tym czym jest czas ? To takie filozoficzne prawda ? Ale z reguły nasz 
wgląd i filozoficzny zmysł  nie wychodzą poza samo postawienie pytania. Ale za którymś razem mocą 
„nieznanych sprawców” udaje  się ruszyć z miejsca.  Kanta koncepcja  nie odnosi czasu do jednostkowej 
egzystencji . Stąd w jej perspektywie nie mieszczą się odpowiedzi na pytania dlaczego w początkowym okresie 
naszego indywidualnego życia nie uświadamiamy sobie istnienia zjawiska czasu ? dlaczego później zaczyna nas 
niepokoić ? dlaczego  w końcu jako konkretne  z krwi i kości indywidua dochodzimy do  problemu 
skończoności czasu i jego relacji do wieczności ?  
Czy problem czasu frapuje nas tylko dlatego, że nauczono nas uważać czas za interesujący fenomen ? Zajmowali 
się nim przecież   wielcy( i nie tylko)  wychowawcy człowieka zachodu św. Augustyn, Kant, N, Proust a także 
Stanisław Mlekodaj z Pogwizdowa. Nie, troszczymy się o czas bo może go nam w każdej chwili zabraknąć, bo 
brakuje go nam w każdej chwili. Zagadkowa jest jego strumienio podobna płynność. Znamy momenty w których 
się zatrzymuje, znika chociaż inaczej niż w dzieciństwie ( tam się jeszcze wcale  nie pojawił)tutaj  płynie i 
przestaje. Może ten moment to wieczność, mielizna w strumieniu  czasu. Albo może to nieistnienie już za życia. 
Zatem stajemy wobec problemu współobecności w strukturze czasu płynięcia i trwania.   
Czas nie jest pojemnikiem-kontenerem w którym całość istnienia została zanużona. Wnosimy go jakoś w świat 
chociaż nie po kantowsku gdzie został uznany wraz  z przestrzenią za abstrakcyjną kategorię zmysłowości. Dla 
nas jest czymś o wiele bardziej konkretnym, namacalnym. Niemal czujemy jak toczy się wraz z naszym 
istnieniem. Samo wyobrażenie pojemnika nie pasuje do charakterystyki czasu w kategoriach zmienności i 
trwałości. Pomysł na czas jako kontener ma zbyt obiektywistyczny charakter. Czas o którym mowa jest o wiele 
bardziej nasz wydobywa się z  naszych trzewi  jak oddech ale zdaje się przy tym być tchnieniem całości życia 
wszechświata. Mija ale powraca. Mija w dzień. W nocy jesteśmy właściwie poza czasem. Nieświadome czasuje 
się inaczej. Jak ? 
Zdaje się zatem, że czas musi być rozważany na wielu poziomach. Orgazm jako przeżycie zatrzymujące czas, 
również sen powstrzymuje czas, ale inaczej. Sen go przesłania, odziera nas ze świadomości, strumień przeżyć 
płynie ale czas nas nie obchodzi.  
 
 
Orgazm otwiera nas na nieobecność czasu . Przez chwilę nie doświadczamy żadnych następujących po sobie 
przeżyć ,żadnego strumienia. Orgazm jako wehikuł czasu, wyrzuca nas na brzegi, bezczasowej wieczności, 
idealnego nic. Bach  w otchłań radykalnej różnicy. Oto stan nadświadomości w którym doświadczamy 
przeciwieństwa N horroru vacui. Pustka niesie nam teraz ekstatyczną radość, jest boska nie przeraża , wprost 
przeciwnie, zachwyca. Tutaj chwytamy świat jako niezapisaną tablicę będący niczym potentia maxima. 
Oczywiście nie chcemy się z tego stanu wydobywać ale nie mamy nic do powiedzenia w mgnieniu oka jesteśmy 
poza. Wartki nurt strumienia czasu znowu nas porywa. pozostaje jedynie wspomnienie które nie jest jednak 
zupełną byłością niesie gdzieś w sobie zaranie przyszłości.  Przepoczwarza się jeszcze raz, wiele razy  by 
powrócić  jako obietnica, zapowiedź. Czas urywa się gdy ześlizgujemy się w sen. Uwertura śmierci. Jeszcze raz 
z jakichś powodów nie zagrano nam  dzieła w całości. Niekiedy udaje się podpatrzeć ten moment Jacy twórczy 
wówczas jesteśmy? Poetyzujemy podobnie tuż przed przebudzeniem, na rzut beretem przed opuszczeniem 
podmorskiego świata snu. 
Strefa „między” pogranicza styku obcych sobie żywiołów, opiera się penetracji myśli. Możliwe, że tam 
„pomiędzy” wszystko dzieje się zbyt szybko.  Tak szybko, że  zdaje się iż nie ma tam czasu. 
 
333 
Jaki piękny ten krakowski Kazimierz ? Jakby z innego świata tym bardziej zdumiewający, że leży tuż przez 
miedzę z nowoczesnym dziś. Mielizna w strumieniu czas. Kto wie czy absolut smakował będzie jeszcze kiedyś 
równie dobrze?  Szczęśliwa dla knajpy nazwa Alchemia. Rzeczywiście przeżywał sekwencję matamorfoz sycąc 
oczy wszystkimi odcieniami brązów starych , solidnych, zdawałoby zawsze obecnych  tam mebli.  Miejsce 
szczególne  zmysły rozbudzające które  chłoną teraz muzykę lepiej niż kiedykolwiek. Czuł jak kobiece ręce 
uderzają delikatnie ale rytmicznie w skóro podobną materię bębna. Pocieranie naskurków oto cała tajemnica 
miłości  zdaniem XVIII w francuskich libertynów. Sala opustoszała zupełnie. Wydaje się , że ludzie którzy 



zawsze tu byli, wyszli tylko na chwilę. Wrażenie tymczasowej nieobecności potęguje zostawiony na oparciu 
fotela szal. A przecież przeszli, przepadli, dym tylko został. I ta pieśń „ Panie ratuj moją duszę”.  
 
334 
Sen telekinetyczno -erotyczny. Nie on fruwał lecz wszyscy dookoła niego. 
 
335 
Nicość którą tutaj próbujemy wyjawić może być ledwie powierzchnią, przedsionkiem labiryntu, głębi namiastką. 
Od czego zależy spenetrownie dalszej części labiryntu? czy skrywa on w sobie jeszcze jakąś bursztynową 
komnatę ?  Czy wynik tej peregrynacji związany jest z  lekkością  ducha i wyobraźni ? Czy też przeciwnie wiele 
zależy od ciężaru gatunkowego ducha zapuszczającego sądę w niezbadane głębiny ? A może to wynik jakiegoś 
omamu, płciowej halucynacji ? 
 
336 
N może pośpieszył się ogłaszając konieczność przezwyciężenia człowieka  nadczłowiekiem. Czy byliśmy dotąd 
w dostatecznym stopniu ludzcy ?  Czy wykorzystaliśmy już wszystkie możliwości człowieka ? Bynajmniej. 
Właśnie dlatego potrzebujemy nadczłowieka by wskazał nam nie wyzyskaną wielkość naszą.   
   
337 
Leninowska teoria odbicia głosząca, że ludzka świadomość odbija obiektywną rzeczywistość, wykazuje pewne 
powinowactwo z platońską teorią idei przypisującą światu „tu i teraz” status cienia czyli pewnego rodzaju 
odbicia rzeczywistości. W tych dwóch przypadkach a także 3 źródłowym , w którym człowiek jest odbiciem 
wizerunku  Boga, w zasadzie pojawia się ta sama myśl. Jakaś rzeczywistość zostaje uznana za prawdziwą a inna 
podrzędnego rodzaju odbija tylko światło prawdy. Życie codzienne dostarcza aż  nadto materiału do tego typu  
uogólnień. Zawierają one jeszcze jedną bardziej może interesującą przesłankę. Warunkiem bycia czymkolwiek 
wydaje się bycie wobec innego, odbijanie się w nim. Nawet Bóg potrzebuje zwierciadła w postaci stworzenia. 
Czym byłoby słońce bez tych którym świeci ?  
Żądzę utwierdzania się w drugim doprowadzoną do skrajności ilustruje opowieść o Narcyzie  resztkami sił 
zmierzającym nad taflę jeziora by jeszcze raz zaznać rozkoszy odbijania. Nasza różnica w stosunku do teorii 
Leninowskiej i wszystkich jemu podobnych  wyznających wiarę w tzw. obiektywną rzeczywistość ( a więc 
również teorii naukowych) polega na tym, że nie uznajemy rzeczywistości istniejącej bez udziału myśli, bez 
odbijania się w tym co myśli. Stoimy na gruncie nierozerwalnego związku  tego co w podręcznikach filozofii 
nazywa się bytem i myślą.  
 
 
 
Nasze stanowisko kierując się nomenklaturą wspomnianych podręczników można by od biedy określić mianem 
jakiejś odmiana idealizmu subiektywnego.  
Co najciekawsze  ten idealizm może uchodzić za niemal wrodzony niektórym indywiduom. Natrafiają one 
bowiem intuicyjnie albo  instynktownie,  na  idealizm subiektywny zanim cokolwiek usłyszą w ogóle na temat 
filozofii.  Spotkanie z intuicją filozoficzną tego typu dokonuje się w opisywanym już stanie „pomiędzy” stanie ni 
to  jawy ni  snu. Załóżmy, że dziecko widzi wówczas kulę najdoskonalszy z możliwych kształt i słyszy pytanie ( 
zadaje sobie pytanie?) czy ta kula będzie istniała nawet wówczas gdy nikt nie będzie jej sobie przedstawiał  ? O 
ile mamy stać na gruncie doświadczenia ( w tym przede wszystkim własnego) musimy uznać to pytanie za 
nierozstrzygalne. Nie wiemy po  prostu  co stanie się z tzw. światem jeżeli nie będzie on przez nikogo 
postrzegany ?  To fundamentalne rozstrzygnięcie może dokonać się tylko „poza rozumem” możemy zgadywać 
bądź wierzyć. Zdradzimy tutaj nasza skłonność do rozstrzygania tego problemu inaczej niż to czyni nauka 
zakładająca tzw.  obiektywne istnienie świata. Wyżej zarysowana  teorio poznawcza sytuacja stanowi dla nas 
źródło wszelkiego „być może”.  Czego odbiciem była ta dziecinna intuicja ? Czyżby była ideą wrodzoną ? Jakąś 
samoczynną i spontaniczną prezentacją dokonującą się mimo woli. Coś odbija się w tobie. Wystrzelają jakieś 
iskry zapruszające ogień poznania. Intuicja którą później będziesz całe życie rozwijał stanowiąca  istotną 
wskazówkę w procesie poznawania samego siebie i świata. Żeby już dookreślić możliwie wyczerpująco owe 
smarkate intuicje wspomnijmy jeszcze silne i prawie z niczym nie dające się później porównać uczucie 
wieczności wywoływane słowami modlitwy dotyczącymi nieskończoności. Tak oto widzimy dwie opoki na 
których w przyszłości miał oprzeć się pogląd na świat   pozwalający znieść  każdą przeciwność losu. ( takiego 
poglądu domagały się smarkate intuicje). Czyżby cała ta robota miała rozsławiony już przez Sienkiewicza cel ( 
który przypadł tak do gust Faulknerowi) była działaniem „ ku pokrzepieniu serc”?  Filozofia jako racja bycia,  
rozszyfrowująca znaczenie wyżej wspomnianej triady dostarczonej w stanie surowym przez intuicje /instynkt do 
duchowej obróbki . 
 



338 
 Znowu   napisy na murach   „no reason to exist”. 
 
339 
Junger przypisywał  dzieciom zdolność głębszego rozumienia świata później niestety najczęściej  zatracaną. 
 
340 
Jeżeli kiedykolwiek był wielki wybuch to gniew, agresja, dzikość mają swoje uzasadnienie, są odbiciem tamtego 
wydarzenia, harmonizują z nim. Wybuch jako podstawa nowego ładu na takiej podstawie rozumiemy 
rewolucjonistów, pod palaczy świata może lepiej niż oni samych siebie.  
 
341 
Nakierowanie naszej uwagi na erotykę stanowi próbę wyparcia, przekierowania z pola widzenia śmierci, horroru 
vacui.  Z tej perspektywy widać lepiej funkcję rozpasanego dzisiaj erotyzmu za którym czai się wielki strach . 
Pogromcą wielkiego strachu miały być wcześniej  totalitaryzmy  obiecujące substytuty wieczności. choćby w 
postaci 1000 letniej Rzeszy. Umiemy policzyć ofiary wielkiego głodu  na Ukrainie .Nigdy nie będziemy jednak 
w stanie oszacować nawet w przybliżeniu ofiar wielkiego strachu. 
 
342 
Życie udane, spełnione oznaczałoby rozszyfrowanie znaczenia wzoru, klucza do naszej osobowości czegoś na 
kształt naszkicowanej dopiero co triady. Przekazania go innym celem sprowokowania dalszego rozwoju, 
krzewienia się indywiduum. To są nasze szczyty i głębie, źródło porażek i sukcesów, nadziei i rozpaczy, źródło 
napięcia  dla  istnienia . Nasz pierwszy poruszyciel ,początek i koniec. Nasz los.  
 
343 
Nie wykluczone oczywiście, że triada nie oznacza nic  ale wówczas nie  znaczy nic także  całe istnienie.  
 
344 
Nie wiadomo czy „ja” więzi tego typu „triadyczne”  przekonania czy to one więżą „ja”. A może ich wzajemne 
wspłówięzienie się konstytuuje dopiero „ja”? 
 
345 
Naśladownictwo we wszystkich postaciach jako typ odbicia.  
 
 
 
Dzieci naśladują rodziców, rodzice przełożonych, gwiazdy filmowe świętych. Autorytet rodzaj pożądanego dla 
funkcjonowania indywiduum i zbiorowości zwierciadła . Ostatecznie chodzi tutaj o źródło istnienia  o początek 
czyli zwierciadło tego  co jest. Celujemy tu do czegoś  czego cieniem jest nasze słońce. 
 
346 
Zjawisko sympatii wykracza poza darwinowski schemat walki o byt, jest czymś więcej. Kategoria ta  w swoim 
zastosowaniu nie ogranicza się do tzw. relacji międzyludzkich., opisuje  stosunek do samego siebie a także do 
natury. Sympatia to inaczej upodobanie węższe lub szersza, w zależności od indywidualnego przypadku, strefa 
jestestw wzbudzających nasze pozytywne emocje np. układ chmur na popołudniowym niebie. Zjawisko sympatii 
oznacza naszą odporność na nihilizm, musi być zatem osnute wokół jakieś kluczowej wartości. Wyraża 
doświadczenie czegoś istotnego antytetycznego do nihilistycznego brnięcia w pustkę. Sympatia współtworzy  
uczucie pełni które  można opisać jako najwyższy stopień ekstazy. Nawet w ekstremalnej sytuacji gdy jedno 
zwierze pożera drugie mamy do czynienia z elementami właściwymi  sympatii  w postaci wchłonięcia drugiego 
bez reszty, wprowadzenia go do własnego krwioobiegu. Pożeranie jako akt hipermonstrualnej totalnej sympatii. 
Skoro tak to świat jawi się nam teraz nieco bardziej przyjaźnie jako arena spełniania się, często jednak 
nieumiarkowanej bo kosztującej życie, sympatii.  
 
347 
Nihilizm  wyraża  opis  świata w którym nikt na nikogo i na nic nie ma ochoty ani apetytu. W  świecie 
powalonym klęska nihilizmu  przestaje obowiązywać prawo grawitacji albo sympatii w zależności od optyki. 
Jestestwa nie pociągają już siebie wzajemnie, są dla siebie niczym. Oto jeden z możliwych wariantów uczucia 
niezwykłej lekkości bytu.           
 
348    



W stosunku do samego siebie ważne by „wewnętrzny głos” jako podstawowy element duchowego świata 
brzmiał sympatycznie, by nie obrażał i nie zadręczał wewnętrznego ucha. Na temat natury tego „głosu” panuje 
dziwne milczenie. Dlaczego ? Może właśnie dlatego że, jest tak nagminny tuż pod nosem  a jak wiadomo 
najciemniej pod  latarnią. Ten „głos” ma znaczenie fundamentalne ulegali  mu Abraham, Joanna Darck, Cecylia 
Kroczek. Sami sobie jesteśmy najdalsi nie wykluczone, że ze względu na notoryczne przegapianie tego zjawiska. 
 
349 
Słabość filmu polega głównie na niemożności zdania sprawy z obecności” głosu”. Dlatego postacie filmu 
wydają się nam pokrewne manekinom. Ta niemożność przedstawienia sobie cudzego „głosu” staje się oczywista 
gdy próbujemy go sobie wyobrazić w akcji u innych osób. Z reguły wyobraźnia ponosi tutaj zupełna klapę. Nie 
dziwi  obcość innego z tego źródła płynąca   i  jego powinowactwo z manekinami. Zastanawiają przy okazji 
dwie rzeczy. Powodzenie sztuki filmowej w XX stuleciu może być wyrazem rozpowszechnionej  wewnętrznej 
głuchoty. Człowiek stał się manekinem bardziej niż kiedykolwiek. Dlatego chętnie przy pomocy kina, telewizji 
podgląda, odbija w sobie inne manekiny.  Druga rzecz budząca niemal  zdumienie to brak jakiejkolwiek 
typologii „głosów wewnętrznych” mimo triumfu wielu nauk. W świecie „zewnętrznym” dawno opisano i 
sklasyfikowano głosy męskie i żeńskie, przed i po mutacji a w świecie „wewnętrznym”? Chyba że ktoś uważa, 
że skoro mówię basem to jest to również mój „głos wewnętrzny”. Ale to nie takie proste. Mogę teraz gdy mówię 
basem słyszeć swój szczeniący dyszkant i całą gamę innych głosów które co prawda nie są do końca moje  ale 
przecież dokonują się „we mnie”. Dlatego nie mogę uznać ich za zupełnie mi obce czy kompletnie nie moje. 
 
350 
„ Głos wewnętrzny” raz świadomie usłyszany  już prawie nie gaśnie, chyba że wraz z nami., co jednak  
pozostaje poza zasięgiem naszego doświadczenia. Nawet jeśli to i tak rozbrzmiewa w innych, wlewa się w raz z 
nimi  w inne strumienie one w rzeki a te w morza i  w oceany ducha. 
 
351 
Pustka ze znakiem plus, o której co nieco zostało już napomknięte. To nieobecność „głosu” a zatem powrót do   
oniemiałego potocznie nasuwa się ,że ze zdumienia( ufamy obiegowej intuicji) dzieciństwa . Jak i z czego rodzi 
się wewnętrzny głos ? Czy ktoś to już opisał ?  Mówiono wiele np. o ” Narodzinach tragedii z ducha muzyki: 
Ale co tam one. Z czego narodził się ów „głos”.?......może z mgły porannej ? ........najpewniej jednak z  nicości. 
 
 
 
 
 
352 
A skoro pojawił się już  „głos” to zjawia się za nim następstwo a więc czas. Czy Biblia może zawierać w księdze 
Genesis opis narodzin „świata wewnętrznego” ? który staje się opisem stworzenia wszystkiego, jego obrazem, 
odbiciem ? Co odbija co ? Czyż nie wdepnęliśmy do gabinetu krzywych zwierciadeł  ? 
 
353 
Czy świat jest wolą mocy ?  Czy też „ głosem” mową która zadźwięczała jako wola mocy ? Nie tyle zatem Sipia 
Matador wspina się po pniu innej rośliny  w wyścigu o światło ile raczej „głos” mowa dąży  do przetworzenia i 
nazwania wszystkiego co napotyka. Podbój dźwiękiem i sensem jako najstarszy rodzaj totalitaryzmu, najpełniej 
widoczny w metafizyce jako organie tubie „głosu” mowy. 
 
354 
W imię czego będziesz  zabijał ? 
 
355 
Gombrowicz wiecznie zielony niedojrzały niejako programowo. Ale w pewnym wieku  mężczyzna a nawet 
artysta nie może być szczeniakiem. „ Iwona księżniczka Burgunda” byłaby może interesująca jako debiut 20 
latka adresowany do rówieśników. Ale później....... przypomina  robienie czegoś dla draki. Oczywiście jest to na 
rękę permanentnym kontestatorom, krytykom starego, poskramiaczom wszelkiej tradycyjnej formy. Ta 
tendencja przeważająca w twórczości Gombrowicza sytuuje go w pobliżu XX w rewolucyjnej awangardy. bywa 
przy tym czasami oryginalny, a nawet bardziej rewolucyjny niż jego sławni koledzy.  
Dlaczego bowiem kochać tylko piękne dziewczęta ? Czyż wam chłopięta brakuje w elementarnym stopniu  
fantazji, odwagi, buntu, by na przekór światu i sobie uwodzić brzydule ? Zaprawdę jest to postawa godna 
polecenie zwolennikom równości i emancypacji. A ponadto wykazuje na pewien spryt  „in erotics”. U kobiet 
uchodzących za  brzydkie tak  jak u niskich mężczyzn działa podobno  mechanizm kompensacji.  



Gwoli sprawiedliwości wobec Gombrowicza coś z tego szczeniactwa w nas niezaprzeczalnie tkwi. 
Niewykluczone, że jest to wynikiem doświadczenia na własnej skórze procesu  rozpadu świata wartości. 
Pojedynek Miętusa i Syfona rozgrywający się w Ferdydurke pokazuje trafnie najważniejszy konflikt XX stulecia 
odmalowany na oryginalny  Gombrowiczowski sposób ( chociaż gdyby dobrze poszukać w tradycji literatury 
europejskiej to okaże się że pojedynek na miny opisał już Rabelais).     
Natomiast to na czym zbywa Gombrowiczowi  i wielu innym wybitnym  krytykom starego chrześcijańskiego 
porządku to brak pozytywnej kompleksowej wizji  nowego świata. Dlatego w naszej ocenie są twórcami 
niepełnymi, niedojrzałymi właśnie tworzącymi dla draki, szczeniakami podpiłowującymi gałąź na której siedzą.  
Pół biedy  gdyby na niej sami siedzieli.  Ale gdzie tam, mają obok siebie rodziny,  społeczeństwa , narody, 
dziedzictwo tysięcy lat kultury,  a  mimo to zawzięcie piłują. Jedynymi spełniającymi w ostatnich 2 stuleciach to 
niezwykle wyśrubowane kryterium, łączenia krytyki z wizją nowego ładu, myślicielami są dla nas N i  Marks 
którego jednak stawiamy zdecydowanie niżej w hierarchii duchów, także nasze zastrzeżenia budzi spójka „i” 
postawiona między nimi.   
Reszta bez względu na to jak szerokie spektrum indywidualności reprezentuje powinna albo dołączyć do 
któregoś z tych dwóch albo pozostać przy chrześcijaństwie.  Co z resztą nastąpiło i u nas. A w  przypadku 
akcesu do Marksa  ukrywa się pod  nazwę ukąszenia Heglem. Jeśli chodzi o Gombrowicza to chyba nie 
zdecydował się na żaden tego typu wybór, pozostał zatem  konsekwentnie ”twórcą” piłującym gałąź  ku  uciesze 
lepiej poinformowanych  marksistów. 
 
356 
Różnicę duchową jaka nastąpiła między „starymi a nowymi laty” zapisaną lapidarnie w N formule „śmierci 
Boga”  dobrze ilustruje dramat  „Joanna Darck „ zestawiony z Gombrowiczowskim światem antybohaterów. 
Francuska heroina i świat w którym działa  nosi wyraźnie piętno obecności Boga. Jej los jest częścią 
wszechświatowego dramatu osadzonego wokół odwiecznej walki dobra i zła. Paradoksalnie to średniowieczna 
francuska heroina jest prawdziwym globalnym bohaterem mimo, że pozornie działała zaledwie lokalnie. 
Dotykamy tutaj wielkiego samooszustwa współczesności kokietującej nas nieustannie swoim rzekomym 
globalizmem.  
Oto w wymiarze metafizycznym nie jesteśmy już nawet lokalni. Jakże, więc mamy dokonać czegoś na skalę 
globu ? który właśnie dla tego nam się tak rozrósł i zważniał, że nie potrafimy już myśleć metafizycznie, to jest 
w kategoriach całości  istnienia. Ten glob a wraz z nim globalizm był dla zupełnie współczesnego ale jeszcze 
metafizycznego Witkiewicza ledwie „gałką” czymś już na pierwszy rzut oka wielce problematycznym. Dzisiaj 
działania nasze obejmują „gałkę” w sposób nieznany jeszcze przed dziesięcioleciami.  
 
 
 
Jednak odwrotnie proporcjonalna  do postępu naszej aktywności gospodarczej  pozstaje nasza zdolność do 
ogarniania myślą nowej sytuacji Edypiczna  ślepota  którą ludzkość od  zawsze u siebie podejrzewała obecnie 
przybrała globalny charakter. U Gombrowicza stanowiącego wdzięczny przykład wyżej wspomnianej 
przypadłości wszystkie indywidua są po równo absurdalnie uwikłane w świat codzienności, równie mali i nędzni  
książe i kamerdyner. W tym świecie karykatury i przetrąceń żyć nie warto. Można co najwyżej na nim zarobić 
czyli w przypadku Gombrowicza zdobyć rozgłos „zwyciężyć” w walce o uznanie.   
 
357 
„Szkoła uczuć” podobno jedna z najwybitniejszych powieści XIX stulecia dziś trudno przedrzeć się nawet przez 
I rozdział.. Jeszcze jeden za aspektów „ śmierci Boga” coraz trudniej znaleźć właściwą strawę dla ducha skoro  
został  śmiertelnie ugodzony. 
 
358 
W istocie ważny jest tylko czyn na podobieństwo dzieła Chrystusa  inicjujący kulturę na tysiąclecia. Kto jednak 
jest zdolny tutaj do naśladowania  Galilejczyka ?  
 
359 
W teorii Wiecznego Powrotu zakłada się, że wszystko co składało się na nasze życie w najdrobniejszych 
szczegółach powróci. Skoro tak, to N dokonał sakralizacji najdrobniejszych nawet partykularyzmów złocąc je 
nieśmiertelnym blaskiem wieczności. 
                                                                                                  
360 
Gombrowicz moralistą ? Może nędza ludzka którą nas karmi  ma za zadanie pokazanie swoistej logiki 
sytuacyjnej sprowadzającej się bardziej do sfery odruchów bezwarunkowych niż myśli i uczuć. Tą nędzę nam 
uświadamiając wzywa do opamiętania się.  



 
361 
Nadczłowiek czyli to co nad -człowiekiem się rozpościera. np. rodzaj „super ego” . N uznał, że nad człowiekiem 
w żadnym razie nie może być nic, bo będzie to równoznaczne z końcem dziejów człowieka. Przyszłość zależy 
zatem od wykreowania nowego „nad’ a to z tego względu na to, że uznaliśmy  stare „nad” za tożsame z nicością. 
Chaotycznej i dogorywającej ludzkiej duchowości potrzebna jest inspiracja  bowiem  strumień ludzkich przeżyć 
nie może płynąć z nikąd do nikąd. Nieuformowane przez żadną zasadę przeżycia grożą dezintegracją osobowści, 
wyrażoną w mitologii przez   opowieść o rozerwaniu na kawałki Dionizosa . 
Nadczłowiek jako moc wiążąca osobowość w całość spełniałby rolę analogiczną od krzyża stanowiącego 
kręgosłup chrześcijaństwa. Im mocniej wierny do krzyża  „przybity” tym paradoksalnie silniejsza jest jego 
osobowość.  Nadczłowiek ma za zadanie dźwignąć człowieka na powrót do pionu, więcej ma go nakierować na 
nieznane mu wcześniej wyżyny. Darwiniści ogłosili przełomem w dziejach  homo sapiens „wyprostowanie się 
człowieka„ powstanie ze zwierzęcych 4 łap. Dla N człowiek od czasów Renesansu  znowu znajduje się na 
kolanach, podnieść może go tylko nowa  idea  w tym wypadku nadczłowiek. 
Czyż  nie dziwne, że nadczłowiek ma pochodzić od człowieka ? W ten sposób człowiek poświadczył by mimo 
wszystko  zdolność do doskonałości, obiawiającą się wydaniem z chaosu tańczącej gwiazdy. Oto dlaczego 
przyszłość ma w tym kontekście tak kolosalne znaczenie. „ Było” usytuowane w sąsiedztwie tego potężnego 
„będzie” traci  i  zyskuje jednocześnie na  wartości . Traci  możliwość dyktowania wzorów jak to miało miejsce 
w przypadku renesansowych humanistów.  Zyskuje  bo może wywołać iskrę wzniecającą na firmamencie 
przyszłości tysiące słońc. Ile trzeba czasu by tę intuicje rozwinąć ? i 100 lat będzie mało. Dlaczego by nie 
mierzyć czasu wedle tego co zrobiono dla nadczłowieka ? Co zrobiono w XX stuleciu ? Prawie nic. Zatem  to 
stulecie trwało zaledwie kilka sekund. 
 
362 
N alchemikiem ? Czemu nie, zapuścił w retorty duchowości naszej jakąś inspirację. Czy dokona się płodna 
osmoza zmieniająca kamienie w złoto ? 
 
363 
Teatr w  antycznej Grecji w czasach działania wielkich tragików miał za zadanie dostarczać metafizycznej 
pociechy. Ten cel dla sztuki zachowuje swoją niezmienną wielką wagę. Czyż Sienkieiwiczowskie „ Ku 
pokrzepieniu serc” nie jest wariantem metafizycznej pociechy ?  Pewne znaczenie ma  jeszcze to jakie serca  
pocieszamy i jaką metafizyką ? 
 
 
Sztuka  jako warunek przetrwania nie uwzględniony zdaje się ani przez Darwina ani Marksa. Dlaczego jednak 
potrzebujemy pocieszenia ? Czemu nie jesteśmy zbyt radośni ? Czy nieuleczalnie chorujemy na śmierć ? Czy 
nasze istnienie  to rzeczywiście tyle co Heideggerowskie  „Sein zum Tode”? Czyżby ten lęk wskazywała obok 
konieczności rozświetlenia naszego „nad” także mus  rozjaśnienia  naszego „pod”?   
Teatr i  sztuka  nie potrącające o wieczność to nędzne igraszki. „Super ego” oznacza negacje „ego” 
przekroczenie granic indywidualności, jednostkowości , czasowości. „Ego” zatraca swoją naturę staje się 
wszech-ja -całością . W tym fenomenie metamorfozy zawiera się wielka  metafizyczna pociecha.  
Filozof myśli całość. Po co ? By stać się z nią w jakiś sposób tożsamym. Idzie tutaj zatem o jakąś meta-erotykę z 
kluczowym dla niej aktem meta copulatio.  Życie jako gra, huśtawka  wychylająca się od bieguna 
jednostkowości do bieguna totalności. By nieco spuścić z tonu i nie brnąć dalej na patetyczą modłę oddajmy 
sprawiedliwość ludowi który przeczuwa metafizykę tłumnie waląc do wesołych miasteczek gdzie przecież 
karuzele i huśtwki odsłaniają tajemnicę istnienia, dostarczając pocieszenie na  miarę bywalców lunaparków.      
 
364 
Silny to znający wieczność, słaby nie mający żadnego jej przeczucia ani bladego o niej pojęcia. Bogaty czyli 
spoufalony z wiecznością, nędzarz to  najmita czasu  nieustannego mijania. 
                                                                                                      
365  
Wielkość oto czym nie jesteśmy. Dlatego pewnie, z dojmującego poczucia braku, wyglądamy pocieszenia 
Mesjasza. N nadczłowiek jako współczesna wersja tego starego „pomysłu”. Im głębiej doświadczymy naszej 
nędzy, tym bardziej pragnąć będziemy zbawienia od niej. Człowiek jest istota społeczną, nawet samotnik typu N 
potrzebuje towarzystwa drugiego, wygląda nieustannie swojego Mesjasza, bez niego traci do siebie szacunek 
,ociera się o granice obłędu. Wielkość o to czym nie jesteśmy. Czy przynajmniej zdolni jesteśmy jeszcze jej 
chcieć? 
 
366 



„ Nad” jest wielce wymowne. Znaczy przecież  i „przed” i „po” i „więcej”, piękniej, mocniej, nieskończenie 
bardziej tajemniczo. „Nad’ może być na kształt  rozgwieżdżonego nieba albo kształt miecza Demoklesa. 
Nadczłowiek spełnia przede wszystkim funkcję nadania sensu naszemu istnieniu. Nadzieja w jego obecności 
przybiera nieznany wcześniej kształt. Ma moc otwierającą  i zapładniającą przyszłość. Inaczej niż u Greków 
gdzie bywa nazywana matką głupców, bliska jest niemal św. Janowi od Krzyża ze względu na jej 
wszechogarniający i uzdrawiający charakter. 
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Czekamy na podmuch w żagle ducha co z mielizn wyprowadzi nas na głębie. 
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Jednowymiarowość dzisiejszego człowieka widoczna w każdej roli w jaką się ostatni „człowiek wciela”. Weźmy 
tancerki gogo. Wysilają się by uwodzić, starają się wydobyć  z siebie nieznaną dotąd i spotęgowaną jak 
dywanowy nalot na Hamburg, dawkę perwersji. Nic z tego. Poza mniej lub bardziej opanowaną akrobatyką 
,przekazują tylko  szablon, przepracowanie i brak jakiegokolwiek wyczucia dla sztuki. Albowiem uwodzenie 
również jest sztuką.   
Nie wątpi o tym nikt kto widział pewną ( nazwiska reżysera nie udało się oczywiście ustalić) inscenizację  
„Salome” Oskara Wilde . Wystarczyło jedno już spojrzenie Salome by zamanifestowała się przed nami  w całej 
bezwstydnej krasie kwintesencją rozpusty, uwodzenia, rozkoszowania się władzą  nad zmysłami dworaków 
Heroda nasyconymi najlepszymi winami, olejkami, nawykłymi do wschodniego przepychu, niepewnymi jednak 
ani dnia ani godziny, bo despocja w dowolnym momencie mogła obnażyć przecież drapieżny pazur.  
To co pokazała Salome w ciągu kilku chwil przerasta możliwości ekspresji wszystkich laureatek oskarów razem 
wziętych. Była w niej jakaś skłębiona niczym pnącze podzwrotnikowa namiętność, skombinowana z dobrze 
udawanym chłodem, niewinną grzesznością Lolity,  z perwersją córy Koryntu  w 33 pokoleniu. Bezradność 
niemal dziecięcą wielkiego zawiedzionego uczucia tam znaleźliśmy, dziecięcia które wszakże z życiem proroka 
igrało, jedynego nie podatnego na obezwładniający czar jej tańca. A przy tym te zapatrzenia ,jakby odsłaniał  się 
przed nią wtedy na moment Boży zamysł skazujący ją ,mimo „wolnej woli”, na określoną rolę w wielkim 
dramacie istnienia.  Czyżby i Bóg nie lubił jej tańca ? Współczesne laureatki oskarów są  w swej grze 
jednowymiarowe, płaskie jak chips. Wynika to również z tego, że i dramaty w jakie zostały  uwikłane mają już li 
tylko lokalny a nie kosmiczny charakter. Czy wyobrażamy sobie dzisiejszego Rodschilda który tancerce 
podarowałby za jeszcze jeden  taniec chociaż ćwierć swojego królestwa ?  I tancerkę która nie chciałaby 
królestwa .....  
 
 
 
Dzisiaj  nie do pomyślenia. Wielkość o to czym nie jesteśmy. Co innego Herod i Salome. Nigdy przedtem ani 
nigdy potem nie ceniono tańca tak wysoko a królestwa tak nisko. 
Musiał ten satrapa wschodni przeczuwać, że więcej jest filozofii w tańcu Salome niż we wszystkich systemach 
filozoficznych  rozproszonych od słupów Herkulesa  po Tygrys i Eufrat. Ba   nie tylko filozofii. W tańcu Salome 
samo życie osiągało swoje wyżyny.  Salome arcy hetera która pozostaje zranioną w swych uczuciach dziewicą, 
bardziej okrutna niż Herod i jego dziarscy chłopcy, lekka i pełna gracji niczym primabalerina a przy tym 
mówiąca poetycko natchniona pięknym tekstem Wilda ....  
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Ciało ludzkie jako nie wyrastające wiele w swej naturze ponad mięso, prawdopodobnie to przypuszczenie  
wstrząsnęło kiedyś Dostojewskim oglądającym złożenie do grobu wg. Holbeina. Nie zawsze potrzeba sztuki 
podejmującej wielkie tematy by podobne paraliżujące chęć do życia doświadczenie stało się  naszym udziałem. 
Wystarczy  byśmy  przeżyli bombardowanie żab na atolu Mururoa albo marcową masakrę kotów wzdłuż trasy 
E7. Gdy widzimy jestestwo martwe, któremu  trzewia puściły, zapytujemy ogarnięci uzasadnionymi 
wątpliwościami samych siebie:  czy aby na pewno  nie jest to doświadczenie  całej nagiej rozjechanej  na oścież  
prawdy również o nas ? Czy nasza  śmierć to coś więcej niż rozpad zepsutego mięsa ? Zaraz jednak odzywa się 
w nas głos innej koterii idealizującej ciało, uwijającej się by pokazać jego cudowność choćby w postaciach  
kobiet smukłych aż po najmniejsze palce. Paradoksalnie to mięso myśli, czuje,  pragnie, śmierdzi, ale i gwiazd 
chce sięgać. 
Kiedy i gdzie właściwie mamy do czynienia z mięsem jedynie ? „Mięso” to jakaś istność psychiczna, żeby się 
pojawiło trzeba ducha. Duch je trawi by się wzmocnić, przebóstwić. Mięsożerne duchy czyż to nie paradoks ? 
Najbardziej absurdalny rodzaj sympatii.    
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Podobno Dostajewski odkrył nieznana, nienazwaną wcześniej połać ludzkiej wolności kaprys jako wyraz 
skrajnej i irracjonalnej niezależności. Sprawa jest znana wcześniej chociaż być może wówczas nie była 
pozytywnie notowana. Homerycki Ajaks, jak pamiętamy, rzucił się z mieczem na stado świń.  W tego typu 
ekscesach zawiera się natura ludzkiej nieprzewidywalności. Gloryfikowanie kaprysu może prowadzić jednak  
wprost do zniewolenia. Załóżmy, że pewna zbiorowość dla kaprysu postanowiła zdekonstruować dorobek 
państwa w którym żyje. Co się dzieje ?  Sąsiedzi mniej rozkapryszeni ubezwłasnowolniają błyskawicznie  to 
państwo i jego mieszkańców. Biorą wszystkich za mordę i dopiero kapryszą na koszt kapryśnych. Wolność 
zmienia się w zniewolenie. Kaprys jak był tak pozostał zamienili  się tylko rolami  pan i niewolnik.  
 
371    
Niektórzy utrzymują, że słowa nie odgrywają żadnej roli w historii, liczą się tylko czyny. Nie wydaje się jednak 
by  rozgraniczenie na słowa i czyny było właściwe. Czy znamy czyn który do urzeczywistnienia nie 
potrzebowałby słów ? Słowo niemal  zawsze pozostaje związane z aktywnością,  mało tego samo jest czynem. 
Trudno doprawdy zgadnąć gdzie zaczyna się jedno a kończy drugie ? Może nawet więcej historia to na początku 
same słowa przechodzące później  misterium przemiany i  urzeczywistniające się w czynie  nie stanowiącym 
bynajmniej ostatniego ogniwa w łańcuchu przemian.  Z czasem bowiem  czyn staje się znowu  słowem  
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Wszelkie  „nad’ i „pod’ ma bardzo umowny charakter tam gdzie nie ma przestrzeni ( a nie ma jej w klasycznym  
kartezjańskim ujęciu ducha) trudno mówić o jakichkolwiek kierunkach.  
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Podróżował wczesną wiosną pociągiem w nieznane do spółki z  zakonnicą czytającą żywoty św. Stelli i 
nieżądnicą ponętną tym bardziej, że skąpo wiosną odzianą. Obie doskonałe w swoim typie.  Jedna wiele 
skrywała pochłonięta zupełnie studiowaniem literatury hagiograficznej, druga zmieniając co chwilę sposób 
siedzenia, odsłaniała to do zakrycia czego i tak nie starczało materiału. Świętość i orgia na wyciągnięcie dłoni. 
Kompozycje uzupełniał pobocznie młody, zasypiający co chwila   wojak którego obojętność  tak  nienaturalna i  
nielicująca  z jego wiekiem  opierała się wszelkiej racjonalnej interpretacji. Czyżby życie uprościło się w jego 
przypadku maksymalnie i było równie mało skomplikowane jak odpalenie haubicy ? 
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Cuda nie cuda. Znane powszechnie klasyfikacje tzw. „ cudów świata” są żałośnie niepełne i stereotypowe. 
Żadna ze znanych typologii nie wspomina o kobiecie, nie mówiąc już o filozofii.  
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Nicość nasza ulubiona ze znakiem plus stanowiąca wyrwę w ciągłości doświadczenia, jakąś czarną dziurę 
przypominająca, przytrafia się również  gdy przeżywamy silny gniew. Lud nazywa te stany słusznie w pewnej 
mierze „ odebraniem rozumu” należy dodać rozumu praktycznego sprawdzającego się w tzw. „walce o byt’ ale 
być może to jeden z pośledniejszych typów rozumu dostępny najłatwiej dla szerokich kół. 
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Muzyka  której nie potrafił nawet nazwać spotykana nieoczekiwanie, niezapowiadana, w miejscach zdawałoby 
się najmniej  stosownych, takich jak podwórza Nowego Świata odmienione wiosną na świeżo zielono, poruszała 
go najbardziej. Może były to „Miniatury Romantyczne” może nie. Najważniejsze, że kontakt z muzyką był żywy 
i autentycznie poruszający. Świat z miejsca wypadał z kolein. Tym razem nie był to powód do rozstrzyganie 
egzystencjalnych dylematów w rodzaju  „być albo nie być”, przeciwnie wypadał z kolein tego co typowe, 
schematyczne i nietwórcze,  by momentalnie stać się ciekawszym. 
Miejsce w niczym nie przypominające przecież sali koncertowej ujawniło pewien fałsz nieodłącznie 
towarzyszący „świątynią muzyki”. Sztywny filharmoniczny biurokratyczny gorset krępuje  swobodny odbiór 
muzyki.  
Każdy otrzymuje swój numerek, dysponuje gotową  błyskotliwą formułką puentującą ewentualnie wydarzenie i  
gotów jest właśnie wtedy w stadzie innych gotowych przeżywać najgłębsze wzruszenia.  Dlaczego żaden z 
wielkich muzyków nie zdecydował się na improwizacje w miejscu do grania nieprzystosowanym może, ale 
mającym swój niepowtarzalny czar ? Pal licho koszty i akustykę lepiej jednego głęboko poruszyć niż wielu  
ledwie musnąć. Czyżby z   powodu  zbliżonych intuicji  Sokrates nauczał w podwórcach Aten ?  
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Dość dla samego siebie nieoczekiwanie poczuł się lekko podrażniony widokiem kobiet o wielkich, jak tarcza  
księżyca w pełni, co przysiadł na linii horyzontu  i dźwignąć się nie może ,pupach .Zdawały się być teraz 
balastem, eksponatem z muzeum karykatury przypominającym wstydliwą zwierzęcą przeszłość. Jak to w takich 
razach bywa zatęsknił za subtelnej zarysowanymi kobiecymi pośladkami, prawie niewidocznymi, nakazującymi  
więcej się  domyślać, zostawiającymi szersze pole dla jakiejś śmiałej interpretacji.   
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Dlaczego w szkołach nie uczą jak wypełniać rolę matki ojca, żony, męża jak zapewnić związkowi kobiety i 
mężczyzny trwałość ,jak być partnerem  inżyniera a jak poety ? 
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„Złożenie do grobu” niczym utrata świadomości, powodująca wślizgnięci się w królestwo podświadomego. 
Wschód i zachód słońca.   
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Psychologia głębi światopogląd ,w pewnym określonym sensie taki jak każdy inny,  bo nacelowany na zdobycie 
rządu dusz. Wybitna jednostka formułująca pogląd na świat, który inni uznają za własny, wikła często siebie i 
rządzonych w destrukcję na skalę przez nikogo  nawet nie przeczuwaną. Dlaczego jednak „przeciętni” 
potrzebują wybitnej jednostki ?  Czy oczekują by dosadnie im zakomunikowano kim są, gdzie jest ich miejsce ? 
Czyżby wyglądali zwolnienia z dorosłości i samodzielności na korzyść powrotu do dzieciństwa w którym ojciec 
zawsze wiedzący lepiej ustali co wolno? a czego nie należy czynić ?   
Być może jesteś tym co czynisz. Ale to jednak nie jest aż takie proste ? Wielu czyni wiele, konsekwentnie 
wbrew sobie. Ba większość nigdy nie odkrywa siebie. Żyją i czynią  nieosobiście, a więc nie są osobami, nie 
różnią się między sobą w istotny tj. poza ilościowy sposób. Funkcjonują ale sfer w których istnienie się 
urzeczywistnia nigdy nie sięgają. Kim są ? Cieniami przynależącymi raczej do królestwa zmarłych niż żywych 
Geniusz miałby zatem wskazywać drogę ku rzeczywistej egzystencji ku prawdzie. Czyżby zatem prawda nie 
leżała na ulicy jak pieniądze? Czyżby  była trudno dostępna a drogi do niej strzegły  fosy, mury, istoty nie 
ziemskiej natury,  z którymi mierzyć mógłby się tylko genialny pogromca smoków ?  
Pokona, zdobędzie a potem podzieli się z innymi. Ile w tym przekonaniu wiary  w braterstwo między ludźmi, w 
promieniowanie powszechne cnoty darzącej.  
 
 
 
Dlaczego jednak pogromca smoków nie miałby się okazać również  tyranem?  za pomocą powroza ciągnącym 
stado tam gdzie nakazuje mu jego „widzimi się”. Geniusz naszych czasów coraz bardziej traci osobowy 
charakter, stając się monstrualnym potworem partyjnym, Lewiatanem, organizacją międzynarodową  trawiącą 
jednostki w swoich trzewiach niczym biblijna wielka ryba Jonasza.  
 
381 
Prawda i poznanie jako niezawodny środek ucisku. Ucisk z kolei jako ważny moment towarzyszący zjawisku 
życia. Obrachunki z przeszłością mające za zadanie wykazać zbrodniczy charakter komunizmu bądź nazizmu. są 
najczęściej sprowadzane do wyliczenia liczby ofiar danego systemu .Zapomina się jednak przy tym o 
najważniejszym. W obu przypadkach mordowano przede wszystkim w imię w określony sposób pojmowanej 
prawdy. Czyż teraz lepiej rozumiemy ?  ile zbawczej iluzji zawiera rzekomo nihilistyczne przekonanie „ prawdy 
nie ma”. Rozumiecie to przerażenie zwolenników „ prawdy ? To obezwładniające ich  z nagła poczucie pustki. 
W imię czego będziemy teraz mordować ? Czyż nie byłoby już solidnych podstaw do zbrodni ? Spokojnie. Jest 
ok. na pewno się znajdą. Człowiek to osobliwe zwierzę. Jakże często potrzebuje „prawdy” by zabijać. 
 
382    
Czyżby malarstwo niderlandzkich mistrzów było apoteozą mechanicznej krzątaniny? Nie. Widziane z 
perspektywy znających głębie istnienia, staje się czytelną afirmacją sacrum.     
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Wszyscy pamiętamy męczeńską śmierć Zbawiciela. Któż jednak wylał choćby jedna łzę  z powodu cierpienia 
dzieci zamordowanych z rozkazu Heroda , po tym jak dotarła do niego wieść  o narodzinach  Nowego Władcy ? 
 
384       
Indywiduum coraz częściej wydaje się być jestestwem unikalnym, występującym w przyrodzie  z 
częstotliwością bajecznego   jednorożca. Na ogół  jednostka  występuje w stadzie mniej lub bardziej licznym 



Wszędzie dookoła ,ponad, pod  tobą, w dzień i w nocy mrowi się ludzka ciżba. Nie ma indywiduów są za to 
masowe poruszenia ludzkich gromad : śpiących, kopulujących, głodnych, sytych, robiących zakupy, 
uprawiających sport. Czy można pomyśleć czynność spełnianą w globalnej ludzkiej gromadzie wyłącznie przez 
ciebie ? Trudne, równocześnie tysiące  jednostek danej czynności się poświęcają, 10 miliardów łap, rąk, rączek 
oplatających glob, oczu więcej niż gwiazd ,serc bijących w najdalsze dale wszechświata gotowych czynić to co 
czynisz  ty. Może przynajmniej istnieje myśl myślana wyłącznie przez ciebie ? Twój sen wyłącznie, osobista 
mara. To prędzej. Byłaby to interesująca samotność we dwoje. Samotność „ja” oddalona od „pod” i „nad 
świadomości”. .Mierzona  temperaturą odczuć, możliwością  komunikacji ? 
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Wieczność doświadczana w przeżyciu ekstazy ma społeczny jak najbardziej charakter. Umożliwia partycypację 
w niej drugiemu  a nawet trzeciemu i następnym .Ekstaza poprzez doświadczenie uczestnictwa stawia pod 
znakiem zapytania cała tzw. filozofię egzystencjalną z typowymi dla niej hasłami bycia ku śmierci, alienacji, 
samotności, braku sensu istnienia. Niesie w sobie ładunek radosnej twórczości szyderczy wobec smutków i 
melancholii czarnych swetrów. Refleksja o orgaźmie to nasza swoista odmiana  La Gaya Scienza.  
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Ogarnąć myślą całość  istnienia. Szaleńczy zamysł wszakże  nie możemy  nawet pojąć w wystarczającym 
stopniu samych siebie. Jak bowiem ogarnąć w  parę chwili trwającej refleksji  nakierowanej  na samych siebie 
20 czy 40 letni okres swojego życia? Co właściwie zwraca się w nas ku  przeszłości ? Czy samo „ja” wyszukuje 
doświadczenia by się nimi sycić ?  Czy też są mu one wg.  nieznanych reguł narzucane? „ja” odbija je tylko. O 
ile oczywiście istnieją jakiekolwiek reguły?  Czy wyobrażenia wydobywające się z przeszłości są rezultatem 
pewnego rodzaju „walki o byt” w wyniku  której na jaw wypływają tylko najsilniejsze ? Dlaczego jednak są aż 
tak żądne bycia uświadomionymi ? Czyżby jak wszystko co żyje wyrywały się do światła ?  
 
387 
„Cóż jest piękniejszego nad wysokie drzewa” pytał L. Staff. Pewnie miał na myśli dumne sylwetki topoli smukłe 
i zastygłe w apolińskiej właściwej im mierze kombinacji regularnych linii. Bije od nich jakiś stoicki 
monumentalny spokój, jakby wzmocniony  przekonaniem o wyjątkowej własnej wartości. Czyż nie szepcą nam  
„przechodniu trzymaj własną formę” Cóż jest piękniejszego nad wysokie drzewa ?   
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W maju  zwykle świat wydaje się nam o wiele  piękniejszy zwłaszcza tak pogodnym jak ten Anno Domini 2000. 
W Warszawie podobno nawet liście ładniejsze niż w Hamburgu, co zaświadczają zgodnie powracający z portu.  
Zadziwiający  spokój i ład raczej nie zwykły w naszym w mieście. W  Łazienkach sceny niczym z obrazu 
Boscha „ Garten der Luste”. Przeważnie bywało jednak inaczej.  Nieopodal  Łazienek  przy ulicy Bagatela 
urodził się KK. Baczyński .. 23 lata później kilka ulic dalej zginął na barykadach Warszawy, wybierając raczej 
los żołnierza niż poety. Poległ   również na wiosnę rozkwitu swojego talentu. Piękny kamień rzucony na szaniec. 
Ba, głaz, blok marmurowy uderzający w naszą zbiorową niepamięć z siłą meteorytu  tunguskiego, by  ledwie 
napomknąć  nam o niezgłębionych meandrach istnienia.    
 
389      
Skoro trzymamy się mokotowskich klimatów słów kilka o Bramie. W swoim czasie najlepszym miejscu w tej 
części Warszawy na oddawanie się wariacją birbantycznym. Sama nazwa mocno symboliczna sugerująca 
pogranicze skończoności i  nieskończoności, świata tzw. materii i ducha, pijaństwa i trzeźwości....I tyle 
dziewcząt świeżo pieszczonych .....nagość swą  zuchwale  demonstrujących .. ....zdaje się nigdy nie cichnąć ich 
śmiech syreni, lekki  beztroski,  tańczący w miasta  Bramie,  Odysa wyglądający. 
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Prosta jak tekst znanej piosenki ale i zagadkowa formuła „ miłość ci wszystko wybaczy”. Czyż ta formuła nie 
nadaje się  na podstawową tezę wszelkiego rodzaju teodycei ?  Pomijając niestosowność wybaczania Bogu, jeśli 
się kocha, to wybaczy się wszystko..... płonącą Warszawę i rzeź na Wołyniu........ zwłaszcza z dystansu, gdy nie 
czuje się na sobie piły rezuna. 
 
391 
Podobno odtworzono DNA dawno wymarłego gatunku tygrysa. Zatem będzie też chyba można w przyszłości 
odtworzyć nieistniejące już gatunki zwierząt a  nawet ludzi. Nasuwają się przy tym dwie uwagi pierwsza 
wskazuje na nie całkowitość umierania. Tygrys niczym Horacy „nie umarł wszystek” pozostał po nim jakiś ślad 



z którego wyekstrachowano DNA. Przy okazji znalazła naukowe jakby potwierdzenie intuicja nakazującą 
„przechowywanie”  jakichkolwiek śladów zmarłego.  Po drugie człowiek to nie tygrys, pomińmy tutaj 
wyjątkowy przypadek Michalczewskiego, odtworzenie DNA to zbyt mało by „wskrzesić Łazarza”. Ale kto wie ? 
 
392 
Demaskatorzy złudzeń wszelkiej maści muszą zakładać istnienie prawdy. Zrywają jakąś maskę z nastawieniem, 
że odkryją prawdziwe oblicze. Zrywanie maski jest jednak najczęściej równoznaczne z zakładaniem nowej. Tym 
samym proces maskowania i demaskowania trwałby w nieskończoność lub przebiegał po kole co na jedno 
wychodzi. Demaskowanie złudzeń młodości wiąże się z utratą sympatii i entuzjazmu w tzw. wieku dojrzałym. 
Oceniając ustroje totalitarne zapominamy w jakimś sensie o wartościowym entuzjaźmie powodującym 
sympatyczne odniesienie do propagowanych” ideałów”. Oczywiście sympatia i entuzjazm miały swoje ciemne 
strony, były skrajnie destrukcyjne dla tego co niesympatyczne, dla swojej nieprawdy. Wielkie pobłądzenie 
totaltaryzmów polega na tym, że muszą one całkowicie wyeliminować swoją nieprawdę, zapominają o tym, że 
wraz  z nią eliminują  także siebie. 
 
393 
Gdy umierał  na krzyżu  Zbawiciel pociemniało nienaturalnie i złowieszczo wkoło, mimo wczesnej pory. W 
Etiopii zdycha obecnie z głodu 12 milionów osób i co ? Wątpliwe  by ich cierpienie znalazło jakiegokolwiek 
kronikarza. Zasługują jedynie na parę linijek w prasie codziennej zamieszczonych  między informacją o meczu 
piłkarskim i nowym telewizyjnym show. Ot cierpienie w nic nie brzemienne. 
 
394 
Sami sobie pozostajemy nie znani. Cóż ma do powiedzenia dzisiejsza psychologia o naturze proroctwa, albo 
objawienia, określających charakter danej kultury na tysiąclecia . Poznawać samego siebie  by przekonać się, że 
nic nie wiemy. Gdy to  sobie uświadomimy, to dotrzemy  do jednego  z  motywów pochwały głupoty.  
Rozpacz zrodzona z konstatacji własnej niewiedzy, głupoty, powoduje pęd do wiedzy trwający po dziś dzień. 
Pochwalona głupota stała się brzemienna w konsekwencję. Im większe połacie głupoty tożsamej z niewiedzą 
odkryto, tym większe pole do popisu dla poszukujących wiedzy. Pochwała głupoty nie w sensie afirmacji stanu 
docelowego ale wręcz przeciwnie, czynu inicjującego, przygotowującego do drogi. Głupota jako start do mety 
„prawdziwego poznania”. 
 
 
395     
Witalność danej osoby powiązana z siłą seksualnych fascynacji. Jeśli się tutaj chce, będzie się chciało również w 
innych rejonach istnienia. Wystarczy wymienić słowo popęd na fascynacja, by całej sprawie nadać inny 
charakter. 
W przypadku fascynacji rzecz staje się z miejsca bardziej uduchowiona. Popęd eliminuje natomiast ładunek 
entuzjazmu i sympatii. Zbyt wiele w nim głupawego pośpiechu. Gdzie tutaj  do 100 000 swawolnych piczek 
miejsce na finezję, dowcip, taniec ? Krótko słowo popęd może dobrze opisywać zachowanie parzącego się tryka 
ale nie postawę artysty „in erotics”. 
 
396 
Historia jest kłamstwem na które wszyscy się zgadzają powiedział Voltaire. Ciekawe i niebezpieczne 
sformułowanie, sugerujące skrajną nieufność do naszej „wiedzy o przeszłości” jako obszaru  li tylko fałszerstwa  
na które jesteśmy zmuszeni przystać.  Co nas zmusza  do  tego kompromisu ? Czyżby bezsilność rozumu  który 
nie ma sposobności wyjawić „prawdy” i jest zmuszony brnąć w fikcję ? Przeszłość problematyczna i fałszywa, 
przyszłość tym bardziej wątpliwa chociaż nie poddająca się z natury rzeczy probierzowi prawdy i fałszu  
Pozostaje  teraźniejszość za którą rozum nigdy nie nadąża. z  uwagi  na jej płynną nieokreśloność. Rozum by 
pochwycić  teraźniejszość jest zmuszony  zafałszować jej naturę za pomocą schematycznej tablicy swoich 
kategorii, odebrać jej niejako życie. Gdzie zatem szukać prawdy ? będącej zdaje się powołaniem istoty myślącej. 
 
397 
Kłamstwo  uznaje się niekiedy za  pewien rodzaj twórczości, integralny element sztuki zwodzenia 
wyprowadzania w pole, podporządkowywania. Kluczowy instrument dominacji, panowania, przekonujący nas, 
że nie idzie o walkę klas w sensie antagonistycznych grup społecznych. ale o walkę różnej klasy kłamstw. 
 
398 
I teraz nie wiem jak było naprawdę ? Czy jestem człowiekiem który śnił ,że jest motylem?. Czy motylem który 
śnił ,że jest człowiekiem ? 
 



399 
Możliwość wybaczania Bogu oznaczałaby jakieś znakomite wyniesienie człowieka w dziedzinie moralności. Ale 
musiałoby się dokonać kosztem Boga i Jego doskonałości.  
 
400 
Wiek XX czasem eksperymentów na wielkich ludzkich gromadach już nie na tysiącach ale na milionach, jeśli 
nie miliardach. Ambitne kształtowanie nie jednostek  lecz  mas. Kto lub co wprawia je w ruch ? dokonujący się 
we wszystkich możliwych kierunkach  na naszej gałce. Codzienność krucjaty. Kto i w jakim celu stara się 
ustawić tą grę ? Nieznani animatorzy gigantycznego cierpienia.  Patrząc na zagładę i ból milionów, słysząc ich 
krzyk i skargę nie sposób nie rozumieć Schopenhauera nawołującego do wyciszania woli życia. Ale są i inni, ci  
którzy kochają cierpienie. Najbardziej zagadkowe w doświadczeniach XX stulecia  jest to że, mimo zagłady 
setek  milionów istnień ludzkich gatunek homo sapiens ma się dobrze, a nawet lepiej niż przed gładzeniem 
milionów. Ilościowo rozwinął się jak nigdy przedtem, także zasada „im gorzej tym lepiej” zostaje w tym 
przypadku w całej rozciągłości potwierdzona.  
Gatunek homo sapiens przypomina mitologiczna hydrę, odcina się miliony łbów a odrastają miliardy albo 
pospolitą trawę którą trzeba co i raz to przykrócić żeby ładnie rosła. Czy zatem jesteś gotowy stanąć przed 
plutonem egzekucyjnym ? Ja, za co ? Za nic. Tylko dlatego, że jesteś czyli immanentnie w naturze twojego 
jestestwa zawiera się możliwość nie bycia.  
 
401 
Do diabła z bohaterami masowej wyobraźni. Co Europa miała nam Polakom do zaoferowania w XX stuleciu 
enkawudzistę albo essesmana ? Lepszy już bohater MTV, zdaje się  ucieleśnienie american dream, czarnoskóry  
z puszką piwa ,spodnie zatrzymują się na penisie, podryguje w rytm woodoo jeszcze jeden  pasażer  statktu 
pijanego.    
 
402 
Spójrzmy jeszcze raz na konstatację Voltaira głoszącą  „historia jest kłamstwem na które wszyscy się zgadzają”. 
Gdyby potraktować  to przekonanie dosłownie musielibyśmy zakwestionować istnienie zjawiska zwanego 
historią bowiem trudno by nam było znaleźć kłamstwo na które wszyscy się zgadzają.  
 
 
 
 
Opinię Voltaira możemy wziąć za próbę prowokacji, piętnujące tożsame z historią wszechobecne w niej 
kłamstwo. Tego typu  hiperkrytczna  postawa wobec historii wyklucza możliwość wychowania nowego 
pokolenia  w oparciu o jakąkolwiek instytucję państwową  zanurzoną przecież w tradycji, czyli kłamstwie. I oto 
chodzi, jest to maksyma którą  rzuca  osoba o ustalonej reputacji celem siania spustoszenia w szeregach wroga. 
Oto jeden z wariantów walki toczonej między sobą przez  kasty stojące na czele pragnących się pożreć 
wzajemnie państw.   
Oczywiście nie musimy podchodzić do tezy Voltaira tak serio. Mogła zostać wypowiedziana celem zwrócenia 
na siebie uwagi dam albo dla uzyskania poklasku dworskiego otoczenia. Czym by ta teza w zamyśle autora nie 
była, o ile poprzedzał ją zamysł, z pewnością ma walor powodowania fermentu, pobudza umysłowe trawienie 
lepiej niż  niejedno opasłe świetnie udokumentowane tomisko poświęcone historii.   
  
403 
Znany potentat samochodowy Ford w pojmowaniu historii mógłby uchodzić za ucznia Voltaira, potraktował ją 
jeszcze bardziej bezceremonialnie, zaiste w amerykańskim stylu nazywając historię banialukami. Jako twórca 
samochodowego koncernu współtworzył  historię Stanów Zjednoczonych  a więc aktywnie przyczynił się do 
powstania nowego rodzaju banialuków. Postawmy kwestię  sformułowaną  przez  Voltaira i jego admiratorów na 
ostrzu  noża -teza Voltaira a Holocaust, a Ewangelia, albo koncepcja Marksa.        
 
404 
Był czas gdy człowiek żył niehistorycznie. Bezczasowy  mit stanowił jego jedyny  punkt odniesienia. Voltair 
mógł zerknąć w otchłań jaka otwiera się wraz z tym co  historyczne  To co wówczas zobaczył sprowokowało go 
do orzeczenia o kłamstwie. Czyżby było aż tak nie do wiary ?  
 
405     
 Pomyślał „ gwiżdżę na to, patrzę jak topolami targa wiatr, przyprawiający je o harmonijne kołysanie w 
akompaniamencie błękitu nieba i słodkawego zapachu akacji ....... i dobrze mi z tym.....jestem nie tylko 



niehistorycznie ale i bezmyślnie, żadnego patetycznego cwałowania Walkiiri pojęć, spokój błękitny ogarnał i 
mnie.”  
 
406 
Uwaga na pewien wybitny typ Niemców ucieleśniany przez hrabinę Donhoff, wysokiej niewątpliwie kulturze, 
nieznanej już prawie w dzisiejszej Europie  może towarzyszyć  skłonność do mordu. W zbożnym ma się 
rozumieć celu, byleby mowa myślicieli i poetów  jeszcze raz zabrzmiała  w pełni na terenie Prus Wschodnich. 
Prusy to niezwykle ciekawy przypadek zupełnie zapoznany przez naszych historyków. Mieliśmy spory udział w 
wyhodowaniu tego giganta i nie tylko tego.  Polska „wilczycą narodów” wykarmiała własną piersią potężne 
Prusy i wielką żydowską diaszporę . To apropos naszego pokaźnego i niebanalnego wkładu w najnowsze dzieje 
świat.    
 
407 
Atak najlepszą obroną. Poradniki wychowania pełne schematycznych rad dla rodziców na wypadek zaistnienia 
tzw. trudnych pytań.  Czyż nie prościej zadać wcześniej te kłopotliwe pytania dzieciom ? 
 
408 
Mówimy często o pod lub nieświadomości skąd jednak o jej istnieniu wiemy? Dziwne ale myśliciele głębocy by 
wyjaśnić zadawalająco tzw. rzeczywistość zawsze w ostatecznej instancji musza odnieść się do istnienia 
zaświatowego które możemy potraktować jako rodzaj nieświadomego bytowania. Platon musiał posłużyć się 
koncepcją idei, Kant rzeczy samych w sobie, Leibniz monad. N teoria woli mocy i wiecznego powrotu. Z 
pewnego punktu widzenia to wielcy bajkopisarze. Moglibyśmy dołączyć do ich grona także prominentnych 
przedstawicieli nauk przyrodniczych fizyków, opisujących czasami rzeczywistość również za pomocą nie 
weryfikowalnych eksperymentalnie konstruktów rozumu. Ale czyż  nie na tym właśnie polega wyobraźnia ? Czy 
nie jest zdolnością do przedstawienia sobie tego co niewyobrażalne ?   
  
409 
Co najbardziej pociąga w zdobywaniu i sprawowaniu  władzy ? Możliwość rozkazywania, karania, nagradzania, 
manipulowania, apanaże, gotówka, złoto, papiery wartościowe, nieruchomości, jachty, nałożnice, świadomość 
pokonania konkurentów, upajanie się zwycięstwem, osiągniętą pozycją dającą możliwość spoglądania z góry, 
kształtowanie historii, wolność do czynienia tego na co ma się ochotę, puszczanie wodzy swojemu widzimi się. 
A co gdy władza  nie pociąga  ale  sama pcha się w łapy z racji urodzenia, przynależności do koterii ? 
 
 
Albo nie pociąga i nie pcha się sama w łapy ale jest zdobywana i  sprawowana jedynie z poczucia obowiązku 
?Co daje największe poczucie władzy i komu ?  Cóż to za władza stać na czele demokratycznego rządu 
Patustanu przez kwartał albo pół roku ? Co innego mieć objawienie mogące tworzyć podwaliny całej kultury. 
Czy ten który je miał nie jest jednak po prostu medium ? Czy on włada ? Czy nim coś włada ?   
Istnieją obecnie perspektywy  na posiadanie władzy w sensie potocznym rozumianej ale rozciągniętej jak zdaje 
się nigdy przedtem na cały glob. Cesarze, papieże to z tej perspektywy przywódcy zaledwie samorządowi. Wiek 
XX wiekiem zmagań o tą największą przynajmniej w sensie, powierzchni i zasobów ludzkich stawkę. Teraz jest 
to cała kula ziemska. Może kiedyś okaże się to również wąską geograficznie perspektywą ? Władza czyli wyścig 
o pierwszeństwo o sprawowanie misji wybraństwa nadanego  przez Boga.  
W dziennikach sugerują, że wiek XXI będzie wiekiem biologii, z uwagi na powiększające się wiedzę z zakresu 
genetyki. Tego typu enuncjacje należy traktować jako sposób na usypianie opinii publicznej bo będzie to 
najprawdopodobniej kolejny wiek polityki, mega dyktatorów którzy biologię uczynili swoim podnóżkiem .Co 
planują tego jednak  z mediów się nie dowiemy. Istnieje pogląd wg. którego wiek XXI będzie wiekiem religii. 
Pomijając spór o określenie istoty religii można uznać te prognozę za trywialną. Czy w gruncie rzeczy wiek XX 
to nie był wiek religii pojętej choćby negatywnie jako czas walki z religią ?  Możemy sobie wyobrazić 
perspektywę poznawczą z punktu widzenia której uznamy prawomocnie nazizm i komunizm za światopoglądy 
niemal religijne.  
 
410 
Załóżmy, że tzw.  „Cud  na Wisłą” to manipulacja, dość pomysłowy  zabieg socjootechniczny  zmierzający w 
dłuższej czasowej perspektywie do pokonania przeciwnika nawet kosztem świadomie przegranej bitwy. Jak 
bowiem powstała dopiero co po 123 lat niewoli Polska mogła pokonać 53 razy większą od siebie Rosję ? Czyż  
nie mogła to być  porażka kontrolowana mająca na celu dezinformację przeciwnika ? Przypadki w rodzaju „ 
Cudu nad Wisłą” wchodzą na stałe do podręczników sztuki wojennej na których  uczeni są marsowego 
rzemiosła przyszli generałowie.  



Uczeni są źle, czyli zgodnie z życzeniami  przewidujących specjalistów  od  socjotechniki  mających na 
względzie zwycięstwo w przyszłej wojnie o dominację na świecie. Dzięki casusowi „ Cudu nad Wisłą” w świat 
idzie informacja o słabości komunizmu . Skoro prawie  nic nie znacząca w wielkiej polityce Polska pokonała 
Rosję Radziecką to do prawdy nie mają się czego obawiać potęgi takie jak Anglia, Francja ,czy Niemcy. W ten 
sposób komunizm skrywał swą wewnętrzną moc, okrucieństwo i zdolność do panowania w skali globu. Gdyby 
tak było to jakże żałosną farsę przedstawiałyby nasze szumne obchody zwycięstwa. Państwo z taką samowiedzą 
z pewnością nie zasługiwałoby na poważne traktowanie i samodzielne istnienie. Oto jeszcze jedno pokłosie tezy 
Voltaira. 
 
411 
Kto wie czy zamysłem tyrana, jego najbardziej skrytą ambicją, nie jest nadanie swojemu odbiciu stausu „super 
ego” dla innych, zastąpienie im ideału, najwyższej wartości dokonanie tym samym głębokiej transformacji 
człowieczeństwa. Konkurencyjny ideał z przeszłości należy wymazać z pamięci albo przynajmniej głęboko 
zepchnąć do podświadomości. Bożek z gębą Stalina lub Hitlera jako ideał. Czyż to nie dno upadku.? .A zarazem 
sens i istota władzy, stworzyć wartość  który stanie się celem istnienia, stworzyć boga. Tyran jako ten który 
perwersyjnie pojmuje podobieństwo do Boga. Chce być jak Bóg ale warunkiem przejęcia władzy jest „śmierć 
Boga”. 
 
412     
Ostatecznie możemy sobie wyobrazić  pewien szczególny typ lekkoducha odnajdującego punkt archimedesowy 
ewolucji i wybierającego z rozmysłem zamiast potęgowania jej dzieła, kapryśne  trwonienie. Mega nonszalancja 
i pogarda dla wartości. Radość na myśl , że najbardziej wnikliwi odkryją kiedyś tą sytuację i nieograniczone 
niemal możliwości jakie stwarzało podjęcie innej decyzji ale nic już nie będą mogli zrobić poza bezsilnym 
zgrzytaniem zębami. Kpina  z rozumu, świadomy wybór głupoty jako manifestacja swoiście pojętej wolności 
od... celowe zepchnięcie ludzkości na drogę donikąd. Szatański posmak władzy. Może pojawić się oczywiście 
inny władca pełen miłości  odsłaniający przed ludzkością misterium wskrzeszania umarłych. Skoro bliscy 
jesteśmy odtwarzania wymarłych gatunków zwierząt  dlaczego w przyszłości nie mielibyśmy odtwarzać ludzi ? 
a nawet całego istnienia  jeśli tylko zapisane jest jakimś kodem, ułożone wedle planu ?  
Ostatecznie przychodzi do głowy jeszcze inna myśl o posmaku nieco wątpliwej fantastyki, może już kiedyś ten 
podstawowy kod ktoś rozpoznał i był w stanie go poprawić w dowolny niemal sposób. Dysponował bowiem 
metodą zdobywania nieśmiertelności i dowolnego kształtowania historii. Zrozumiał jednak, że trzeba zawracać.   
 
 
Wybrał  opcję wedle której świat toczy się tak jak się toczy jako najbliższą mimo wszystko temu co być 
powinno, łącznie z nie przekazywaniem dalej tego co poznał.  
 
413   
Zadanie dla poznających szukać kodu a  wraz z nim przeżycia maksimum wolności. Może sami jesteśmy już 
rezultatem czegoś na kształt wyżej zarysowanego rozstrzygnięcia. Historia kołem się toczy od tajemnicy do jej 
odgadnięcia i ponownego zadania zagadki istnienia. 
  
414 
Raj stan w którym wszystkie życzenia każdego mającego życzenia spełniają się jednak pod warunkiem 
niesprzeczności i etyczności. Ale wówczas nie spełniałyby się wszystkie.  Ktoś mógłby bowiem nie życzyć sobie 
twojego istnienia, a ty chciałbyś istnieć wiecznie. Chyba tylko klonowanie mogłoby pomóc w rozwikłaniu tej 
trudności. Podobnie z całymi zastępami tych którzy pragnęliby kochać się z M.Monroe czy E. Presleyem.  
 
415 
Klonowanie może budzić nadzieje tylko tych którzy  patrzą materialistycznie na człowieka tzn. podzielają 
przekonanie ,że wystarczy odtworzyć ciało by  tym samym powtórzyć istnienie człowieka . Ale istnienie 
człowieka to także historia, duch  klonowanie zaś dziejów nie wydaje się możliwe.  
 
416 
Głupota jako stymulans dla mądrości poprzez swój nieobliczalny charakter  wykraczająca dalece poza schematy 
rozumu i dlatego inspirująca. 
 
417 
Mecz piłkarski zjawisko w niektórych aspektach dionizyjskie zapewnia ekstatyczną radość zapomnienie o 
indywidualności  tożsame z  odczuciem mocy  zbiorowości.  Rodzaj świeckiej mszy której znaczeniem mało kto 
refleksyjnie się przejmuje. trudno odnaleźć inne wydarzenie równie skutecznie przyciągające za sprawą mediów 



uwagę nawet połowy mieszkańców globu  Oto przykład idealnego zestrzelenia myśli i odczuć w jedno ognisko. 
Piłka dla niektórych np. dla Junga zwłaszcza złota symbolizuje jaźń. Zatem w fascynacji  footballem może 
nieoczekiwanie skrywać się ważna niemal religijna treść związana z dokonującymi się na naszych oczach 
doniosłymi zmianami w psychice ludzkiej. Piłka nożna może na swój sposób oddawać i naszą fascynacje 
symbolem koła  wskazującego na tajemnicę  istnienia, odwieczne ludzkie pragnienie  bycia całością -jednością 
w wielości.   
 
418 
Ach ci Anglicy wynalazczy  to lud jak nie tubka do pasty do zębów to football. 
 
419 
Wbrew pozorom usunięcie cierpienia z naszego doświadczenia nie byłoby pożądane ponieważ eliminowałoby 
pozytywne doznania za pomocą pamięci  związane z negtywnymi. Załóżmy, że nie odczuwam już głodu czy 
zatem będę się oddawał przyjemności płynącej z jego zaspakajania ?  A co z naszą samokontrolą , skoro nie boli 
to nikogo to dlaczego by nie oddawać się destrukcji ? Czy nie utracilibyśmy wiele z tego co skłonni jesteśmy 
uważać za ludzkie np. ból po stracie kogoś bliskiego  albo ciągłe niecierpliwe dążenie do zmiany, po co 
cokolwiek zmieniać kiedy nic nie boli ?Ból , cierpienie mają zatem twórczy wkład do naszej aktywności. 
Oczywiście o ile przytrafiają się nam zgodnie z naszą miarą , co bywa często jednak tylko pobożnym życzeniem. 
Być może życie samo reguluje dawkowanie, gdzie cierpienie zbyt duże tam egzystencja dobiega końca zgodnie 
z przekonaniem Epikura i starych łagierników mówiących  nowo przybyłym do obozów „priwykniosz a jeśli nie 
prywykniosz pagibniosz”. Czyżby zatem należało go sobie życzyć ?  Może należy je nawet zadawać, 
dopingować masę ludzką razami hojnie wymierzanymi  do podążania w określonym kierunku,  zgodnie z 
zaleceniami  Heraklit. Problem cierpienia komplikuje  jego integralny związek z radością  co powoduje, że 
często nie jesteśmy w stanie ustalić gdzie zaczyna się jedno a kończy drugie. 
 
420 
Mechanicznie wykonywana praca urzędowanie i np. odmawianie pacierza mają podobne pozytywne znaczenie, 
pozwalają zapomnieć, spędzają czas z egzystencji tych którzy poza nimi doświadczali by tylko potwornej nudy 
istnienia. Mechaniczne zajęcia to rodzaj zasłony Maji sęk w tym, że zupełnie bezbarwnej ale ostatecznie 
pomyślanej dla nierozróżniających kolorów.   
 
 
 
421 
Co straciła Europa wraz ze zniknięciem z jej krajobrazu misteriów ? Możliwe że, coś najistotniejszego,  
duchową osnowę swojego jestestwa rozpaczliwie teraz  i na oślep poszukiwaną, czego wyrazem są koncerty 
rockowe ,mecze piłkarskie, narkomania.. 
 
422   
Zagadkowy zakaz obowiązujący w średniowiecznej Europie a  eliminujący możliwość udzielania pożyczki na 
procent nie Żydom stworzył  Izraelitą dogodną sytuację do opanowania przepływu pieniądza, ściągnął na nich 
jednak przy okazji również przekleństwo wierzycieli. „Lichwę” w średniowiecznej Europie ostro i 
zdecydowanie potępiano. Czy nie zuważono w niej przyszłego źródła potęgi czy też był to element wielkiej 
polityki  ?  
 
 
423 
Globalne imperium to przynajmniej na „planie zewnętrznym” cel godny wielkiej polityki. Niemal  od  zawsze  
ambitni przywódcy marzyli o panowaniu  „nad światem”. Popęd do władzy miał podobny na każdej 
geograficznej szerokości charakter zmieniały się jedynie wyobrażenie świata   i techniczne instrumenty 
zdobywania władzy.  
Tym wśród których pomysł władania światem, odpowiadający mniej więcej naszym o nim wyobrażeniom, 
zrodził się po raz pierwszy należy się uznanie. W zdumienie wprawia ta chwila  brzemienna w konsekwencje 
określające oblicze tysiącleci , piętnująca setki pokoleń znakami  przymierza . 
 
 
424 
Państwo  tworzy formę kształtującą życie zbiorowe. Ostatnio coraz głośniej mówi się o nowym uniformie, może 
raczej kaftanie dla dzisiejszych społeczeństw skrojonym wedle wzorców obowiązujących w  globalnym 



imperium Macdonalda  Jest to amerykański  wariant rozwiązywania odwiecznych problemów  idealnego ustroju 
wolnego od etnicznych waśni, głodu, prześladowań. Raj na ziemi pragmatyczna wersja „Garten der Luste”.  
 
425 
Z punktu widzenia rządzących w skali globu łatwiej jest zarządzać „ takimi samymi”. Po pierwsze szybciej staje 
się oczywiste,  że są całością  choćby na zasadzie  wg. której piasek na plaży też jest pewną całością zatem cel 
władzy zostaje osiągnięty. Po drugie łatwiej władzę utrzymać  gdy rządzeni są „tacy sami” czyli przewidywalni, 
obliczalni, łatwo sterowalni. Cóż jednak jest warta taka władza ? Demaskuje nędzę samych władców 
zadawalających się rządzeniem byle kim. Czyż nie piękniej byłoby rządzić bogami albo przynajmniej pół 
bogami ? Puszyć się władzą nad „ułamkami” to zabawne. Mamy już zewnętrzne warunki do sprawowania 
władzy w skali globu,  nie widać wszakże megalopsyche godnego sprostać jej wyzwaniom.  
 
426  
 Ilość  ma to do siebie ,że często przechodzi w kiepską jakość. Wiara w  ilość zdradza fascynację liczbą  która 
zdaje się teraz wypierać zamiłowanie słowa. Przy okazji wyszła na jaw ciekawa opozycyjna dwójnia liczba i 
słowo.  Żyjemy w czasie kultu liczby. Czy  to wystarczy by mówić o nim marny ? 
 
427 
A jeśli jest tylko jedna droga  i głodnych można nakarmić zamykając ich w Macdonaldzie ? „Nie samym 
chlebem człowiek żyje” mówi Ewangelista. Życie przypomina rzut kości,  kto wie jaki ostatecznie da wynik ?.A 
może gorzej jeszcze lub lepiej niż przy rzucie w kości gdzie istnieje skończona liczba kombinacji. Przy rzucaniu 
ludzkością istnieje otchłań kombinacji . 
 
428 
Gdyby była pewność, że zrzucenie gorsetu państwowości otworzy przed indywiduum niezmierzone horyzonty, 
ruskie jakieś dale, międzygwiezdne dystanse. Ale może być  przeciwnie to co ledwie skonsolidowane rozleci się 
bez państwowej spójni jak domek z kart. 
 
429 
Największa przemiana, uwierzyć w swoją nieśmiertelność, jesteś wtedy nie do ruszenia, co oczywiście nie 
oznacza że jesteś nietykalny, wprost przeciwnie. W myśli tej przebrzmiewa najwyższa wola afirmacja życia. 
Dziwna chęć zmieniająca  postawę wobec istnienia.      
                                                                                                   
 
 
430 
Spiskowa teoria dziejów  tkwi korzeniami w dualiźmie pochodzącym od  Zaroastra. Przyjęcie istnienia dwóch 
antagonistycznych względem siebie zasad dobra i zła  naturalnie prowokuje do uznania możliwości spiskowania 
jednej zasady przeciw drugiej. Tam gdzie jest walka musi być również podstęp a ten łączy się ze spiskowaniem. 
Spiskowanie bardziej przystoi zasadzie zła-nocy. Szatan to zdaje się patron spisku na skalę kosmiczną. 
Próbujący wykończyć  tzw. spiskową  teorię dziejów śmiechem, dodajmy przeważnie pustym, rozpatrują ja w 
wąskich polityczno-historycznych ramach dotyczących danego wydarzenia. Pomijają zaś zupełnie jej 
najważnieszy metafizyczny aspekt. Dodatkowo można by wskazać na ubożuchną szyderców znajomość samych 
siebie, ba są przecież tylko przenikliwymi politykami co usprawiedliwia ich nieznajomość elementarnej 
psychologii.” Zły co przy drodze siedzi” jakby nie sięgał ich psyche , nie kusił, nie uwodził,...........nie spiskował. 
Ale w gruncie rzeczy to metafory, różne nazwy dla tego samego.......... Albo  inaczej na jednym poziomie spisek, 
waśń, wojna na innym przeciwnie ład, harmonia, symbioza. 
 
431 
Od czasu do czasu tu i ówdzie pojawiają się osławione testy na inteligencję, zawierające np. 30 zadań na których 
rozwiązanie autorzy pozostawiają ok. 40 minut. Zastawnówmy się cóż to są za problemy które hurtem w ciągu 
40 min. osoba uznana za ponad przeciętnie inteligentną może rozwiązać ? Jak wiadomo powszechnie istnieje 
wiele problemów, swoiście rozumianych zadań na inteligencję, z którymi ludzkość zmaga się całe lata, wieki, 
tysiąclecia bez specjalnie spektakularnych sukcesów. Czyżby zatem zawodziła nas ludzi inteligencja 
?Wspomniane testy mniej mówią o inteligencji a bardziej o historycznych wyobrażeniach na jej temat.  
Wskazują też na tzw. ducha epoki w której  powstały. Po pierwsze zatem inteligencja działa szybko, po drugie 
robi dużo, po trzecie musi być zdolna do rozwiązywania tych samych  zadań w ten sam sposób. Wypisz, 
wymaluj zalety maszyny  która musi się sprzedać w milionach sztuk, bo wtedy sukces jest. No cóż może są to 
błędy właściwe debiutantom. Próbujemy mierzyć inteligencję od wczoraj zatem jesteśmy na etapie posługiwania 
się pięściakami  które za tysiąc lat prawie nic nie będą miały wspólnego z bronią laserową. Póki co określenie 



człowiek inteligentny jest znacznie mniej precyzyjne  i uprawnione niż problematyczne  i tak określenia  „dobry 
chrześcijanin” czy „wróg ludu”.  Za tymi dwoma ostatnimi sformułowaniami kryją się  od 2 tys. lat do 2 stuleci 
trwające historię pobłądzeń. Wiek badania inteligencji trzeba oszacować na zaledwie parę dziesiątków lat, co 
gorsza są to badania pozbawione całościowej światopogladowej wizji i przez to wzbudzające największe 
podejrzenia. 
 
432 
Fuzja bóstw dała w rezultacie monizm religijny.  Proces mający miejsce ponad 2,5 tys. lat temu dzisiaj ponownie 
dokonuje się na naszych oczach tyle, że najbardziej bywa widoczny w biznesie. Odtąd Bogiem jest tylko nasz 
Bóg obiecujący nam  wiele, może nawet cała pulę. Kapłan jako odwieczny pretendent do władzy maksymalnie 
jak uczy historia zcentralizowanej. 
 
433 
Jeszcze jedna chwila wielkiej wagi oto podnosi  się na ciebie ( ku tobie) kobiece spojrzenie z jednego krańca 
drogi a na drugim krańcu letni wiatr podnosi niczym powieki  kobiecą sukienkę widzisz wznoszącą się linię 
życia i płyniesz lekko tak na tej tej fali a wiatr dmie w żagle twojej wyobraźni. 
 
434 
Wokół syreny nawołują słyszysz szept tysiąca konch ...... od tego szeptania porusza się gwiezdny pył w 
najdalszych konstelacjach.  
 
435 
Dlaczego jednak pozostawać jedynie przy marzeniu ? Lęk przed spełnieniem ? Czy może intuicyjne 
przekonanie, że najlepiej jest tuż przed i jeszcze nie ...... zanim idea zmaterializuje się? Znasz jałowość „po” 
martwotę wygasłych gwiazd na których kiedyś  kolorowe sukienki targał wiatr, a życie kipiało ruchem 
kobiecych ciał ? Czy byłeś kiedykolwiek na sposób w którym „ przed ” i „po”  stanowią jedno ? Znasz li 
ten........ stan gdzie wieczność  ...... właśnie co ...? zabrakło nam konceptu......przeżyj to sam.... .   
 
436 
Boską dobroć, mądrość, niektórzy potrafili zupełnie przekonująco objaśnić   znacznie trudniej  byłoby uczynić to 
w odniesieniu do poczucia humoru lub dowcipu. Może to nasza ignorancja sprawia ale nie było nic dotąd 
słychać na temat jakiejkolwiek koncepcji Boskiego wszechhumoru. Czym mógłby być ?  
 
 
Może  śmiech który kiedyś wybuchnie,  po tym jak zostanie wszechdowcip rozpoznany, wskrzesi umarłych ?    
 
437 
Stanowczo w dekalogu brakuje przykazania „ pamiętaj śmiej się”( przynajmniej raz w tygodniu).  
 
438 
Drzemka za dnia to stan niebagatelnej rozrzutności w czasach dzikiej pasji pracowania.  Możemy sobie na flirt z 
królestwem Morfeusza  pozwolić tylko kosztem  obowiązków. Flirt platoniczny ale jakże pociągający... powoli 
cień ogarnia świadomość aż wreszcie bach ma ją całą  na jakiś czas.......zaczynają się figle.  
 
439 
Młodość, życie światowe, podróże, wielka liczba rzeczy do załatwienia systematycznie oddalają nas od łona 
matki aż do pewnego momentu gdy następuje powrót wahadła życia. Ponownie zaczynamy zbliżać się do 
pierwotnego stanu pogrążenia w łonie matki . Wykruszają się wokół nas ludzie, coraz mniej miejsc odwiedzamy, 
aż w końcu nie opuszczamy prawie pokoju czy łóżka. Zmagania o życiową  przestrzeń  mamy za sobą. Życie 
upraszcza się, pozostaje przed nami zagadka czasu. Przedzierzgnie się chwila życiem zwana w wieczność czy 
też nie ? 
 
440 
Ulice są pełne bogiń stąd nieoceniona wartość każdej przechadzki. 
 
441 
Twórczość  w znacznym stopniu opiera się na krypto cytatach najczęściej nieuświadamianych przez twórcę ani 
jego odbiorców. W kontekście wiecznego powrotu wszystko jest cytatem. 
 
442 



Cywilizacja skupiająca się w zjawisku miasta jest przejawem fizjologii życia. Współczesność obsesyjnie w niej 
pogrążona. Wulgarną cielesność, nie idzie przecież o ciało astralne, biorą na cel film, literatura, poezja. Miasto a 
także tekst bez kobiecego tyłka wydają się nam dziś skrajnie nieautentyczne, to nasze targowisko próżności  żyje 
nieustannym taksowaniem Bije w oczy, wali w serce kontrast z nad chropowatej płyty starej kamienicy potężna, 
pogięta lipa, jakby główna arteria krwioobiegu okolicy. Na pierwszym planie niewielka figurka Chrystusa 
zawieszona wysoko na przerdzewiałym metalowym krzyżu sprawiająca wrażenie dokonującego się właśnie 
desantu. Czy umiemy chodzić jeszcze po mieście ? Toczyć  się w jego labiryncie bez celu, trafiać jak piłka w 
bramkę pustą? Pozorny bezsens pozwala odkryć świat wyobraźni a zatem i brak celu bywa inspirujący. Istnienie 
bardziej prawdziwe wyjawia się wraz z nieznacznym poruszeniem zasłon, lekkie drgnienie o fundamentalnym 
znaczeniu ,furty i bramy jakby poza cywilizacją, emanują tchnieniem innego. 
 
443 
Naziści ,o czym już wspominałem,  wystawiali rodziną swoich ofiar ( po zamachu na Hitlera) do uregulowania 
rachunki za egzekucję. Okazuje się, że ten proceder ma znacznie dłuższą historię. Już inkwizycja w 
średniowieczu pobierała opłatę za drzewo przygotowane na stos i podpalane pod skazańcem.  
 
444 
Niektóre chrząszcze podobno kopulują nie przerywając żarcia. Co do kopulacji to ten termin może wydawać się 
w odniesieniu do nieco bardziej ludzkiego świata zbyt techniczny i wyprany z wszelkich uczuć. Gdy jednak 
przyjrzeć się lepiej dostrzeżemy w nim kopułę  zwieńczenie tysiąca bazylik - kulistość doskonałą i dynamizm 
rozszerzającego się wszechświata  zaklęty w końcówce wyrazu. Teraz  rzecz cała nabiera innej wymowy. Wiwat 
kopulacja ! Ale na miłość boską nie na sposób chrząszczy. 
 
445 
Głośne dziś obdarzanie szerokimi prawami  homoseksualistów  i  kobiet zawiera w sobie zarzewie konfliktu ze 
względu na  „niechęć”, jakąś elementarną niemożność gay ów wobec kobiet. 
 
446 
Załóżmy, że Boga nie ma ale jest szatan. Czy wówczas dobro rozproszone tu i ówdzie po świecie byłoby 
argumentem kwestionującym „ przymioty ”szatana albo wręcz jego istnienie ? 
 
 
 
 
447 
Sąd ostateczny i jego pochodne są w nas głęboko zakorzenione. Nasze postępki często uzasadniamy i 
tłumaczymy przed sobą  tak jakby w przyszłości stać się miały przedmiotem ostatecznego sądu i zdecydować o 
charakterze naszej wieczności. Przekreślenie idei sądu ostatecznego oznacza  zdjęcie z człowieka odium 
wiecznego potępienia nadaje istnieniu ludzkiemu lekkość ale  również błahość i przygodność. Istnienie ludzkie 
zostaje pozbawione metafizycznej powagi i znaczenia. Czyż paradoksalnie dla wielu brak perspektywy 
wieczności nie oznaczałby ucieleśnienia się jakiejś odmiany piekła dokonującej się w chwilę potem jak 
ogłoszono, że go nie ma ?    
 
448 
Nie zupełnie  zrozumiały entuzjazm mas po zakończeniu  II wojny światowej  odniesieniu do budowy ustroju” 
sprawiedliwości społecznej”. Reakcja na  wojenne doświadczenia. Nadzieja mimo wszystko, dziecinna 
umiejętność natychmiastowego zapominania neurotyczne przechodzenie od nastroju rozpaczy do entuzjazmu. 
Czy entuzjazm może w ogóle być  zrozumiały ? Wybucha gdzie chce i kiedy chce jak malaria lub pożar. 
Podobnie z niewytłumaczalnym choć niezaprzeczalnie pięknym entuzjazmem młodości.  
 
449 
Europie brakuje wielkiego tekstu. Kryzys o którym słyszymy ma źródła w niemocy stworzenia wielkiego dzieła 
sztuki literackiej. Słowo porywające, wyzwalające entuzjazm ma do spełnienia rolę czarodziejskiego zaklęcia 
budzącego ze snu. 
 
450 
Jakie kwoty w budżetach  dzisiejszych europejskich rządów  przeznaczono  na poszukiwanie utraconego słowa ? 
Brzmi to cokolwiek groteskowo i dlatego właśnie obnaża słabość państwa i innych ponad narodowych wielkich 
struktur organizacyjnych. W sprawach najwyższej wagi tylko megalopsyche może czegokolwiek dokonać, 
organizacje, urzędy pozostają bezradne.  



                                                                                                     
451 
Przemyśleć relację  utraconego słowa i  utraconego czasu.  
 
452 
Czy wola mocy ma rzeczywiście to do siebie ,że zawsze chce więcej ?  Wątpimy. Może np. chcieć utrzymać to 
co ma. Zdecydować się na inercję. Oponent odpowie ale wtedy właśnie chce więcej inercji . Czyli mniej 
ekspansji jak nam się z kolei wydaje. Zatem podsumowując chce mniej czy więcej ?  
 
453 
Kierkegaard  popadł w rozpacz gdy przedstawił sobie sytuacje własnego odejścia  i pochówku którego ostatnim 
pożegnalnym etapem jest łopata ziemi. Tylko tyle ? Dlaczego powrót do łona matki ziemi ma aż tak przerażać ? 
Ostatecznie można powierzyć swój los czystemu żywiołowi ognia. Powiedz któremu żywiołowi przekazujesz się 
w depozyt a powiem ci kim jesteś ?   
 
454 
W spiskowej teorii dziejów przebrzmiewa psychologia przegranych., ich niepowodzenia są oczywiście 
rezultatem gry nie fair. O dziwo mniej skwapliwie przypisujemy swe zwycięstwa spiskom, zwyciężca zawsze 
gra fair. 
 
455 
Drzewa na Polu Mokotowskim niczym zapis nut wykonany ręka geniusza. Czy słyszysz tę muzykę ?  
    
456 
Doskonale radzimy sobie bez myślenia. ( pomijamy tutaj zawiłą kwestię tego czym jest). Jeżeli możemy być 
bezmyślni to możemy również być bez świadomości. Wystarczy mechanicznie  stosować instrukcje rozumu 
czyli schematy poznawcze. Cóż jednak z dumnie brzmiącym określeniem homo sapiens ? Być może przyszłość 
należy do człowieka automatu-maszyny ? W wieku dziecięcym radzimy  sobie bez myślenia, z pomocą 
dorosłych co prawda. Niewykluczone, że myślimy wówczas inaczej. Jak ? Tego prawie nigdy się nie 
dowiadujemy jedyne co pozostaje to dość nieokreślona tęsknota za tym, określanym z punktu widzenia 
dorosłego, bezmyślnym i beztroskim stanem. Podobnie na starość chociaż o tyle inaczej, że nikt nadmiernie za 
starością nie tęskni. W pierwszym przypadku jeszcze nie pamiętamy w drugim już nie pamiętamy.  
 
 
Melancholia „przed” i „po”. Nie należy stąd wnosić, że gdzieś po  środku jesteśmy akurat „w”. To co pomiędzy 
stanowi nader skromna dziedzinę . Dobrze jeśli  wykształcimy w sobie zdolność myślenia wyćwiczoną w jakiejś 
wąskiej dyscyplinie wiedzy. Pomijamy kwestię snu domenę myśli szalonych, nieuczesanych. Myśl jest zatem 
czymś wyjątkowym, iskrą bożą, stale zagrożoną bebechowatym bezładem materii-wrogiej mrokiem swoim 
bagiennym światłu.  
 
457 
Obcość między nami . Czyż mogło być inaczej ? Nie znamy przecież samych siebie.  
Jak możemy poznać drugiego innej płci ? Nie przebyte góry i doliny płciowości między nami. Tam gdzie zjawia 
się obcość musi zawitać również samotność. Ale jest ona nieco zagmatwana z uwagi na to, że samemu sobie 
możesz jawić się jako kilka różnych także pod względem płci postaci. 
 
458 
Mamy podobno mapę ludzkiego genomu. Najogólniej plan wg. .którego funkcjonujemy, schemat, instrukcja, 
może źródło automatyzacji. Otwierają się przed nami niezwykłe możliwości manipulacji, kształtowania 
człowieka. To czego nie dokonało wychowanie w systemie kar i nagród uzyskamy być może dzięki interwencji 
genetyka. Albo już uzyskaliśmy. Należy wątpić by odkrycia tego typu były na gorąco spontanicznie 
przekazywane gawiedzi z całego świata przez mega ambony mediów. Zapewne długo eksperymentowano już 
przygotowywano charakter publicznej debaty wybrano właściwy moment by ogłoście światu dobra nowinę. 
Znowu wiek złoty wydaje się leżeć w zasięgu ręki tym razem nie będzie to królestwo Boże ani królestwo 
komunizmu lecz królestwo medycyny........” Miała być rzeka zielona i złote w niej karpie a teraz naród jest 
biedny a partia rozdarta się szarpie”.....  Cała władza w ręce dyspozytariuszy nowego panaceum na szczęście dla 
jak największej liczby indywiduów. Czyżby ktoś marzył jeszcze o Golemie ? W debacie publicznej mówi  się o 
odkryciu głównie w kontekście walki z chorobami. Nowi mesjasze muszą oczywiście uzdrawiać. Dodatkowy 
wymiar zyskuje teraz dyskusja o wolności i odpowiedzialności człowieka. W innym świetle ujrzymy po 
odkryciu także  możliwości określania istoty człowieka.  Sam kod budzi zdumienie. W jaki sposób natura mogła 



go wytworzyć ? Tutaj teoria darwinowska jest zbyt grubo ciosana może mówi rzeczywiście dostarcza nam 
jakiejś wiedzy o świecie  pawianów ale czy coś ponadto ?  
 
459 
Po odkryciu mapy ludzkiego genomu władza nie będzie musiała reedukować w więzieniach wystarcza kliniki. 
Czy ten kto kierował badaniami, na czyje zlecenie, zmienił już swój kod ? Może bywa on zmieniany na całkiem 
pokaźną skalę ? Bliżej teraz realizacji utopii Platona łatwiej już wyodrębnić trzy podstawowe typy człowieka: 
kapłana wojownika i rzemieślnika. 
 
460 
Wolność warunkuje odpowiedzialność. Tam gdzie nie ma wolności trudno oczekiwać odpowiedzialności 
przynajmniej w potocznym sensie. Wolny to ktoś nie uwięziony a więc przebywający poza zakładem 
penitencjarnym. Tutaj pojmuje się wolność w znaczeniu swobody poruszania się, niepodlegania fizycznemu 
przymusowi. Więzień zatem jest nieodpowiedzialny, jednak nie, odpowiada za siebie w sensie bycia zdolnym do 
respektowania obowiązujących w więzieniu zasad. Gdy nie będzie ich respektował przedłuży wymiar kary co 
przeważnie odbierane jest jako nieopłacalne. Wolność byłaby zatem możliwością wybierania tego co bardziej 
opłacalne. Stąd już blisko do Augustiańskiej koncepcji wolności jako wybierania wyższego dobra.( docelowo  
najwyższego dobra) Wolność tak pojmowana to czysta potencja nabierająca  treści w zależności sposobu 
naszego określenia najwyższego dobra.  W perspektywie światopoglądowej Augustyna najwyższą wartością jest 
Bóg. Problemy zaś z jej ustanowieniem pojawiają się w poglądach na świat kwestionujących i  istnienie Boga. 
Zasadne staje się w tych przypadkach pytanie kto? i na jakiej zasadzie ustanawia najwyższe wartości ? 
To wszystko co do realizacji  najwyższej wartości prowadzi stanowi wolności  urzeczywistnienie, co jej 
sprzeciwia się to zagraża  wolności. Odpowiedzialność z drugiej strony rzecz ujmując mogłaby oznaczać 
dochodzenie do uświadomienia  sobie przez dane jestestwo swojej wolności, czyli odwrotnie niż na początku 
naszego wywodu mogłaby warunkować wolność. 
Odpowiedzialny to ten który czuje się  wolny i jest zdolny tę wolność przeistoczyć w tworzenie najwyższych 
wartości. Indywidua nie spełniające obu tych warunków a więc znakomita większość ludzi byłaby wolna tylko 
połowicznie i tym samym niemal u spodu swojej istoty zależna od jestestw cieszących się pełnią wolności. 
Podobnie było by z kastami, państwami, związkami państw albo tworzą oryginalne wartości  i je realizują albo 
podlegają dyktatowi wartości względem ich zewnętrznych skazując się na połowiczną wolność. 
 
 
 
 
461 
Ciekawe światło na naszą wolność rzuca śmierć. Jeżeli zakładamy, że stanowi nieodwracalny koniec naszego 
jestestwa to stanowi także koniec naszej wolności ale chyba nie w sensie podlegania jakiemuś rodzajowi 
zniewolenia. Raczej cała dyskusja staje się wówczas bezprzedmiotową wobec radykalizmu różnicy między 
życiem a śmiercią. Wolność w tej perspektywie byłaby czymś najbardziej problematycznym bo zagrożonym  w 
każdej chwili totalnym unicestwieniem. Sytuacja radykalnie zmienia się gdy przynajmniej zostawiamy sprawę  
śmierci otwartą wskazując na nasza fundamentalną w tej kwestii niewiedzę. Wówczas pojawia się przed nami 
„być może” z niemal nieskończoną możliwością dookreślania potencji. Wolność i odpowiedzialność zyskują 
wówczas tyle odcieni ile nasza wyobraźnia zdolna jest im nadać. Wolność w naszym ujęciu to ruch, stawanie się 
dokonujące się w obrębie biegunów przeciwieństw  dochodząca do apogeum w przeżyciu ekstazy tożsamej z 
doświadczeniem w nicości  wieczności.  
 
462 
Wolność w naszym pojęciu wiąże się ze słowem  nazywającym ją po imieniu i tym samym  użyczającym jej 
istnienia. Jestestwa nie nazwane okazują się nieistniejącymi. Wolność słowa to zastanawiająca konstrukcja 
pomijamy oczywiście tutaj jej potoczne demokratyczne znaczenie które wydaje się być raczej swobodą gadania. 
Czyżby nasza wolność zawisła od kondycji mowy, słowa ? Wolność słowa oznacza brak instancji mogącej tą 
wolność odebrać. A śmierć ? Musiałaby dotknąć wszystkich mówiących, rozumiejących słowo.  Wyobrażenie 
sobie tej sytuacji jest właśnie niewyobrażalne bo gdy to sobie przedstawiamy jesteśmy bardziej niż. 
kiedykolwiek zanużeni w słowie. Co oczywiście nie zmienia naszego przekonania, że żyjemy w czasie marnym 
kiedy to posłannictwo słowa nie spełnia się, słowo traci niemal z każdym dniem możność komunikowania na 
tysiąclecia. Źródło mowy wysycha i jest to stokroć groźniejsze niż wszystkie klęski suszy razem wzięte. 
Potrzebujemy słowa z tyrańsko-uwodzicielską mocą rozlegającego się w każdym z indywiduów. Źródło 
wolności-słowa pozostaje nieznane z braku lepszych określeń możemy nazwać je cudem albo objawieniem. 
Wolność słowa  to nie jest kwestia takiego czy innego systemu politycznego, takiej lub innej konstytucji czy 
doktryny ekonomicznej, pozostaje ona kwestią źródeł życia jeżeli ono nie bije nie pomogą najlepsze systemy 



polityczne, najlepsze doktryny ekonomiczne, nic wówczas nie jest w stanie reanimować umarłego. Czy jesteśmy 
w jakiś sposób winni że, źródło przestaje być  źródłem ? Czy zatem jesteśmy odpowiedzialni i wolni na tym 
źródłowym poziomie ? Nie jesteśmy ani winni ani w tym sensie wolni ale odpowiedzialność czyli konsekwencje 
utraty źródła istnienia poniesiemy doświadczymy ich na własnej skórze ? Czyż to nie tragedia ?  A  może po 
prostu  nieuczciwy handel nic nie być winnym a za wszystko zapłacić ? Czy to sprawiedliwe ? Skąd bierze się to 
nasze urojenie, że cokolwiek w ogóle powinno być sprawiedliwe ? 
Wolność jako coś  czego wcale możemy nie dostąpić  a jeśli nawet to zawsze możemy ją utracić. Boleść 
wiecznej straty. Albo bardziej po polsku wolność jako zasada czysto negatywna  jako możliwość powiedzenia 
liberum veto, nie całemu światu w imię czego prawdy, kaprysu, honoru ? 
 
463 
Nieprzewidywalność wydarzeń mających nastąpić w przyszłości jej otwarty charakter  dodatkowo wzbogaca i 
komplikuje nasze rozważania dotyczące wolności. Czyżby i czas miał swoje pięć minut gdy mowa o wolności.? 
Zatem problematyka wolności wiąże się nierozerwalnie z innymi  zasadniczymi kwestiami naszej egzystencji 
takimi jak śmierć- pełnia życia, wina -niewinność odpowiedzialność lub jej brak, twórczość- nietwórczość, 
sprawiedliwość i niesprawiedliwość, czas-wieczność. Czyżby wolność obiawiała tym samym  naturę koła 
zapisanego tysiącami antynomi ,stanowiących jak gdyby jej mapę ?   
 
464 
 Gdybyś miał  kiedyś owoc wiśni pod stopą   nauczyłbyś  się stąpać tanecznym krokiem..   
 
465 
Dziś na Krakowskim Przedmieściu na budynkach  uniwersyteckich zmieniano tradycyjne tablice czerwone z 
białymi napisami  informujące o charakterze budynku na niebieskie .....dziwne uczucie do tej pory czynili to 
przede wszystkim okupanci. 
 
466  
Szczególny rys ludzkiego losu symbolizuje historia pewnego niemieckiego barona, żyjącego na początku 
naszego stulecia. Otóż postanowił on  na pustyni w Afryce hodować konie. Wkrótce potem zginał na wojnie  a 
zdziczałe konie ciągle jeszcze  walczą  z wstrząsającą  zaciekłością o przetrwanie w ekstremalnych warunkach. 
 
 
467 
Rozważania o wolności bez pojęcia woli ?  Cóż, bywa, że wątpimy czy coś realnego  te słowa  skrywają ? 
 
468 
Gdyby Don Juan choćby na jakiś czas odpuścił sobie podboje miłosne przekonałby się zapewne ile w tym 
sposobie bycia, jak z resztą w każdym innym, arbitralności i przyzwyczajenia. 
 
469 
„Inny świat”  Herllinga Grudzińskiego ilustruje zależność literatury od politycznej koniunktury. Gdyby w Fulton 
H. Truman nie ogłosił  opuszczenia  na Łabie żelaznej kurtyny literatura tej treści nie osiagnełaby tak znacznego 
rezonansu. Zimna wojna uczyniła ją przydatną w kampanii o prymat na świecie. Nie umniejsza to rzecz jasna 
powagi i znaczenia świadectwa  jakie składa Herlling Grudziński. Nie mniej jednak porównywanie Herllinga z 
Proustem  poczynione przez Lechonia w krótkiej recenzji zamieszczonej na obwolucie książki wydaje się mocno 
naciągane a nawet stojąc na gruncie „Innego Świata” po prostu nieuprawnione. Inny świat to znaczy taki do  
którego żadna  zewnętrzna miara nie pasuję.  Oczywiście chcąc go jakoś przyswoić musimy tą miarę nieustannie 
stosować. 
Ale nie zmienia to w niczym naszego przekonania o niestosowności sytuowania w jednym szeregu Prousta i 
Herllinga. Proust pisał jak nikt przed nim i po nim. Był zjawiskiem  w pełnym znaczeniu tego słowa 
wyjątkowym.  
Inaczej Herlling zarówno przed publikacją jego książki jak i po jej ukazaniu się istniała obfita literatura obozowa   
posługująca się podobnymi środkami artystycznej ekspresji. Herlling nie spowodował żadnego przełomu w 
sposobie  uprawiania literatury. Jego dzieło nie ma tak wielorakich i doniosłych implikacji filozoficznych. Bo 
sprawa zostaje prosto, dobitnie i brutalnie postawiona. Tam gdzie jest się stale głodnym nie ma miejsca na 
filozofię. Wedle wszelkiego prawdopodobieństwa jest to obserwacja w dużym stopniu słuszna., rzucająca 
właściwe światło na  „Inny Świat” w którym walka toczy się  o przetrwanie nawet jeśli miałaby być to jedynie 
zwierzęce bytowanie. Wierzymy jednak wbrew Herlligowi, że nie jest to reguła od której nie ma wyjątku . 
Proust odkrywa nowe obszary dla filozoficznej refleksji, chyba jednak nie tylko dlatego, że jest dobrze 
odżywiony i dane mu było poruszać się w świecie dzieł sztuki najwyższej wartości. Ostatecznie było to udziałem 



wielu ale jednak tylko on napisał w „Poszukiwaniu Straconego Czasu”. U Herllinga objawiła się po trosze 
marksistowsko -darwinistyczna maniera  skrajnego uzależnienia jednostki od warunków zewnętrznych. Dzięki 
jednak   świadectwu Prousta wiemy, że świat każdego indywiduum jest inny a zatem każdy łagiernik również 
ma swój inny świat w którym nie koniecznie musi zawsze zwyciężać zasada „zjadaj i nie pozwól by cię 
zjedzono”. 
Nasze stanowisko spotkało by się zapewne z błyskawiczną  i  szyderczą ripostę niejednego starego łagiernik 
mniej więcej w następującym stylu „ dzisiaj kolego mędrkujesz  a jutro ze strachu zrobisz pod siebie i będziesz 
na kolanach błagał  o kawałek chleba. Odpowiedzielibyśmy wówczas ja lub ty być może tak dzisiaj błagam o 
chleb jutro depczę plaże nad morzem śródziemnym  Ale Kolbe (czy Korczak)  nie. Oto koło istnienia.   
Dlatego tak doniosłe znaczenie ma jego przypadek ? tworzy bowiem wyłom w spójnej przecież marskistowsko -
darwinowskiej wizji świata. Jeszcze jedno zdziwienie.  Z obozów hitlerowskich wyszli „święci”  z radzieckich 
łagrów raczej nie. Dlaczego? Negatywnie zaskakuje nas u Herllinga swoisty stosunek do kobiet wyłażący na 
wierzch gdy autor opisuję los córki polskiego oficera. próbującej za wszelką cenę „nie skurwić się” jak to sam  
określa. Próbowała jak długo mogła w końcu wzięto ją głodem Autor odnotowuje to z pewną  złośliwą 
stysfakcją, nikt nie wyłamał się zatem żelaznemu prawu  głodu i niewolniczego posłuszeństwa , nawet córka 
polskiego oficera. Nie dobrze nam się kojarzy ta niechęć do polskiego oficera. Piszemy to rzecz jasna  z punktu 
widzenia ludzi zanurzonych po uszy w dobrobycie nie znających smaku ekstremalnego położenia. Niestety 
musimy wierzyć w istnienie wyjątków, co  nie obciąża w ostateczny sposób konta tych  którzy w ciężkich 
czasach  żyli zgodnie z regułą. Zdarzają się w książce Herllinga momenty nam bliskie zawierające inspirującą 
refleksję dotycząca np. samotności, wrażeniu głębi i zgodności z samym sobą jaką  pozostawia. Ba więcej, 
natrafimy przy uważnej lekturze rzeczywiście na pewien Proustowski trop zostawiły go po sobie krótkie aluzje 
do czasu a ściślej mówiąc do wrażenia braku jego upływu  między odsiadką Herllinga i mającą miejsce grubo 
ponad 50 lat wcześniej odsiadką Dostojewskiego.  Tego typu odkrycie dotyka i porusza, bo burzy nasze utarte 
wyobrażenia o czasoprzestrzeni. Wieczność jak opuszczenie powiek i opuszczenie powiek jak wieczność. 
Niestety ciągle  nikt nie wie co począć z tym gigantycznym wykreowanym przez system radziecki i dwudzieste 
stulecie cierpieniem. Nowy człowiek który miał zostać powołany do istnienia okazał się jeszcze mizerniejszym 
nieborakiem niż  żałosny nienawidzony dość powszechnie typ burżuazyjno-mieszczański. Wolność u Herllinga 
to po prostu wolność od głodu, przymusu wykańczającej fizycznej pracy i niszczącej duchowo propagandy. Na 
przekór naszym wcześniejszym rozważaniom tylko tyle i aż tyle. Wiadomo bowiem, że dla  setek milionów 
istnień ludzkich tego „tylko tyle” nie wystarczało i ciągle nie wystarcza. Nie ma u Herllinga ani nowych pytań, 
ani wizji przyszłości ani prób odpowiedzi na stare znane niemal od zawsze ludzkości kwestie.  
 
 
Herlling jest od  relacjonowanie i  robi to dobrze  w  sposób wstrząsający, prawdopodobnie inaczej urgyźć tego 
nie można.  
 
470 
Nauka zaskakuje raz po raz okazuje się, że te same cząstki elementarne mogą być w dwóch miejscach 
jednocześnie. O co  właściwie tyle hałasu. Wielu z tych którzy stali na gruncie tzw. dualizmu ducha i ciała  
odczuwali to chyba jako coś oczywistego. Cóż z tego, że fizycznie jestem tu,  duch jednak szybuje jednocześnie  
w dale dal ?  
 
471 
Jeżeli coś cię nie zabija to cię wzmacnia. Ale to jedynie półprawda, ćwierć prawda albo jeszcze gorzej prosta 
empiria obala to uroszczenie. Umarł mózg ciało jeszcze funkcjonuje podtrzymywane przez medyczna aparaturę. 
Cóż tutaj zostało wzmocnione ? Podobnie z przypadkami opisywanymi przez Herllinga w jaki sposób zostali 
wzmocnieni ci którzy przeżyli skoro pozbawiono ich wszelkich ideałów ? 
 
472 
Proust czytany inaczej  wypowiada marzenia które obecnie realizują: się  rząd światowy, stany zjednoczone 
Europy, uznany przez opinię publiczną za równouprawniony homoseksualizm.  
 
473 
Teoria spiskowa oparta na dualiźmie dobra i zła ma w swoim  rozwinięciu niemal równie ważną ideę 
wybraństwa. Skoro Izrael został wybrany przez Boga do realizowania panowania nad światem to 
prawdopodobnie dołoży wszelkich starań by ten cel osiągnąć. Pozbawiony przez  tysiąclecia własnej 
państwowości, funkcjonujący w nieprzychylnym wrogim często otoczeniu, był niejako skazany na spiskowania. 
Podobnie z resztą jak inne państwa o imperialnych ambicjach, wierzące w swoją misję albo te pozbawione 
niepodległości a próbujące się na nią wybić. Geniusz Izraela polegał na tym, że jako pierwszy  ten pomysł 
ogłosił ( chyba, że o poprzednikach pamięć nie przetrwała, tym gorzej dla ich geniuszu) w połączeniu z 



koncepcją  monoteistycznego Boga i to w dodatku  w dziele formatu Starego Testamentu.  To jest majstersztyk 
nie mający sobie równych, cud świata. 
 
474 
Polska Chrystusem narodów ciekawe hasło i bardzo niebezpieczne  gwarantujące niemal  prześladowanie na 
wieki. 
 
475 
Śmierć Boga oznacza również koniec wybraństwa a także  i to, że nawet pieniądz dłużej nie jest już boski.    
 
476 
Przykazanie miłości bliźniego rozbija się o słowa jak siebie samego z  uczuciem miłości do siebie bywają stale 
kłopoty. 
 
477 
N charakteryzując Izraela uznał, że jego nadrzędną ideą moralną był nakaz szacunku do rodziców wyrażony w 
przykazaniu „ czcij matkę swoją i ojca swego”. To oczywiście też  ale może przede wszystkim  bardziej 
pierwotne przykazanie „  zostałeś wybrany Izraelu”.  
 
478 
Oto fotografia przedstawiającą atrakcyjną klęcząca dziewczynę, rzut oka i wszystko jasne .Tym razem jest 
jednak zupełnie inaczej pod spodem zamieszczono bowiem napis „dziewczyny czekają na twoją modlitwę”. 
Zaskoczenie zupełne, szok. Na wszystko  mogą czekać ale na modlitwę...... kto by pomyślał ? Szok.  
 
479 
W dupie gnije wam marchew w płucach fruwa wam mól .  
 
480 
Heideggerowskie kwestionowanie myślenia sugestia, że być może jeszcze nie myślimy pokrewne jest N  
kwestionowaniu świadomości i jej roli w naszym życiu.  Skoro nie myślimy a istniejemy przez  tysiące, miliony 
lat to może myślenie nie jest potrzebne. 
 
 
Może za jego sprawą w gruncie rzeczy nic się nie dzieje, nic się w ogóle nigdy nie dokonało. To oczywiście nie 
przesądza, że nic nie może za jego sprawą w przyszłości się dokonać. Kto wie czy nie jest to nasze właściwe 
zadanie ?  Wzniecić iskrę myślenia, powodować mentalny pożar świata, uczynić glob ziemia ognistą. Ale 
najpierw w  zadawalający sposób trzeba wyjaśnić  czym jest myślenie ? 
Oczywiście nie myślimy jeszcze wielu rzeczy np. dotyczących naszej indywidualnej i  zbiorowej przyszłości. 
Nie myślimy już wielu rzeczy które niegdyś zajmowały umysły . W odniesieniu do przyszłości najlepiej widać 
niesamoistność myślenia, nie jesteśmy w stanie pomyśleć czegoś póki nie wydarzy się coś dostarczając nam 
empirycznego materiału. Mistyfikujemy myślenie zapominając o jego podobieństwie do procesu trawienia, 
skądinąd wedle ostatnich  ustaleń nauki bardziej złożonego niż nam się wcześniej wydawało. Ostatecznie nie jest 
to takie straszne myślenie dobre jak chleb. Heideggerowskie zakwestionowanie myślenia ponownie stawia przed 
nami problem istnienia.  Dotąd istnieliśmy po kartezjańsku bo myśleliśmy,  a teraz ? Byliśmy ludzcy bo 
myśleliśmy, skoro nie myślimy to kim jesteśmy ?  
 
481 
 Filozof nie idący śladami Chrystusa z konieczności staje się Jego konkurentem „wie lepiej” jest” lepszy”. 
 
482 
Wspominaliśmy już kiedyś o czarnej międzygwiezdnej przestrzeni która wzbudza znacznie mniej 
zainteresowania niż błyszczące na niebie gwiazdy. Nieoczekiwanie życie dopisało ciąg dalszy do tego 
spostrzeżenia. Okazuje się ,że są  prowadzane  intensywne badania naukowe dotyczące natury tej czerni 
międzygwiezdnej. W ich wyniku  ustalono sybstancjalny charakter tej „materii” w odmianie  nieznanej 
dotychczas nauce. Przypisano też tej substancji  bardziej długotrwały żywot niż gwiazdom. Ustalenia te zapadły 
przy użyciu najnowszej skomplikowanej aparatury m. in. teleskopów. Nas interesuje przede wszystkim natura 
owej intuicji naprowadzającej  na zagadkowe zjawiska niezależnie od nauki i pozostającej na jej usługach 
skomplikowanej aparatury. Niedoceniane przez nas z reguły „poza racjonalne” sposoby poznania mogą okazać 
się cennym źródłem wiedzy. Powszechnie prześlepia się sen i tą stronę naszej egzystencji opierającą się 
naukowej eksploracji. Sen może być  nie tylko domeną Jungowskich archetypów, czy Freudowskich  



kompleksów. Nie wykluczone, że jego osnową jest pamięć sięgająca całości historii życia. Zdaje się nam, że  
poznajemy jedynie na jawie tymczasem we śnie mogą się dokonywać prawdziwe orgie poznania. Gdy rozum śpi 
niekoniecznie muszą budzić się tylko demony. Druga rzecz  ważna dla nas w tym kontekście to nasze 
wyobrażenie wszechświata. Teraz okazuje się, że między gwiazdami nie dominuje pustka lecz „ciało -masa” 
międzygwiezdna. Wszechświat zdaje się podobnie jak człowiek nie znosić pustki. Wszystko co jest pozostaje w 
intymnym kontakcie z tą „masą”. My zaś nic prawie o jej naturze nie wiemy, ledwie zaczęliśmy przecież o nią 
pytać. Kurczy się? czy rozciąga? gęstnieje? czy rzednie? nagrzewa się? czy stygnie? faluje? wibruje? diabli 
wiedzą co jeszcze wyczynia z sobą samą i pośrednio z nami? 
 
483 
Wąska coraz węższa specjalizacji w nauce nie zezwala  badaczom w obawie przed utratą statutu naukowca 
wychylać się poza  domenę wiedzy którą reprezentują.. Inaczej jest z filozofią , o ile tylko zostaje uznane za jej 
zadanie tworzenie obrazu całości istnienia, powinnością niemal jest wychylać się poza ramy tzw. zdrowego 
rozsądku.  Naukowiec niczym pracowita mrówka jest zdolny poznawać tylko mrowisko w którym dokonuje się 
jego życie  filozof  poza nim przeczuwa bujne istnienie.  Niewykluczone, że decyduje o tym intuicja w rodzaju 
wspomnianej  wyżej. 
 
484 
Wolność ma wiele może nieskończenie wiele stopni i odcieni. Jeżeli świat ma początek i koniec w czasie 
podobnie będzie z naszą wolnością bo ograniczona zostaje radykalnie nasza swoboda poruszania się. Ziemia 
jako Alcatraz na większą nieco skalę . Piłka pinpongowa niesiona nurtem międzygwiezdnej Amazonki.   
 
485 
Cień Holocaustów(!) ciągle rozpościera się nad nami , niby ludzie żyją jak gdyby nigdy nic ale to egzystowanie 
ma jakiś mechaniczny charakter, dokonuje się półgębkiem , nasycone jest głęboką niewiarą mającą w tle 
gigantyczny mord którego sensu nikt dotąd nie wyjaśnił. 
 
486 
Blondyneczki na scenę dziesięć, dwadzieścia, trzydzieści .Wielkie show. Teraz pi....czk..mi do przodu proszę po 
oczach milionów telewidzów. Co nocna porcja wrażeń które muszą jakoś wpływać na stan masy 
międzygwiezdnej. Może  także dzięki temu rodzą się i/albo gasną supernowe.    
 
 
487 
Nad przepaścią  jaka dzieli smak szczypioru i czekolady namyślał się chwilę.  
 
488 
Piasek , Wisła, i  las. Prosty mazowiecki krajobraz dostarczający wielu pięknych wzruszeń. By ich doświadczyć 
trzeba jednak spełniać pewne warunki być zdolnym do przeżywania np. zachwytu. Można przemierzyć ziemię 
100 razy dookoła i nie poznać tego uczucia. Tzw. zwykły los( oceniany przez zewnętrznego obserwatora) może 
mieć nadzwyczaj mięsisty miąższ  i odwrotnie niezwykłe dzieje życia mogą być robaczywe w  swojej istocie. 
 
489 
Do trwogi Kierkegaarda dopowiemy: spójrz na martwe ciało, na stosy ciał jak na ziarno o którym nie wiemy 
czym zakwitnie.   
 
490 
Tak oto doszliśmy do mądrości pewnego UB-ka  mającego w zwyczaju mawiać więzionym żołnierzom AK, że 
,niedługo porośnie na nich  trawa,  którą zjedzą  krowy dajęce mleko krzepiące dzieci owego Ubeka. W ten 
sposób ziściła się Lukrecjusza wizja świata w historycznym kostiumie ustroju sprawiedliwości społecznej. 
 
491 
Czyż to nie kokieteria z tą niechęcią do kanibalizmu ?  
                                                                                                    
492 
Śmierć to narodziny na wspak .Dziecko w łonie matki też broni się przed nowym i nieznanym. Późnej przeżywa 
zdumienie.  
 
493 



W pewnej czeskiej komedii z lat 70 tych  miłość zdefiniowano jako tęsknotę za miejscem urodzenia. Całkiem 
dobre określenia tego złożonego zjawiska emocjonalnej natury noszące w sobie piętno wiecznego powrotu. 
Uczucie skłaniające do poszukiwania bezpiecznego portu, tęsknota za harmonijnym wpisaniem się w  łono matki 
wszechrzeczy.  
 
494 
Życie jako całość może przecież znajdować się dopiero w fazie prenatalnej.  Ale są  i tacy co głoszą już koniec. 
Czyżby jakieś aborcyjne zapędy  zdradzali ? 
 
495 
Teoria względności była wbrew swojej nazwie traktowana dotąd bezwzględnie. Jeden z podstawowych 
dogmatów tej teorii głosi niemożliwość przekroczenia prędkości światła w tym punkcie teoria nie chce 
dopuszczać żadnej względności. Pewnie za jakiś czas padnie i to przekonanie by dać początek nowej teorii. 
Podobnie po trupie dogmatu starej fizyki dotyczącej  eteru  narodziła się nowa teoria Einsteina 
 
496 
Co stało się z ludzką psyche? Dlaczego potrzebujemy potwornej dawki hałasu, szumu informacyjnego ? Czy 
próbujemy zagłuszyć otchłanie które się nam objawiają ? 
 
497 
Czy fizyka nie zasługuje na traktowanie z przymrużeniem oka skoro 300 lat po teorii Hume zaczyna dopiero 
powątpiewać w zasadność związku przyczynowo-skutkowego ?  Oto kolejny przyczynek do dyskusji nad 
intuicją. Nauka dysponująca potężnym aparatem technicznym osiąga właśnie punkt który był oczywisty dla 
Huma już 300 lat temu. 
 
498 
Nauka empiryczna legitymizowała swoje odkrycia praktyką: latamy na księżyc ( czy wiemy to na pewno?) a 
zatem nasze koncepcje stanowiące zaplecze teoretyczne dla lotów kosmicznych są prawdziwe ? Ale tego rodzaju 
kryterium prawdziwości spełniają również  np.  łososie które przepływają tysiące mil by złożyć ikrę i dać 
początek nowemu życiu.   Jak wchodzą w posiadanie swojej wiedzy ?  
 
 
 
Czy są tylko medium dla kodu genetycznego  który raz po raz „potrzebuje wcielić się” w nowe ciało i tym 
sposobem dokonać kolejnej reinkarnacji ? 
Ile czasu potrzebował człowiek by przepłynąć z Europy do Ameryki ? Niemal całe dotychczasowe swoje 
istnienie. Ile zaś czasu potrzebuje łosoś ? Od swoich początków przemierzał tą trasę. Człowiek nauczył się tego 
w końcu, tak jak nauczył się latać, co nigdy nie będzie udziałem łososia, gdyby zaczął fruwać przestałby być 
sobą. Człowiek przeciwnie tym bardziej jest sobą. W swoim nienasyceniu zazdrości talentów wszystkiemu co 
żyje. Ba  nawet Bogu którego istnienie jest kwestionowane. Człowiek zawsze dotąd rozsadzał ramy w których 
umieszczała go natura ? Czyżby nie przeznaczyła mu żadnych ram na stałe ? Dlaczego potrzebował tyle czasu 
by nauczyć się tego co od razu umie łosoś ? 
 
499 
Koło symbolizuje siłę i spokój.  Ale także kołobłęd oznaczający utratę kierunku, podobnie jak w śnieżycy 
człowiek błądzi i wraca do punktu wyjścia. Człowiek ranny w serce obraca się wokół siebie zanim padnie.  
Oślepione ptactwo kołuje bezradnie wokół latarni morskiej. 
 
500 
Odkrycia  nauki chociaż fascynujące koniec końców muszą wydać się jałowymi. Cóż bowiem zmieniają w 
naszej sytuacji gdy na daremnie poszukujemy wieczność ? 
 
501 
Jeśli we śnie żyjemy tak intensywnie to może nieodpowiedzialnością byłoby odłączać tzw. nieuleczalnie 
chorego od aparatury podtrzymującej  jego „biologiczne istnienie”.  Skąd bowiem wiemy jak intensywnie żyje 
nie żyjąc już  jedynie wedle  technokratycznych kryteriów ? 
 
502 



Teksty Platona odczytane mniej więcej po 2000 lat przez  włoskich filologów zrodziły zjawisko zwane  
humanizmem którego znaczenie dla kultury zachodu trudno przecenić. Zachowuje ono bowiem ciągle  
inspirującą  moc. Jakie dziedzictwo pozostawiły po sobie teksty Marksa ? 
 
503 
Żeglowanie łodzią po jeziorze o zmierzchu  może posłużyć za argument w dyskusji o wątpliwej granicy między 
jawą a snem. Można je także wykorzystać jako jeszcze jedną rację na rzecz sceptycyzmu Oto solidny ląd staje 
się nagle ulotną, wilgotną  mgiełką. Niebo zwane dumnie firmamentem wydaje się mieć  konsystencję wody i do 
tego cisza w której niechybnie poginęły inne istoty żywe poza rybami  zamiatającymi ogonami jej bezdenną toń.   
 
504 
Praca zarobkowa i życie rodzinne jako panaceum na chorobę zwaną filozofią. 
 
505 
Niepodobna zrozumieć czemu Chrystus upodobał sobie chromych, głupiutkich, maluczkich.  
 
506 
Wakacyjna widokówka z nad morza. Kraina umarłych, lichego handlu, taniej rozrywki i nieprzebranej masy 
ludzkiej rozlewającej się siłą inercji. Tylko może trzyma fason. Porywający taniec spienionych fal. Rydwany 
Posejdona. Barw więcej niż na  płótnach impresjonistów.  No i coś jeszcze ... jakieś ciało, co jak Ramona pręży 
się i gnie, ale już chyba nieco inaczej.... bez gorliwości neofity. 
 
507 
Rodzina okazuje się panaceum na pewien szczególny rodzaj filozofii tej mianowicie zwanej egzystencalną. 
Charakterystyczny dla niej  rodzaj retoryki nie przemawia do osób obdarzonych  potomstwem. Filozofia 
tworzona przez  pojedynczych dla pojedynczych, problematyczna w swojej istocie skoro wystarczy być we 
dwoje by przestała oddziaływać. Typowa „mądrość” o wybiórczym zasięgu. 
 
508 
Bohaterowie Biblijni szczególnie cenili sobie Boskie gwarancje kontynuacji   rodu  na długie stulecia. A my ? 
gdzie jest dzisiaj potomstwo Goethego ? Krew czy słowo ? 
 
 
 
510 
Trzy leciwe Niemki w Kołobrzegu, siedzą, patrzą na morze i jedzą lody Americanos. Niewykluczone, że 55 lat 
temu w tym samym miejscu usiłowały powstrzymać pochód Armii Czerwonej wspieranej skromnymi siłami 
polskimi ? Ba, próbowały zatrzymać koło zamachowe historii. 
 
511 
Co pozostało po Marksie ? Mniej więcej to co namalował Max Ernst na obrazie „Europa po deszczu” o który 
przy okazji wizyty państwowej spytał podobno Wałęsę prezydent Niemiec. Ciekawe jak z tej opresji wybrnęła 
chluba naszego narodu ? 
 
512 
Chyba zaczyna do nas docierać co znaczy słowo „pokój”? Z ilustrujmy  to na następującym przykładzie: leniwe, 
niedzielne popołudnie kiedy nie poruszają się nawet liście drzew, niebo i myśloskłon puste, błogie 
wszechogarniające poczucie (s)pokoju a w bebechach miele się łagodnie 1001  drobiazgów.    
 
513 
Co pozostało po Marksie ? może ty i ja ? syci, przyodziani, po urlopie, w miarę zdrowi tylko dlaczego dotąd nie 
stworzyliśmy dzieł na miarę Arystotelesa ? 
 
 514 
Modelowa  brzydota  tzw. wesołych miasteczek z pewnością zasługuje na odrębne studium. Upodobanie do 
potworności  zlekceważonej i bagatelizowanej bije z każdej z tych plastikowych figur. W syte niedzielne 
popołudnia wypełzają  na żer bestie zwłaszcza w wesołych miasteczkach.   
 
515 



Himmler na wieść o wybuchu Powstania Warszawskiego ponoć  ucieszył się dostrzegając  w samobójczej 
śmierci ( kto wie może było to morderstwo na zlecenie?) inteligencji warszawskiej unikalną na skalę 1000 lecia 
szansę Niemiec na przebicie się w końcu na Wschód. Polacy w tym ambitnym zadaniu, jak to ujął, od 700 lat 
przeszkadzali. Mówiąc o Niemcach miał na myśli generację swoich dzieci i wnuków. Rachuby, nazistowskiego 
stratega, jednak do pewnego stopnia zawiodły .To nie Niemcy przesunęły się na wschód ale wschód przesunął 
się do Berlina serca Niemiec a nawet dalej bo sięgnął  swoimi  czerwonymi  łapskami  Łaby, przynajmniej w 
pokoleniu dzieci. W przypadku pokolenia wnuków wypowiedź Himmlera staje się bardziej realistyczna ale 
przede wszystkim na planie ekspansji ekonomicznej zastępującej dzisiaj ekspansję militarną. 
 
516 
Marzyło się kontestatorom tradycji ojczyźnianej, że gdy wybijemy się na wolność zrzucimy wreszcie jarzmo 
obowiązków Polaka -obywatela  będzie szansa na krzewienie się indywidualności w wielkim stylu. Tymczasem 
co? problematyczna wolność a  po wielkich indywidualnościach śladów mniej niż po Yeti.. Nie jest to zjawisko 
typowo polskie ale raczej ogólnoeuropejskie, przy czym my bardziej niż inni potrzebujemy gigantów stoimy 
bowiem ciagle w obliczu Goga i Magoga.  Czy zgadzając się na zakwalifikowanie Polski pod wieloma 
względami do krajów średnich, możemy przystać również na to by człowieczeństwo w wydaniu polskim było 
ledwie przeciętne, średnie ? I to idiotyczne wezwanie do budowy klasy średniej jako czynu na miarę nowszych 
generacji .  
Czyżby Himmler nie pomylił się ani trochę co do ostatecznego zejścia z areny dziejów inteligencji polskiej ? 
Jeżeli jest inaczej to gdzie jest ta nasza ekstraklasa ?  Po jakich czynach ją poznamy ?  
 
517 
Oddychamy  z ulgą na wieść o trzęsieniach ziemi zdarzających się w innych rejonach świata, wydaje nam się, że 
dzięki Bogu,  nie żyjemy na terenach wrażliwych sejsmologicznie. Ale to złudzenie bytujemy pod wulkanem. 
 
518 
 .......i ten Baczyński niezastąpiony  piewca, krucjatę dzieci  Warszawy przejmująco opisywał... ..nie dane mu 
było jednak opowiedzieć o jej wielkości  na miarę tragedii miasta i swojego talentu ......Boleść wiecznej straty. 
 
519 
A może ta inteligencja inteligentniejsza była niż nam się wydaje. Przeczuła, że jej czas minął bezpowrotnie, że 
nadchodzi na wieki całe czas kramarzy których jedyną mądrością życiową jest „taniej kupić drożej sprzedać”. I 
nic i nikt nie może tego procesu odwrócić.  
 
 
Choćby spłonęło 100 Warszaw do ogłupiałych dzieci i wnuków żadne przesłanie poza „ kupić i sprzedać” już  
nie dotrze.  A więc ten pożar świata był krzykiem rozpaczy wielkim wołaniem nie, żałobnym szlochaniem po 
świecie który spopielał się właśnie wraz z miastem. Warszawa umierała niczym Sokrates który jednak nie 
znalazł swojego Platona. Znaczenie tego wydarzenia  idzie w zapomnienie. Czy wyobrażamy sobie Chrystusa 
bez apostołów ? Warszawa miasto wyklęte, tu apostołom gipsuje się usta a potem okrywa niesławą ich pamięć. 
Czyż to nie tragiczne ?Może nawet piękniejsze, mimo wszystko, a przez to właśnie, że zapomniane to radykalnie 
autentyczne. Działanie przez które nie osiągnięto nic. Koniec końców wszystko co istnieje przestanie istnieć być 
może i nie pozostanie po nim nawet kamień na kamieniu. Porządek serca przeciw porządkowi rozumu. Czy 
możemy wymagać od Antygony by była rozsądna ? Racje rozumu nie przemawiają do namiętności  przez  który  
z kolei manifestować się może wyższy  rozum  i  piękno. 
W  Warszawie rozpalił się jeszcze raz ogień odwiecznej walki dobra i zła. Czyżby była to wojna religijna 
prowadzona w obronie chrześcijaństwa ?  
 
520 
W Powstaniu Warszawskim rozstrzygnięto twierdząco pytanie czy są wartości dla których warto poświęcić 
życie?  
Czy rozsądek odmawiający powstaniu wartości nie jest przypadkiem zakamuflowanym strachem przed śmiercią 
?  
Czy rozsądek nie ceni życia ponad wszystko choćby w najbardziej niewolniczej formie, za wszelką cenę, byle 
jak aby trwać ? W  Warszawie najwyraźniej  górę wzięły inne racje. W ciągu 63 dni manifestowała się  pogarda 
śmierci godna pierwszych chrześcijan. W  Wenecji  po polsku  kanałami płynęła  błękitna krew powstańców,  
nie woda.  Czy jednak  z  punktu widzenia ściśle wojskowego nie był to nonsens ? No cóż, dopiero zderzenie 
tych antypodycznych perspektyw uzmysławia nam absurdalnie harmonijną naturę istnienia. Czy jesteśmy w nie 
w stanie wierzyć właśnie dlatego ? Czy nie brakuje nam odwagi Tertuliana ? 
 



521 
Chwila  zastanowienia prowadzi do zdumienia nad perwersyjnością żądań rozumu. Oto nawet od śmierci 
wymaga ta instancja bezduszna  by przynosiła pożytek, korzyść wymienną by można ją  zaksięgować na plus. 
Ale śmierć jest niepojęta w swej nieodgadnionej naturze, niewytłumaczalna siłami rozumu. Należy do świata, 
który wypadł z kolein , wymknął się sieci pojęć. Rozsądnie rozumnym wszystko wydaje się łatwo strawne 
Katyń, Oświęcim, Wołyń, Warszawa dadzą się ostatecznie jakoś z racjonalizować, bilans musi być dodatni.  
Gigantyczne zmagania między Tanatosem a Erosem, między rozumem a namiętnością , jeżeli nie można już żyć 
godnie to może przynajmniej należy spróbować odejść z klasą. 
 
522 
Na historii XX stulecia wycisnęły swój charakter  dwie nienawiści o znacznej mocy nazistowska i 
komunistyczna.  
Generalnie mimo całego pozornego oświecenia ich ideologów w swej istocie były zjawiskami podobnymi do 
religijnych przekonań Majów. Oto wystarczy tylko ofiara z ludzi by zapewnić innym nadejście złotego wieku. 
Powinno to nas uczyć podejrzliwości wobec ideologii czerpiących swoje natchnienie z nienawiści. Przesłaniają 
one bowiem wampiryczną żądzę krwi. Człowiek to również ten który kocha okrucieństwo to apropos prób 
określenia jego istoty. Zwierz któremu coś zaczyna nie pasować jeśli przez  jakiś czas nie ma zabijania na 
hurtową skalę.   
 
523 
N wizja religii antypodyczna do wizji Marksa który widział w niej tylko opium dla ludu.( albo robił co mógł by 
jego uczniowie przejęli to przekonanie, sam w  nie wierząc ). N odwrotnie religia i jej współczesne popłuczyny 
w rodzaju wszelkiej maści socjalizmów to opium za pomocą którego masy próbują skrępować aktywność 
wybitnych indywiduów. Trudno zaprzeczyć, że religia spełnia również  funkcje wspomniane przez Marksa i N 
ale nie są to jej funkcje jedyne ani bynajmniej najważniejsze.                                                                                                    
    
524 
Odmiana relatywistycznego ujęcia czasu patrzysz na swojego syna  i nie możesz oprzeć się wrażeniu, że oto 
widzisz siebie z okresu wczesnego dzieciństwa. Doświadczasz rozdwojenia swojego jestestwa  zatrzymania i 
powrotu w czasie. 
 
525 
Zapomniana polska mistyczka udzieliła nam odpowiedzi na pytanie dlaczego Bóg kocha biednych, zagubionych, 
dzieje się tak podobno bo dostrzega w nich dusze potępionych którym  dano szansę poprawy.  
 
 
 
Możliwe, że biedni i zgnębieni są w pewnym sensie najbardziej perspektywiczni. Nie mając aktualnie nic 
przynajmniej teoretycznie mają wszystko przed sobą. Tak objawiałaby się nie tylko dobroć Boża ale i chytrość 
historii zawsze pozostawiającej margines wydziedziczonych  by stanowili wodę na młyn koła dziejów.   
 
526 
Intelektualista albo raczej ktoś dla kogo myślenie jest wyzwaniem musi być osadzony w „konkretnych” realiach 
„tu i teraz”  niczym roślina która ma wydać owoce. Nie znamy póki co winogron po części z Malezji, z Włoch i 
Kalifornii. Oto powód dla którego kosmopolityzm negujący znaczenie państwowości budzi zastrzeżenia. 
 
527 
Mogą jednak z tą Polską wnuki  Himmlera mieć jeszcze problemy. Elit może  już nie ma ale czyż nie wystarczy 
jeden sprawiedliwy  skrojony na większa miarę by zbudować zamek w spiżu ryty ? 
 
528 
Kiedyś głoszono w Polsce zasadę „nic o nas bez nas” dzisiaj nie zasłużenie poszła ta zasada w zapomnienie albo 
też została skazana na śmierć przez zamilczenie.  
Nigdy nie służyły Polsce dyrektywy płynące z Moskwy, Berlina czy Wiednia. Dlaczego teraz miałyby nam 
dogodzić instrukcje Brukseli ? Znowu rewolucjonizuje się życie zbiorowe, poddając je eksperymentom o 
różnym zasięgu i znaczeniu. Przede wszystkim dyskredytowany jest wysiłek wielu pokoleń zmierzający do 
budowany niepodległego państwa. Przy czy wskazuje się głównie na anachroniczność samego pojęcia 
niepodległości państwowej nie przejmując się tym ,że dla wielu pokoleń była ona synonimem wolności w ogóle. 
Czyżby zatem wolność nie była już wartością nadrzędną ? Cóż dostaniemy w zamian może bezpieczeństwo ? 



Czy w rodzaju tego jakim cieszy się więzień w dzisiejszym dobrze wyposażonym przeciętnym więzieniu 
europejskim ?   
 
529 
Zadanie odwrócenia Platona jako naczelna teza N hasła przewartościowania wszystkich wartości tylko z pozoru 
jest jasne i oczywiste. Na początku trzeba by odpowiedzieć na pytanie kim był Platon ? A to już we wstępie 
stawia  przed nami nieprzezwyciężalne trudności zważywszy 2500 letnia historię jego oddziaływania i nie 
wiadomo jak długą i bogatą historię prądów religijno -filozoficznych które wpłynęły na uformowanie puścizny 
Platońskiej.Co chce N odwrócić ? Dziedzictwo starożytnego Babilonu, Egiptu, dzieła Mojżesza, Pitagorasa, 
Herlaklita, Parmenidesa wpływające niewątpliwie na Platona ? Czy Arystotelesa, chrześcijaństwo, Plotyna, 
neoplatonizm florencki  i diabli wiedzą co jeszcze ?  
Czy nie odwrócił już na swój sposób Platona jego uczeń Arystoteles ? Odwrócić co..... Platońską teorię idei 
którą sam Platon odwrócił tj. porzucił w „Parmenidesie”. Czy może jego koncepcję Państwa, albo jego spór z 
sofistami, domniemany homoseksualizm, skłonność mitotwórczą, wiarę w nieśmiertelność duszy, demiurga ? 
 
530 
Czy N nie podpada pod sygnalizowany wcześniej casus myślenia magicznego ucieleśniany przez Majów ofiary z 
dzieci ? Nie chce co prawda eksterminacji nacji czy klas ale Platona i dotkniętych platonizmem to by usunął i 
rozkwit indywidualistycznej kultury prawie gotowy. 
 
531 
Ale co to znaczy odwrócić Platona w praktyce? Cofnąć strumień nieświadomego-świadomego( to i N dotknięty 
obłędem zawracania rzek?) powywracać symbole, porozrywać kombinacje znaczeń z których czerpał i czerpie 
pokarm cały zachód bez mała ? I tutaj znowu jakoś dziwnie schodzą się nam N i Marks jeden z głowy na nogi 
stawiał Hegla drugi odwracał Platona. W obu przebrzmiewa stara wiara w grzech pierworodny, wszędzie to 
samo gnostyckie przekonanie, że coś lub ktoś nieustannie zakwasza wino.  
 
532 
Pokażcie nam myśliciela który nie żąda krwi .Wszyscy oni z cechu  Szubad pochodzą.    
 
533 
Sąd odmawiający pogardliwie filozofii  praktycznego zastosowania budzi nasz gwałtowny sprzeciw. 
Poczekajcie, poczujecie na własnej skórze nóż wykształconego rzeźnika, owoc jakiejś filozofii to może coś wam 
zaświta ? Czym był wiek XX jeśli  nie walką na noże różnych filozoficznych sekt ?  
 
 
 
 
534 
Jeszcze o religii  „jako opium dla ludu”.  Ładny mi lud . Chrystus, Ojcowie Kościoła, Św.Augusty, Św.Tomasz, 
wielu znakomitych papieży, świętych, artystów, uczonych, monarchów, książąt. Marksa sąd jest ostry jak 
„brzytwa Ockhama” palacze opium won z królestwa sprawiedliwości społecznej i tyle. Schluss damit. Cóż za 
mega -pycha doszła tutaj do głosu ? wszyscy oni pijani tylko ja Marks trzeźwy. Do jakich radykalnych 
pobłądzeń doprowadziła trzeźwość Marksa ilustruje nam najlepiej historia XX stulecia. 
Marks uległ, czego przykładem są  jego  religijne zapatrywania , technicznemu sposobowi myślenia 
dominującemu od XIX stulecia. Wydawało mu się, że religię robi się mniej więcej tak jak maszynę parową, 
wystarczy kilku zdolnych technokratów by skierować ją na dowolny tor. Tymczasem człowiek nie wynalazł 
siebie, nie wynalazł mowy ani religii  zastał je tak jak dłoń z pięcioma palcami  i mozolnie uczył się żyć z nią, 
przez nią, dzięki niej.   
Słyszycie ten szyderczy śmiech Marksa , przerastał was, daliście się zwieść jak szczeniaki ‘autorytetowi”. 
Zabrakło wam zdolności by myśleć samodzielnie i wyprowadził was ... do królestwa (o)błędu.......przemyślał 
was na wskroś ten geniusz z piekła rodem. Inna rzecz, że miał jeszcze dodatkowy niebagatelny argument w 
postaci bagnetów  Armii Czerwonej. A to zmienia wiele. 
 
535 
I pomyśleć, że są jeszcze tacy którzy ogłosili śmierć Marksa i „izmu” jaki spowodował.  Toż to przecież 
niebywałe, jeszcze wam się nieraz przyśni ten demon pierwszej klasy, będziecie( my) o nim śnić po 10-te  
pokolenie. 
 
536 



Ojciec Maria Bocheński w jednej ze swoich prac  zadał pytanie  dlaczego w Polsce nie sformułowano nigdy 
oryginalnej doktryny katolickiej ? Wcześniej, w publikacji o której mowa,  zdefiniował  Polskę  jako obrońcę 
wiary chrześcijańskiej czyli swojego rodzaju żołnierza Chrystusowaego. Definicja ta stanowi zarazem 
odpowiedź na zadane wcześniej pytanie. Jasne jest, że ktoś zajmujący się głównie wojowaniem w obronie wiary 
nie zdobędzie się raczej  jeszcze na teologiczną czy filozoficzną refleksję. Wojownicy mają odznaczać się 
określonymi cnotami psycho - fizycznymi, teologiczny namysł powinni zostawić kaście kapłańskiej Francuzom, 
Włochom czy Hiszpanom. 
 
537 
Bezkompromisową postawę Polski w czasie II wojny światowej zawdzięczamy w jakimś stopniu tomistycznej 
formacji duchowej części ówczesnego społeczeństwa  W ostatnich dziesięcioleciach  nastąpiło swoiste 
przewartościowanie wszystkich wartości. Młodsze pokolenie pytane o postawę na wypadek konfliktu zbrojnego  
zagrażającego suwerenności  Polski odpowiada ( wedle ankieterów)” wyjechalibyśmy”.  
 
538 
Cóż to za ideologia ?  Nigdzie korzeni nie zapuścić, przemieszczać się jak koczownik, z niczym i nikim nie 
wiązać się. Przychodzi na myśl obraz kupy śmieci gnanych ulicami szaro brudnawych miast raz w jedna to 
znowu w inną stronę przez ślepy wiatr historii.. Punk. Dance macabre współczesności.   
 
539 
N określał się wielokrotnie mianem sympatyka Polski sprawiało mu radość gdy w czasie jego ciągłych podróży 
brano go za Polaka. Na pierwszy przynajmniej rzut oka wydaję się ta postawa niezrozumiała. Polska uchodziła 
przecież w Europie za bastion katolicyzmu . N zaś ogłosił się Antychrystem wieszczącym śmierć Boga . 
Wiadomo ,że wyjątkowo cenił Chopina, Kopernika, Boszkowicza( cóż my o  nim  wiemy?)  i opokę złotej 
wolności szlacheckiej zasadę liberum veto w której wielu badaczy upatruje jeden z ważnych powodów rozkładu 
Rzeczypospolitej. Dla N rozpad jakiegokolwiek  państwa Europejskiego  nie był problemem  bo stał na 
stanowisku Europy przezwyciężającej partykularyzm małych zwaśnionych   państw  i zdecydowanej dominacji 
zasady indywidualizmu nad jakąkolwiek inną organizującą życie zbiorowe.  Inną  niebagatelna zaletą Polski 
mogłaby być z N punktu widzenia jej tradycyjna anty-niemieckość tak bliska  N głoszącemu otwarcie swoją 
niechęć, jeśli nie pogardę dla Niemiec, wyrażającą się choćby w ostentacyjnym  kulcie Napoleona i Francji 
widocznym również w Polsce. 
 
540 
 Polska jako szczególnie doświadczone miejsce na ziemi  Przetoczyły się  tutaj cztery mesjanizmy napędzające 
historię ostatniego stulecia  komunistyczny, nazistowski, żydowski i polski.  
 
 
 
Cóż przy nich znaczą cyklony, tajfuny, od czasu do czasu pustoszące w różnych częściach ziemi  obszary 
nadmorskie ? Skoro „człowiek polski’ jakoś te kataklizmy przetrzymał to powinien mieć w sobie moc. Czyż dla  
tego orła sklecono ciasną papuzią klatka „średniej klasy”? 
 
541 
Jest jedna prawda czy wiele prawd ? 
 
542 
Pierwsi chrześcijanie nie mieli tego typu wątpliwości, dzięki temu byli na uprzywilejowanej wobec 
pluralistycznego  Rzymu pozycji, któremu jedna prawda rostrzaskała się na niezależnych od siebie prawd 
tysiące. 
Tak , że nikt już  nie chciał za nic umierać, wyjąwszy ogólne znużenia i gotowość zejścia w sytuacji gdy nie ma 
już za bardzo po co żyć.  Paradoksalnie skoro nie ma za co umierać nie ma też dla czego żyć.  
                                                                                                    
543 
Nie ma wątpliwości  że, elita zasługująca na to miano musi doświadczyć  w odniesieniu do całości istnienia 
poczucia   jedności w wielości ( i być duchowo związaną z daną zbiorowością)  by to doświadczenie później 
odcisnąć na życiu tej zbiorowości w postaci kultury. Powierzchowny pluralizm( nie syntetyzowany w jedność ) 
byłby zatem czymś niebezpiecznym dla zbiorowości i elity bo zagrażającym w każdej chwili rozpadem.    
Polska elita z pod znaku   krzyża i miecza pozostawiła po sobie bogatą  kulturę szlachecką z jej wyjątkowym 
centrum  w postaci dworu szlacheckiego. 50 lat trwający proces implantowania Polsce obcych  wzorców nie 
pozostawił niemal żadnych godnych uwiecznienia śladów  mimo, że ustrój sprawiedliwości społecznej miał  za 



sobą zaplecze w postaci całościowego w miarę spójnego poglądu na świat Okres socjalizmu w Polsce to 
klasyczny przypadek pseudomorfozy. Obcy twór ideowo narzucany siłą a przyswajany z oporem zrodził  w 
końcu karykaturę samego siebie, perwersyjną mutację. Dziecię poczęte gwałtem okazało się rzeczywiście 
bękartem  mimo jednolitego w swej zapijaczono-zasmarkano-szarej poetyce charakteru.  Pomijając naturalną 
skłonność do naśladowania Francuzów, Włochów czy Niemców wypadło nam jeszcze mus papugowania 
Azjatów.  Pamiętamy, że w Narodzinach Tragedii grecka kultura presokratyczna  była również zagrożona 
wchłonięciem   i skazana na  naśladownictwo zarówno ze wschodu jak i z  zachodu. Dzięki jednak głębokiemu 
samopoznaniu dokonała szczęśliwej syntezy w postaci  kultury tragicznej. Otóż dzisiaj w Polsce nie widać 
najmniejszego nawet  usiłowania tego rodzaju. Jakie są zatem przed Polską perspektywy ? Bylejakość i powolne 
nikczemnienie kolejnych generacji tyle, że pod liberalnymi a nie totalitarnymi auspicjami. Szczyt marzeń 
Polaków to status  lower  midlle class. 
 
545 
Nie widmo dokładnie w jakim momencie dziejów się znajdujemy i czy uprawnione są jakiekolwiek analogie z  
poprzednimi okresami w historii. Niewykluczone, że kultura której ostatnim doniosłym akordem  był  
romantyzm  odeszła już bez powrotnie. Przed nami kilka wieków technokratycznego chaosu ze zmniejszającymi 
się nieustannie szansami na kulturę w wielkim stylu. 
Wątpliwe nawet czy jesteśmy w stanie taką kulturę sobie wyobrazić, tak jak Rzymianie żyjący na przełomie 
tysiącleci nie byli w stanie wyobrazić sobie kultury chrześcijaństwa. Ziarno było już tu i ówdzie rozrzucone ale 
wizja przyszłości przekraczała zdolności nawet najbardziej przenikliwych Rzymian. Odczucie głębi i nowych 
możliwości tchnie jedynie z Ewangelii. Gdzie szukać nowych Ewangelii ?( po co?  może pozostać przy 
starych?). Niezwykłość usiłowań  Marksa  i N polegała na tym, że próbowali tworzyć nowe Ewangelie. 
Rezultaty  Marksa prób z grubsza znamy.  Inaczej „Ewangelia” N właściwa dla niej godzina jeszcze być może 
nie wybiła.    Jakby nie było, już na starcie, obaj  „konkurenci i pretendenci” przegrywają  z Chrystusem 
obdarzonym nie znaną w dziejach mocą  „nadludzką” chciałoby się rzec. Czy Dedal był szalony, może 
budowniczowie wieży Babel ? Nie. Ich szaleństwo było niewinną igraszką w zestawieniu z ambicjami  Marksa i 
N. Nie przestaje zdumiewać potęga prostoty zaklęta w Ewangeliach i słabość, bezpłodność uczonej erudycji 
choćby Marksa. Niczym niesforne pacholę Marks postanowił kijem rzekę zawracać i znalazł rzesze 
naśladowców uwodziciel, czerwony don Juan.     
Ale czy Chrystus do pewnego stopnia nie zaczynał podobnie ? Głosił naukę, rzucał słowa które rozsadziły cały 
ówczesny świat torując drogę nieodgadnionemu . To nie N był dynamitem lecz Chrystus co nie przeszkadzało by 
zmiany które Wprowadzał nadchodziły na gołębich nóżkach. 
 
546 
Dlaczego Jemu się udawało ,udaje, udało  ? 
 
 
 
 
547 
Oczekiwał po cwałowaniu  Walkirii, że będzie to coś na kształt szarży pancernych dewizji na Łuku Kurskim 
tymczasem doświadczył czegoś na kształt  źrebięcego brykania. 
 
 548 
Naga modelka z okładki  r. 87  Vouge  o spojrzeniu świętej, tajemne powinowactwo żywiołów poza wszelkim 
wyborem.   
  
549 
Największa pomyłka N przekonanie, że kulturę jak i człowieka  można poddać zabiegom zbliżonym do hodowli 
i osiągnąć tym samym pożądany cel. N  ( jak Marksowi choć nie dość powtarzać niestosowność tego „i”)  
zdawało się ,że człowiek i świat jego kultury może być dowolnie kreowany wystarczy opanować odpowiednią 
technologię.  
W obu przypadkach oświeceniowe wyzwolenia z pod autorytetu kościoła  spowodowało konieczność stworzenia 
nowych autorytetów w postaci nauki i konieczności dziejowej, bądź  woli( widzimi się) wybitnej jednostki. U 
obu „nowych ewangelików” widzimy zatem odziedziczoną po starym autorytecie wiarę w możliwość 
dowolnego lepienia człowieka.  N niejedno spostrzegł jako pierwszy o roli nieświadomości w naszym życiu. 
Wyznaczył szlak którym w naśladowczy później sposób poszedł  Freud . Ale nie przeszkodziło to mu wierzyć, 
że technologia może zastąpić wkład nieświadomego w tworzenie człowieka i kultury. A to wydaje się nam 
bardziej niż problematyczne. 



N rozpatrzył jak nikt przed nim i po nim genealogię tragedii greckiej, wydawało mu się, że znalazł się wraz z 
Niemcami skupionymi wokół Wagnera  poniekąd w podobnej historycznej sytuacji. A jednak kultura tragiczna 
nie została reanimowana. Czegoś może najistotniejszego  zagadkowego tchnienia życia zabrakło. N nie docenił 
powodów dla których chrześcijanin modli się a barbarzyńca czary czyni. Zapewne wynikało to z  
charakterystycznego dla niego przecenienia możliwości ludzkiej woli.  
 
550 
Orson Wells skarżył się ,że 98% swojego czasu traci na walkę z urzędnikami resztę wykorzystuje na tworzenie. 
Obserwacja słuszna w znacznym stopniu i Goethe skarżył się przecież na opór torpornego otoczenia absorbujący 
bezużytecznie cenny czas artysty. Wells jednak zapomniał, że tworzy się także we śnie a może nawet przede 
wszystkim właśnie wtedy. 
                                                                                              
551 
Muzyka budzi zapomniane światy, relatywizuje czas biorąc ją z przewodniczkę często zstępujemy do krainy 
umarłych którzy przywracają życie. Muzyka jest pocieszycielką niesie przesłanie antycznych misteriów. 
 
552 
Nadmierna wiara w naszą wolę właściwa jest wszystkim filozofią opierającym myslenie na tej kategorii. Stara 
stoicka doktryna głosi możliwość czynienia dowolnego użytku z naszych wyobrażeń. Jednak strumień tych 
wyobrażeń z akompaniamentem „głosu wewnętrznego” nie poddaje się dowolnej modulacji. naszego „ja” i 
‘woli”. 
Jakże często staje im w poprzek naśmiewając się z naszych bezradnych usiłowań, podsuwa wyobrażenia których 
nie chcemy a z których obecnością chcąc nie chcąc musimy się pogodzić. Jeżeli stoicy mówią: materiał 
wyobrażeniowy nie jest od nas zależny natomiast jego ocena tak, to niby wszystko jest w porządku, ale wiadomo  
przecież, że na tą ocenę pracowało wiele osób których dorobek przyswoiliśmy. A zatem ta zależność od nas jest 
problematyczna. 
 
553 
Wąską specjalizacja i jej przekleństwo widzimy także w sporcie spójrzmy na  średnio-dystansowców albo 
kulomiotki piękni pięknem ojczyzny sportu na pewno nie są. Wyhodowani dla ściśle określonego celu  
uzyskania wymiernych wyników. 
 
554 
Rocznica sierpnia już 20. Nie specjalnie ją cenimy z uwagi na niechęć do wszelkich proleteriackich ruchawek w 
przekonaniu, że najważniejsze zmiany dokonują się z dala od placów po których harcują masy. Smutny, 
najsmutniejszy przykład zmęczonego, wykoślawionego człowieczeństwa ludzi socjalizmu.  Dno upadku tzw. 
elity nie różnią się niczym od mas chyba, że in minus. Zarówno na „górze” jak i na „dole” ostatni człowiek. Na 
krzywych gębach nie znać najmniejszego śladu duchowości bez różnicy czy mamy przed sobą inteligenta czy 
robotnika. Pustynia wyziera z tępych spojrzeń.  
 
 
Za to po stokroć socjalizmowi nie. Widocznie jednak jeszcze coś się tliło skoro ponownie huknęło to zbiorowe 
polskie nie. Cóż jednak z tego ? 
 
 555 
Gdzie są ci piękni ludzie rozkwitający  w ostatniej dekadzie tzw. wolności ? Gdzie są ich dzieła otwierające 
przed nami bramy wieczności, wychowujące człowieka do wyższych zadań ? Jeśli ich nie ma cóż jest warta ta 
wolność ?  
Oddajmy sprawiedliwość współczesnej demokracji sprzyjającej niewątpliwie masie ludzkiej. Wedle 
technokratycznych kryteriów masie jest coraz lepiej, więcej spożywa czekolady, jaj, jeździ coraz lepszymi 
samochodami ,nie zna politycznych prześladowań, częściej wypoczywa, dłużej żyje. To niewątpliwie ważne 
osiągnięcia. Poziom i styl bycia wyrównał się przy czym równanie dokonało się w dół  do przeciętnego  
poziomu  
ostatniego człowieka.  
 
556 
Istnienie wzbogacone o Boga choćby jako błąd staje się jeszcze bardziej zdumiewające i przepaścisto-
nieskończone. Czyż ostatecznie nie może być i tak, że człowiek najbujniej rozkwitał w towarzystwie Boga ? 
nawet jeśli miało to być w istocie obcowanie z samym sobą.  
 



557 
Starożytni Grecy jak na pogan przystało oceniali ludzi na „gębę” dlatego „brzydki” Sokrates był często obiektem 
kpin a „piękny” Alcybiades odbierał dowody uwielbienia.  Gdyby dziś przyjąć to kryterium rozległ by się 
gromki śmiech na kosmiczną skalę. Bliskie ziszczenia byłoby marzenie N by skonać ze śmiechu. 
 
558  
Czy nie lepiej z pięknym stracić niż z byle jakim zyskać ? 
 
559 
Czy wydarzenia z sierpnia 80 r były rewolucją w stylu francuskiej ? Czy wyniesiono w ich następstwie do praw 
jakiś stan trzeci ?  Nie. Czy była to rewolucja w stylu październikowej wprowadzająca niepraktykowaną 
wcześniej formę własności ? Nie. Czy była to rewolucja kulturalna w jakimkolwiek sensie np. typu tej  mającej 
miejsce  68r. na zachodzie ? Nie. Może była to rewolucja naukowo -techniczna objawiająca światu jakąś Polską 
odmianę doliny Krzemowej? Nie. 
Nasz ostatni sierpień nie był żadną rewolucją ( co samo przez się nie stanowi rzecz jasna zarzutu) raczej  jest 
kontynuacją postępującego upadku człowieka  w zwierze stadne. Owszem uwolniliśmy się, i innych,  w jakimś 
stopniu od praktyki tzw. socjalizmu realnego.  Ale jest to ledwie pierwszy krok w obszernej dziedzinie 
„wolności od”. Cóż natomiast wydarzyło się z naszą ‘wolnością do” ? To „nasze” „do” jest wyświechtane do 
bólu przez  zachód ale jakże chętnie i gorliwie naśladowane ? Czy rzeczywiście jeszcze ciągle możemy 
powtórzyć za poetą” nie jestem z kraju  helotów „? Czy to ma być najpiękniejszy epizod naszej 1000 letniej 
historii ?  Czy Polska nie była już piękniejsza  za Piastów ,Jagielonów, pod Wiedniem, u boku Napoleona w XX 
leciu między wojennym, w  płonącej Warszawy, wydając Kopernika, Kochanowskiego, Mickiewicza,  
Krasińskiego, Witkiewicza .Ostatni sierpień nie budzi już ani sympatii ani nadziei. Tumult zmęczonych życiem, 
nietwórczych jednostek płód poroniony albo abortowany jak kto woli. 
 
560 
 Do koncepcji Polski jako przedmurza  wypada dodać, że Polska była nie tylko barierą chroniącą Europę przed 
Azją ale i Azję zabezpieczała przed Europą. 
 
561 
Jeśli ktoś ma w dzisiejszej Polsce jakiekolwiek  ponad bieżącą chwilę wykraczające znaczenie, to chyba przede 
wszystkim  papież Jan Paweł II Ale czy uda się Papieżowi wycisnąć trwałe polskie piętno na chrześcijaństwie ? 
Czy jest to pożądane i dla chrześcijaństwa istotne ?    
 
562 
Ekstaza jako doświadczenie z pogranicza ducha i ciała.  Niby zmysłowa ale gdy się lepiej przyjrzeć odsłania 
swoją duchową naturę także zaczynamy wątpić w realne istnienie zmysłowego świata.. Materia wydaje się z tej 
perspektywy być jedynie skostniałą duchowością.  Może zjawisko orgazmu stanowi najlepszy argument na 
rzeczą zabarwionego spirytualistycznie monizmu. 
 
 
 
563 
Przyglądając się ekstazie wątpimy w schematyczne Kartezjańskie rozdzielenie ducha i ciała. Gdzie bowiem 
miałaby przebiegać między nimi granica ? Filozofowie milczą o orgaźmie. Dlaczego ? Czyżby nie znali go? 
Orgazm jako coś o czym nie śniło się filozofom.  
 
564 
Czy orgazmu/ekstazy nie należałoby zaliczyć do przeżycia ascetycznego w swojej naturze ?.Zaczyna się bowiem 
tam gdzie kończą się zmysły, wynosząc nas na orbitę poza życiową. 
 
565 
Orgazm jako wspomnienie/powtórzenie wielkiego wybuchu  właściwy danej osobie niczym linie papilarne 
Jego jakość  nie zależy w prosty sposób do zewnętrznej urody danej osoby. W końcu pomywacz naczyń może 
być hojniej obdarowany przez naturę niż książe z bajki. Czyżby natura była bardziej demokratyczna w rejonach 
których nie łączymy z reguły z  równością ? 
 
566 



Wyżej wyrażone domniemanie mogłoby zbić z pantałyku nie jedną wielką miłośnicę. Oto jeszcze jeden aspekt 
naszej jednostkowej skończoność. Jak czują „to” inni nie wiemy i nie będziemy wiedzieć. Ta uwaga dotyczy z 
resztą całości naszego doświadczenia. W tym sensie jesteśmy więźniami własnej istoty. 
 
 
567 
Wspomnienia utkane złotą  nicią orgazmów, chwile gdy nawet gwiazdy  skamienialiny rozkoszy zdają się skrzyć 
z radości po wybuchu .    
 
568 
Z wielkiego wybuchu powstałeś i w wielki wybuch się obrócisz. Oto dewiza ekstatyczego sposobu bycia 
poświadczająca karuzeli istnienia.. 
 
569 
Słyszysz, widzisz, czujesz to ekstazy lgną się w każdej chwili. Częściej się ścielą niż śmierć albo znaki 
przystankowe.  
 
570 
A najpiękniejszy ten co mowę odbiera w ciszę absolutną zapraszając. 
 
571 
Czy istnieje historia pojmowania/odczuwania orgazmu ? Czy dokonuje się tutaj jakikolwiek postęp ? Jeśli tak to 
czy przebiega ewolucyjnie czy rewolucyjnie ? 
 
572 
Może zamilczeliśmy ekstazę na śmierć albo zagadaliśmy ? 
 
573 
Hegel zbudował filozofię wolności  wietrząc jej kulminację w państwie Pruskim. Czy nie dało by się 
skonstruować podobnej machiny pojęciowej wokół zasady orgazmu której kulminacji i pochodu przez dzieje 
jeszcze sobie nie uświadomiliśmy ?  
 
574 
Gog i Magog orgazm i śmierć nasze ucho igielne. 
 
575 
Dawno temu w starożytnej Grecji  pojawił się  imperatyw „Poznaj samego siebie”. .Parę tysięcy lat minęło 
zanim spod tego młota na intelekt  wydobył się orgazm wreszcie. Niby każdemu głupiemu znany ale nie 
rozumiany. Będący tuż, tuż ale jednak trzeba na to ciut ,ciut więcej w postaci tysiecy lat potrzebnych do 
pochwycenie jego paradoksalnej. Jesteśmy sami sobie najdalsi.  Popatrzmy tylko na wirtuoza Prousta każda 
niemal strofa wychodząca z pod jego czarodziejskiego pióra to pieśń o miłości a jednak orgazm spowija  głęboki 
cień.   
 
 
Może wspominanie „pana nocy” uchodziło/uchodzi za  faux pas ? Kierkegaard, Heidegger drżą wobec śmierci. 
Ich bycie jest byciem ku śmierci. Dlaczego jednak  bycie nie jest ku orgazmowi ?  ku drżeniu w jego obecności ? 
Kilka tysięcy lat, żeby zrobić mały krok. Czym zatem jest czas ? Czym są dzieje ? Na księżyc latamy, bieg rzek 
zawracamy ,ziemie ryjem wzdłuż i wszerz czyniąc ja sobie poddaną,  doznajemy ale nie rozumiemy. 
 
576 
Nie upieramy się przy orgaźmie kto chce może na jego miejsce wstawić sobie Heideggerowskie bycie bytu albo 
nie wiadomo jeszcze co ....  Ale uważamy, że ta hipoteza  ma pewne zalety oświetlające nasz paradoksalny 
sposób istnienia w świecie.  Pokazuje np. iluzyjną  naturę  czasu. Minęło bowiem parę tysięcy lat od 
sformułowania zadania „poznania samego siebie” a  my ciągle mamy  wrażenie, że niewiele posunęliśmy się na 
przód. Z tego punktu widzenia nic się prawie nie działo, czas nie płynął. Nagminne ostatnio  postękiwanie 
dotyczące szybkiego, zbyt szybkiego upływu czasu  jest śmiechu warte. Czas „płynie szybko” bo straciliśmy z 
oczu perspektywę wieczności. To co istotne wcale jednak nie dokonuje się szybko, wcale nie chce ruszyć z 
miejsca. Czas płynąłby rzeczywiście szybko gdyby następowały po sobie wydarzenia  doniosłe. A tak cóż nam  
po subtelnych koncepcjach czasu Kanta, Prousta, czy Heideggera skoro jest to  rzecz  o pustej formie ? 
 



577 
Wracamy  do Prousta i co widzimy: ....najstarsza córa kościoła  Francja i jej kwiat arystokracja w krzywym 
zwierciadle, w bardzo krzywym ostatecznie mamy przed  sobą panoramę komedii ludzkiej. Morał: ten 
spróchniały świat dojrzał do zniesienia, zasłużył na to by podłożyć pod nim ogień  Proust pokrewny 
rewolucjonistom, Marksowi ?  Obaj nie oszczędzali arystokracji . Porównajmy „ W poszukiwanie straconego 
czasu”  i  „Noce i dnie” literaturę również wielką chociaż nie nowatorską i jednak zdecydowanie mniej głośną 
po świecie, bo to inny świat, nie przeżarty jeszcze chorobą francuską. Ot pokazało się przy okazji jak 
nieskończenie wiele kombinacji może mieć fraza „inny świat” każdy jest inny różny jak dwie krople wody.   
 
578 
Najpierw dowiedzieliśmy się, że Proust  należał do świata wielkiej francuskiej arystokracji, potem dotarło do nas 
,że jego ojciec był zasłużonym medykiem propagującym jako pierwszy  zasadność tworzenia kordonu 
sanitarnego  teraz usłyszeliśmy również, że jego ojciec był synem chłopa. Czekamy zatem na lepsze wieści może 
dotyczące przynależności do tajnych stowarzyszeń ? 
 
579 
Czyżby cień boga katarów co w orgaźmie się podobno objawiał ? Czy próbował kiedy kto zrobić z tego dowód 
na istnienie  (B)boga...?  
 
580 
Napomknięta wyżej metoda dochodzenia do „ (B)boga” stanowić mogłaby poważny kontr argument  wobec 
głoszonej przez N tezy o zaświatowości chrześcijaństwa ( o ile ktokolwiek zgodził by się  ,że to jest 
chrześcijaństwo) i jego przyrodzonej wrogości ciału ?   
 
581 
Czyżby orgazm /ekstaza był  kością niezgody między antycznym a chrześcijańskim poglądem na świat ?   
 
582  
Dzieje XX słabo korespondują z „oblubieńczym  świergotem” rozpowszechnionym wśród gorliwych 
chrześcijan. 
 
583 
Książeczka uznanego naszego współczesnego historyka poświęcona spiskowej teorii dziejów zawiera poważne 
braki nie wspomina ani słowem o klasyku tego gatunku Jerzym z Trebizondu. Czyżby dyskutowanie z jego 
argumentami było zbyt trudne ?     
 
584 
Zarysowane wcześniej poglądy na ekstazę sytuują nas na antypodach poglądów francuskich libertynów dla 
których kwestie erotyczne były jedynie sprawą pocierania naskórków i  niczym  więcej.   
 
 
 
 
 
585 
Niedoceniamy u nas symbolicznego znaczenia samobójczego gestu Witkiewicza jednego z najwcześniej i 
najlepiej poinformowanych myślicieli  w sprawach  Radzieckiej rewolucji. Czy czujemy ten patos dystansu 
oddzielający go od wszystkich naszych domorosłych  zwolenników  „ustroju sprawiedliwości społecznej”. 
Hiatus. Gest Witkiewicza plus męczeńska śmierć Kolbego stanowią odpowiednia propedeutykę do roztrząsania 
zagadnienia  Powstania Warszawskiego. Teraz dopiero pokazuje się we właściwym świetle dramaturgia 
położenia Polski, sytuacja w której inaczej zachować się już nie można. Witkiewicz i Kolbe mimo ogromnych 
różnic wyciągają  podobną konkluzję w obliczu totalitaryzmów. Symbolizują sprzeciw „nie” wobec życia 
Jedyna dla nich możliwa  reakcja na „świat który wypadł z kolein”. Jakaś stoicka duma zabarwiona polskim 
specyficznym odcieniem tkwi w postawie Witkiewicza i Kolobego. Skoro jest tak , że stoik nosi brodę jako znak 
przynależności do „cechu dumnych sobiepanów”   a znaleźli się tacy którzy chcą go przemocą brody pozbawić 
wybiera godną śmierć bo taka jest cena bycia złotą nicią w hitonie.  
 
586 
Odys patrzył na kwestię życia i śmierci inaczej. Wolał wybrać choćby los pastucha  nierogacizny, byle uniknąć 
cienia Hadesu. Miał gdzieś złote nici, byleby dalej od krainy umarłych   



 
587 
Ach ten wrzesień ma coś wspólnego z barokiem darzy złotem ale inaczej bo delikatniej bardziej dyskretnie, 
pieściwie powiedziałby N.  
 
588 
Ile pieniędzy po szerokim świecie wydano na samochody  i tak posuwające się wbrew przeznaczeniu  coraz 
wolniej   bo przeciętnie w wielkim mieście z prędkością XIX w karocy. Gdyby tak część tych pieniędzy chociaż 
przeznaczyć na studia klasyczne, astronomię, budowę instytutu ekstazy i orgazmu  albo na jeszcze inne coś  lub 
kilka cosiów. Do tego jednak u władzy potrzeba kogoś więcej niż hybrydy cinkciarza i hutrownika nabiału.  
Któremu  z dzisiejszych entuzjastów samochodów przyjdzie do głowy nieskomplikowana w końcu operacja 
myślowa  w rodzaju tej przyświecającej autorom pewnego plakatu pochodzącego z początku lat 80 tych.. Plakat 
ten przedstawiał  jakiś super nowoczesny o opływowych  kształtach sportowy samochód rocznik 80  który z 
perspektywy 2050 r. bo właśnie z tego okresu pochodziła  wedle sugestii autorów cała historia opowiadana na 
plakacie wydawał  się bardzo prymitywnym modelem. Ot krótka lekcja relatywizmu ucząca dystansu do 
osiągnięć techniki i być może naszych namiętności. Plakat ten gdyby się lepiej zastanowić powinien w swym 
demaskatorskim zamyśle kierować się jednak bardziej na samą potrzebę posiadania 4 kółek. Wiadomo, że 
wszyscy samochodu mieć nie mogą bo wtedy zamiast przemieszczać się szybko z braku miejsca  nie będą 
przemieszczać się wcale. Dążenie do posiadania własnego samochodu to jakaś forma atawizmu  W minionych 
epokach tylko szlachetnie urodzonym dane było cieszyć się posiadaniem własnego rumaka. Zatem i dzisiaj 
samochód podobnie jest odbierany jako  wyznacznik pozycji społecznej. Dzisiejsza „nowa szlachta” właściciele 
koncernów samochodowych muszą produkować ile wlezie, nie bacząc na skąpość miejsca, liczy się bowiem 
zysk. Cóż im po duszy skoro mieliby stracić centa ? 
Skądinąd przewidywany i bardzo prawdopodobny, również na skutek rozwoju motoryzacji postępujący deficyt 
miejsca, spowoduje zapewne konieczność nowych rozwiązań technicznych będących  reakcją na zmieniającą 
sytuację. Nawet już spowodował.  To co wczoraj szybko można było załatwić przy pomocy auta dzisiaj można 
zrobić za pomocą internetu.   
Internet również podlega swoistej dialektyce rozwoju obecnie jeszcze niezupełnie czytelnej. Póki co stwarza 
pewne perspektywy: wgląd w wykłady na wszystkich uniwersytetach świata,  na wszystkie giełdy, możliwość 
przeprowadzanie na gorąco  skomplikowanych operacji medycznych z konsultacjami na bieżącą pochodzącymi 
z różnych punktów globu i 1000 innych w tym mniej budujących możliwości jak np. kontroli tego pokaźnego  
strumienia informacji. Wszystko to dopóki natłok informacji nie zmieni się w nieczytelny chaos. Ale może 
niepotrzebnie się martwimy, ostatecznie od czego niewykorzystane połacie mózgu. 
 
589 
Wciąż ta sama historia  przytrafia się nam  Miliony lat człowiek  posługuje się  mózgiem ale wiedza o nim jest 
jeszcze ciągle w powijakach. Zagadkowa jest natura w swojej powolności. Nosimy depozyt o wartości nie do 
oszacowania. Dlatego tak cenne wydaje się chociaż przeczucie tajemnicy istnienia. Jeszcze raz ukłon w stronę 
Witkiewicza  rozumiejącego lepiej niż  ktokolwiek inny w Polsce w ostatnim stuleciu ten wielki problemat . Czy 
jego  samobójczy gest  nie był również wyrazem zniecierpliwienia gracza zbyt opieszałym  odsłanianiem kart 
istnienia ? 
 
 
590 
Pomyśleć, że wszystkie  cuda kultury dokonują się na mieliznach mózgu, ducha jeszcze nawet nie jesteśmy 
płytcy. 
To wielka zagadka, groza i obietnica. Z tej perspektywy inaczej wygląda choćby nihilzm. Choroba współczesnej 
Europy, nie wyolbrzymiajmy to ledwie czkawka chociaż mocno śmiercionośna. 
 
591 
Oto uzyskujemy nowy dostęp do problematyki inteligencji .Załóżmy, że „inteligentny’ człowiek wykorzystuje 
1% zasobów ludzkiego mózgu zaś  „nieinteligentny” tylko  0,999%. Czyż nie świadczy to o braku inteligencji 
inteligentnych którzy nie są w stanie ciągle jeszcze odkryć  sposobu na wykorzystywanie mózgu w choćby  
1,1% jego zasobów ?         
Wtedy kto  wie nastąpiły by może zadziwiające metamorfozy, erupcje krystalicznie czystej duchowości. Czyż to 
nie powód wystarczający by Chrystus przyszedł do chromych ? Nie rozumieliśmy do końca o kim mowa ? Zbyt 
literalnie traktowaliśmy bowiem Ewangelię...... I uchodzący za  największych  z ludzi są chromi. „Zbyt małymi 
widziałem największych” w tym duchu rzecz postrzegał również N. Czyżby wskazywano nam gdzie 
potencjalnie tkwi wielkie zdrowie ? Spójrzmy na tą w miliardach liczoną nędze ludzką. Boleść wiecznej straty.  
 



592 
Powie ktoś broniąc rządzących albo wskazując ich z piekła rodem intencje: mogą podciągnąć inteligencje innych 
ale nie chcą. Zatem to nie kwestia zdolności mentalnych ale woli albo miłości . Odpowiadamy sama inteligencja  
to bardzo monotonna ciężkawo-plazmowata masa szarych komórek, w obrębie której myśl rusza się jak mucha 
w zupie, dopiero połączona z fenomenem woli i pasją uczuć  staje pełnym zadziwiających barw i głębi 
zjawiskiem duchowym.   
 
593 
Zadanie dla tych którzy pokierują „nową szlachtą” stworzyć ustrój polityczny w którym największa „kasa  kuca” 
przed tymi co dbają o ducha,  nie gaszą go ale rozpalają, wzniecają  nowy pożar świata.  
 
594 
Skoro wykorzystujemy 1% potencjału mózgu, czy tam 5% pal to diabli  to ile wykorzystujemy potencjału woli ? 
namiętności ? 1% bierzemy z orgazmu ? O rany. Czyżby natura była starą lichwiarką ? Cóż wiemy o miłości ? 
 
595 
Śmiech ogarnia zagrażający życiu  gdy słyszymy tezy o końcu historii. Czy na pewno zaczęła się już ? 
 
596 
Doświadczenie polskie ogniskujące się w Powstaniu Warszawskim zostało zapomniane, ten gest rozpaczy, 
smospalenia na próżno? Nikogo już więcej kto by palnął sobie w łeb na znak protestu wobec nędzy 
totalitaryzmu?  Był sobie raz  pewien Czech. Nasze wyczulenie moralne 0,001% ? 
 
 
597 
N, Witkiewicz i wielu innych  o ile dostrzegali  w ogóle masę ludzką to jedynie jako „ser dla robactwa „  W tym 
byli anty- Chrystusowi odmawiali  bowiem znakomitej większości, stanowiącej oficjalnie przynajmniej chlubę 
demokracji, iskry bożej. Z punktu widzenia N, Witkiewicza demokracja to ustrój stwarzający doskonałe warunki 
dla rozwoju „sera dla robactwa”. Czy pojmujemy tą perwersję ?  
 
598 
Dyskusja o tym czy poznajemy zmysłami czy rozumem zgodnie z logika dwuwartościową była zazwyczaj 
rozstrzygana na korzyść jednej lub drugiej opcji. W tych rozstrząsaniach nie uwzględniano możliwości aż do 
czasów Kanta współdziałania obu czynników . A i obecnie nie bardzo bierze się jeszcze pod uwagę rezerwy 
tkwiące przypuszczalnie w naszych władzach poznawczych. Nie wykorzystujemy w większości naszego mózgu, 
może dotyczyć to także woli, uczuć ale również i zmysłów . Czy będziemy kiedyś widzieć jak sokoły albo żyć 
300 lat jak krokodyle ? Czy to będziemy jeszcze ciągle my ? Czy może będzie to już człowiek Rabelais owski 
typu gargantuiczno-pantagruelicznego ? Czyżby Rabelais sparodiował niektóre aspekty nadczłowieczeństwa 
zanim ta koncepcja wogóle ujrzała światło dzienne ? Niekoniecznie, mógł  „pić” do Starotestamentowych 
opowieści o plemieniu gigantów zaludniających niegdyś ziemię. Chyba, że i N giganci plątali się bezwiednie po 
głowie ? 
 
 
 
 
599 
Surrealizm stał się dzisiaj tak pospolitym, że wydaje się być realizmem albo realizm stał się tak absurdalny, że 
osiągnął status surrealizmu.  
 
601 
Nic na to nie poradzimy zamieszkujemy regiony w których to co wulgarne sąsiaduj z deliktanym więcej te dwie 
sfery podają sobie ręce, przenikają się, tańcują ze sobą .Teksty pisane językiem wypreparowanym z 
jakichkolwiek aluzji do znanej każdemu, jak zgadujemy z własnego doświadczenia, osmozy regionów wysokich 
i niskich są dla nas sztucznie poczęte, zanurzone w formalinie a nie w życiu. Łatwiej  doprawdy ze zdechłego 
osła pierdnięcie wydobyć  niż z tych tekstów choćby urywek autentycznej melodii.  
 
602 
Kartezjańska definicja wskazuje na wiedzę jako dziedzinę sądów jasnych, wyraźnych i pewnych. Gdyby się jej 
rygorystycznie trzymać musielibyśmy odspuścić sobie większość z tego co uznajemy za wiedzę. Gdy budzimy 
się rano albo gdy osuwamy się w sen nocą nie widzimy nic pewnego, prostego ani wyraźnego. Zupełnie 



podobnie z resztą na jawie. Cóż może być jasnego, wyraźnego i pewnego tam gdzie w miłosnym uścisku istoczą 
się duch i ciało.  
 
603 
Lansowana ostatnio otwartość w postawie współczesnego człowieka wobec świata wydaję się czymś 
zdecydowanie problematycznym. Czy pozostawiamy otwartym, dostępnym dla wszystkich coś cennego skarb? 
Zapewne nie o takie otwarcie chodzi . Może inaczej. Czy brak zamknięcia nie oznacza pustki, braku zawartości 
? dla której nie było już żadnej tamy by nie uleciała . Czyżby otwarcie było po prostu wielką i stale 
powiększającą się dziurą w istocie naszego jestestwa ? Zapewne i nie ten sens mają piewcy otwartości na myśli. 
Zapominają dodać do swoich usiłowań czegoś ważnego Cień otwartości czyli zamknięcie jest również ważny  
tylko wtedy dochodzi do istotnej interakcji. Czy serce jest otwarte ? Czy otwiera się i zamyka ? Podobnie umysł  
zamyka się  we śnie a otwiera na jawie.( Może odwrotnie właśnie?). Czujemy się zatem w obowiązku 
sprzeciwiać się rzecznikom wiecznie otwartych gęb. Bronimy prawa do zamykania się. Czego życzymy również 
naszej rozgadanej bez umiaru epoce. 
 
604 
Przebywając na stypendium w pewnym szacownym instytucie, wypadło, że miał gabinet  tuż obok 
sympatycznego skądinąd rzecznika otwartości. Jego pokój dosłownie cały dzień był otwarty na oścież, 
ostentacyjnie ale i przyjaźnie zapraszał. Nasz bohater czuł się w obowiązku na mocy swoistej logiki zamykać 
swoje drzwi równie zdecydowanie jak tamten je otwierał, by tym samym nadać całości przynajmniej pozory 
harmonii i równowagi. 
 
605 
Wrzesień Polski  o którym coraz mniej mówi się publicznie. to epizod w wielkiej wojnie między Niemcami a 
komunistami i  ich aliantami mającej na celu globalną dominację. Gdy patrzy się oczami widza na ten spektakl 
teatr nad teatry, przychodzi na myśl , że może lepiej byłoby  nie czynić nic. Tymczasem czyniono wiele. Oto 
ogłoszono,  że rozpracowanie Enigmy było największa zasługą Polaków w tej wojnie. Rzucałoby to ciekawe 
światło na dywagacje dotyczące roli jednostki w dziejach. Nie rozproszone po świecie i w kraju dywizje liczące 
setki tysięcy żołnierzy, nie ruch oporu. Ale właśnie Enigma dzieło kilku wybitnie zdolnych matematyków.   
Czy wyciągnął kto kiedy z tej oceny jakieś wnioski ? Po ch..... nam  Polska Armia, że powtórzymy za A. Lampe  
jego  reakcję w odpowiedzi na pomysł tworzenia w Rosji Radzieckiej Polskiego Wojska ? Nie wystarczy kilka 
grup matematyków, tudzież przedstawicieli innych specjalności ? To chyba jednak nie takie proste ? Być może 
świadomie/albo  bezwiednie celowane w kwestionowanie naszego wkładu w teatr nad teatry. Czy możemy się 
dziwić innym, że kwestionują skoro sami nie potrafimy innym w przekonujący i skuteczny sposób wbić tego 
wkładu do głowy. Skoro wszystko jest powiązane ze wszystkim to liczył się w tej wojnie każdy najmniejszy gest 
sprzeciwu ,zaciśnięcie pięści, zębów. Zgodnie z zasadą ziaren piasku przesypujących się w klepsydrze aż do 
zupełnego  odwrócenia jej położenia. 
 
606 
W dyskusjach o prawach człowieka, demokracji zapomina się na ogół  o nieprawnej i niedemokratycznej 
przeszłości tych wiodących dzisiaj wartości. Weźmy przy okazji igrzysk w Sydney  demokratyczną i zasobną 
Australię. Z 18 milionów aborygenów pozostawiono przy życiu 30 tysięcy.  
 
 
 
Podobne ostateczne rozwiązanie przeprowadzili amerykanie mordując bez wahania Indian, nie wspominając 
nawet o „antykolonialnej” od zawsze Rosji Radzieckiej. Nic dziwnego , że naziści uznali , że im również wolno. 
Za późno. Świat nie życzył  sobie dodatkowego konkurenta. Czyżby zamiar dokonania czegoś na większa skalę 
musiał wiązać się zawsze przelewaniem morza krwi ?  Czyżby akt mordu był diabelskim eliksirem życia ? Czym 
w tym kontekście jest Fuastowski pakt z diabłem ? Pragniemy cywilizowania za wszelką cenę, chcemy czynić 
sobie ziemię poddaną bez względu na koszty. Gonimy za mocą, rywalizujemy z Bogiem paktując z diabłem, 
któż martwiłby się jeszcze o „ser dla robactwa”. Czynić matkę ziemię poddaną, tfu to niesmaczne. Zbyt często 
traktowaliśmy ją jak podłe kurwiszcze i nie usprawiedliwia nas to, że nie dla każdego była dobrą matką.  
 
607 
Czy pamiętamy scenę kuszenia Chrystusa perspektywą ziemskiego panowania ? Bacz komu się kłaniasz. 
 
 
608 
Odmierzanie czasu za pomocą ogólnie przyjętych metod i zapisywanie go w porządku  numerycznym 1,2,3,4 ..... 



wprowadza nas nieuchronnie w błąd.  Sugeruje  się bowiem w ten sposób podziały tam gdzie ich nie ma. Między 
1a 2 niema żadnych granic, to nie są segmenty odrębnie istniejące . Podobnie myśl zatrzymana i rzucona na 
papier przypomina wyjętą z wody rybę. W ogóle w życiu mamy do czynienia raczej  z kontinuum. Zmuszeni 
jesteśmy jednak przez tak zwaną praktykę życiową do wprowadzania konwencjonalnych podziałów w nurcie 
strumienia istnienia.   
 
609 
Co się tyczy tych 90 kilku procent połaci mózgu  niewykorzystanych to właściwie skąd o tym wiemy ? Przecież 
są to rejony nietknięte myślą do których nie znaleźliśmy dostępu. Kraina skarbów, tajemnic strzeżonych przez 
zazdrosną naturę .Zamknięta na siedem spustów. Może śmietnisko natury?. Badacz jako podglądacz, 
włamywacz, ekshibicjonista wszystko musi mieć na wierzchu. Natura nie stoi jednak przed każdym otworem 
niczym tania dziwka. By ją poruszyć trzeba geniuszu. 
 
610 
Połacie mózgu niewykorzystane to być może sfera  nieświadomego. Słowo „wykorzystywać” nie jest tutaj 
właściwe trąci bowiem kupieckim wścibianiem nochala. Problem stanowi bliższe określenie nieświadomego. 
Może to coś na kształt   dzikiej natury? którą grzechem byłoby eksploatować, w tym również  tykać myślą. Czy 
nieświadome to także to czego jeszcze sobie nie uświadomiono  np. odkrycia naukowe które pojawią się w 
przyszłości ?. W takim razie cóż to za nieświadomość ? Może to raczej niedojrzała, niedorosła do samej siebie 
świadomość ? Skoro tak to nieświadomość byłaby jedynie tym czego w żaden sposób nie możemy sobie 
uświadomić ? Skąd jednak w takiej sytuacji  nasza „wiedza”  na jej temat ? Możemy wskazać na instynkt, 
intuicję, przeczucia  rozproszone gdzie niegdzie  w sztuce, religii, filozofii albo w kołysaniu kobiecych bioder. 
 
611 
Wszędobylskie panowanie wulgaryzmów poza tym , że jest oznaką specyficznego stylu bycia „sera dla 
robactwa”  
może  być również objawem swoistego solidaryzmu w niedoli, niezgody na mówienie innym językiem w 
świecie koncentracyjnych obozów i dzieci topionych w pralkach. 
 
612 
Bóg ojciec ofiarował syna . Pamiętającym  o tym łatwiej będzie może zrozumieć czemu Bóg nie interweniuje 
gdy mordowane są dzieci. Niepojęty rodzic zaprawdę ?. Słowa Chrystusa „ Ojcze czemuś mnie opuścił” 
wskazują na od zawsze zdarzającą się historię rozstawania z Bogiem . Czyżby wątpił również Syn ? 
 
613 
Myśl, idea rodzą się jak wszystko co żyje ( z wyjątkiem może niepokalanego poczęcia) w brudzie, pośród 
zatęchłej wilgoci bebechów i przekleństw 
 
614 
Rozwój wypracowanych przez chrześcijaństwo kryteriów prawdy, coraz większe wymagania wobec naczelnej 
tezy„Bóg jest prawdą „  doprowadziły zdaniem N w końcu do samo-obalenia chrześcijaństwa.   Do tego 
momentu rozumowanie  
 
 
N jest prawie bez zarzutu, możemy co najwyżej mieć wątpliwości czy aby nie za szybko obwieścił zmierzch 
chrześcijaństwa ?Powstaje jednak pytanie dlaczego N nie stosuje tego sposobu wyjaśniania do opisu zmierzchu 
Cesarstwa Rzymskiego  i nie mówi o analogicznym  samo obaleniu się „prawdy’ antycznego świata. Dostojne 
antyczne wartości zostały obalone  przez spisek owładniętych resentymentem mas czyli zostały zniesione z 
zewnątrz. inaczej niż prawda chrześcijaństwa. Konsekwencja wymagała by zatem pokazania, że świat 
chrześcijański padł również ofiarą spisku albo, że świat antyczny został zniesiony mocą immanentnego rozwoju 
swoje prawdy. Chyba, że  rozwój tych dwóch  światów dokonywał się wedle odrębnych praw  ale tworzących 
razem większą  całość paradoksalnie zharmonizowaną   zasadą  pana i niewolnika. 
 
615 
Czy możliwe, żeby  sny dokonywały się również na masową skalę. Załóżmy, że we śnie widzimy ogromnego 
węża wpełzającego w piękna zielona dolinę. Powstaje pytanie czy możliwe by ten obraz pojawił się w tym 
samym czasie  również innym śniącym ,tysiącom, albo milionom śpiących ? Jeśli tak to nie bylibyśmy we snach 
tak osobiści ani samotni jakby to się mogło wydawać. Sny zaś byłyby czymś na kształt zjawisk atmosferycznych 
Pewien front atmosferyczny po prostu zawładnął umysłami milionów śpiących. 
 



616 
Indywidualność związana jest także ze swoistą dla siebie przestrzenią nie tylko czasem. Dlaczego właściwie 
Proust poszukuje tylko utraconego  czasu a zaniedbuje przestrzeń ? Czyżby nawet u tego wielkiego odkrywcy 
nie doszło jeszcze do osmozy czasoprzestrzeni ? znanej już wówczas fizyce .Pytanie o przestrzeń równie dobrze 
możemy adresować do św. Augustyna którego, jako jednego z pierwszych to ,że nie wie czym jest czas 
wprawiało w szczere zakłopotanie, nie  niepokoiła go natomiast przestrzeń. A przecież wydaje się bardziej nasza 
gdy śpimy dane miejsce fizycznie zajmujemy  tylko my. W tym samym czasie śpią jednak miliony innych.  
 
617 
Jakimś prawem leseferyzmu w dziedzinie wyobraźni noc kojarzy „bez sensu” żyrafy i hipopotamy drwiąc z 
trzeźwego za dnia rozsądku. We śnie nic nie jest już takim jakim się wcześniej wydawało. Dzień zanim zgubi się 
w nocy  pobłyskuje jeszcze chwilę bladymi promieniami świadomości, rozsądek nie od razu poddaje się,  
stopniowo jednak  ulega czarowi nieodgadnionych regionów  pogranicza i między stanów gdzie noc wyjawia 
swoją cienistą naturę. W końcu wieko opada a my  szybujemy, lżejsi o bagaż dziennych doświadczeń, ku naszej 
gwieździe złotem sypiącej.   
 
618 
Jeśli to co jest przechodzi prędzej czy później w swoje przeciwieństwo to może tyran decyduje czynić zło w 
pełni świadomy tej dialektyki  głęboko wierząc, że wyjdzie to kiedyś na dobre. Nie ma tego złego co by na dobre 
nie wyszło rzecze lud. Czy również nie ma takiego  dobra co by  na zło nie wyszło zastanawiają się rzecznicy 
koła Witruwiusza.? 
 
619 
Internet w swoim źródłosłowie pomieszcza sieć będącą czymś na skalę więcej niż lokalną tak jak ponad lokalny 
jest np. internacjonalizm . Czy zatem zostaliśmy właśnie pochwyceni w sieć ? Ile jest w internecie z pajęczyny 
snutej dla pochwycenia pożywienia ? Kto jest globalnym pająkiem snującym tą sieć ?  Może jest to dzieło 
postmodernistycznej odmiany „rybaków” łowiących ludzi. Czy też życie samo mocą indywiduów snujących 
wokół siebie sieci prowadzi  w końcu do łączenia się pojedynczych pajęczyn w jedną wielką globalną ? Czy 
zatem wpadamy we własną sieć ? Widział kto kiedy pająka co wplątał się we własną sieć ? Dla pająka to 
niemożliwe. Co innego jednak człowiek. Don Kichot autor najbardziej szalonych pobłądzeń. 
 
620 
Internet zmieni  nasze postrzeganie świata i samych siebie. Nie wiadomo czy Proust w swojej koncepcji czasu 
antycypował wyczucie czasu właściwe epoce  internetu ? czy też raczej zamykał , domyślał do końca rozumienie 
czasu odchodzące wraz z nim w przeszłość ? Nie wykluczone, że bardziej niż nasze wyobrażenie o czasie 
internet przetrąci, skrzywi nasze poglądy na przestrzeń. Jakby nie było? wiemy jedno. Każda techniczna nawet 
innowacja w przeszłości bywała okupiona morzem krwi ? 
                                                                                                       
621 
Internet do reszty podkopie wiarę w stabilność świata nada jeszcze dzikszego pędu i tak już rwącemu 
strumieniowi stawania się.  
 
 
Kilkadziesiąt lat temu niektórzy teoretycy malarstwa uznali, że nasze oczy są już zmęczone fotografią. Cóż 
dopiero w epoce telewizji, komputera internetu? Nie będzie już dłużej możliwe niezapośredniczone spojrzenie  
na świat i samego siebie. Nawet dzieci zostaną pozbawione możliwości świeżego spojrzenia na naturę bowiem 
od najmłodszych lat przywykną do podpierania się protezą internetu. Jednocześnie jeszcze bardziej niż w epoce 
telewizji zdemokratyzuje się dostęp do tzw. kultury która sięgnie wówczas wirtualnego bruku, stoczy się do 
statusu  „wesołego  miasteczka”. Chyba, żeby stał się cud a internet  okazał  się medium słowa mającego moc 
Ewangelii. 
 
622 
Z czym porównać wynalezienie internetu z wynalazkiem koła, prochu, druku ? 
 
623 
Pojęcia tworzone przez  filozofów zmierzające do uchwycenia tajemnicy wszechświata, zrozumienia całości 
istnienia są igraszka podobną do tej w której  dziecko  biczuje morze.  Filozof za pomocą pojęć również próbuje 
zawładnąć morzem. Nadaremnie. Do niewyobrażalnego nie sposób podejść za pomocą pojęć, trzeba zbliżać się 
ku niemu tanecznym krokiem.. Być może pochwycić niewyobrażalne uda się  w   oka mgnieniu trwającym  
olśnieniu,  intuicji Badacze typu Darwina  „rozumujący jedynie” tracą  zupełnie poczucie proporcji  w swoim 



zwodniczym teoretyzowaniu. Nie znają intuicji.  Oto Darwinowi wydawało się, że wyjaśnił zasadę życia trąbiąc 
wszem i wobec o ewolucji. Zapomniał przy tym, że tą ewolucję zaobserwowano w świecie nieskończenie 
małym, ciasnym i peryferyjnym,  rzuconym gdzieś na uboczu wszechświata. Jak dotąd nie sformułowano 
zadawalającej teorii wyjaśniającej ewolucję całości istnienia od początków po stan finalny. O ile oczywiście 
dowiedzie się istnienia jakiegoś początku i końca. 
Jakie mamy gwarancje, że istoty wyżej zorganizowane nie istnieją w innych rejonach wszechświata nie 
koniecznie mając za sobą  ewolucje ala Darwin ? Dlaczego mamy wierzyć w ciągły postęp ewolucji skoro nie 
mamy nawet bladego pojęcia o jej ewentualnym dalszym ciągu ?  Niewykluczone, że zdarzały się w jej 
przebiegu miliony lat trwające okresy zapaści , po czym życie toczyło się dalej wcale nie wybierając 
najdoskonalszej możliwości. 
Cóż możemy pojąć z tego jak zorganizują się organizmy w ciągu najbliższych 10 milionów lat ? Chyba tyle ile 
dinozaury mogłyby pojąć z teorii względności. Spoczywamy w niewyobrażalnym niczym w łonie matki. 
Miliony lat naprzód i wstecz. Czy przeczuwacie tą odchłań ? Czy te otchłanie spotykają się ? A między nimi 
skrzydła motyla i drogi mleczne wymieniające swoją zawartość w akcie mega- kopulacji. Niewyobrażalne. 
 
624 
Koło Witruwiusza jako nasza próba uzmysłowienia sobie w symbolicznej postaci niewyobrażalnego, całości 
tego co jest. Koło uchodzi za symbol Boga, absolutu, praformy, doskonałości, równowagi, wiecznej egzystencji 
wszechmocy, wiecznego ruchu, jedności. W  buddyźmie oznacza cykl wcielelania duszy, jest także symbolem 
słońca, syntezy sił kosmicznych, przemijania czasu. W starożytnym Rzymie było atrybutem bogini losu 
symbolizowało zmienność fortuny. W kosmologii chińskiej koło przedstawia zasadę Jin-Jang którym 
podporządkowane są wszystkie rzeczy. Zasada żeńska Jin uchodzi za zasadę negatywną oznacza słabość, 
reaktywność, zasada męska Jang jest pozytywną aktywną. Połączenie tych zasad symbolizuje koło. Jednym z 
istotnych znaczeń omawianego symbolu jest tzw. błędne koło lub inaczej zaczarowany krąg z którego nie można 
się wydostać bez znajomości zaklęcia. 
W średniowieczu koło uchodziło również za  narzędzie tortur w które wplatano skazanego. Wątek ten na swój 
sposób rozwinął Mickiewicz  mówiąc  „ Cierpi człowiek  bo sam sobie służy za kata, sam robi sobie koło i sam 
się w nie wplata.”. Koło przedstawione w formie pierścienia  symbolizuje  ciagłość, nieskończoność, 
całkowitość, cykliczność czasu, cykl  życiowy  rodzenia-rozwoju -umierania.  
Kołowy charakter naszego myślenia dobrze oddają dwa następujące przekonania: A „Słowa są niczym” ,B” 
słowa  są wszystkim przecież więcej nic nie mamy”. Zatem słowa są wszystkim i niczym. W tej kwestii dalej 
pójść nie możemy. Nasze myślenie będzie poruszać się zawsze w obrębie tych biegunów. Wyobraźmy sobie 
koło maksymalnie upraszczając w połowie czarne w połowie białe antagonistyczne względem siebie kolory 
oznaczają walkę  przeciwieństw. Interesujący jest szczególnie punkt w którym przeciwieństwa łącza się, stając 
się jednością. Ten punkt symbolizuje tajemnicę jaźni momentalnego wyjścia poza czas i przestrzeń, będącego 
istotą upojenia dionizyjskiego. Wartość doświadczenia wywołanego upojeniem muzyką, obcowaniem z kobietą, 
poznaniem i wieloma innymi czynnikami przesadza o afirmacji życia cokolwiek by jeszcze ono za sobą niosło i 
jest być może owym zaklęciem wyprowadzającym nas poza  zaczarowany krąg.  
 
W naszym ujęciu  N wola mocy byłaby ruchem myślenia dokonującym się między przeciwieństwami np. dobra i 
zła, prawdy i fałszu, życia i śmierci, skończoności i nieskończoności.  Byłaby odpowiedzią na pytanie Co jest ?  
Wieczny powrót tego samego oznaczałby ekstatyczne odkrycie zniesienia przeciwieństw w doświadczeniu  
nicości -wieczności i uchwycenie ich gry w aspekcie związanym z odpowiedzią na pytanie jak jest to co jest ?  
Jest w postaci(formie) koła.  Wola mocy i wieczny powrót miałyby się do siebie mniej więcej tak jak treść do 
formy. 
Ekstatyczne doświadczenie jedności w grze przeciwieństw wyrażające się w formule amor fati stanowiłoby 
wstępną  intuicję co do sensu  nadczłowieczeństwa. Typowe ludzkie codzienne nastawienie życiowe skazane jest 
na nihilizm, bo oznacza identyfikowanie się z  jednym z elementów  tworzących grę przeciwieństw. Oznacza w 
jakimś sensie stan „śmierci Boga”. Przezwyciężenie tego stanu wiąże się z przewartościowanie wszystkich 
wartości czyli dostrzeżeniem wzajemnego warunkowania się przeciwieństw. Wybitna indywidualność 
opanowuje największe życiowe sprzeczności, doświadcza jedności w wielości i nadaje swojej osobowości 
charakter wielkiego stylu będący zwięczeniem procesu  kształtowania samego siebie jako dzieła sztuki. Ten ktoś 
to postać przedstawiona w obrębie koła Witruwiusza. Bycie kimś to bycie w formie wielkiego stylu. 
 
 
 
625 
Internet jako lustro  odbijające oblicze ostatniego człowieka czyli tego po którym nie nadszedł dotąd następny.  
Pojawienie się luster w kulturze europejskiej stanowiło zanaczący przełom w jej historii.  



Oznaczało odkrycie nowego wymiaru ludzkiego „ja”. Zaraz po nim pojawiły się budzące ciągle zachwyt katedry 
gotyckie w których kamniennych murach budowniczowie tkali z łatwością i perfekcją niczym genialny krawiec  
w najdelikatniejszych jedwabiach. Zobaczymy czym wystrzelą w niebo budowniczowie internetu ? Otchłań 
powstaje pomiędzy epokami posługującymi się internetem a tymi które go nie znały.  Każdy „głupi” będzie miał  
łeb jak Arystoteles. Więcej nie będzie musiał sam pamiętać wystarczy, że umiejętnie kliknie. Internet jako 
proteza pamięci. Czyżby to nasz mechaniczny sposób na uruchomienie dodatkowych połaci mózgu ?  
 
626 
Istnieć zanaczy być postrzeganym. Teza Berkeleya rzuca ciekawe światło na internet i istnienie jako takie. 
Czyżby internet miał umożliwiać postrzeganie rzeczywistości na niespotykaną dotąd skalę ? Według Berkeleya 
nie podobna istnieć i nie być postrzeganym (w ostatecznej instancji przez Boga). Internet jako wielki brat -mega 
oko którego uwadze nic i nikt nie ujdzie. Ale to dobrze. Im bardziej intensywnie jesteś postrzegany tym mocniej 
istniejesz zdaje się sugerować Berkeley wyrastający nam na mentora podglądaczy. Internet jako konkurent Boga 
w tym kontekście próbujący wyręczyć Go w zadaniu dostrzegania wszystkiego. Nie jesteś postrzegany nie 
istniejesz. Widzenie wiąże się ze światłem. Tam gdzie jego promienie nie sięgają panoszy się ciemność 
niesłusznie jednak chyba skazana na banicje ze strefy istnienia.. 
 
627 
Coś z pozostałości przekonań Berkeleya mocno daje o sobie znać w naszej epoce gorączkowo próbującej 
różnych sposobów zaznaczenia swojej obecności w najdzikszych i najdziwniejszych przejawach naszego czasu. 
Im mniej Boga który wszystko widzi tym więcej technik usiłujących w profaniczny sposób temu brakowi 
zaradzić. Spójrzmy na aktorów czy inne prominnentne postaci z  tak zwanego życia publicznego. Jak one garną 
się na świeczniki ? do światła, czują podskórnie, że istnieć to właśnie być postrzeganym. Inaczej N zdawało mu 
się ,że zdolność Boga do postrzegania wszystkiego to największy zarzut przeciwko Jego istnieniu. Czy także 
przeciwko istnieniu internetu ? 
 
628 
My jednak stawiamy na niewyobrażalne jako nie podlegające niemal spostrzeganiu. Mamy przeświadczenie, że 
istnieje coś czego spostrzec nie jesteśmy w stanie chyba, że postrzeganie rozumiemy maksymalnie szeroko jako   
zmysłowe ( w tym  zmysł wewnętrzny) intelektualne, intuicyjne, instynktowne, emocjonale, objawione. Przy 
czym nie wykluczone, że dopiero szczęśliwa i piękna kombinacja wszystkich rodzajów postrzeganie rodzi 
zdumiewające doświadczenia.  Teoria Berkeleya mogłaby mieć interesujące zastosowanie w interpretacji 
procesu poznawania samego siebie. Nie postrzeganie samego siebie skazywałoby  na  nieistnienie. Samo zaś 
postrzeganie zyskuje na tym gruncie moc aktu twórczego  płodzącego istnienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
629 
Do jakiego rodzaju poznania należy dziedzina marzeń sennych ? Skąd pochodzi osobliwe senne uczucie w 
którym osoba bliska nam przechodzi obok nas obojętnie nie zauważając nas ? Przeżywamy wówczas zdziwienie, 
że oto dłużej nie jesteśmy już spostrzegani. Kochamy czuć na sobie oko drugiego. 
 
630 
Na czym zatem polega podobieństwo między wynalazkami  koła, druku, prochu a internetem ? Pewne analogie 
widać gołym okiem Koło i druk skróciły czas między pożądającym a obiektem pożądania. Proch zresztą 
podobnie tyle, że w dziedzinie zabijania czyli w wojskowości. Wiadomo powszechnie, że internet  początkowo 
służył    potrzebą armii. Czy zatem żyliśmy do niedawna w epoce przed wynalezieniem koła, prochu, druku ? 
Gdy wyobrazimy sobie na jak wiele sposobów wykorzystywano dotychczas wynalazek koła pojmiemy może 
blado i przez chwilę, co się właśnie dokonuje. Ruch po kole ,kulę obserwowano w przyrodzie stąd na zasadzie 
genialnej analogii został przeniesiony do życia społeczności ludzkiej. Do czego jednak analogią jest internet ? 
Czyżby do sieci ? .Albo ruchu boskiego intelektu ? Zbliżenie się do pragnienia postrzegania wszystkiego ? 
Możliwość świadczenia na niespotykaną dotąd skalę. Nowy  sposób na konserwowanie historii. 
 
631 



Internet jako proteza w stosunkach „ja-ty” już nie twarzą w twarz, udem w udo ale ekranem w ekran. Za to z 
wielką liczbą ludzi fizycznie i psychicznie nawet bardzo od siebie oddalonych. Ilość kosztem jakości. Nie 
koniecznie owa ilość musi przejść w coś co można by odpowiedzialnie nazwać nową jakością. Czyżby zamysł 
dogadzania jak największej liczbie znalazł w internecie doskonałe medium ? Czy owa wielka liczba nie jest 
przekleństwem współczesności ? Wielka liczba opisująca populację, zabitych, dochody, dystanse kosmiczne, 
bodźce jakim podlegamy. Co się stanie z oddzielonymi dotąd od siebie kulturami mającymi własny i 
niepowtarzalny charakter ? Czy dojdzie między nimi do osmozy tak jak między niektórymi galaktykami ? Czy te 
hybrydalne konstrukcje będą miały ręce i nogi ? Czy też będą poronionymi płodami elektronicznej sieci ? 
Internet jako mega inkubator-ojciec i matka nowej generacji dzieci już  nie z probówki ale z internetu. 
 
632 
Cóż to za nowa jakość jeżeli kilo złomu stanie się 100 kilogramami ? Złom przecież pozostanie złomem i nie 
zmieni się przez samo zwiększenie wagi w mannę którą nakarmić można by głodnych. Różnicę jednak 
dotyczące jednej setnej części grama w proporcjach mikroelementów w ludzkim organiźmie mogą dać w 
następstwie wielkie zdolności lub kompletny ich brak. 
 
633 
Czy rozumiemy naturę poruszającą galaktykami i skrzydłami motyla ? 
 
634 
Filozofom nie śniło się o niewyobrażalnym. W tym „nie śniło się” przebrzmiewa archaiczna wiara w potęgę snu, 
w tym przypadku poznawczą. Rozumiecie to:” najciemniej pod latarnią” pod latarnią  „ja” świadomości. We 
śnie lampa gaśnie, czyżby stawała się jasność ? Mówi się, że ten lub ów ma tęgie to lub tamto ale nigdy tęgi sen 
gdy  jak sąda  zanurza się w podmorskie strefy życia.   
 
635 
 Jak Proust chce odnaleźć te ileś tam milonów/miliardów lat wstecz lub naprzód ? Czyż los wyrzucając nas w  
dany przedział czasu nie wystawia nam  na zatracenie całej  jego reszty  ? 
 
636 
Postrzeganie jako takie związane jest jak najściślej z niepostrzeganiem. Oto przeżywamy w tej chwili jakiś obraz 
z dzieciństwa  to postrzeżenie przesłania nam cały możliwy horyzont  doświadczeń. Jesteśmy zatem otwarci na 
to konkretne wydarzające się” tu i teraz „ przeżycie i ślepi na pozostałe. Zyskuje ono  moc super tyrana 
błyszcząc przez moment w pełnym świetle świadomości. Na daną chwilę to przeżycie zyskuje status jedynej 
gwiazdy na ciemnym firmamencie ducha. Przeżycia napierają na siebie przyszłość i przeszłość łączą się w teraz  
będącym  momentem szczytowym ich kopulacji. Zwróćmy jednak uwagę, że nie ma nic takiego jak po prostu 
przyszłość i przeszłość zawsze występują one w konkretnym przebraniu np. jako las na skraju którego bawiłeś 
się w dzieciństwie. Inaczej te akty miłosne przeszłości i przyszłości wyglądają w pełnym świetle świadomości a 
inaczej gdy skrywa je dyskretny cień nieświadomego.  
 
 
 
637 
W najintymniejszych rejonach ducha dokonuje się walka o światło, o moc walczą wyobrażenia. Ciągła 
kołowacizna w strumieniu przeżyć.  Czasami natręt uzurpator  z ogniskuje skutecznie na sobie światło i trzeba 
wielu wysiłków by zepchnąć go w cień.  Czy czas jest jakoś poza wyobrażeniami ? Czy też jest z nimi jakoś 
tożsamy ? Gdyby jednak był tożsamy dlaczego nazywalibyśmy go czasem a nie po prostu wyobrażeniem ? 
Czym jest wyobrażenie każdy wie czym jest czas wie niewielu ?Jeśli nie jest wyobrażeniem to może jest tym co 
wprawie je w ruch, porywa ich korowód do szalonego tańca. Czy jest tak jak Bóg ? jabłoń ? albo przeszywająca 
nas na wskroś emocja ? Czy też ma tylko sobie właściwy sposób bycia ? W jakim stosunku do czasu pozostają  
najbanalniejsze urządzenia związane z  jego pomiarami zegary ? Czy mają się tak do czasu jak młotek do 
gwoździa ? Czy może tak jak maszyna do wykonywania elektrokardiogramu do serca ? 
Nie zachodzi między nimi prawie żadne podobieństwo ( tj. między sercem a maszyna do EKG.). Z zegarem i 
czasem jest jeszcze gorzej. Czas nie podpada pod zmysły. Jest on na tyle nieuchwytny, że obawy co do jego 
istnienia wydają się uzasadnione. Znamy przecież społeczności które nie wyrobiły sobie o czasie żadnego 
pojęcia. Jaką mamy gwarancje, że to my mamy rację a nie oni ? Mierzymy coś czego nie ma.  Nie raz to już nam 
się zdarzało. Liczyliśmy już zęby smokom i diabły na główkach od szpilki. Zegar i czas mają  jednak coś 
wspólnego o ile opasa je kolisko istnienia.. Chcecie może powiedzieć, że czas to właśnie to co zachodzi między 
jednym a drugim ruchem wskazówek zegara. Jakże łatwo przystaliśmy, zapominając o całej jego nieuchwytność, 
na rzekomą wymierność czasu. Nic nie jest bardziej precyzyjnie wyliczne niż czas i nic niemal nie przedstawia 



się mimo to bardziej tajemniczo. Mierzymy zatem z precyzją do kilku zer po przecinku coś czego natury nie 
znamy. Czas jako wyznacznik naszej egzystencji dwa kluczowe słowa i dwie wielkie niewiadome. 
 
 
638 
Wraz z pojęciem  istnienia  przychodzą na myśl słowa Sylena skierowane do króla Midasa pytającego o 
najlepszą 
dla człowieka rzecz. Wedle greckiego  pół bóstwa najlepszą rzeczą dla istot jednodniowych byłoby nie narodzić 
się wcale, nie podlegać tyranii czasu, nie przemijać, a drugą z najlepszych jak najprędzej skonać. Czas występuje 
tutaj w roli kata, najmniejszy jego upływ oznacza ból i cierpienie którego sens jest problematyczny. Człowiek w 
tym kontekście  zostaje pochwycony w sidła czasu, łamany ciągle diabelskim jego koliskiem. 
Życie otwiera nas jednak  na czas  który w innym niż wyżej zarysowanym podejściu uzyskuje wielką wartość. 
Póki mamy czas żyjemy a każdy odruch życia nawet  istoty jednodniowej może być wiele wart, bo  czyni ją 
uczestnikiem nieodgadnionego misterium. Mniejsza o to sensownego czy nie ale zagadkowego a przez to 
pięknego. 
 
639 
Ludzkie oko skupiające w sobie świat wielkich małość i gigantycznych wielkości zdumiewa skalą postrzegania  
a jednak ta imponująca rozpiętość widzenia jest ciągle niewystarczająca i o dziwo idzie doskonale w parze ze 
ślepotą. Postrzegamy całą nasza istotą, jeśli widzę stół to kontekstem tego spostrzeżenia są wszystkie stoły z 
którymi kiedykolwiek mieliśmy do czynienia. Nasze najprostsze działanie, widzenie, skrywa w sobie 
niepoliczalną liczbę rozstrzygnięć dokonujących się w mgnieniu oka. Jakie procesy zaszły w nas skomplikowane 
? zanim ( tj. niemal momentalnie) pamięć  połączyła w nas wyobrażenie odległe od siebie o 10 lecia. Zapewne są 
również takie które na zawsze na poziomie świadomości pamięć rozdziela. Z jaką łatwością pamięć 
skraca(wydłuża) i burzy( i wznosi )  dystansy nie licząc się wcale z przestrzenią, przebiega bez trudu miliardy 
lat. Musi zatem być szybsza niż  nieprzekraczalna zdaniem fizyków prędkość światła. To znowu wydaje się 
najwolniejsza pod słońcem  bo na przekrocznie tego co pod ręką potrzebuje godzin, lat, dziesięcioleci a  nawet 
istnienia wielu generacji, by wykonać mały krok. 
 
640 
Określenie strumień  świadomości prowokuje pytanie o jego brzegi. A tych krańców jakoś mimo naszego 
wspaniałego  oka nie widać. Czyżby zatem był to strumień bezbrzeżny ? Bywają  za to mielizny doświadczenia  
nicości stanowiącej  najbardziej zajmującą treść  chwili wypełniającej mgnienie oka.  Otchłań między ustami a 
brzegiem puchary zakwitająca gwiazdą supernową. 
 
641 
Opowieść biblijna o Jonaszu połkniętym przez wielką rybę to metafora ludzkiego uwikłania w bebechy czaso 
przestrzeni .  
  
 
 
 
642 
Nad sferą werbalną ludzkiego jestestwa rozciąga się niczym niezabudowany firmament ciszy-nicości z której 
wyłania się i od której powraca słowo. Dopiero z tej perspektywy widać znaczenie słów.  
 
643 
Widział swoje „ja” niczym złotą kulę tocząca się w mrocznych labiryntach czasoprzestrzeni niekiedy na 
labiryntowy mur padał złoty kuli blask wówczas hieroglify przeznaczenia stawały się bardziej czytelne. 
 
644 
Dialogicy widzą tylko spotkania  między „ja i ty’  twarzą w twarz ale przecież  „ja i ty” spotykają się także a 
może przede wszystkim  płcią w płeć. Łono jako antyteza twarzy. 
 
645 
Powiada się zwyczajowo piękni dwudziestoletni stają się z czasem szpetnymi czterdziestoletnimi. Świadczy to 
jedynie o problematycznym charakterze tego piękna  i płytkości ducha któremu radości istnienia wystarcza 
zaledwie  na kilka lat.  Później zaś indywiduum ongiś mające ciało a nawet ducha  staje się mumią samego 
siebie. 
 



646 
Obumieranie przeżyć należy uznać za proces naturalny i konieczny  przypominający usychanie liści tworzących 
następnie życiodajną warstwę  próchnicy  sprzyjającej bujnej wegetacji. 
 
647 
Ludzie z  tzw. marginesu swoją pełną pogardy postawą wobec ciała, zwróćmy tylko uwagę na katalog 
najbardziej wymyślnych i szokujących okaleczeń, ostentacyjnie kwestionują dzisiejszy  kult ciała, stanowią  
jakiś atawistyczny odprysk średniowiecznego ascetyzmu podporządkowanego jednak nie zbawieniu ale 
doraźnym celom. 
 
648 
Panorama starzenia się i przemijania jaką kreśli Proust w końcowych partiach swego dzieła jest wstrząsająca i 
przenikliwa. W tym misterium przepoczwarzania się ku śmierci zabrakło jednak młodości..  
Powinien był zuaważyć, że siwiejący starcy z rybią łuską na oczach, z trudem poruszający się o własnych siłach, 
odrodzają się w swoich dzieciach , wnukach i że,  powróci jeszcze raz, mnogo raz ten sam oczu blask i figlarny 
lok ocieniający brzoskwiniowe policzki. 
W ocenie jaką wystawiamy danemu indywiduum, rodzinie nie najważniejszym jest jej obecny status, czy 
położenie ale perspektywa przyszłości. Ile dane indywiduum ,rodzina, maja tysiącleci przed sobą ? W jakie 
jeszcze typy się zmienią ? Czym zakwitną ? Któż to jednak może ocenić, dostrzec w  4-letnim brzdąc  ledwie 
rysującą się pełną mocy linię rozwojową ? W tej perspektywie czymś mniej ważnym wydaję się indywidualny  
lęk przed śmiercią, znacznie groźniejszą jawi się możliwość braku kontynuacji ,końca ewolucji rodziny, narodu, 
ludzkości. Kto w człekookształtnym byłby w stanie dostrzec zalążki artysty, świętego czy filozofa ? W drągu 
którym strącał żołędzie  mysz komputerową ? Niewiele widzą oczy nawet najbystrzejsze, uszy najbardziej 
wyczulone przygłuche są a wyobraźnia ograniczona. Cóż za siła wciąż na nowo ten chaoso-kosmos animuje ? 
Niewyobrażalne. 
 
649  
Erudycja stanowi pewną przeszkodę w odczytywaniu samego siebie, rezonując tracimy czas i energię niezbędne 
do zgłębiania samego siebie. 
 
650 
Bomba atomowa i jej bombowi następcy  to niewątpliwie znaczące osiągnięcie nauki zachodu. Ale czym 
ostatecznie jest ta odrobina energii wyzwolona przez człowieka w skali istnienia w całości ? Czy zapaliliśmy 
choćby jedno z  miliona rozpalających się w każdym momencie   dookoła słońc ? Albo przynajmniej najbledszą 
gwiazdę ? Jak nieskończenie daleko nam do twórczej mocy przyrody ?  
 
651 
Stan z pogranicza jawy i snu, gdzieś pomiędzy świadomością a  nieświadomością  w tych regionach nieczęsto 
gości  psychologia. Jeszcze trudniej opisać nasze wynurzanie się do istnienia albo zanurzenie w otchłani 
niewyobrażalnego zwanego przez behawiorystów dnia codziennego po prostu śmiercią.  
 
 
 
 
Opisywanie nieświadomego w kategoriach logiki świadomości sprawia, że nieświadome  staje się tym czym  nie 
jest   tzn. świadomym w miarę logicznym. Nieświadome to coś co było  zanim pojawiła się świadomość  i to w 
dwóch aspektach zanim w ogóle pojawił się człowiek ( co jest niewyobrażalne i poza naszym doświadczeniem ) 
oraz zanim w indywidualnym wymiarze istnienia  każdego z nas pojawiła się świadomość.  
Nieświadomość w najczystszej postaci byłaby tym czego wcale nie można sobie uświadomić, czymś na co 
możemy się natknąć jedynie w stanie nieświadomości. Gra świadomego i nieświadomego  stwarza właściwe dla 
każdej egzystencji napięcie. Nie jest to nawet stosunek ziarna piasku do wszystkich wszechświatowych pustyni 
to niewyobrażalnie więcej w aspekcie zarówno ilościowym jak i jakościowym. Najbardziej indywidualny 
związek z nieodgadniona bezdenną nieskończoną całą resztą  kształtującą naszą postawę wobec tego co jest. Ta 
postawa nie ma jednak przede wszystkim charakteru pojęciowego jest raczej czymś na kształt naszej melodii 
jaką dołączamy do muzyki sfer. Niewyobrażalne łono z którym jesteśmy związani pępowiną naszego życia. 
Zamki budujemy nie na lodzie ale na niewyobrażalnym. Czyż nie można skonać ze śmiechu słysząc słowa nie 
znoszące sprzeciwu „ pieniądz rządzi światem” czyli niewyobrażalnym. Paradne, pieniądz to jeszcze mniej niż 
pryszcz na dupie niewyobrażalnego.  
 
652 



Miejcie uszy i oczy otwarte na niewyobrażalne . To tak jakby mieć dostęp do tysiąca mórz, raz zbierać podmuch 
tajfunów,  to znowu łagodne tchnienia kołyszące skrzydłami motyla. 
 
653 
Czyż obcowanie z megalopsyche nie przypomina wędrówki w rejonach zbliżonych do niewyobrażalnego. Może 
po grzbietach wybitnych indywiduów wchodzimy na górę gór gdzie Bóg objawia tajemnicę ? 
 
654 
Czy uświadomiliśmy sobie jak wiele dotąd w dziejach człowieka zależało od tego czego być może nie ma ? 
Smoków, Satyrów, nieświadomego, całek, Boga. Marzyciele, spełnienia marzeń. 
 
655 
Jak do siebie mają się przenikanie całych galaktyk i wżeranie się w siebie bezwstydnie kopulujących chrząszczy 
majowych ? Coś się łączy, przenika zwłaszcza w umyśle człowieka mediatora. Człowiek jako pomost na którym 
spotykają się chrząszcze i galaktyki.     
 
656 
Opisywanie człowieka w kategoriach ludzkich sprawia, że Bóg staje się człowiekiem czyli tym czym nie jest.  
 
657 
Młodzieży sięgaj gdzie wzrok nie sięga ........ekstazy promuj, słońca kreuj w których blask przyodzieją się 
mgławice niebieskich ciał. 
 
658 
We śnie przełazimy ( kto wie może są tacy co skaczą w stylu Nadii Comaneci)  przez płot  świadomego. Czyż  
nie byłoby to szokiem dla rewolucjonistów  gdyby okazało się że, rewolucje wydarzają się we snach bez asysty 
Wolności wiodącej lud na barykady ?  
 
659 
Wbrew pozorom kulminacji danego utworu muzycznego nie należy szukać w trakcie jego trwania. Skłonni 
jesteśmy traktować muzykę jako propedeutykę ciszy, to w jaki sposób nas w nią wprowadza decyduje o jej 
wartości. W tym przypomina orgazm. Wielka orkiestra symfoniczna, wspaniale prowadzona, osiąga stan bliski 
kulminacji napięcia, biją bębny, dzwonią talerze, obalają mury trąby   .......... a potem nagle finał orgia 
najbardziej wyrafinowanych dźwięków znosi sama siebie,  wchodząc  w trans  kompletnej ciszy, bezkresnego 
istnienia. Gdyby choć  raz  zawiesili  oklaski wiedzielibyśmy, że coś pojęli . 
 
660 
Podziwiał w te dni październikowe wszystkie odcienie złota w świecie dookolnym przypominającym ikony 
Andreja Rublowa.  
 
 
 
Chorobliwie rozpalony  październik emanował  tą  niezwykłą aurę dzięki nieoczekiwanemu   qui pro quo pór 
roku.  Deszczu  teraz wyczekiwał   bogatego w  wielorakie konteksty erotyczne  ....... .. delikatny ,pieszczotliwy 
szmer wybijający gdzieś nad ranem ze snu ..... w momencie gdy uczestniczył w pochodzie bioder kręcicielek 
wystukujących  rytm życia, rytm deszczu. Czy było  to istnienie.  ......? A zatem jeszcze raz.. 
 
661 
Cóż  wiemy o życiu ?..  nie prowadziliśmy wszakże wykopalisk na Marsie.... 
 
662 
Ekstaza ekstazą ale w XX stuleciu zatłuczono przy budowie najlepszego z możliwych społeczeństw dziesiątki 
milionów ludzi.  Wielu z nich porozrzucane  kości  jeszcze dzisiaj bieleją w najdzikszych rejonach Syberii By 
móc żyć do pewnego przynajmniej stopnia okrucieństwo to musi być, będzie i  już  jest zapominane.  
Czy mimo XX wiecznej hiperinflacji zbrodni i dewaluacji wartości jednostkowej egzystencji możemy bez 
wahania orzec, że był to wiek najgorszy ze wszystkich o których przetrwała pamięć ? Konto minionego stulecia 
niewątpliwie obciążają masowe zbrodnie dokonywane w oparciu o najnowsze osiągnięcia nauki a więc w jakiś 
sposób zgodne z rozumem.    Ale........ wiek ten wyniósł na nieznane dotąd wyżyny życie mas przynajmniej w 
świecie zachodu  Samo życie biorąc pod uwagę liczebność gromady ludzkiej rozwinęło się jak nigdy przedtem i 
przekracza zdaje się już 5 miliardów istnień. Czyżby  życie by rozwijać się potrzebuje  krwi  niewinnych ofiar ? 



Czyżby staro egipska bogini   Szubad była równie pierwotną co  trafną jego  metaforą ? Jakby nie było 
nazywanie XX stulecia wiekiem śmierci wydaje się być oceną niepełną, chociaż zasługuje również na to miano 
choćby z  powodu obwieszczanej  wszem i wobec śmierci Boga.  N w swoich pełnych perswazyjnej siły 
profetycznych wizjach często jednak błądził. Niedocenił zupełnie ogromnych pokładów okrucieństwa 
zalegających w jestestwach ostatnich ludzi których podejrzewał i gromił za łagodność właściwą Barankom 
Bożym którą rzekomo mieli zawdzięczać wraz z brakiem instynktów kulturze sokratycznej i rozwijającemu się 
na jej gruncie chrześcijaństwu. 
Wystarczyło poinformować o celach misji, zapewnić bezkarność,  uzbroić i wysłać parę kilometrów za chałupę  
byle  urzędnika, który w cywilu nie tknąłby nawet muchy, by uczynić  z niego masowego mordercę 
wykonującego wszakże tylko rozkazy. To była w jakimś sensie konkurencja dla renesansowych kondotierów.  
N przecenił łagodzący wpływ paru setek lat refleksji naukowej na odwiecznie drapieżną naturę ludzką 
kształtowaną  przez podobno miliardy lat. Okresowe wybuchy okrucieństwa można by zestawić z ruchami 
górotwórczymi albo ruchami płyt kontynentalnych W obu przypadkach były to wielkie naturalne katastrofy o 
rewolucyjnych konsekwencjach dla życia na naszej gałce. Czy możemy się im w jakiś sposób przeciwstawić np. 
za pomocą systemu politycznego masowej demokracji ?  Chyba zbyt piękne żeby było prawdziwe. Zatem nie 
mamy żadnej gwarancji, że i nasze kości nie będą bielały na odległo- bliskiej Kamczatce.      
Zabawne w tym kontekście N wezwanie „żyj niebezpiecznie”. Życie zagrożone strzałem w tył głowy stało się 
niemal czymś  banalnym i powszechnym w XX stuleciu. W każdy nawet najbardziej ostatnim ostatnim 
człowieku drzemią uśpione wulkany, ścierają się pokłady psychiczne grożące w każdej chwili przekroczeniem 
miary.  
10  przykazań jakże na wyrost ?  Czyżby to była filozofia odległej przyszłości ? Cóż małpie po tabliczce 
mnożenia? Długo musi jeszcze ewoluować.  Skoro ten wiek neguje znaczenie życia wiecznego to czyż  nie jest 
wiekiem śmierci ?  Do końca nie wiadomo, to zależy od rozstrzygnięć  które leżą  poza granicami możliwego dla 
większości z nas  doświadczenia. Nie ogarniamy naszymi spostrzeżeniami całości istnienia, próbujemy z 
fragmentów jego fragmentów zgadnąć znaczenia istnienia, pochwycić je słowami. Słowo jako pomost między 
„materią” a „duchem’. Ze słowem porywamy się  na niewyobrażalne...... przecież więcej nic nie mamy.  
 
663 
Stalin, współczesna egzemplifikacja  tyrana, przejawiał charakterystyczną dążność do ubezwałsnowolnienia 
możliwie  największej liczby osób w jak najkrótszym czasie. Reprezentuje tendencję, właściwą wszystkim 
konkurentom Chrystusa, do wyparcia „super-ego” w postaci ideałów chrześcijańskich ucieleśnianych przez 
Chrystusa i zastąpienia Go własnym tyrańsko usposobionym jestestwem. Pomyślmy tylko „nieoczekiwana 
zmiana miejsc”  Stalin na miejscu Chrystusa. Szczyt perwersji i bałwochwalstwa . 
   
664 
Ciekawy rodzaj najbardziej wysublimowanej „duchowej” zemsty. Narzucić ideały które miast do rozkwitu 
doprowadzą do degeneracji,  będą gniły wraz z tymi którzy je sobie przyswoją. Oto robota zmysłu nienawiści. 
 
 
 
 
 
 
665 
Jakiego człowiek potrzebuje ideału ?  Pytanie pomocnicze z jakich przeżyć duchowych rodzą się wielkie religie 
? 
Oto nasz test na inteligencję, chociaż  nie tylko,  przede wszystkim to egzamin z wielkości wyłącznie dla 
megalopsyche. 
 
666   
Tyran budzi poza grozą  również zdumienie wierzy, podobnie jak Heraklit, że do określonego celu można daną 
zbiorowość  doprowadzić  za pomocą kopniaków.  A przecież wielcy twórcy religii osiągali to inaczej. Tyran 
jako nieudany twórca religii. Wszystko co może, to ustanowić  na jakiś czas zewnętrzne formy kultu. Tyle leży 
w  jego mocy dzięki środkom którymi dysponuje np. w postaci tajnych służb. Beznadziejność i jałowość 
dyktatur pochodzi stąd, że dysponują tylko armatami i kopniakami w  „wewnątrz „ zaś pozostają puste. 
 
667 
Tyran reprezentuje niwelująca tendencję   powszechną w świecie natury gdzie każdy egzemplarz danego 
gatunku ledwie różni się od innego osobnika tego samego gatunku. Jego natura sprzeciwia się wszelkiej 
indywidualności i różnicy. Uległość jakiej oczekuje, podyktowana jest koniecznością utrzymania władzy dla 



tego też celu lepiej jest jeśli wszyscy poddani są „tacy sami” przewidywalni i policzalni. Nie spotkano jeszcze 
chyba  w dziejach tyrana ( może w Renesansie ale oznaczałoby to, że również  tyrania zeszła na psy) który 
prześladował by „takich samych” za to, że nie dość się zindywidualizowali. Pod jego butem wszyscy muszą być 
jednakowi jak konsomolcy  albo klientela  Macdonalda. 
 
668 
Osoba ludzka o wykształconym  i unikalnym „ja” stanowi niewyobrażalny wyłom w naturze. Jest z nią w 
niezgodzie, oznacza  wielki pytajnik skierowany wobec  istoty natury. Tyran paradoksalnie z maniakalnym 
uporem tą niezgodność, wyjątek, wyłom, tajemnicę, cud  próbuje znieść, z naturalizować. 
 
669 
Oto  Jezus niczym najlepszy ze stoików spokojny i pogodny  na środku jeziora  wraz z spanikowanymi uczniami 
wobec nadchodzącej burzy wyrażającej tyranię natury. „Nie lękajcie się” powiada. 
 
670 
Łupina niesiona na grzbietach  fal to świadomość zagrożona tyranią bezosobowej podświadomości  Po co ta 
łupina ? Po co ten kontrast budzący zdumienie ? Łupina próbuje zawładnąć morzem. Słowem je smaga, fale 
ucisza. 
 
671 
Jezus dostrzegł w człowieku podobieństwo do Boga  jego konkurenci w dziedzinie prawdy  racjonaliści i 
naukowcy odkryli w człowieku szereg podobieństw do  kosmatego zwierza-małpy. Gdyby uzmysłowiono sobie 
właściwą człowiekowi zdolność upodabniania się, może niektórzy przynajmniej z konkurentów zwątpili by w 
wartość  swoich teorii. Może odważyliby się kłamać nawet. Wiedza nie koniecznie idzie w parze z mądrością. 
Jeszcze na początku naszego stulecia Spengler zauważył „wystarczy pójść na zgromadzenie ludowe by spotkać 
neandertalczyka. Zachodzi obawa, że dziś jesteśmy w znacznie gorszej sytuacji. Kto wie może neandertalczyk 
dominuje już nawet w tzw. najlepszym towarzystwie ? 
 
672 
Pozostaje jednak obowiązek bycie jedynym sprawiedliwym choćby ostatnim. Jeśli bowiem jest jeden 
sprawiedliwy  to być może iskra zmieni się kiedyś w płomień. Dogasa czy rozpala się?  popiół będzie czy 
diament ? 
 
673 
Chrystus dostrzegł w człowieku boskość. Konkurenci antychryści  tego wymaga logika sytuacji musieli w 
człowieku dostrzec  małpowatość. Ostatecznie zademonstrowali jedynie kaliber swojego człowieczeństwa. Czyż 
nie  poznajemy przez analogię do samych  siebie ? Upadek samowiedzy człowieka od podobieństwa do  Boga 
człowiek stoczył się do podobieństwa do małpy. Cóż za ewolucja ? Czy to ma być  sztandarowe hasło najlepiej 
przystosowanych zwycięzców w tzw. walce o byt.? Cóż  można zbudować  na tym małpim podobieństwie ? 
Chyba tylko ogród zoologiczny ? 
 
 
 
 
674 
Podążanie za myślą ( swoją drogą co właściwie podąża? ) ma nieodparty urok przypominający nieco eskapadę 
podejmowaną  na chybił trafił. Wsiadamy do pociągu byle jakiego( nie takiego znowu byle jakiego o ile nie 
jesteśmy byle kim) i przenosimy się nagle w zupełnie nieoczekiwaną scenerię. Jeśli słowo przygoda nasycone w 
dzieciństwie i wczesnej młodości mnogością  sensów i  emocjonalnych treści cokolwiek jeszcze później znaczy  
to chyba właśnie tą zmianę scenerii spowodowana swoistym  wehikułem czasu. 
 
675 
Przyszłe pokolenia będą zdumione naiwnością człowieka XX stulecia. Niby wydobył się z „przesądów’ starej 
wiary ale rychło popadł w jeszcze dziwniejsze przesądy zwane zapewne dla mocniejszego odcięcia od 
dziedzictwa starej wiary przekonaniami naukowymi,  zasadzającymi się w dużym stopniu na kulcie małpy. 
Dlaczego Darwin właściwie zatrzymał się przy człekokształtnych mówiąc o pochodzeniu człowieka ? Trzeba 
było zejść głębiej aż do samych początków.  Rozważania o samych początkach nie uchodzą jednak  już za 
naukowe.   
 
676 



Bóg umarł ogłosił N ale nie dodał, przynajmniej expresis verbis........ i narodziła się małpa. Gdy uwzględnimy tą 
puentę wiele zjawisk stanie się bardziej zrozumiałymi. Einstein pomylił się uważając, że III wojna światowa 
będzie atomową, kolejna zaś odbywać się będzie znowu  na maczugi. Od dawna walczymy maczugami( 
przynajmniej od czasu wystąpienia Darwina) i nie potrzeba do tego wojny atomowej.  
 
677 
Cywilizacja śmierci ? Tak. Zmarła bowiem najwyższa nadzieja, pozostała jedynie nerwowa krzątanina 
człekokształtnych.   
 
678 
Skoro była nie dawno mowa o podróży zatem teraz nadszedł czas by pojawił się spolegliwy opiekun. Ale czy 
chcemy tylko z jego pomocą bezpiecznie dotrzeć do celu ? Czyż  nie powinna ta podróż  być także piękną, 
fascynująca przygodą ?  
 
679 
O ekstazie można inaczej  np. w  kategoriach pułapki na chutliwych by ich wciągnąć w grę będąca pasmem 
katastrof i udręczeń. Ekstaza to cukierek wręczany przez psychopatyczne życie dziecinnie naiwnemu 
człowiekowi. Początek wiecznego niespełnienia. 
 
680 
Miara wolność : jak dalece przezwyciężyliśmy w sobie małpę ?  Dzięki czemu ?  I  w jakim celu ? 
 
681 
Jeżeli chodzi o początek to są tacy którym wydaje się, że początku nie ma. Co zatem z naszym pochodzeniem ? 
Ostatecznie u spodu wszystkiego  odnajdujemy nieskończone, niewyobrażalne. A to już znacznie lepiej. Małpa 
pochodzi od nieskończonego, niewyobrażalnego. Dowcip w stylu pure nonsense.  
 
682 
Czy u źródeł wszystkich wielkich religii pojawiało się to samo przeżycie przetransponowane następnie w inny 
kulturowy kontekst ? Czy też już u źródeł jest inaczej ? Tak różnie jak różni byli Mojżesz, Jezus, Budda, 
Mahomet ? Czyżby szło o doświadczenie nieśmiertelności ? 
 
683 
U Prousta zastanawia pewność psychologicznego wizerunku postaci.. Jakie one są dla autora przejrzyste, 
czytelne. Zupełnie inaczej niż w greckiej tragedii gdzie okazuje się że, pozornie najbliżsi nie wiedzą  niemal nic 
o sobie. Wielką rolę gra w tragedii ślepota. Dla  Prousta nie możliwe jest  by pomylić się co do swego ojca lub 
matki jak to przytrafiło się Edypowi.       
 
684 
Życie bywa często dzikie  i mordercze. Takimi też  bywają przeważnie tyranii.   Świadczyło by to poniekąd na 
ich korzyść  jako jednostek w wysokim stopniu z naturą zharmonizowanych. Ale nie tyrani mają skłonność do 
kwestionowania tak  pojętej natury i harmonii. Buntują się.  
 
 
Stalin reprezentował jakąś  quasi monarchiczną  tendencję próbującą zagnieździć się w Politbiurze. Rewolucja 
która  obaliła niegdyś  króla próbowała przywrócić go do łask w Rosji Radzieckiej. Życie nie kochało 
początkowo Stalina, gwałciło go w manieryczny sposób, więc i on postanowił odegrać się rzucając je sobie do 
stóp. 
 
685   
Nienawiść jako odwrotność popędu erotycznego .Może to bliźnięta jednojajowe ? Platon  rozgraniczył miłość na 
ziemską i  niebiańską. Czy i z nienawiścią mogłoby być podobnie ? Mogłaby by występować np. w postaci 
cielesnej i uduchowionej do granic możliwości. 
 
686 
Nie znanych wcześniej uczuć  doświadczył w dniu święta zmarłych. Były to emocje przeciwstawne osławionym 
ostatnio i zagadanym niemal na śmierć a występującym powszechnie doznaniom  wykorzenienia. Pochylając się 
nad mogiłami przodków doświadczył silnego wrażenia uczestnictwa w misterium następowania po sobie 
pokoleń, misterium psychofizycznej przemiany. Teraz miał pewność, że jest stąd, że jest kimś kto należy do tej 
ziemi, nieodległej od Warszawy mazowieckiej krainy gdzie dokonało się życie tylu pokoleń nieznanych mu 



nawet ze słyszenia. Czuł ich obecność, czarna tłusta ziemia karmiła się ich ciałem, powietrze nasycone było ich 
duchowością. Oto na grobie pradziada figlowały wesoło nie bacząc  na powagę chwili pełne życia  i niewinności 
wnuki. Scena ta wyrażała mimo wszystko pewne krzepiące przesłanie. Ani pradziad ani wnuki nic osobie nie 
mogli oczywiście wiedzieć ale przecież  niezaprzeczalnie istniała między nimi tajemna więź, przymierze między 
starymi a nowymi laty. 
 
687 
„Spieszę na bardzo ważne spotkanie ...... z samym sobą” oznajmił Proust . Czyż nie jest to piękne zdanie ? 
Brzmi to niezwykle ekscentrycznie w dobie dyktatury mas które zdają się spieszyć wszędzie tylko nie do miejsc 
magicznych. 
 
689 
Dzieje wielu ( niewiadomo nawet w przybliżeniu ilu pokoleń?) danej rodziny niczym dzieje indywiduum i jego 
niezliczonych wcieleń, indywiduum nieśmiertelnego. Dziś ty zostałeś zaproszony do tego tańca niepojętego jutro 
ktoś inny. Zresztą  może to tylko kłopoty z pamięcią  powodujące, że nie potrafimy na pożółkłych 
nagrobkowych fotografiach rozpoznać samych siebie.   
 
690 
Elektryzujące sąsiedztwo młodych pięknych ud kobiecych i rodzinnego grobowca zwieńczonego Jego 
podobizną. 
Czyż nie krzyżuje nas wciąż od nowa ta antynomia ? 
 
691 
Jeszcze raz....... Proust...... wykoncypował odkrywcza, że ludzie bardziej są sobie odlegli niż galaktyki ale to 
dopiero połowa zdziwienia. Jego druga część pojawia się wraz z konstatacją: ludzie wydają się być  do siebie 
podobnie niczym dwie krople wody. Tak dalecy a tak bliscy. 
 
692 
Spieszę obcy-bracia nieokreślona orgazmowata niewyobrażalność czeka. Może to energia Tchi?  
Samouwiedzenie.  
 
693 
Zdumiewa u średniowiecznych alchemików żądza przemiany, jej nieustanna obecność. Przeciwnie dzisiaj cała ta 
symbolika straciła na znaczeniu. Horyzonty zamykają nam znaki ułatwiające poruszanie się po ulicach wielkich 
miast i supermarketach. Przebyliśmy drogę od katedry w  Chartres do Auchan.  
 
694 
Wieść gminna niesie, że nie ma ludzi niezastąpionych. Spróbujcie jednak zastąpić kimś innym Chrystusa. Jeśli 
będzie to za trudne, spróbujcie zastąpić kimś innym siebie. Okaże się, że dla samych siebie jesteście 
niezastąpieni. Inni widzą  nas jednak przeważnie inaczej, jako łatwo zastępowalnych, zbyt łatwo. Dla innych 
jesteśmy jednymi z wielu dla siebie pozostajemy unicum. 
 
 
 
695   
Zastępowanie samych siebie kimś innym zdarza się gdy udajemy kogoś innego albo gdy dążymy do przemiany 
siebie w imię jakiegoś ideału, gdy uciekamy przed sobą w alkohol, hazard, uczoną erudycję bo dłużej nie 
możemy siebie znieść. Dlatego być może potrzebny jest tyran. On wypełni masom nieznoszącym samych siebie 
miejsce opustoszałe po ich nic nie wartym „ja”.  Cóż wiedzą o psychologii krytycy tyranii, kultu jednostki ? 
Zapominają, że w systemach tzw. demokratycznych jednostki tyranizowane są przez własne „ja” którego masy 
najchętniej pozbyły by się, scedowały na tyrana, tak jak wcześniej zgodnie z doktryną  Hobesa zrezygnowały dla 
spokoju społecznego z bardziej zewnętrznych oznak władzy i niezależności przekazując je władzy centralnej.  
Tyran z zewnątrz teraz uciska i napiera co jest zbawiennym uwolnieniem dla pustych pozbawionych osobowości 
mas i  udręką dla nielicznych bogato uposażonych duchowo. Jedna forma nienawiści zostaje zastąpiona inną. Na 
miejscu  znienawidzonego własnego „ja” pojawia się teraz „ja” tyrana .Zniesiona zostaje tym samym różnica 
potencjałów między nadmiernie zróżnicowanymi jednostkami odczuwającymi swoja nicość a tyranem w którym 
wzbiera poczucie misji i znaczenia. Zamiast chaotycznego ruchu osiągnięty zostaje spokój. Różne dąży do 
zniesienia samego siebie w podobnym a to z kolei zapragnie kiedyś różnicować się. I tak toczy się „różno-
podobne” koło życia. Uroboros pożera własny ogon.  
 



696 
Jak niewinny Proust z naszego wschodnio- europejskiego punktu widzenia ? Nie gwałciła go  despocja 
wschodnia. Proust przypomina leniwca z jakiejś południowej  krainy otoczonej zewsząd ciepłymi morzami, 
zawstydzonego nieco swoją inwersją. Ani mu w głowie potworności tyrani brunatno-czerwonej. Stąd wydaje się 
być tak nie przystający do nas potworów błotnych, egzotyczny, wyrafinowany, wydelikacony, niczym francuski 
pudelek. Mimo nowatorskiego ujęcia czasu, psychologicznych głębin, estetyzmu na najwyższym poziomie  taki 
nie dzisiejszy i nie tutejszy przez swoją Syfonowatą   niewinność nieznającą Miętusiej  tyranii.   
Inaczej płynie czas na salonach gdy manipuluje się widelczykiem do homara i tarką do cukru a inaczej w 
zatęchłej piwnicy zmienionej na katownię gdy w odbyt wchodzi noga od stołka  a między zęby bykowiec. 
Inaczej też odzyskuje się ten czas, zdania płyną inaczej, innym rytmem słowa się toczą. Pomyśleć, że działo się 
to w jednym mniej więcej czasie. Zastanawiająca  pojemność „teraz”. 
Nie tylko ona jednak zaskakuje. Zwróćmy uwagę jak wiele mimo całego swojego geniuszu Proust w swojej 
„powieści rzece’ pominął. Nie zauważył kwestii wręcz podstawowych dla XX stulecia rewolucji, zmierzchu 
Europy, pojawienia się techniki, nauki, masowej demokracji, kryzysu wartości chrześcijańskich, początków 
globalizacji. Nie postawił diagnozy dławiącego Europę kryzysu ani  tym bardziej nie sformułował recepty na te 
fundamentalne trudności. Po prostu odmalował salony paryskie w jedyny  sposób godny genialnego artysty to 
znaczy w wielkim stylu. Skonstruował ze słów katedry dorównujące pięknem słynnym francuskim kościołom, 
nie pozwolił by konstrukcji wymknął się najmniejszy ale jakże charakterystyczny i indywidualny odcień  
znaczeniowy.  
Ten mag francuski rodem z Combray  znalazł sposób na utrwalenie najbardziej ulotnych i subtelnych nastrojów 
właściwych jakże nielicznym  jemu podobnym piękonoduchom. Zasługuje w pełni na zaszczytne miano mistrza 
w zapomnianej już dziś a swojego czasu cenionej na dalekim wschodzie sztuce rzezania smoków na pestce od 
wiśni będącej wbrew pozorom  sztuką odczytywania w niecodzienny sposób problematycznego sensu całości 
istnienia.  
Proust zestawiony z naszymi doświadczeniami uzmysławia nam niepojęte-niewyobrażalne bogactwo istnienia. 
Tu pustynia nie rośnie przeciwnie ustępuje baśniowym ogrodom Semiramidy.  Czyż  Proust nie uosabia 
nieodpartego  niedającego się z niczym porównać uroku Paryża, Francji, kultury ? Czy nie zmusza nawet 
najbogatszych duchowo  do  refleksji nad  ubóstwem, artystyczną niemocą i  upośledzeniem ? Zaprawdę kto nie 
czytał Prousta ma jeszcze wszystko przed sobą. 
 
697 
Miłość i nienawiść wbrew pozorom nie łatwo jest odróżnić. Przypominają siebie gwałtownością przebiegu i 
czasem trwania. Różnią się choćby wartością  jaką przynajmniej oficjalnie i otwarcie im przypisujemy. Zdaje się 
przynajmniej na pierwszy rzut oka( tego życzylibyśmy sobie), że miłość nastawiona jest na konstrukcję,  
tworzenie zaś nienawiść przeciwnie dekonstruuje, burzy, chaotyzuje. Jedno jest pewne najczęściej idą w parze a 
odróżnienie dzieła jednej od drugiej przeważnie bywa prawie niemożliwe. Oba rodzaje uczuć dosięgają  nas 
nieoczekiwanie, poza wolną i świadomą decyzją niemal rodzimy się z nimi. Co maja u swych źródeł ? Skąd 
wypływają ? Tego nie wiemy. Potrzebują siebie (a my ich) jak światło cienia i cień światła. Istnieją w 
nieskończonej ilości odmian i typów. Niestety na razie nie widać żadnego Lineusza zdolnego do sporządzenia 
nawet wstępnej ich typologii.  
Chcemy przekraczać człowieka ku nadczłowiekowi zmierzać ale człowiek wciąż pozostaje dla nas postacią 
zagadkową, nieznaną i kto wie czy jego przekroczenie nie odbyło by się kosztem utraty jakichś pięknych 
możliwości wciąż czekających na jakiegoś  Prousta zdolnego wydobyć je na jaw ? 
 
 
 
W końcu całkiem realne jest to, że łatwiej nam było rozpoznać i wcielić w życie to co w człowieku podłe, niskie, 
małpowate, lepszych  zaś oczu trzeba by odkryć jego geniusz.  Stąd mogą pochodzić przekonania o zmierzchu 
człowieka, o cywilizacji śmierci a przecież zbyt pochopnym wydaje się  nazywanie wysuszonego okresowym  
brakiem wody stepu pustynią. Owszem przypomina ją do złudzenia ale trzeba być prawdziwym synem pustyni 
by po ledwie zauważalnych objawach wnet pojąć, że idzie deszcz a po nim step znów zakwitnie kobiercami. 
 
698 
Egzystujemy  w nieustannym  towarzystwie słów  wędrujących z nami niczym cień. Południe jako moment 
najkrótszego cienia. My szukamy jednak południa nie znającego cienia, nieobecność słów, najdonioślejsza forma 
istnienia, cisza brzemienna we wszystko  ale lekka przy tym, eteryczna rozjaśniona nieskończonością.  
 
699 
Może być tak, że mimo tysięcy czy milionów lat w doświadczeniach z samym sobą człowiek nie odnalazł 
jeszcze klucza do własnej istoty. W tym kontekście pozostaje adekwatną etykieta homo faber jaką niekiedy 



opatruje się jego istotę nieznaną. Ten który zapomniał swojego imienia. Dzieje rysują się nam teraz jako historia  
pewnego zapomnienia. Zapominalski. Potrzebuje więc Proustów którzy mają pamięć lepszą(inną) niż komputery 
najnowszej generacji. Historia zdaje się być komedią omyłek wynikających z fundamentalnego niezrozumienia  
przez człowieka samego siebie. Gdyby jednak takie rozpoznanie nastąpiło skończyła by się zapewne historia. 
Jedno albo drugie. Chyba, że ową poszukiwaną istotę stanowią błędy jakie człowiek popełnia i jeszcze popełni. 
Szczególny rodzaj bogactwa.   
 
700 
Wbrew temu co głosi N wolę więzi  nie  tylko  „było” równie dobrze jej wiezieniem bywają teraźniejszość i 
przyszłość. „Teraz” jest z reguły dla woli nie takie jakby chciała, pasuje do jej wyobrażeń jak łoże prokurstowe. 
Wola ( danego indywiduum) usiłuje burzyć tą niedogodną dla siebie formę treścią powinności. Generalnie więzi  
wolę dane chcenie bo określa ją na jeden z nieskończenie wielu możliwych sposobów. To zatem, że możemy 
wybierać jest tylko wyborem  rodzaju więzienia które z jakichś względów lepiej nam odpowiada niż  inne. 
Możemy czy musimy wybierać ? Zdaje się, że to drugie. Nie możemy nie wybierać wybierania. A to czyni naszą 
wolność  jeszcze bardziej problematyczną. Wolę więzi, lub jak kto woli, określa to czego ona chce, co raczej 
wolą nie jest. To N „więcej” poznania, rozkoszy ,cierpienia. Wola zatem nie może być całkowicie ślepa jakoś 
rozpoznaje przedmiot chcenia. Chyba, że leci  na oślep i ex post okazuje się że, trafiła np. w sztukę. Czy proste 
akty typu oddychanie, widzenie są przejawami woli ? Raczej nie, chyba, że nie uświadamianej woli życia.        
Zatem mamy wolę świadomą i nieświadomą Być może jedna warunkuje drugą. Wola bywa słaba lub silna ale to 
tylko na poziomie świadomym, trudno bowiem mówić o słabej lub silnej woli oddychania czy widzenia. Cóż po 
silnej woli ? jeśli nie towarzyszy jej świta rozmaitych talentów. Może np. zapragnąć stworzyć poemat albo 
zaprowadzić  wojsko pod Moskwę  ale potrzebuje do tego gromady innych zdolności  co uzmysławia nam 
dobrze ,że nawet silna wola jest słabą bo potrzebuje wsparcia z różnych stron. Czyżby świat rzeczywiście był 
wolą mocy i niczym więcej ? Samo to sformułowanie na gruncie N filozofii jest problematyczne, bo wola mocy  
to właśnie chcenie więcej. A zatem dlaczego świat nie może być niczym więcej skoro konstytuuje go wola której 
istotą jest chcenie więcej? Wola mocy chce więcej. Czego więcej ? Siebie ? Czy tego co nią nie jest ? Wola 
więzi samą siebie ponieważ  nie może być niczym więcej, nie może przestać być sobą czyli wolą. Ale może 
pojąć, że mogła by być czymś więcej. Skoro wola cokolwiek pojmuje zaczynają się kolejne problemy. Może 
potrzebuje do tego kolejnej władzy. Jeśli tak to jak się z nią komunikuje ?Jeśli nie, to wola staje się bardziej 
rozumną, oświeconą a wtedy niepostrzeżenie zatraca swój charakter i staje się rozumem. Wola nie może nie 
chcieć, być niewolą a to chyba nie jest więcej woli raczej mniej. 
 
701 
Czy pomyłka w diagnozie ? Zdaniem  N  XX stulecie miało być  zagrożone uwiądem woli wyrażającym się w 
rozpowszechnieniu  europejskiej odmiany buddyzmu. Przebieg  wypadków był  jednak zgoła odmienny, to 
stulecie przynajmniej powierzchownie przypominało scenę na której dokonywały się orgie chceń. Ale może nie 
o taką wolę N chodziło. Bo i cóż ona stworzyła poza tumanami kurzu omiatającymi sterty trupów ?  
Czy widać już  jutrzenkę wartości  które będą  przyświecały następnym stuleciom ? Czy pozostanie tylko trupi 
odór ? Może trawiąca XX stulecie gorączka oznaczała utratę zasadniczej woli, ciągłą impotencję, coraz bardziej 
nerwowe poszukiwanie wśród wzrastającej  niepewności i sceptycyzmu.  
 
 
 
 
Tutaj właśnie N jest sokratyczny, współcześnie powiedzielibyśmy oświeceniowy aż do bólu, wierzy, że wartości 
można świadomie wykreować, podziela  wiarę utopistów pracujących nad stworzeniem sztucznego człowieka 
czy bezklasowego społeczeństwa. Wartości wydają się jednak powstawać bez udziału świadomości, rozumu, czy 
teorii. Rodzą się jak oddech ,spojrzenie, bicie serca, świadome chcenie nie ma tu nic do rzeczy. Rodzą się  jak 
mowa, ręka których przecież  nie chcieliśmy ani nie wykonaliśmy. Cóż  możemy poradzić gdy wartości nie 
pojawiają się ? Na nic w ten marny czas nauka, technika, cywilizacja. Pustynia rośnie. Życie toczy się wg. 
niewyobrażalnych dla nas reguł. Przy narodzinach wartości tyle mamy do powiedzenia co przy narodzinach 
super nowej gwiazdy. Na niewiele zdadzą się nasz bunt, czy pro-wartościowa aktywność. Wynoszeni pod 
niebiosa przez N twórcy wartości to chłopcy biczujący morze, niczego nie tworzą, są tworzeni ( co  N  
przyznaje). To morze sięga niekiedy ich świadomości. Stąd pochodzi nimb jakim otaczało się kiedyś natchnienie 
i łaskę. Zaprawdę więcej skromności i uczciwości mieli  artyści nie podpisujący swoich dzieł  imionami 
dedykujący je Bogu może nieznanemu.  
 
702 
N popadł w złudzenie podobne do tego jakiemu ulegli panteiści  którzy okrzyknęli bogiem wszystko co składało 
się kiedykolwiek na ludzkie doświadczenie. N podobnie sprowadził istnienie do jednej zasady woli mocy. 



Wszystko co jest, jego zdaniem, chce i to jest najważniejszy rys naszej egzystencji. Dlaczego jednak istnienie nie 
miałoby być  myśleniem? duchem? snem? kombinacją domu publicznego i rzeźni? czy czymkolwiek jeszcze 
tylko właśnie wolą mocy ? Najprościej byłoby tu wskazać  N edukację filozoficzną w znacznym stopniu 
związana z Schopenhauerem i wcześniejszymi niemieckimi filozofami namyślającymi się nad fenomenem woli. 
Błąd przy orzekaniu o charakterze całości jest nieuchronny ( co rozumiał N i uznawał za tragedię poznającego) 
próba sprowadzenia bogactwa istnienia do jednej zasady musi wydać problematyczne rezultaty ale nie może też 
nie być podjęta. Czy chcemy? czy nie ? coś w nas usiłuje załatwić całość istnienia kilkoma słowami. Próbujemy 
uczynić niewyobrażalne prostym i zrozumiałym, zawładnąć nim, opanować. Dzięki jakiemuś szamańskiemu 
zaklęciu spodziewamy się zamknąć istnienie w dłoni. Chełpliwy, naiwny, próżny ale i dyktatorski  bywa 
poznający. Przez  wyjaśnienie natury istnienia dąży do władzy po pierwsze nad naturą której charakter jak 
wierzy właśnie poznał, po drugie nad człowiekiem uwikłanym w tą naturę, zmuszonym się do niej jakoś 
dopasować a zatem i do tego który ją pojął i objaśnił. Czyńcie sobie istnienie poddanym, ten nakaz  przyświeca 
poznającemu. Łatwo to widać po jego postawie.  Naturze ludzkiej właściwy jest pęd do posiadania. Poznający 
musi posiadać formuły objaśniające istnienie, nie może odejść od swojego warsztatu  z pustymi rękoma, tym 
bardziej broń Boże z pustą głową Czymkolwiek nie nazwalibyśmy istnienia ono to przyjmie i wyszydzi. Chrzcił 
jako pierwszy Jan Chrzciciel imiona rozdawał i  zapłacił za to głową. Natura zazdrośnie strzeże swoich tajemnic. 
Edyp przynajmniej uszedł z życiem, co prawda nieźle na drogę został wyposażony. Co by nie było? i miało być 
jeszcze? nazywać jednak musimy, my biczownicy morza. 
 
703 
Wisła tego dnia o poranku  mogła by posłużyć za ilustrację „ciemnych” już obecnie dywagacji o świetle  R. 
Grossteste. Oto z  każdego punktu pola widzenia światło wydawało się rozchodzić tak równomiernie a zarazem 
nieczytelnie, że nie bardzo było wiadomo co świeci? czy woda? czy mogły? czy słońce? którego istnienia gdzieś 
między  wodą, mgłą a niebem należało się domyślać. To było światło które nie odnalazło jeszcze swojej formy a 
już zapomniało o swoim źródle, mknąc  ku nieznanym formą będącym jego ucieleśnieniem ,bynajmniej nie z 
prędkością 300 000 km/s wręcz przeciwnie ospale bo to rano, przecież. 
 
704 
Proust oznacza ważną  granicę w postrzeganiu czy samopoznaniu człowieka. Wraz z jego oglądem świata 
zaczyna się bliski nam ( mimo wszystkich zastrzeżeń) sposób postrzegania życia. Czas nie płynie już regularnie, 
chronologicznie jak Bóg przykazał jednakowo dla wszystkich.. Raczej nieustannie się kiełbasi, zakrzywia, 
zawraca, nie wiadomo czego chce. Uwikłanemu w istnienie osobnikowi nagle urywa się i  zatraca się to znowu 
wspaniałomyślnie pozwala się  na chwilę odnaleźć. Dlaczego pojmowanie czasu właściwie tak radykalnie 
zmieniło się ? Czy oznacza to, że wykształcił się nowy organ wrażliwszy na subtelną naturę i działanie czasu ? 
Wiemy już, że po skrzelach, płuco-tchawkach, pojawiły się płuca pojemniejsze, zdatniejsze do chwytania 
powietrza ciągle modyfikowane zresztą ostatnio przez  technikę. Czy podobnie było ze zmysłem odczuwania 
czasu ? Nie bardzo Prousta koncepcja czasu pasuje do epoki uznawanej powszechnie za zmaterializowaną do 
nieznanego wcześniej stopnia. Przecież  na kartach jego dzieła objawia się duch wielkiego formatu. 
 
 
 
 
 
705 
Weźmy Prousta i Jungera dostaniemy Francję  i  Niemcy wielką kulturę   i pruskiego ducha łowczych 
zabłąkanego dziwnym trafem na karty księgi. Junger chociaż też niezwykle sprawny we władaniu słowem, 
mistrz prawie to jednak bliżej lasu pozostaje i jego tajemnic. Bliżej epoki żelaza  i  zbrojnego wysiłku. Proust 
pisze czasami o wojnie ale mówi o niej niczym o  przyrządzaniu  pieczystego. Co innego Junger z tego z miejsca 
gdy tylko powącha prochu i krwi wychodzi bestia płowa. Więcej pozostanie w nim nawet między  gałązkami 
kwitnącej wiśni nad którymi Proust potrafił marzyć całą noc. U Prousta wszystko zmierza do kopulacji u Jungera 
dyszy żądzą mordu. 
 
706 
Bliźniaki. Może na tym właśnie gruncie dokonało się głośne ostatnio pojednanie francusko-niemieckie. N 
mówiąc o przyszłym rządzie światowym sądził, że stworzą go typy stanowiące szczęśliwą koniunkcję Izraelity i 
Prusaka  jedni wniosą do wspólnego wiana inteligencję, drudzy odwagę. O ile inteligencję rozumieć 
maksymalnie szeroko  łącznie z uczuciem, rozbudzoną płciowością, wyobraźnią  i wrażliwością to wydaje się, 
że N mógł mieć rację.  
 
707 



N podobnie jak inni myśliciele XIX stulecia  podzielał wiarę, że oto w dziejach  nadszedł wreszcie moment w 
którym można będzie je w pełni świadomie kształtować. Ten moment może nie powtórzyć się już. Zatem N 
odczywał go jako niezwykłe napięcie cięciwy łuku dziejów z którego to można wypuszczać strzały do 
najodleglejszych i najlepszych celów. Czy  rozwiązał  zagadkę postawioną  przez istnienie człowiekowi ? Czy 
może zagadka przekraczała możliwości zgadującego ? Wiele kultur nie zgadło i zginęło...... albo zginęło bo 
zgadło ? 
 
708 
Małpę ( rzecz jasna nie każdą) natura sama przeobraziła. Dlaczego w przypadku człowieka miałaby tego 
zaniechać ? Może zaniechała tego tylko w przypadku większości a wybranych dalej przerabia z jakimś tam 
udziałem z ich strony w dziele modyfikacji ku nieznanym celom ?Bocian nawiguje bez trudu przemierzając 
dystanse dzielące Afrykę i polskie strzechy. Trafia do miejsca przeznaczenia na mocy swojego instynktu. 
Człowiek najpierw musiał to spostrzec, pozazdrościć, uruchomić na parę tysięcy lat wyobraźnię, tęsknić, 
próbować wielokrotnie i wielokrotnie kark skręcać zanim w końcu wzniósł się w powietrze. Więcej musiał może 
nawet pozbyć się instynktu na rzecz rozumu gdyby bowiem go zatrzymał nie byłoby siły która ciągnęło by go 
skutecznie ku lataniu dziedzinie jakby z urodzenia dla niego zamkniętej. Ta siła jednak na tym nie poprzestała, 
pociągnęła człowieka ku pływaniu, nurkowaniu, wspinaniu się, słowem coraz szybszymu przemieszczaniu się 
we wszystkich środowiskach. Siła ta niemal z Bogiem nakazuje mu się mierzyć. Skoro jest synem Boga zpragnął 
w końcu być również  Jego ojcem. 
 
709 
Na niebie i ziemi podobno odnaleziono rzeczy o których nie śniło się filozofom. Szekspir mówi to jako kto ? 
Obdarzony przez Boga proroczą wizją ? Jeszcze się nie śniło, już się nie śni ,czy nigdy nie śniło się ,nie śni i nie 
będzie śniło ? Czy przynajmniej wiedział o czym sam śnił ? Małpie z pewnością nie śniło się że, będzie 
człowiekiem. Albo Bogu, że człowiek wykombinuje sobie kiedyś takiego chwackiego antenata. Radzą mędrcy 
czego zaniechać albo co przedsięwziąć ? co jeść ? a czego nie ? Ale wobec snu pozostają bezradni. A kto wie 
czy nie tam decyduje się przyszłość  to  kim lub czym będzie w przyszłości człowiek ?  
 
710 
Niekiedy pojawja się przekonanie, że talent prędzej czy później bez względu na towarzyszące utalentowanemu 
indywiduum okoliczności  wydobędzie się na światło dzienne. Tak  jakby miał gleit  na istnienie i wypełnienie 
swoich  możliwości od Boga, historii, losu, lub  przypadku.  Ale rzeczy mają się przeważnie inaczej a talent 
często różnych powodów przepada. Nikt nie jest w stanie oszacować tych strat. Gdyby łatwiej wydobywał się na 
powierzchnie istnienia może inaczej wyglądała by dziś kondycja człowieka.   
 
711 
Dlaczego piszący autor ( myślący) zatrzymuje się w określonym miejscu swojego wywodu i nie jest w stanie 
pójść dalej? zastanawiał się N  Odpowiedzmy pytaniem na pytanie ? Dlaczego armia rzymska zatrzymała się na 
Renie czy Dunaju i nie poszła dalej ? by rozszerzać granice Imperium Romanum. Najprawdopodobniej zabrakło 
sił witalnych, centrum siły nie było zdolne emanować swojej energii poza linie dwóch wspomnianych rzek.  
 
 
 
Podobnie jak gdzieś musi zatrzymać się wpływ  słońca, morza, czy oceanu. Piszącemu stawiają opór liczne 
hordy barbarzyńców choćby w postaci banałów czy niskich popędów jakie zwracają się ku tworzącemu ze 
wszystkich stron, na walkę z którymi z powodu beznadziejnej przewagi liczebnej brabarzyńców kiedyś 
zabraknie po prostu sił.  Przypadek w którym nie wystarcza nam tego upragnionego „więcej” wyróżniającego N 
ujęcie woli.  Piękna ziemia niczyja  nie zostanie jednak objęta  kulturotwórczym działaniem a leżała zdawało się 
w zasięgu ręki. Skończoność jestestwa argonautów obaliła misję. Tworzące”ja” ze względu  na swój ściśle 
określony charakter wyrażający się w unikalnym stylu  musi z konieczności pominąć niemal całą  
nieskończoność istnienia. Snop światła który rzuca w istnienie najbardziej nawet twórcze „ja” oświetla w końcu 
tak niewiele. Boleść wiecznej straty. 
 
712 
Dążenie do uchwycenia świata w całości oznacza dla indywiduum chwalebne pragnienie stania się całkowitością 
Tylko jako całkowite istnienie ludzkie osiąga właściwą sobie powagę i godność. Najwybitniejszy nawet 
specjalista jeśli nie przekracza  będącego nieuchronnie udziałem indywiduum partykularyzmu jest przypadkiem  
przez samo życie napiętnowanym pytajnikiem. Dopiero wizja całości osadza indywiduum w kontekście 
nadającym znaczenie i piękno. Powaga o której mowa to raczej  ciężar gatunkowy  w żadnym razie powaga 
ołowiana zamykająca znużonemu indywiduum  powieki, czyniąca pochód jego jednym wielkim mozołem. 



Doświadczenie całości istnienia nadaje indywiduum  lekkości  zakrapianej  wesołością i swawolą zapadająca 
jednak niczym sąda w głębie. Indywiduum chwytające całość staje się integralnym elementem istnienia, odtąd 
przestaje być efemerydą niesioną  byle gdzie przez jakąś peryfryjną odnogę strumienia życia, teraz żegluje 
głównym jego nurtem czując bliskość źródła.  
 
713 
Kategoria woli mocy  będąca zdaniem N kluczem do zagadki sformułowanej w pytaniu czym jest świat sugeruje 
jego jedność. A tego typu sugestia rodzi określone i trudne do przyjęcia konsekwencje. Znosi bowiem 
ostatecznie wszelkie różnice i antynomie. Wszystkie możliwe antytezy zostają zniesione, okazują się być jednym 
i tym samym. W następstwie  tego przekonania pojawiają się nowe paradoksy. Skoro zostają zniesione 
antynomie to nie ma również różnicy między żywymi i umarłymi zarówno jedni jak i drudzy są  tym samym. 
Tego typu pogląd grozi totalnym zobojętnieniem  tym którzy zechcą dać mu wiarę. Przekonanie „wszystko 
jedno” ostatecznie więzi wolę najskuteczniej. Cokolwiek nie zrobisz będzie to samo, tyle samo. Od innej strony 
patrząc dokonuje się tutaj niemal kabalistyczne uwielbienie liczby w tym przypadku jedynki. Nie wiadomo tylko 
czy jest to jedynka przed podzieleniem się na dwójkę i syntezą w trójkę ? Czy też jest to jedynka nie podzielna, 
nieruchoma, bez historii, zastygła sama w sobie, statyczno-absolutna ? 
Skoro jest tylko jedno dlaczego postrzegamy podwójnie, potrójnie, po wielo,wielokrotnie ? Czyżbyśmy 
notorycznie ulegali halucynacjom ? Nie chodzi tu bynajmniej  jedynie o ogląd zmysłowy ale i duchowy, 
pomijając zupełnie tutaj prawomocność tego problematycznego podziału. Dla nas ta jedynka to jedność 
absolutna, cisza w oku cyklonu pośrodku dionizyjskiego szaleństwa. Ekstaza niosąca w swojej istocie nicość na 
chwilę przed stworzeniem, ale i w trakcie stworzenia, po stworzeniu. W tym decydującym momencie nie ma 
żadnego miejsca na wolę, jest po prostu czysty horyzont, stanowiący jej następstwo, rezultat nie mający z nią 
niemal nic wspólnego. Wola niczym statek kosmiczny wynosi nas na orbitę i to wszystko, przecież  nie sięgamy 
orbity tylko dla samego bycia na orbicie ale dla zupełnie innych celów. Doświadczenie nicości to doznanie 
przepaści, otchłani w solidnym fundamencie istnienia, nie przerażające jednak, przeciwnie nieskończenie piękne 
i pociągające. Coś na kształt czarnej dziury ale ze znakiem dodatnim. Momentalne wchłonięcie całego istnienia, 
wchłonięcie bez śladu i tylko na moment. Później  zadziwionych  i odmienionych znowu wyrzuca nas na brzeg 
życia. 
Czy można powiedzieć komu lub czemu zawdzięczamy  tego typu doświadczenia ? Jest tylko jedna odpowiedź 
wszystkiemu i niczemu (wszystkim i nikomu). Dlatego być może N pisał książki dla wszystkich i dla nikogo by 
prowokowały doświadczenia o trudno identyfikowalnym charakterze. Czy to jest sposób w jaki N uprawiał 
alchemię ? Czy w ten sposób przemieniał kamień w złoto,  indywidua w całkowitość ?  
 
714 
Być może doświadczenie nicości to ważny krok w czynieniu zadość nakazom „poznaj samego siebie”  „stań się 
kim jesteś”. N odnajdywał to kim dane indywiduum jest ponad tym indywiduum w sferze nad-człowiekiem. 
Doświadczenie nicości  tak jak jawi się nam,  nie zawiera jednak w sobie żadnej wskazówki, żadnego kierunku, 
nie zawiera nic. A jednak pełne jest treści i znaczenia.   W tym sensie sprzeciwia się zasadniczo to „nic” innemu 
morderczemu, nihilistycznemu sensu stricto doświadczeniu nicości mającemu wiele wspólnego z manią 
samobójczą spowodowaną dogłębnym doświadczeniem bezsensu i horroru egzystencji.  
 
 
 
Bliźnięta jeszcze raz nam się objawiają. „Nic” absurdalne było raczej wynikiem rozumowania, konkluzją z 
przesłanki  śmierci Boga. „Nic” sensowne to promień przeżycia nie znającego żadnych przesłanek ani konkluzji, 
zwiastun jakiejś niezaprzeczalniej i niezniszczalnej urody życia. Może należy ono do przeżyć jednorazowych w 
historii życia indywiduum. Jestestwo dotychczas bez imienia.  Zatem  czas najwyższy  ochrzcić  je........ 
imieniem Róży. Starożytni Grecy życzyli sobie podobno dostąpić  pięknych przeżyć  jeden, dwa razy w życiu.  
Nie wiadomo czy to przeżycie nicości nie jest w gruncie rzeczy mizernym odpryskiem dawniejszych przeżyć 
religijnych, tyleż wzniosłych co powszechnych, bo przydarzających się pod każda strzechą.  Czy też może jest 
zapowiedzią czegoś co dopiero się ujawnia i co jeszcze kiedyś zapanuje nad sercami i umysłami następnych 
pokoleń ? A może to coś zupełnie z innej parafii. Wiele hałasu o nic. 
Gdyby zachodził pierwszy przypadek oświetlałby ciekawie naszą masową postindustrialną demokrację która 
wiele ofiaruje bardzo wielu, ale  u spodu  jest jałowa, martwa bo podstawowe przeżycia czyni niemożliwymi. 
Ducha gasi. Możemy żyć z pomocą medycyny, technologii 120 lat ale i tak nie wykrzesamy z siebie tego, do 
czego niegdyś otwarty dostęp miał każdy niepiśmienny wieśniak z najbardziej zapadłych kątów średniowiecznej 
Europy,  żyjący góra 35 lat i przesłaniający okna chałupy rybimi pęcherzami. Może być wszakże inaczej, może 
to właśnie za sprawą tej demokracji coś się skrzy. Dzięki wszystkiemu i niczemu. Albo jeszcze inaczej to 
kolejny ślepy tor, jeszcze jeden wątek z niezwykle bogatej kolekcji ludzkich pobłądzeń. Nawet jako taki ma 



jednak swój interesujący walor poznawczy. Nie wystarczy się pomylić, trzeba jeszcze zrobić to w zajmujący 
sposób np. tworząc światy czy doświadczenia będące tylko czystą albo jak kto woli czczą  możliwością. 
Dlaczego miałoby to doświadczenie nicości być interesujące chociaż nierealne ? Choćby dlatego, że  pozwala 
nam zrozumieć cokolwiek z tego co mogło być udziałem   wielkich indywidywiduów znajdujących  się w tak 
zwanych zwrotnych punktach dziejów. Dzięki swej wielkiej sile wybitna jednostka może skierować ludzkość na 
boczny tor albo wręcz w ślepy zaułek. Bo np.  nie milczała a powinna albo a właśnie dlatego, że milczała a nie 
powinna, albo trysnęło z niej nie w odpowiednim czasie, zbyt wcześnie, czy zbyt późno, albo nikt nie zrozumiał 
tej jednostki  włącznie z nią samą. Albo jeszcze wiele innych albo. Co by nie mówić naszkicowaliśmy małe co 
nieco o albo-albo.  
 
 
715 
„Legenda”  Wieniawskiego zwraca na siebie uwagę ze względu na jeden pojawiający się w niej wielokrotnie 
motyw, nostalgiczny, wyrażający zatracenie ale przez to piękny wpleciony w całość niekoniecznie już tak 
bardzo zajmującą. Moment na który czeka się by skoro tylko ucichł,  znowu jak najprędzej powrócił. Nie 
wiadomo jak postrzegał ten przewodni akcent sam Wieniawski ? Czy dostrzegał w nim kulminację swoich 
muzycznych osiągnięć ? Czy popełnił go od niechcenia, prawie go niezauważając ? Jakby nie było  nam się 
wydaje, że ten motyw sięga czegoś istotnego, porusza znaczące emocje. Nie jest to na pewno muzyczny 
odpowiednik malarstwa bez treści przedstawiającego np. kombinację kolorowych kwadratów mających 
oznaczać czysto formalne zależności i piękno wyprane z treści. To innego rodzaju estetyka. U Wieniawskiego w 
tym fragmencie treść kłuje po prostu mięsień sercowy. Czyż nie jest to najdoskonalsza transpozycja żalu 
Ariadny ? 
                                                                                                  
716 
Kiedyś nadchodzi moment gdy wyrasta się ze świata książek, nie potrzebuje się już ich tak wiele. Nie znaczy to, 
że wiemy tak dużo, czy, że wiele doświadczyliśmy ale oznacza to, że wiemy czy doświadczyliśmy w sam raz 
tyle ile potrzebujemy na nasza miarę. Nie  można przecież rozbudowywać domostwa ducha w nieskończoność 
trzeba też w nim zacząć wreszcie  mieszkać, rozpoznać co właściwie zostało pobudowane. Dalej trzeba działać 
samemu ,bez wsparcia pięknych, użytecznych ale w końcu tylko protez. Czyżby zatem kończyło się dzieciństwo 
? Jak widać nie pokrywa się ono za bardzo z wiekiem biologicznym. Zatem zwróćmy uwagę, że mamy w sobie 
wielość zegarów ( w tym pewnie też bomby zegarowe) różne połacie naszego jestestwa bytują w różnych 
strefach czasu. 
 
717    
Miasto jako forma dla naszych egzystencji, futerał, labirynt, ciąg labiryntów, pudło w pudle, oprawa dla naszego 
zewnętrznego i wewnętrznego oka. Czy bierzymy przezeń na chybił trafił czy prowadzi nas coś ?  
  
718 
Załóżmy, że melodia Wieniawskiego skrywała jakiś istotny moment, może właśnie przeżycie jednorazowe o 
którym inaczej ani więcej nie sposób powiedzieć. Przeżycie jednorazowe rzecz błacha, efemeryda czy jednak 
coś istotnego, czego nigdy przedtem ani potem świat nie widział i nie zobaczy ? Stu procentowe wykluczenie 
powtórzenia ?Ścigamy tą chwile przez całe życie, próbujemy ją jakoś wyrazić ale przez to nie osiągamy jej 
jeszcze ponownie. Czym jest to przeżycie jednorazowe ? częścią naszej indywidualnej egzystencji, egzystencji 
pokolenia, pewnej kultury w obrębie której wyszło na jaw.  
 
 
Repliką skończonego trwania czasu całego istnienia dostępnej nam  w jedynej postaci jaką możemy sobie 
wyobrazić ? Pozostaje wątpliwość czy skończona jest nasza wyobraźnia ? czy życie ? Może są jednym ? Czy 
jedno może mieć  granice ? Tak. Tam gdzie nie może stać się dwoma. Jeśli staje się dwoma w jakimś sensie 
neguje siebie a ta negacja oznacza również powtórzenie. Z innej strony rzecz ujmując negacją jedności(jedynki) 
jest nic czyli zero stanowiące z kolej jedność absolutną.( ale na bazie zera a nie jedynki). 
 
719 
Książka opisywana za pomocą sformułowania proteza uzmysławia nam tylko jeden z jej wielu aspektów. 
Książka to jednak nieskończenie więcej. Stanowi w nas zasiew po którym spodziewamy się plonów. Często 
oznacza odnalezienie (jedynej może) bratniej duszy. Umożliwia autentyczną komunikację, wprowadza nas w 
światy inaczej dla nas z wielu względów niedostępne. Pozwala wchłonąć więcej i  wciąż więcej świata, oswaja 
niczym dobry treser bestię. Książka może nas oczywiście popsuć, zmanierować, spowodować, że stracimy z 
oczu szlak nieomylnej drogi. Księga jako fundament, jako tuba Boga. Ale także jako głos szatana, maniaka, 
pomyleńca. W sumie coś na plus i na minus jak to zwykle bywa na tej plus minus planecie. 



Książka jako konstelacja słów, czasami tylko gwiezdny pył pokrywa jej strony, innym razem wyściełają je drogi 
mleczne słów wiążących wolę. Wola chce słów, wola mocy w swoim więcej musi zawierać także wolę więcej 
gadania. Może nawet wola mocy jest tylko jedną z wielu postaci woli gadania, woli rzucania słów w istnienie. 
Na małych dzieciach robi ogromne wrażenie rzucanie kamieni do stawu, gotowe powtarzać tą czynność w 
nieskończoność. Podobnie większe dzieci, dorośli  kochają rzucać słowa w odmęty istnienia.   
 
720 
„Narodziny tragedii z ducha muzyki” to wielce znacząca książka. Ale czyż nie należałoby  rozpocząć uczonego 
gadania od koncepcji narodzin słowa ? Z jakiego ducha zostało poczęte słowo ? 
 
721 
Książka niczym lawa zastygła po wybuchu wulkanu. Jeśli tylko czytamy, odnajdujemy jedynie to co po 
wybuchu odnaleźć można, bywa że zanurzamy się w ten niezwykle żyzny muł. Ale idzie mimo wszystko oto by 
rozpalić kolejny wulkan i następne, by tworzyć ziemię ognistą rozświetloną płomieniami ducha, by uzewnętrznić 
palący trzewia wewnętrzny żar.  
 
722 
Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu czyli do jednorazowego przeżycia konstytutywnego dla naszej istoty. Czyż 
nie wielce symboliczną  zabawą jest ciuciubabka ? Czy to nie my właśnie idziemy do Rzymu z zasłoniętymi 
oczami i wyciągniętymi niepewnie rękoma ? Błędni rycerze i błędne ogniki rozproszone w istnieniu czarnym jak 
rozpacz, postać z Manczy kłania się wam.      
                                                                                               
723 
Nawet jeśli jakaś chwila zwana dopiero co przeżyciem konstytutywnym  ma ów niepowtarzalny charakter to 
jeszcze w tej postaci nie zmienia zasadniczego przebiegu czasu. Otóż ma ona tyle wspólnego z innymi chwilami 
,że nadal zamocowana jest między jakimś przed  i jakimś po, jej wyjątkowość nie obala starego porządku czasu  
następowania płynięcia. Bardziej wyjątkowym byłby ten moment gdyby po nim nie było następstwa, gdyby 
trwał zmieniony w wieczność, czego tak gorąco pragnął   w podobnej sytuacji Faust. 
W przeżyciu chwili o którym mowa udostępniona zostaje nam jakaś szczelina istnienia o niewysądowanej 
głębokości, szczelina na której dziwnym  trafem spoczęło nasze oko. Przeżycie to stanowi swoiste odwrócenie 
naturalnego biegu rzeczy, jest propedeutyką procesu  przewartościowania wszystkich wartości. To tak (tyle, że 
na wspak) jakby wieczności przytrafiła się chwila, wypełniona tym co nazywamy efemerycznością istnienia 
powodująca ty samym dziwną będącą zupełnie nie na miejscu skazę na olimpijskim  pięknie wieczności. Koło 
istnienia gdzie chwila i wieczność chwytają się za ogony niczym smoki ze średniowiecznych rycin.  
 
724 
Książka to również  zaproszenie do tańca dotychczas jako czytelnicy staliśmy z boku jedynie  obserwowaliśmy 
przetaczające się wokół nas barwne korowody, karnawałowe szaleństwo słownych gier. Teraz próbujemy wejść 
w ten  cały zgiełk z własnymi figurami by w miarę możliwości spotęgować zjawisko, dodać do orszaku jakiś 
własny znak, przedłużyć trwanie maskarady o jeszcze jeden ruch krągłych bioder i zapraszający gest.  „Niech 
żyje bal, bo to życie to bal jest nad bale”. Książka jako apel wzywający do karnawału ducha. Ale. Wesołym 
orszakom towarzyszy jeszcze jeden inny orszak opozycyjny, w czerni cały,  korowody łącza się. Książka jako 
uniwersum. Wszystko tu miał i wino jakieś tam i plac Pigal  
 
 
725 
Wezwanie do podążania ku górze w samo rozwoju na kształt płomienia. przy bliższym oglądzie nie jest 
niezgodna z osiągnięciem stanu bycia dla którego nie istnieją już ani góra ani dół, ani prawo ani lewo. Oba stany 
bycia uzupełniają się. Wezwanie ku górze ze względów może wychowawczych  nie zdradza ani słowem stanu 
finalnego.  A może po prostu dobry obyczaj nakazuje nie podawać deseru przed pieczystym. Może N gdy ten 
nakaz przypominał jeszcze się wspinał ? Jak wysoko się wzniósł skoro tak głęboko upadł ? 
 
726 
Podziwu godna rozpiętość między dwoma chwilami maksymalnego wzlotu i maksymalnego upadku, napięcie 
sięgające granic czasu, niemal nie mieszczące się w jego ramach, rozsądzające je w końcu niczym dynamit albo 
pąk zmieniający się w kwiat. 
 
727 
Zdawałoby się, że łatwiej było uwierzyć w Chrystusa na początku kiedy to jeszcze Jego ziemska wędrówka nie 
dokonała się. W najlepszej sytuacji, sprzyjającej głębokiej wierze, zdawali się być  wszyscy ci którym dane było 



doświadczyć fizycznie Jego obecności. Ale i wtedy było to trudne rzecz cała mimo, że opatrzona świętym 
patronatem zbyt była świeża i niesłychana. Któż mógł w niej dostrzec moc nie mającą równej na ziemi? Dzisiaj 
to działanie widać lepiej, zagospodarowano w imię Chrystusa barbarzyński potencjał rodzącej się na gruzach 
starożytności Europy. Chaos wymagał formy  i taka forma pojawiła się. Cóż  za nadzwyczajne lepiszcze 
zawładnęło pół dzikimi plemionami, przezwyciężając barbarzyńską dezintegrację krzyżem ? Dla  N Chrystus  to 
dekadent który gdyby żył dłużej to zapewne przezwyciężyłby tą dekadencję, tożsamą dla N z domniemaną  
niechęcią Chrystusa do życia doczesnego.  
Jedyny chrześcijanin zdaniem N czyli Chrystus w gruncie rzeczy nie miał następców, nie oddziałał. Kościół 
zapoznał od początku naukę Chrystusa głoszącą królestwo nie z tego świata. Kościół stał się instytucją światową 
ze wszystkimi takiego stanu rzeczy konsekwencjami łącznie ze stosowaniem niemoralnych środków w dziele 
zabezpieczania swoich interesów. Wyżej przytoczone rozumowanie budzi jednak poważne wątpliwości i 
zastrzeżenia. Czy gdyby Kościół zaparł się całkowicie nauki Chrystusa mógłby funkcjonować przez 2 tysiące lat 
( nieustannie się na tą naukę powołując?). Czy można zbudować taką instytucję na chorym przeżyciu co sugeruje 
N? Czy nie została rzeczywiście wzniesiona na jakiejś skale ?  Czy instytucja kościoła nie jest wyrazem mimo 
wielu słusznych zastrzeżeń ( w tym także a może przede wszystkim N) wyrazem nie dekadencji ale przeciwnie 
wielkiego zdrowia jej twórców ? 
Zdrowie do którego  notorycznie późniejsi uczniowie Chrystusa i sternicy  kościoła  nie dorastali ale które  
zawsze w dobie najcięższych prób dawało o sobie znać a kościół ledwie nawet przypominając sobie naukę 
Mistrza wylizywał się z ran i podnosił z upadku. Obecnie  znowu znajduje się w  stanie próby ogniowej. 
Pustynia rośnie. Ale ostatecznie czy i Mistrz nie znalazł się na pustyni ? Na naszych oczach dokonuje się 
najistotniejsza dla przyszłości człowieka walka. Masy to przeczuwają  na swój sposób właściwy osobnikom   z 
pozaklejanymi uszami i oczami. Każda potyczka czy konflikt znany każdemu  z praktyki dnia codziennego to 
namiastka tej walki. Masy czują, że gdzieś dzwoni. Ale nie bardzo wiedzą gdzie ? i dlaczego ? Nie pytają 
jeszcze komu bije dzwon ? 
 
728  
N myli się sugerując, że naukę  Chrystusa można było zachować i przekazać bez stworzenia instytucji będącej 
dyspozytariuszem Boskiego tchnienia a funkcjonującej w bezwzględnym i wrogim otoczeniu zagrożonej  
zewsząd rozdarciem na strzępy. Między Bogiem-człowiekiem  a ludzkim otoczeniem musiała istnieć jakaś 
przepaść przez którą usiłowano przerzucić most w postaci kościoła. Zjawienie się Chrystusa było chwilą do 
której nie bardzo pasowało jakiekolwiek „przed” i  „po”. Gdy zastanawiamy się nad tzw. strukturą 
rzeczywistości często wydaje się nam, że ma ona charakter ciągły i rzeczywiście wiele wskazuje na to że, tzw. 
rzeczywistość nie znosi próżni.  
A jednak zdarzają się wyjątki, rozpadliny, szczeliny bycia których istnienia po prostu wytłumaczyć się nie da. 
Tajemnica spowita zdumionym milczeniem. „Reszta” daleko więcej może warta niż całość. „Reszta” będąca 
milczeniem. Całość i reszta być może tworzą problematyczną jedność. Dlaczego pustynia rośnie? Bo brzegi po 
obu stronach rozpadliny oddalają się od siebie z prędkością światła. Może śpieszno im do zbliżenia w miejscu 
gdzie ponoć zakrzywia się czas i przestrzeń.? N pracujący nad rozpadliną czyżby  paradoksalnie działał na rzecz 
kościoła ? N jako zmodyfikowany przez współczesność wariant figury Judasza. Czyżby stąd brała początek jego 
tragedia ? Trudno o bardziej niewdzięczna rolę w całym dramacie. 
 
 
 
 
 
729 
Potomek Judasza i ojciec Judaszy. Legion ich w antychrystusowym czasie. Teraz lepiej rozumiemy ucieczkę  w 
„się”  która wbrew enuncjacją egzystencjalistów jest ostatnią deską ratunku dla masowego człowieka. Wyraża 
chytrość mas uciekających przed rozpadliną  w „się”  w handel, w banał, z lęku przed obłędem. Spójrzmy zatem 
bardziej przyjaznym okiem na „się” jako na namiastkę spokojnej przystani. Empedokles spojrzał w głębię i 
uwiodła go, starożytni Grecy kwitowali głębie osławioną pogodą grecką. Współcześni umykają jej( za cenę 
autentyczności) przywdziewając maskę banału.  
 
730 
Zestwianie N z Judaszem  niesprawiedliwe zważywszy choćby na to, że N nigdy nie podawał się za przyjaciela 
Chrystusa (a zwłaszcza kościoła)  i walczył z Nim  z otwartą przyłbicą, przede wszystkim jak się wydaje w imię  
prawdy  a nie dla uzyskania prowizji. Zbieżność między nimi polega na tym, że każdy z nich ( tak jak wszyscy 
inni konkurenci Chrystusa) „wystawił „ Go na swój sposób, wskazując Jego rzekome słabe strony z intencją 
wyrugowania Jego osoby i Jej wpływu.  



Należy też podkreślić zasadniczą różnicę perspektyw z jakiej dokonało się w obu przypadkach to wystawienia. 
N atak na Chrystusa ma cechy wielkiego stylu  wyróżniającego osobę przejętą duchem rzymskiej arystokracji 
Zupełnie innego ducha reprezentował  Judasz i kręgi z nim współdziałające. Intencja rugowania osoby Chrystusa 
i jej wpływu powtarzała się w dziejach Europy regularnie. Ostatnio wielka wrzawa podniesiona została przeciw 
Chrystusowi przez judaszowatą tradycję oświecenia  rzekomo w imię prawdy przyszłości człowieka, a w 
rzeczywistości z powodu spiętrzonej jak woda na Niagarze nienawiści. O Judaszu nie wiele  w sumie wiadomo. 
Co nim kierowało ? Czy płytki motyw niewielkiego zysku czy może rodzaj szatańskiej głębi ? Dlaczego? to 
pytanie pozostaje bez odpowiedzi. Być może jest ona złożona i wielowątkowa. 
Wszyscy nieprzyjaciele Chrystusa z różnych względów mogliby ( choć zapewne przynajmniej w niektórych 
przypadkach jest to kłopotliwe powinowactwo) powoływać się na Judasza jako swojego patrona wskazującego 
swoją  postawą  niczym ojciec złożyciel  metodę jaką należy sobie radzić w podobnych przypadkach.  Ale 
istnieje również możliwość,  że Judasz działał na rzecz Chrystusa. Pojawił się i dokonał swojego dzieła bowiem 
wymagała tego logika sytuacji. Postanowił wydać i wziąć całą tą rolę na siebie by dokonała się historia 
zbawienia. Świadomie przyjął na siebie nienawiść całego świata chrześcijańskiego. Gdyby zachodził ten 
wypadek byłby to przykład nie tylko cnoty nie wynagrodzonej ale i na wieki wielce niesprawiedliwie okrytej 
hańbą. 
Zdradzić Boga cóż  za odwaga ? Jaka przy tym podłość nadludzka niemal ? Albo skrajny sceptycyzm połączony 
z ekstremalną pogardą dla człowieka. Nawet jeśli Judasz dostrzegał w Chrystusie tylko człowieka to i tak bardzo 
nisko go cenił skoro zdecydował się Go sprzedać za 30 srebrników ? I oto mamy historię pogardy człowieka 
zupełnie współczesną  znaną  z obozów koncentracyjnych, łagrów czy pierwszego lepszego osiedla 
warszawskiego gdzie zdarza się, że ktoś zostanie zamordowany,  ot tak sobie  za tzw. cichy chód. Judasz jako 
nihilista wszechczasów (śmieszne są klasyfikacje wywodzące nihilizm  od postaci stworzonej przez 
Turgieniewa). Nihilista tego typu widzi w innym kogoś kto zasługuje na to by wnet zakończyć istnienie a on 
gotów jest do tego przyłożyć rękę. Klawo jest jeśli przy tym można jeszcze coś zarobić. Orgię śmierci sobie 
upodobał, napawa się nią w najintymniejszych zakątkach swojego ducha. Ojciec założyciel cywilizacji śmierci. 
Właśnie zbiegają się nam ścieżki miłości i nienawiści w postaciach Chrystusa i Judasza, wyrażających przesałnia 
bliźni zasługuje bezwzględnie na szacunek i drugi,  inny zasługuje często na pogardę i śmierć.  
 
 
731 
Znaczące kultury w dziejach świata miały u swojego początku „objawienie”. Siła jakaś w nim tkwi potężna, 
witalna powodująca napięcie cięciwy przy pomocy której można wypuszczać strzały do celów odległych o 
tysiąclecia. Wątpimy by „objawienie” można było zastąpić teoria naukową. Doświadczenia XX wieku, czasu 
błyskawicznego rozwoju nauk pokazały, że teorie naukowe nawet te najbardziej genialne mają jednak krótki 
żywot, ciągle są kwestionowane i stale muszą  być weryfikowane. Jakaś istotna jałowość przypada im w udziale. 
Indywidua tworzące naukę przerastają mimo całej swojej wyspecjalizowanej  nędzy masy, wrażliwością, 
pociągają je za sobą w miejsca gdzie pustynia rośnie, by spożywać społem kamienie. Ślepi wiodą ślepych 
ścieżkami obłędu. Czy było  to życie ?  A zatem jeszcze raz ..orkiestra gra. 
 
732 
Parafrazując N można powiedzieć, że mamy oto bramę w której jedna ścieżka nienawiści wiedzie  wstecz w 
nieskończoność druga miłości wybiega na przód w nieskończoność. Gdzieś muszą się spotkać i zadzierzgnąć 
kolisko. 
 
 
 
 Spotykają się w każdym „teraz” i wiecznie powracają obie a Judasz i Chrystus to ich media. Co to jest to coś co 
wypełnia się raz treścią  miłości a raz nienawiści zdradzając tym samym niczym światło dualistyczną strukturę 
raz falową to znowu korpuskularną ? Co to jest co raz jawi się jako śmierć to znowu jako życie ? I oto docieramy 
do konkluzji, że życie i śmierć to tylko zjawiska, przejawy czegoś innego tkwiącego u  ich źródeł. 
 
733 
N opisał scenę  w której morderca  Boga biega ulicami wielkiego miasta wieszcząc tą  nowinę. Dziwne, że nie 
padło w tym kontekście imię Judasza jednego z pierwszych  morderców Boga, dziwne też podaje N powody  
motywujące zbrodnię. Bo zawstydzał widząc wszystko, dlatego nie można było dłużej znieść takiego  świadka. 
Ale przecież  mogło pójść o władzę, o koncepcję wybraństwa, kto jest godny a kto nie ? Judasz jako królobójca 
to patron każdej rewolucji dokonującej się na planie zewnętrznym. A na wewnętrznym ? Średniowieczne ryciny 
przedstawiają jak „prima materia” pochłania króla. Jeszcze raz nieświadome próbuje zawładnąć świadomością. 
Judasz Iszkariota jako personifikacja nieświadomości. Trzeba by jeszcze znaleźć ów węzeł łączący plan 



wewnętrzny z zewnętrznym.Judasz patronem rewolucji a w dalszym ciągu biegu wypadków historycznych także 
demokracji. Przecież  to na wiecu demokratycznym uwolniono Barabasza. 
 
734 
Weźmy Dostojewskiego uchodzącego powszechnie za głębokiego psychologa. Być może nim jest ? Ale cóż to w 
końcu za problemat Raskolnikowa finalizujący się w mordzie dokonanym na starej lichwiarce ? Wstrętne, 
zagadkowe ale czy znaczące ? Czy nie nieskończenie bardziej ważne byłoby dociec dlaczego Judasz wydał? 
Chyba, że mechanizm zbrodni zawsze pozostaje taki sam ? Jest nim rozczarowanie nihilisty. 
 
735 
Jaki łagodny i dobrze wychowany jest szatan z Ewangeli ? Proponuje Chrystusowi wszystkie królestwa tego  
świata  w zamian za skok ze świątyni, czy ukłon. Gentelmen agreement. Na serio szatański jest Judasz, 
podstępem sprowadzający śmierć. Może by sprawdzić to co chciał wiedzieć szatan z Ewangelii. czy 
Zmartwychwstanie ? 
                                                                                                           
736 
Teza „wszystko to jedno” prowadzi do absurdalnych konsekwencji. Czy Judasz i Chrystus to jedno ? Ten typ 
myślenia panteistyczny i immanentystyczny z definicji zakłada  negację  transcendencji prowadzi do tej  właśnie 
paradoksalnej konkluzji zacierającej wszelkie różnice. Transcendencja jako czynnik różnicujący wprowadzający 
hierarchię. Czy teza „wszystko to jedno” tak ceniona przez N w światopoglądzie presokratyków nie jest właśnie 
tym z czym N tak zaciekle walczył   tendencją: do wyrównywania, sprowadzania do wspólnego mianownika, 
niszczenia wszelkiej hierarchii i przywileju. 
Ten  niwelatorski pogląd na świat zyskuje pewne potwierdzenie we współczesnych teoriach naukowych. 
Słyszymy np. że, ciało ludzkie to w 80% woda  albo ,że wszechświat to w 90  kilku %  wodór. Widzimy w tych 
naukowych enuncjacjach  wielkie zaufanie do liczby i tego co policzalne. Oto wiemy czym jest owe 100% 
głoszą naukowcy, dając wyraz hybris charakterystycznej dla dzisiejszych teoretyków. Ale całość 100%  przecież  
nie jest ( i nigdy  nie będzie) dla nas czytelna. Czy w jakikolwiek sposób można w to 100% wkalkulować strefę 
ducha ? Chyba, że duch to w ujęciu naukowym wodór i kombinacja innych pierwiastków. Brakuje w poglądach 
naukowców obecności fundamentalnej różnicy uzasadniającej nie ilościowe podejście do człowieka. Aprobata 
dla tezy „człowiek i natura są tym samym” skłania nas do postępowania z człowiekiem tak jak z naturą, wedle 
uznania albo widzimi się. Mamy zatem prawdę Chrystusa i Judasza. Tożsamość czy różnica ?   
 
737 
„Po szerokim szukać świecie tego co jest bardzo blisko”. To bajeczne zdanie nie przestaje nas zastanawiać. 
Szeroki świat konstytuuje przestrzeń w której gubimy się, poszukując czegoś czego tam nie ma. A co być może 
ukryte jest w królestwie czasu. Jest blisko nas bo między tym czymś a nami nie ma przestrzeni, co nie oznacza, 
że nie dzielą nas  od tego czegoś w sferze czasu miliony lat świetlnych.  Pojawia się zatem pytanie czy każdemu 
do tego czegoś spoczywającego  w obszarze czasu równie blisko ? Czy i w tym przypadku zachodzi owo 
„wszystko jedno” ? Duch solidarności międzyludzkiej, demon równości szepce tak wszyscyśmy równo padli od 
skarbów ducha. Dlaczego jednak nieliczni tylko po nie sięgają ? Motto pochodzące z opowieści  o Koziołku 
Matołku nawiązuje w naszym przekonaniu do filozofii sokratejskiej nakazującej szukać nie poza sobą lecz w 
sobie. Póki Matołek szuka po szerokim świecie póty pozostaje matołkiem. Nasza cywilizacja zyskuje jeszcze 
jedną etykietkę jest w sam raz skrojona na miarę  koziołków Matołków. 
 
 
 
 
738 
Pomijając zawiłości związane z najróżniejszymi teoriami prawdy (koherencyjnymi, adekwacyjnymi, 
pragmatycznymi) stajemy oto tak jak stanęli już nie którzy  2000 lat temu przed zdawałoby się prostym 
wyborem. Świat według Chrystusa czy Judasza ? Odpowiedź rozstrzyga o naszej koncepcji prawdy. N cenił w 
Ewangeliach tylko jedno zdanie mianowicie pytanie Piłata skierowane do Chrystusa  czym jest prawda ? 
Odpowiedź nie zadowoliła już N tak jak nie zadowoliła  Judasza ( i wszystkich tych którzy tej odpowiedzi nie 
akceptują). Judasz zapewne myślał, że on jest prawdą a zatem i świat ( który poznajemy przez analogię do 
siebie) ma również  Judaszowatą naturę. Czy ta oto kombinacja wodoru i innych pierwiastków jest warta więcej 
niż 30 srebrników ?  Może to stąd poszło po świecie, że pieniądz rządzi skoro ma moc wydania Zbawiciela. 
Judasz jako mega -fun  kasy.  
Dobre na początek  i 30 srebrników. Czy to miał być kapitał zakładowy ( pierwsze 30 srebrników trzeba 
ukraść)?  Może chodziło o noc w burdelu ? A co jeśli Judasz zamierzał je rozdać biednym albo pomóc chorej 
matce? Kim był Judasz ? Ojcem wszystkich tych  którzy biorą każdą kasę skoro tylko   kuca przed nimi ? 



Mniejsza o szczegóły, przecież cel uświęca środki a kasa nie śmierdzi. To był pierwszy „alchemik” 
który odwrócił wartości.  Alchemik na wspak, spodziewał się doświadczyć przemiany gromadząc kasę. Oto jego 
i jemu podobnych  kamień filozoficzny. Sumując zera doświadczają  alchemicznych  godów. Judaszowa 
odpowiedź na tajemnice istnienia zawiera się w jednym słowie kluczu: pieniądz. 
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Czy Judasz miał swojego boga  którego Chrystus obraził ?  Może jednak nie było mu wszystko jedno ? Może 
teza „wszystko to jedno” to rodzaj  „Wunderwaffe” zmieniającej  w świnie tych którzy nieopatrznie zbyt 
głęboko jej treść przyswoją ? Swoistego rodzaju Circe puszczana w obieg przez ironicznych myślicieli celem 
oddzielenia ziarna od plew ?  Może istnieją myśliciele sadyści będący zawsze o krok dalej w myśleniu  niż  inni, 
zawsze o jedną konkluzję więcej, których ambicją  jest promować „prawdy” gnijące potem w ludzkich 
jestestwach przez tysiące lat ? 
 „ Prawdy” od których człowiek umiera ale skonać nie może. Zastanawiający w swej perwersji przypadek 
zemsty sycony gigantyczną wprost nienawiścią. „Wielki” zbyt często mechanicznie bywa  uznawany od razu za 
„dobrego” zwłaszcza jeżeli działa w „czystym”  bo kreującym  światopoglądy  biznesie. Tymczasem wielki to 
również ten który potrafi jak nikt wyhodować w sobie nienawiść, toczący w sobie prawdziwe tsunami 
nienawiści. 
Może w tym tkwi jakaś mądrość ? Zamiast krótkiego ale błyskotliwego życia  zaaplikować ludzkości żywot 
mniej spektakularny ale nastawiony na trwanie mimo gnicia zespolonego do kupy nienawiścią ( rodzaj jedności 
w wielości). Najważniejsze by przetrwać a przetrwają  najlepiej przystosowani. Tako rzecze Darwin  
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Ciekawy rodzaj prawdy  to „się” mówi się, że „pieniądz rządzi światem” albo „mężczyźni wolą blondynki’ ale 
nie mówi się e=mc2. Tego rodzaju prawdy wyrastają poza możliwości „się” czyli zbiorowego stadnego 
podmiotu. 
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Przyjmując N tezę głoszącą, że chrześcijaństwo zepsuło starożytny dostojny typ człowieka należy zapytać 
dlaczego jednak ( poza presokratyczną Grecją) tylko w chrześcijańskim kręgu kulturowym ( co prawda 
sporadycznie Goethe, Napoleon ale jednak ) typ dostojny człowieka pojawiał się ? Nam się zatem wydaje, że  
obecność indywidualności typu Goethe,  Napoleon  w obrębie chrześcijańskiej kultury potwierdza jej 
możliwości  choćby negatywne  na budowanie napięcia konstytuującego ową dostojność ? Chrześcijaństwo co 
najmniej dostarczało tła na którym owa dostojność mogła zabłysnąć. Znaczenia chrześcijańskiej negacji nie 
docenia N często, podobnie jak nie docenia mas. Masy to nie tylko „ser dla robactwa” to także część naszej (w 
tym N i Witkiewicza od którego to sformułowanie pochodzi) psychiki a więc rodzaj sera dla wybitniejszych 
indywiduów chyba, że i wielkie indywidua przypominają robactwo ?  
Czyżby nie dostrzegali w sobie mrocznego, płaskiego, błotnego obszaru mokradeł ducha ? Sfery rynsztoku w 
którym tak skwapliwie( zbyt skwapliwie) umieścił wszystkich O.Wilde pokazując jednak, że niektórzy sięgają 
gwiazd. Dostrzegali zapewne, ale należy może czytać ich inwektywy jako również sprzeciw wobec części 
samego siebie. Nie ulega natomiast wątpliwości, że potrafili tą masę w sobie przezwyciężyć, przekuć na 
artystyczną biegłość czy nawet doskonałość. Znali misterium przemiany albo przynajmniej jego nawy boczne. 
Masowy produkt psychiki cienisty i budzący sprzeciw prawdopodobnie jest nieodzownym elementem całości 
wpisanym w jej zdrowe funkcjonowanie(o czym dobrze wiedział N). O tyle też czasami  zasługuje poza ostrą jak 
biegunka inwektywą przynajmniej na wyrozumiałość. Albo jeszcze inaczej ta niezgoda na masę wyraża tęsknotę 
za doskonałą formą istnienia pozbawioną strefy cienia.  
 
 
 
Chrystus  wcielenie takiej doskonałości pochylał się jednak z miłością nad masą . Dla N zaś masa był główną 
przeszkodą w afirmacji istnienia. Czy żeby odróżnić się, wzbić się ponad  masy trzeba nimi gardzić ? Zbytnie 
przyzwolenie na masowość grozi przecież  zniewoleniem. Koniecznym zatem jest wyobrażenie sobie czegoś co 
masę przekracza., transcenduje poza nią, nie jest z nią jednym i tym samym. Trzeba pragnąć usilnie czegoś co 
jest „nad” mieć jakieś jego wyobrażenie, nosić w sobie jego ślad, może podobieństwo. Czyżby dlatego Chrystus 
pochylał się nad masowym człowiekiem by natchnąć go obecnością czegoś wyjątkowego,  nie masowego, by 
przypomnieć mu  chociaż  to niewiarygodne o podobieństwie do Boga ? 
Masy cierpią  na pewien rodzaj ślepoty  i niemożności, nie są w stanie dostrzec własnej negacji, obezwładnia je 
inercja, unieruchamia kolosalna siła ciężkości nie pozwalająca samemu wyrwać się „ponad”. Wyobraźnia 
rozrzedza jakoś masę,  neutralizuje właściwą jej siłę ciężkości,  umożliwiając tym samym indywiduum lekki 
chód unicum trąconego doświadczeniem niezwykłej lekkości bytu. Masa w swej opasłej ociężałości nie 
przeszkadzającej wszakże pojąć nędzę stadnego istnienia zezuje zawistnie w stronę natchniętych lekkością 



ducha. Nie jest jednak najczęściej w stanie tej nędzy przekroczyć, bo nie dość lotną ma naturę. Zgryzota 
ołowiano- bebechowatej ciężkości co lekką być nie może. Paradoksalnie im bardziej indywiduum zróżnicowane, 
odległe od masy, wyjątkowe, tym bardziej masa ciągnie się za nim  zwalista, ospała jeszcze bardziej pospolita, 
trzymana jednak za pysk, skazana na milczenie. Wściekłe psy ujadające po piwnicach ducha gdzie  dojrzewa 
jednak niekiedy ziarno przyszłej doskonałości .  
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Więź jednostki  wybitnej z masą może  poza opisanym psychologicznym, czy socjologicznym mieć jeszcze 
charakter logiczny. Wyjątkowe „ja” żeby się wyodrębnić i rozpoznać jako takie musi mieć na uwadze nie „ja” 
czyli zbiorowość. Bez tego ani rusz. Zatem to nie tylko ser dla robactwa, czy przedmiot statystyki ale wyższa 
konieczność natury  psychologicznej, socjologicznej  i wreszcie logicznej.   
Masa zasługuje na krytykę ale i na pewnego rodzaju uznanie. W tekstach  N znajdujemy tylko hiper krytykę. 
Może ona oznaczać nerwową reakcję na masowość obecną w jego jestestwie a  nie oswojoną. Mamy tutaj do 
czynienia ze skrzywieniem perspektywy w  pojmowaniu  genealogii .  N sugeruje jakoby istniały dwie odległe o 
lata świetlne prawie nigdy się ze sobą nie komunikujące  species. Skoro jednak Bóg stał się człowiekiem 
dlaczego wyjątkowe indywiduum nie miałoby bywać przynajmniej masą, zbiorowością ? A propos jakim 
człowiekiem stał się Bóg pierwszym czy ostatnim?  
Jedyną możliwością bardziej ludzkiej komunikacji między wyjątkowym indywiduum a masą jest  przeżycie 
dionizyjskie w którym na krótko ustępują  wszelkie bariery związane z hierarchią osadzoną na dialektyce pana i 
niewolnika na rzecz nie znającego przywileju braterstwa. Ale i to przeżycie jest właściwe raczej wyjątkowym 
indywiduom które pogrążając się w zbiorowości odpoczywają od siebie stając się częścią bezosobowej natury.  
Masa to również nieświadome, ciemne morze unoszące łupinę okrętu tego co wyjątkowe, świadome. 
Nieporozumieniem jest traktować masę  z lekceważeniem jako zasługującą li tylko na to by być nawozem dla 
wielkich indywiduów a poza tym co najwyżej przedmiotem statystyki.  
Masa to żywioł, uśpiona gigantyczna energia. Między nią a wybitną  jednostką  zachodzą powinowactwa 
bynajmniej nie z wyboru ale z natury rzeczy. Wypieranie się tego powinowactwa budzi podejrzenia, trudno 
bowiem gardzić masą i kochać jednocześnie życie. Masa bowiem zwłaszcza obecnie staje się coraz bardziej  
wyrazistym inna rzecz, że najgrubszym i najbardziej pospolitym rysem w obrazie całości  istnienia. Jej 
ekspansywność, rozrost niepohamowany, geometryczny  grożący zawładnięciem większości czaso przestrzeni   
w naszym obrazie świata, budzi autentyczną grozę. I w jakiś sposób jest usprawiedliwieniem  nerwowych 
reakcji.  Jeżeli masa stłamsi swoją negację czyli wyjątkowe indywiduua to stanie się niczym, czarną dziurą 
chyba. Ta probabilistyczna  konstatacja na poparcie której tak wiele obecnie wskazuje ma przeciw sobie logikę 
życia nakazującą przeciwieństwom toczyć swoją grę. Ale czy ta logika obowiązuje z żelazną konsekwencją ? O 
tym należy raczej wątpić. 
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Wyjątkowy to niekoniecznie znaczy ktoś z innej gliny raczej ktoś kto nadał tej glinie szlachetny kształt, ciemną 
masę w światło jaźni przeobraził. Innymi słowy kwestionujemy wprowdzoną przez N dychotomię „dobrych” i 
„złych” dostojnych i podłych. Nie koniecznie musi się ona odnosić w pierwszej kolejności do tzw. planu 
zewnętrznego. „Dobry” dostojny by stać się nim musi dostrzec w sobie najpierw  „złego” pospolitego masowego 
a następnie poddać go intensywnej tresurze. „ Zły” pospolity-masowy -niewolniczy albo nie zauważył w sobie 
„dobrego” albo zauważył ale nie starczyło mu sił by stać się pańskim-dostojnym. 
 
 
 
 
Nie odróżnia zatem pana od niewolnika rodzaj  tworzywa z którego zostali ulepieni ale siła przekuwania, 
kształcenia, obróbki surowca czyli kultura -aktywność, dążność do poddawania się ciągłym modyfikacjom, 
znajdowanie radości w nadawaniu sobie coraz to nowych i doskonalszych  szlifów. Zdolność typu  pańskiego do 
władania  sobą legitymizuje jego dążenie do rządzenia innymi nie mającymi do tego odpowiednich 
psychologicznych kwalifikacji.  
Kochanie samego siebie stanowiące pierwszy krok do pańskości ,zgoda na samego siebie może polegać na 
umiejętności narzucenia sobie wzoru,  na zdolności upodobnienia się do wyobrażenia,  marzenia . Na działaniu 
w obecności jakieś duchowej  istności czegoś  będącego nieustannie ponad nami. Miłość samych siebie która 
początkowo jest miłością czegoś co nami nie jest ale może stać się naszym udziałem mimo początkowego patosu 
dystansu. Upodobanie do czegoś czego próżno po szerokim szukać świecie, co zdaje się być blisko ale z czym 
łatwo się rozminąć. 
Skąd pochodzi niewolnicze przywiązanie do pana ? Ze skłonności do owego tajemniczego wzoru  podobnego do 
nas mimo całego niepodobieństwa. Pan znajduje w sobie swojego pana, niewolnik nie jest do tego zdolny, 
dlatego zmuszony jest szukać na planie zewnętrznym. Z poczucia braku i impotencji  pochodzi jego nienawiść i 



resentyment. Typ pański obcuje zamiast tego przynajmniej z możliwością  pełni, miejsce niewolniczego 
resentymentu zajmuje uczucie afirmacji. Świat zdaje kręci się  wokół tajemnicy tworzenia „nad”. Oto źródło 
dostojeństwa. Chrystus musiał odkryć w sobie to „Nad” w całej jego potędze i majestacie. Wybrzuszyło się w 
Nim niczym Czomolungma i starczyło tego „Nad”  dla całego chrześcijaństwa na 2000 lat.  
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Doświadczenie  nieobecność wzoru, stanowi źródło nihilizmu sprawia, że raczej chcemy 30 srebrników niż 
czegoś co jest „nad”. Masa staje się „serem dla robactwa” gdy okrzyknie swoim  „nad” 30 srebrników. Wtedy 
spada poniżej sobie właściwego  poziomu, staje się czarną dziurą nie przyswaja już nawet najbledszego 
promienia światła. Ale to jest do pewnego stopnia wątpliwe bo obok czarnych dziur rodzą się super nowe które 
być może są stadium przejściowym. Z czarnej dziury powstałeś i w czarną dziurę obrócisz się. 
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Głęboka cezura między masą a wyjątkiem jest nieporozumieniem. Podobnie nieporozumieniem mogą być 
niektóre różnica między presokratyczną Grecją a chrześcijaństwem. N do tego stopni zorientował się na różnicę 
,że nie zauważył między nimi podobieństwa. W rysach dziecka nie zauważył rysów matki. Ciekawe, że filozofia 
życia bo tak nazywa się niekiedy N styl myślenia akurat w następowaniu po sobie pokoleń i epok widzi jedynie 
śmierć ,zabójstwo. O przemianach dziejowych wyraża  się w kategoriach zabójstwa Oto dowiadujemy się, że 
Sokrates uśmiercił antyczną tragedię a co za tym idzie także kulturę presokratycznej Grecji. W N właściwemu 
sposobowi myślenia i mówienia nie mieści się sformułowanie, że Sokrates jako akuszer umożliwił wydanie na 
świat dziecka w postaci Platonizmu będącego zalążkiem chrześcijaństwa. N musi drzeć żałobne szaty. Sokrates 
nie urodził lecz zamordował. 
Widzimy w tym przypadku N katastrofizm graniczący z histerią. N obwieszcza   nagłą śmierć epoki którą 
spowija w następstwie otchłań niebytu , brak jakiejkolwiek kontynuacji. Potem na zasadzie deus ex  machina 
przytrafia się w historii absolutna nowość. Mamy sytuacje taką oto, że w strumieniu czasu po pewnym teraz  nie 
następuje już nic,  kolejny  moment jest  otchłanią,  nicością a przepływ czasu  zaczyna się jakby od początku. 
Historia presokratycznej Grecji ilustruje  teorię wg. której  czas ma początek i koniec, .mierzony okresem  
trwania   danej epoki, później następuje wielkie bęc, a czas musimy  zacząć liczyć od nowa. Zatem albo brama 
czasu z dwiema ścieżkami  w nieskończoność przyszłości i przeszłości  wybiegającymi albo skończony bieg 
czasu w obrębie danej epoki. 
Widać przy okazji jak płytki jest mimo całego swojego zagmatwania czas w perspektywie Prousta, nie rozciąga 
się w żadnym wypadku  na jakieś odległe epoki np. presokratyczną Grecję, sięga najdalej na dwie generacje 
wstecz a naprzód jeszcze gorzej zupełnie nie biegnie. Błahostka zawinięta w piękne pudełko z wykwintną 
kokardą A także zły prognostyk na przyszłość. Nawet wielki Proust jest aż tak powierzchowny ? A przecież jego 
doświadczenie czasu miało zmienić nasz sposób odczuwania i pojmowania tego zjawiska.. Nieźle  nas ten apasz 
urządził, zaaplikował  nam koncepcję wedle której przeszłość jest płycizną a  przyszłości w ogóle nie ma. Tatuś 
non futurusi. 
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Teraz łatwiej zauważyć, że niektórzy wielcy zbzikowali najwidoczniej konkurując z  Chrystusem. Jak bowiem 
inaczej wytłumaczyć N koncepcję ograniczającą wpływ Chrystusa do czasu trwania Jego ziemskiego żywota ?  
O Pruście nawet nie warto w tym kontekście wspominać, zagadkowo milczy na temat Chrystusa.  
 
 
 
Czyżby najlepsze paryskie salony z początku XX stulecia milczały na Jego temat ? Nie koniecznie trzeba 
przesądzać od razu o Jego Boskości, czy dawać świadectwo swojej  ortodoksyjnej wierze. Czyżby jednak było to 
na tyle nie znaczące zjawisko, że można je zbyć milczeniem ? Czyżby dla Prousta ważniejszy był opis i 
utrwalenie słabości barona Charlusa do Jupina ? Gdy  widzimy jak ślepną najwybitniejsi,  kiedy niczym  masy 
dają upust swojej źle skrywanej niechęci albo lekceważeniu, wówczas pojawia się niepokojące pytanie dlaczego 
? Czy w gruncie rzeczy namiętności można racjonalnie wytłumaczyć ? N możemy próbować usprawiedliwić. W 
chrześcijaństwie dostrzegał przede wszystkim wpływ Platona.. Kim jednak byłby Platon bez Sokratesa ? Zatem 
Platon czy Sokrates ? w tym miejscu N nie zatrzymał się ale rączo pognał dalej wspominając mimo chodem, że 
Platon musiał pobierać chyba nauki u Izraelitów w Egipcie, co prowokuje kolejne pytanie o to u kogo Izraelici z 
kolei nauki pobierali ? Być może otrzymał je Mojżesz na górze Synaj, jeszcze jeden z możliwych wariantów 
„nad”.  
Zauważmy, że istnieje pewna różnica między Platońskim twierdzeniem: istnieje idea dobra, doskonale piękna, 
niezmienna, a Chrystusa sformułowaniem „Jam jest prawdą”. Różnica niemal taka jak w filozofii 
egzystencjalnej między „się” a autentycznym sposobem bycia. W Chrystusowym ujęciu prawdą jest nie idea ale 
konkretny człowiek z krwi i kości. Czy to jest, tak jak twierdził  N,  platonizm dla mas ? Co  sąd  „Jam jest 



prawdą” ma w ogóle wspólnego z Platonem ? Abstrakt platoński wcielony w konkretne ludzkie jestestwo 
dopiero nabiera życia. Niewyobrażalne zmartwychwstaje mocą osobowości poruszone. Gdyby nie żywot 
Chrystusa platonizm skończyłby się równie szybko jak tragiczna kultura presokratycznej  Grecji. Nie idea jest 
prawdą, lecz „Jam jest prawdą”. Nie ma prawdy poza egzystencją danej osoby. Tym samym zbliżyliśmy się 
nieoczekiwanie  do Porotagorasowego przekonania głoszącego „(Bóg)człowiek miarą wszechrzeczy”. W ten 
sposób abstrakt zostaje przezwyciężony na korzyść unii psycho-fizycznej. Rozum zostaje osadzony w 
konkretnym ‘tu i teraz” w cielesności, masowości w bebechach życia.   
Czy „Jam jest prawdą” oznacza Jam jest prawdą dla wszystkich ?  Czy też jest to apel  znajdź swoja prawdę. 
Bądź dla siebie prawdą a wówczas być może mnie odnajdziesz. Ta druga wersja jest skrajnie relatywistyczna i 
antropocentryczna.  Ale czyż nie jesteśmy skazani na  antropocentryzm ? Mówi się, że wraz z Kopernikiem 
przezwyciężono system geocentryczny na rzecz heliocentrycznego. W astronomii na pewno tak. Ale w 
perspektywie naszego ziemskiego „tu i teraz’ nie możemy się uwolnić od swoistego „geocentryzmu”.  
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Skłonność do „nad” do boskości naturalnie wydobywa się z ludzkiej psychiki tak, że należałoby powiedzieć  o 
psyche, że jest poniekąd intencjonalnie nastawiona na sferę „nad” człowiekiem się rozpościerającą. Człowiek 
ciąży ku niej jak jabłko Newtona ku ziemi. N doskonale to rozumiał, stąd pochodzi jego jęk wyrażony słowami” 
dwa tysiące lat historii i ani jednego nowego boga. Pojął , że centralnym ośrodkiem kultury są narodziny i 
śmierć Boga. Dzięki temu zdecydowanie wyrasta nad  innych myślicieli i artystów nie zbliżających się nawet do 
tej problematyki. 
 
748 
Krzyż  to niekoniecznie symbol negacji życia jakim okrzyknął go N. To raczej symbol losu indywiduum 
krzyżowanego przez napięcie  konstytuujące jego istotę. Napięcie wszystkich elementów ludzkiego jestestwa  
graniczące nieustannie  z groźbą   rozerwania na strzępy. Krzyż to miejsce spotkania porządków  „tu  i  teraz” i 
wieczności, perspektyw ziemskiego kąta i oglądu z zewnątrz  z perspektywy kosmicznej. Dlaczego zatem sama 
idea platońska nie może być prawdą ? Bo była by tylko wyrazem perspektywy kosmicznej bez wcielenia w 
konkretne ludzkie „tu i teraz”. Dopiero po tym wcieleniu idea staje się cudownie absurdalną a nasza kondycja 
ludzka zostaje poddana krzyżowaniu. Platona trzeba było uzupełnić, wymagał dopełnienia a to już wystarczy 
abyśmy mieli do czynienia z nową jakością a nie repliką. Uzupełnienie czyli obecność Boskiego tchnienia, 
dopiero wówczas mógł cały chrześcijański korowód ruszyć w tan. 
 
749        
Zbyt długo wydawało się (rządziło to wyobrażenie), że czas bieży wąską ścieżką,  dwutaktem, w przód chwila 
przerwy w tył i tak bez końca. Ale obecnie inne już wyobrażenie zaczyna uzurpować sobie prawo do władzy. 
Czas idzie całą ławą naprzód, w tył, w bok i na skos. We wszystkich kierunkach nieskończonej ilości 
równoczesnych teraz, było i będzie bieży, tłoczy się bez ładu i składu niczym tłum indywiduów 
skanalizowanych w  wielkich miastach. Patrzyliśmy długo na tą lawę ludzką i długo nie rozumieliśmy co mamy 
przed sobą. Wreszcie zrozumieliśmy to nie ser dla robactwa ale ucieleśnione chwile czasu. Ziarna piasku w 
klepsydrze życia. 
 
 
 
 
 
750 
Ludzie odlegli od siebie bardziej niż galaktyki. Nieźle to Proust wykombinował, co nieraz już tutaj 
podkreślaliśmy.  Zdaje się,  że możemy tą myśl poprowadzić nieco dalej, wskazując międzygalektyczne 
odległości dzielące półkule naszego mózgu, poszczególne okresy naszego życia skupione wokół prawie zupełnie 
sobie obcych „ja”. Czy oddalają się one w nieskończoność ? Czy temu oddalaniu zostanie kiedyś położony kres 
? stanowiący zarazem ciąg dalszy powrotu tego samego . 
 
751 
Czy tętni w nas jeszcze duch ożywiający starożytnych Egipcjan, Sumerów, Ariów, Achajów, Izraelitów ? Czy 
tego typu wspólnota ducha jest  możliwa ? Czy te wszystkie kultury nie są emanacjami jednego ducha, jego 
najdzikszymi snami ?  Cielesność zaś to tylko moment w przepoczwarzaniu się motyla.  Czy zatem duch jest  
jeden dla wszystkich a między najdalszymi między galaktycznymi dystansami dzielącymi kultury istnieje 
tajemna więź ? Czy  nawet w „najgłupsze” pomyśleniu jest manifestacją   partycypacji  w niewyobrażalnej 
domenie ducha? 
 



752 
Kant ograniczył nasze poznanie ze względu na aprioryczny charakter naszych danych zmysłowych. Marks z 
uwagi na moment historyczny i uwarunkowania klasowe. N ze względów psychologiczno-biologicznych. Nie 
wyjaśnionym natomiast pozostaje ograniczenie  (albo  rozszerzenie) naszego poznania przez sen. Co właściwie 
powoduje, że została przed nami 1/3 naszego życia zakryta ? Czy o snach wiemy dzisiaj więcej niż 3 000 lat 
temu wiedzieli Egipcjanie ? Kto wykluczy, że kładąc się dzisiaj spać możemy śnić sen egipskiego kapłana z 
czasów XII dynastii ? Rodzaj sobowtórowania we śnie. Wehikuł czas ? Czy zniesienie czasu ? Wszystkie teorie 
czasu są nie pełne przez to, że nijak  nie możemy ugryźć domeny snu. Z resztą nie dotyczy to ograniczenie tylko 
koncepcji czasu ale  być może wszelkich innych możliwych teorii. Już na wstępie każdego teoretyzowania 
trzeba przyjąć uczciwie, że  znamy siebie tylko fragmentarycznie a skoro tak to i fragmentaryczne poznanie 
zawierają teorie które tworzymy. W najlepszym przypadku  będzie to co najwyżej  2/3 „prawdy”.  
 
753 
Kaprys jako znaczący element w relacjach międzyludzkich. Zachcianka bliższa jest nam, łatwiej ją nam pojąć 
niż cierpienie tysięcy, milionów ludzi które jakoś nam się nie sumuje i w zasadzie pozostaje niewyobrażalne. 
Bardziej angażujemy się w mającą  za sobą  kaprys decyzję o zmianie letniego kapelusza  niż  w problem głodu 
milionów dzieci w Etiopii.  
 
754 
W zdradzie odrażającej przecież  z natury ciekawy pozostaje element zaskoczenia., wybitnie negatywnej 
niespodzianki. Jeszcze raz świat okazał się inny niż przypuszczaliśmy. Zdrada oznacza nagły zwrot akcji która 
od tego momentu pośpiesznie zmierza do  rozwiązania. Postrzegana z perspektywy zdradzającego wymaga 
często nie lada aktorskiego kunsztu, zdolności maskowania, robienia dobrej miny do złej gry. Zdradzający 
odczuwa radość niebagatelną z możliwości wodzenia innych za nos, wyprowadzania na manowce, zostawiania z 
pustymi rękoma. Bywa  szczęśliwy narażając innych na najróżniejsze straty im bardziej dotkliwe tym lepiej, 
krzywa szczęścia pnie się.   
Mamy u nas w Polsce piękny „Traktat o szczęściu” jakże jednak grzeczny i układny w swoim unikalnym 
charakterze. W obrębie rozważań Tatarkiewicza nie ma miejsca na brzydkie i podejrzane moralnie szczęście 
zdrajcy. Dziwne to bo w Polsce powinniśmy mieć na ten temat wiele do powiedzenia.   Czy ma sens pytanie jak 
w najbardziej dotkliwy sposób zdradzić ludzkość albo przynajmniej  zbiorowość z danego kręgu kulturowego ? 
Można np. zdradzić tajemnicę istnienia wybierając „prawdę” zabijającą  niczym jad  kiełbasiany. Zdrada jako 
istotny wabik do władzy. Mający władzę zdradza wszakże bezkarnie. Zdrada oznacza nie konsekwencję, lukę w 
ciągu zachowań, często bywa czymś niepojętym i niewytłumaczalnym nawet dla zdradzającego. Czy małpa 
zdradziła małpie plemię  na rzecz  bycia człowiekiem ? 
 
755 
Odczuł po raz pierwszy, że jego twarz znosiła się niczym stary wysłużony garnitur który nie leży już tak dobrze 
jak kiedyś. Relacja do własnej gęby bywa z reguły pomijana, wydaje się to wielce niesłuszne. Gęba stanowi 
bowiem źródło ważnych życiowo doznań  cierpienia bądź radości. Gęba pojawia się tutaj nieprzypadkowo skoro 
wyżej było o zdradzie czyli  utracie twarzy to logika sytuacji wymaga by teraz zająć się właśnie gębą. 
Próbowaliśmy już na różne sposoby przybliżyć się do problemu „ja” ale nigdy  dotąd w relacji do własnej 
twarzy, kroniki losu i życia indywiduum. Dlatego pewne znaczenie ma dla nas sztuka  malowania portretów.   
 
 
 
Zasłużony  hołd należy się wynalazcą luster i Narcyzowi, pierwszemu co własną gęba nie na żarty się przejął.  
Niby uczucie opacznie skierowane bo na samego siebie ale to  nastawienie do własnej gęby staje się później 
podstawą pozytywnych bądź negatywnych odniesień do innych. Akurat w przypadku Narcyza, który stanowi 
tutaj pewne ekstremum, uczucie do siebie było tak silne, że brakował go dla innych. Co właściwie kochał w  
sobie Narcyz ? Może był to po prostu grzech debiutanta ? Jemu pierwszemu odsłoniła się ludzka twarz stąd to 
nadnaturalne zdumienie i fascynacja. 
 
756 
„Nic co ludzkie nie jest mi obce” powiedział ponoć Terencjusz. Jakże problematyczna jest ta sławna i pozornie 
znana wszystkim   dewiza renesansowych humanistów.  Różne bowiem, w tym  niepiękne rzeczy przydarzały się 
na przestrzeni dziejów człowiekowi,  np. masowe zbrodnie by nie szukać daleko. I co ? W jakim sensie mają 
nam one nie być obce, wszak dokonali tego ludzie ? Czy mamy przyjąć do wiadomości ich istnienie? walczyć  
ze zbrodniarzami? stać się ofiarami? Czy może katami skoro nic co ludzkie nie jest nam obce ? Czy to co  
ludzkie jako nam nie obce oznacza, że to co boskie może być nam obce ? Cóż za zuchwałość twierdzić, że o to 
doświadczyliśmy wszystkiego co ludzkie, a nasza egzystencja wyczerpała możliwe spektrum ludzkich 



doświadczeń. Przekonanie to zamyka przed ludzkim jestestwem przyszłość, okazuje się, że nic nowego nie może 
być już udziałem kolejnych generacji, co najwyżej powtórzą one pewne doświadczenia najpełniej przyswojone 
przez wszechstronnie rozwinięte renesansowe indywidua. A może w tym zdaniu dochodzi do głosu 
nienasycenie, marzenie o doświadczeniu wszystkiego co ludzkie. Skok w niewyobrażalne. Bóg w pewnym 
przynajmniej sensie, jako wiedzący wszystko i wszechmogący, ma przed sobą całość tego co ludzkie, jakoś nie 
jest Mu ono obce. 
 
757 
Błahe wydarzenie przytrafiające się nam niespodziewanie, odsłania cały kontekst do którego kiedyś należało, 
prezentując  jakby przy okazji sposób  działania pamięci,. która nic nie zapomina a jedynie nie udostępnia nam 
zbyt ochoczo swoich zbiorów. By ją pobudzić potrzebujemy  słowa klucza udostępniającego nam jej bogate 
archiwa. Nie uświadamiamy zatem sobie własnych zasobów, po omacku szukamy punktu archimedesowego w 
oparciu o który można by sięgnąć tych inspirujących kopalin. 
 
758 
Już u początków cywilizacji  naszego kręgu kulturowego udało się Sumerom i Babilończykom zdobyć 
zadziwiającą nawet wg. naszych współczesnych kryteriów  wiedzę astronomiczną. Natomiast na narodziny 
psychologii trzeba było poczekać niemal do XX stulecia gdy kultura zachodu wedle jej niektórych luminarzy 
pogrążyła się głębokim kryzysie. Na rozpoczęcie procesu wydobywania tego co najbliżej nas potrzebowaliśmy 
najwięcej czasu. Fatalizm naszej natury polega może właśnie na tym niezrozumiałym do końca  błąkaniu się po 
szerokim świecie. Albo natura miała jakieś powody by jak najdłużej trzymać nas z dala od siebie samych. Może 
łatwiej w dziedzinie psychologii o zgubne dla człowieka pobłądzenia niż  w innych bardziej od jego istoty 
oddalonych dyscyplinach. Nasz niepokój  budzi  ewolucja duchowa jaką możemy prześledzić na pierwszym 
lepszym przykładzie wybranym ze współczesnej psychologii. Frued uznawany z jednego z jej  twórców ( 
zależny w przeważającej mierze od odkryć dokonanych przez N) kojarzy  wszystko co wertykalne z fallusem zaś 
dla Klemensa Ojca Kościoła wertykalne kojarzyło się nieodłącznie z krzyżem. Oto zagadka z dziedziny 
psychologii- psychologii ( meta psychologii jak kto woli). 
 
759 
Okres tzw. cywilizacji w dziejach człowieka obejmujący ostatnie  6 000 lat  to czas bardzo krótki w zestawieniu 
z dziejami człowieka w okresie prehistorycznym. Człowiek  przez niemal całe swoje dotychczasowe dzieje był 
barbarzyńcą. Zatem nie powinny budzić zdumienia zdarzające się np. w XX stuleciu nagłe powroty do 
barbarzyńskiej  natury ogarniające całe populacje. Niemal 100% nas to przecież pokłady barbarzyństwa, dzikiej 
drapieżnej, natury gotowej poświęcić cały świat byle np. napić się herbaty. Zdumiewać powinna natomiast 
„nienaturalna” kultura. Cud, że w ogóle się pojawiła. Zważywszy na tradycję barbarii nie może też dziwić, że raz 
po raz przydarzają się tej kulturze kryzysy. Człowiek jest obiektem nie zrozumiałego dla nas w pełni 
eksperymentu. Stoi raczej u początku dziejów i kultury a nie jak powszechnie niemal się uważa u ich końca.  
Co nie znaczy oczywiście, że eksperyment nie może zostać przerwany  a roślina pionierska jaką jest kultura 
zamiast puszczać nowe pędy zostanie brutalnie  wyrwana z korzeniami. Czy nawet najgenialniejsi z ludzi są w 
stanie wyobrazić sobie sytuacje odwrotną, czas w którym w człowieku będzie jeden procent barbarzyństwa a 
99% kultury ?Kim musiałby być taki człowiek i czym byłyby jego dzieła? Niewyobrażalne. 
 
 
 
 
760 
Niektórzy dopatrują się w mowie czynnika sprawczego naszego człowieczeństwa. Mowa jednak to tylko jeden z 
kolejnych czynników w procesie humanizacji z pewnością nie pierwszy i nie najważniejszy. Ważniejszym było 
to co mowę umożliwiło, uczyniło jakby dla niej „miejsce”. Czym było to coś ? Duch-wyobraźnia ?  
Wypowiedzenie czegokolwiek wymaga wcześniejszego wyobrażenia sobie tego o czym chcemy mówić. 
Musimy móc sobie wyobrażać a  ponadto musimy chcieć. Człowiek by mówić potrzebuje zdolności oderwania 
się od tego co bezpośrednio dane,  nie może na zwierzęcy sposób być zniewolony oczywistością danych 
zmysłowych. Musi opanować sztukę brania ich w stylu Husserla w nawias. Jak to stało się możliwe?  
Niewyobrażalne. 
 
761 
Człowiek istota w tak znacznym stopniu zależna od wyobraźni dysponuje też silnym poczuciem jej ograniczeń  
Intuicja   naprowadza go na przeczucie niewyobrażalnego, opierającego się możliwości schwytania w sieci 
władz poznawczych pozostawionych do dyspozycji  człowieka. Dochodzimy zatem do granic nałożonych na 
nasze władze poznawcze przez naturę, moment dziejowy czy inne czynniki, by przedsięwziąć raz jeszcze 



wysiłek uchwycenia ,wyobrażenia sobie  jeszcze czegoś, co dotąd leżało poza granicami wyobrażalnego. 
Próbujemy w ten sposób ciągle na nowo przesuwać słupy graniczne poznania, wciąż dalej i dalej. 
 
762 
Gdzie są  piramidy naszej psychologii ? 
 
763 
N zbyt zdecydowanie przypisał zaświatową  tendencję chrześcijaństwu. Jasne jest, że występowała ona znacznie 
wcześnie, choćby w egipskim kulcie Ozyrysa, o ile w ogóle nie jest tak stara jak ludzkość. Możliwe, że 
wyobrażenie innego świata połączone z wiarą w jego istnienie jako stacji docelowej ludzkiego jestestwa, podąża  
za człowiekiem równie nieodłącznie jak słowo, mowa. To wyobrażenie wynika nie tyle z chorego (zdaniem N) 
charakteru danej kultury zorientowanej na zaświat a nie  na istnienie dokonujące się „tu i teraz” lecz raczej z 
natury ludzkiej imaginacji leżącej u jego spodu.  
Człowiek do pewnego stopnia bez trudu może wyobrazić sobie własną śmierć. Nie dziwi wiec, że stara się także 
przedstawić sobie własne losy po śmierci. Zaświatowość wydaje się spontanicznym następstwem ludzkiego 
zaangażowania w istnienie „tu i teraz” jego nieuchronna prawie konkluzją. Odcięcie człowieka od troski o 
zaświatowość oznaczałoby pochopne pozbawienie go ważnego nurtu jego wyobraźni.  Skąd bowiem wiemy jaką 
funkcję w całości naszego  życia psycho-fizycznego pełnią tego typu wyobrażenia ? Nawet jeśli komuś wydają 
się bez przedmiotowe ? Może są równie ważne jak krzepiący sen ? 
Ponadto ludzkie nastawienie na  zaświatowość doskonale mieści się w N charakterystyce woli mocy pożądającej 
wciąż „więcej”. W tym przypadku  więcej jest   nadziei. Występowanie  przeciw nakierowaniu ludzkiej psychiki 
na zaświatowość przypomina zawracanie kijem rzeki. Generalnie zaś wiąże się z wypływającymi z tradycji 
oświeceniowej  próbami radykalnej przebudowy człowieczeństwa. Zaświatowość obecna jest we wszystkich 
znanych nam kulturach zaś ewenement ,właśnie zaświatowy, stanowiłaby jej nieobecność. Współcześnie w 
obrębie zachodniej cywilizacji  obserwujemy wycofanie się tego typu wyobraźni, ale to zjawisko może także 
oznaczać wycofywanie się celem wzięcia rozbiegu przed skokiem.   
 
764 
Miłość, wiara, nadzieja same w sobie maja wartość etycznie obojętną. Nabierają one wartości pozytywnej bądź 
negatywnej  ze względu na swój przedmiot. To czego dotyczą, czyni je pełnymi znaczenia lub znaczenia 
pozbawia. Miłość narodu, choćby bezprecedensowa w dziejach w formie nazistowskiej, przyniosła powszechnie 
znane rezultaty. Podobnie miłość, nadzieja i wiara odniesione do  utopii komunistycznej spowodowały 
destrukcję i okaleczenie wielu wyrafinowanych kultur.  Uczucia którym bez zastanowienia przypisujemy wielką 
wartość  mają jednak ambiwalentną naturę i maksymalistyczny tyrański  charakter, powodujący, że miażdżą one 
wszystko co nie zgadza się z daną wykładnią przedmiotu tych uczuć. Miłość, wiara  i nadzieja w egzystencje 
niebiańską  doprowadziła w swej konsekwencji chrześcijan do wizji piekła. Dlatego trudno uwierzyć w głoszoną 
przez mistyków czystość serca. W całości nie jest ona osiągalna, zawsze będzie padał na nią cień  jej negacji. 
Natomiast okresowo  można zapewne ją osiągnąć.  
 
765 
Wielkie nowum jakie w dzieje wniósł Chrystus polegało na Jego koncepcji zmartwychwstania zupełnie 
niesłychanej dla świata starożytnego. Ta koncepcja wymagająca zawieszenia aktywności rozumu w obliczu 
cudu, nieporozumienia lub kłamstwa jak uważają niektórzy,  rozsadziła  antyczną wizję świata.  
 
 
 
Nawet gdyby przyjąć heretycką wersję kłamstwa, musimy przyznać, że aby takie kłamstwo trafiło na podatny 
grunt potrzebne są wielkie zmiany w zbiorowej psychice. Nie można przecież okłamać 4 latka sugerując, że za 
rok zostanie laureatem nagrody Nobla za osiągnięcia w dziedzinie fizyki kwantowej. Do tego by dać się w 
pewien sposób okłamać też trzeba dorosnąć. Owa dorosłość stanowiąca założenie cudu, świadczyła sama już o 
niewyobrażalnym przełomie jaki się wówczas dokonał. Zbiorowość spostrzegła w swojej psychice jakieś 
niepojęta nowum. Chrystus jako Kolumb psychologii, odkrywca psychicznej Ameryki. W tym przynajmniej 
sensie zbawiciel, że uchronił nas od prześlepienia zjawiska o kapitalnym znaczeniu.  
 
766 
Ostatnio spostrzegł  u siebie pewną subtelną przemianę psychiczną, dotąd gdy tylko przymknął oczy, widział 
kobiety od jakiegoś jednak czasu  zaczął pojawiać  się również  Chrystus. Czyżby Anima ustąpiła nieco miejsca 
Animusowi ? Przemiana wrażliwości tego typu nie zależy zupełnie od naszej woli, duch zwija się i rozwija  
niezależnie od naszego chcenia  Ma naturę koczowniczą jest jak  latawiec. 
 



767 
W niepozornym albumie poświęconym kolekcji Ermitrażu odnajdujemy obraz XIX w malarza rosyjskiego, o nic 
nie mówiącym nazwisku,  przedstawiający na pierwszym planie w pobliżu rzeki  grupę ludzi  stadnie 
stłoczonych niemal ocierających się o siebie lękliwych, przykurczonych, zagubionych. Na drugim planie ale 
centralnym  malarz przedstawił nadchodzącego Chrystusa samotnego, zindywidualizowanego, dumnie prostego, 
lekkiego bez cienia lęku. Kontrast uderzający i znaczący w pamięć zapadający. 
 
 
768 
„Może” słowo dość zagadkowe, określa potencję która narzuca bezszelestnie swoją obecność w niemal co 
drugim zdaniu, demaskuje brak pewności, odkrywa wieloznaczność, niedokończoność, chaos, niemoc, 
notoryczną zmienność, nieskończoność każdego cokolwiek, nieustanny rozwój ,,niebecność” czasu dokonanego, 
wątpienie w nieodwracalność. 
 
 
769 
Przeszłość możemy sobie jako tako wyobrazić z przyszłością  sprawa wygląda znacznie gorzej. Chyba, że 
mylnie klasyfikujemy przeszłość jako byłość właśnie, zbyt pewnie oddzielamy ją od przeszłości, mylnie nam się 
zdaje, że są diametralnie różne. 
 
770 
T. Morus pochwalał sytuację w której nie dzieje się nic.  Miał zapewne na myśli dzianie się czysto zewnętrzne 
np. czas politycznej stabilizacji. Gdy nie dzieje się pozornie nic, dokonuje się właśnie najwięcej. Duch wyprawia 
wówczas najbardziej zajmujące harce. Trzeba mieć wolne ręce ( a także wolna głowę) by móc się skierować ku 
myśleniu  Musimy zatem odróżniać poziomy na jednym nie dzieje się nic, na drugim ruchawki, ferment, zamęt 
na jeszcze innym  olimpijski spokój i kontemplacja. Cóż jest bardziej zdumiewającego nad zaświadczanie 
pochodowi „nic’ zwłaszcza dla nas nieustannie pogrążonych w czymś, przekonanych, że jest bardziej coś niż 
nic, że „nic” nie ma ?  
Coś niczym łupina w morzu „nic”. Perwersyjności naszej natury zawdzięczmy obsesyjne oplątanie czymś. 
Posłuchajmy   „nic”. Coś jako występek, grzech niemal jako wybryk „nic” przeciwko samemu sobie, jako 
zaparcie samego siebie, zdrada. „Coś” wydaje się ułudą, balem przebierańców, maskaradą teatrem. Jedni 
posiadacze „mają’ coś inni zdecydowanie mniej liczni mają doświadczenie obecności „nic”. Chrystus należał do 
nielicznych może nawet jedynych. Prominentny świadek nicości. 
 
771 
Wszystkie budzące uznanie dokonania techniki to wynalazki mające służyć oswajaniu doświadczenia „nic”. Jak 
pięknie jednak i inaczej oswaja  „nic” przydrożna brzoza.  
 
772 
Co różni masę i indywiduum ? Wyczucie rzeczywistości.  Masa dostrzega tylko coś, zaś indywiduum zna także 
„nic”. Stąd wynikają decydujące różnice w przekonaniach dotyczących najwyższych wartości.  
 
 
Dzieli je ciężar gatunkowy, bowiem masa to domena ciężkiego nie lotnego stanu bycia,  indywiduum  zaś 
zaznajomione jest z niezwykłą lekkością bytu. Wystraszony tłum nad Jordanem i Chrystus nie lękający się 
niczego. Masę od samej siebie chciał zbawić, uwolnić. Masa miała się stać kimś takim jak On, choć to fizyce 
wbrew. 
 
773 
Pewnego razu przypomniał sobie anegdotę opowiadaną przez kogoś względnie „ważnego’ zajmującego  pewną  
pozycję w uniwersyteckiej  hierarchii. Otóż  ten ktoś siedział niegdyś w zupełnie pustej kawiarni czy klubie z 
jeszcze innym kimś nawet bardziej ważnym, bo dziś powszechnie znanym. Nagle w drzwiach pojawił się ktoś 
trzeci, zajrzał do środka, skonstatował „tu nikogo nie ma” i wyszedł. Opowiadający uznał całą tą historię za 
dobry żart. Jakże by inaczej, przecież siedzimy tutaj my zanaczący a  wchodzi  nikt i ogłasza tutaj niema nikogo. 
Po jakimś czasie nasz narrator zrozumiał, że z pewnej perspektywy ocena wyrażona przez przybysza była 
uzasadniona. Jest bowiem tylko „Ktoś” taki jak Chrystus. Przybysz orzekł nie ma was,  nie staliście się jak On. 
To nie był żart, to była trąba obwieszczająca sąd ostateczny. 
 
774 



N twierdził, że historię można uprawiać na trzy sposoby krytycznie, pietystycznie i monumentalnie. Ale 
pojawiają się ale. Czy każdy ze sposobów zwracania się ku historii ( co zdaje się sugerować N) wyklucza 
pozostałe? Raczej nie. Przeciwnie. Zakłada  je, więcej potrzebuje jeszcze innych sposobów zwracania się ku 
dziejom. Gdyby ktoś  poszukiwał w historii inspiracji do erotycznych esów, floresów, wygibasów ducha to gdzie 
jest miejsce dla niego w tym trójdziałowym łożu prokurstowym ? Uprawiamy historię jednocześnie na wszystkie 
trzy sposoby i na jeden jeszcze więcej bo swój własny unikalny, jedyny i niepowtarzalny.   
 
775 
W czasie podróży do jednego z miast zwanych  pstrą krową Odnalazł na chusteczce higienicznej zastanawiająco 
trafne określenie smaku. Zdaniem specjalisty od promocji związanego z  producentem husteczek, produkt ten 
może usatysfakcjonować najbardziej (w dosłownym tłumaczeniu) dyskryminujący smak (most discriminating 
taste). Tym samym wyrażono przekonanie sprzeczne z dzisiejszym demokratycznym nastawieniem. Dzisiaj głosi  
się wszem i wobec walkę z dyskryminacją a to oznacza u źródła walkę z dyskryminującym smakiem. Wedle 
dzisiejszych opiniotwórczych czynników smak nie może dyskryminować nigdy więcej,  przeciwnie musi co 
najmniej tolerować lub smakować  wszystko co mu podsuną.  
 
776 
Smak ma swoje dzieje, źródła pozostają  raczej nieokreślone, później następuje faza przeżycia duchowego, 
,kodyfikacja w mowie połączona z sądem albo poczuciem ,którym poza nimi obce są wszelkie. Smak uznany za 
obowiązujący  na zewnątrz uzyskuje  powagę instytucji  W fazie zaś końcowej przepoczwarza się w aparat 
represji, w policyjną pałkę która sięgając być może pleców jakiegoś  mistyka kończy i zaczyna historię  
istoczenia się jakiejś odmiany smaku.   
 
777 
Niektórzy myśliciele uznają  zmysł dotyku za najbrutalniejszy ze zmysłów. Nam się wydaje, że tylko częściowo 
mają rację. Do najdelikatniejszych przecież  należą pieszczoty kochanki, bliskość dziecka, nozdrza konia, 
dotykanie owocu wiśni stopą i cała mgławica przemilczanych tutaj ledwie dotykalnych i namacalnych 
doświadczeń. Jak nikt inny dotknął nas Chrystus. Oczywiście można dotknąć inaczej. Na modłę aparatu 
bezpieczeństwa np. Albo jak Gombrowiczowski pijak, co chamskim palicem Mańkę dutknął.  
 
778 
N próbował dokonać odwrócenia Platońskiej filozofii. Czy dotyczyło to również zdania „ w zdrowym ciele 
,zdrowy duch”? Czy N zamierzał dowodzić ,że bywa inaczej ? Zdarza się w chorym ciele zdrowy duch albo  
chory duch i zdrowe ciało ?  
 
779 
Zwrócimy uwagę na zaskakującą obecność w Ewangeli behawioryzmu. Znamy tylko czyny Chrystusa, myśli 
przeżyć, uczuć,  możemy się jedynie domyślać. Ewangelie nie podają też żadnych informacji o dookolnym 
świecie Rzymie czy najbliższym otoczeniu. Żadnych estetycznych fascynacji. Wesele w Kanie. Cóż o nim 
powiedziano ? Prawie nic. Cud i tyle.  Z czego się śmiano ? Czy Chrystus tańczył ? Czy coś lubił ? Czegoś nie 
lubił ? O czym śnił ? Relacje apostołów budzą wątpliwości. Czy zrozumieli Go właściwie ? Tańczący Chrystus. 
Czy od tego zadrżała by skała na której wzniesiono kościół ? 
 
 
780 
Chrystus wypowiedział wstrząsające słowa „ Ojcze czemu mnie opuściłeś ”. Nigdy jednak nie powiedział jaki 
piękny stworzyłeś świat ojcze. Była chwila największego zwątpienia. Ale nie było chwili największej afirmacji? 
Trudno uwierzyć. Czyż nie trafił się ani jeden Rzymianin „zwycięski „ ale mimo to wyrozumiały, czy pełen 
dobroci dla ubogich duchem ? Piękny jako inny właśnie. Żadnego słowa uznania pod adresem pogan co prawda 
ale wysoko cywilizowanych. Żadnej miłości do rzeczy świata tego, ba nawet cienia sympatii. 
 
781 
Chrystus jako pierwsza indywidualista w dzisiejszym niemal rozumieniu tego słowa. Przynajmniej jeśli chodzi o 
ludzki aspekt Jego osoby. Czyżby od Niego zaczęło się tzw. życie wewnętrzne. Odrzucił głaz od grobu, czyli 
otworzył na oścież bramy naszego ducha. Od tamtej chwili po dziś dzień gubimy się w jego labiryntach.  Ale na 
tym oczywiście nie koniec. Chrystus stał się punktem centralnym zachodniej kultury. Jej punktem nie 
archimedesowym odtąd lecz właśnie Chrystusowym. Utrata oparcia na tym środku ciężkości grozi dezintegracją 
kultury zachodu, co przekonywająco pokazał N.  Stąd i jego deska ratunkowa rzucona tonącym, w strumieniu 
zmian ala Proust Europejczykom, w postaci nadczłowieka będącego kluczem do zagadnienia wielkiej polityki. 



Koncepcja nadczłowieka nie specjalnie jednak dotąd chwyciła. Czyżby czegoś istotnego jej zabrakło ? Nie 
oznacza to, że możemy powiedzieć Galilejczyku zwyciężyłeś.  
Przyszłość europejskiej kultury ciągle  jeszcze się decyduje ?.Albo powstanie nowe centrum albo pozostanie 
stare zdumiewające swoją żywotnością , dowodzące tym samym swojej Boskości. Dziwna rzecz te osławione 
dowody na istnienie Boga.  Dlaczego by nie dowodzić Jego obecności poprzez wskazanie na kulturę odwołująca 
się do Boga ? Powie ktoś, że w ten sposób można by równie dobrze dowodzić boskości Ozyrysa lub słońca ? 
Czy jednak ta analogia jest do końca trafna ? Istnieje oczywiście trzecia ewentualność  społeczność (człowiek) 
bez centrum, bez środka ciężkości, ale to będzie raczej barbarzyństwo zagrożone nieustannie totalnym chaosem.   
 
782 
Czyż płodność życia nie polega właśnie na możliwości wydania na świat wielkich twórców takich jak Chrystus ? 
Czy dlatego dzisiaj jest jałowe, pustynne, śmiertelnie chore ? O te problematy rozbija się bezsilna mimo całej 
swojej bezprecedensowej mocy współczesna technika. Nie jesteśmy w stanie mocą nauki i techniki wyhodować 
nowego twórcę religii i kultury.  Oświeceniowa filozofia zawodzi tutaj i staje się przez to bezpłodną 
intelektualną rozrywką zblazowanych intelektualistów, zdolnych począć jedynie monstra rewolucji. Sytuacja 
współczesnego człowieka metaforycznie wygląda tak: piewcy postępu osiągnęli budzące podziw sukcesy 
osuszyli bagna, skanalizowali rzeki, wybudowali ludne miasta, oświecili masy, ale przy okazji zapomnieli o 
źródle. Może osuszyli je także nie rozumiejąc czym ono jest. Klasyczny przypadek podcinania gałęzi na której 
się siedzi.  
 
783 
N szkicując sylwetkę psychologiczną  Chrystusa uznał za Jego rys szczególny lęk przed dotknięciem. Niestety N 
tej myśli nie rozwinął. Ciekawe jest jednak to, że tak ujęty przypadek Chrystusa podpada pod nasze rozważania 
dotyczące zmysłu dotyku. Myśl o obawie przed dotknięciem można rozwijać w wielu kierunkach. Można ją 
traktować zgodnie z sugestią N za znak niechęci do tzw. świata zewnętrznego, doczesnego równoznaczną z  
nadzwyczajnie rozwiniętą skłonnością do zagłębiania się w świat  wewnętrznych przeżyć.  
Doświadczenie wewnętrzne trudniej dotknąć a dotykanie zewnętrznego może okazać się bezsensowne. Jakby 
bowiem tego nie czynić  dookolny świat zapewne niewiele się zmieni. Czy jednak łatwiej ( bardziej sensownie) 
budować tzw. świat wewnętrzny ? Czy w tej dziedzinie nasza wola okazuje się bardziej skuteczna ? 
„Zewnętrzne” to jednak również inni. Chrystus bynajmniej nie wycofał się z dotykania ich, wręcz odwrotnie 
oczekiwał spowodowanej wielkim uczuciem przemiany.  Może wycofanie do wewnątrz to manewr podobny do 
tego który wykonuje tygrys przed skokiem ? Rozbieg niepojęty bo dokonujący się w zaciszu wnętrz. Później 
dzieje się już tylko historia przekonująca nas o powiązaniu wszystkiego ze wszystkim a więc i o dotykaniu 
wszystkiego przez wszystko. N mylnie zinterpretował rozbieg, uznał go za całą muzykę a to ledwie była 
uwertura. Nastąpiło jeszcze dotknięcie i to nie byle jakie, bynajmniej nie z lęku płynące. Czyż  kościół nie jest 
najlepszą egzemplifikacją woli mocy ? (może synagoga jest jeszcze lepszą?). Najpotężniejsza organizacja jaką 
znamy. Kręgosłup zachodu. Dotknięcie doskonałe. Rodzaj społeczności skupionej wokół Bohatera i Jego idei. 
Wydać z siebie kościół to płodność zaiste dionizyjska. Czyż nie jest potwierdzeniem życia, inkubuje je na swój 
sposób, krzyżując, od dwóch tysięcy lat ? 
 
784 
Po dwakroć  błąd. N błądził oddzielając radykalnie Kościół od Chrystusa, podobnie pomylił się oddzielając 
równie zdecydowanie chrześcijaństwo od Rzymu.  
 
 
N ogłaszając tezę „ Rzym kontra Judea” mocno  uprościł i przesadził. W Rzymie skupionych było wiele tradycji 
grecka, etruska, minoiska, egipska. W Judei podobnie zauważamy konglomerat wpływów sumeryiskich, 
babilońskich, asyryjskich, hetyckich, egipskich  i innych  zapewne jeszcze dzisiaj nie dokładnie rozpoznanych. 
Tam gdzie N widzi monolit,  my zauważamy prawdziwy tygiel kultur. To przeciwstawienie nie jest takie 
oczywiste i do końca trafne jakby to na pierwszy rzut oka wyglądało. Ile w kościele katolickim jest elementów 
rzymskich ? Język, prawo, architektura, struktura władzy z urzędem najwyższego  kapłana zwanego  pontifex 
maximus. Na miejscu świątyń rzymskich powstawały świątynie chrześcijańskie. Palimpsest. N mając silną 
skłonność do myślenia katastroficznego nie zauważył ciągłości nawet  tam gdzie wprost bije ona w oczy wolał 
(albo musiał) widzieć potop, nicość i kreację ex  nihilo.  
 
785 
Pogląd o nagłym zerwaniu ciągłości cywilizacyjnej musi zakładać nieciągłość ontologiczną. Jak i czym ją 
wytłumaczyć ? Nicością , czy wpływem czarnych dziur ?  
 
786 



Myśl, wizja nieprzestrzenne z natury mają  moc poruszania, dotykają lepiej niż Big Bang. Orgazm dokonuje 
swoistego rodzaju unicestwienia, oczyszcza horyzont, wydobywa niesłychany walor nicości i  nieciągłości 
właśnie. Czy istnienie możliwe do wytropienia przejście gwarantujące kontynuacje  tradycji dionizyjskiej w 
chrześcijaństwie ?  Być może tak i  jest nim przeżycie dionizyjskie znane nam z doświadczenia nicości. Dionizos 
nie tylko jako kontra Ukrzyżowany także jako odwrotna strona  Chrystusa. 
 
787 
Dotyk jest w pewnym sensie najbardziej uniwersalnym zmysłem, dotknąć  można każdym ze zmysłów a przede 
wszystkim tym co nie tylko zmysłowe np. słowem. 
 
788 
N wymierzył dystans między człowiekiem a nadczłowiekiem i wyszło mu, że będzie to mniej więcej tyle ile 
dzieli człowieka i małpę. Znowu tutaj pojawia się zagadkowa nieciągłość dzieli ich niemal wszystko. Co mogło 
by łączyć człowieka i małpę ? Chrześcijański pogląd na świat nie zaprzeczając obecności w naturze ludzkiej 
małpiego czynnika zwanego w kościelnej nomenklaturze diabelskim, dostrzegł także w człowieku 
powinowactwo z Bogiem. Dla Boga człowiek mimo wszystko nie jest małpą ani jej powinowatym. Wiele zatem 
pogardy kryje się w tym „dowiedzionym” przez  naukę pokrewieństwie. Nauka ostatnimi czasy wiele dowiodła 
między innymi także nieuchronnego dziejowo nastania świetlanej  epoki  komunizmu. Mniejsza o to . W tym 
momencie ważniejsza jest pogarda z której nie od razu możemy zrobić zarzut. Mogła mieć przecież cel 
pedagogiczny obrócony na dokonanie przez  zawstydzenie  przełomowego przebudzenia niczym uderzenie 
młota łupiącego kamień z zamiarem wydobycia posągu. O tą  różnicę między człowiekiem a małpą  toczy się 
współcześnie spór. Z dnia na dzień  rosną zastępy niwelatrów, szydzących z satysfakcją  z  obrońców różnicy.  N 
metafora dystansu traci  tym samym zupełnie na znaczeniu.   
Współczesność stojąc twardo na gruncie powinowactwa człowieka i małpy wyraża tym samym lęk przed 
ideałem a może niezdolność do niego ? Odrzucono  Chrystusa na rzecz małpy  i oto widzimy jak uczeń przerósł  
mistrza. Judasz wydał Chrystusa za 30 srebrników. Darwin „wydał” bo uznał małpę za ważniejszą, bardziej 
prawdziwą, może sympatyczniejszą ? To co tradycja chrześcijańska uznawała za diabelskie współcześnie jest 
nazywane małpą. Małpa jako świecka odmiana  diabła. Wydobywał z siebie człowiek idee, wizje, poematy, 
symfonie, wydobył w końcu i małpę. Tragedia Narcyza. Groza niepewności. Co jeszcze odkryje w swoim 
odbiciu ? Narcyz wlokący się ostatkiem sił nad taflę jeziora poszukiwał być  może odpowiedzi na pytanie kim 
jest człowiek ?  
 
789 
Czyżby Sokrates ( i ten kto wyrył  hasło na portalu świątyni Apolina w  Delfach)  wzywający do poznania 
samego siebie byli uczniami Narcyza ? Nieświadomego jeszcze tego co sprowadzało go nad taflę jeziora. Z tego 
pnia wyrasta i N konkludujący:  „poznajemy wyłącznie  przez analogię do samego siebie”.   A skoro jesteśmy 
unicum czyli czymś zasadniczo od świata różnym to co możemy poznać ? W końcu poznanie prowadzi nas nad 
taflę jeziora.  W  przekonaniu N o poznawaniu przez analogię do samego siebie tkwi najcięższy  zarzut pod 
adresem zwolenników małpiego powinowactwa. Kim był bowiem człowiek który pochylając się nad taflą  
jeziora dostrzegł małpę ?  Kim był ten który pochylając się nad taflą jeziora dostrzegł Boga ? Ciekawa ewolucja 
raczej inwolucja. Dno kryzysu. Oto widzimy jak człowiek stacza się w ciągu ostatnich dwóch stuleci  po równi 
pochyłej od Boskości w małpiość. Dlaczego tak stracił na wartości, zdewaluował się gorzej niż niemiecka marka 
po zakończeniu  I wojny światowej ?  
 
 
790 
Kryminalista pamięta inaczej. Albo zgoła nie wie co to znaczy pamiętać. Dotyka dotkliwie i zapomina w tym 
jest pokrewny  zwierztą. Inaczej nadwrażliwiec, w jego przypadku najdelikatniejsze muśnięcie rozpala 
wyobraźnię ,jątrzy, puchnie, pali przywdziewa dziesiątki masek. W tym sensie jego „ja” jest czymś niezwykle 
plastycznym, podatnym na dotknięcie, wystarczy lekkie ciach i rusza okręt pijany. Kryminalista zaś żyje jak 
małpa,  brakuje mu zdolności do autorefleksji, żeby zaistniała konieczna jest pamięć a wcześniej jakieś 
antagonistyczne wartości muszą się ścierać. Gdy to jednak  nastąpi nie wróci już perfekcyjna  nieznająca  
wahania, nie licząca się z niczym pewność działania. 
 
791 
Czy małpa (diabeł) może być czymś w rodzaju błota z którego wyrasta kwiat lotosu ? 
 
792 
Śmierć czyli nić Ariadny pozwalająca nam wyjść z labiryntu  życia. 
 



793 
Może w  zrozumieniu  naszej psychiki  przydatna będzie zestawienie jej ze sposobem funkcjonowania biosfery. 
Oto przytrafiają się nam przeżycia które opowiadają fazie wychodzenia ryb z mórz na ląd, są inne odpowiednie 
dla fazy bycia kręgowcem, i jeszcze inne właściwe dla każdego następnego stopnia ewolucji aż po stadium 
nadludzkie.  Jak dotąd nie spisano jeszcze ewolucji życia duchowego. Może próbował to zrobić Hegel ale jego 
usiłowania nie zdobyły aż takiego uznania jak teorie Darwina. Zważmy czy nasze przeżycia duchowe 
odpowiadają przynajmniej stadium wychodzenia ryb na ląd. Doświadczenie uczy, że przeżycia nie podążają za 
sobą w regularnym niczym wojsko szyku bojowym. Rozwój (ewolucja) przeżyć nie dokonuje się liniowo. Jedne 
nigdy nie wyjdą na ląd, inne pozostaną psychicznymi kręgowcami, część osiągnie poziom naczelnych,  niektóre  
już całkiem zaawansowane wybiją się do godności neandertalczyków, coraz mniej liczne będą odpowiednikami  
naszych neolitycznych poprzedników, naprawdę pojedyncze przeżycia będą odpowiadały współczesnemu 
człowieczeństwu zaś tylko wybrane sięganą gwiazd, wskazując szlaki nadczłowieka. Nasze życie psychiczne 
przypomina piramidę,  podstawa jest wspólna stadna, maksymalnie szeroka, później kręg po kręgu wspólnota 
przeżyć zawęża się, szczyt piramidy wieńczą doświadczenia duchowe właściwe prawdziwie pojedynczemu.  
Analogię rozwoju życia duchowego i organicznego (w wersji mniej ewolucyjnej a bardziej  katastroficznej) 
można przeprowadzić  zupełnie inaczej.  W  proponowanym ujęciu „ja” odpowiadało by planecie ziemia  a 
przeżycia byłyby opasującymi ziemię układami planetarnymi, uderzenie komety czyli gwałtowny wstrząs 
psychiczny  (np. N na Engandynie albo św. Paweł w drodze do Damaszku) powoduje odchylenie położenia „ja” 
względem słońca ( super ego), zmienia się zatem cała geografia flory i fauny. Jedne przeżycia gwałtownie się 
przeobrażają, inne wyrodnieją, ulegają zapomnieniu, a jeszcze inne dopiero się rodzą, by jaśnieć na firmamencie 
„ja” miliony lat do kolejnej katastrofy. Oblicze ziemi „ja” kształtują nie tylko wypadki zewnętrzne ale i 
wydarzenia w jej/jego obrębie, dokonujące się w podświadomości tarcia, naciski, przemieszczania, skorup, 
warstw, aż po  znajdujące się w stanie ciągłego ruchu jądro. W głębi  wszystko wrze  i ku światłu zmierza, 
erupcje popędów  niczym wulkany zmieniają oblicze „ja”. Najbardziej zaawansowani duchowo dysponują 
najrozleglejszymi połaciami ducha od  rozpalonego ale mrocznego wnętrza,  po najodleglejsze układy 
planetarne,  mgławice, drogi mleczne, czarne dziury. Czy w końcu astronomia nie jest tylko odbiciem naszej 
psychiki ? Skąd to dziwaczne przekonanie, że opisujemy jakiś świat zewnętrzny. Astronomia to psychologia  
która jeszcze nie zrozumiała samej siebie, której zabrakło mocy rozpoznania tego co jest bardzo blisko. Religia 
wedle mniemania pozytywistów była wyrazem mistyfikacji polegającej na tym, że człowiek swe najlepsze 
predyspozycje przypisywał Bogu. Dziś mimo rewolucji pzytywistycznej zachodzi coś analogicznego chociaż w 
najmniej przez pozytywistów oczekiwanym miejscu. Współczesny astronom jest przekonany, że opisuje coś co 
w żaden sposób nie jest jego właściwością coś niezależnego. Tymczasem opisuje tylko siebie, nie pojął jeszcze 
mitu o Narcyzie, nie rozpoznał się w nim.  Zestawmy teraz dwa rodzaje mądrości antyczną nieuczoną przecież  
bo mityczną która wszakże stworzyła mit o Narcyzie  i współczesną astronomię która mimo wysoce 
wysublimowanej aparatury matematyczno -fizycznej w tak drastyczny sposób pozostała niedoinformowana. Oto 
dwa rodzaje ślepoty, być może komplementarne.  
 
794 
Junga zasługą pozostaje zwrócenie uwagi na znaczenie alchemii jako w gruncie rzeczy sztuki psychologicznej 
najwyższej próby  zmierzającej do najbardziej istotnej przemiany ludzkiej egzystencji. To przesłanie 
współczesna psychologia ( i ogólniej humanistyka) ogłupiona  wymogami metodologicznymi   nauk 
przyrodniczych zupełnie zatraciła, wypierając się nadrzędnych wartości  w mniemaniu, że dzięki temu 
zaświadcza  o  swojej uczoności.  
 
 
 
Wbrew temu co sama o sobie sądzi, cel ma nadal alchemiczny, zgodny z religią, polegający na  poszukiwaniu  
kamienia filozoficznego, jakiejś postaci zbawienia duszy i wieczności .  
 
795 
Co mogło by skłonić specjalistę od inżynierii sanitarnej do konstruowania  coraz doskonalszych urządzeń do 
rozdrabniania kału. Pieniądze, użyteczność, widoki na karierę, konkurencja ........być  może  to oczywiście też ale 
nie przede wszystkim. Konstruktor podświadomie wierzy, że sięga nieskończoności, prawdy. Cóż to za różnica 
co bada ? I tak wyjdzie na to samo pod warunkiem, że wszystko jest powiązane ze wszystkim. 
 
796 
Tzw. przyroda doczekała się swojego Linneusza  a psychologia ? Czy możliwe jest skonstruowanie typologii 
obiektów psychicznych, przeprowadzenie swoistej inwentaryzacji flory i fauny duchowości.?  
 
797 



Mormoni  z USA spisują podobno wszystkie nazwiska z jakimi kiedykolwiek się spotkali, celem zachowania jak 
najdłużej pamięci o ludziach którzy je nosili. Pięknie. Następnym krokiem było by utrwalenie każdego przeżycia 
duchowego. N teoria wiecznego powrotu  tego samego miała podobną funkcję ocalić istnienie w 
najdrobniejszych nawet jego przejawach przed niszczącą siłą czasu.  Kiedyś była to rola Wszechmogącego, ale 
od kiedy stał się niewiarygodny, człowiek musi sobie z tym zadaniem radzić sam.  
 
798 
W obrębie chrześcijańskiej doktryny wiary śmierć Boga dokonuje się w celu zbawienia człowieka. Potężne i 
nieprzenikinione musiało być uczucie Boga do człowieka. Nawet z Boskiej (kosmicznej ) perspektywy było 
warto angażować się w ludzkie sprawy.  Więcej warto było wcielić się w ludzką postać stać się człowiekiem. N 
postrzega rzecz całą z odmiennej perspektywy. Śmierć Boga ze śmiechu spowodowanego ludzkim niedołęstwem 
albo mord dokonany przez człowieka na niewygodnym świadku wskazują, że dla N człowiek niewiele jest wart. 
Chyba, że jako podglebie dla   nadczłowiek . Zastanawiające przesunięcie w ocenie wartości człowieka dokonało 
się w ostatnim czasie. Z perspektywy chrześcijańskiej najlichszy nawet człowiek i tak był godzien Boskiego 
zainteresowania.  Z punktu widzenia N nawet najlepsi niewiele w sumie są warci ”zbyt nagimi ich widziałem” 
mówi N. Chrześcijańska doktryna w swoim antropocentryźmie sugeruje, że w pewnym sensie nawet Bóg jest dla 
człowieka postawionego jakby w centrum kosmicznego dramatu. W N teoriach człowiek staje się instrumentem, 
podnóżkiem dla  nadczłowieka. W żadnym wypadku nie jest celem samym w sobie. Mamy  tutaj do czynienia z 
istotnym sporem o godność ludzką brzemiennym w konsekwencje. Dla N człowiek mimo niekwestionowanych 
zasług  np. w postaci kultury tragicznej antycznej Grecji, czy Francji doby klasycznej pozostaje krewniakiem 
małpy. W tym miejscu N jak najprędzej należy zdradzić a tą figurę myślową wymazać z pamięci. 
Chyba, że gotowi jesteśmy przystając na N sugestie dobrowolnie udać się za druty. Cóż bowiem innego można 
zrobić z małpą ? I my mamy jeszcze temu dopomóc. Doprawdy specyficzne poczucie humoru. Tym dziwniejsze, 
że w innym miejscu N wykrzykuje” jeśli są bogowie (Bóg) jak mógłbym znieść to, że nim nie jestem a zatem 
bogów (Boga) nie ma”. Jak zatem mógłby znieść to, że nie jest nadczłowiekiem ?.Albo, że jest małpo- podobny 
? Na szczęście, chociaż powiększając jeszcze galimatias, woła również  „zdradźcie mnie a wtedy do mnie 
powrócicie”. Wiele wskazuje na to, że N zagadkowe i wieloznaczne figury  myślowe zinterpretowane bez 
właściwego namysłu z pominięciem całościowej wizji jego filozofii stały się klątwą XX stulecia. ( może zresztą 
były klątwą od początku dziejów).  Wieku zaświadczającego na każdym kroku, że człowiek człowiekowi stał się 
małpą.  
 
799 
Spójrzmy teraz na naszą Nałkowską. We wstępie do „Medalionów” umieściła motto „homo homini lupus”. Ile w 
tym jeszcze wiary w godność człowieka ? Wilk jako drapieżnik ma ciągle jeszcze jakiś złowieszczy urok. 
Natomiast małpa.......,małpa jest już tylko żałosna.  
 
800 
Pierwszorzędne znaczenie ma to jakie oko innego spocznie na tobie? Strzeż się złego oka,  może dostrzec w 
tobie tylko  małpę. Jakie twoje oko spoczywa na tobie samym ?.Jesteś krewniak  Boga czy małpy ? 
 
801 
To jest ten osławiony realizm pragmatycznie nastawionego stulecia. Stulecia nie mającego już złudzeń. Z pod 
sztandaru Boga pod sztandary naczelnych.  
 
 
Efekt cywilizacja i jej instytucje skrojone na miarę przymierzających się dopiero do pozycji wyprostowanej. 
 
802 
„Małpa” wydająca z siebie jako jedyne swoje usprawiedliwienie nadczłowieka. Główny jego rys to chyba 
skrajna niewdzięczność, zupełny brak szacunku do istoty wydającej go na świat. Wstyd wielki. Taki wielki ten 
nadczłowiek a taki mały. W protoplaście jedynie małpę zoczył. Cóż za wspaniały przejaw demokratycznego 
nastawienia i to u kogo ?  U N arystokraty ducha.  Chyba, że małpa Darwina czy N nie taka znowu absolutnie 
małpia? poprzedziła bowiem człowieka i nadczłowieka zatem musiała mieć jakąś przyszłość przed sobą ? Idąc 
dalej tym tropem musimy dojść do konkluzji, że początek jakby go nie nazywać musiał mimo całej swojej 
prostoty (prosty jak cząstka wodoru), zawierać możliwości całego dalszego rozwoju. Jak ,oto jest pytanie ? Czy 
czujemy ile treści zawiera się w słowie „możliwość” zastosowanym w tym kontekście ?  Na  tą „możliwość” u 
źródła nauka współczesna nie chce przystać, woli nie orzekać o początku. Gdyby zdecydowała się na to, runąłby 
jej pieczołowicie od dwóch stuleci wznoszony gmach  Zamiast cząstek wodoru musiałaby bowiem ujrzeć umysł 
( co najmniej swój własny).   
 



803 
Mimo wielu zastrzeżeń do N koncepcji nadczłowieka musimy w niej uznać niewątpliwie tam obecne znamiona 
wielkości. Gotowość chcenia, oznaczająca wybujałą wole mocy skłonną do nadania celu człowiekowi na 
tysiąclecia, jest wyjątkowa w małpim świecie ostatnich ludzi nastawionych wyłącznie na chwytanie chwili w jej 
najbardziej  ulotnym aspekcie. 
 
 
804 
W księgarni na Nowym Świecie plakat z podobizną Leni Riefensthal. Młoda, zapewne niespełna 
dwudziestoletnia, piękna nieskazitelnie czystą urodą  chrześcijańskiej  świętej. Przytrafił się jej jednak flirt z 
nazizmem.. Potem byli Nubijczycy fotografowani w Afryce dla posągowego klasycznego piękna ich ciał. Po 70  
znalazła jeszcze w sobie dość sił witalnych by zabrać się za nurkowanie na rafie koralowej. Ciekawy żywot 
szczodrze obdarzonej przez naturę nieco może drapieżnej kobiety. 
 
805 
Działać tak by konsekwencje działań sięgały tysiącleci głosi imperatyw N wyrażający credo wielkiej polityki.. 
Zdecydowana orientacja na przyszłość i wielki głód jej współkształtowania. Skok w następne tysiąclecia nie jest 
jednak możliwy bez megalopsyche i jego mocy harmonizowania przeciwieństw. Teraźniejszość spełnia rolę 
placówki w obrębie której dokonuje się erupcja olśnienia powodująca  napięcie  cięciwy łuku historii.  Pełen 
mocy jest ten kto nosi zdolność wypuszczania strzał w odległą przyszłość. O kim pamięć zapadnie głęboko w 
jestestwa potomnych. Ktoś  kto stanie się alter ego następnych generacji. Czapki z głów oto mąż przez którego 
mówią wieki. Choćby z lekkością i gracją stąpał jego najmniejszych ruch zwiastuje wielki ciężar gatunkowy. 
Węzeł dziejów. Zdaje się, że wszystkie twórcze siły historii  z rozmysłem zbiegły się w jego osobie. Cudowny 
przejaw cointidentia opositorum.  Wirtuoz w którym krzyżują się antagonistyczne ścieżki czasu  nakazujący 
mocą swego geniuszu  zwaśnionym dotąd epokom przeszłości i przyszłości harmonię krzyża. Równie 
zdecydowanie  rozmiłowany w dziedzinie tego co horyzontalne jak i wertykalne. Doświadczający w stanie 
głębokiego dionizyjskiego upojenia tożsamości  wieczności i czasowości.  
 
806 
Budda miał niewątpliwie jeden wielki plus, mimo zarzucanej mu  przez N pasywności emanującej z jego 
doktryny. Niekiedy  przedstawiano go bowiem  jako śmiejącego się. Chrystus jako zwiastun Dobrej Nowiny 
jednak nigdy się nie uśmiechał. 
 
807 
Mówi się czasami pięknie logicznie, konsekwentnie, skonstruowany film, obraz, przedstawienie teatralne, 
powieść. Czy zdarzyło się to powiedzieć komuś w odniesieniu  do mszy ? Być może ma strukturę kryształu ? 
 
808 
Czym jest wieczny powrót tego samego ? Ciągłym powrotem marzenia tej samej treści. Snem o wieczności. W 
tym sensie nauka i religia nie są antagonistyczne, śnią ten sam sen, chociaż niekoniecznie chętnie się do tego 
przyznają. N pomylił się twierdząc, że nie było jeszcze ludzkości bo nie było nigdy jednego celu. Była nim jest i 
będzie wieczność. 
 
 
809 
Utopia inaczej: „przetrwają najpiękniejsi”  
 
810 
Chrystus ogłosił naukę konkurencyjną dla oficjalnej doktryny cesarskiej zgodnie z którą  tylko cesarzowi 
przysługiwał przymiot bycia nieśmiertelnym. Chrystus zdemokratyzował ten przywilej nauczając o 
przysługującej każdemu wypełniającemu Jego naukę nieśmiertelności. Przede wszystkim zatem posłuszeństwo 
urastające do rangi cnoty kardynalnej, bezwzględne  podporządkowanie własnej woli, woli Boskiej. Wieczna 
dziecięcość  oto cena uznania autorytetu. Świadome wyrzeczenie się własnej autonomii zbudowanej na 
sceptycyźmie co do możliwości ludzkiej natury, żadnych niemal np. wobec nieuchronności śmierci.  
 
811 
Chrystus uznał siebie królem i to ma być słaby dekadent zdaniem N ? Chciał panować niepodzielnie i na wieki, 
wymagał posłuszeństwa za cenę zbawienia lub wiecznego potępienia. Żaden tyran  nie rozciągał swej władzy tak 
daleko. Skromni byli tyrani przy Nim i cisi mimo, że gonili liczne armie przez cały znany im świat. Jaki 
Miłośnik ? Czy kto kiedy zapragnął by go kochali wszyscy. Czy ktoś głosił, że kocha wszystkich ? Nie tolerował 



innych bogów. Przecież to moc wielka, nie następstwo woli mocy lecz jej  źródło i cel. Wola mocy to jakby 
ciągłe nastawienie na środki, nigdy na cel. Czego jednak ma chcieć ten co moc posiadł ? Wola mocy chcąca 
samej siebie. Wąż zjadający własny ogon. 
 
812 
Nadczłowiek II to ten dla którego nadczłowiek będzie tym czym dla nadczłowieka człowiek. I tak dalej w 
nieskończoność. W tym procesie niezwykłego znaczenia nabiera władza sądzenia. ”smak” oceniający 
porównujący, zestawiający np. człowieka i nadczłowieka, ważący ich wartość. Od tej władzy zależą wszystkie 
„już” albo „jeszcze nie”. Judaizm orzekł wobec Jezusa „jeszcze nie”, N  uznał, że już nie. Dzieje smaku 
dyskryminującego. 
 
813 
W N teorii woli mocy  przebrzmiewają  akcenty przypominające historię Syzyfa. Ciągłe chcenie pozbawione 
szans na jakąkolwiek satysfakcję. Czyżby nie znał stanów pełni, sytości gdzie nie ma chcenia, nie ma nic ? 
Przekleństwo Prometeusza, chciał wydrzeć bogom moc,  w następstwie jednak został skazany na ciągłe 
cierpienie niespełnienia. 
 
814 
Namyślając się nad chcieć N zagubił gdzieś móc. Jałowość ciągłego chcenia dobra dla jest nieustannie 
gorączkujących, obsesyjnie lękających się ostygnąć. N prawdopodobnie czuł życie najpełniej gdy chciał, 
wszelkiego zaś spełnienia w wielkim stopniu obawiał się. Dlatego odkładał  realizację  celu  na  odległe 
tysiąclecia. Lękał się dotknięcia pełni,  spodziewał się, że po niej musi nastąpić horror vacui. Nie spostrzegł w 
nicości pełni. Zamiast zresztą posługiwać się słowem „nicość” budzącym negatywne konotacje możemy 
odwołać się do pojęcia czystej formy, albo czystej potencji zawierającej w sobie całość istnienia. Mega potencja 
do której wola prowadzi ale która wolą nie jest. Może jest mocą. Albo Czymś do czego odnoszą się słowa „Jam 
jest który jest”. A teraz spróbuj tego dowieść. Czyż to nie absurdalne żądanie w tym kontekście ? Albo się 
czegoś doświadcza albo nie. 
 
815 
Niekiedy słyszymy ( także u N) opinię, że filozofom należy zadawać cierpienie bowiem wtedy mówią rzeczy 
godne uwagi. Należy się domyślać, że powyższa opinia dotyczy tylko szczególnego rodzaju cierpienia  
„mniejszościowego” stanowiącego urodzajną glebę dla dzieł wielkiej klasy. Cierpienie „większościowe” nie 
przynosi jednak tak spektakularnych rezultatów. Bolesne doświadczenia XX wieku nie przyniosły  żadnych 
ponad czasowych wyników. Trudno bowiem wskazać na geniusz ( np. filozoficzny) wykorzystujący  cierpienie 
milionów ludzi doświadczających totalitaryzmów do stworzenia dzieła o nieprzemijających wartościach. Wręcz 
przeciwnie należy mniemać, że cierpienie przedawkowane prowadzi do jakieś odymiamy idiotyzmu 
uniemożliwiającego wszelką twórczość w większym stylu.   
XX wieczne cierpienie mogło zostać wykorzystane w procesie swoistej sublimacji do tworzenia  fenomenu 
najnowszej techniki,. będącej wyrazem specyficznej zbiorowej filozofii nastawionej na konstruowanie środków 
do zwalczania bólu. We współczesnym dynamicznym rozwoju techniki  zawiera się sceptycyzm wobec 
możliwości dyscyplin humanistycznych dotyczących zdolności do dostarczenia przez nie zarówno środków 
uśmierzających cierpienie jak i powodujących radość.  
 
 
Z drugiej strony zarówno technika jak i humanistyka odpowiadają za potęgowanie cierpienia, tym samym  
wypełniają rolę nakreśloną cierpieniu w przytoczonym zdaniu N. Teza o pozytywnym znaczeniu cierpienia 
może zostać odczytana jako alibi dla milczącego Boga . Człowiek cierpi niesprawiedliwie być może, ale dzięki 
temu tworzy kulturę a przez to staje się bardziej ludzki. Niesprawiedliwość jako czynnik uduchawiający osobę 
ludzką. Czyż sprawiedliwa była śmierć na krzyżu ? Czym byłaby Europa bez tej niesprawiedliwości ? 
Zwolennikom tezy o stymulującym znaczeniu cierpienia należy zadać pytanie dlaczego by nie prowokować 
radości, nie rozweselać  filozofów by mówili  nam rzeczy zajmujące ? Czyżby radość nie zawierała twórczego 
ładunku ? Pokutuje tutaj przekonanie  o radości jako czymś grzesznym ( Chrystus nie uśmiechał się), 
powodującym zaniechanie działania. Skoro bowiem jest tak radośnie to po co jakiekolwiek zmiany?  Może dla 
spotęgowania radości. albo utrzymania jej na satysfakcjonującym poziomie? 
Teza o stymulującym działaniu cierpienia stanowi dobre usprawiedliwienie dla wszelkiego typu tyranii. Despota 
szastający ludzkim istnieniem prowokuje cierpienie, staje się przez to narzędziem chytrości życia 
wykorzystywanym do  krzewienia kultury. Negatywne nastawienie do radości to konsekwencja aktu 
ukrzyżowania Boga wynoszącego cierpienie do rangi esencji istnienia.  
Cierpienie w tym kontekście niesie za sobą możliwość przebóstwienia dokonania najgłębszej przemiany. Co by 
było gdyby ubóstwić radość ? Czy człowiek stałby się zadowoloną  małpą czy może sięgnął by gwiazd ? 



Cierpienie jako prosta etykieta skrywająca za jednym słowem najbardziej polifoniczne zjawisko złożone z 
mgławicy doznań. Mamy tutaj do czynienia z tyranią języka, niezdolnego do oddania sprawiedliwości 
niezliczonym meandrom cierpienia.. Język w oddawaniu istoty polifonicznych zjawisk działa podobnie jak 
rewolucjonista bolszewik, głównie gilotynuje. Jedna etykieta i mamy z głowy burżuazję,  następna dobra jest na 
kułaków a kolejna na kler.  
Na oślep język gna, na skróty, sądy doraźne to jego specjalność. Jak na prawdziwego rewolucjonistę przystało 
zapomina o Boskim pochodzeniu słów. Gdzie zatem szukać źródła cierpienia ? Ostatecznie można wskazać na 
życie i jego nieodgadnioną naturę. Obrywam zatem istnieję, zadaję razy zatem jestem. Inna sprawa jak bardzo 
trudno zachować dystans do cierpienia.(zwłaszcza własnego), spojrzeć na całą sprawę  bezosobowo rozumiejąc 
chytrość życia, a w cierpiącym dostrzec fundament pod przyszłe piramidy ducha.   
 
816 
W wieku  XX w drugiej połowie osiągnięto przynajmniej  tyle, że  wezwania do eksterminacji głoszone 
oficjalnie  są póki co nie do przyjęcia. Tolerowane były np. w pismach Voltaira, mógł sobie na nie pozwolić 
Marks. U zarania dziejów Europy wygłaszał je Heraklit, twierdząc, że masa ludzka jest jak bydło które tylko 
razami można zaprowadzić w pożądanym kierunku. Kształtujący się dzisiejszy smak, być może obłudnie, odcina 
się od tego typu enuncjacji. Ciekawe uczucia musiały kierować Voltairem przykładającym się z jednej strony 
ręce do rozbioru Polski z drugiej strony wyciągającego ręce do cesarzowej Katarzyny po suveniry za sumienną 
służbę. Filozof przepadający wprost za sobolowymi futrami. Mniejsza o losy jednego z największych wówczas 
Europejskich (a zatem i światowych) państw, co prawda katolickich, o ile bardziej cenne są sobole. To uczucie  
niepohamowanego egoizmu tworzące podstawy dla specyficznej hierarchii wartości jest oczywiście nie tylko 
właściwością natur typu Voltaira  W różnym stopniu przynależy wszystkim jestestwom ludzkim. Fakt, że tylko 
nieliczni mogą folgować temu uczuciu z rozmachem twórcy Kandyda. Uczucie to godne jest antychrysta. 
Pierwszy wypowiedział mu walkę Chrystus. Sprzeciwił się zasadzie „zjadaj i bacz byś nie został zjedzony”. 
Było to śmiałe wskazanie kierunku „nad” wymagające przekroczenia własnej natury ulegającej kaprysowi, 
zachciance, miałkim emocjom przesłaniającym jednostce świat cały.  
 
817 
Chrystus zdaje się próbował dokonać rzeczy wyjątkowej, chciał uczynić naturę czymś na swoje podobieństwo. 
Inaczej tyran Hitler   mający siebie  za medium natury porażającej swoim dynamizmem, mocą zdolną przenosić 
góry, zapalająca słońca, opuszczającą lodowce. Jego armia to tylko wariant tej wrzechświatowej potęgi natury, 
powodującej bez wysiłku  jakby od nie chcenia z lekka kaprysząc dowolne kataklizmy. Hitler, Stalin, tyran jako 
uzurpator do roli pierwszego poruszyciela, najpierw posłuszne jej medium, później marzący by nadawać bieg 
całemu istnieniu. . 
 
818 
Miłość i nienawiść niczym dzień i noc dwie twarze tego samego. 
 
819 
Nadczłowiek czyli wyznający koncepcje Boga odbiegającą od ludzkiej tak dalece jak koncepcja monoteistyczna 
odbiegała od politeistycznej. 
 
 
820 
Czym miałby być dla nadczłowieka Chrystus mający w jakimś stopniu naturę ludzką( będącą tutaj przedmiotem 
rozważań)? W odpowiedzi otrzymujemy bluźnierstwo. Czyżby dlatego Brandes wydobył N na światło dzienne ? 
Jakże niedaleko stąd  do palenia kościołów  i mordowania duchowieństwa ? Jak blisko stąd odległemu od nich 
antypodycznie skądinąd  N do zapatrywań radzieckich rewolucjonistów ? N odległy również od nazistów 
chociaż w jednym czerwonych i brunatnych przypominający we wrogości do chrześcijaństwa. Czyż to nie 
zagadkowy paradoks ?  N sam nie skrzywdziłby by nawet muchy, rozkleił się na widok woźnicy okładającego 
konia,  słowa jednak którymi chlastał zawierają jadowitą siłę dynamitu. Ciekawy typ ci nadwrażliwcy słowem 
smagający. Lękają się niemal własnego cienia ale gdy wypowiedzą słowo szwęda się ono odtąd  natrętnie 
wzdłuż i w szerz duchowości europejskiej. 
 
821 
Wiek XX może okaże się kiedyś czasem największego w dziejach prześladowania chrześcijan. Krzyżowanie 
znowu stało się modne. Nie dziwi zatem los polski uznanej przez Mickiewicza Chrystusem narodów. Nie 
przestaje zastanawiać profetyczny charakter tej wypowiedzi. W Polsce skrzyżowały się największe namiętności 
epoki w postaci co najmniej trzech mesjanizmów. Czym jest Polska ? Istnością  próbującą stawić  czoła 
największym namiętnością naszego czasu. W imię czego ? W oparciu o co ? I po co ? 



 
822 
Ile fałszywej treści kryje się w słowie koniec ? Tak bezczelnie narzucanym nam w filmach czy książkach. Czyż 
nie należało by dla przekory choćby raz tam gdzie zwyczajowo wtykają  koniec wstawić frazę początek ?  
 
823 
Czy Mickiewicz  nieopatrznie nie wystawił  Polski  wskazując siepaczom Mesjasza ? 
  
824 
Kino polskie tzw. moralnego niepokoju  zdaje się autentyczny niepokój moralny raczej eliminować. Wyraża w 
gruncie rzeczy źle skrywaną euforię ludzi nowych, dopiero wybijających się do władzy,  pragnących za wszelka 
cenę  rządu dusz.  Gdzie bowiem w tym kinie jest miejsce na los Polski po wkroczeniu we wrześniu 39r na jej 
tereny armii radzieckiej ? Gdzie sfilmowano spór z komunizmem ? Gdzie pokazano losy Pileckich, Fildorfów ?. 
Kto opowiedział losy polskiej arystokracji dogorywającej w łagrach Syberii ? Gdzie opowieść o ginącej w 44r. 
Warszawie ? Problematów tych nie sięga osławiony moralny niepokój polskiej szkoły filmowej ( rozumiemy  to 
pojęcie szerzej, rozciągamy je na całą polska po wojenną twórczość filmową ). Przeciwnie skazuje je z 
rozmysłem na śmierć, przez celowe  spaczenie albo zamilczenie. Szkoła ta jest w jawnej opozycji do 
szlachetniejszej odmiany ludzkiego bycia, próbującego sprostać, tutaj w Polsce może w najbardziej jaskrawy i 
drastyczny sposób objawiającemu się najważniejszemu zagadnienieniu ludzkiej egzystencji, zagadnieniu 
wolności osadzonemu wokół walki pana i niewolnika. 
Piękno moralne i fizyczne tego pokolenia szkoła z rozmysłem pominęła. Broń Boże zahaczyć kryminalno, 
sensacyjny wątek przejęcia władzy przez komunistów, godny Coppoli albo Sergio Leone. Jakże łaskawa szkoła 
wobec Rosji Radzieckiej i komunizmu ? Czy to właśnie Polska ?  
Łaskawość wobec morderczej utopii zgodna z potężnym nurtem europejskiej tradycji reprezentowanej m.in. 
przez B.Show. Romain Rolanda. B.Brechta. J.P.Sartra  A. Camusa. P. Picassa i legiony innych twórców. Szkoła 
cierpi zatem na tą samą europejska chorobę. W sferze artystycznej zdominowana przez dość wulgarny realizm 
prowokowany wymogami opłacalności i potrzebą  ideologicznego urabiania mas. Ponownie zatem docieramy do 
jakiegoś immanentnego naturze twórców szkoły serwilizmu  który wyjaśnia skąd nienawiść do pokolenia które 
nie tylko kulą się nie kłaniało. 
Umiejętność pochlebiania jest sporo warta nie rzadko można dzięki niej ocalić dupę, częściej zrobić karierę, 
natomiast nie koniecznie licuje ona  z postulatem zachowania twarzy. Każdy niemal film twórców szkoły to 
sukces kasowy. Nikt chyba nie słyszał by którykolwiek z jej animatorów skarżył się, nie zostałem właściwie 
zrozumiany,  na to zrozumienie trzeba będzie poczekać może jeszcze 50 lat”.  Szkoła i jej twórcy są zawsze na 
czasie,  nigdy za wcześnie albo zapóźno.  Nie zauważamy u twórców szkoły jakiegokolwiek dystansu do samego 
siebie i własnego dzieła. Żadnej refleksji na temat ograniczeń tworzywa filmowego. Czy który z nich wątpił  
kiedykolwiek w film ? Zastanawiał się po co w ogóle kino ? 
Poza tym wszystkim nie odmawiamy szkole wartości i wybitnych osiągnięć. Niektóre jej dzieła ( np. Wajdy) 
można oglądać wielokrotnie z tym samym albo i rosnącym zainteresowanie. Spróbujmy przesłuchiwać twórców 
szkoły dalej pomijając jednak niepewny grunt tragicznych powikłań historycznych. Gdzie jest film o milczeniu ? 
Szkoła podziela bezkrytycznie obsesję gadania właściwą nie tylko dla kina ale i ogólnie współczesności.  
 
 
Gdzie choćby jedno zdanie które warto zapamiętać ? Weźmy  O. Wellsa ten był bardziej Polski niż cała nasza 
szkoła. Miał tą sarmacką czelność buntować się, zaczepić nawet giganta jeśli ten stawał  na jego drodze do 
wolności. Kogo zaczepili nasi twórcy ? Co najwyżej leżących już i dogorywających. Gdyby ten duch ożywiał 
pokolenie wojenne nasi wrogowie wkraczaliby  by do polski niczym do stodoły przez szeroko otwarte wierzeje.  
Powie ktoś, że film to przede wszystkim obraz,  w porządku ale z jakichś powodów zrezygnowano z niemego 
kina ? Słowo zatem nawet w kinie nie traci swojego znaczenia. Zwróćmy uwagę na zagadkowe słowa Obywatela 
Kaina „gdybym nie był bogaty może byłbym wielkim człowiekiem”. To zdanie niesie za sobą prowokację i moc 
oskarżycielską.. Atakuje szaleństwo merkantylnej cywilizacji. W słowach Kaina poznajemy wielki  dystans do 
samego siebie. Czujemy wątpliwości Wellsa. Cóż  za piękny tryb warunkowy ? Film ten jak wiadomo wiele 
Wellsa kosztował.. Czy twórców szkoły stać na słowa starego Jungera, obrosłego w wielką reputację, sytego 
hołdów i chwały „może powinienem ze swoimi rówieśnikami zginąć pod Lenemarkiem ?” Przedstawiciele 
szkoły nie idą  na takie ryzyko, to nie w ich stylu. Wolą się łasić. Za wszelką cenę muszą się podobać. Sam fakt 
tolerowania twórcy przez socjalistyczne władze w Polsce stawia przy nazwisku artysty znak zapytania. Słabość  
kina to oczywiście także słabość literatury którą kino się karmi a ta z kolej wyrasta ze zjawiska zwanego 
kryzysem kultury. Ale.....Nie widać u przedstawicieli szkoły żadnego rozwoju  pod względem stosowanych 
środków formalnych  Nie ma też obecności żadnej ewolucji osobowości twórców. Te filmy są dobre i zajmujące 
zwłaszcza dla ludu otumanionego, codzienną co najmniej  8 godzinną mechaniczną harówką. Wolny duch się na 
nich nie wykształci. Za tymi dziełami nie wyczuwa się żadnego  napięcia ducha ,żadnych meandrów rozwoju, 



zupełny brak dramaturgii właściwy przepoczwarzającej się osobowości. Wątłe osobowości wspierają te 
konstrukcje z obrazków.    
Załóżmy, że stoimy na zupełnie opuszczonym dzisiaj stanowisku wysoko ceniącym filozofię i jej znaczenie dla 
wychowania duchowości w większym stylu. Co w tym przypadku ma do zaoferowania szkoła filmowa ? 
Żadnych filozoficznych inspiracji, żadnych filozoficznych konsekwencji. Szkołę i jej twórców nic nie obchodzi 
żadne zagadkowe „być może”. Szkoła nic nie wie o problematyczności i tajemnicy istnienia. 
Generalnie największą słabością filmu jest niemoc wobec  tzw.” życia wewnętrznego”. Film zupełnie nie radzi 
sobie ze zjawiskiem przeżycia duchowego, strumień świadomości notorycznie umyka  twórczym możliwością 
najmłodszej ze sztuk. Trudno wskazać jakikolwiek film który odegrałby podobną rolę do tej spełnionej przez „ 
W poszukiwaniu straconego czasu” Prousta. Film nie ma podobnych osiągnięć na swoim koncie, w tym sensie 
nie jest odkrywczy ani ważny dla kultury mającej wysokie aspiracje. Nie ma za sobą równie burzliwego rozwoju 
jak np. malarstwo  w XX stuleci. Trudno zauważyć w nim ślady jakiegoś twórczego niepokoju czy fermentu. 
Najmłodsza  ze sztuk starzeje się też najprędzej,  jak długo bowiem film nawet najwybitniejszy może 
fascynować 10-20 lat ? Film ma najmniej lotny charakter, patronuje mu chyba niezbyt zdolna muza. Za to 
oglądany jest najchętniej, ba  podziwiany przez najszersze kręgi, demokratyczny z natury dostępny dla 
wszystkich. Królestwo błahego. Nic dziwnego, że najbardziej odpowiada masom, ciąży na nim piętno 
pospolitości i techniki. Żadna bowiem ze sztuk może poza architekturą, nie jest zależna w takim stopniu od 
technicznego zaplecza. Jeżeli sprawdzą się w przyszłości prognozy dotyczące triumfu cywilizacji obrazkowej to 
film odgrywa wielka rolę w sprowokowaniu tego zjawiska. Obcowanie społeczności  ze szklanym ekranem 
przetarło drogę komputerowi. W pewnym sensie film podważył inercję mas, sycąc je obrazkami uczynił je nieco 
lżejszym. Z perspektywy kultury wysokiej film żałośnie zaniża ale ma dosyć możliwości by masy mimo to 
wynieść. Konsekwencje nawet nieznacznego podnoszenia poziomu  mas trudno dzisiaj przewidzieć, można je 
porównać do nieznacznego choćby podniesienia poziomu mórz.  
Dzięki filmowi rozkwitło na nieznaną nam w dziejach skalę podglądactwo. Dziś niemal wszyscy jesteśmy w 
sytuacji biblijnych starców podglądających Zuzannę, wielu rozsmakowało się w patrzeniu mającym  znamiona 
hipnozy. Nowy rodzaj panowania wyłania się na naszych oczach. Zaklinanie ducha mocą obrazków. Oto 
jesteśmy zamykani w łupinie od orzecha. Czy ktoś jeszcze czuje się nieskończonością ? 
 
825 
Sokratejski dajmonion był zjawiskiem podobnym z natury do objawień apostołów mających głowy pełne 
proroczych snów, olśnień, wizji. Dziś ten typ duchowości nie zdarza się wcale. 
 
826 
Nieustannie wisi nad nami miecz Demoklesa, żyjemy w cieniu jego ostrza węsząc zewsząd ostateczną zagładę w 
postaci gniewu Boga, dżumy, konfliktu nuklearnego, efekty cieplarnianego, uderzenia komety, upadku Mira, 
powszechnego znarkotyzowania się społeczeństw i diabli wiedzą czego jeszcze. Obecność ciągłego strachu 
właściwa podobno totalitaryzmom, wydaje się fenomenem o bardziej uniwersalnym charakterze. Kto słyszy 
jeszcze dziś owo dumne Nowo Testamentowe „ Nie lękajcie się”?  
 
 
 
827 
N uważał, że istnieje jeden ważny dla Europy Tekst Biblia, reszta pisemnej puścizny zachodu ma mniej doniosły 
charakter. Stąd filozofia, sztuka powinny w pierwszej kolejności do tego Tekstu odnosić się w przeciwnym razie 
pozostaną czymś nieistotnym. N odniósł się na swój wyjątkowy sposób tworząc Zaratustrę jako kontrpropozycję, 
nową strawę, umożliwiającą w jego mniemaniu  najwyższe wzloty ducha. Mimo całego geniuszu jaki w 
Zaratustrze obserwujemy przy pracy, pismo to ma jakąś istotną skazę, pozostaje bezpłodne,  nie oddziaływuje 
tak jak w swoim czasie Biblia. 
 
828     
Co by było gdyby Stalin i Hitler swoją demoniczno tytaniczną energię poświęcili krzewieniu chrześcijaństwa 
budując  zamiast obozów kościoły ? 
 
829 
Nieznanemu Bogu ofiary składali Grecy i Rzymianie, obyczaj ten wykorzystał św. Paweł w wystąpieniu na 
Ateńskim Aeropagu i wskazał Chrystusa jako Tego właśnie nieznanego poganom Boga. Ale czy on sam i 
którykolwiek z chrześcijan znali Boga ? Jak człowiek może  poznać Boga  w sensie zdobycia o nim 
wyczerpującej wiedzy ? Cóż za niezrozumiały optymizm poznawczy ? Nawet Chrystus pozostaje w większości i 
dla znakomitej większości Bogiem nieznanym. Grecy w swej wspaniałomyślności trzcili  Boga który nie ujawnił 
im się. Ten hołd pokazuje ich wielkość i piękno. 



 
 
830 
Czy była chociaż chwila w dziejach w której nie rozbrzmiewało orgiastyczne tak ? Człowiek pasterzem 
orgazmu.   
 
831 
Porównajamy postawę  uczniów Sokratesa i Chrystusa w obliczu śmierci ich Mistrzów. Jak niekorzystnie 
wypada to porównanie dla apostołów ? W najcichszą godzinę sypią, zapierają się Mistrza i uciekają. Niepojęta 
miłość Chrystusa do Piotra  Dlaczego ? Postacie apostołów zupełnie niezindywidualizowane. Żadnej psychologii 
. Nic co wydawałoby się sympatyczne, pociągające. Zaprawdę nieznany Bóg i niezbadane wyroki  Jego. 
 
832 
Nauczyciel typu Sokratesa nie pozostawia po sobie puścizny pisemnej.  Sokrates uzasadniał to twierdząc, że 
tekst pisany nie może się bronić. Cóż to jednak za argument ? Póki Sokrates żyje i ma głos może swojej nauki 
bronić. Jednak później można Sokratesowi przyprawić niemal dowolną gębę. Skoro nie pozostały pisma, 
wszystko w rękach uczniów. Niby mistrz sam ich wybiera. Ale.......uczniowie jak wskazuje historia zbyt często 
cierpią na zaparcie. 
 
833 
Fundamentalna powaga i zarazem szaleństwo N polegało na próbie stworzenia w Zaratustrze  Nowej Ewangelii 
Bluźnierczy rozmach tego przedsięwzięcia budzi zdumienie. Odpowiedź na pytanie dlaczego doświadczamy 
kryzysu kultury  brzmi:  stary tekst zawierający całościową wykładnię świata budzi zbyt wiele wątpliwości. N 
uważał, że potrzebny i możliwy jest nowy tekst. Więcej  wzywał do piętrzenia  nowych tekstów, odkrywania 
nowych bogów. Wiadomo nowi bogowie nowy człowiek. I N zdawało się, że wszystko wie o Bogu albo 
przynajmniej dostatecznie dużo by skazać go na śmierć. 
 
834 
Bóg umarł ? Czy raczej przeżywa kryzys tylko(aż) jeden z mających długą tradycję sposobów wykładanie Boga 
?  
 
835 
Żeby umarł Bóg musiałby wpierw skonać człowiek a to jest dla nas niewyobrażalne. 
 
836 
Wiek XX niełatwo jest ująć w jakiekolwiek jednoznaczne kategorie. Okrucieństwo tego stulecia było 
rzeczywiście porażające. Ale czy nie dostarczył ten odchodzący wiek tym którzy przeżyli albo uniknęli terroru  
nieznanych wcześniej odmian radości ? Weźmy choćby muzykę, miliardy sprzedanych płyt, setki tysięcy 
kilometrów wyemitowanej taśmy z zapisem dźwiękowym, dziesiątki tysięcy koncertów.   
 
 
 
Radość dostarczana w następstwie rozwoju komunikacji, szaleństwo imprez sportowych, pokazów mody, 
mgławice szumu informacyjnego. Wszystko to stanowi charakterystyczny rys tego stulecia i pochodzi od pewnej 
nieznacznej ale brzemiennej w konsekwencje zmiany w sposobie bycia mas.  Jeszcze nigdy masa liczebnie 
rozrośnięta niemal do granic możliwości naszej planety nie była pobudzana  tak wielostronnie. 
Masy  pod koniec XIX stulecia  zostały wytrącone z orbity feudalizmu. Od tej pory rozpoczęły się prowadzone 
po omacku poszukiwania nowego układu odniesienia. Stąd zapewne pochodzi uległość mas wobec dyktatur, w 
tym również dyktatury masowej demokracji. Masę musi nieustannie pętać jakiś gorset. Ktoś musi nieustannie 
narzucać masie sposób bycia. Masy i  ich charakter to jedno  z bardziej zasadniczych zagadnień warunkujących 
zrozumienie XX stulecia. Klasyczne ujęcie problematu mas dokonane przez La Bone ( N czy Witkiewicza) jest 
już dzisiaj niewystarczające. O dziwo nawet masy zmieniają się. Znaczącą zmianę sytuacji dzisiejszych 
społeczeństw można tłumaczyć choćby ilościowym przyrostem masy ludzkiej. To oczywiście nie wszystko masy 
są jak nigdy wcześniej faszerowane know how. Zapewne nadal wyróżnia je inercja, ale nie jest to już bezwład 
epoki w której szczytem prędkości  był chyży rumak. 
Człowiek masowy klika myszą i otwiera sobie dostęp  do przerastającej go z pewnością  porcji informacji, płaci 
kilkaset dolarów i w ciągu kilku godzin dociera do dowolnego zakątka ziemi. Na wypadek kłopotów jego  
przyszłość  zabezpieczają wysubtelnione systemy emerytalne.  Zamiast kultury, masom dostarcza się 
kulturystyki. Lewiatan przepoczwarz się.  „Świat wg. kiepskich” trzeba zacząć opisywać od nowa. W gruncie 
rzeczy dokonują się niezrozumiałe przemiany. W alchemicznej  retorcie buzuje.  



                                                                                          
  
837 
Kto wie kiedy ?  i gdzie ? masa w poszukiwaniu zajęcia zwróci się znowu ku mordowaniu. 
 
838 
Rewolucjonista czyli ten który zdecydował się w imię  swojej bogini przybijać dzieci  za języki do drzwi. 
 
839 
Istotę telewizji dobrze ilustruje epizod z życia jakiejś górskiej miejscowości przez telewizję prezentowany. W 
czasie emisji widzimy stado baranów pędzonych na redyk. Cała wieś wyległa do płotów by te barany 
obserwować i wydarzeniu w ten sposób zaświadczyć. Nie patrzyli rzecz jasna,  gapili się i to chyba 
najpośledniejszym rodzajem gapienia się  nie zdradzającego ani na jotę rozumienia. Podobnie jest z patrzeniem 
w telewizor, co by się tam nie wyprawiało to  jest mniej ważne, najważniejsze by było na co się gapić, na czym 
wzrok zawiesić i w tym stanie bezrefleksyjnego zawieszenia  trwać jak najdłużej. 
 
840 
Film jako nowego typu  zwierciadło dla nowego typu Narcyza masowego tym razem. 
 
841 
Robotnik bohater XX w to stulecie kompromituje. Z definicji niemal bohaterem nie jest. Robotnik w swoim 
imieniu, a więc zupełnie na wstępie procesu odsłaniania własnej istoty ma wyryte przeznaczenie zbieżne z 
maszyną, robotem. Naukowa futurologiczna wizja rodem z powieści  Science Fiction przejęcia władzy przez 
roboty stanie się bardziej czytelna gdy przyjrzymy się współczesnemu fenomenowi  robotnika. W odróżnieniu 
od rolnika, związany nieodłącznie z maszyną stanowiącą coś w rodzaju inplantu, czy rozrusznika w 
nowoczesnym systemie organizacji pracy. Ta więź  czyni robotnika zwierciadlanym odbiciem maszyny. 
Wyzwalana przez tą parę technologicznych bliźniąt energia leży u podstaw XX w cywilizacji. Jej wariantem w 
wersji „soft core” jest obecnie więź człowieka z komputerem. Robotnik regularny, przewidywalny i doskonale 
sterowalny niczym  tryby w szwajcarskim zegarku. Idealny automat. Jego bunt  często przybiera  postać  
pijaństwa (zwłaszcza w wersji polskiej najbliższej jeszcze rolnikowi) wtedy  na moment ucieka automatyzacji, 
pogrążając się w nieobliczalnym żywiole. Robotnik to istota stadna,  jeden jest wierną kopią drugiego., bez 
własnego indywidualnego oblicza.  Homo faber który zapomniał albo wybito mu z głowy jego powołanie. Cóż 
zatem za różnica czy będzie miliard czy 300 milionów robotników ? Wszystko jedno. Przy czym kategorii 
„robotnik” nie należy zawężać tylko do wykonujących prace fizyczną. Robociarski rys opanowuje dzisiaj naukę, 
sztukę, religię, filozofię. Wszędzie tam panuje już wyrobnik., którego istotę właściwie należałoby ujmować, 
zgodnie z jego przekonaniami ,w kategoriach fizycznych. Bowiem to co duchowe jest mu obce i z własnego 
doświadczenia nieznane. Pustynia rośnie. 
Bycie robotnikiem stanowi pochodną pewnej antynomii. W celu wykarmienia i odziania wszystkich 
potrzebujących, należało produkować szybko, dużo i tanio, a to było możliwe  dzięki ujednoliceniu i 
racjonalizacji produkcji.   
 
 
A przede wszystkim dzięki przezwyciężeniu  arystokratycznego przekonania, że masy są tylko serem dla 
robactwa ( albo nawozem dla arystokracji)  i poza tym nie zasługują na specjalne zainteresowanie. Być może jest 
tak, że albo wychowujemy arystokrację, kulturę wysoką  i jej podporządkowujemy masy albo odziewamy i 
karmimy masy kosztem likwidacji arystokracji i kultury w większym stylu. 
 
842 
Panuje najlepiej ten kto panuje nad religią.   
 
843 
Marks filozofował niebezpiecznie. Sutki jego filozoficznych przemyśleń wyszły dziesiątkom  milionów ludzi 
bokiem. Była to niebezpieczna gra. Wielki hałas o nic ? Genialnie wykorzystał niezgłębione pokłady nienawiści, 
przebierając je w szaty niepodważalnej  naukowej prawdy. Może  komediopisarz  wszechczasów ? 
 
844 
Przypadek robotnika  jest dobrą ilustracją kołowego biegu historii. Teraz robotnik niczym Faust gania po 
wszystkich fakultetach, by dostrzec w końcu, że jest równie głupi na końcu działania,  jak był na początku. Nie 
wiadomo tylko czy tą nieusuwalną głupotę można pochwalić ? Chyba że,  jest miła Bogu.  
 



845 
Wołanie „dajcie nam pracę” oznacza powiedzcie  nam „co zrobić z naszym życiem ?” Wyraża elementarną 
bezradność wobec fenomenu własnego istnienia  istot  wrzuconych w bycie. Na gwałt potrzebny jest ktoś kto 
powie jak ? Mesjasza wygladają/my  czy tyrana ? 
 
846 
Marks mniemał, że kluczem do zrozumienia i zmiany oblicza danej epoki jest relacja zachodząca między 
poziomem rozwoju sił wytwórczych a stosunkami produkcji. Być może  jednak  motorem dziejów jest raczej 
stosunek jaki zachodzi między poziomem danej cywilizacji a obowiązującą  wykładnią Boga. 
 
847 
Głośna teza N i Dostojewskiego  „prawdy nie ma a zatem wszystko jest dozwolone”  była   wyznawana od 
dawna np. przez Koryntian za czasów św. Pawła. Jej znaczenie trudno jednak przecenić, zmiana wyobrażenia o 
Bogu, który jest prawdą, zmienia postać wszystkich przejawów życiowych danej zbiorowości. 
 
848 
Erupcja religii miłości w świecie antycznego Rzymu jest czymś niepojmowalnym, natura jakby została 
zanegowana, Chrystus wezwał do eksperymentu przemienienia drapieżców  dzięki miłości , której potęga jest 
tak wielka, że  zmieni wilki w baranki. Rzeczywiście religia miłości może się wydawać religią nadnaturalną,  
niektórym wszakże  jawi się  nienaturalną.   
 
849 
Wiek XX przyniósł ze sobą bezprecedensową w dziejach walkę z chrześcijaństwem. Chrześcijaństwo trwa ale 
czy ma w sobie możliwości twórczej ekspansji na kolejne tysiąclecia ? Spór nie zakończył się i będzie 
kontynuowany. Co to oznacza ? możemy się domyślać pamiętając o historii XX stulecia. w którym doszło do 
zmaganie nowych bogów z Bogiem tradycji chrześcijańskiej. Systemy totalitarne wyznawały wiarę „Boga nie 
ma wszystko jest dozwolone” na planie taktycznym (dotyczącym destrukcji) odnosiły ją wyłącznie do tradycji 
chrześcijańskiej kwestionując znaczenie Chrystusa i postępując dowolnie wg.” widzimi się” z całym Jego 
dziedzictwem.  Analizując totalitaryzmów dzieło budowania mamy wrażenie, że ich twórcy wyznawali prawdę 
bóg jest a zatem nic nie jest dozwolone wszystko musi zostać nakazane prawem. 
 
850 
„Bóg się rodzi” w tych radosnych słowach zwanych Dobrą Nowiną zawiera się wielki ładunek grozy 
nieporównywalny z niczym. Przy tej „bombie” wszystkie inne razem do kupy wzięte nie mają znaczenia są 
jedynie ciągiem dalszym wiary  w jakiegoś B(b)oga i nienawiści do I(i)nnego.  
 
 
 
 
 
 
851 
Leni Riefensthal fotografowała Nubijczyków. Nie chodziło jednak tylko o piękno ciał. Usiłowała wychwycić w 
ciała zaklęte narodziny kultury. Nubijczycy podobno po dziś dzień zachowali fizyczność Egipcjan którzy 
tworzyli nad Nilem dzieło wyższej użyteczności. Gdy w czasie Olimpiady w Berlinie fotografowała „aryjskich 
‘Niemców zapewne czyniła to z podobną intencją  
 
852 
Nauka, mimo wielu spektakularnych osiągnięć, kompromituje się  obojętnością wobec zagadnień narodzin i 
śmierci B(b)oga  pod tym względem  N nieskończenie ją przewyższał, lepiej znał życie. 
 
853 
Czy antropologia zna choćby jedno plemię ludzkie najbardziej nawet „prymitywne” nie żyjące w towarzystwie 
B(b)oga, jakkolwiek pojmowanego ? Wiek XX i ci którzy podzielają  jego (D)deofobię właśnie w tym są 
najbardziej  nie słychani,  nie towarzyscy i samotni jak nikt przed nimi. Oto zdumiewające nowum. 
 
854  
Przekazywanie ustne słowa uczniom zamiast pisma, ma za sobą jeden bardzo mocny argument wypowiedziany 
przez św. Pawła w „Liście do Koryntian” apostoł  powiada „litera zabija ducha”.( prawdopodobnie powtórzył to 



przekonanie św.Antoni o którym już wspominaliśmy) Czyż potrzebujemy lepszej diagnozy kryzysowej sytuacji 
w jakiej znalazł się w XX ? Współcześnie inflacja słów osiągnęła poziom nieznany wcześniej w historii. 
 
855 
N zestawienie funkcji kultury z działaniem narkotyku należy  uznać za niefortunne.  W obu przypadkach chodzi 
o stworzenie wizji stanowiącej pociechę dla cierpiących indywiduów. Nie mniej jednak na tym analogia się 
kończy. Nie jest obojętne czy mamy za sobą drogę Hioba, Edypa, Antygony czy pospolitego arcypospolitego 
narkomana  z wielkiego miasta ? Los tragicznych bohaterów opromienia daną kulturę, przypadek wielbiciela 
„White Lady” świadczy co najwyżej o degeneracji kultury. 
 
856 
Tezę „wszystko jest dozwolone” interpretuje się zbyt często negatywnie jako przyzwolenie na każdego rodzaju 
zbrodnię czy seksualną perwersję. „Wszystko jest dozwolone” ale co z tego jest możliwe do zrealizowania ? Co 
warto realizować ? Jeśli wszystko jest dozwolone to znaczy, że nic nie jest zakazane. A to  brzmi już jak absurd. 
Ani bowiem jednostka ani zbiorowość nie mogą istnieć nie respektując żadanych zakazów. Skazani jesteśmy na 
ciągłe optowanie między „tak i nie”. Samo ‘tak” jest  równie nieosiągalne jak samo „nie”. „Tak „ i „nie” istnieją  
tylko jako nieodłączni partnerzy w grze istnienia. „Wszystko dozwolone” cóż za optymizm ?  Zatem głosi się 
niniejszym, że mamy szansę na wszystko ? Czyżby ? Indywiduum w swojej skończoności ledwie wyrasta  ponad  
jakieś mizerne „coś” na tyle bowiem  życie nawet w najszczęśliwszych przypadkach zezwala. Czyż to nie jest 
zastanawiające „wszystko jest dozwolone” prócz oczywiście tego co zabrał ze sobą umierający Bóg. „Wszystko 
jest dozwolone” w gruncie rzeczy tylko dla Boga  Skoro nie ma Boga nie ma mowy o wszystkim. To „wszystko” 
o czym krzyczą N i Dostojewski po śmierci Boga,  skurczyło się do rozmiarów nic. 
Albo inaczej jeszcze „wszystko jest dozwolone” człowiekowi w sensie całkowitości osnutej na dobru i złu. Przy 
czym ta całkowitość pozostanie na zawsze postulatem i zagadką Wnikliwość poznającego rozbija się już na 
wstępie korzystania z dozwolonego o delikatną tkaninę snu, będącą ,jak wolno przypyszczać, istotnym 
fragmentem całkowitego. 
 
857 
Czy ma sens pytanie kim jesteś we śnie ? Dobrym czy złym ? Mądrym czy głupim ? Pięknym czy brzydkim ? 
Cień bierze w nawias jawę i cały odnoszący się do niej system znaczeń. Sen jako sfera „wszystkiego 
dozwolonego”. Radość nie pamiętania.  
 
858   
 Nie tylko jednak we śnie jesteśmy w obecności  siły która morza porusza, deszcze sprowadza, sprzyja wegetacji 
i poezji , gwiazdy zapala.  
 
859 
Ziarno żeby przynieść plony musi obumierać. Czy ta zasada dotyczy również życia duchowego ? Kultura 
obumiera by kiedyś znowu zakwitła. Czy teraz lepiej rozumiemy kryzys toczący zachód ? 
 
 
 Nie znaczy to jednak wcale, że koniecznie musi zakwitnąć na obszarze tzw. zachodniego  kręgu kulturowego. 
 
860 
Lubił stan bycia gotowego na przyjęcie „nowych myśli” witał z radością tych nie zapowiedzianych i nie 
proszonych gości, mających to do siebie, że zjawiają się i znikają zawsze w najmniej oczekiwanym momencie. 
 
861 
Nie jest to takie oczywiste, to nasze bycie tu i teraz . Dlaczego nie gdzie indziej i kiedy indziej, wśród innego 
kołysania traw, w królestwie mowy brzmiącej inaczej ? 
 
862 
Czym wyróżnia się wiek XX spośród innych stuleci ? To stereotypowe pod koniec stulecia zadawane 
przeważnie machinalnie pytanie dobiega nas z każdej niemal strony. Poza tym  co już zostało powiedziane 
odnośnie charakterystycznych dla tego stulecia walk religijnych , jeszcze coś ten wiek wyróżnia. To mianowicie, 
że wszyscy którzy o to stulecie pytają są w nie uwikłani w szczególny sposób ich egzystencje zostały nieznanym 
zrządzeniem losu wpisane właśnie w to mijające stulecie. Dlatego jest ono inne niż wszystkie. Wbrew pozorom 
jest to różnica zasadnicza. To tak jakby pytać co różni opis aktu miłosnego od doświadczenia go na własnej 
skórze ? Ten wiek obumiera w nas, jesteśmy jego grobowcami. Czym zmartwychwstanie czas w XXI stuleciu ? 
Walka starych i nowych wartości nie rozstrzygnęła się jeszcze. 



 
863 
Czekanie na  Mesjasza. na pięknego człowieka a może kogoś  więcej ?W tym towarzystwie znakomitym życie 
ponownie nabrałoby barw i smaku. Obecność tych  znakomitości  rzucałaby jednak niewątpliwie cień  marności  
na przeciętne ludzkie egzystencje. Ich znikomość stała by się trudna do zniesienia. Chyba ,żeby nastąpiła 
cudowna przemiana w następstwie której tak jak ongiś wydobyto ze skały wodę tak teraz z miernej egzystencji 
wydobyła by się wielkość. Ziemia stała się jałowa od kiedy nie stąpają po niej bogowie. Czyżby ziemskie 
kobiety nie pociągały już bogów ? Co wyróżnia XX stulecie ? właśnie to bogowie nie zdarzają się między nami  
Pustynia rośnie. 
 
864 
Czyżby aktywne   w XIII stuleciu w Niderlandach Bractwo Wolnego Ducha do którego należał między innymi  
H. Bosch miało coś wspólnego z N koncepcja wolnego ducha ?  
 
865 
W XIX stuleciu Marks stworzył na utopijną koncepcję dotyczącą zasad funkcjonowania idealnego 
społeczeństwa.  Wiek XX stanowił  próbę realizacji tego wielkiego, sądząc choćby po zasięgu oddziaływania 
,projektu. Misterium przyoblekania   ciała przez idee pochodzące z ubiegłego stulecia dokonywało się w naszym 
stuleciu, w tym sensie wykonawczym albo wydającym owoce czyli mającym poza swoim  zasięgiem twórczą 
inicjację. Wiek  XX to wiek zbierania a nie siewu.  Albo wiek który wydał na świat poronione pomysły XIX 
stulecia, jako takim nigdy nie stał się dorosły, bo nigdy nie zaczął mówić własnym głosem, czego spodziewali 
się  przecież po ludzkości twórcy oświecenia. Emancypacja od religijnej tradycji  chrześcijaństwa miała dla 
twórców Rewolucji Francuskiej być dowodem dojrzałości człowieka, wolnego odtąd od autorytetów. Jeżeli 
jednak to pokolenie sformułowało pewien ideał życia społecznego to cóż zostało następnym generacjom,  jeśli 
nie uznać ten projekt podparty  autorytetem ojców założycieli ?  i potwierdzić tym samym swoją ludzką  
niedojrzałość z którą  to ojcowie założyciele przecież walczyli. 
 
866 
Kultura masowa XX stulecia to współczesny rodzaj zasłony Maji, wymęczona diabelstwem współczesnej 
historii zbiorowość szuka wytchnienia i zapomnieniu grozy istnienia w bezproblemowej macdonaldycznej 
kulturze. Wiek XX wyróżnia przyjście na świat stugłowego potwora , nowego typy hydry, zwanej masowym 
społeczeństwem. 
 
867 
Spoczywał za jej biodrami niczym wojownik za tarczą.  
 
868 
N koncepcja Wola Mocy  z istotną dla niej dążnością do więcej może być odczytywana również jako manifest 
chciwości.  
 
 
869 
„Śmierć  jest bramą do życia” głosi jedna z średniowiecznych chrześcijańskich  maksym. Czyżby zatem XX 
stulecie zwane stuleciem śmierci było zaproszeniem do życia ? Podobnie zapraszali templariusze, jeśli adept  nie 
decydował się deptać krzyża, to  dowodził swoją postawą wiary w nieśmiertelność  zatem strącano go np. do 
przepaści będącej   bramą  życia. Śmierć Boga staje się w tym kontekście Ewangelią jego narodzin. 
 
870 
Bractwo wolnego ducha jako zapoznane ogniwo w tradycji socjalistycznej. W tym sensie N ma z nimi nie wiele 
wspólnego. Nienawiść do kapłaństwa( tą N  podzielał),do szlachty ( tą zdecydowanie odrzucał) do wszelkiego 
uprzywilejowanego istnienia obserwujemy w porażających siłą wyobraźni wizjach Boscha prezentujących m.in.  
sceny wieszania mnichów i rycerzy. Któż patrząc na obrazy zdawałoby się rodem z krainy niezdrowych marzeń 
sennych  mógł zgadnąć, że za kilka stuleci staną się one rzeczywistością. Jeszcze raz okazało się, że nie tylko to 
co dla nas jest dzisiaj snem było kiedyś,  jak to zauważył N, rzeczywistością ale także to co kiedyś było niemal 
senną marą stało się dziś naszym udziałem. Rycerstwo, szlachta doszły do swojego wysokiego społecznego 
statusu  przeważnie dzięki rzemiosła wojennemu a więc przemocy fizycznej., temu nie sposób zaprzeczyć. Czy 
jednak Bractwo Wolnego Ducha zdobywało władzę innymi metodami ? Czym są te szubienice wymalowane tak 
przekonywująco przez Boscha ? Czy władzy nie można zdobyć i utrzymać inaczej  ? Czyżby to inaczej udało się 
tylko w pewnym stopniu Chrystusowi ? 
 



872 
Możliwość  błędu, mylenia się nie przysługuje w takim stopniu żadnej  innej istocie poza człowiekiem. 
Błądzenie to niemal znak ludzkiej wolności. Najbardziej zastanawiająca możliwość błędu w kwestiach 
kluczowych dla ludzkiej egzystencji. Bóg jako błąd. Przecież jednak istnieje, choćby w wyobraźni ludzkiej od 
zarania jej dziejów. Trzeba by poważniej zastanowić się nad sposobem bycia wyobraźni. Wyobrażeniem chleba 
nie zaspokoimy głodu. Ale to wyobrażenie jest pierwszym krokiem do przezwyciężenia głodu. Bez niego ani 
rusz. To co zmysłowe, cielesne, istniejące pozornie poza wyobrażeniem  jest takie jedynie przez chwile, bowiem 
z wyobrażenia powstało i w wyobrażenie wnet się obróci.  „Świat jest moim wyobrażeniem” głosili zwolennicy 
sylipsyzmu. Wcześniej stoicy nawoływali do czynienia właściwego użytku z wyobrażeń. Mamy kłopot z 
wyobraźnią narzucającą nam to czego podobno nie ma. Dlaczego niektóre „cosie” miałyby być zarezerwowane 
wyłącznie dla wyobraźni ? Walka ducha- wyobraźni i zmysłów -ciała bardziej pierwotna i znacząca niż 
promowana przez Marksa  i jego legiony walka klas. 
 
873 
Sen jako dyktatura wyobraźni. 
 
874 
Za realne w pierwszej kolejności zdaje się uchodzić wszystko to co odnosi się bezpośrednio do naszego „żyj 
albo zgiń”. Ten typ realności zmienia się jednak w czasie. Do pewnego wieku zupełnie nie dotyczy dzieci. W 
przeszłości całe społeczeństwa ogarnięte były grozą wiecznego potępienia w następstwie wyroku  na sądzie 
ostatecznym. Dziś wygląda to nieco inaczej. Teoria kwantów zdobyła prawo do realności całkiem niedawno. Jak 
długo jeszcze będzie uchodziła za trafnie ujmującą rzeczywistość ? Gdy patrzymy wstecz  na własne życie, 
często bardziej realny wydaje się ostatni sen niż relatywnie długo doświadczana jawa. Cielesność jako alienacja 
pewnego wyobrażenia. Jako zdrętwiałe wyobrażenie, skamienialina wyobraźni. Cielesność  jako wygnanie z raju 
wyobrażeń. Czym zgrzeszyła ? Ciekawością i pożądaniem innego, odmiennego stanu bycia chciwością więcej. 
Bóg jako więcej chciwego człowieka  który nie wystarczał samemu sobie.  
 
875 
W prehistorycznych czasach człowiek uduchawiał otoczenie. Uchodziły za ożywione kamienie, drzewa, wiatr. 
Dziś odwrotnie wrzechświat  w większości  został sklasyfikowany jako tzw. nieożywiona materia. Jeżeli 
człowiek poznaje tylko przez analogie do samego siebie, to po tym co poznał,  odnosimy wrażenie ,że stygnie i 
w większości swojego jestestwa staje się powoli martwy.  
 
876 
W okresie młodości indywiduum przymierza się w wyobraźni  do wykonywania wielu życiowych ról którym 
udziela temperatury i kolorytu własnego ciekawego świata i przygód młodego entuzjastycznego jestestwa. 
Przeczuwa bowiem, nie tracąc jeszcze do końca dziecięcego mistycyzmu, tajemnicę istnienia.  
 
 
 
Później w miarę upływu lat okazuje się w większości przypadków, że wyobrażenie i jego ucieleśnienie to 
odległe od siebie bieguny istnienia a jedynym łączącym je spoiwem najczęściej pozostaje rozczarowanie. Tak 
oto istnienie rozpada się na  nie przystające do siebie części. Indywiduum doświadcza chaotycznej wielości 
wrażeń ale nie zna ich jedności, mija tajemnicę  istnienia ....... błędne ognie zachwytu gasną w oczach.  Miejsce 
nadziei zajmuje boleść wiecznej straty.  Czas utracony nie został odnaleziony. Świat za to został odczarowany. 
To apropos pytania dlaczego piękni 20 letni stają się szpetnymi ( a niektórzy dodają nawet wkurwionymi) 40 
letnimi. 
                                                                                                                                                                                                  
877 
Czy umiemy wychowywać do przyjaźni ?      
 
878 
Skoro już okaże się, że przypadła nam w udziale jedna charakterystyczna tylko dla nas życiowa droga musi 
pojawić się zasadne pytanie o przydatność dla nas życiowego doświadczenia innych ? Po co nam dłużej Mozart 
czy Goethe ? Nasze doświadczenia są być może w najważniejszym ich wymiarze niekomunikowalne ? Może to  
zmiana smaku  i  duchowego nastawienia  sprawia, że nie przyswajamy  już wielu wyszukanych potraw ? 
Któż  z  tzw. wielkich twórców kultury smakował nam całkowicie ? był do przyjęcia w całej rozciągłości 
swojego twórczego dzieła ? Czyżby nikt ?  Wszyscy wielcy „oni” strawni po trochu ( może z wyjątkiem N?). 
Siebie musimy znosić w całości, chociaż  i w tym przypadku życie demonstruje chytrość fundując nam  wakacje 
od samych siebie w postaci mechanicznej pracy, życia w stadzie, w zapomnieniu, przed telewizorem czy w 



samochodzie. Wielkich i małych w każdej chwili może w równym stopniu dotknąć klątwa niepamięci. Wielcy a 
tak zależni od mniejszych, jakże gorliwie apelują by ich wspominać ?  
Jakby od tego coś  istotnego zależało ?. Wielcy twórcy kultury wierzą podobnie jak lud w magiczną  moc 
Zaduszek. Wspominanie, nabożne z lękiem wypowiadanie ich imion, zdają się dla nich ważniejsze niż 
cokolwiek innego. Mają moc upajania twórców,  iluzją wieczności. W poematach, symfoniach, obrazach, 
traktatach i innych wspaniałych pomnikach geniuszu ludzkiego bije w oczy chciwość władzy, rządu dusz. 
Pragnienie uznania wyziera nawet zza grobu  a może zwłaszcza stamtąd. Oto jak śmierć nie daje za wygraną , 
nachalnie wżyna się w życie. Ale i życiu łatę trzeba przypiąć, wskazując na dziki pęd do szukania oparcia w 
przeszłości . Z krainy umarłych  życie czyni sobie kostur.  
 
879 
Całe chrześcijaństwo bezradne wobec hardego „nie chcę wieczności, chcę przeminąć jak gdyby nigdy nic, 
jakbym nigdy nie istniał”. 
 
880 
Co  by nie mówić  bój idzie o formę. Treść jaką  wyrażana bywa niepowtarzalna egzystencja ludzka poszukuje 
dla siebie ram. Oferta jest bogata ale zadanie niezwykle trudne bo nic nie zostało przecież skrojone specjalnie na 
naszą pojedyńczą miarę. Formy w jakie próbujemy wpisać nasze istnienie lub w jakie zostaje ono wpisane 
przeważnie  zamiast leżeć jak ulał bebechowato odstają. Zmaganie z formą , ta swoista komedia pomyłek, 
dotyczy indywiduów, społeczności, cywilizacji  i całych epok. Wiek XX zdaje się walczyć z formą narzuconą 
przez Marksa  zaś  główny teoretyk rewolucji poświęcił swą  tytaniczną energię walce  np. z formami  świata 
feudalnego. O Stalinie który przyswoił formę właściwą podpalaczowi świata albo pogańskiemu czcicielowi 
ognia, co może na jedno wychodzi,  nie wiemy wiele. Czy chciał być kimś takim  jak Marks ? Czy tylko służyć 
twórcy „Kapitału” i kontynuować jego dzieło ? Czy traktował teorię socjalizmu naukowego jedynie  jako  
użyteczny  instrument do tyrańskiej dominacji nad innymi ? Czy zrozumiał Marksa ?Czy może stał się jego 
katem kompromitując dzieło mistrza ? Przestrzega się współczesne społeczeństwa przed konfliktem nuklearnym, 
efektem cieplarnianym, cholesterolem, ....i wieloma innymi zagrożeniami,  nie wspomina się jednak nic o 
niebezpieczeństwach związanych z pojawieniem się demonicznych osobowości. 
 
881 
Znacznie trudniej wskazać mistrza Hitlera. Tyran z pod znaku swastyki, znanego już w starożytnych Indiach z 
różnorodnych znaczeniowych konotacji, w dziedzinie ideologii wydaje się bardziej niż Stalin samodzielny. Albo 
w większym stopniu reaktywny, bowiem treść Mein Kampf uchodziło często za reakcję na postępy ruchu 
komunistycznego. 
 
882 
Gdy zaczynamy zapominać o bioder kręcicielkach zaraz daje znać o sobie odwrotna strona młodości, trzynoga 
starość z jej karykaturalnym wielostronnym uwiądem. 
 
 
883  
Nadświętości chyba trzeba by odkupić los dzieci  topionych w ciemnych rzekach wielkich miast.  
 
884 
Fascynacja Stalinem i  Hitlerem pozostaje ciągle zagadkowa. Czego poszukiwali  w tyraniach j ich zwolennicy ? 
Pewności. nowej wiary. Mesjasza. Silne zauroczenie w rodzaju zakochania, prowadzące do zbiorowej hipnozy. 
Człowiek stadny tworzący masowe społeczeństwo jest kimś pozbawionym indywidualności, nie zna 
doświadczenia „ja” ale tęskni za nim .Tyran realizuje na perwersyjny sposób potrzebą „ja” aplikując wszystkim 
którzy go nie wykształcili swoją własną osobowość. Człowiek stadny staje się tym samym karykaturą wodza ale 
zawdzięcza  tyranowi namiastkę psychicznej pełni. „Mój brat Hitler” ten intrygująco, prowokacyjny  tytuł nosi  
jeden z esejów  T. Manna. „Ja” będące centrum świadomości bliskie jest bratersko  mimo wielkich różnic 
nieświadomemu. Bracia to osobnicy źródłowo pokrewni, wywodzący się z jednego pnia. Nakazane jest miłować 
swoich braci. I masy kochają swojego wodza, przypominając oblubienicę pełną ufności i nadziei. Między masą a 
tyranem zachodzi powiązanie typu narcystycznego, masa przegląda się w tyranie zaś tyran odnajduje w niej 
swoje odbicie niczym w zwierciadle. Bez siebie mają poczucie nie rzeczywistości istnienia. Musza trzymać 
siebie nieustannie na wodzy, co nie znaczy, że wodzy nie popuszczają. Może ta gra jest równie konieczna jak 
wynurzanie i zanurzanie się słońca za linią horyzontu? Tyran jako kapłan nieznanego obrządku, czarownik, 
uwodziciel, don Juan zniewalający masę, deflorujący  ją wściekle.  
 
885                  



Starożytni Egipcjanie wierzyli, że wypowiedzenie imienia zmarłego gwarantuje nieśmiertelność. Tyran jeszcze 
za życia oczekuje by jego imię stale było wypowiadane. Tyranizuje go może w większym niż  kogokolwiek 
stopniu lęk przed zapomnieniem. N opatrznie zrozumiał rolę świadka, Boga wszechwiedzącego. W wierze w 
Boga tak pojmowanego odnajdujemy to staroegipskie, albo lepiej nieodłączne ludzkiej naturze, pragnienie 
nieśmiertelności ,bycia zawsze pamiętanym.  Wiara ta wyraża  ludzką, arcyludzką troska o swoje imię. 
Wypowiadać jakieś imię to tak czy inaczej postrzegać, ponownie zatem powracamy do konkluzji bliskiej 
Berkeley’owi, istnieć oznacza być postrzeganym. Intuicyjnie rozumiał  to człowiek od zawsze ale na pojęciowe 
sformułowanie tego odczucia trzeba było czekać aż do czasów wystąpienia Berkeleya.  
Współczesna mania tele oglądania może mieć tego rodzaju genezę, wypływać  z lęku przed niemocą  oglądania i 
nie bycia postrzeganym. Moc zatem to także postrzeganie w najwyższym zaś stopniu wszechogląd. Duch 
potrzebuje niekiedy tysięcy lat by przeobrazić intuicję w pojęcia., może właściwszym słowem byłoby 
sformułowanie” przekuć” gdyż praca ta przypomina trud w kamieniołomach. Co koordynuje jednak tak pojętą 
robotę ducha ? Czy ma ona jakiś cel ? Kto ten cel jest w stanie sobie uświadomić ? Czy ta robota idzie również 
w odwrotnym kierunku ? najpierw pojęcie później uczucie ? Najpierw, później to określenia właściwe królestwu 
rzeczy w domenie duchowości zawodzą brakiem precyzji. 
 
886 
Motyl pojawiający się wielokrotnie  na kartach tych rozważań. okazuje się być znanym symbolem Pitagorejskiej 
filozofii oznaczającym najgłębsza przemianę. 
 
887 
Tyrania w sferze psychologii indywiduum to bezapelacyjny triumf jednego przeżycia., uczucia, myśli, obrazu. Z 
jakichś nieznanych względów nagle tylko ono zaczyna panować, inne nie liczą się już. To bliski obłędu stan 
bycia albo przynajmniej manii prześladowczej. Przypomina także stan zakochania. A może to po prostu 
Leitmotiv spójnia dla wielości rozmaitych doświadczeń ? 
 
889 
Ile radości i pięknych odkryć przypada w udziale wędrującym  z siatką  na motyle ? 
 
890 
Oto mamy przed sobą najbardziej prozaiczny obraz: widzimy coś ale zapominamy najczęściej ile pracy włożyła 
natura by stworzyć dla tego banalnego widzenia warunki ? Ile nieprawdopodobnych zbiegów okoliczności 
musiało nastąpić by możliwe było funkcjonowanie oka ? Mimo całej doskonałości konstrukcji miliardów 
komórek składających się na nasze oko  świat widzimy zaledwie w jednym z jego nieskończonych wymiarów. 
Dlatego tzw. obowiązujące i jedynie prawdziwe teorie, należy traktować z przymrużeniem naszego wspaniałego 
ale ograniczonego jeśli chodzi o możliwości widzenia  oka.    
                                                                                                   
 
 
891 
Marszczy się skóra na dupie znakiem przepoczwarzasz się motylu. 
 
892 
Telewizja jako proteza wyobraźni dla ubogich duchem. 
 
893 
N trójpodział możliwości odczytania historii  przydaje się przy próbie zrozumienia przypadków XX w tyranii. 
Zarówno  Stalin jak i Hitler  u początków swoich międzynarodowych karier  mogli dokonać nieadekwatnego 
odczytania wzorców z przeszłości. Hitlerowi  zdawało się może, że powtórzy historię Starożytnego Rzymu na 
sposób germański. Ale nie wypadło to zbyt okazale. Niemcy nie tylko nie osiągnęły statusu imperium lecz 
przeciwnie politycznie zostały na dziesięciolecia zneutralizowane. Historia monumentalna uprawiana przez 
wodza nazistowskich Niemiec zaprowadziła kraj na manowce. Dlaczego ? Może zadecydowało o tym 
dziedzictwo oświecenia, wiara w skuteczność planowanego racjonalnego działania upoważniająca tyrana- tytana 
do podjęcia działań  mających na celu budowanie cywilizacji od podstaw ? Tymczasem dotychczasowe kultury 
powstawały bez udziału ludzkiego wcześniej racjonalnie opracowanego planu. Może więc powstały bo ich 
twórcy nie uprawiali historii na sposób monumentalny ? W tym kontekście warto by przypomnieć tezę filozofów 
egzystencji głoszącą „ egzystencja wyprzedza esencję”. Czyżby zatem tyrani poodchodzili do historii zbyt 
esencjonalnie ? Załóżmy jednak, że Hitlerowi udało się stworzyć coś na kształt Imperium Romanum. Czy 
przewidywał również powstanie w katakumbach nowej cywilizacji opartej o religię skupioną wokół nieznanego 
Boga która w końcu zagrozi bytowi Imperium ?  



 
894 
Teza „egzystencja wyprzedza esencję” przy bliższej analizie powoduje liczne komplikacje. Głosi ona, że coś 
istnieje ale w tym pierwszym momencie istnienia  nic nie możemy wiedzieć więcej na temat tego jestestwa 
ponieważ egzystencja wyprzedza esencję. W jaki zatem sposób egzystencja zostaje następnie nasycona esencją ? 
Kiedy ? Teza ta wydaje się nie do utrzymania . Coś istnieje i jest jakieś, jakąś kwalifikację możemy temu 
czemuś zawsze przypisać. Ani egzystencja nie wyprzedza esencji ani esencja egzystencji są bowiem  
nierozdzielne i nieodłączne. Zadziwiająca jest powszechna skłonność do oddzielania rzeczy istniejących od 
nieistniejących, zwłaszcza zaś łatwość  z jaką  tą różnicę się przeprowadza.  
Skoro zostaje coś w jakiś sposób wyartykułowane to znaczy, że istnieje choćby w absurdalnym świecie 
wyobraźni. Ktoś może twierdzić np.  ,że Bitwa pod Grunwaldem odbyła się w XVII w. Czy przez to coś takiego 
istnieje rzeczywiście ?  Załóżmy, że tylko w jednej głowie. Na sposób iluzoryczny. Ale cóż  to ma wspólnego z 
Bitwą pod Grunwaldem ?  Można uznać, że ten ktoś np. inaczej liczy czas, posługuje się innym kalendarzem. 
Cała różnica między tym fałszywym twierdzeniem a prawdziwym umiejscawiającym bitwę w XV stuleciu 
polega na przypisaniu jednemu twierdzeniu słowa fałsz drugiemu prawda.  Ale ta prawda ma inny wydźwięk niż 
ta głosząca, że gdy zostały napisane te słowa był 1.02.2001r.  Jednej prawdzie przypisujemy przeszłość innej 
teraźniejszość. Czas różnicuje prawdę. Coś jest prawdą, chociaż tego już nie ma np. twierdzenie, że  Bitwa pod 
Grunwaldem odbyła się w XV w. Nie ma bitwy pod Gruwaldem czy nie ma twierdzenia o bitwie pod 
Grunwaldem ? Czy prawda przysługuje pewnym wydarzeniom czy też twierdzeniom do nich się odnoszącym ?  
Za każdym jednak razem gdy myślimy o tym wydarzeniu bitwa jakoś się aktualizuje, jest a nie tylko była.  
Na tej zasadzie możemy również dodać, że będzie jeszcze niejednokrotnie pomyślana w przyszłości. I nie tylko, 
wiemy przecież ,że co roku amatorzy niecodziennych wrażeń dla uczczenia pamięci tamtych wydarzeń w 
rocznicę bitwy pod Grunwaldem dokonują specyficznie pojętej rekapitulacji historii tocząc w ramach zabawy na 
polach Grunwaldu  bitwę. Kłopot z niewinnym z pozoru wydarzeniem historycznym( pomijając już interpretacje 
jego znaczenia) polegają  na trudności z odróżnieniem wyobrażenia od tego co rzeczywiste. Ile z tego co wiemy,  
co uznajemy za prawdziwe było ? i jest naszym udziałem? ile zaś przeżywamy tylko w wyobraźni ? Czy cała 
prawda o bitwie pod Grunwaldem nie powinna obejmować wszystkich o niej pomyśleń ? Zatem prawda o bitwie 
to nie tylko historia starcia dwóch oręży, ale też wszystko to co w odniesieniu do tego wydarzenia nastąpiło i 
nastąpi. Można powiedzieć, że ta bitwa toczy się póki żywa jest pamięć o niej. Póki jest postrzegana. Czyżby 
zatem się nie skończyła ? I będzie się  na nowo rozpoczynać, póki starczy wyobraźni. Wszystko w tym sensie 
może narodzić się na nowo, wiele razy i trwać znacznie dłużej niż faktyczny czas trwania przypisywany danemu 
zjawisku. 
 
895 
Sąd o istnieniu lub nie istnieniu to jakby sąd ostateczny.  Część sądów uznana za prawdziwe zostaje zbawionych 
dla ludzkiej pamięci reszta skazana jest na potępienie i wygnanie. Ale są przecież tacy którzy uznają, że wszyscy 
zostaną zbawieni. 
 
 
896 
Dlaczego tak uparcie odzielano dotąd prawdę od fałszu ? Może wspaniałomyślnie należy uznać, że nie ma fałszu 
wszystko jest prawdziwe. Ale to skończyło by się być może katastrofą ? Czy jednak silna wiara w nasze prawdy 
nie prowadziła dotychczas do katastrof ? Co jest prawdą po tej stronie gór, nie jest nią po drugiej.  
Rozstrzygnięcie o  statusie prawdy  przesądza o naszej koncepcji tego co realne. Według  Platona i  
chrześcijaństwa świat zmysłowy doświadczany  „tu i teraz” nie jest realny. Prawdziwe w ujęciu Platona są 
bezczasowe, nie podpadające pod zmysły idee. Reszta to trzeci świat w królestwie prawdy, mniemania  i błędy. 
Większość rodzaju ludzkiego  to posługując się średniowieczną typologią   hylicy instynktownie i kurczowo 
lgnący do zmysłowego świata „tu i teraz”, hołdujący wulgarnemu materializmowi. Kto sądzi inaczej do tego 
opina publiczna  zwraca pogardliwe pytanie „na jakim ty świecie żyjesz” ? Nie jest to w gruncie rzeczy złe 
pytanie, pomijając ów sarkastyczny jad w nie z rozmysłem wsączony.   Na jakim świecie żyjemy ? 
Życie jest snem krzyczą tu i ówdzie. W podręcznikach historii  filozofii wprost roi się od najrozmaitszych 
koncepcji rzeczywistości. Zaświadczają one i nie tylko one ale także życiowa praktyka milionów indywiduów  o 
zdumiewającym bogactwie ludzkich pobłądzeń . Oto sfera najbardziej przystępnej człowiekowi wolności, dane 
jest mu błądzić zgodnie z najdzikszymi fantazjami i fanaberiami.  
Z ludzkiego jestestwa  emanują  pióropusze błędnych ogni. Taniec św. Wita to wbrew pozorom  nie tylko 
milenarystyczna specjalność wieków średnich, to upodobanie o charakterze ogólnoludzkim. Nasza prawdą jest 
nieuchronne popadanie w błąd. Czy próbowano już  stworzyć hierarchię najbardziej fantastycznych pobłądzeń? 
Jakiemu poglądowi na świat przypadła by palma pierwszeństwa ? Patrząc z perspektywy nauk matematyczno- 
przyrodniczych  pierwszeństwo przypadło by filozofii kwestionującej tzw. obiektywne istnienie świata. Nauka 
nie zajmuje się tego typu zagadnieniami, przyjmując określone stanowisko w ontologii. Z punktu widzenia 



filozofii postawa nauki przyjmującej pewne złożenia na wiarę jest co prawda konieczna ale problematyczna i 
nastrajająca sceptycznie co do możliwości odnalezienia prawdy. Nauka wzniesiona na tych problematycznych 
fundamentach rozwija się jednak w imponujący sposób. Nauka ma za  podstawę coś co naukowym w żaden 
sposób nie jest, wręcz przeciwnie  stanowi jej negację. Ten paradoks spotykamy w innych dziedzinach: życie 
spoczywa na tym co nie ożywione, wolność na tym co zniewolone, piękne na tym co szpetne, a dobro zdaje się 
często wprost ze zła wyrastać.  
Wierzącym w obiektywne, niezależne od ludzkiej świadomości, istnienie świata należy postawić pytanie skąd o 
tym wiedzą ? Skoro nikt nie doświadczył istnienia świata jako będącego poza świadomością, poza ludzkim 
byciem to jesteśmy zmuszeni przyjmować, że świat jest korelatem świadomości i inaczej być nie może. Inne 
relacje świata do nas, są dla nas równie niewyobrażalne jak nasza śmierć. Cóż to bowiem za wyobrażenie 
naszego końca kiedy przedstawiamy  sobie własną śmierć żyjąc ? Inaczej nie możemy ? Owo niewyobrażalne 
inaczej pozostaje poza granicami możliwego dla nas doświadczenia. Realnie mogłoby istnieć tylko to co nie 
może przestać istnieć, to czemu przysługuje atrybut wieczności.  Reszta wydaje się być złudzeniem. Chyba, że 
strumień złudzeń legitymuje się wiecznością?  niesubstancjalny, zmienny, ulotny ,duchowy chciałoby się rzec i 
wieczny.  
 
897 
Świat jako korelat naszego bycia to ładnie nawet brzmi. Ale co to za świat ? I co to za bycie ? Otchłań za 
otchłanią. Czy to jest świat?  Czy też moje wyobrażenie ? Może moje odbicie zwierciadlane w którym 
wzbraniam się rozpoznać samego siebie ? Czym jest ten świat niewyobrażalny który próbujemy wypowiedzieć 
w ciągu znaków słów  lub(i) liczb. Czymś czego mimo siły wyobraźni przedstawić sobie nie można. Skoro zaś 
jest niewyobrażalny w całości to albo nie ma takiej całości ? albo istnieje ta całość w  jakiejś części jednak poza  
moim wyobrażeniem ? Kto wie czy nie jest to nieznane oblicze wieczności ? Ale tak pojmowany świat nie 
mógłby być korelatem naszego świadomego bycia. Pozostaje nam zatem nieświadoma z nim relacja. Więź o 
której możemy tylko milczeć. Cisza nas łączy pokrewna nicości  najgłębsza, uosabiająca nie znający słów 
sposób bycia całości.  
 
898 
Uchwycenie całości oznacza może doświadczenie warunkujące  wypracowanie  pojęcia mocy. „Więcej” w tym 
przypadku to gotowość, wola przeżycia tego doświadczenia jeszcze raz, wiele razy. Wola powrotu tego samego. 
Tak rozumiany powrót nie oznacza jednak w pierwszej kolejności powrotu tego samego w dosłownym sensie 
powracania wszystkiego co kiedykolwiek zdarzyło się. Powraca tylko coś lub napotykamy coś co ma być może 
charakter wieczności. Ilekroć powraca, prezentuje się zawsze w tak samo. Czy powróci reszta ? to nie jest w tym 
kontekście najistotniejsze . Wieczność jest niewidomą a to oznacza, że wiele jest możliwe.   
 
 
 
 
 
 
899 
N argument na rzecz powrotu wszystkiego w tej samej postaci opiera się na założeniu, że przestrzeń jest 
skończona a czas nieskończony zatem wszystko to co znajduje się w czaso przestrzeni czyli quanta energii 
muszą powrócić kiedyś w tej samej konfiguracji. Przestrzeń jest zdaniem. N skończona, gdyby nie była to 
wszystko co się w niej znajduje uległoby rozproszeniu, tak jednak nie jest. Ten argumetn nie wytrzymuje 
krytyki. przestrzeń może być nieskończona a jestestwa w jej obrębie mimo to nie muszą być podatne na 
rozproszenie. Inne zastrzeżenie wypływa z wątpliwości zawierającej się w pytaniu czy wszystko co jest mieści 
się na osi współrzędnych czasu i przestrzeni ? W N argumentacji odnajdujemy życzenie antynihilistyczną 
nadzieję, że istnienie jakie znamy nie ulegnie ostatecznemu rozproszeniu. Okazuje się, że nawet na szczytach 
najbardziej racjonalnych rozumowań pojawiają się bardzo ludzkie zjawiska w postaci nadziei, życzenia sobie 
czegoś, lęków i to u myśliciela  który tego rodzaju wtręty po mistrzowsku demaskuje u innych. Koncepcję  
wiecznego powrotu N wyprowadza jeszcze z innego typu przesłanki. Skoro wraz  z śmiercią Boga upada 
chrześcijaństwo  to nie ma racji bytu także linearna koncepcja czasu pozostaje zatem jedynie koncepcja 
cyrkularna znana już w starożytności choćby Heraklitowi. Nam się jednak wydaje problematyczna ta 
nieuchronność albo-albo. Jesteśmy nieco ostrożniejsi. Nie rozstrzygamy tak zdecydowanie o naturze 
wszystkiego co jest. Ostatecznie obie ww. koncepcje nie muszą przystawać do tzw. rzeczywistości.  
Czas wydaje się być kwestią konwencji. trudno nam uwierzyć zarówno w koniec czasu  i nastanie królestwa 
niebieskiego jak i w cykliczne powroty tego samego świata w całości. Ten rodzaj metafizycznego pocieszenia 
budzi liczne dobrze  uzasadnione wątpliwości. Dwie omawiane koncepcje czasu gwarantowały trwałość istnienia 
i niosły za sobą poważne implikacje etyczne.  



Nam czas się wydaje czymś bardziej zagmatwanym, nieregularnym, trudnym do wygładzenia, chimerycznym, 
bardziej proteuszowym Raz biegnie prosto niczym strzała, to znowu wściekle meandruje, czasami zaś dociera do 
nas przekonanie, że być może nie ma go wcale, bo rozpłynął nam się w nicości. Bezradni jesteśmy wobec prób 
uchwycenia sposobu jego płynięcia we śnie, w królestwie nieświadomego. 
Trudności związane z cyrkularną koncepcją czasu  rozumiał przynajmniej do pewnego stopnia N. Dlatego  
próbował uzasadniać swoja koncepcję czasu jeszcze inaczej. W  „Tako rzecze Zaratustra” kreśli obraz bramy 
przez którą  przebiegają  dwie ścieżki, jedna biegnie wstecz w nieskończoność, druga na przód w 
nieskończoność. N pyta czyż nie powinny się kiedyś spotkać ? Czyż czas nie jest kołem? Przy bliższym 
rozpatrzeniu kwestii pozostaje więcej wątpliwości niż  rozstrzygnięć. Dlaczego miałyby kiedykolwiek się 
spotkać? Cóż takie spotkanie by oznaczało ? Czy np. to, że 3 letnie dziecko spotkało by samego siebie w 60 lat 
później ? Jakoś oczywiście do takich spotkań  dochodzi Ale czy ten typ spotkań miał na myśli N ? Czy te ścieżki 
nie spotykają się w bramie zwanej chwilą ? Spotykają się jedynie nieskończenie małe ułamki przeszłości i 
przyszłości?  
Ta nieskończoność gdzieś się kończy. Nieskończoność  przeszłości w teraźniejszości a przyszłości w 
przeszłości. Czy to już koło ? Na jakiej podstawie my istoty żyjące od- do przesądzamy o charakterze 
nieskończoności ? 
 
890 
Może pocieszenie metafizyczne to jedynie kwestia przyzwyczajenia ? Przez większą część historii ludzkość 
świadomie lub nie pocieszała się metafizycznie. Dziś  jest na ostrej kuracji odwykowej. Być może stan ten 
zostanie zaakceptowany  i kiedyś gdyby ktoś próbował zaszczepić ludziom pociechę metafizyczną doszłoby do 
podobnych rozmiarami wstrząsów jak w XIX i  XX w  gdy tej pociechy ludzkość została pozbawiona.  
 
891 
Filozofowie egzystencjalni ukuli rozpowszechniony dość szeroko obecnie, a odziedziczony po N, slogan 
charakteryzujący człowieka jako jestestwo wrzucone w bycie. Sugeruje się przez to jakąś przemoc i agresję, nie 
zawsze mającą chyba miejsce, a będąca wg. egzystencjalistów, czymś źródłowym dla ludzkiego bycia. Może 
niektórzy rzeczywiście zostali wrzuceni. Ale czy ten sposób wkraczania na arenę dziejów jest sposobem 
jedynym?  Wątpimy. Dlaczego  zaistnienie kogoś nie miałoby być następstwem  twórczego aktu, oczekiwania, 
tęsknoty, pragnienia wieczności czy też spotęgowania życia ? 
 
 
892 
Heidegger całe XXI stulecie pozostawił na namysł nad relacja wiecznego powrotu i woli mocy. Może wynikało 
to ze szlachetnej intencji dopomożenia następnym pokoleniom w poszukiwaniu prawdy ?  A może był to 
przewrotny żart kogoś kto szybko poradził sobie z tym problemem a następcom mniej dowcipnym pozostawił 
wieki trwające wmyślanie się. Nie możemy przecież wykluczyć istnienia filozofów o złośliwych 
usposobieniach. Skoro istnieją między nimi wielbiciele futer z sobolów, dlaczego nie miałoby by zabraknąć i 
tych którzy kierując się perwersyjnym upodobaniem wyprowadzają  następne pokolenia na boczne tory 
myślenia.  
 
 
Byłby to nawet całkiem prawdopodobna metoda walki z ideowym przeciwnikiem, skoro strategia wojskowa 
dopuszcza możliwości prowokacji, blefu, manipulacji, wykorzystania mięsa armatniego, dezinformacji, 
odpuszczenia bitwy dla wygrania wojny. Dlaczego filozof prowadzący swoja walkę miałby nie skorzystać z 
całego arsenału środków tego typu a może jeszcze bardziej wyrafinowanych ?  Czyż droga nie jest wszystkim a 
cel niczym ?  
 
893 
Dlaczego tak uparcie  powraca nam wyrażenie „może” stając się jakby równie niezbędne naszemu myśleniu jak 
rybie woda albo  powietrze ptactwu ? Pochodzi to również stąd, że skoro ani koncepcja linearna ani cyrkularna 
nie do końca odpowiadają naszej intuicji czasu (w przypadku tej ostatniej nie pasuje nam sposób w jaki została 
uzasadniona), to konieczność, czy pewność co do natury danego wydarzenia musi ustąpić możliwości. 
Ostatecznie bowiem niewiele wiadomo na temat Boga, natury  i czy czasoprzestrzeni stanowiącej formę dla 
wydarzeń których doświadczamy. W związku z tym uległy one rozczepieniu na wiązki kwantów których 
konfiguracje nie wiadomo dokładnie od czego zależą ani też  jaki kierunek obiorą i do czego, jeśli w ogóle, 
zmierzają.  
Stąd nie dziwi, że przyszłość mimo wielkich wysiłków i środków zaangażowanych w jej badanie przez naukę 
pozostaje bardziej nieprzewidywalna niż kiedykolwiek w przeszłości. Nieprzewidywalny statut przyszłość 
powoduje, że to otwiera się przed nami szerokie pole dociekań nad możliwościami. Paradoksalnie tej nie 



przewidywalności przyszłości towarzyszy coraz bardziej ulotny, nieuchwytny i nieobliczalny charakter zdawało 
by się raz na zawsze zamkniętej przeszłości. Skłania nas to do domniemywania, że coś niezwykłego dzieje się z 
naszą teraźniejszością. Jednocześnie jednak rozwój nauki zdaje się tak wiele obiecywać mimo, że 
charakterystyczne dla niej podejście ilościowe kończy się fiaskiem.  Suma tego co policzalne staje się nagle 
niewiadomą,  niepoliczalną i w następstwie nieprzewidywalną.  
 
894 
Lubił to „wietrzenie strychu” gdy   zakurzone już nieco nalotem niepamięci myśli rozpoczynają swój taniec 
chocholi.   
 
895 
Przyszłość w mniejszym stopniu niż dawniej jest repliką przeszłości. N odwrócenie wartości można również 
odczytywać  w następujący sposób: teraźniejszość powinna być odtąd określona tak przez przyszłość jak dotąd 
była określana przez przeszłość. Ale co począć z  nie przewidywalnością przyszłości ? Strzelać w nią z „być 
może”? Nie przewidywalność może oznaczać, że potrzebni są prorocy, wizjonerzy, wieszcze, że nie starcza 
mocy by na tabula rasa przyszłości nakreślić jakiekolwiek znaki, może oznaczać, że nicość bije w nas nie tyle z 
kierunku przeszłości co przyszłości. Nie przewidywalność przyszłości pojmowana radykalnie stanowi dowód na 
samozniesienie się nauki. Skoro jednym z jej naczelnych zadań było właśnie uczynienie rozmaitych zjawisk 
przewidywalnymi, to nauka poniosła dotkliwe fiasko, osiągnęła niemal cel odwrotny od zamierzonego. Zniosła 
samą  siebie w XIX w  religia chrześcijańska, co z radością, choć może przedwcześnie oznajmił światu N. Ten 
sam los dzieli nauka, na co zresztą N również wskazywał, przekonując o zależności nauki od chrześcijańskiej 
koncepcji prawdy. 
 
896 
W platońskiej filozofii bogowie nie filozofowali nie musieli szukać mądrości mieli ją. Inaczej postrzega 
kondycje bogów N nawet przed nimi otwiera się niemożliwe „być może” .  
 
897 
N koncepcja wiecznego powrotu opiera się o założenie skończoności przestrzeni. Problematyczność tego 
założenia, pomijając niejasności o których już mówiliśmy, polega na trudności przedstawienia sobie owej 
skończoności. Czy skończoność przestrzeni należy wyobrażać sobie w ten sposób, że osiągamy jakoś jej granice 
i nie możemy zrobić żadnego kroku dalej, bo napotykamy mur ? Załóżmy, że tak właśnie jest. Ale żeby 
wszystko musiało powrócić w nieskończonym przedziale czasu, to elementy tworzące wszystko nazywane przez 
N quantami energii muszą mieć policzalny czyli skończony charakter. Trzeba innymi słowy przyjąć, że nie mogą 
się dzielić w nieskończoność. Dopiero w oparciu o te dwa problematyczne założenia i określoną koncepcję czasu 
możemy w miarę zasadnie rozważać koncepcję wiecznego powrotu tego samego. Ale i tak nie zawsze 
powracałaby ta sama wersja wydarzeń.  
 
 
 
 
Jak odróżnić jedną edycję powrotu od innej ? Jak nieskończony czas, wieczność może dokonywać się w 
skończonej przestrzeni ? Może tutaj nie ma żadnego „w”.  Jak się mają do siebie czas i przestrzeń ? 
Wieczny powrót tego samego można sobie wyobrazić przez analogię do akcji serca, ruch skurczowy i 
rozkurczowy oznaczałby jedną edycje wiecznego powrotu. Powyższa analogia uzmysławia nam też lepiej 
dopiero co poruszony  problem  skończoności przestrzeni. Nie tyle coś jest w przestrzeni, ile przestrzeń jest 
połączona z czymś, siły rozkurczowe odśrodkowe wyznaczają granice przestrzeni jej maksymalne rozciągnięcie, 
oznaczają koniec przestrzeni ale nie koniec czasu. Ciekawe  miejsce w tej analogii zajmuje moment 
maksymalnego skurczenia się przestrzeni, niemal idealnego zniesienia przestrzeni. Absolutna dominacja czasu 
Punkt największej introwersji wszystkiego co jest.   
Wola mocy byłaby więc wolą maksymalnego rozprzestrzeniania się, panoszenia się po granice przestrzeni 
sięgnięcia w pewnym sensie dna przestrzeni. Punkt największej introwersji wszystkiego co jest, byłby również 
miejscem spotkania przeszłości i przyszłości, jakimś teraz centralnym dla całego istnienia. Momentem w którym 
wszystko się właśnie zaczyna i kończy jutrzenko-zmierzchem. 
 
898 
Moment maksymalizacji rozciągnięcia  przestrzeni w rozumianej w zarysowanym wyżej sposób teorii 
wiecznego powrotu tego samego rodzi pewne komplikacje. Jak bowiem wyobrazić sobie powrót do punktu 
początkowego ? Chyba najlepiej jako nagłą katastrofę. Chwile trwające zwinięcie wszystkiego co jest, by gra 
mogła się zacząć ponownie. Trudności napotykamy również gdy próbujemy umiejscowić naszą epokę w tej 



grze. Czy jesteśmy bliżej końca czy początku ? Na jakiej podstawie moglibyśmy to rozstrzygnąć ? Problemy 
sprawia także pojęcie tego samego. Dla każdego z nas to samo będzie inne a największa porcja tego samego 
pozostanie nam i tak  nieznana z uwagi na skończoność  ludzkich możliwości poznawczych. 
 
899 
Przestrzeń okalająca każde jestestwo charakterystyczna jest dla stanu jawy w którym nasze ciało nakierowane 
jest naturalnie na nią  i obiekty w niej znajdujące się. To właśnie dzięki tym obiektom ciało funkcjonuje. Inaczej 
we śnie. Harce senne możliwe są dzięki nie dbaniu o przestrzeń W nocy presja przestrzeni zostaje 
zminimalizowana, dystans zmniejsza się, wszystko nagle jest w zasięgu  ręki. Noc uwalnia nas od  tyranii praw 
fizyki. 
 
900 
Wiek XX poszerzył nasze wyobrażenie o przestrzeni., spojrzał w nią miliardami oczu i uszu wyposażonymi 
niekiedy w nieznaną wcześniej aparaturę, pogłębił ją o miliardy  lat świetlnych. Pogłębieniu  uległ także nasz 
wgląd w przestrzeń historyczną np. w datowaniu początków człowieczeństwa. To z czego N był tak dumny w 
XIX w zmysł historyczny został jeszcze rozwinięty, choćby przez telewizję która jakoś unaocznia nawet 
masowemu widzowi  charakter  poprzednich epok. 
 
901 
Przestrzeń związana nieodłącznie z okiem i jego tajemnicami., w przypadku istot mających inaczej niż człowiek 
skonstruowane oczy, przestrzeń objawia się zupełnie inaczej. Czy zatem możemy rozstrzygnąć jaka jest ? 
Mówić o jednej przestrzeni to nieporozumienie,  zapewne jest ich wiele .Czyżby nieskończenie wiele ?  
Co my właściwie wiemy ? Nic prawie, a skoro tak, to wiele jest możliwe. Wszystko co jest, jawi się jako 
nieskończoność pytajników. Objawia się nam pączkowanie pytań ? Czyż nie jest to paradoksalny stan istnienia ?     
 
902 
Jedyną  misją kina czy telewizji ratującą ich twarz  pozostaje już chyba tylko głoszenie  przesłania rezygnacji z 
dobrodziejstwa tych wynalazków. Przy okazji, oglądającym telewizję wydaje się, że to oni podglądają  rzadko 
komu  przychodzi   do głowy,  że równocześnie  może być podglądany. Czy ostatecznie tak  trudno wyrazić 
sobie świecki ośrodek władzy bez którego wiedzy  nikomu nie spadnie nawet włos z głowy ?  
 
903 
Co do problemu z „pytaniami” które nam dziwnie rozmnażają się jakby pączkując należy zauważyć, że Platon 
poprzez Sokratesa  wypowiada pogląd wg. którego jesteśmy w stanie odpowiedzieć na każde pytanie właściwie 
sformułowane. Cóż za cenna lekcja dla służb specjalnych ? Wszystko z gościa można wyciągnąć byle 
odpowiednio się do tego zabrać. Czy w tej kwestii nie jest właśnie totalitarny ( i nie tylko w tej)? Platon głosi: 
istnienie jest przejrzyste. Nie ma żadnej tajemnicy. Wystarczy tylko umiejętnie pytać. Nic przed władzą 
kontrolującego  rozumu się nie ukryje. 
 
 
 
904 
Samotność to nie tylko bycie w pojedynkę to raczej przede wszystkim uwolnienie się duchowe od towarzystwa 
idei, obrazów, danych zmysłowych, zupełne pogrążenie się w ciszy. Oh ! Gdyby pojawił się tyran konfrontujący 
z ciszą  bezdenną. Czyż tyran nie może być dobroczyńcą ?  
 
905 
Podróżowanie po raz kolejny w to samo miejsce narzuca czasami uporczywe wrażenie, że w ogóle nie upłynął 
żaden czas od naszej poprzedniej, mającej miejsce choćby klika lat wcześniej, wizyty w danym miejscu. I to 
może być jest właśnie kolejny sens teorii wiecznego powrotu sugestia, że nie ma  żadnego czasu, ani strumienia 
stawania się, jest tylko trwanie tego samego.  
 
906 
Mówiąc o argumentach, dowodach za lub przeciw czemuś należy pamiętać, że N lekceważąco  wypowiadał się o 
indywiduach które jeszcze potrzebują dowodów, które pamiętają swoje powody. Czyżby sugerował zatem 
intuicyjny wgląd w istotę zniewalający oczywistością ? Czy N otworzył furtę również  fenomenologii ? W 
każdym razie pozwalał sobie wspaniałomyślnie nie pamiętać o swoich powodach  to było w jego wielkim stylu. 
 
907 



Trudno zaprzeczyć, problem przestrzeni narzuca się szczególnie ostro notorycznym mieszkańcom nizin 
rzuconym na jakiś czas w góry. 
 
908 
Apologia Sokratesa dokonana w uczcie Platona budzi w niektórych miejscach spore zdziwienie. przyjrzyjmy się 
opowiadanej historii przez chwilę. Alcybiades chwali wstrzemięźliwość Sokratesa . Jakie to zachwycające ? Oto 
70 letni człowiek starzec niemal  mimo całej tężyzny nie odczuwa już specjalnie silnego pociągu ( albo odczuwa 
ale kontroluje) do najpiękniejszego mężczyzny antycznych Aten ?  Leżą sobie całą  noc  na sofie i nic. Cóż to 
może oznaczać ?  Być  może antyczni Grecy odczuwali tak silną emocję erotyczną, że dawała ostro o sobie znać 
nawet po 70  wówczas Alcybiadesa zdziwienie jest uzasadnione. Ale czy do końca ? Może Sokrates jako 
wyjątek nie odczuwał zbyt silnych emocji. Czy wypada w takim wypadku chwalić wstrzemięźliwość ? Można ją 
chwalić tylko gdy jest ona silna, a jednak zostaje jeszcze przez coś silniejszego powstrzymana ? Jak jednak 
mierzyć siłę namiętności ? Może Sokrates silnie odczuwał jedynie pęd do żąglowania pojęciami ? Temu 
przynajmniej dał wyraz. Zabawne swoją drogą określenie platońska miłość. No i ten Alcybiades zupełna 
odwrotność Sokratesa, pożądał go mimo przysłowiowej szpetoty Sokratesa  i zaawansowanego wieku Sokratesa. 
Możliwe, że czytać należy apologię inaczej jako przypadek człowieka wyjątkowego i zupełnie niezrozumianego 
przez swoje otoczenia, co najdobitniej poświadcza rodzaj „hołdu” jaki został Sokratesowi złożony np. przez 
Alcybiadesa. 
 
909 
Jak łączą się w grze ducha ( w indywidualnym doświadczeniu) pomysły, pojęcia, idee, myśli ? Nie jest to raczej 
mechaniczna zasada łączenia ala Locke. Może wbrew rozumowi mają w takich przypadkach coś do powiedzenia 
uczucie. Pojęcia, idee, żyją jakby własnym życiem wypatrując pary. A więc podobieństwa  ale także 
przeciwieństwa i przypadki w łączeniu się idei. Rozumowanie tak cenione przez wszystkich racjonalistów od 
czasu Sokratesa zawiera w swej istocie coś irracjonalnego, błysk, olśnienie, orgazm jakiś, tak czy inaczej osnute 
jest wokół ekstazy. W przypadku rozumowania Sokrates  niewstrzemięźliwy. Przeciwnie pragnie rozumować jak 
najwięcej ( tylko to mu radość sprawia) jakby myślenie niczym bezosobowy mesjasz mogło zmienić świat. 
Sokrates nie bał się śmierci, umiał ten lęk przezwyciężyć ale pamiętajmy, że miał 70 lat i być może serdecznie 
nie znosił  życia.  Kto wie czy np. nie bał się kobiet ? Sokrates budzi zdziwienie. Zdziwienie czyli co ? 
Oczekujemy, że coś jest jakieś tam  tymczasem okazuje się być zupełnie inne. Albo, że czegoś nie ma a to 
jednak jest ,albo, że jest ale jeszcze nie teraz a to już jest, albo, że coś jest a tego nie ma.  
Po sokratejsku budzi się zdziwienie gdy wydaje się nam , że coś  wiemy tymczasem Sokrates pokazuje, że jest 
inaczej. Nie wiemy nic. Ten od wiedzy czyli rozum świeci pustką i oto stoimy nadzy i głupi. Sokrates nam to 
uświadamia. Co z nim zrobić ? Spoić go  cykutą. 
 
910 
Jak i czemu myśli, obrazy, pomysły i inne obiekty naszego życia duchowego łącza się między sobą ? Czy 
dlatego, że np. są dla siebie atrakcyjne ? Myśliciel na łeb niczym dom schadzek, rajfurzy myśląc. Kojarzy się w 
nim wszystko ze wszystkim, wedle nie do końca rozpoznanych reguł. To przy okazji Heideggero’wskiego 
pytania co zwiemy myśleniem ? 
 
 
911 
Zdobywający władzę w danej zbiorowości dąży do maksymalnego poszerzenia  zakresu swojej władzy a później 
do jej zachowania. Osiągnięcie tych celów wymaga, by nie mający władzy buntowali się jak najmniej albo 
najlepiej wcale. Pytanie jednak pozostaje jakimi metodami ten stan osiągnąć ? Najskuteczniejszą strategią jest 
tworzenie całego systemu zniewolenia mającego podporządkowanych przekonać, że żyją lub będą żyć jeśli tylko 
spełnią postulaty rządzących  w najlepszym z możliwych porządków politycznych.  Było to  oczywiście  i jest 
skwapliwie wcielane w życie w rozmaitych  społeczeństwach zamieszkujących nasza planetę. Wyzwaniem 
chwili obecnej jest konieczność stworzenia takiego przekonania  przynajmniej wśród pewnej części  
mieszkańców globu która wystarczyłaby do wspierania jednego zarządzającego całą ziemią ośrodka władzy.  To 
zadanie spełnia demokracja w stylu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej lansowana  na uniwersalny 
wzorzec mający zostać  wprowadzony na całej ziemi. Eliminowanie niezadowolenia wobec wyżej zarysowanego 
projektu dokonuje się w sferze ideologii poprzez wskazywanie na niemożność stworzenia innej konkurencyjnej 
wizji przyszłości ziemi. Im bardziej wśród różnych społeczności szerzy się nie wiara w możliwość istnienia 
innych uniwersalnych wartości,  im bardziej zyskują uznanie poglądy, że właściwie to wszystko jedno, tym 
lepiej dla rządzących w skali globu. Ich poglądy w takiej sytuacji łatwiej uzyskują status jedynie słusznych i 
historycznie  koniecznych  a droga właściwa społeczeństwu  północnoamerykańskiemu wydaje się jedyną drogą. 
To złudzenie szeroko propagują systemy oświatowe. Czy dzisiejsze systemy edukacji nie zostały jednak 



nastawione na kształcenie idealnych poddanych ? Czy inaczej jednak było w czasie niepodzielnego panowania 
chrześcijaństwa ? 
Czy obietnica zaświatowej sprawiedliwości nie była obliczona  na poddaństwo poddanych ? Może jednak ma 
znaczenie poddanym kogo lub czego jesteśmy ? Komu musimy lub chcemy się pokłonić ? Bunt ma naturę 
niejawną w dużym stopniu nierozświetloną jeszcze przez poznanie. Mimo postępów wielu dziedzin wiedzy 
pojawia się często w najmniej oczekiwanych okolicznościach. Postawmy rzecz na ostrzu noża czy nie 
buntowanie się nie jest buntem wobec ciągłej konieczności buntowania się ?  
 
912 
W społecznościach rządzonych przez arystokrację władza określana była jako pochodząca od Boga. Zarówno 
sprawujący jak i  nie sprawujący władzy musieli słuchać głosu Boga mimo, że socjalnie dzieliła ich przepaść. W 
czasach nowożytnych tj. po wybuchu rewolucji francuskiej model ten został zniesiony. Rządzący zmienili 
retorykę. Inną odtąd mają śpiewkę na ustach. To nie „oni” rządzą lecz lud któremu służą. Zwycięża zatem 
obecnie model oddolny zgodny z nowożytną skłonnością, chciałoby się rzec z duchem, ale na tym właśnie 
nowożytności zbywa.   
                                                                                                       
913 
Logika historii przypomina walkę bokserską powalenie przeciwnika osiąga się bijąc raz na górę to znowu na dół 
i tak aż do skutku.  
 
914 
N wołając „Bóg umarł” podkopał  nie tylko przekonania arystokracji legitymujące jej pretensje do władzy, 
podkopał przede wszystkim fundamenty zachodniej  kultury o czym  wiedział lepiej niż ktokolwiek inny. W tym 
miejscu interesują nas implikacje N tezy w dziedzinie nauk humanistycznych zwanych niekiedy naukami o 
duchu. Jeżeli nie ma Boga to i wszelka duchowość jest problematyczna zatem humanistyka  traci  niemal racje 
bytu, co też w życiowej  praktyce dzisiejszych społeczeństw jest aż nadto widoczne. Zamiast humanistyki mamy 
teraz technologię będącą ogólnie rzecz ujmując ( wliczając w nią nauki matematyczno przyrodnicze, 
ekonomiczne, i inne podzielające niewiarę w ducha) specjalnością  w dziedzinie mechaniki życiowej. Na 
naszych oczach motyl przepoczwarza się, Hamlet staje się Fortybransem. Ale czy jest równie zajmujący i 
piękny. Czy warto żyć w takim towarzystwie ? Przepoczwarzanie się jako regres. Chyba, że na tym nie koniec ? 
Na razie zniesiona została humanistyka  ale  wraz z nią za jakiś czas objawi się nawet najbardziej zatwardziałym 
technologom  pytanie po co w ogóle człowiek ? 
 
915 
Całej cywilizacji zachodniej ( przyjmijmy, że stanowi ona całość, chociaż budzi to wiele wątpliwości) której 
przewodzi  USA jak również nieistniejącemu komunistycznemu  ZSRR  i skupionemu niegdyś wokół niego 
obozowi stawiamy ten sam zarzut: jałowość, niemożność wychowania megalopsyche który staje się teraz  
równie bajeczny co Yeti., zapoznanie wielkiego stylu w kulturze. Pustynia rośnie. 
 
 
 
 
 
916 
O wielkich różnicach dotyczących ideałów w dobie N i w naszych czasach świadczy najlepiej zestawienie 
presokratycznej Grecji cenionej przez N i  USA będących  dzisiaj dla wielu wzorem. Oto jeszcze jeden z 
wariantów przepoczwarzania się motyla. Dzieli nas otchłań. Ale ostatecznie przywykł do otchłani każdy kto 
próbował przerzucać mosty nad odchłaniami dzielącymi ciało i ducha. 
 
917 
„Bóg umarł” no i cóż z tego ? czy i ON nie ma prawa „przepoczwarzać” się jak wszystko co żyje ? Oby powstał 
w jakiejś zdumiewającej formie, tak by samo obcowanie z nim wynosiło człowieka  ponad to co ludzkie 
.Nadbóg i nadczłowiek oto kompanii przyszłości.  
 
918 
N czytając Nowy Testament odnalazł tam wyłącznie ducha niskiej zemsty ożywiającego wydziedziczonych z 
wszelkich praw Izraelitów spiskujących przeciwko arystokratycznemu  Rzymowi. Zdarzają się jednak w Nowym 
Testamencie słowa  nie przystające do charakterystyki N jak choćby te: „nigdy nie ma za mało ten kto ma mało 
ani za dużo ten kto wiele posiada”. 
 



919 
Łowy na najdziwniejsze zwierzę pod słońcem, nie idzie bynajmniej o jednorożca, lecz o jestestwo harmonijnie 
łączące ducha i ciało. Były dwie drogi życiowe jedna biegła w nieskończoność ku ciału druga w nieskończoność 
ku duchowi czyż  nie spotkają się kiedyś ? 
 
920 
Czy na tych kartach zapisanych naszymi rozważaniami, nieustannie nie zaświadczamy dialogowi ? Czym jest 
kultura jeśli nie wskrzeszaniem  umarłych ? Nieustannym kierowaniem światła w krainę cienia która dzięki 
tchnieniu życia nabiera pięknego wigoru. Kultura sprzeciwia się pojmowaniu życia wedle praw mechaniki  
charakterystycznemu  dla cywilizacji. Czyż nie każdy, wbrew wszelkiej mechanice, może wszkrzesić Łazarza ?  
 
921 
„Śmierć Boga” jako wielkie zaćmienia słońca. Bóg niczym piękna kobieta znika w środku imprezy, by za  jakiś 
czas pojawić  się ponownie, jeszcze wspanialszy. „Bo to życie to bal jest nad bale”. 
 
922 
Koło życia. Kiedyś  Bóg wskrzesił  Łazarza  teraz  Łazarz  musi wskrzesić Boga. Czyż  nie zaświadczają tym 
samym głębi swojego człowieczeństwa ? 
 
923 
Gombrowicz  w „Ślubie” kreując postać pijaka „co dutyka wszystkiego chamskim palicem” wychwycił  
przenikliwie dramatycznie-żałosny rys XX stulecia. Wypisz, wymaluj pijak ucieleśnia charakterystyczne  dla 
naszego czasu maniery zainfekowane chamskim tykaniem.  Pijaństwo w rodzaju  właściwego postaci z dramatu 
Gombrowicza oznacza upadek granicy między sacrum a profanum. Pijak brata się ze wszystkimi i wszystkim. 
Wszechobecnośc figury tego pokroju dowodzi kompletnego zapoznania  patosu dystansu. Pijak czuje się 
upoważniony tykać  z tą samą  bezpośrednią  bezczelnością wszystko i wszystkich. 
Inaczej pito podczas wielkich rytualnych dionizyji odbywających się regularnie w presokratycznej Grecji ? Tam 
picie było obcowaniem z prawdą  „In wino veritas”. Nie dziwi zatem i wybitny rezultat tak pojętego  obcowania 
z żywiołem dionizyjskim objawiający się np. w postaci dzieł sztuki jakimi były wielkie tragedie. Dzisiejsze picie 
co najwyżej prowadzi do dalszego  pomniejszenia karłowatego i tak człowieczeństwa. Jako takie jest bezpłodne, 
jak cała pozbawiona  mocy epoka,  nie wydająca z siebie megalopsyche. 
 
924 
Genetycy krzyczą  na całą  globalną wioskę : „wszyscy jesteśmy tacy sami, nasze geny prawie się między sobą 
nie różnią”. Wsłuchał się kiedy kto uważniej w konsekwencje tego rodzaju braterstwa. Cóż mogą innego 
wrzeszczeć ci wierni poddani  „political correctness” ? Czy dostrzegłeś już w sobie Goethego albo dewianta z 
jakiegoś odległego powiatu ? Patrz oto twoi bracia. Tak różni a tak podobni. Pijana jest nasza współczesna 
duma, nauka.  
 
 
 
 
 
925 
Po tym co się rzekło o wskrzeszaniu umarłych bliżsi nam są Orfeusz i Eurydyka .traci natomiast w naszych 
oczach Syzyf. Ten buntownik nie chce wracać do Hadesu. Słusznie uczynili bogowie, ucząc go rozumu poprzez 
ciężką fizyczną  pracę. Broni go  w swoim eseju Camus, co kiedyś bardzo się nam podobało, przyklaskiwaliśmy 
jego beznadziejnej walce  z absurdalnym światem, dostrzegając w jego losie nasz własny. Dziś sprawa ukazała 
się w innym świetle, antyczny bohater pokazał się nam inaczej, widać nie tylko on  Syzyf  ale i  Janus.   
 
926 
Czy aby właściwie rozumiemy sformułowanie globalna wioska ? Czy jest ono trafne ? Czy ma za zadanie być 
samo sprawdzająca się przepowiednią ? Sformułowanie „wioska” w języku potocznym oznacza przecież zapadłą 
dziurę, położoną  na końcu świata , zapomnianą przez Boga i ludzi. Czy taki stan rzeczy ma być wkrótce naszym  
udziałem? Złowieszcze to imię dla naszej planety.  
Wieszczy się tutaj jakąś  totalną amnezję. Rzymianin , i nie tylko on, był dumny z tego, że reprezentuje miasto  i 
cywilizowany świat. Powiedzieć o nim mieszkaniec wioski, oznaczałoby narazić na szwank jego honor. Teraz 
jest inaczej, ostatni człowiek szuka schronienia w globalnej wiosce. Progi nie za wysokie,  w sam raz na jego 
przeciętną  miarę. 
 



927 
 „Grzeszność” można by wykładać jako refleksję  nad ludzką skończonością, prowokująca słabość, skłonność do 
błędów, iluzji. Słabość zwierzęcia zagonionego między współczesną Scyllę i Harybdę, czyli bogatą ofertę tego 
co można by mieć a krótkością  czasu jaki pozostaje do dyspozycji by ewentualnie się tym bogactwem nasycić. 
 
928 
 
Teksty z jakimi mamy do czynienia mają niekiedy osobliwą strukturę. Oto często na początku padają myśli które 
można porównać do roli jaka spełnia  mięso armatnie w czasie działań wojennych, czy rozgrzewka w 
przygotowaniach sportowca do zawodów. Autor stosuje zatem  zwyczaj podawania na początku uczty weselnej  
słabszego wina. Takie postępowanie należy do arkanów sztuki ale nie powinno  być mylone z tym co 
najważniejsze. Nie należy  brać innymi słowy kurzu za kawalkadę  jeźdźców. Choćby nawet na początku  tak jak 
u  Hitchcocka dzieło zaczynało się od  trzęsienia ziemi  to i tak  wiadomo, że napięcie dopiero będzie 
systematycznie  rosło. 
 
929 
Każdemu można wręczyć farby, płótno, nauczyć  kilku ruchów ale mimo całego behawioralnego podobieństwa  
efekt nie będzie taki sam. Technika identyczna ale treść zdumiewająco różna z uwagi na występowanie u 
niektórych czegoś czego nie da się opanować,  nauczyć ani uczynić  przedmiotem technologii. Za to coś może 
opanować nas jeśli tylko  zechce. Powyższa dość elementarna obserwacja rzuca ciekawe światło na problem 
techniki, wskazując pole wymykające się jej władzy. Więcej wskazuje rodzaj nad- władzy posługującej się 
techniką. Odwrócenie tej relacji dokonujące się współcześnie świadczy tylko o perwersyjnym usposobieniu 
naszych czasów. Przy okazji wyszło na jaw jeszcze coś, techniki można nauczyć wielu ale sztuka jest tylko dla 
niektórych. Cóż zatem ze sztuką uczynią nasze demokratycznie usposobione czasy ? Zmienią  ją w technikę a 
jeśli się to  nie powiedzie, skażą ją na wygnanie. Masowa demokracja ze swej natury musi być wrogo 
nastawiona do indywiduów wyjątkowych. „Niech będą najlepsi między obcymi nie między nami”. Ta zasada 
przyświecała już demokracji ateńskiej, tymi słowami żegnano niektórych-wyjątkowych  skazanych na 
ostracyzm. 
 
930 
Czym jest to coś  co udziela się wyjątkowym ? Los, fatum, łaska, ślepy traf  ? N zauważył , że dla woli 
największą zgryzotą , barierą jest wszelkie „było”. Należy tą  myśl uzupełnić. Jest nią również to co się w 
powyższym sensie udziela albo nie,  to dla czego wola indywiduum bywa kaprysem.  
 
931 
Nadczłowiek czyli wybrany któremu udzieliła się nadwładza. Ostatni człowiek to ten który nie zna jej nawet ze 
słyszenia. Zapomniany przez Boga i historię mieszkaniec globalnej wioski. Nadwładza to jednorożec 
współczesności  łowiony nadaremnie coraz bardziej gęstą siecią  techniki.   
 
 
 
 
 
932 
Płyną do serca Europy- Francji  kolorowi emigranci. Biada nam. Co będzie ? Czy to nowi Wandale? Azjaci typu 
sowieckiego ? 
 
933 
Wiara w obiektywne istnienie świata jest znacznie gorzej uzasadniona niż wiara w istnienie transcendentnego 
Boga. Obie jednak bardzo istotne dla kultury zachodu. Nasze istnienie równie mało uzasadnione. Cóż z tego ? 
Może to tylko wskazywać na granicę rozumu i jego argumentów. Nasze istnienie bywa jednak przedmiotem 
bałwochwalczej wiary. Ilu żyje tak jakby miało żyć wiecznie ? 
 
934 
Czy najazdy barbarzyńców nie są czymś  naturalny ? Zjawiskiem o  nieprzewidywalnych konsekwencjach, 
czynem niszczącym i inspirującym kulturę.  Czy starożytni Rzymianie mogli coś pojąć z nadchodzącego 
średniowiecznego świata ? Może w początkach istnienia przodek homo sapiens był barbarzyńcą w stosunku do 
małpiego świata ?  
 
935 



Ekstaza oczyszcza zostało to słusznie uchwycone. Uwalnia od nas samych, od tego co jednostkowe, otwierając 
nas na powszechne. Działa na nas inaczej niż doświadczenia dnia powszedniego które można zestawić z  
czerpaniem  wody z misy. Ekstaza otwiera nas na 1001 mórz.  Trwa chwilę, która jest wiecznością, przywracając 
nas źródłom życia. Dlatego uzasadnione jest nazywanie jej podróżą do wód, do prawód wszechrzeczy. Przygoda 
na poły mistyczna. Dzięki niej tajemnicze słowo „przygoda” klucz do fenomenu dzieciństwa odzyskuje 
ponownie magiczną moc.  Zyskuje  także wiele  kategoria woli mocy zostaje bowiem wzbogacona o 
czarodziejski urok.   
 
936 
Czy nadczłowiek to nie ten któremu w jednym czasie zapalają się słońca i objawiają czarne dziury ? Myśli jego 
spowijają dale niczym drogi mleczne. Jakże mógłby być specjalistą w jakimkolwiek sensie ?  Specjalizacja 
nabija nas w butelkę, jest łożem prokurstowym ducha. Więcej jest jego krzyżem. Nasza epoka krzyżuje bez 
opamiętania. Oto właściwa jej naturze hybris. Orygenes pozbawił się „męskości” my pozbawiamy się/zostalismy 
pozbawieni  ducha. Historia kołem się toczy. Czy to już cała historia ? Dzieje pozbawiania się. Człowiek 
utracjusz-syn marnotrawny  rozrzuca swoje skarby. Depcze perły.  W końcu staje nagi, pusty i lekki.. Czyżby 
wszystko miało się zacząć jeszcze raz ? 
 
937 
Ile trzeba czasu by wczytać się w niektóre chociaż aspekty zużytego i wytartego już dziś słowa „przygoda”. Czy 
nie mamy ponownie do czynienia z chytrością ducha strzegącego zazdrośnie swoich tajemnic ? Niby przygoda 
zdaje się być możliwa  dla każdego. To jednak tylko pozory. Zjawisko to ma  naturę ambiwalentną, na 
powierzchni egzoteryczną dostępna dla wszystkich, głębiej ezoteryczna ujawniająca się niekiedy i tylko  
niektórym Słowo bezdenne, jego niezliczone odcienie znaczeniowe meandrują, ujawniają nieoczekiwane 
konteksty i tropy. Przygoda konfrontuje nas ze  śmiercią. Widzimy jak współcześnie  człowiek spręża się, gna na 
oślep dla radości chyba z samego pędu płynącej. Działa w afekcie pod silniejszą może niż dawniej presją 
śmierci. Stąd pochodzi fascynacja motoryzacją, tak wyekwipowany człowiek spodziewa się odjechać na prędce 
śmierci. Jak osobliwie toczą się przez nas słowa ? Czasami niczym tłuszcza zajadła rozpełzają się bez ładu i 
składu  to znowu nabierają wdzięku, stają się szykowne, baleto podobne, imponują architektoniką kształtów. 
 
938 
Powiedz ile zawdzięczasz ciszy ? Czy znasz  moc twórczą jaką skrywa w sobie ? Ile w woli mocy, woli ciszy ? 
Nadczłowiek jako miłośnik szeptu ale i dzwonnik. Komu bije dzwon ? On bije człowiekowi. 
 
939 
Cóż  za metamorfozy ?  Szept eksploduje biciem dzwonów, płatki śniegu objawiają się lawiną, iskra wznieca 
pożar świata. 
 
940 
Czy historie można jeszcze pisać przez  wielkie „H” jak to czynił Hegel. Wolność toruje sobie drogę przez dzieje 
wybierając na swoje media facetów w czarnych garniturach i żółtych butach  Przecież to farsa a nie historia, 
kiepska farsa. 
 
 
 
941 
Ostatni mężczyźni w Polsce to ci którzy na Kielecczyźnie i Białostocczyźnie do końca lat piędziesiątych  
walczyli zbrojenie z  komunizmem. Rodzima wersja don Kichoterii. Jak obeszła się z nimi historia ? Nie jest 
domeną szczęścia. Formułując to przekonanie Hegel się nie pomylił. Ale rzecz całą określił bardzo 
eufemistycznie. Historia jest domeną jako się rzekło facetów w czarnych garniturach i żółtych butach. Jeśli dalej 
będzie następował ten progres okaże się królestwem dresiarzy. Tak zawraca  do swego małpiego początku. 
Wiecznie toczy się koło życia. 
 
942 
N zadawał wielokrotnie to pytanie: dlaczego życie potrzebuje hołoty ? Dodajmy życie wydaje się hołotę hołubić 
zwłaszcza gdy przybiera postać masowej demokracji. Czy życie zmieni jeszcze kiedyś preferencje na 
szlachetniejsze ? Nieodgadniona alchemia w bebechach historii.  
 
943 
Skąd tyle pięknych kobiet ? Gdyby życie rzeczywiście miało sens tylko jako zjawisko estetyczne kobiety 
odgrywałby w procesie komponowania sensu znacząca rolę. Gorzej ma się płeć męska, pozostaje już taką chyba 



tylko z nazwy. Osobliwy stan bycia. Wystarczy, że ruszą biodrami i zapomina się o hołocie a życie zmienia się 
w domenę  Gracji. Swingowało by się ochoczo gdyby nie Australia. 
 
944 
Historia to domena absurdu. Co wspólnego mają Gracje i faceci w czarnych garniturach obuci na żółto ? 
Surrealistyczna kombinacja. Sen na jawie. 
 
945 
I cóż  wiecie o życiu ? Cóż  wiecie o  orgaźmie ?  Sięgnęliście kiedy  łechtaczki  istnienia ? 
 
946 
Hołota jako forpoczta Tanatosa. Gracje prowadzą wesoły orszak Erosa. Przeprokreować śmierć usiłują jedni, 
uśmiercić istnienie próbują drudzy. Wiecznie toczy się koło życia. 
 
947 
Wolność stawiana na pierwszym miejscu głośnych współcześnie manifestów politycznych czy artystycznych jest 
przeważnie rozumiana jako wolność od chrześcijaństwa i jego twórcy Chrystusa.. Z reguły prowadzi do 
niewolniczej uległości wobec tego co stanowi chrześcijaństwa negację. Wolność skrojona  na miarę facetów w 
czarnych garniturach i żółtych butach.  
 
948 
Poza zachwytem  ruchem bioder Gracji może należałoby skierować nasze dążenia także ku budowie  państwa  w 
którym Gracje zakwitną w bardziej jeszcze zdumiewający sposób. Tak mogłoby się dokonać przejście w 
samorozwoju indywiduum od stadium estetycznego do etycznego. Obliczone na przywrócenie facetom w 
czarnych garniturach i żółtych butach należnego im miejsca w cyrkach albo komediach del arte. 
 
949 
Wiek XX zachłysnął się negatywną wolnością . Jedyne co potrafił to toczyć na wszystkich możliwych 
poziomach ledwo ciepłe chrześcijaństwo. Niesmak budzi XX wieczna postawa wobec być może śmiertelnie 
chorego chrześcijaństwa, zaświadczająca dobitnie o niesłychanym barbarzyństwie podobno wysoce 
oświeconych czasów. Zaszczuć, zgnoić i wymazać na zawsze  z pamięci stawiając w miejscach kaźni wychodki. 
Oto praktyka godna azjatyckich przedstwicieli urzędów bezpieczeństwa. Czy to jest właśnie Europa ? Nowy 
wspaniały świat. Smród rozkładu unosi się nad naszym stuleciem Można oczywiście zwymiotować na hostię 
skwapliwie wykorzystując negatywną wolność. Znajdą się tacy którzy wydarzeniu nadadzą odpowiedni rozgłos, 
nagrodzą  zapewniają  „odważnemu  twórcy”  miejsce w Panteonie. Cóż z tego, że hostia była przez  tysiąclecia 
najświętszym symbolem  kultury ?  Rzyganie  w prowokacyjny publicznie dokonujący się przy 
akompaniamencie mediów sposób,  może co najwyżej spowodować maksymalny wstręt do życia. I to jest chyba 
przesłanie wielu głośnych twórców XX stulecia „ Maksymalne zarzyganie się jak największej liczby osób”.   
 
 
 
 
 
950 
Sztuka nadzieja N na odkupienie człowieka w nadczłowieku  stała się w XX stuleciu w większości swoich 
przejawów  wymiotem ostatniego człowieka zwanego również artystą awangardowym. Jako taki wiek ten 
zasłużył na to, by jak najszybciej przeminąć. 
 
951 
Na plus facetom w czarnych garniturach i żółtych butach można zaliczyć niewątpliwie ich  wolę zdobycia 
władzy za wszelką cenę. To dzikie chcenie wyróżniało przedstawicieli podziemnego świata  z pośród 
angielskich czy francuskich dandysów. I zapewniło im w końcu zwycięstwo. Chyba, że i osławiona wola jest 
mistyfikacją, podrobioną  legitymacją wystarczająca jednak w zupełności  do sprawowania władzy, która  sama 
pchała się wprost w chamskie łapy „nowych ludzi” . Wystarczyło po prostu być. 
 
952 
Polska stoi słabością mężczyzn z czego logicznie również wynika, że stoi nierządem. Dlaczego bowiem Niemcy, 
Rosja, Anglia, czy Francja stały się potęgami  a Polska pozostała synonimem rozkładu ? Czy aby na pewno nie 
jesteśmy z kraju  helotów ?  
 



953 
Skoro zostało zanegowane sacrum to  tym bardziej napuszyło się profanum. W następstwie  na arenie dziejów 
pozostały jedynie bebechy stąd nie dziwi  obecność wymiotów. Głośni artyści awangardowi zachowują się jak 
rozbestwione, osierocone dzieci. Skoro Bóg ( rodzic) ich opuścił dalej mieszać z błotem wszystko co może 
wiązać się z rodzicielstwem. Wariant uczucia resentymentu w szczeniackim stylu. Jeszcze jedna gęba zemsty. N 
był prorokiem nauczał przezwyciężania resentymentu. Nie uczyniono jednak nawet najmniejszego kroku w tym 
kierunku.  Przeciwnie resentyment pleni się  jak nigdy przedtem. Wiek XX jako apogeum uczucia zemsty 
antyteza chrześcijańskiej miłości bliźniego. 
 
954 
Czym jest zemsta? Chęcią odpłacenia komuś za coś. Przy czym można oczywiście odpłacić za coś z 
wdzięczności ale to prawie już nie ma miejsca. Skoro pozbyliśmy się uczucia zemsty nie pozostawałoby nic 
innego jak być wdzięcznym bez względu na to cokolwiek by się nam  jeszcze przytrafiło. Niewątpliwie jest w 
tym zawarta jakaś wielkość. Cóż bowiem może zaszkodzić  oceanowi ? Tylko płytka mętna woda drży 
zagrożona ciągle niebytem. Wiek XX jako apogeum zemsty był wiekiem ostatniego człowieka przejętego 
nadmiernie troską o swoje istnienie, ciągle zagrożonego  a więc obrażanego. Czy w gruncie rzeczy można 
obrazić Boga ? Albo Jemu podobnych ? W ludziach XX stulecia ocean zmienił się w płytkie, mętne wody. 
 
955 
Porównajmy  samoświadomość artystów działających w wiekach  średnich  wyrażająca się w dewizie „ad 
majorem dei gloriam” z  postawą  renesansowych artystów tworzących we własnym imieniu i dla siebie  przede 
wszystkim. Był to zdaje się pierwszy znaczący  i poczyniony na szeroką skalę krok ku bebechom historii i 
wymioty pobudzającym harcom. Odtąd aż po dziś  dzień króluje radośnie, groteskowe „ja sam”. Tak oto 
pojawiły się pierwsze mielizny w oceanie. Pustynia poczęła wzrastać.  
 
956 
Cóż  było bardziej szalone wiara, że własnym dziełem można pomnożyć chwałę Boską czy wiara w samego 
siebie i swoją chwałę ? W tym drugim przypadku czynimy ukłon w stronę Protagorasowej maksymy „człowiek 
miarą wszechrzeczy”. Skąd Protagoras wytrzasnął tą  złota formułę antropomorfizmu ? Czy gdyby człowiek był 
chaosem, wiązką dzikich zwalczających się popędów, mógłby mimo to pozostać miarą wszechrzeczy ?  Według 
sensu słowa miara raczej nie. Wtedy nie byłoby żadnej reguły, miary, ani porządku. Przy okazji nienawiść, 
rywalizacja i zemsta popędów w obrębie danego indywiduum dała o sobie znać. Postulat jej przezwyciężenia 
oznaczałby narodzenie się zasady sympatii. Skoro tylko zaistnieje sympatia w obrębie indywiduum powinna 
również zacząć promieniować poza danym jestestwem. 
Co jednak układa popędy w sympatyczny albo nienawistny sposób ? Skąd dobiega muzyka ? Czy to za jej 
sprawą odbywa się taniec godów lub śmierci. Skąd miara innymi słowy ? Co ( kto) pociąga za sznurki popędów 
? Czy może fata latają układając popędy w najróżniejsze konfiguracje ? 
 
 
 
 
 
957 
Co widzimy na naszej szachownicy ? Tylko białe pola ? Skoro dopadliśmy na gorącym uczynku muzykę mamy i 
sztukę. Same  źródła naszego istnienia okazują się raz miarowe a raz  nie. Zatem trzeba przyjąć, ze powracać 
będą faceci w żółtych butach, czarnych garniturach  i Gracje. Chłonąć przyjdzie wymioty i szept Ducha 
Świętego. 
 
958 
Dziwne umarło wielu bogów, dlaczego wałściwie N położył nacisk na Jedynego Boga ? Śmierć Boga wzmocniła 
pozycję niektórych bożków, jeszcze nigdy tak dobrze nie trzymał się pieniądz. Jakie wystąpienie mogłoby 
podważyć  jego hegemonię ? Czy na pewno należałoby życzyć sobie zniknięcia tego bożka ? Próbował to robić 
Marks ze skutkiem odwrotnym od zamierzonego. Wiadomo bowiem, że nie można bardziej zaszkodzić sprawie 
niż broniąc jej nieumiejętnie. Gdyby nie kult złotego cielca nasza cywilizacja zastygłaby zdaje się w bezruchu i 
przeszła w stan uśpienia. Co oczywiście również  może nastąpić w wyniku przesycenie ciągła gonitwą za kasą. 
Tak czy inaczej sen zimowy cywilizacji nie koniecznie musi zaszkodzić ludzkości. Kto wie do czego człowiek 
przyszłości przebudziłby się ewentualnie ?  
 
959 



Czy ma znaczenie nastawienie z jakim przyjdzie nam kiedyś umierać ? Z nadzieją na ciąg dalszy czy z silnym 
przekonaniem, że oto osiągnęliśmy Porto Fino ? Wybieramy wersję radośniejszą, stanowiącą pożywkę dla 
ciekawości, podnietę do zaglądania pod wieko trumny niczym pod kieckę Baubo. Tkwi w tym problemacie, co 
zauważył już Pascal, element hazardu. Tutaj obstawiając,  wyżywają się gracze ekstraklasy. 
 
960 
Nie pojmujemy dlaczego N puścił w obieg plotkę „ Bóg umarł”. Może uczciwej choć nie tak efektownie, byłoby 
krzyknąć  umiera nasze zainteresowanie Bogiem ? Zamiera to zainteresowanie w części Europy, w tak zwanym 
świecie zachodu, poza nim  boskość kwitnie w wielu  wariantach. Człowiek zachodu jako  ktoś komu Bóg się 
już nie objawia, jako ktoś kto nie czuje już Jego obecności. Po co od razu ta histeria godna  mediów ?  Czy umarł 
Bóg czy choruje nasz zmysł Boskości ? Zawodzi nas nos może ? Czy ta teza stanowi rodzaj samo spełniającej 
się przepowiedni ? Czy też wezwanie do refleksji nad problematem najwyższej wagi ?  Może jest to próba 
budzenia teologii ? Nad horyzontem ducha słońce już nie wschodzi ? Jak rodzą się gwiazdy super nowe ? Co z 
tymi narodzinami ma wspólnego nasza wola mocy ? Czy nie jest to jej zgryzotą ? Zauważmy ile w tej naszej 
woli mocy słabości,  niemocy właśnie. Może powinniśmy powiedzieć  nie natrafiamy już na Boga tak jak 
dawniej ? .Ale mówić, że Umarł ? Czy N znalazł ciało ? Co za niewiarygodne uchybienie proceduralne ? Co 
najwyżej można powiedzieć  Zaginał  nam. Czy” śmierć Boga” to konstatacja bolesnej impotencji ? Jakaś nad 
wiagra by się przydała. Może wróciłby wigor między ludzi ? Zaprzęgnąć  natychmiast trzeba technikę w służbę 
wytwarzania środków reanimujących władzę doświadczania Boga. Oto jej zadanie i jej punktu styczności z 
dążeniami humanistycznymi poszukującymi tego samego celu innymi metodami.   
 
961 
Powie ktoś cóż mnie obchodzi ludzkość ? Ale to oznaczałoby, że nie obchodzi nas również przyszłość ani 
wszystko to co skończone indywiduum przekracza. Obojętność wobec imponujących możliwości poniekąd.    
 
962 
Czy to nie ukłon wobec śmierci ? Przyznajemy jej ochoczo coraz to  nowe plenipotencje. Teraz  nawet już Boga 
może  wykończyć. Śmierć spotężniała nam diablo kosztem życia. Wiek XX  pokłonił się tej czarnej bogini. 
Jednak Szubad wciąż żąda nowych ofiar. Każda głowa to jakby komunia na wspak przyjmowana w jej 
mrocznym przybytku. Raz po raz życie przezwyciężać oto jej pierwsze przykazanie. 
 
963 
Nihilista to kapłan  Szubad. Gorliwy neofita. Don Juan Śmierci. Podziela specyficzny smak XX stulecia pociąg 
do rozkładu. Odór trupa spowija to stulecie. Cóż wyrośnie na tym nawozie ? Rośliny cmentarne. Rozumiemy 
teraz dlaczego potrzebujemy don Kichota  broniącego życia -Dulcynei. 
 
964 
Spokojnie. To tylko przeobraża się motyl . Stalin, Hitler i inni to niezrozumiani przez nikogo położnicy, 
akuszerzy poczwary. 
 
 
 
 
965 
Kult pieniądza oznacza kult liczby. Z tym ostatnim mieliśmy już do czynienia za czasów Pitagorasa ale bez tego 
spektakularnego pociągu do mamony jakiego obecnie jesteśmy świadkami. Piękno liczny zostało zredukowane 
do jednowymiarowego uwielbienia złotego cielca. 
 
966  
Tęsknił za ludźmi których nigdy nie spotka chociaż  wie, że istnieją  a obcowanie z nimi byłoby głęboką 
radością. Za ich zdrowie pijemy dziś. 
 
967 
Pitagoras to ciekawy przypadek. U zarania zachodniej kultury pojawił się jako model człowieka  całkowitego 
artysty, uczonego i „świętego” w jednej osobie. Ta jedność w ciągu dalszym biegu dziejów została zagubiona i 
poza jednym być może Przypadkiem  nigdy nie udało się jej odzyskać. Ostatnio  dramatyczną próbę odzyskania 
zagubionej jedności ludzkiego jestestwa podjął N w „ Tako Rzecze Zaratustra”.  
 
968 



Dlaczego jednak dzieje potoczyły się śladami  Marksa nie N ? Czyżby jeszcze raz zwyciężyła głupota albo 
przynajmniej miernota ? Czy N mógł zniewolić masy swoją nauką ? Raczej nie. Gardził nimi. Był poza 
zasięgiem zainteresowania mas. Niewiele poza pogardą  miał masą  do zaoferowania. Inaczej Marks największy 
może w dziejach pochlebca.. Wynosił masy na piedestał jak nikt przed nim. Rozkochał je w sobie i poprowadził 
gdzie zechciał. Nowy Mesjasz co to  liczbom się kłaniał. Magia zer nim zawładnęła.  
 
969 
Marks, o ile był filozofem, pokazał wielkie niebezpieczeństwo tkwiące w filozofii. Zaprzeczył obiegowemu 
przekonaniu jakoby filozofia była czymś oderwanym od życia. Jej więź  z życiem najlepiej poświadcza morze 
krwi jakie przelano w imię jego nauki. Dotarła ona do najbardziej zapadłych  powiatów wszystkich bez mała 
kontynentów. Każdy niemal ciura wiejski został nasączony  jadowitą treścią nauki Marksa. Tak oto zaczęło się 
wielkie żniwo ludzi szczerze i dogłębnie pragnących krwawej zemsty. Marks jako wielki mistrz w 
diagnozowaniu nienawiści i promotor zemsty na globalną skalę. Twórca „naukowej religii” zemsty. Czy N mógł 
z nim rywalizować o rząd już nawet nie dusz ale ciasnych kalekich  i spotworniałych potencji mających się 
kiedyś, jak dobrze pójdzie, przekształcić w coś na kształt ludzkiego ducha. ? W to właśnie N nie wierzył i nie 
zamierzał udawać, że wierzy. Kto  wie czy  w tym właśnie punkcie nie dzieli ich  otchłań  przesądzająca o 
niestosowności  jakichkolwiek  zestawień . Jakaś trudna do uchwycenia a jednocześnie ewidentna różnica 
psychiczna czyni z nich typy antypodyczne. Marks  mimo potęgi i rozmachu, być może nie doścignionych, 
swoich myślowych konstrukcji,  łasi się, choćby tylko taktycznie.  N nie czyni tego nigdy. Dostojny i podły . Pan 
i niewolnik. Nie wydaje się by N mimo  głoszonego przez siebie wezwania „ bądź twardy”  zaakceptował 
bezwarunkowo tezę Makiawellego „cel uświęca środki” Marks jak się wydaje akceptował ją bez zastrzerzeń.   
 
970 
Marks to nie był jednak Tales patrzący w gwiazdy i wpadający przez to do rowu czym naraził się, jak wiadomo, 
na szyderstwo swojej służącej i zaszkodził co nieco opinii filozofów na wiele stuleci. Marks i jego uczniowie 
wręcz odwrotnie śmiejących się do rowu kierowali aż im się pokazywały wszystkie gwiazdy.  
 
971 
Marks demon pierwszej klasy było w nim coś z hipnotyzera, przekonał do swoich snów wielu, nauczył ich śnić 
swoje sny. Czarnoksiężnik który zdawałoby się sprzeciwiał się z  całą determinacją swojej potężnej tytanicznej 
woli wszelkiemu wyzyskowi, wyzyskał jednak bezwzględnie właściwą masą potrzebę wiary. Masy muszą w 
kogoś wierzyć potrzebują pasterza. Marks rozumiał to lepiej niż inni  i lepiej niż  inni wiedział co z tym począć. 
Ogłosił  „jestem tym na którego czekacie” i uwierzyli mu. Uwolnił gigantyczną energię nienawiści i wiarę w 
nadejście lepszych czasów  zdolną  góry przenosić.  
 
971 
Dziedzictwo Marksa widać dziś na każdym kroku mimo upadku imperium w którym czczony był niczym Bóg. 
Zwróćmy chociażby uwagę na bezwzględny prymat ekonomii dominującej  współczesne życie społeczeństw 
zachodu  m. in. dzięki  rozbudowanej teorii pieniądza.  Albo na problem równouprawnienia kobiet  które zyskały 
„prawa” o jakich nawet nie śniło się najbardziej wojowniczym sufrażystką  z początków wieku.  
 
 
 
W jedno natomiast wierzyć byłoby grubą przesadą mianowicie w opinię, że wpływ Marksa można porównać z 
wpływem twórców wielkich religii. Marks o wiele za krótko jeszcze wpływa by można to uczciwie orzec. 
Zdumienie nasze sięgnie zenitu gdy porównamy sposób w jaki wprowadzali w życie swoje programy Jezus i 
Marks. Po raz kolejny zestawienie to jest zasadniczo niewłaściwe obrazuje jednak dobrze niektóre aspekty 
omawianego zjawiska. 
Jezus nie pisał, nie agitował, nie poruszał niczego co nie dotyczyło tzw. „życia wewnętrznego” działał w sferze 
ducha. Marks wręcz odwrotnie, brał się za reformowanie struktury społecznej, środków produkcji, stosunków 
własności, pieniądza, po łokcie nurzał się w tzw. materii sugerując, że w tych sferach należy szukać rozwiązania 
zagadki istnienia. Oto jak antypodycznie odmiennie można rozpoznawać punkt archimedesowy istnienia i sens 
dziejów.  N chociaż odległy od Chrystusa w powyższym sensie był Mu zdecydowanie bliższy niż Marks opętany 
wulgarno zmysłowym -materialnym światem  Kto wie może Marks był  ucieleśnieniem pewnego rodzaju figury 
w grze istnienia ? Czyżby  raz jeszcze została rozegrana partia kuszenia Boga ? Czyżby  jeszcze raz  człowiek 
stanął wobec możliwości uzyskania  „wielkość świata tego” w zamian za wyrzeczenie się ducha, pokłon , 
łaszenie się. Piękne napięcie tu jest rzeczywista moc. „Cóż  z tego, że pozyskałbym świat cały gdybym duszę 
stracił”. Dla Marksa ta antyniomia nie istniała, bo nie uznawał istnienia ducha. Zatem XX wieczny ruch 
niwelatorów równających „ducha do materii” ma w Marksie swojego najbliższego protoplastę. Cień Marksa 
spowija XX stulecie.  



 
972 
Daremne usiłowania ,próżny trud tłumaczenia ateistom czym jest wiara. Podobnie nie wytłumaczymy 
impotentom czym jest orgazm. Te doświadczenia trzeba po prostu przerobić na własnej skórze. Przy okazji o 
zjawisko orgazmu rozbijają się siłownia racjonalistów utopistów chcących planować, rządzić, kontrolować, 
wyjaśniać. Z czym do orgazmu panowie? Śmieszne są te wasze zabawki wobec  zgadkowego charakteru  
pewnych zjawisk.  Niechętni orgazmowi niech  zwrócą uwagę na  natchnienie , olśnienie, wiarę właśnie albo 
dionizyjskie upojenie.    
 
973 
Jak rozum może zdzierżyć bliskie sąsiedztwo orgazmu ? Ich wzajemne przyglądanie się sobie jest niepojęte. Ba 
przechodzenie jednego w drugi ma miesce. Wiwat surrealistyczne transformacje, dwa oceany sasiadują ze sobą, 
dwie nieskończoności. Czy znasz stan bycia w którym jednym się stają ? 
 
974 
Krótki żywot ma póki co filozofia  Marksa choćby w zestawieniu z filozofią  platońską  czy arystotelesowską. 
Natomiast wejście na arenę dziejów spektakularne. Marks zachowuje się jak rozbestwiony żołdak ,awanturnik 
chce krew przelewać strumieniami. Kapłan Szubad. Serce wydłubał kulturze zachodu. 
 
975 
A zatem jak nadchodzą zmiany ? Czy nadchodzą ciągle na gołębich nóżkach jak to kiedyś subtelnie N 
scharakteryzował ? Co jednak z gołębiami mają wspólnego milionowe, wyposażone w najnowsze zdobycze 
techniki armie rewolucjonistów  gotowych do wojny totalnej ? Wszystko pewnie zależy od tego co chcemy 
zmieniać ? Czy damy radę ducha zmienić kolbą  karabinu albo młotem ? Ciekawe. To usiłowanie  przypomina   
strzelanie do motyli z armat. Jak tu nie wierzyć w surrealizm? Faceci w czarnych garniturach żółtych butach i 
Gracje, motyle i armaty. Prawa historii czy może logika snu ? 
 
976 
Największe ograniczenie racjonalistów wszelkiej maści  nie możność do puszczenia do siebie myśli , że absurd 
jest zasadą współorganizującą życie. Brakuje im wyobraźni  Tertuliana chociaż niektórzy mają  niewątpliwie 
odwagę  Lenina.  
 
977 
Marksowi zabrakło tego na czym wcześniej zbywało również Sokratesowi. Obaj nie doświadczyli muzyki sfer, 
obca im była mowa orgazmu. Marks zawierzył mechanicznej interpretacji dziejów w ramach  horyzontów 
myślowych której historia to po prostu maszyna, wystarczy zrozumieć zasady budowy, wymienić podzespoły  i 
fru prościutko jak w mordę strzelił  do stacji zwanej utopią komunistyczną. Rozum wedle Marksa niczym partia  
powinien rządzić niepodzielnie być hegemonem. Swoich przeciwników i konkurentów powinien  likwidować 
lub umieszczać w miejscach odosobnienia za drutami jedynie słusznej argumentacji. Ale tak się niestety nie da, 
ponieważ zdarza się, że jaśnie oświecony rozum bywa uwodzony przez muzykę dionizyjskiego upojenia 
wymykającą się kontroli, planowaniu, wyjaśnianiu.  
 
 
Tutaj trzeba pozwolić się porwać, ruszyć do tańca. Tańczący Marks może Lenin nawet. Na pewno facet w 
czarnych spodniach i żółtych butach, ale to już odwilż właśnie.    
 
978 
Bywają  miejsca tak inferalne, że na wieść o nich  niejeden gotów chwycić się powroza, ratują go jednak 
przelotne choćby spojrzenia muz, wystarczające jednak by ohydę przesłonić materią ulotnego i 
problematycznego piękna. Muzy zalotne i skore do flirtu, szybko przemijające „być może”. 
 
979 
Jedyna  „normalnie inna”  osoba w  wielkim mieście rozbieganym we wszystkich czeluściach tworzącego je 
labiryntu. Kobieta mim. W czerni pośród koronek z twarzą i rękoma jaskrawo wybielonymi, łagodnymi ruchy 
chlasta tłum oniemiały. Daremnie próbuje zaczarować  życie od dawna odczarowane już.  
 
980 
Don Juan musiał mocno, prawie naiwnie wierzyć w kobietę. To była jego odpowiedź na pytanie o sens. W jej 
orgiastycznej obecności  stawał się artystą, twórcą erotycznych hepeningów. Kto wie może przeszedł 



niezauważony w niepamięć albo zauważony ale niesprawiedliwie skazany, kunszt godny wielkich mistrzów 
życia. 
 
981 
N uważał siebie, prawdopodobnie słusznie, za najbardziej muzykalnego filozofa  w dziejach. Gdzie jest jednak 
filozof najbardzej wrażliwy na kobietę ? Filozofujący don Juan dostrzegający w ruchach bioder Gracji więcej 
filozofii niż w menuecie (który to przerasta jak widmo ładunkiem filozoficznym wszystkim systemy stworzone 
przez  filozofów). Dlaczego N wpatrzony w Greków zatrzymał się tylko przy muzyce ? gdzie kobiety już 
pytaliśmy ? teraz  czas spytać o wino ? Paradne. Czyżby tą maksymę rzeczywiście ukuli  Grecy kochający się w 
sobie i ze sobą  mężczyźni  ? 
 
982 
Czy można traktować  poważanie Marksa. ? Gdzie Marks miał oczy ?  Jak mózg rewolucji patrzył na kobiety ? 
skoro dostrzegał w nich jedynie robotnice, wrogie klasowo elementy, rewolucjonistki. 
 
983 
Sporo mówimy tutaj o kobietach przyglądając się im pod specyficznym kątem. Wydobądźmy przy okazji jeszcze 
inny ważny moment zjawiska kobiecości. Matka -łono matki -matka ziemia.. Wspominaliśmy już o pewnej 
zabawnej ale i trafnej definicji miłości „ jako tęsknocie za miejscem urodzenia”. Łono matki jako pierwsza i 
ostatnia lekcja filozofii. 
 
984 
Były muzy, matki musza pojawić się i dzieci. Oto wydarzają się dzieci  o oczach wielkich ze strachu jak bramy 
wjazdowe starych miast. Wydarzają się w towarzystwie jednego z braci Karamazow który nie mogło zaznać 
spokoju bowiem ciągle był świadom płaczu dzieci potrzebujących pomocy. Nawet gdyby płakało na całym 
świecie  tylko jedno dziecko  spokój dla Aloszy Karamazowa byłby niemożliwym stanem bycia. Gdyby ten 
problemat potraktować z  ortodoksyjną  powagą żaden uśmiech w tym uśmiech dziecka nie miałby dłużej racji 
bytu. Byłby bluźnierstwem. Nadmierne wyczulone poczucie empatii spowodowałoby, że postępując zgodnie z 
Karamazowa zmysłem etyczny uczynilibyśmy nawet dzieci szczęśliwe nieszczęśliwymi. 
 
985 
Don Juan w dążeniu do zdobycie wszystkich kobiet przypomina metafizyka stawiającego sobie za cel zdobycie 
całej prawdy. Jeden i drugi nie czują się usatysfakcjonowani połowicznymi  sukcesami odnoszonymi na jakimś 
ułamkowym odcinku tzw. rzeczywistości. Pragną namiętnie więcej, przekraczają granice jednostkowości, całość 
im się śni, o niej marzą. Wszystko chcą mieć. Typy pokrewne Faustowi przez wszystkie gonią fakultety. 
Stanowią doskonały przyczynek  do studiowania anatomii uczucia ambicji. I tak powoli wytacza się nam przed 
nosy emocjonalna strona naszego ludzkiego bycia.: tęsknota, ambicja, miłość, sympatia, strach, nienawiść 
tworzące  główny rys w obrazie człowieczeństwa. Uczucia moją piękną i zagadkową genealogię liczoną w 
dziesiątki, setki milionów, może miliardów lat. Jakże przy nich rozum krótki ? Nuworysz . Uzurpator. 
Fascynująca się tutaj toczy walka o prymat, o moc, o władzę.  
 
 
 
 
Cóż złego w posiadaniu świata całego ? Może dopiero wtedy duch zyskuje wiele, spoczywa w majestacie pełni. 
Gwoli sprawiedliwości w uczuciach, w nieświadomym jakiś rozum tajniak tkwi. Nieświadome w narcystycznym 
pędzie do objawienia się samemu sobie napotyka zwierciadło rozumu. Bóg stworzył kiedyś mężczyźnie kobietę, 
może uczuciom też czegoś  brakowało dostały zatem rozum. 
  
986   
Wiek XX jako czas zwątpienia w całość. Czyż dziwne zatem, że zaludnił się ułamkami człowieka ? Monstrami 
specjalizacji. Człowiek zdaje się potężnieć wtedy gdy przeczuwa smak całości. Całość dotychczas była rzeczą 
metafizyki o tyle nadal też posiada metafizyka rację bycia. To marzenie należy pielęgnować. nasze złote runo. 
 
987 
Szkoda, że nie znalazł się nikt ktoby powiedział do Sokratesa ( teoretyka) albo Marksa ( teoretyka i podobno 
praktyka) bądźcie don Juanami w kobiecie tkwi tajemnica całości.  
 
988 



Możliwe, że pewne istotne zjawiska udostępniają się tylko w marzeniu. Jakże bowiem inaczej uchwycić 
nieskończoność albo całość ? Czy też jedno i drugie ? Marzenie wzbogaca nas mimo domniemanego iluzyjnego 
charakteru. 
 
989 
Czy Marks był jedynym autorem „swojego’ zdumiewającego rozmiarami dzieła. Czy też był zaledwie 
rzecznikiem jakiegoś  towarzystwa z wieży ?  
                                                                                                 
990 
W przypadku  demonicznych osobowości mylne samopoznanie bywa brzemienne w konsekwencje. Jeżeli myli 
się co do siebie ten czy ów to niszczy jedynie swoje istnienie i ewentualnie istnienie niektórych  jestestw z nim 
związanych . Jeśli myli się Marks czy N, bladzi z nimi cała ludzkość, uwikłana w historyczny dramat czy nawet 
tragedię. 
 
991 
Marksa wielu bez wąchania zaliczyłoby do tzw. ludzi twardo stąpających po ziemi. Rozumiał czym jest 
pieniądza, cyrkulacja towaru, wartość dodatkowa, czy rewolucja. Jednak ten człowiek pozornie pozbawiony 
złudzeń ulegał omamom wiary w komunizm, w idealną  społeczność, jak łatwo widać był marzycielem. Nasuwa 
się więc spostrzeżenie natury ogólniejszej każda teoria z natury rzeczy obarczona jest grzechem nie 
przystawania, w większym lub mniejszym stopniu, do tzw. rzeczywistości. Zawiera zatem z konieczności dawkę 
marzycielstwa. Ułomne, skończone jestestwo ludzkie, natrafia na nieskończoną  dookolną rzeczywistość by ją  
oswoić wykonuje taniec chocholi marzyciela. Cóż to zresztą oznacza, że teoria nie trzyma się tzw. 
rzeczywistości ? Może nie trzymać się jawy ale być zgodna z nierozpoznaną do końca przez nikogo logiką  snu. 
Twardo stąpają po ziemi niektórzy ale niezapominajmy że, bujają w obłokach snu jak wszyscy, są przeto 
marzycielami. Nie wystarczy bynajmniej otworzyć oczu by sen ustąpił ? Gdzie się bowiem podziewa za dnia ? 
Czy coś o tym wiemy ? Niewykluczone, że jak cień postępuje za rozumem nawet najbardziej wyrafinowanym i 
cynicznym  kierując nim albo znacząco nań wpływając. 
 
992 
Czekanie na Godota ma wiele postaci. Oto bierzesz do ręki kolejną  książkę i czegoś po lekturze oczekujesz. Nie 
jest to jeszcze oczekiwanie uświadomione, przybierające określoną  formę. Potem często okazuje się, że to po 
prostu nie to. Ale czym u diabła jest to „to”? Czyżbyśmy życie kartkowali  jak pierwszą lepszą  popołudniówkę, 
oczekując na „to” właśnie. Jeśli to nie „to” to zapewne chodzi o „więcej”. 
 
993 
„Bóg umarł” żyjemy zatem w czasie zaduszek jakieś one pstrokate, meksykańskie w swoim charakterze, 
niezrozumiała muzyka przygrywająca korowodom postaci w maskach 
 
994 
Między nami a  „Nieboską Komedią „ nie ma czasu. Cóż to oznacza ? Ludzie przychodzą i odchodzą,  problemy 
zaś pozostają. Problemy współtworzą  formę  z którą jednostce dane jest zmagać się. Zmienna ludzka, żywa 
treść zostaje przeciwstawiona formie.  
 
 
Czas płynie jeśli go odmierzać żywą ludzka treścią, w świecie formy nie ma czasu. Życie jako kontredans treści i 
formy. Jak to jest z tym czasem ? Dość odległa  przeszłość  autora „Nieboskiej Komedii” tak bliska naszemu 
dziś i jutro. L. Staff napisał w jednym ze swoich wierszy „problemów się nie rozwiązuje ,problemy się 
przeżywa”. Nie w tym jednak sensie, że my przeżywamy a one odchodzą. Wręcz odwrotnie. Zatem przeżywać 
znaczy tutaj żyć nimi póki życia starcza. Jednostka ofiarą formy pożerającej  ją  niczym bóstwo inkaskie. 
 
995 
Czy osławiona nieskończoność której podobno doświadczamy nie jest czymś w rodzaju nędznego w sumie 
wyobrażenia? Jak długo bowiem trwa nasze doznanie nieskończoności czasu albo przestrzeni ? Moment między 
ustami a brzegiem pucharu. Doświadczenia nieskończoności można bronić akcentując jego uczuciowy charakter. 
Rozum ma tutaj wstęp wzbroniony, prowadzi karawanę tylko do pewnego miejsca. Chyba, że rozum 
przepoczwarza się a uczucie jest tylko jego kolejną maską. Patrzył  na niebo gwiaździste nad sobą i mówił „ o 
kurde jakie dale”  astronomowie je nam wmawiają, my zaś widzimy jedynie granat srebrem tkany. Patrzę w 
siebie przerzucam wyobrażenia  jak karty księgi  żółknącej inaczej bo nierównomiernie, obok zupełnie niemal 
nieczytelnych pojawiają się wyobrażenia młodziutkie, rześkie i skoczne ale końca nie doświadczam. Mówił więc 



oto nieskończoność w łupinie orzecha zaklęta. I tak idę chwiejąc się co chwila  niczym linoskok  od jednej ku 
drugiej i następnej nieskończoności”. 
 
996 
Czyżby Rabelais uprawiał czarny humor ? Czy może był moralistą  nawiązującym do Biblijnej historii gigantów 
kochających córki ziemian, żyjących ponad miarę, ciągle „więcej’ bez wytchnienia  pragnących ? Czyżby  
przestrzegał przed  tą chciwością wściekłą  ludzkiego życia prowadzącą  nieuchronnie   ku odmętą   fal potopu  ? 
Byłoby to  ciekawe  memento, zagadkowe zwłaszcza u renesansowego mistrza.   
 
997 
Myśl ukryta w zdaniu, warta coś więcej dopiero gdy zostanie tysiąckrotnie powtórzona i nie utraci nic ze 
swojego powabu, pod tym względem przypomina obcowanie z kobietą.  Podobną  intuicję N wpisał w koncepcję 
wiecznego powrotu. Prawo istnienia przysługuje temu co przetrwa próbę wielokrotnych powtórzeń. Zatem bacz 
czy chciałbyś i mógłbyś to czego doświadczasz przeżywać w nieskończoność. Oto dobra wola do 
nieskończoności. Cóż jednak z tego ? Czy możemy powiedzieć chcę tego na wieczność ? Czy wiemy co wtedy 
mówimy ? Czy wiemy czego chcemy ? Rozumiemy, chcieć czegoś na wieki to tyle co inkorporować  
nieśmiertelność, stać się wiecznością. 
 
998 
Uczucie, czy rozum, a  może wola który z tych żywiołów porusza ludzkie jestestwo w największym stopniu ? 
.Ile w zjawisku zwanym wolą mieści się rozumu a ile uczucia ? Może wola ma charakter obojnacki ? Czyżby 
była Hernmafrodytą ? Człowiek całościowy rozwija w najbujniejszy wedle swojej miary sposób każdą z władz 
swojego jestestwa . Osiąga apogeum rozwoju  trafiając  tymi władzami w określony cel  Pozostaje pytanie jak 
wykarmić te władze by wybujały niczym Sipia Matador ? Czy w ogóle można w tym przypadku dopracować się 
technologii albo chociaż  metody ? Czy nie jest to raczej dziełem przypadku, opatrzności , fatum ? 
Tajemnica. Jej wrogiem jest technika sprowadzająca to co istnieje w gruncie rzeczy do kombinacji prostych 
czynności. W zjawisku techniki  tkwi jakiś rodzaj robociarskiego zaufania do siebie, do mózgu, łap, wedle 
przekonania  „wszystko da się zrobić, to tylko kwestia czasu”. Technika nie zna żadnego tabu ani sacrum. Na 
pytanie co jest w ogóle możliwe ? Technika odpowiada nie ma rzeczy niemożliwych wszystko da się zrobić.  
Istnieje zapewne jeszcze wiele zaskakujących możliwości. Z pewnością jednak wiele z nich nie podlega w 
żadnym stopniu sprawczej działalności techniki. Czy warto  nawet te wszystkie możliwości  leżące w zasięgu 
techniki  urzeczywistniać ?  Wartość ma dla możliwości sprawczą moc. Może przecież okazać się, że nie warto 
już gonić za żadnym „być może”. Nihilizm jako brak możliwości godnych realizowania. Brak możliwości 
oznacza triumf  żelaznej konieczności. Czy owa żelazna konieczność nie tkwi w istnieniu wielorakich „być 
może”?  
 
999 
Nihilzm jako przypadek właściwy wybujałej dumie. Nic już nie warto, jestem ponad to. Duma kontra wola. 
 
1000 
Długość  życia indywiduum wydłużyła się dzisiaj dwukrotnie w stosunku do czasu trwania przeciętnej 
egzystencji ludzkiej w średniowieczu.  
 
 
 
Należy jednak pamiętać, że dla żyjących w średniowieczu  życie jako całość trwało ledwie 5000 lat. Zatem czas 
trwania istnienia indywiduum wynosił około 1/150 ogólnego czasu trwania życia. Współcześnie gdy historię 
życia mierzy się w miliardach lat sytuacja diametralnie się zmieniła. Czyżbyśmy żyli radykalnie krócej ?  
 
1001  
O tym czego nie da się powiedzieć jasno należy milczeć  przekonuje  Wittgenstein  To czego nie da się 
powiedzieć jasno często z natury rzeczy jest spowite milczeniem, bezdennym i pięknym, milczeniem którego 
należałoby sobie życzyć. Milczenie jako wyraz bezradności mowy, jej kapitulacja to zdaje się miał na myśli 
Wittgenstein. Ale my znamy odmienne stany bycia  w których milczenie oznacza kwintesencje mowy jej 
początek  i koniec. To „nie da się powiedzieć” odnosi się oczywiście do reguł ustalonych przez Wittgensteina 
Czyżby jeszcze jeden rodzaj dyktatury ? Nakazać  mowie milczenie, zamknąć ją w kaganiec reguł pewnej logiki. 
Nie da się powiedzieć pewnych rzeczy jasno np. tym którzy mają nad nami przewagę siły a jasne 
wypowiedzenie się mogło by nas kosztować utratę zdrowia lub życie. Czy również w tym sensie należy milczeć 
? Nakaz milczenia sugeruje, że wypowiadając się w pewnych okolicznościach,  popełnilibyśmy błąd, obrażając 
tym samym rozum i jego narzędzie logikę określane  w swojej istocie  najtrafniej jedynie przez autora  tej 



dyrektywy tj. Wittgensteina.  Ale czyż  życie nieustannie nie obraża i  nie drwi z rozumu ? Czyż nie należałoby 
zatem zrezygnować raczej z życia niż narażać na szwank majestat rozumu ? Tak  oto w prosty sposób 
ześlizgnęliśmy się na krawędź nihilizmu, dochodząc do niego tym razem przez dyktaturę pewnych reguł 
językowych. Na zapleczu myślowym dyktatora hula nicość. I cóż to ma za znaczenie, że wybierzemy zgodnie z 
nakazem raczej milczenie niż gadanie ? Czy świat potoczy się innymi tory ? Czy wróci do kolein z których 
podobno wypadł  ? Ludzkość od zarania dziejów cywilizowanego świata walczyła z błędem ? Do jakich jednak 
doszła rezultatów ? Hamletowi  świat wypadł z kolein , ....to jeszcze pół biedy. Nam ciśnie się na usta pytanie 
czy kiedykolwiek świat toczył się jakimikolwiek określonymi  koleinami.? Nasz wiek XX należał do najbardziej 
rozgadanych stuleci w historii. Losy tego stulecia potoczyły się zupełnie inaczej niż sugerował to we  
wspomnianej wyżej maksymie Wittgenstein. Kto wie czym by to stulecie byłoby gdyby udało się jego twórców 
Wittgensteinowskim nakazem powściągnąć ? 
Człowiek to istota paradoksalna może mówić o tym czego nie da się jasno powiedzieć. Specjalista od 
kwadratury koła. Może również marzyć o tym czego nie da się dokonać. Wittgenstein  przeciw marzeniom 
skierował ostrze swojej sławnej sentencji.  Czy zgodnie z nią nie należało w dobie Odrodzenia mówić o 
latających maszynach, albo łodziach podwodnych ? Ktoś jednak mówił o tym co zapewne dla nikogo poza nim 
jasne nie było. Dzięki temu wykroczeniu  przetrwało marzenie które pewnego razu stało się ciałem. 
Wittgenstein należy do kręgu tych którzy  wojują milczeniem. Należy zamilczeć pewne kwestie wtedy zczezną. 
To o czym się nie mówi ,nie istnieje.  Może jednak jest odwrotnie istnieje tylko to o czym się milczy. O tym 
czego nie da się powiedzieć jasno trzeba niekiedy krzyczeć a czasami śpiewać. Wittgenstein  prawodawca  
niczym Mojżesz albo Platon mówi co powinniśmy a czego nie powinniśmy czynić. Życzył sobie posłuchu dla 
swoich  szarych komórek . Panować chciał. 
 
1002 
Apropos dążenia do „ więcej” Aleksander Macedoński bywał podobno smutny z powodu niemożności podboju 
świata atomów Demokryta. Czego nie można podbić, tym się nie należy smucić. Jakie piękne marzenie o 
panowaniu nad energią atomów ? A. Einstein  jest częścią tej  historii, łączonej w naszej tradycji z koncepcją 
Demokryta która spędzała sen z powiek napotężniejszemu człowiekowi ówczesnego świata. Einstein świat 
atomów podbijał i spostrzegł w końcu, że sam ( a wraz z nim ludzkość) został podbity. 2000 lat trzeba było 
marzyć co najmniej. Teraz już wiemy co przychodzi na gołębich nóżkach. Stąpa w ten sposób marzenie które 
zmienia świat. To nie pieniądz rządzi światem, żądzą nim marzenia.   
 
1003 
Oto próbka wspaniałej dziecięcej twórczości: na pytanie co najbardziej zafascynowało cię w  Afryce kilkuletnia 
dziewczynka odpowiada to, że słonie mają włoski na końcu ogona. 
 
1004 
Czym jest twórczość ? Swoistym rodzajem alchemii dokonującej się w retorcie  osobowości. Połączeniem 
marzenia Aleksandra Macedońskiego z wypowiedzią małej dziewczynki o Afryce. Najbardziej własna 
konstrukcja. Hybryda która dotąd być może nie zaistniała w żadnej innej głowie. Może też w żadnej innej głowie 
nie zaistnieje ? Takie rzeczy tylko proporcjonalnie większe łączy chyba sam Bóg. Może to jest powinowactwo 
albo podobieństwo. Tak powstaje mój świat i twój zapewne też. 
 
 
 
 
1005 
Jaki piękny ten Aleksander Macedoński ? Zawojował cały znany ówczesny świat ale zrozumiał, że nie podbił 
wszystkiego. Marzenie obaliło jego sny o potędze z jednej strony z drugiej nadało mu wymiar nieskończoności. 
Może w ten sposób rodzi się skromność obok największej światowej potęgi. Moc i niemoc splecione ze sobą. 
Światło i cień woli mocy. Jeśli chcesz  jednej dostaniesz  i drugą.  
 
1006 
Młodość wydaje się być szczególnie naznaczoną erotyzmem. Później okazuje się, że miejsce  erotyki może zająć 
ból i cierpienie równie regularne i intensywne, towarzyszące nam w każdej chwili. Wówczas nie dostrzegasz już 
lekkiego kroku bioder kręcicielki widzisz jedynie rozkład. Mieszkaniec ogrodów rozkoszy staje się 
mieszkańcem krainy cienia. Koło fortuny przetoczyło się po tobie. Czyż nie jest to jednak pełnia ? Dopiero 
jednak wtedy gdy zostałeś  żywcem pogrzebany ? Zapóźno i nie tak. Płoniesz we własnym ogniu  jak Feniks 
miejmy nadzieję. Wieczny pożar świata w indywidualnym wymiarze.  Czy wszystko to dym jest i z wiatrem 
uleci ?  
 



1007 
Czyż  wychylenie się wahadła życia w stronę śmierci nie oznacza właśnie przekroczenia smugi cienia ? 
                                                                                                   
1008 
Filozofii często stawia się zarzut konfrontowania nas z nierozwiązywalnymi problemami. Rzeczywiście filozofia 
wobec takich problemów często nas stawia. Nie znaczy to jednak by można to było jej zarzucać. Spójrzmy na 
naukę czy wobec jej dokonań  nie możemy postawić  również wielu  pytajników ? Jaki problem bowiem 
ostatecznie nauka rozwiązała ? Czy ustaliła stanowisko wobec prawdy ? Czy pokonała głód, choroby ? Czy 
stworzyła idealny ustrój polityczny ? To nie filozofia, czy nauka stawiają nas przed nierozwiązywalnymi 
problemami, czyni to samo życie. Czy to jest jednak powód by je odrzucić  lub uznać za mało istotne ? 
 
1009 
O tym czego jasno nie można powiedzieć należy milczeć ? Komu nie da się powiedzieć ? Komu nie warto 
mówić? Kiedy nie warto? Czy możemy milczeć wobec samych siebie, o tym czego nie udaje się powiedzieć 
jasno? 
 
1010 
Jedno marzenie towarzyszyło człowiekowi od zawsze. Marzenie o Bogu. Bóg nawet jako pobożne życzenie i tak 
pozostaje najciekawszą kwestią życiową. 
 
1011 
Marzenie jest faktem . Cóż na to Wittgenstein i nauki przyrodnicze ? 
 
1012 
Człowiek czyli homo sapiens. Dlaczego jednak nie marzący o Bogu.? 
 
1013 
Co było pierwsze marzenie czy myślenie? Marzenie rządzi myśleniem pod warunkiem, że jasno odróżniamy 
jedno od drugiego. 
 
1014 
Jeżeli zwierzęta marzą o Bogu  to między człowiekiem a zwierzęciem nie ma zasadniczej różnicy. Zwierzęta 
milczą, może nie mówią tego czego nie da się jasno powiedzieć ?  
 
1015 
Jeśli marzenia uznamy za nieracjonalne to tym bardziej człowiek nie jest zwierzęciem rozumnym. Chyba, że 
głębszy rozum tkwi w antagoniźmie racjonalnego i nieracjonalnego, porządek wyższego rzędu, mądrość jakaś 
niepojęta. Wraz  z  przyrostem mądrości zwiększa się skala głupoty, toczy się ona niczym bałwania kula 
śniegowa.  Czy podołasz przełkąć tą pigułę ?   
 
1016 
Marzenie jako sposób myślenia, odczuwania, poznawania przyszłości, wehikuł do wyprzedzania czasu, metoda 
walki z bezwzględną  nieuchronnością przemijania  na której zasadza się czas.  
 
 
 
Marzenie jako wersja walki z wiatrakami czasu i konieczności, odsłania  Syzyfowy wymiar człowieczeństwa. 
Teraz już wiadomo co Syzyf toczy pod górę, marzenie stało się jego kulą u nogi.  
 
1017 
Apropos kuli Arystoteles do niej jako jedynej nie znalazł przeciwieństwa ? 
 
1018 
Stworzenie świata z niczego nadało wartość nicości. Odsłoniło właśnie jej możliwości bycia niemal wszystkim. 
Dlaczego Bóg stworzył świat ? Czyżby nie mógł znieść nicości ? Skoro dzisiaj mamy do czynienia z nihilizmem 
być może znaczy to, że coś się szykuje ? Właśnie teraz bardziej niż  kiedykolwiek w dziejach możliwe jest 
creatio ex nihilo.  
 
1019 



Zło tłumaczy się niekiedy buntem upadłych aniołów które przechodzą na stronę przeciwną stwórcy. Może jeśli 
chodzi o genezę dobra jest odwrotnie dobro  zawdzięcza swe istnienie buntowi diabłów które stały się aniołami 
na przekór złemu demiurgowi szatanowi. 
 
1020 
„O tym czego nie da się powiedzieć  jasno należy milczeć”. Ciekawe za jaką uchodziłaby wedle reguł 
proponowanych przez  Wittgensteina  znana sentencja grecka „ poznaj samego siebie” ? Należy domyślać się, że 
jest ciemna nie tylko dla Wittgensteina ale również  dla wielu innych którzy się nad jej sensem kiedykolwiek 
zastanawiali ? Czy jednak nie należało jej zatem wypowiadać ? Czy możemy sobie wyrazić europejską  kulturę 
bez tej maksymy ? Wittgenstein zdaje się sugerować, że albo coś rozumiemy od razu jako  oczywistość albo to 
coś zamilczamy. Dlaczego by jednak nie rozświetlać tego co powiedziano ciemno przez tysiące lat ? Czyż nie na 
tym polega zagadkowość istnienia i  zdumiewająca więź poznających ? Nie wszystko wszakże jest jasne i 
oczywiste na szczęście. 
 
1021 
Nakaz miłowania bliźniego swego jak siebie samego odnosi się krytycznie do zastanego stanu rzeczy w którym 
siebie kochano ale nie kochano bliźniego. O ile warunkiem miłości drugiego wydaje się być miłość własna o tyle 
nie wiadomo czy nienawiść do drugiego jest pochodną  nienawiści do samego siebie ? Czy też może być plonem 
opacznie pojętej miłości własnej ?  
 
1022 
Gwoli sprawiedliwości wypada uzupełnić wcześniej wypowiedzianą pod adresem rewolucjonistów myśl 
dotyczącą ofiar jakie w postaci dzieci przybijanych do drzwi za języki składają  swej bogini „Szubad”. 
Konserwatysta inaczej, chociaż pod pewnymi względami podobnie  dla  świętego spokoju gotów cierpienie 
dzieci   zaakceptować. Tak czy inaczej dzieci muszą cierpieć i ginąć. Teraz możemy wybierać. 
 
1023 
 „Najpierw żyj później filozofuj” głosi znana maksyma rzymska. Na pierwszy rzut oka po Wittgenstein’owsku 
wszystko jasne, ale gdy tylko przyjrzymy się bliżej pozostaną jedynie pytania i wątpliwości. Cóż  to bowiem za 
życie należy najpierw wieść ?  Czy według własnego  „widzimi się” ? Czy też sugeruje się tutaj jeden 
szczególnie chwalebny sposób przepędzania żywota ? W którym momencie ma nastąpić to później ?  Kiedy 
możemy wreszcie zacząć filozofować ? Czy idzie tutaj o zalecenie: najpierw działanie później namysł ? A więc 
działanie bez namysłu, bezmyślne pół biedy jeśli oparte na instynkcie albo( i) intuicji. Może ma się ono wspierać 
na stadnym popędzie ? Dlaczego nie odwrotnie najpierw filozofuj później żyj ? Albo najbardziej akuratnie żyj i 
filozofuj. Czy można zresztą inaczej ?  Któż wpadł na ten absurdalny pomysł rozdzielenia filozofii i życia ?   
 
1024 
Nie wiemy co Wittgenstein sądził  o swoim przykazaniu by milczeć  jeśli czegoś nie da się powiedzieć jasno ? 
Pewnie  uważał je za jasne ? Nam przedstwia się ono jednak inaczej. Weźmy dziecko uczące się mówić. Czy dla 
niego cokolwiek jest jasne ? Czy zatem ma milczeć ? Czy stan olśnienia nie jest czymś jasnym właśnie ? Ale 
jednak trudno o tym stanie mówić jasno. Zarówno wtedy gdy chcemy wyjawić  jego treść jak i genezę. W tym 
Wittgenstein’owskim pragnieniu światła wyraża się jakaś oświeceniowa nuta. Prometejski rys zawłaszczania 
ognia  Z jakich otchłani ciemności dobiegało to wołanie o jasność ? Może to był mrok po „śmierci Boga”? 
Ciemno woła Wittgenstein!. Ale czyż choć raz świecę zapalił ?  
 
 
Czy o snach można mówić jasno ? Jasno od biedy da się gadać o „się” właśnie, o tym co bezosobiste. Jeżeli 
każdy z nas jest unicum ? to czy w swoich osobistych wypowiedziach możemy spełnić wymóg jasności ? Dziś  
coś  jest z grubsza jasne ale czy takie pozostanie za 100 lat ? Czy pozostanie takie już dziś tyle, że na innych 
szerokościach geograficznych ? Czy na końcu jasnego nie napatoczymy się na ciemne ? Zatem przyjdzie nam 
urwać w połowie słowa ? Wittgenstein obwieścił kryzys rozumienia. Wiedzy przybyło ale ciemność 
spotęgowała się. Biedny  Wittgenstein nie znał  uroków szeptania po ciemku.  
 
1025 
Wszelki racjonalizm jest niewystarczający, dopóki nie akceptuje jako swojego warunku nastroju, przez co traci 
zapewne swoją gatunkową czystość. Racjonalizm pitagorejsko- platoński został odpowiednio nastrojony przez 
misteria orfickie, przygotowujące niejako umysły, wprowadzające je we właściwy stan. Kant pięknie mówi o 
zmysłowych apriorii warunkujących nasze rozumowe poznanie. Nie wspomina jednak, o ile nam wiadomo, o 
warunku szczególnego  nastrojenia  umysłu do racjonalnego myślenia. W tym przypadku głębszy był Schiller  
(prekursor wąchaczy) który by tworzyć musiał wąchać skórkę pomarańczy, nosem  złotej szukał konchy. 



                                                                                                 
1026 
Gdyby padł zarzut „emigracji wewnętrznej” odpowiemy ależ to ci którzy są na „zewnątrz” należą do banitów, 
wykluczeni zostali z  możliwości obcowania z jestestwem mającym środek wszędzie a obwód nigdzie. 
 
1027 
Skąd pochodzi dążenie do panowania, władzy ? Chęć władzy, pęd do niej wydaje się być spokrewniony z wizją 
Boga. Bóg wszakże jest wszechmocny a zatem stanowi przykład doskonałego władcy. Człowiek prometejsko 
nastawiony  zazdrości tej mocy, pragnie by indywiduum w miarę możliwości było wszechwładne. Pęd do 
panowania oznacza pragnienie kreowania rzeczywistości, czynienia jej człowiekowi podległą. Odwrotną stroną 
pragnienia władzy jest lęk prze byciem  nietwórczym, bezwładnym, podporządkowanym, nie mającym na nic 
wpływu, lęk przed stanem bycia marionetką jako uwłaczającym ludzkiej godności. Pęd do władzy to wiara w 
możliwość zrealizowania jakiejś wizji. Wola ucieleśnienia słowa. Pęd do władzy rodzi się z poczucia 
rozdźwięku  między stanem obecnym a wizją jako taki zawiera potężną dawkę marzycielstwa. Ten rozdźwięk 
jest nie do zniesienia. Trzeba uczynić  wszystko by dysonans ustąpił często za wszelką cenę, makiawielicznie.  
Uczynić własne „ja” naczelną zasadą rzeczywistości jej centrum, podwaliną. Rys chorobliwej miłości własnej 
objawia się w pędzie do władzy. Mus bycia lepszym w swoistym znaczeniu posiadania większego zakresu 
władzy. „Ja” ponad wszystko. Uczynić świat zależnym od” ja” tak jak to widzimy w przypadku solipsyzmu, móc 
kształtować go dowolnie niczym własne wyobrażenie by beze mnie sczezł , zszedł na psy. Gwałcić opór materii, 
zapładniać ją mojością, zawłaszczać, zniewolić po azjatycku. W końcu kto kim rządzi popęd nami czy my nim ?  
Wiek XX jako stulecie ulegające mirażą władzy absolutnej bez względu na koszty. Pęd do władzy jako 
najbardziej jaskrawy dowód przeciw zasadzie równości. Nie dąży się do władzy po to by mieć jej po równo. 
Cokolwiek miałaby ona oznaczać, dąży się do niej by mieć jej więcej niż inni, choćby przez chwilę, choćby o 
włos. Rozkazywać się chce. Coś szamańskiego tutaj występuje. Oto powiedziałem i stało się, niemal wg. 
baśniowej zasady stoliczku nakryj się. Pragnący ciągle więcej władzy wierzą, że biczując  morze zmuszą je do 
posłuszeństwa, rzucą je do swoich stóp. Stąd rozkosz i upojenie. Jednak morze odpływa a zatem odchodzi się od 
zmysłów. Czyż nie jest postawą władczą  i dostojną, obojętność wobec władzy, samego siebie, własnej oceny 
swojego położenia ? Kto  miał więcej władzy Aleksander Macedoński ? Czy Diogenes udzielający słynnej 
odpowiedzi najpotężniejszemu władcy tamtych czasów oferujących filozofowi swoje usługi ?  Czyż nie była to 
najlepsza odpowiedź jaką kiedykolwiek usłyszał od  filozofa władca ? „ Nie zasłaniaj mi słońca” Oto co dla 
odpoczywającego Diogenesa mógł uczynić Aleksander Macedoński. Po dziś dzień Diogenes zawstydza 
filozofów będących klientami władców różnego kalibru. Jakże pięknie Diogenes odwrócił Platona ? Władza nie 
odsłania słońca lecz  przeciwnie  przesłania je, zagospodarowuje sferę cienia. Digenes musiał wiedzieć to, co w 
końcu odsłoniło się i Aleksandrowi Macedońskiemu .Znał świat atomów Demokryta na którego podbój nie daje 
się wyruszyć nawet władcom najwspanialszych rydwanów. Da się coś zmienić ? czy nie w ogólnym stanie 
rzeczy  oto jest pytanie ? 
 
1028 
Dążących do władzy w zasadzie interesuje zmiana osobistego położenia. Hitler z bezdomnego rysownika 
pocztówek, zmienił się w dyktatora trząsącego całą Europą. Podobnie Stalin z przedmieść prowincjonalnych 
miast rosyjskich i więzień carskich wspiął się na szczyty władzy. Obaj rewanżują się później za swoje mizerne 
początki. Czy można wyobrazić sobie większy triumf uczucia rewanżu niż ten jaki towarzyszył  Hitlerowi  
wkraczającemu do Wiednia na czele  armii entuzjastycznie niczym imperator witany.  
 
 
Minęło zaledwie 20 lat od czasu gdy w Wiedniu  Hitler walczył o przetrwanie, błagając o miskę darmowej zupy. 
Cóż za nieoczekiwana zmiana miejsc ? Hitler odegrał się, czyniąc bezdomnymi miliony mieszkańców Europy. 
Nie inaczej Stalin w młodości wielokrotnie zamykany w wiezieniach, gdy okrzepł  u władzy posłał do łagrów 
milionowe rzesze obywateli ojczyzny wyzwolonego proletariatu. Zemsta jako czynnik nakręcający spiralę 
dążenia do władzy. Starożytni Grecy uważali  zemstę za najwyższy przywilej i rozkosz właściwą  bogom. N 
musiał jako miłośnik starożytnej Grecji wykonać w tym przypadku zdecydowany odwrót od tej tak pociągającej 
dla niego tradycji. Nauczał wszakże przezwyciężenie resentymentu. Co nie oznacza by odradzał walki o władzę. 
Przeciwnie chciał ja sprawować w jej najbardziej niedostępnych i istotnych regionach przesądzających o 
charakterze ludzkiego bycia na tysiące lat. 
 
1029 
Prymitywne z naszego punktu widzenia plemiona rozrzucone jeszcze tu i ówdzie po naszej planecie, nie mają 
zbyt czytelnej przeszłości. Nie można ostatecznie wykluczyć, że kiedyś miliony lat temu reprezentowały wysoki 
poziom cywilizacji, po czym zwyciężyło w tych społecznościach przekonanie ala Rousseau o szkodliwości 
dalszego rozwoju cywilizacji i konieczności powrotu do pierwotnego stanu natury, czego dzisiaj jesteśmy 



świadkami.  Czujemy  swoją wielką przewagę nad prymitywami ale nie wiadomo czy życie nie udostępnia nam 
w ten sposób swoistego zwierciadła odnoszącego nas nie tyle do naszej przeszłości co raczej przyszłości ? 
 
1030 
Sen jako ucieczka rozumu przed samym sobą. Życie by się regenerować wymaga regularnego zapominania o 
prawidłach zdrowego rozsądku. Z tej perspektywy można wytłumaczyć przynajmniej niektóre irracjonalne 
zjawiska dotykające boleśnie różne społeczności. Wojna, rewolucja wszelkiego typu ruchawki byłyby zatem  
odpoczynkiem tego co rozumne w życiu od samego siebie,  szalonym snem rozumu rozproszonego tu i ówdzie 
w dziejach, warunkującym jego przetrwanie i dalszy pochód przez dzieje. Zatem widzimy jak na jednym 
poziomie refleksji  dane zjawisko odsłania nam swoją nierozumną naturą zaś na innym dostrzegamy w tym 
braku rozumu sens, możliwość zaistnienia i dalszego rozwoju rozumu. 
 
1031 
Sen to nasze poza dobrem i złem. Wszystkim zwolennikom jasności pod rozwagę: oto nasza Ameryka, ziemia 
nieznana, ziemia niczyja  ciągle czekająca na  swego Kolumba. Nasza ziemia obiecana.  
 
1032 
Krytyk ,każdy z nas nim bywa, oceniając dany sposób myślenia, często określa go sformułowaniami  „nic 
nowego”, „nic nie wnoszące rozważania”. Taka ocena obciążona jest jednak poważnymi trudnościami. Cóż 
bowiem ma oznaczać nowość ? Radykalnie nowe byłoby dla nas niepoznawalne,  nie przystawałoby do naszego 
doświadczenia. Może chodzi  o nowość w sensie nowej kombinacji starych elementów która z nieznanych do 
końca powodów bałaby czymś pożądanym ?  Nowe bije w nudę, sugeruje rozwój, perspektywę, przygodę zdaje 
się mocniej i szczęśliwiej osadzać nas w życiu.  Nowe to także nowe dla kogoś kto ocenę ta wypowiada, także 
dla danej zbiorowości, cywilizacji.  Nowe wymaga pewnego wysiłku, żąda nie stereotypowej odpowiedzi tym 
samym odnawia nas jakby, powstajemy, stajemy się kimś innym, zyskujemy nową tożsamość. Im bardziej 
jednak rozszerzamy zakres  nowego, tym trudniej będzie nam uwierzyć w nowość. Coś nowego dla ludzkości 
trudno będzie wynaleźć czy odkryć. Miał z tym już problem sam Platon, dochodząc w końcu do przekonania 
„nic nowego pod słońcem”.  
Czy istnieje nowe dla Boga ? Czy samochód jest czymś nowym ? Nie zupełnie, jest to tylko jeden ze sposobów 
spełnienia starego jak ludzkość marzenia by przemieszczać się maksymalnie szybko przy minimalnym wysiłku. 
Czy internet jest nowością ? Podobnie i w jego istocie drzemie marzenie ludzkości by być wszędzie 
jednocześnie, by spojrzeć na świat wszystkimi oczami, by wiedzieć wszystko, by mieć więcej-najwięcej. W 
najlepszym razie będzie to zatem stare marzenie w nowe szaty przebrane. Ale skoro to marzenie towarzyszy 
człowiekowi od zawsze to czy można je nazwać starym ? Jest ono pochodną innego fundamentalnego marzenia 
najpłodniejszego może w życiowe konsekwencje, marzenia by być jak Bóg. By to marzenie realizować, nie 
koniecznie mocno musimy przesądzać coś na temat istnienia. Ale musimy być obdarzeni niemal boską 
wyobraźnią  W tym sensie „ śmierć Boga”  jako wyrok na naszą wyobraźnię oznaczałby koniec 
człowieczeństwa. 
 
1033 
Na problem nowego można spojrzeć z innej perspektywy. Czy nie lepiej byłoby gdyby Marks zamiast swoich 
„nowości” ogłosił światu jakąś znaną niemal oklepaną prawdę ? Czy za wszelką cenę musimy ulegać nowemu? 
nawet gdy jego konsekwencje są nieprzewidywalne i mogą nas zaprowadzić do nikąd.  
 
 
Wyczucie nowego ma historyczny charakter. Czym będą nasze nowości za 50 lub 100 lat ? Czym będzie nasz 
pęd do nowego u kresu naszej drogi ?Niezrozumiałą igraszką, błahostką być może. Czy możliwe jest nowe w 
świecie wiecznego powrotu ? Nowe znajduje usprawiedliwienie tylko przy założeniu linearnej koncepcji czasu. 
Zakłada również optymistyczna wiarę w postęp. Po cóż byłoby nam nowe gdyby nie miało okazać się lepsze niż 
stare? Chyba, że chcemy by było gorzej, albo wręcz  źle, bo jest to źródłem naszej inspiracji. Pęd do nowego ma 
w tle niechęć do starego utożsamianego ze złym  Stąd nowego wyczekuje się niczym Mesjasza który odkupi od 
złego. Więzią między starym a nowym jest nadzieja, splecina z przekleństwem i udręką spowodowanymi tym co 
stare.  Dane rozważania oceniamy jako „nic nowego nie wnoszące”. Ale cóż my istoty jednodniowe bańkom z 
powierzchni oceanu podobne możemy wnieść w istnienie,  w tym zwłaszcza co nowego ?  Wnosić coś znacząco  
nowego mogą  tylko wierzący, że biczownie morza ma sens. Załóżmy, że wiele wnoszącemu do istnienia 
Marksowi przeciwstawimy „nic nie znaczącą egzystencję X”. Czyż jednak X nie będzie dla nas bardziej 
prawdziwy, ostatecznie lepiej zestrojony z całością  nie podejmujący się biczowania morza a więc mniej 
fałszywie nadęty, mniej pretensjonalny, wymykający się grotesce i bufonadzie ? Powracają  nam Diogenes i 
Aleksander. Vitae contemplatiwa contra  vitae activa.  
 



1034 
Historia Manson osnuta jest wokół problematu poruszającego i prowadzącego do zbrodni Raskolnikowa. 
Dlaczego Mansownowi nie wolno zabijać, natomiast przedstwicielom establishmentu wolno to czynić  i to w 
dodatku w majestacie prawa ? Dlaczego Mansonowi w imię jego historiozofii nie wolno zabijać a Marksowi w 
imię jego nauki wolno ? Czyżby była tylko jedna odpowiedź  sprowadzająca się do problemu skali ? 
Establishment ,Marks, marksiści, naziści mordują na masową skalę. Poza osobiście dotkniętymi działaniem ekip 
od mordowania na globalną skalę, wielkie są zastępy tych którzy z tej działalności czerpią pokaźne korzyści i 
lobbują  w związku z tym w obronie czci swoich dobroczyńców będących teoretykami, zleceniodawcami  
zbrodni lub/i zleceniobiorcami. Raskolnikow, Manson swoimi morderstwami nie przyczynili się jednak do 
dobrobytu zbyt wielkiej liczby osób. Stąd przyszło im zapłacić. Do tego zbyt zuchwale odsłonili zasadę 
dobrobytu zbiorowości, zawdzięczającej tak wiele zbrodni. Tego typu lustrzanego odbicia w postaci 
Raskolnikowa czy Mansona zbiorowość nie znosi. Byli zbyt słabi by mogli zapewnić sobie bezkarność. Ot co. 
Tak jak zbyt słabe były ich ofiary by się bronić. 
Czy wiemy co skłoniło ich do zbrodni ?  A co niemal skłoniło biblijnego Abrahama do ofiary  z Izaaka ? Dziwne 
,że obrona Masona nie poszła tym tropem ? Czy To Co Abraham nazywał Bogiem nie było aby jego 
przeciwieństwem ? Dlaczego w oczach Boga uznanie zdobył Abel a nie Kain ? Fatalizm Starego Testamentu.  N 
to zrozumiał, dlatego próbował  stworzyć własny testament będący propedeutykę do nadczłowieczeństwa. Nie 
wiedział jednak uznając wielkość Starego Testament, że istnieją  tacy dla których Stary Testament to tylko liche 
odbicie Kabały. Albo wiedział choć tego jasno nie dał do zrozumienia. Gdzie zatem szukać źródła światła 
Zaratustry ?   
 
1035 
Zabawny jest zarzut często pod adresem N formułowany a wytykający mu jego rzekomą twardość, dająca znać o 
sobie np. w stosunku  Zaratustry do chorych. O ileż  więcej  twardości znajdziemy na każdej niemal stronie 
Starego Testamentu, czy dzieł  Marksa. Ale i to nie jest jeszcze chyba szczyt twardości skoro Stary Testament 
może uchodzić za liche odbicie podstawowego tekstu.   
 
1036 
Manson, Raskolnikow  niczym gwałciciele  zdarli z życia pożądliwością gnani  zasłonę Maji. Pochopna odsłona 
tego rodzaju może prowadzić zbiorowość do samobójczego obłędu, do wojny wszystkich ze wszystkimi. W 
„prawie do zabijania” tak jak w innych rejonach życia nie ma równości. Nie wszyscy mogą zabijać. Manson, 
Raskolnikow buntowali się przeciw władzy, która z istoty swej  jest  nierównością. Władza rzuca ci w twarz 
„mnie wolno a tobie nie”.  Establishment może wysłać do Wietnamu dzieci, by zabijały inne dzieci, również te 
które dopiero spoczywają w łonie matki. Ale tobie Manson tego nie wolno. Oto różnica.  Hierarchii znieść nie 
mogli ci z krwi i kości demokraci. Kruszyć  chcieli mury,  krępujące ich  wolność, nie życząca sobie granic 
zwłaszcza tych arbitralnie narzuconych przez innych nielepszych w ich ocenie od nich samych. Mansona i 
Raskolnikowa niesprawiedliwość kuła w oczy, ci którzy zabijali mienili się sprawiedliwymi, wykonywali prawo, 
osądzali i skazywali  innych którzy również ośmielili się zabijać. Najwidoczniej ten sam czyn popełniany przez 
różne  osoby  nie jest tym samym czynem. Władza oferuje możliwości oceniania, co jest dobre a co złe.  Kto jest 
dobry a kto zły. Kto żył  będzie, a kto przepadnie  mrokami zapomnienia na wieczność okryty.  W tym sensie 
pochodzi od Boga, ale nie należy rozumieć koniecznie tego w ten sposób, że Bóg tej władzy mocą swobodnego 
aktu swojej stwórczej Osoby udzielił..  
 
 
 
Raczej tak, że oto człowiek wyobraża sobie moc Bożą i na podstawie tego wyobrażenia przez zazdrość i 
konkurowanie uzurpuje sobie podobną władzę. Bóg nie musi istnieć, o ile wiemy co to znaczy (np. tak jak tzw. 
obiekty fizyczne), by być wszechmogącym w znaczeniu dominowania ludzkiej duchowości. Bóg  jak marzenie 
stanowiący jej leitmotiv. Tej melodii duchowych sfer  nie można wyeliminować chyba, że wraz  z człowiekiem. 
O  to  marzenie  rozbiła się  najtwardsza z rewolucji, co twardszą niż hartowana stal chciała siebie widzieć. 
Raskolnkow i Manson nie potrafili znieść braku równowagi w ocenie tego samego. Nie mogli pogodzić się  z 
tym,  że w tym przypadku dla nich nie ma żadnej wolności, żadnego braterstwa to bolało i w końcu popchnęło 
do zbrodni. Dwóch demokratów, zbyt skwapliwie wierzących w ideologiczne slogany. 
 
1037 
Czy znamy z autopsji odpowiedź na pytanie jak to jest być jednym z pięknych ludzi ? Tak oto rozstrzyga się 
nasze być albo nie być hołotą. 
 
1038 



Czy każdy z nas jako odrębna  egzystencja jest  czymś  nowym a przeto unikalnym, czy też  nie ? Jeśli tak to czy 
jesteśmy w stanie w jakiś sposób to szczególne novum wyrazić ? Czy  twoja  unikalność wnosi coś znaczącego 
do istnienia ? czy też przeżywamy jako nowe to, co w gruncie rzeczy dokonuje się według starych utartych 
schematów ?  Nowe oznacza niepowtarzalne a także świeże, dalekie od śmierci. Chociaż i nową/świeżą na swój 
sposób może być oczywiście również nasza starość. Oto ten, który stary jest w stylu  jak nikt inny przed nim. 
Czy to mało ?  To przecież prawie wielkość ?  
Unikalne  ma to do siebie, że nie może zostać zamknięte w żadnej regule, nie prędko jego istnienie stanie się 
jasne. Nic dziwnego, że zostaje tak często przemilczane, albowiem czego nie można wypowiedzieć jasno o tym 
należy milczeć. Wittgenstein bynajmniej nie sformułował nic nowego, nie wyznaczył w swojej dyrektywie 
wbrew pozorom przyszłości, raczej konkludował wypróbowane do bólu, metody z przeszłości.. Wyraził w tym 
głośnym zbyt głośnym zdaniu, mentalność stadną: co nie da się ująć w regułę, o tym sza. Tak oto wyjątek 
jeszcze raz przez autorytet został skazany na unicestwienie. Kolektyw ta zmora  XX  stulecia dopadła i 
zawładnęła także Wittgensteinem. 
 
1039 
Nowe i stare to wariacje na temat tożsamości i różnicy. Otchłań  nowego otworzyła się wraz z heraklitejską 
metaforą rzeki. Odtąd nowe świeżo wylansowane zaczęło zagrażać tożsamości. Jestestwo rozpoznało siebie jako 
tak szybko podlegające zmianą, że nim skonstatujemy jego tożsamość, uchwycimy czym jest, już musimy nasze 
ustalenia rewidować ponieważ okazało się być czymś zupełnie innym. Odkrywanie nowości jako choroba 
pamięci. Nie każdy na nią jednak cierpiał. Empedokles utrzymywał, że pamięta  wszystkie swoje poprzednie 
wcielenia. Z jego perspektywy domena nowości przedstawiała się bardzo mizernie. Kto by pomyślał, że nasz 
wiek obarczony bezprecedensowym balastem wiedzy o przeszłości cierpi jednak na zaniki pamięci. Wskazuje na 
to jego nieustanne, nienasycone uganianie się za nowością. Wiek XX jest nieempedoklesowy z natury. Czyżby 
zapomniał o Bogu i przez to mimo pozornego powiększania zasobów pamięci, ciągle mu jej brakuje. Skoro nie 
słyszy przewodniej melodii, nie dziwi również to, że poszczególne fragmenty utworu różnicują mu się na 
potęgę, nie przypominając jeden drugiego. 
 
1040 
Bycie autentycznym może nam się nieco rozjaśni  gdy uświadomimy sobie czym jest np. autentyczny obraz ? 
Mianowicie jest dziełem danego autora a nie kogoś kto do autorstwa rości sobie pretensje. Stąd wypływa ważna 
dla nas wskazówka. Każdy o ile chce być autentycznym musi stać się kompozycją własnego autorstwa. 
Roszczenia innych do tego by nas kształtować należy umiejętnie wykorzystywać ale z zachowaniem nad nimi 
panowania. Postulat bycia autorem samego siebie, kształtowania samego siebie na podobieństwo dzieła sztuki  
to trudne wyzwanie. Oddziałowuje na nas całość  istnienia, nieskończona liczba czynników którym usiłujemy 
nadać nasze osobiste piętno. Czemu autentyzm wydaje się być wartościowym ? Ma coś w sobie z prawdy, 
oczywiście rozumianej inaczej niż adekwacyjna teoria głosi , prawdy będącej nagłym olśnieniem, poczuciem 
istotności i wagi nie poddanym jeszcze obróbce myślenia. Ekstremalnym przejawem wiary w moc autentyzmu 
jest przekonanie wyrażone przez N słowami „lepiej jest być głupim na własny rachunek niż na cudzy mądrym”. 
Głupstwo własne cenniejsze niż powtórzona mądrość. Czemu ? Czyżby ze względu  na walor nowości a może 
twórczości ? 
 
 
 
 
 
1041      
Czy  dzieje człowieka nie są dziejami zwierzęcia które nie wiadomo czemu uznało, że jego autentyzm polega na 
byciu człowiekiem?. Jak to w ogóle było możliwe ? Cóż to była za chwila w dziejach istnienia? Czy zwierzęciu 
udało się być autentycznym ? Raczej problematyczne. Udawało inne jestestwo ale koniec końców staczało się 
zawsze w stan bycia, którego już dłużej nie chciało. Zwierze udające człowieka. Jeszcze nie udało się być w 
pełni człowiekiem, a już krzyknięto dość człowieka, zmierzajmy ku nadczłowieczeństwu. Czy owo zwierzę 
również gorąco pragnęło nowości. Obmierzła mu zwierzęcia sierść. Zapragnęło ujrzeć nową maskę, nowe 
oblicze gdy pochyli się nad lustrem tafli jeziora. Inaczej niż  Narcyz, zwierzę dostrzegło swoje odbicie i przeżyło 
wstrząs, może znienawidziło siebie, gdy dojrzało swoja włochatą,  tępą gębę. Czyż nie płodna była to nienawiść 
? Czy może była to raczej miłość nieobecnego jeszcze, ale którymś zmysłem już  rozpoznanego ludzkiego 
oblicza ?  Zwierzę które pojęło możliwość  wyobrażania sobie tego czego nie ma, pół zwierz pół marzyciel. 
Niepojęty stan istnienia.   
 
1042 



Może to czy udało się człowiekowi  być człowiekiem ? czy nie ?  nie ma większego znaczenia.  Ważniejsze jest 
to, że człowiek tak jak kiedyś  zwierzę znużył się sobą  samym, przeraził się swoim odbiciem  lustrzanym i w 
następstwie zapragnął   czegoś „więcej”. Człowiek pokochał swoje „nad” które uprzednio być może sam sobie 
wyimaginował.. Przy okazji widać niejasno jak  ze starego wydobywa się nowe. Nagle dochodzi do katastrofy i 
stajemy wobec czegoś nowego, na dobrze dotąd znanym miejscu pojawia się inne, różne, nieoczekiwane, 
niezapowiedziane. Tam gdzie do niedawna wszystko było jasne i oczywiste, natrafiamy teraz na niewyobrażalne 
z którym latami będziemy się próbowali oswoić. Może ktoś chce powiedzieć, że ma władzę nad cudem 
przemieniania, że tutaj panuje. Nic z  tego, w tym przypadku jesteśmy podwładnymi. Pozostaje pytanie kogo ? 
lub czego ? Jak wygląda w tych sferach droga służbowa ? Czy rozkazy płyną bezpośrednio czy przez szereg 
ogniw ? Przypuścimy, że płyną jak światło z najodleglejszych od nas super nowych. To jednak sugerowałoby, że 
mamy  co prawda światło ale być może jego źródło już nie istnieje. Chyba , że trafi się ktoś, kto obdarowany 
mocą twórczą, w ekstatycznym przeżyciu doświadczy ponownie misterium przemiany starego w supernowe 
centrum istnienia.  
 
1043 
Walka starego z nowym to nie tylko bój spotkaniowy.  Mamy tutaj także do czynienia z miłosnym pożądaniem i 
z jeszcze niejednym zapewne czymś czekającym ciągle by  je w końcu po imieniu  zawołano.  
 
1044 
Kto jest  autentyczny łatwo poznać, zwłaszcza dzisiaj gdy autentyk jest prawdziwą rzadkością. Oto widzimy 
aktora wcielającego się w postać Heroda, pada tylko kilka zdań, w tym jedno znakomite zdradzające z kim 
mamy do czynienia. Herod mówi do jednego z dworaków krótko i ostro „nie przytakuj mi”. Czyż mógłby nas 
bardziej zaskoczyć ?  Każdy inny na jego miejscu czułby się mile połechtany. Ale Herod to nie każdy, nie idzie 
na tani lep pochlebstw. 
 
1045 
Jezusa ukrzyżowali Jego wrogowie. Wymowę tego centralnego dla chrześcijaństwa wydarzenia zmienia nieco 
prosta życiowa obserwacja. Znamy przecież przypadki w których żony krzyżują mężów, mężowie żony, rodzice 
dzieci ,dzieci rodziców. Sami jesteśmy przybici do krzyża własnych charakterów. Co gorsza nie dokonuje się to 
w obrębie żadnej historiozofii. Krzyżowanie bez sensu. 
 
1046 
Filozofowie nie zbyt często zajmowali się dotąd powszechnością zbrodni. Patrząc na dzieje, można by rzec ,że 
jest ona niemal naszym chlebem powszednim. Człowieka określiliśmy już mianem „tęskniący za Bogiem” teraz 
należy myśl tą uzupełnić, człowiek jako tęskniący za zbrodnią, marzący o zbrodni. 
 
1047 
Ostatecznie pozostaje w tym kontekście jeszcze jedna wątpliwość czy niezbyt  wspaniałomyślnie przypisaliśmy 
człowiekowi tak wiele możliwości ?  Czy nie jest aby tylko medium przyrody bez przerwy płodzącej i 
mordującej? Wszystko co dzieje się pomiędzy, to tylko zagapienie się przyrody, ziewnięcie natury. 
 
1048 
W Chrystusie zdumiewa to, że był pierwszym z Bogów tak słabym. Można Go bowiem było lżyć i zabić a 
jednocześnie tak potężnym bo panującym niepodzielnie przez 2000 lat. 
                                                                                                      
 
1049 
Oto zaległa wokół niego cisza, jakby kamień rzucony  w wody toń,  jest jednak pytanie idzie w głębie czy na 
dno? 
 
1050 
Filozofowie zawdzięczają  wiele dzieciom. Heraklit np. jeśli w ogóle komuś poświęcał czas, to tylko dzieciom 
przypadkowo spotkanym na ulicach i rynkach Efezu.  Uczył się od nich intensywnie,  by w końcu wprowdzić do 
swej filozofii  figurę dziecięcia świata wiecznie igrającego ze sobą. O wiele mniej dzieci zawdzięczają  
filozofom. Gdzież  jest jakaś piękna platońska baśń dla dzieci ? Może pisał je Marks ? 
 
1051 
Historia Święta Zmartwychwstania Chrystusa jakże wątpliwa. Oto trzy kobiety zobaczyły pusty grób. Proste 
Jezus został tam złożony przed trzema dniami, skoro ciała nie ma  znaczy, że Chrystus zmartwychwstał. Potem 
ukazał się apostołom. O czym mówił ? Zachował się jak prawdziwy mężczyzna, chciał  by wreszcie podano coś 



do zjedzenia. Tyle na temat tych wydarzeń przekazuje nam jeden z Ewangelistów. Zaledwie kilka, budzących 
same wątpliwości, słów relacji o wydarzeniach  tworzących podstawę kultury łacińskiej. Jakie jednak dzisiaj 
mamy kontrpropozycje ? Panowanie zbiorowości ( pod postacią społeczeństwa obywatelskiego funkcjonującego 
w ustroju tzw. demokracji masowej) albo panowanie indywiduum np. w postaci N nadczłowieka.  N bliższy 
mimo całej krytyki Chrystusowi przez wydobycie podstawowego znaczenia dla kultury indywidualnej ludzkiej 
egzystencji. Chrystus i N sprzeciwiali się bałwochwalczemu kultowi narodu/gromady wynoszonemu do rangi 
wartości najwyższej. 
 
1052 
Czy zadanie wypracowania spójnej i całościowej  postawy wobec świata nie przekracza naszych możliwości ? 
Jak bowiem do oceanu może odnieść się kropla wody ? A jednak można nienawidzić bądź afirmować. 
Namiętnie badać albo zachować tzw. obiektywizm. Dostrzegać tajemnicę albo widzieć  jasno.  
 
1053 
Na czym polega fenomen wielkich przywódców religijnych ? Skąd pochodzi Ich siła ? Czyżby wyprzedzali w 
swym rozwoju duchowym resztę zbiorowości o tysiące lat ? Odkrywają w sobie królestwo „super ego” podczas 
gdy inni dopiero zaczynają rozpoznawać zjawisko „ego”. Stąd pochodzić może niemal nadludzka aura jaką 
emanują. Wszystko co czynią wydaje się być  natchnione, jako szczególnie udane indywidua reprezentują 
niezwykle szczęśliwy rzut kości., kombinację psycho-fizyczną niepowtarzalną już nigdy więcej, dlatego też 
prawie niewiarygodną.  Chrystus głosił  przezwyciężenie śmierci, kto wie, może był tego bliski jako Jedyny. 
Może życie tylko raz zbliżyło się do tego ideału. Cóż to by było za zaprzepaszczenie ? Może pod tym względem 
Chrystus stanowił najwybitniejsze osiągnięcie natury ? Dlatego głosił, że istnieje jedna droga, zboczenie z niej 
oznacza wycofanie się natury w utarte koleiny, powrót człowieka do bezpiecznej bo znanej  roli zwierzęcia 
stadnego. W przypadku Chrystusa natura zadziwiła samą siebie to było zdziwienie na kosmiczną skalę. Później 
już tylko zero zdziwień wszechświatowa nuda i wyczekiwanie. Natura być może potrzebuje miliardów lat by 
przybliżyć się ponownie do tego wyniku. Po trudzie wydania z siebie Chrystusa, zapadła w tysiącletni sen 
zimowy. Czyżby jedynie wytężona do granic ludzkich możliwości wiara mogła przenosić góry gór, spowodować 
jeszcze raz niezwykłą bujność wegetacji ? Mierność  mas jest być może konsekwencją lokaty całego kapitału 
natury w Jedynego. To było zagranie va banque. 
 
1054 
XX wieczne odejście od  wartości feudalnego społeczeństwa wiary, honoru i ojczyzny oznacza eksperyment 
mający na celu pokój. Jeśli ludzkość ( w zachodniej swej odmianie) wyznając te wartości chwytała się raz po raz 
za łby,  w tym w sposób szczególnie spektakularny w okresie II Wojny Światowej, to nasuwa się wniosek, że 
należy wychowywać młode pokolenia w oparciu o negację  tych wartości. Wówczas może otrzymamy inny efekt 
końcowy np. w postaci  niezakłóconego większymi ruchawkami wszechświatowego pokoju, gdzie na wspólnej 
łące owieczka obok wilka spokojnie się wypasa. 
 
1055 
Czyżby naturze łatwiej było wypiętrzyć raz jeszcze Himalaje niż ponownie stworzyć pięknego człowieka ? Tu i 
ówdzie głoszą koniec humanistyki. Zaprawdę niewiedzą co czynią. Byłby to wszakże koniec marzeń o pięknym 
człowieku.  
 
 
 
 
1056 
Credo techniczno -mechanicznego  sposobu odczytywania  świata „każdy człowiek jest taki sam” credo religii 
chrześcijańskiej „każdy człowiek jest inny”. Dzisiejszy postęp w ujednoliceniu człowieka  zawdzięczamy 
masowej produkcji możliwej dzięki zaawansowanej technice, funkcjonującej według zasady produkować 
maksymalnie szybko, tanio, dla jak największej liczby odbiorców. Co nie jest przeznaczone dla masowego 
klienta, co nosi jakieś indywidualne piętno, traci rację bytu. Nie opłaca się. Stąd wyrok na humanistykę z istoty 
swej zajmującej się tym co zróżnicowane, wyjątkowe, niepoliczalne i nieprzewidywalne. Konfrontacja 
mechanistycznego  i spirytystycznego nastawienia do świata to zderzenie wyjątku i reguły. Jedynego i stada. 
 
1057 
Ujednolicanie się życia wyraża się np. we wrzechświatowym panowaniu jednego języka który niczym się nie 
wyróżnia poza tym, że był językiem twórców Imperium Brytyjskiego i został społecznością różnych 
kontynentów narzucony siłą. Życie ujmowane dotąd ( z pewnymi wyjątkami) w setkach ojczystych języków 
będzie prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości wyrażane za pomocą  jednego. Zostanie tym samym bez 



wątpienia maksymalnie zubożone i uproszczone. Obserwujemy zatem tendencję odwrotną do tej nakreślonej w 
Biblii w historii wieży Babel. Przekleństwo wieży Babel z tej perspektywy oznacza błogosławieństwo czyli 
bogactwo różnorodności, wielość. Dominacja jednego języka oznacza dla nas cos na kształt biblijnej plagi 
szarańczy. To samo dotyczy panowania jednej religii, doktryny ekonomicznej, nacji, rodziny.  W każdym z tych 
przypadków powstaje i panuje coś jednolitego, niepodzielnego, prostego i trwałego. Czyżby nadchodziło 
panowanie nowych faraonów ? Czyżby zbliżał się powrót Egiptu w zmodernizowanej wersji ? 
 
1058 
Czy jesteśmy w stanie wyobrazić sobie sytuację w której wynalazek koła albo prochu pozostałby własnością 
jednego plemienia które  je wynalazło ? Plemię  które pierwsze posłużyło się kołem, czy prochem, podbiło przy 
ich pomocy inne plemiona, dzieląc się przy okazji z konieczności dobrodziejstwami płynącymi z stosowania 
tych wynalazków. W ten sposób zaczęły one robić wszechświatową karierę. Taka jest kolej rzeczy w naturze 
których tkwi możliwość  globalnego rozprzestrzeniania się. Koło raz wynalezione musi toczyć się dalej poza 
granice danej społeczności. Wynalazek zaczyna w pewnym momencie panować nad wynalazcą czyniąc go 
również podbitym. 
 
1059 
Św. Jan od Krzyża głosząc swoją doktrynę niepamiętania lub zapominania o wszystkim co nie jest Bogiem, 
osiągnął stan bliski położeniu N  po dokonaniu  krytyki wszystkich dootychczasowych wartości. Obaj uznali 
niemal całą europejską tradycję za nic nie znaczącą.  Św. Jan od Krzyża uczynił to ze względu chwałę i majestat 
Boga a N z uwagi na podejrzanie kłamliwą genezę panujących wartości. Negacja uznawanych powszechnie 
wartości była w obu przypadkach uwerturą do odnalezienia wartości autentycznych, opierających się skutecznie 
krytyce. Św. Jan od Krzyża naszkicował program radykalnego odprogramowania człowieka poprzez głęboką 
ingerencje w jego pamięć. Był to swoisty rodzaj rewolucji głoszący program zniesienia własności w wymiarze 
duchowym zdeponowanej choćby w archiwach pamięci. Dopiero pozbawiony własności, ogołocony człowiek 
chciałoby się rzec spustoszony  doświadczeniem  nihilizmu  jest gotowy do spotkania z Bogiem. Czyżby N w 
swoim nihiliźmie również  taką możliwość otwierał ?  
Jeszcze raz okazało się, że największe przeciwieństwa dzieli tylko wąska szczelina, najtrudniejsza jednak do 
przekroczenia. Zarówno N jak i mistyk z Kastylii pozostawali bliscy stoikom dla których w odniesieniu do 
najwyższej wartości inne stają się nic nie znaczącymi ułudami. W ten sposób uświadamiamy sobie istnienie tuż 
na „wyciągnięcie ręki” wartkiego strumienia duchowego życia z nieznanego jednak powodu nie znajdującego 
przełożenia na życiową  praktykę Europejczyków. Duch niczym śpiąca królewna został zaklęty w martwotę 
litery. 
N i św. Jan od Krzyża to dwa zastanawiające przypadki intensywnego zakochania, na tyle głębokiego, że 
wszelkie jestestwa znajdujące się poza obiektem afirmacji przestawały mieć jakiekolwiek znaczenie. Czyż nie 
byli szalonymi miłośnikami, błędnymi rycerzami ? Ich szał miłosny łamał wszelkie reguły, zadawał kłam 
normie, gloryfikował wyjątek  to co odległe od powszechnego o miliony lat świetlnych. 
 
1060 
Zgubny wpływ racjonalizmu wspierającego technikę widać dzisiaj bardziej wyraźnie choćby na przykładach 
chorób zwierząt hodowlanych. Zwierzętom stworzono warunki do życia zgodne z najostrzejszymi kryteriami 
rozumu, tak by najlepiej spełniły funkcje naznaczone im przez człowieka. Niestety okazało się, że sterylne 
warunki hodowli, wąska specjalizacja i zerwanie z tym co w  życiu przypomina irracjonalny  żywioł, ma 
zabójcze konsekwencje.  
 
 
 
Czyż  rozum może pogodzić się z tym, że bujny rozwój życia wymaga głupoty,  nie rozumu. Można 
przypuszczać, że z człowiekiem dzieje się podobnie, zatem w szaleństwie jest metoda. Czyżby również w 
szaleństwie krów ?  
 
1061 
Czy możemy się zgodzić z opinią pewnego holenderskiego uczonego wyznającego, że dla niego więcej wart jest 
zdrowy szympans niż niemowlę z porażeniem mózgowym ?  Dla tego uczonego być może generalnie zwierzę 
jest ważniejsze niż człowiek. Nam się jednak zdaje, że zbyt mało wiemy choćby o fenomenie podświadomego 
by wyrażać tego rodzaju przeświadczenia. To, że nasze przyrządy nie rejestrują w danym przypadku tego, co 
uznajemy za podstawowe funkcje życiowe  nie oznacza, że podświadome nie działa pełną parą. Odłączając 
nieuleczalnie chorych od aparatury być może przerywamy im najpiękniejsze sny.  Co do tego uczonego to 
właśnie on stanowi przypadek właściwy największemu schorzeniu współczesności, którym jest syndrom  
porażenia ducha przejawiający się w kulcie małpy. 



 
1062 
Czy leży w naszej mocy kształtowanie relacji między nieświadomym, świadomym a nadświadomym? Należy 
wątpić. W tym przypadku  technika nic nie pomoże. Oto fatalizm dziejów. Życie gra nami. 
 
1063 
Jakże zajmująca potrafi być kropla wody ściekająca z dachu rozpościerającego się nad twoją głową ?  
 
1064 
Jesz raz o dziecku chorym na porażenie i zdrowym szympansie. Dziecko z porażeniem mózgowym mimo 
wszystko pozostaje jakąś tajemnicą, wielka niewiadomą. A szympans  ? Cóż,  raczej nie. Pomyślmy o  rodzicach 
tego dziecka, czy podzielają zdanie uczonego ? Dziecko z porażeniem mózgowym może być bohaterem 
dramatu, natomiast najzdrowszy nawet szympans nie. 
 
1065 
Telewizja poza najrozmaitszymi funkcjami w pierwszej kolejności spełnia zadanie dostarczenia zajęcia dla mas 
oderwanych chwilowo od miejsc pracy. Gdyby pozostawić masy samym sobie mogłyby się zacząć bawić 
zapałkami. Telewizja kontroluje masy, czyni je przewidywalnymi, a co za tym idzie sterowalnymi, czyli 
posłusznymi. Heraklit radził prowadzić masy w pożądanym przez przywódców kierunku  za pomocą kija. Rolę 
tego kija spełnia obecnie telewizja. 
 
1066 
Czyżby świadomość musiała wielbić, padać na kolana przed  nadświadomym ideałem ? O ile nie ma takiej 
możliwości, oddaje się świadome we władanie podświadomego. Musi wielbić i oddawać się innym ta wielka 
miłośnica. Świadoma psyche jako pole walki między  „pod’ i „nad” świadomym. Swoista troistość w jedności. 
pod warunkiem właściwego ułożenia relacji między tymi departamentami ducha. 
 
1067 
Nieświadome to dziedzina snu przede wszystkim, ale także niewiedzy, sfera nieobjęta jeszcze poznaniem, więcej 
sfera która nie  zostanie nigdy poznana, ale także dziedzina zapomnianego już. Dzieje człowieka w ostatnich 
tysiącach lat to uparta walka z nieświadomym, kolonizacja tego królestwa. Zagadkowym pozostaje pytanie 
dlaczego w człowieku dokonało się to odsłonięcie ? Jak i po co w ogóle nastąpiło ? Skąd w naturze ta 
narcystyczna skłonność do oglądania samej siebie. Czyżby była objawem choroby ? A Narcyz symbolem natury 
? Czy przyglądanie się samemu sobie jest objawem końca, zmierzchu i śmierci ? Cóż znaczy śmierć w 
przypadku natury która w znakomitej swojej większości uchodzi i tak za martwą ? Czy sama natura nie powstaje 
z martwych? 
 
1068 
Nieświadome po części  zostaje zidentyfikowane jako sfera  niepamięci. Władanie zaś jego domeną jest 
tworzeniem sztuki pamiętania ? Czy nieświadome zawiera w swoich zasobach wszystko co wydarzyło się ? Czy 
stanowi pewien rodzaj całości ? Nie do końca. Po co byłaby wobec tego świadomość i nadświadomość ? Czy 
możemy w sobie odnaleźć „duchowość” wirusów albo trylobitów sylurskich? Anatomicznie przypominamy 
pierwotne ryby dlaczego  „psychicznie „ wszelkie podobieństwo miałoby być wykluczone ? Antroplodzy 
egzaltują się formą miednicy ludzkiej jako umożliwiającej spionizowaną  postawę człowieka.  
 
 
Trudniej natomiast wykazać rewolucyjną „duchową” przemianę umożliwiającą uczłowieczenie. Czyżby w tym 
przypadku natura nie pozostawiła  śladów ? Nie mamy odpowiedniej aparatury do ich wykrywania zakładamy 
zatem , że tego nie ma  lub, że to nie ma znaczenia. Ważniejsze są szczątki kości bo stanowią namacalny dowód. 
Jakim rodzajem sądy, batyskafu pamięci sięgnąć można by początków niepamiętanego ? Pamiętać to 
uświadomić sobie to co zdarzyło się,  być jakoś obecnym przy tym. Czy człowiek skończona istota może być 
jakoś obecny przy początku ? Jak to możliwe ? Czy pamięć jest rodzajem pępowiny wiążącej jestestwo ludzkie z 
łonem życia ? Albo nicią Ariadny ? Czy może, by sięgnąć początku (i końca) należy przestać pamiętać ?  
Doświadczyć pustki. Pamięć jako forma uobecniania się człowieka byłaby zatem wariantem sprzeciwiania się 
śmierci. Im głębiej pamiętamy, tym bardziej istniejemy, silniej wiążemy się z życiem.  Ale czy można być silniej 
związanym z życiem niż przez instynkt, popęd ? Instynkt jest formą nieświadomego. Pamięć kontra instynkt. 
Albo nowy rodzaj więzi zabezpieczającej dodatkowe relacje człowieka życiem. Rodzaj eksperymentu natury, 
wariacje na ten sam temat wyrażające nadmiar możliwości twórczych.. 
 
1069 



Czy zatem poznawanie jest tylko przypominaniem sobie, odtwarzaniem tego co już było, w czym już 
uczestniczyliśmy ? Dlaczego jednak raz przypominamy sobie teorię geocentryczną a innym razem 
heliocentryczną? Załóżmy, że ta pierwsza była tylko bodźcem dla pobudzenia pamięci,  trwało to parę  tysiącleci 
ale w końcu zrodziła się (przypomniała się) teoria Kopernika. Czy tutaj przynajmniej osiągneliśmy kres, 
wypowiedzieliśmy ostatnie słowo ? Czy to tylko kolejne ogniwo w łańcuchu  przypominania sobie ?  
 
1070 
Stan amnezji okazuje się stanem właściwym naturze. Potrzeba by nie lada wstrząsów, ruchów górotwórczych  by 
natura zaczęła przypominać sobie. Czy trzeba wojny by człowiek zaczął pamiętać ? 
 
1071 
Czy zainteresowanie przeszłością stanowi przeszkodę w inkubowaniu przyszłości ? Niekoniecznie. Dlaczego by 
pamięć nie miała działać na zasadzie katapulty, im głębiej odchyli się wstecz, tym dalej wystrzeli naprzód  ? 
Możliwe, że również odwrotnie, trzeba nieźle sięgnąć w przyszłość by opaść tym mocniej w przeszłość. Koło 
życia. Wehikuł czasu. 
 
1072 
„Gdy rozum śpi budzą się demony” głosi tytuł jednej z bardziej znanych grafik Goy. Myśl ujęta w tym tytule 
rzuca snop światła na problem nieświadomego. Czuwający rozum wedle sugestii  zawartej w tytule gwarantuje, 
że nie dojdą do głosu demony. Oczywiście jest inaczej. Rozum ma również swoje demony, nawet w momentach 
największej jasności. Widać je gołym okiem, nie trzeba bynajmniej być wprowadzonym  w arkana demonologii.  
Myśl wykorzystana przez  Goya demonizuje nadmiernie sferę snu. Rozum śpi co najmniej na dwa sposoby. Raz 
jak zabity, gdy nagle przebudzony spojrzy za siebie nie widzi nic, doznaje wówczas kompletnej niepamięci. 
Dwa ; przeciwnie mimo, że śpi podpatruje i rejestruje, jest w stanie odtworzyć sen dość drobiazgowo. Jedynie w 
tym drugim przypadku możemy mówić niekiedy o budzeniu się demonów. Sen jako stan utraty przytomności, 
rodzaj regularnej ale mniej dotkliwej dla organizmu epilepsji. Czasami bywa jedyną możliwością  uniknięcia 
szalejących na jawie demonów. Rozum śpi a wraz z nim zasypiają demony a budzą się anioły. 
 
1073 
Komputeryzacja  poprzez osiągnięcia takie jak  internet może stanowić kolejny ważny krok w procesie samo 
uświadomienia się ludzkości. Dzięki niej  na płaszczyźnie czysto technicznej możliwe staje się wytworzenie 
gigantycznego oka,  spoglądającego na każdego z nas. Taką możliwość ( realizowana innymi środkami), 
ujawnili oczywiście już dawno religijni prorocy w swoich wizjach Boga bez woli którego nie spadnie nikomu 
włos z głowy. Internet jako odmiana zwierciadła narcyza  tym razem w globalnej wersji.. 
 
1074     
Nie uświadamiamy sobie jak wiadomo wielu procesów zachodzących w naszym organiźmie, gdybyśmy je sobie 
w każdej chwili  uświadamiali  nasze życie szybko skończyłoby się katastrofą  Ten rodzaj  introspekcji 
wprowadziłby kompletny chaos w naszej komunikacji z otoczeniem. Dlatego też  nieświadomość musi 
napotykać na bariery ze strony świadomości. Obie sfery zachodzą  niejako na siebie, także na planie 
„zewnętrznym” dotyczącym komunikacji z otoczeniem  Natrafiamy przecież nieustannie w naszym otoczeniu. 
na strefy nieznanego, niezrozumiałego. 
 
 
 Nie przeszkadza to jednak życiu  rozwijać się. 10 miliardów ślepiów wpatrujących się w życie na obu planach  
„zewnętrznym i wewnętrznym” rozświetlających nieświadome,  zapadających się w jego ciemną toń. Ludzkość  
jako hiper Lewiatan  wzmacniany nieustannie najnowszą technologią .Internet jako swoisty rodzaj krwioobiegu  
globalnego społeczeństwa. 
 
1075 
Mówiąc o globaliźmie nie powinniśmy żądna miarą tracić poczucia proporcji. Cóż  to jest bowiem ten nasz glob 
? Tyle co kreci kopiec w czymś na kształt puszczy amazońskiej wymnożonej do n-tej potęgi. Czy przeczuwamy 
to nieświadome „poza” kopcem roztaczające się w nieskończoność uszyte żadną miarą nie na naszą miarę  ? Jak 
możemy poznać to „poza” ? Tylko na zasadzie analogii. Wiemy mniej więcej w jakim  świecie żyje kret, co 
nieco wiemy też na temat  świata będącego domeną  człowieka. Jakoś  zatem rozpoznajemy te nieskończone 
odległości. Na zasadzie analogii usiłujemy rozpoznać dystans dzielący nas od  „poza”. Poznawanie przez 
analogię na którą jesteśmy skazani, podobnie jak Bóg tworzący  na swoje podobieństwo, niesie za sobą pewne 
niebezpieczeństwo. To mianowicie, że ostatecznie nie poznajemy żadnego „poza” lecz raz jeszcze spoglądamy 
na własne odbicie w lustrze świadomości. Jak bowiem przez analogie możemy poznać to co nieświadome ? 
Poznanie jest domeną świadomego. By uchwycić nieświadomość  trzeba ją urobić na własne podobieństwo, 



czyli odmienić,  pozbawić nieświadomej natury a przecież chodziło o coś zupełnie odwrotnego. Zanurzamy się 
we śnie i wtedy poznajemy nieświadome, ale to poznanie kończy się wraz  z przebudzeniem. Otwieramy oczy 
ale zostajemy pozbawieni niemal całego dziedzictwa, królestwa osobowości. Czyżby nieświadome musiało 
takim po prostu pozostać ?  A nam przyjdzie zadowolić się jedynie poczuciem, intuicją, siódmym zmysłem  Z 
pewnością są  to dane  niejasne ale być może rozstrzygające. o naszym sposobie bycia. 
 
1076 
W ostatnim  stuleciu  obserwujemy jak bardzo zmieniło się życie w swoich  najzewnętrzniejszych przejawach 
Nie jesteśmy jednak w stanie zajrzeć pod podszewkę życia by stwierdzić czy to jak śnimy zmieniło się jakoś ? 
Marks twierdzi  „byt określa świadomość” zapomina jednak o roli  nieświadomego określającego z kolej  
świadomość i to w jakiej postaci  jawi się jej tzw. „ byt”. Nieświadome pozostaje w takiej relacji do świadomego 
jak łupina orzecha do oceanu. Co zatem uchwycił  Marks w jednej z najbardziej głośnych swoich tez  ? 
Świadomość to jedynie zasłona za którą skrywa swe wdzięki przed wścibskim okiem nieświadome. Albo jedynie 
hall przygotowujący do spotkania z nieświadomym, selekcjonujący tych nielicznych którzy zostana dopuszczeni 
przed majestat nieświadomego. Hasła typu „byt określa świadomość”, ”pieniądz rządzi światem”, spełniają 
pewną  użyteczną rolę, kierują energię niepowołanych hylików ku właściwym ich naturze zadaniom. Strzegą 
domeny zarezerwowanej dla pneumatyków przed wkroczeniem  niepowołanych. Istnieje bowiem ciekawy rodzaj 
prawd, które jeśli nie jesteśmy zbyt ostrożni, rychło nas w świnie przemienić mogą. Należą  do nich prawdy 
stanowiące rodzaj probierza, wypróbowujące gatunek kruszcu z jakiego  została utkana nasza natura. Dlaczego 
idziesz na lep hasła „byt określa świadomość”? Widać zostało skrojone na twoją  miarę. Potrzebujesz tego 
rodzaju więzienia,  przekonania są  bowiem więzieniami  jak twierdzi N. Czy zatem brak przekonań oznacza 
wolność ? Kto wie może, ale na pewno  nie w sensie permanentnego braku zdania w jakiejkolwiek kwestii. 
Raczej idzie tu o możliwość odsunięcia, zapomnienia  przekonań we właściwym momencie. 
 
1077 
Rychło w świnię się przemienić, nie oznacza nic ponadto : oddać się we władanie „świni wewnętrznej”. Nie 
musimy dodawać, że zlokalizowanie „wewnętrznej świni” to ważny krok na drodze dochodzenia do 
szlachetniejszej odmiany ludzkiego bycia. 
 
1078 
Marksa  głosi ”byt określa świadomość” byt materialny, twoje usytuowanie w strukturze klasowej 
społeczeństwa, twój stosunek do środków produkcji, określają twoją świadomość. Ok. Ale czy tylko one ? Czy 
przede wszystkim one ? Czy w decydującym stopniu właśnie tzw. byt określa świadomość ? Tych wątpliwości  
Marks na pewno nie miał. Byt to także byt najdoskonalszy. Bóg rzeczywiście jako stwórca wszystkiego określa 
również świadomość inaczej jednak niż  Marksowska sfera ekonomiki. Zostaje jeszcze inne pytanie. Czy 
świadomość nie określa ze swej strony bytu ? Czy nie czyni go na swój sposób będącym  właśnie przez to, że 
uświadomionym .Gdyby nie to, że człowiek doświadczył świadomości, nie byłoby zapewne ekonomii. Marks 
uważał odwrotnie tylko dlatego, że istnieje sfera ekonomii ( materialne warunki bytownia ) powstała 
świadomość. W końcu można zakwestionować również istotę bytu, wykładanego jako niezmiennej zawsze 
tożsamej ze sobą zasady, nie znającej w obrębie samej siebie różnicy. Jeśli tak pojętego bytu nie ma, spór staje 
się prawie bezprzedmiotowy, ostatecznie złudzenie bytu równie dobrze może tą świadomość określać. Dla 
Marksa świadome jestestwo ludzkie  było  żałośnie jednowymiarowe, nie wiedział nic o podświadomości czy 
nadświadomości. 
 
 
1079 
Znane powszechnie teorie prawdy czynią świadomość jedynym kryterium prawdy. Teoria adekwacyjna głosi „ 
prawdziwe jest to co jest zgodne rzeczywistością”. Oczywiście rzeczywiste jest tylko to co świadome. Teoria 
koherencyjna głosi” prawdziwe jest tylko to co jest wewnętrznie spójne”. Za orzeczenie spójności rzecz jasna 
odpowiada świadomość. Teoria pragmatyczna nazywa prawdziwym to co sprawia, że realizujemy nasze cele 
praktyczne wyznaczane tak jak w każdym z omawianych właśnie przypadków przez świadomość. Łatwo 
spostrzec, że w dziedzinie prawdy rządzi dyktatorski kult świadomości której przypisano prawo rozstrzygania o 
tym co jest a co nie jest prawdziwe. Tym czasem prawdziwe jest być może to co porządkuje relację 
świadomego, nieświadomego i  nadświadomego. przykładem takiego ładu może być np. Chrystus-Bóg, Geniusz 
bez którego kultura chrześcijańska  nie zaistniałaby. Człowiek niezastąpiony. Prawdziwym jest czynnik 
tworzący fundament kultury, powodujący jej rozkwit na tysiące lat obliczony. W tym sensie prawdziwym jest 
tylko twórczy  Geniusz wnoszący w dzieje życiodajną  ideę. Mojżesz, Chrystus, Budda, Mahomet. Czy głosili 
różne prawdy ? Czy też  jedną  w czterech postaciach  ?  
Weźmy np. głośną  teorię Einsteina, piękne osiągnięcie ludzkiego umysłu, ale nie ma w niej płodności twórczej 
siły. Jaka bowiem kultura może czerpać z  teorii względności  życiodajną inspirację ? Nie jest to ściśle rzecz 



ujmując „wina” teorii. Raczej przesądza o tym kaliber osobowości  jej twórcy który mimo, że wybitny to 
przecież do roli źródła kultury zupełnie nie przystaje. Prawdy zatem jakie odkrył są niemal tak samo 
przemijające jak moda. Wśród wielu rodzajów czynów pierwszorzędne znaczenie ma czyn religijny będący 
pochodną osobowości wybitnej indywidualności bohatera , megalopsyche, Boga. 
 
1080 
N uważał, że chrześcijaństwo to platonizm dla ludu. Nie docenił jednak wnoszonej przez chrześcijaństwo w 
dzieje wartości osoby ludzkiej mającej być na podobieństwo Bohatera będącego ucieleśnieniem prawdy. W 
głoszonej przez   platonizm teorii prawda była bezosobową abstrakcją  z naszej perspektywy  pochodną stadnej 
sfery „się”. W tym właśnie sensie chrześcijaństwo zerwało radykalnie z Platonem, wnosząc w dzieje 
perspektywę swoiście egzystencjalną. Na tym być może m. in. polegał geniusz chrześcijaństwa, że spostrzegło 
ono w świadomości fragment większej całości, harmonijnie wpisany w osobowość Geniusza, Bohatera, 
Megalopsyche. Dlatego jest ono nieskończenie bardziej piękne i ludzkie niż wszystkie głośne i niewiedzieć jak 
„prawdziwe” teorie wydające człowieka , zredukowanego  do wymiaru świadomości, na łup bezosobowych sił 
czy praw. 
 
1081 
Czy zwolennicy globalizmu maja szanse powodzenia ? Wiele na to wskazuje z jednym wszakże poważnym 
zastrzeżeniem czy mają swojego bohatera ? Kim  jest ewentualnie ? 
 
1082 
To, że człowiek jest czegoś  ciekaw wydaje się głęboko ludzkie. Skąd ten popęd do wyjaśniania ? dowiadywania 
się ? zdobywania informacji ? Wydaje się, że jego warunkiem jest świadomość własnej niewiedzy Sokratejskie 
wiem, że nic nie wiem. Jeśli tak, to staramy się ten stan rzeczy zmienić. Być może jest to ten sam popęd do 
posiadania  który nakazuje zdobywać ziemię, pieniądze, samochody ,kobiety, władzę. Tak zwana ciekawość 
świata zdradza fenomen żarłoczności pamięci, żądającej coraz to nowych zdobyczy dla siebie. Pamięć ma 
zakusy imperialne, chce podbijać, panować. Zwierze moczem zakreśla swoje rewiry, człowiek czyni to również 
pamięcią.    
      
1083 
W zjawisku świadomości tkwi klucz do ludzkiego poznania uwikłanego w kategorie czasu i przestrzeni 
związanego z konkretnym ludzkim jestestwem.  „Ja” odróżnia się od „ nie ja” za pomocą  pojęć czasu i 
przestrzeni. Jestem tutaj, oznacza określone miejsce i czas.  Przy czym czas wydaje się być  kategorią o wiele 
częściej wykorzystywaną  przy opisie jednostkowej egzystencji niz. przestrzeń. Czas mija, o przestrzeni raczej 
nie możemy tego powiedzieć. Co zatem przestrzeń „robi” ? Jak ją jednym słowem scharakteryzować ? Mówimy 
np. zostało nam coraz mniej czasu, dlaczego jednak nie możemy tego powiedzieć o przestrzeni ? Chyba , że w 
sensie brakującego miejsca. Wydaje się, że nasz stosunek do przestrzeni jest  bagatelizowany od dawien dawna.  
Czyżby był mniej istotny dla zgłębiania fenomenu indywidualnej egzystencji ?  Może dzieje się tak dlatego, że 
przestrzeń uchodzi za aspekt tzw. świata „zewnętrznego’” cielesnego a więc mniej dla nas charakterystycznego 
niż czas dotykający ludzkiego ducha ? Czy są inne powody dla których Proust pisze „ W poszukiwaniu 
straconego czasu” nie kłopocząc się wcale problemem odzyskiwania przestrzeni ? 
 
 
 
 
 
1084 
Odwracając głowę za kobietami spoglądał już jednak tylko za swoim własnym oglądaniem się. Znać tęgo smugę 
cienia przekroczył. Mylił by się jednak ten kto uważa, że smugę cienia przekracza się raz na zawsze i 
nieodwołalnie. Tutaj możliwe są jeszcze skoki i harce po obu jej stronach ale kiedyś będzie trzeba 
skonfrontować się z  nieodwołalnym.  
 
1085 
Doskonałość ludzka  czystość i wolność oznacza stan bycia poza „wewnętrzną świnią” stan do którego dążyli 
święci. Nic ponadto żadnego „więcej”. Doskonałość promieniująca wewnętrzna siłą i blaskiem.  
 
1086 
Inaczej do słońca pnie się Sypia Matador a inaczej Ikar. Problem tkwi w tym, by to inaczej właściwie 
wyartykułować. W końcu nie wiadomo czy widzą jedno i to samo słońce ? Dołączmy do tego grona 
,nieświadomych kierunku swojej namiętności plażowiczów i uczestników prastarych kultów solarnych. I 



powtórzmy pytanie czy widzą/widzieli  to samo ? Czy też muszą  widzieć to samo ze względu na ubóstwo naszej 
mowy niezdolnej do oddania sprawiedliwości nieustannie różnicującemu się istnieniu. Dążą do słońca jako 
swojego przeciwieństwa czy też najbliższego podobieństwa ? Oni dążą ? Czy też słońce ich przyciąga ? 
Wszystko wskazuje na to, że mamy  do czynienia z jakimś erotycznym magnetyzmem, występującym u źródeł 
istnienia. Jedno z drugiego spija swoje przeciwieństwo w nieustannym dążeniu do całości. Całość zamyka 
kwestię „więcej” ostatecznie. Chyba, że chcemy jeszcze raz tego samego. To samo zanim się powtórzy, zmienia 
się w inne, dokonają się liczne metamorfozy na żywym ciele naszej woli. Minie czas i wiele miejsc przepadnie, 
zanim znowu natrafimy na to samo. 
 
1087 
Czy wolę  mamy tak samo jak złotówkę w kieszeni ? Albo oczy lub uszy ? Oczy to miliardy komórek 
funkcjonujących poza naszą  świadomością. Jak  ? Tego prawie nie wiemy, mimo przyrostu naszej wiedzy. Ale 
wola to coś więcej ? Czy w  sensie liczby komórek ją tworzących ?  Czy dysponujemy naszą wolą tak jak ową  
złotówką  w kieszeni ? Skąd to niezbite  przekonanie, że to nasza wola? Ok. Nie dysponujemy wolą  tak jak  
moniakami znajdującymi się w naszej kieszeni. Coś jest nasze jeżeli to np. wypracujemy, nabędziemy drogą  
kupna, odziedziczymy, do pewnego stopnia nawet  gdy ukradniemy. Wola podpada  pod tak rozumianą naszość 
tylko w przypadku dziedziczenia i wypracowywania, ale i to niezupełnie. Bardziej ją  mamy tak jak życie. Ale w 
stosunku do niego właśnie nie mówi się mieć ale bardziej być. Zatem nasza wola związana jest jakoś z tym jak 
jesteśmy, czym jesteśmy,  jaki styl nadajemy naszej egzystencji, ku czemu lgnie nasza duchowość. Może nasze 
zmysły, umysł, to tylko depatramenty w ministerstwie woli (mocy). Przyglądajmy się dalej samej woli bo i z nią  
mamy dość problemów, później może zajmiemy się również mocą a jeszcze później może uda się je złożyć w 
całość. Jesteśmy wolą  po części świadomą ale świadomość stanowi tylko jej fragment, tak jak fragmentem w 
całej warstwie atmosfery okalającej ziemię są np. prądy powietrza niosące zenitalne deszcze. Jak możemy wolą 
kierować skoro tylko jej  fragmenty  są  świadome ? Czy kierujemy np. widzeniem ? świadomość nie koordunuje  
pracy  miliardy komórek liczącego zespołu zawiadującego widzeniem.  
Świadomość może mieć jednak wolę widzieć coś,  albo czegoś nie widzieć. Mamy zatem następną zmienną 
komplikującą całe zjawisko. Świadomość ma wolę czy wolą ma świadomość ? Wola jako drabina po której 
można opuścić  się w najbardziej przepastne otchłanie istnienia ? Nasza metafizyczna sąda, lina na której 
balansujemy, rozpięta między ruchem  pseudopodiów  pierwotniak a wszechwolą  Boga. 
 
1088 
Tak jak nie ma woli w sensie abstrakcyjnym, tak też nie ma „było” wolnego od wszelkiej treści. Zawsze jest to 
określone „było” np. utracona miłość. Sens tego konkretnego „było” zmienia się wraz z czasem miejscem w 
których owo „było” znowu nam się wyistacza. Nie takie ono znowu „było” skoro zajmuje miejsce przyszłości i 
teraźniejszości.  „Było” to nie jedyna zgryzota woli wbrew temu co twierdzi N.  Równie dobrze wolę może 
więzić „teraz”  które już za chwilę choćby i 100 lat trwającą, zmieni się w „było”. To problematyczne „teraz” 
może np. oddzielać wolę od upragnionej przyszłości. Stąd  zgryzota , udręka ciągłego jeszcze nie, jeszcze nie 
teraz. Jeśli czas więzi wolę to dlaczego by opisywać człowieka i świat za  pomocą  kategorii woli mocy skoro 
nie jest owa wola na tyle mocna by przełamąć więzienie czasu ?   N widział oczywiście  możliwość 
przezwyciężenia czasu ale nie troszczył się zbytnio swoistą  niemocą woli polegającą na jej wrażliwości na czas. 
Możliwość uwięzienia oznacza władzę, panowanie. Jak zatem czas panuje nad wolą ?  
 
 
 
 
Czy wola potrzebuje rewolucji by zburzyć Bastylię czasu ? Czy jego okowy puszczają  na skutek  immanentnego 
rozwoju ? Dlaczego nie miałaby nad wolą panować również  przestrzeń ? N podziela uprzedzenia wobec 
przestrzeni, nie wydaje się ona także dla niego zbyt zajmująca. Czas i przestrzeń to Scylla i Harybda woli. 
Przestrzeń nie była jak to już zauważyliśmy specjalnie doceniana przez filozofów.  Św. Agustyn powiedział o 
czasie w pamiętny sposób „kiedy o nim nie myślę zdaję się ,że wiem czym jest, gdy zaczynam myśleć nie 
wiem”. Mimo upływu tysiąclecia nie jesteśmy w o wiele lepszej sytuacji. Widać, że 1600 lat to jak na 
odsłonięcie istoty czasu okres nadzwyczaj krótki. Niestety nie słyszeliśmy by coś równie trafnego powiedział 
jakiś myśliciel apropos przestrzeni. Jaka jest przestrzeń każdy widzi. Zdumiewa zatem ciągłe utyskiwanie na 
brak czasu, rzadko zdarzają się podobne pretensje pod adresem przestrzeni. Tej najwyraźniej wystarcza. Poza 
może jednym spektakularnie groźnym przypadkiem wodza nazistów. 
 
1089 
Ile trzeba spełnić warunków by doszło do czegoś takiego jak uwięzienie woli przez czas. Najpierw trzeba być 
zdolnym do odczuwania cierpienia. Potem ( może przed tym) trzeba mieć możliwość odczuwania, rozumienia 
wolności, trzeba mieć możliwość pamiętania i mierzenia czasu. Trzeba wreszcie mieć do dyspozycji mowę i 



świadomość. Gdyby zaś dalej zastanawiać się czego potrzebujemy, żeby zaszedł każdy z tych niekompletnych 
warunków czasu, okazałoby się , że potrzebujemy całości istnienia. Niemało jak na dość abstrakcyjnie  
pojmowaną  wolę i ‘było”. Należałoby jeszcze spytać czy owo uwięzienie ma charakter czasowy ? Czy też 
dożywotni ?  Zapewne jakoś to zależy od nas ? N nie przekonał zbyt wielu do formułowania ruchu na rzecz 
wyzwolenia woli z więzienia czasu.  Kto wie, czy nie jest to pierwszy warunek powodzenia jakiegokolwiek 
innego uwolnienia ? Co z tego, że na mocy jakiejś amnestii  gdzieś tam wyjdą represjonowani skoro ich wola w 
najbardziej dogłębny sposób gnije w zatęchłych lochach czasu. Czy to sprawiedliwe, że czas tak wolę gnoi ? 
Wola przedstawia nam się zatem w gęstym otoczeniu niewiadomych. Czy może te niewiadome ,czas, przestrzeń, 
świadome, nieświadome,  czucie, pamiętanie i wiele innych to tylko jej maski ? Ile zasłon czy masek znajdujemy 
tylko za niepozornym słowem nieświadomość ?  Doprawdy gdy się słyszy o końcu metafizyki ręce opadają. Toż 
to jeszcze przynajmniej z 1000 lat będziemy się zastanawiać nad znaczeniem tego prostego słowa. Pamiętamy o 
tym jak niewielki postęp  przez 1600 lat dokonał się w naszym rozumieniu czasu. Krzyk o końcu metafizyki 
wyraża jedynie osobiste przekonanie autora tego typu enuncjacji co do własnych możliwości. I o tyle tylko jest 
zasadny.  
Naszym zdaniem wola i niezanalizowana  jeszcze moc powinny zostać zastąpione po prostu pojęciem ducha. 
Może nawet więcej. Należałoby zbadać czy N w kategorii woli mocy nie ukrył się Bóg jaki ? przez autora tej 
koncepcji niezauważony. Albo zauważony ale przemilczany. Dlaczego ? Choćby dla tego by nie odbierać 
przyjemności tym którzy pójdą dalej z korowodem pojęć.  Ale mogą  być  jeszcze inne powody. Bóg miał w N 
czasach kiepską prasę. Gdyby mówił o nim wprost pewnie niewiele by  uzyskał. Opakował Go zatem w teorię 
woli mocy mająca charakter bardziej naukowy w XIX w. rozumieniu tego słowa, żeby w ten sposób pamięć o 
nim przetrwała.. Uczynił jeszcze coś,  zanegował jego istnienie by zwrócić uwagę na ten problem  Albo jeszcze 
inaczej ledwie ogłosił na serio śmierć  Boga a  już mu się Bóg jako wola mocy  wyistoczył. Czyżby istnieli  
Syzyfowie którzy na darmo toczą na wzgórze  kamień swoich przekonań, wykluczających obecność Boga ? Czy 
nie jest to los XX stulecia ? Czy nie dlatego N był jego fatum? 
    
1090 
Antygona sprzeciwiając się woli władzy pochowała swojego brata, przypieczętowała tym samym swoją 
tragiczną dolę. Czy między Antygoną a nami istnieje czas ? Czy nie obowiązuje dalej zakaz grzebania żołnierzy 
wyklętych ? Czy Antygona może jednak  działać inaczej ?  
 
1091 
Wola Boska jest nieograniczona niczym. No może poza sferą zła którego dobry Bóg nie powoduje. Inaczej w 
przypadku skończonej natury ludzkiej co chwila potykającej się o najróżniejsze ograniczenia. Wiele rzeczy leży 
poza zasięgiem naszych władz poznawczych. Wola poza tym, że bywa świadoma jest w znacznie większym 
stopniu ślepa. Ale nie na modłę  Schopenhauera   rozumiejącego  ją  jako dziką, nieokiełznaną  destrukcyjną siłę 
względem której należy sobie życzyć tylko jednego wyciszenia, oznaczającego spokój i wolność od ciągłego 
nienasycenia. N pojmował to nienasycenie i dążenie do więcej jako pozytywne. Poza tym jej natura jest 
nieskończenie bardziej bogata. Jak to się niedawno okazało, zaryzykowaliśmy dla tego zjawiska określenie 
duchowość. Nie zaprzeczamy, że znamy stany anihilacji woli w doświadczeniu nicości. Chociaż może jest to 
właśnie najbardziej krystaliczna postać woli. Wola jako zjawisko wielopostaciowe,  wymykające się w swej 
istocie narzędziom mowy usiłującym tę istotę pochwycić. Wola tym bardziej wola mocy jako niewiadoma ? 
 
 
 
1092 
Czyż mamy jasność co do relacji zachodzącej między wolą a myśleniem ? Które idzie pierwsze a które podąża w 
drugiej kolejności ? Czy są dla siebie przejrzyste? Czy zgadzają się w swoich dążeniach ? Zapewne nie w obu 
powyższych  kwestiach, jedno chce często czegoś innego niż drugie. Stąd można by wnosić, że wola myśli a 
myślenie chce. Zatem wydaje się, że są fragmentami jakiejś większej całości, mówienie o nich w oderwaniu do 
niej zaciemnia ich charakter. Sformułowanie fragmentami sugeruje jakiś statyczny charakter tej całości  nie 
bardzo pasujący do naszych intuicji. Wola i myślenie to coś w rodzaju prądów, frontów atmosferycznych z 
jakimi mamy do czynienia w atmosferze dookoła ziemskiej albo w oceanicznych głębiach. W tym sensie byłoby 
to zerwanie z klasycznym i statycznym, czy schematycznym podziałem władz ducha na trzy regiony rozumu, 
woli i uczuć dokonanym przez Platona. Całością  w jego ujęciu miał rządzić rozum. Rozum jako woźnica 
trzymający w dłoniach cugle woli i uczuć. Klasyfikacja  ta jest klarowna , zrozumiała i prosta. Ale też 
nieskończenie odległa od naszego doświadczenia. Tak jak odległe od siebie, mimo pewnych podobieństw, są 
greckie polis i współczesne zachodnie społeczeństwo. 
 
1093 



Świat pojęty jako wola mocy uzyskuje zadziwiająca jedność. Ten sam popęd porusza trylobitami sylurskimi i 
światem w całości, Judaszem i  Chrystusem. Cel jest zatem ten sam moc. Bardzo różne są  jednak metody 
osiągania celu. Ostatecznie one decydują kim jest dany człowiek ? Człowiek chce mocy ale nie mniej 
rozstrzygające jest jak jej chce. Czy poszukuje jej  w zbrodni, miłości, w sztuce czy w biznesie ? Poznaj samego 
siebie. Ten imperatyw odsyła do pytania o wartości którymi chcesz osiągnąć moc. One decydują ostatecznie kim 
jesteś. 
 
1094 
N za wzór człowieczeństwa prawie nadczłowieczeństwa uznawał Cezara, Cezara Borgię, Napoleona, Geothego. 
Nie doceniał  Chrystusa chociaż co oczywiste Jego wpływ na dzieje zachodu był nieskończenie bardziej rozległy 
niż wszystkich nadludzi N razem wziętych. Oczywiście N uważał, że wpływ Chrystusa skończył się wraz z  jego 
śmiercią na krzyżu. Reszta to robota kościoła negującego naukę Chrystusa. Nam się to jednak nie wydaje ani 
możliwe ani nawet prawdopodobne. Czy podobnie wpływ Mojżesza, Mahometa, Buddy to również nie  zasługa 
geniusza  lecz „kościołów” jakie wokół nich się skupiły ? N myśliciel od mocy w Tym przypadku wielkiej 
nadludzkiej mocy nie zauważył .  
 
1095 
 N atakował  tzw.  zaświatową tendencję chrześcijaństwa zapominając o tym, że skłonność do pokładania 
nadziei w „poza ziemskiej rzeczywistości” towarzyszyła człowiekowi wszystkich znanych nam kultur. 
Konsekwencja wymagała by zaatakowania np. cywilizacji starożytnego Egiptu gdzie tendencja zaśwatowa była 
szczególnie wyraźna. Obecność tzw. zaświatowej tendencji w życiu danej kultury wcale nie musi oznaczać 
wyniszczającego działania w stosunku do ziemskiego bytowania danej zbiorowości. Można natomiast z 
łatwością wskazać na destrukcyjne konsekwencje XX w eksperymentów polegających na odcięciu człowieka od  
perspektywy transcendencji. Dopiero w obrębie zagadkowej relacji „ziemskiego i poza ziemskiego” życie 
nabiera swoistej pełni i rozpiętości. Staje się tajemnicą. Przeczuwał  to zresztą sam N modyfikując koncepcję 
nadczłowieka do postaci Cezara( Juliusza) z sercem Chrystusa.        
  
1096 
Chrystus rzekł oddajcie cesarzowi co cesarskie a Bogu co boskie. Czyż w tych słowach nie zawiera się 
wskazówka  do  N koncepcja nadczłowieka, o tyle zmodyfikowanej, że próbującej łączyć boskie z cesarskim ? 
Czyż kościół widziany z tej perspektywy to nie instytucja spełniająca  zadanie komunikacji tego co Boskie i 
cesarskie. Głowa kościoła  Papież ma tutaj przed sobą ogromne możliwości. Cezarowi, Napoleonowi czy 
Geothemu brakowało charyzmatycznego wymiaru Boskości chociaż administracyjnymi środkami boski hołd dla 
cesarza Rzymianie zobowiązani byli okazywać. N nadludzie nie wnieśli w dzieje „wielkiego novum”  
władającego jestestwami ludzkimi w obrębie danego kręgu kulturowego. Byli tylko pięknymi astroidami których 
nie należy raczej porównywać ze słońcem. Stąd pytanie o psychologię N. Jak możliwe były w jego przypadku 
takie potknięcia? Czego w osobie Chrystusa  nie mógł zaakceptować ? Czego znieść w niej nie mogą ? liczni 
wrogowie Galilejczyka. Jeżeli odpowiemy na to pytanie, odsłoni nam się w jakimś stopniu konstrukcja N 
osobowości deklarującego ostatecznie pewną sympatię do Chrystusa ? Do zrozumieniu tej kwestii  trzeba by 
było  pomocniczo wyjaśnić przede wszystkim genezę N arcywrogiego stosunki do kościoła. 
 
 
 
 
1097 
Starożytny człowiek przypominał Narcyza, gdy pochylał się nad lustrem wody, nad swoim „ja”, widział tylko 
siebie. Wraz  z Chrystusem sytuacja człowieka zmieniła się, patrząc w siebie zaczął dostrzegać nieskończenie 
„więcej”, „ponad wszystko” jakieś magiczne. Tym samym architektonika osoby ludzkiej rewolucyjnie zmieniała 
się. 
 
1098 
Pewnego pogodnego poranka gdy słońce już wzeszło, nagle zerwał się wiatr.............to bynajmniej nie jest 
początek powieści rzeki czy XIX w romansu. To historia narodzin herbaty. Blisko 2,5 tys. lat temu pewien 
cesarz chiński delektując się o świcie wrząca wodą ze zdziwieniem odkrył pociągający smak naparu powstałego 
w wyniku szczęśliwego zbiegu okoliczności, do naczynia z wrzątkiem wiatr strącił  liść herbaty z pobliskiego 
dzikiego krzewu. Ciąg dalszy wielowątkowy i meandryczny spoczywa przeważnie w powłoce mgieł i ciemności  
w tym  porannych i  egipskich także. Małe co nieco jednak dotarło i do nas położonych 2,500 lat od czasu 
narodzin herbaty i ok. 10 000 km od  miejsca w którym to wydarzenie nastąpiło. Ile razy ? ilu osobom ? w ilu 
najbardziej odległych od siebie miejscach wschodziło słońce nad filiżanką herbaty ? Prosta, zwyczajowa 
czynność zawiera w sobie niezgłębione otchłanie. Chwała cesarzowi i szczęśliwym przypadkom. Bywa, że los 



nas hojnie obdarowuje. Czy ów cesarz mógł zrozumieć co właściwie się wydarzyło ? Dał początek wspólnocie 
zbierającej się odtąd nad kręgiem aromatycznego napoju. 
 
1099 
Koło Witruwiusza oplata postać będącą poniekąd żywym krzyżem. W naszej poetyce ta postać to nadczłowiek. 
szczęśliwie jednoczący w akcie dionizyjskiej ekstazy przeciwieństwa woli mocy. Samo koło to symbol 
wiecznego powracania tej historii. Dopiero jednak ostatnio dotarła do nas pewna rewelacja. Okazuje się, że 
krzyż w kole oznacza także Chrystusa panującego nad kołem życia. Dionizos kontra Ukrzyżowany oto 
najgłębsze przeciwieństwo woła N. Dla nas to przeciwieństwo wyraźnie układa się w jedną harmonijną Boską 
całość. 
 
1100 
I tak, gdzie by się nie ruszyć potykamy się o tysiące, miliony, miliardy lat. Początek zawsze obecny w każdym 
nowym drgnieniu czasu. Cóż jeszcze szczególnego objawiło się poza wspaniałą zmysłową aurą  w przypadku 
cesarza od herbaty. Oto mamy przed sobą historię narodzin, ufamy, że podobnie rodzą się wielkie myśli w tym 
również te o najdalszych konsekwencjach,  za których sensem czas długo jeszcze będzie gonił. Cesarz spotkał 
nad filiżanką herbaty przyszłość nieodgadnioną. I jeszcze coś mu się przytrafiło, kontredans wielkości i małości. 
Była to bowiem chwila w której cała historia  herbaty zogniskowała się w jednej filiżance herbaty. Geniusz 
podobnie, na początku fizycznie mikroskopijny tyle co plemnik +komórka jajowa później rwie się rzeki 
zawracać, góry przenosić. ....I jeszcze coś się wtedy objawiło w całej swej subtelnej krasie. Dokonało się 
misterium przekształcenia coniiunctio opositorum, bo liść suchy a woda mokra. Wyszła na jaw twórcza i płodna 
synteza, istota o wielkiej skali rażenia. Rozłączone przez wieczność całą  liść i wrząca woda zestrojone zostały 
we wspólnej kompozycji zapachów, smaków, kolorów. Świat odtąd nie był już taki sam jak dawniej. 
 
1101 
Czy mielibyśmy wejść w śmierć niczym ten  liść  w wodę ? Albo czy na  podobieństwo liścia wchodzimy w 
życie? Za każdym razem darząc świat dookolny  bez względu na sytuację wyjątkowym aromatem naszej osoby. 
Jaki spektakl ? korowód barwny w jednej filiżance herbaty. Ileż  hektolitrów musimy wypić herbaty by pojąć z 
czym mamy do czynienia ? Co właściwie robimy ? Teraz już rozumiemy dlaczego życie zmusza nas do 
powtórzeń. Chce nas nakłonić do przebudzenia,  niczym z trudem  pojmującego ucznia, by w końcu spróbował 
dostrzec tam gdzie widział dotychczas tylko szarą mysz „Lady in read’. Do tego potrzebujemy jednak nagłego 
podmuchu wiatru, który ma to do siebie, że przychodzi skąd chce, kiedy chce i odchodzi dokąd chce. 
 
 
1102 
Trzeba powiadać i myśleć, że byt jest głosi Parmenides. Dlaczego jednak powinniśmy myśleć w ten sposób ? Co 
by się stało gdybyśmy zlekceważyli wezwanie Parmenidesa ? Może przestalibyśmy istnieć wnet ? Czy zatem by 
istnieć potrzebujemy tej wiary ? I tak u zarania greckiego racjonalizmu  w jego naczelnej sentencji skrywa się 
powinność i wiara. Jeszcze raz do „serca” racjonalizmu zakradł się irracjonalny motyw. Widać taki jest już nasz 
rozum wiarą podszyty. Problemem staje się zatem nasze myślenie skrywające u swoich podstaw wiarę i 
powinność. Nie myślimy jeszcze mówi  Heidegger. Zgoda nie myślimy wciąż bo to niemożliwe. Tam gdzie 
wiara i powinność pomieszkują dochodzi chyba do jakichś  przerw w myśleniu.  
 
 
Nie myślimy jeszcze a zatem nie jesteśmy jeszcze ludźmi, tym lepiej, ile bowiem jeszcze przed nami ? Nie 
myślimy jeszcze a zatem ciągle mamy przed sobą problem relacji bycia i myślenia. Kim jednak byliśmy dotąd ? 
Czym było to co uchodziło powszechnie za myślenie? Filozofowie nie myśleli ? Do tej zagadkowej wypowiedzi 
Heideggera należy dołączyć jeszcze jedną niewiadomą nasze „ja” które myśli bądź nie, sądzi  i stanowi być 
może jedyny pomost między myśleniem a byciem To „ja” również  śni, gmatwając tym samym cała kwestię w 
maksymalny sposób. Może we śnie myślimy ostro chociaż inaczej niż czynimy to na jawie ? Jaki będzie nasz 
świat jeśli  zaczniemy kiedyś myśleć ? Może będzie to już  rzeczą nadczłowieka ? Dlaczego właściwie 
Heidegger tak się przejął myśleniem ? Może jeszcze nie kochamy, albo nie mamy jeszcze woli  ? Może zbywa 
nam na wyobraźni ?  
Czy jest to oskarżenie ? Zarzut ? Może żart ? Zaczyn programu  nowej rewolucji ? Czy recepta na 
przezwyciężenia kryzysu zachodu ? Dlaczego myślenie z takim trudem na świat przychodzi ? Skoro obywaliśmy 
się bez niego tyle czasu, to pal go diabli ? Ale czy możemy przejść obojętnie wobec ziemi obiecanej ? Heidegger 
jako Mojżesz nowego rozdania ?   
 
1103 



Parmenides w przytoczonej wyżej dyrektywie zwalczał Heraklitejską wizję świata, pojmowanego jako strumień 
stawania się, w którym nic nie jest takie samo, wszystko się zmienia.  Parmenides sugerował odrębność myślenia 
i bytu, jeśli bowiem byłyby tożsame, to po cóż mielibyśmy mówić i myśleć, że myślenie jest ? Jakim jednak 
sposobem myślenie różne od  bytu sięga tego co jest ? Czy ono jako inne od bytu,  nie jest ? W takim razie jak 
może orzec, że coś jest ? Jak pomyśleć można by było to co bezmyślne ? Czy sięgamy jakiegoś bytu ? Czy 
objawia się nam tylko myślenie ? Może tylko wola jak chciał N ? Nam się zdaje, że sięgamy tylko i aż 
duchowości, będącej fenomenem nieskończenie bogatszy niż myślenie, wola, uczucia i inne komponenty które 
zechcemy tam znaleźć ? Jak bowiem z bytu różnego od myśli miałby wydobyć się myślenie ? To równie 
zagadkowe jak creatio ex nihilo. Więcej właśnie  na nie z konieczności natrafiamy. Okazuje się, że  nawet 
bardzo racjonalna teoria nie może obyć się podobnie jak teologia  bez creatio ex nihilo. W tych rozważaniach nie 
możemy też pominąć fenomenu naszej mowy. Całość tych rozważań dokonuje się w jej granicach.  
Mowa zdaje się ma jednak szerszy zasięg niż myślenie. Można bowiem wyrazić nią to co myślą nie jest. 
Możliwe również, że istnieją sposoby poza werbalne myślenia ? Znamy przecież stany kompletnej ciszy, bez 
żadnych słów, wtedy może unaoczni nam się relacja bycia i myślenia, gdy wychodzimy  poza myślenie ku 
nicości ? Czy zatem i poza bycie ? Te stany, to dla nas duchowość. W tym sensie dobrze, że czasowo nie 
myślimy, dzięki temu lepiej poznajemy duchowość. W tej postaci nie nazywa siebie, nie potrzebuje słów, Czym 
właściwie ją  chłoniemy ? Zmysłami, inteligencją, uczuciami, wolą ? Wydają się być wyciszone ale może wtedy 
właśnie są szczególnie wyostrzone i zintegrowane tworząc siódmy zmysł, będący syntezą wszystkich innych 
naszych władz.  Na niejedno już  tutaj sobie pozwoliliśmy, dorzucimy do tej samowoli jeszcze coś: należy 
powiadać i myśleć, że duch jest. 
 
1104 
Proust jako pierwszy, jak się dość  powszechnie mniema, przedstawił w swojej powieści zjawisko strumienia 
świadomości. Wcześniej o stawaniu się mówił Heraklit, zanegowali jego naukę Parmenides i Platon. Po czym 
ich dziedzictwo rozpowszechnione w europejskiej filozofii próbował podważyć N a zanim Bergson, James, 
Proust. 
Zaskakujące wydaje się jedno, jak człowiek przez całą  swoją  historię mógł nie zauważać tzw. strumienia 
świadomości ? Należałoby dodać  jeszcze strumienia  nieświadomości i nadświadomości. Dla nas ludzi 
przełomu XX i XX w jest to zupełnie nie zrozumiałe. Tym samym dokonała się jakaś  kolosalna przemiana 
psychiczna ( o ile oczywiście to zjawisko nie istniało znacznie wcześniej)  pod niektórymi względami  
porównywalne do przemiany jaka spowodowało wystąpienie Chrystusa. Ale z jednym wielkim zastrzeżeniem. O 
sile płodności Chrystusa coś już wiemy, prawie natomiast nic, nie wiemy o kulturotwórczym znaczeniu  
odkrycia Prousta i wiedzieć nie będziemy, bo owoce jeśli się nawet pojawią  nie będą już naszym udziałem.  
Równie trudno pojąć nam myślenie dokonujące się bez udziału „ja” jednak było to podobno zjawisko 
powszechne w presokratycznej Grecji. Strumień zmian Heraklita o tyle nie przypomina zjawiska które uobecniło 
się na przełomie XIX i XX w bo dokonywał się bez obecności „ja” poza dychotomią ducha i ciała.  
Poza „ja”  żyje również dziecko jak mgliście może pamiętamy, wątpliwe też by doświadczało strumienia 
świadomości. Mamy zatem do czynienia z pewnymi wyjątkami od strumienia stawania się wśród których 
najbardziej spektakularny stanowi nasze doświadczenie nicości. Co nie zmienia doniosłego znaczenia odkrycia 
strumienia świadomości ale także wskazuje na obecność innego, będącego negacją  płynięcia . Dopiero 
wzajemna walka -gra tych elementów, żywiołów pozwala nam przedstawić sobie  anytnomiczny charakter 
duchowości. Odniesienie słów Heraklita „nie sposób dwa razy wejść do tej samej rzeki” do fenomenu 
duchowości oznaczałoby ,że „ja’ dwukrotnie nie może zaistnieć w tym samym kontekście. Co z jednej strony 
zgadza się z naszym doświadczeniem zaś z drugiej zaprzecza temu  doświadczeniu. Znamy również stan w 
którym jakiś demon szepce nam do ucha wszystko już było, wszystko to samo.  
 
 
Zatem mamy sugestię ,że nie tylko wstępujemy dwa razy do tej samej rzeki ale , że zawsze jest ona taka sama. 
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Obok różnych  sposobów pisania historii filozofii można by zaryzykować i taki w którym poglądy filozoficzne 
systematyzowało by się wedle jednego podstawowego kryterium czyniącego podstawą swego myślenia 
bezosobową zasadę bądź osobę ludzką, Boską lub bohatera. Do pierwszej szkoły należałoby  by zaliczyć np. 
presokratyków, Platona, Arystotelesa, Leibniza, Huma, Kanta ,Hegla, Marks, Wittgensteina, Heideggera i 
nowożytną naukę. Drugą antagonistyczną reprezentowali by  tragicy Greccy, sofisci, wszystkie nurty filozofii 
chrześcijańskiej, N  z uwagi na nadczłowieka,  Carlyle ze względu na koncepcję bohatera i dzieła literackie 
skupione wokół megalopsyche. Lista ta oczywiście nie jest ,co zrozumiałe, kompletna .Kluczowe znaczenie 
gotowi jesteśmy przypisywać filozofii osnutej wokół postaci bohatera zwłaszcza wokół Chrystusa Pozostałe 
sposoby myślenia czerpią swoje siły właśnie z dokonań Jego osoby (albo ich negacji) będących podstawą 
kultury chrześcijańskiej. Zaryzykujmy twierdzenie, że kryzys kultury zachodu obwieszczony przez N czy 



Husserla jest kryzysem związanym z nieobecnością lub zwątpieniem w Bohatera. Oto okazuje się, że kultura 
zachodu nie zdolna jest dłużej do podtrzymywania wiary w Bohatera, Geniusza, Boga. Gorzej czyni wszystko co 
w jej mocy by tą wiarę zniszczyć. Coraz bardziej oczywista nieobecność Bohatera powoduje staczanie się 
człowieka w nicość, w zwierzę, w maszynę,  w przeciętność. Nauka i zaawansowana technologia mogą co 
najwyżej doprowadzić do podtrzymywania cywilizacji opartej na zasadach mechanicznej bezosobowej filozofii 
której jedynym  produktem będą ostatni ludzie. 
I znowu pojawia się nam Narcyz . Gdyby dane mu było narodzić się obecnie, nie pokochałby już z pewnością 
siebie. Nie znalazłby już w sobie  tego zagadkowego pędu, zmuszającego do rzucanie ostatkiem sił 
rozmarzonego spojrzenia w swe piękne oblicza.   
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Biblijna  historia  stworzenia opisana w początkowych partiach Księgi Rodzaju  otwiera nas na problematykę 
kluczową dla uchwycenia, przynajmniej fragmentarycznego, istoty ludzkiej. Księga, mówiąc innymi słowy,  
wskazuje ważne tropy w labiryncie istnienia , trzeba jednak wykazać się nie lada kunsztem by w  nie pobłądzić 
mając za przewodnika tylko samego siebie. Nigdzie bowiem nie widać Ariadny. Bóg stworzył człowieka na 
swoje podobieństwo. Apropos podobieństwa wiemy na razie  jedynie to . Na czym ono jednak polega ? Bóg nie 
objawił nam przecież ekspresis verbis swoje natury. Nie chodzi na pewno o moc stwarzania z niczego. Można by 
wskazać na nieśmiertelność przynajmniej do momentu upadku i wygnania z raju. Człowiek nie mama również 
mocy nakładania na samego siebie praw. Uczynił to Bóg określając enigmatycznie, sferę wolności.. Mówiąc 
ściśle nie należało czynić jednego: smakować owoców z drzewa poznania. Bóg ma moc wytyczania granic 
ludzkiej wolności. Czyżby zatem pierwsi ludzie, niczym współczesne nastolatki, zbuntowali się lub zostali 
zbuntowani przeciwko władzy  Rodzica ? Oto wąż  wyszeptał spróbujcie owoców z drzewa poznania a będziecie 
jak Bóg. Wąż wykorzystał zatem emocje kłębiące się wokół będącego właśnie przedmiotem roztrząsań 
problemu podobieństwa do Boga. Adam i Ewa pragnęli być jak Bóg. Wąż znał ich lepiej niż oni sami siebie. 
Uświadomił im bowiem  ukryte pragnienia. Nie przekonywał jednak bezpośrednio Adama lecz znalazł sposób 
by zjednać sobie Ewę, reszta była kwestią czasu.  
Co wiedział  jeszcze wobec tego o naturze Adama i Ewa ? Musiał rozpoznać jakaś kluczową różnicę między 
nimi. Gdyby zwrócił się  bezpośredni do Adama, może nic by nie uzyskał ? Męska rywalizacja ? O ile wolno 
nam oczywiście rozstrzygać o męskiej naturze węża ? Czy może to Ewa pragnęła być jak Bóg, a Adam pragnął 
jedynie Ewy ?  W każdym razie pojawił się problem, kto rozkazuje ? a kto słucha ? kto Pan ? a kto niewolnik ? 
albo lepiej w tym kontekście kto rodzic ? a kto dziecko ? Kto jest autorytetem a kto autorytetowi  się w jakimś 
stopniu podporządkowuje ? 
Adam i Ewa spróbowali owocu i poznali tym samym co to jest dobro a  co zło. Bóg oświadczył oto są jak my. 
Bóg zatem zna dobro i zło. Kim są jednak pozostali kryjący się za słowem „my” ? Ojcowie Kościoła sugerowali 
tutaj intuicję Świętej Trójcy. Na pewno, ale powstaje jedna bluźniercza wątpliwość czy owo „my” nie obejmuje 
również węża- szatana ?  Dlaczego  wąż znalazł się  w Edenie ? Rajski ogród okazał się miejscem bardzo 
niebezpiecznym. Dlaczego wąż mówił inaczej niż Bóg ? Jak doszedł do istnienia ? Stworzył go Bóg a ten 
przeciwstwił się Bogu i nastawił  przeciw Stwórcy pierwszych ludzi.  Stworzenie objawiło swój niewdzięczny 
rys, wyrażający się w zdolności  negowania, zaprzeczania źródłu życia Stworzenie odnalazło w sobie pęd do 
śmierci. Czyżby dziedzictwo owej nicości  z  której było poczęte ? Poznanie dobra i zła miało swoją cenę, 
nieśmiertelność wraz z nim pojawiło się uczucie wstydu. Niektórzy sądzą, że kategoria wstydu ma kluczowe 
znaczenie dla zrozumienia N Zartustry.  Jak wiadomo N nie chciał więcej zawstydzać kogokolwiek . Radykalnie 
zrywał z Biblijnym dziedzictwem i wyrastającą z niego koncepcją człowieka. 
 
 
 
Stan niewinności pierwszych rodziców, ich dzieciństwo musiało polegać na psychologicznej niemożliwości 
wyobrażenia sobie  sytuacji wolności  w której dokonuję się wyboru. Dopiero uświadomienie sobie siebie 
samego taką możliwość stwarza. Oto pierwsi rodzice doświadczają polaryzacji swojej duchowości, odnajdując w 
niej Boga i Szatana. w ten sposób konstytuuje się ludzkie „ja”. Dlaczego jednak Bóg mówiąc nie będziesz jadł 
owoców z drzewa poznania przed rozwojem i dorosłością człowieka przestrzegał ?  Chciał dla niego wieczności, 
być może tutaj skrywa się istota podobieństwa między Bogiem i człowiekiem. Mamy zatem ciekawy pogląd na 
istotę poznania zbieżny z resztą z N koncepcją. Poznanie odkrywa przed nami jedynie strumień stawania się, aby 
doświadczyć czegoś więcej trzeba wyjść poza poznanie( poza dobro i zło czyli poza antynomie). 
 
1107 
Czyżby nicość której doświadczamy czasami  w centrum namiętności albo w kontemplacji była śladem owej 
nicości z której Bóg tworzył świat ? Pamiątką podobieństwa nie bezpośrednio osób lecz sytuacji tym razem. 
Przy okazji wyszło na jaw inne podobieństwo, między kontemplacją i gwałtownym porywem namiętności, suma 
sumarum życie aktywne i kontemplatywne okazuje się mieć więcej wspólnego niż sądziliśmy. 
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Doświadczenie uczucia wstydu wymaga przyjęcia kilku założeń po pierwsze ( pomijam konieczność istnienia 
człowieka z krwi i kości, świata , społeczeństwa, określonej kultury) musimy być w stanie dostrzec jakiś wzór-
ideał który stanowi model dla danej sytuacji. Po drugie  musimy być w stanie ocenić na ile  nasze zachowanie 
odbiega od wzorca.. Po trzecie musimy przyjąć, że od nas zależało przynajmniej w jakimś stopniu wykonanie 
danego działania zgodnie lub nie zgodnie z danym wzorcem. Po czwarte musimy wierzyć, że dana sytuacja w 
której wstydziliśmy się ma jakieś znaczenie dla naszych dalszych losów. Uczucie  wstydu zakłada  zatem 
istnienie pewnej hierarchii wartości i związanej z nią zdolności samooceny, przede wszystkim zaś musimy być 
zdolni do odczuwania, mieć uczucia. Brak ideału eliminuje poczucie wstydu chyba, że istnieją ideały których 
osiąganie nie wywołuje uczucia wstydu.  Z jakich względów nie lubimy się wstydzić ? Czyżby tylko dlatego, że 
te to nieprzyjemne uczucie. Lękamy się tego rodzaju cierpienia. Gdy wstydzimy się nasza godność narażona jest 
na szwank. Uczucie wstydu powoduje tęsknotę za odkupieniem pozbyciem się hańbiącej plamy na honorze. 
Żałóżmy, że w okresie wczesnych latach szkolnych przytrafiał się nam  pewien sen. W tym śnie widzimy  
szkolny korytarz i siebie samych jako jedynych w ciżbie dziecięcej nagich, chcemy coś mówić, coś zrobić, jakoś 
przeciwdziałać, na próżno, paraliżujący wstyd okazuje się silniejszy. Pierwsi rodzice jak wiadomo zawstydzeni 
dostrzegli swoją nagość i zapragneli odzienia. Tak dokonał się pierwszy krok na drodze opuszczenia sielskiego 
stanu natury i zastąpienia go kulturą. Czy oznacza to, że dziecko jakim byliśmy wówczas skosztowało już owocu 
z drzewa poznania ? Czy jednak można zabronić dziecku rozwijać się zwłaszcza gdy rozwój ten przebiega 
nieświadomie ? Sobie znanymi tylko ścieżkami chadza coś co w nas nieustannie rozwija się. Krytyka kultury 
opierającej się na  uczuciu wstydu, w gruncie rzeczy  sprowadza się do obiekcji wobec Boga który zawsze 
zawstydza jako taka stanowi integralną część N programu przewartościowania wszystkich wartości. 
 
1109 
Zastanawiające rekinowi w czasie całego jego żywota wyrasta ok. 30 tys. zębów. Co ma wspólnego rekin z 
prowadzonymi właśnie roztrząsaniami ? Poza niepokojąca ale i trudno wywodliwą zasadą podobieństwa 
wszystkiego do wszystkiego i powiązania wszystkiego ze wszystkim  istnieje jeszcze coś. Adam i Ewa złamali 
nakaz, za cenę śmierci unaoczniającej się często w postaci grobów, dołów w ziemi, czyhających niczym 
rozwarte paszcze rekinów na  kolejne ofiary,  ziemia rekin rekinów o milionach zębów.  Ot co. 
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Św. Augustyn  uznał przekroczenie nakazu  Stwórcy przez Adama i Ewę za najszczęśliwszą winą Sąd dość 
zaskakujący wskazujący na to, że człowiek gotów jest poświęcić rajską egzystencję dla wolności choćby 
okupionej cierpieniem i śmiercią. Zachodzi jeszcze pytanie który Augustyn może ten z okresu gdy ulegał 
wpływom manichejczyków ? Wówczas gloryfikacja prowodyra węża, zasady zła, staje się zupełnie zrozumiała. 
Gdyby Adam i Ewa nie złamali nakazu, nie byłoby prawdopodobnie historii, nie byłoby żadnego dalszego ciągu 
bo nie byłoby świadomości samego siebie ( po co nieśmiertelnym potomstwo?), nie byłoby ani ciebie ani mnie.  
Sformułowanie” szczęśliwa wina” można odczytywać również jako akt wdzięczności za to, że po prostu jestem. 
Wąż podobnie jak Judasz w Nowym Testamencie odegrał rolę detonatora. Po „ich” wystąpieniu  historia ruszyła 
z kopyta. Czy konsekwencja nie nazywała by powiedzieć czegoś innego, ponad to  co zwyczajowo mówi się  o 
Judaszu ? Niebezpiecznie, znamy przecież przypadki budowania pomników Judaszowi na terenie ZSRR ( 
oczywiście dokonywało się to w  zupełnie innym  kontekście  nienawiści do Chrystusa i religii).  Człowiek to 
zatem ktoś kto wybiera między dobrem i złem.  
 
 
Historia zaś jest areną walki między Bogiem i szatanem Człowiek ma zdecydować na kogo stawia, hazard w 
kwestiach fundamentalnych. N nauczając w Zaratustrze o nadczłowieku wskazywał na perspektywę poza 
dobrem i złem czyli paradoksalnie przybliżył się do połóżenia pierwszych rodziców w ogrodach Edenu przed 
poznaniem smaku zakazanego owocu, chociaż znowu w diametralnie odmiennej perspektywie. Adam i Ewa 
jeszcze nie znali dobra i zła zaczynali  jakby  przygodę z pryncypiami, zaś nadczłowiek swoją postawą wobec 
świata miał położyć kres tej fundamentalnej dychotomii. Zamiast dobra i zła N zaproponował wolę mocy Boga i 
szatana w jednym. 
Pojawia się teraz zasadne jak się wydaje pytanie w jaki sposób pierwsi rodzice mogli rozpoznać Boga ? albo 
szatana ? skoro nie próbowali owoców z drzewa poznania dobra i zła. Czy brak doświadczeń w tej dziedzinie nie 
przesądziło o podatności na sugestię szatana.? I jeszcze jedno zauważmy, że w Księdze Rodzaju  poznanie 
utożsamiane zostało  z dobrem i złem kategoriami etycznymi , nie wspomniano zaś ani słowem o prawdzie. Czy 
Adam i Ewa mogli  pojąć Boga bez znajomości  jego negacji ? Upadek, wyjście poza rajski ogród, zawierzenie 
szatanowi pozwoliło uzmysłowić pierwszym ludziom rozmiary i sens doświadczonej straty. Zrozumieli 
znaczenie „było” stali się jestestwami znużonymi w czasie. Odkryliśmy zatem wątek  godny Prousta już w 
Księdze Rodzaju. Co Bóg właściwie nazwał złem nieposłuszeństwo wobec nakazu ? Czy poznanie dobra i zła ? 



Bóg jest byt osobowy, szatan natomiast osobą nie jest. Czy nie przypomina to wcześniejszych rozważań 
dotyczących  podziału filozofii na tą zajmującą się osobą Boga ( Chrystusa) i tą stawiającą w centrum swoich 
zainteresowań nieosobową zasadę, przyrodę, węża.  Kim są zaklinacze węża ?   
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Czy w tym przekroczeniu nakazu człowiek również był podobny Bogu ? Czyżby Bóg przekroczył własną naturę  
tworząc świat ?  Na początku było słowo, nie tylko świata ale również człowieka. W tym wypadku także 
zachodzi jakieś podobieństwo między człowiekiem a Bogiem. Jednak nie liczba, lecz słowo, czyż to nie sygnał  
ostrzegawczy dla epoki hołdującej naukom przyrodniczym i technice ?  Czy przeciwnie i tutaj mamy do 
czynienia ze szczęśliwą winą ?     
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Adam i Ewa to pierwsi ludzie czy zatem w opozycji do nich należy rozumieć N ostatniego człowieka ? Ostatni 
człowiek spogląda na dzieje dobra i zła z perspektywy końca, końca tej dychotomii i samego siebie. Ostatni 
człowiek nic już nie chce, brakuje mu woli przekraczania nakazów, nic nie szepce mu do ucha możesz  mieć 
więcej. N chciał przemiany człowieka, chcieli jej również Adam i Ewa. Podobnie  kardynał Wyszyński 
wzywający na długo przed tzw. przemianami ustrojowymi   do przemienienia, odnowienia człowieka  bez tego 
utrzymywał nie powiodą się bowiem żadne reformy. Mamy zatem do czynienia ze zjawiskiem źródłowym pod 
warunkiem, że uchwycimy na czym polega przemiana człowieka.?  Czyżby na zmianie postawy wobec dobra i 
zła. ? 
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Księga Genesis milczy na temat ewentualnego paktu pierwszych ludzi z szatanem. O ile jasne jest co zyskał 
człowiek, o tyle nie wiadomo cóż osiągnał przez swe zabiegi wąż, demon ? Czyżby między Bogiem a wężem 
toczyła się rywalizacja, walka o rząd dusz ? Kim ? lub czym jest wąż ? mający moc rywalizowania ze stwórcą. ? 
W przypadku Fausta rzecz jest bardziej oczywista stawką jest  powrót do młodości Faust płaci własną duszą. 
trudno o bardziej jaskrawą negację ewangelicznego przesłania zamykającego się w słowach” cóż mi po całym 
świeci jeśli miałbym doznać uszczerbku na duszy”. A może należy tekst  ten interpretować w kategoriach 
psychologicznych,  jako wyraz ekspresji człowieczej  psychiki  będącej  areną zmagań   dwóch dążności  ku 
górze i ku dołowi ? 
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W  Junga ujęciu nieświadomości nie została uwzględniona kategoria przyszłości. Tak się jakość składa, że 
nieświadomość łączy się za zwyczaj z przeszłością. Tymczasem jest oczywiste, że to co przyszłe jest również 
nieświadome, jeszcze nieuświadomione. Pozostaje kwestią otwartą ile z tego co przyszłe może w ogóle być 
przedmiotem świadomości ? Innymi słowy istnieje coś co jeszcze nie jest uświadomione, ale w przyszłości 
będzie świadome. Może istnieć także coś co było jest i będzie nieświadome. Coś o czym nie śniło się filozofom. 
Swoją drogą ciekawe skąd wiadomo co śni się filozofom ? Inną  kwestią uderzającą u Junga jest odkrycie 
kolektywnej nieświadomości . Bardziej niż nieświadomość, ciekawy jest drugi człon tej kategorii „kolektywne”. 
Znamy dobrze upodobanie innej prominentnej postaci pierwszej połowy XIX stulecia do kolektywnego, to 
uwielbienie stada dało porządnie w XX stuleciu o sobie znać. W wieku  XX  kolektywizacja jak widzimy 
dokonywała się na wielu poziomach, w tym także w rejonach  duchowych głębi czyli nieświadomości. 
Rewolucja permanentna ? Potworność ? czy może pociecha, przekonanie że wszyscy w gruncie rzeczy jesteśmy 
tacy sami z jednej gliny. I to ma być ta uniwersalna prawda,  typowość ?  Czy może to jest  wielka polityka.? 
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W wezwaniu kardynała Wszyńskiego do przemiany ważne jest, że przemieniać ma się człowiek przede 
wszystkim a nie Polak czy obywatel. Kardynał współbrzmi  z Norwidem i co dziwniejsze z Gombrowiczem 
zgodnie ubolewającymi  nad  przerostem obywatela, patrioty nad człowiekiem w polskiej formie ludzkiego 
jestestwa. Ale tutaj dopiero widać nasze zapóźnienie, toż to  Zachód wezwał już dawno do nadczłowieka. 
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Wisła królowa naszych rzek  uchodzi za brudną, zupełnie z resztą słusznie. Należy jednak gwoli sprawiedliwości 
dodać bywa czasami piękna, choćby wtedy gdy popatrzeć na nią ze skarpy na której został osadzony Płock. 
Otoczona ciemnozielonymi kształtnymi wzgórzami brzemiennymi późną wiosną od orgii wegetacji, wydaje się 
przekraczać samą siebie i wstępować w niebo gdzieś u kresu horyzontu. Lekko się stąpa w sąsiedztwie jej 
cichego majestatu  nawet ciężkawa katedra wydaje się być  teraz tanecznie usposobiona. 
 



1117 
Budowniczym  XX w socjalizmu ( komunizmu) stawia się z reguły jeden poważny zarzut który możemy 
zamknąć w pytaniu  co warte są wasze wysubtelnione często teorie ? skoro praktyka życia codziennego w  tak 
bolesny sposób sprzeciwia się waszym umysłowym konstrukcją . 
To same jednak pytanie równie dobrze można skierować pod adresem chrześcijan. Wiadomo bowiem niemal od 
początków chrześcijaństwa,  że praktyka życiowa znakomitej większości  chrześcijan nie różni się w żaden 
istotny sposób, od  stylu życia ludzi nie przyznających się do dziedzictwa po Chrystusie.  Zachodzi zatem 
uzasadniona wątpliwość czy nie mamy tutaj do czynienia z koniecznością związaną z logiką wcielania się słowa 
? Słowo na  początku pojawia się  jako projekt, plan,  wizja, coś z grubsza rzecz ujmując nie cielesnego, później 
nadchodzi stadium wcielenia , słowo staje się ciałem, życiową  praktyką i najczęściej okazuje się wtedy, że 
wcielone słowo nie rozpoznaje sensu samego siebie ze stadium przed wcieleniem. Doświadczamy wówczas  
uczucia rozdwojenia, nieznośnego ciężaru  własnej egzystencji. Ale wtedy być może powstaje napięcie 
stanowiące istotny dla nas stymulans. Czym rozdwojenie głębsze ( w pewnych indywidualnych dla każdego 
granicach) tym być może z większą siłą doznamy jedności opisanej dobrze słowami „nieznośna lekkość bytu”. 
Paradoksalnie zatem rozminięcie się z tzw. ideałem,  wytworzyć może źródłowe dla twórczego istnienia 
napięcie.  Czyżby pełzający po rajskim ogrodzie wąż miał stać się człowiekiem a później .... same bluźnierstwa 
.......czyżby Bóg ,człowiek i wąż to .......jedno tyle, że na bardzo różnych stadiach rozwoju....?. 
W  naszym stuleciu w Polsce walkę tą opisał trafnie i  w sobie tylko  właściwy sposób Gombrowicz kreśląc 
zmagania Syfona z Miętusem. Obecnie rzecz oczywista triumfują Miętusy ( i o ile dobrze pamiętam imiona 
Gombrowiczowskiego  bohatera i anybohatera ), zwolennicy luzu. Jednak zwykły tzw. chłopski rozsądek obala 
ten  Miętusi nachalnie propagowany  dzisiaj luz, będący tylko momentem w kole istnienia...... w końcu i tak 
trzeba będzie ścisnąć zwieracze. 
 
1118 
„Człowiek miarą wszechrzeczy”  ta Protagorasowa maksyma krążąca niczym widmo po dziejach Europy, dzisiaj 
znowu  głośno pobrzmiewa we wszystkich najbardziej nawet zapdłych europejskich kątach. Czy każdy człowiek 
? Wiele na to wskazuje. A może tylko niektórzy, tacy jak np. XX wieczni tyrani.?  I tak źle i tak niedobrze. 
Protagoras przypisał człowiekowi nie małą moc. Oto jest człowiek zdolny kształtować rzeczy wedle własnej 
miary. Zastanawiające to poczucie własności. Człowiek ma własną miarę, skąd ją ma ? Jak wszedł w jej 
posiadanie? Jak zabezpiecza tą cenną własność ? Więcej, może lepić rzecz, rzeczywistość niczym plastelinę. A 
może jest przeciwnie, może wcale nie dba o tą cenną własność, nie ceni jej ? Mógłby, ale nie chce, zapomniał, 
poniechał, nie wierzy w swoja sprawczą moc. Albo opacznie zrozumiał maksymę najsłynniejszego sofisty ?  
Kształtuje rzeczy ale czy sam jest rzeczą ? Czy rzeczy kształtują człowieka.? Czy to on kształtuje siebie jak 
byłby rzeczą ? A może przynajmniej drugiego próbuje tak kształtować ? Jakże często ta własna miara okazuje 
się być miarą stadną , kolektywną jak kto woli. Powraca nam pytanie o to co jest moją własnością ?  
Odpowiedź wymaga namysłu nad samym sobą. Kiedyś stoicy orzekli „dysponujemy tylko własnymi 
wyobrażeniami” jeśli jest noc a ja wyobrażam sobie, że jest dzień to żadna siła nie jest w stanie tego zmienić. 
Dzisiaj Miętusy widzą to inaczej sądzą, że zawładnęli  tzw. „materią-przyrodą” będącą właściwą bazą dla ich 
luzu.    
 
1119 
Maksyma Protagorasa może posłużyć za ilustrację przewagi słowa mówionego nad słowem pisanym. Gdybyśmy 
mieli przed sobą mówiącego Protagorasa poznalibyśmy lepiej  po intonacji, mimice sens wypowiadanych słów. 
Czy powiedział je z ulgą ?  
 
 
Czy przeciwni odczuwał  ten stan rzeczy jako ciężar ? Czy przypominał i gromił ? Czy mówił rzec wówczas dla 
każdego zrozumiałą ?   
 
1120 
Czy rewolucja socjalistyczna skończyła się rzeczywiście wraz ze zmierzchem tzw. socjalizmu realnego ? Należy 
w to wątpić. Spójrzmy tylko na jeden znany każdemu z własnego doświadczenia przykład. Architektura polskich 
miast z  czasów ustroju „sprawiedliwości społecznej”. Triumf zasady wszystkim po równo zaklęty w wielkiej 
płycie. Triumf myśli francuskiego( nie wykluczone, że obraziłby się za to wskazywanie narodowości, ten syn 
rewolucji) architekta Corbusiera. Główną ideą jego dziania było budować tak samo w każdym dowolnym 
punkcie naszego globu, a to z uwagi na założenie, że wszyscy mają te same potrzeby. Zatem każdemu 
przysługuje tyle samo powierzchni mieszkalnej, strop nad głową co najmniej na wyciągnięcie ręki przeciętnego 
człowieka Wyliczono nawet ile metrów sześciennych powietrza potrzebuje statystyczny obywatel najlepszego z 
możliwych ustrojów i stosowanie do tego zaplanowano powierzchnię użytkową.  



Z rewolucyjną bezwzględnością zlekceważono wszelkie indywidualne potrzeby, wzgardzono lokalnym 
kolorytem i tradycją. W  technokratycznej wizji nie było żadnego miejsca na zjawiska niepoliczalne i 
nieprzewidywalne. Mieliśmy i mamy do czynienia (vide architektura) nie tylko z dyktaturą proletariatu ale i z 
dyktaturą swoiście pojętego rozumu opierającego się o oderwane od życia aprorycznie przyjęte zasady, wedle 
których próbowano zbudować lepszy świat. Z punktu widzenia aparatu władzy totalne ujednolicenie jest 
korzystne, służy bowiem zachowaniu tej władzy, pozwala uczynić zadość ambicji wyrażonej przez jednego z  
aparatczyków słowami „ raz zdobytej władzy nie oddamy nigdy”.  
Powyższy cytat może  wskazywać również na utajniony ciąg dalszy  rewolucji i jej animatorów. Sposób w jaki 
mieszkamy, styl zagospodarowania przestrzeni, będzie zatem jeszcze długo rewolucjonizował nasze życie. Czy 
te osiedla nie przypominają czasem więzienia o złagodzonym rygorze ? Dodajmy do tego jeszcze codzienną  
mechaniczną  pracę i mechaniczną rozrywkę fundowaną przez media a obraz dopełni się. Stado ludzkie poddane 
zostało dość drobiazgowej kontroli.  Można zastanawiać się czy stado ze względu na własną naturę nie wymusza 
tego typu rozwiązań ? Załóżmy, że puszczone zostałoby samopas wówczas prawdopodobieństwo zapanowania 
chaosu  wzrosłoby zapewne znacząco.  
Może być również tak, że życie samo po okresie milionów lat eksperymentów z humanoidami wyczerpało 
zakres możliwości. Teraz i na wieki zapanuje ostatecznie utwierdzony ( tak jak to działo się z innymi gatunkami 
zwierząt) jeden typ człowieka, zwany również ostatnim człowiekiem. W jego przypadku, organizacja życia na 
modłę fabryki z raz na zawsze określonymi funkcjami opatrzonych numerami i zinwentaryzowanych jednostek, 
nie będzie budzić ani  zdziwienia, ani buntu, przeciwnie wyda się jedynie sprawiedliwą i naturalną.  
Póki co pamiętamy jednak o innych sposobach nie zupełnie od nas odległych w czasie  organizowania życia 
zbiorowego np. w oparciu o zasadę hierarchii. Znacząca  różnica polega tutaj na tym,  że  ustroje feudalne nie 
były w swym istnieniu poprzedzane utopijną wizją której autorstwo człowiek sobie przypisywał. Rewolucja 
proletariacka była zamierzoną interwencją ludzką na szerszą skalę w naturalny bieg rzeczy. Z pośród wielu 
zjawisk jakie spowodowała, jedno budzi zdumienie. Rozmiary nienawiści napędzającej tryby rewolucyjnej 
machiny. Nie koniecznie musimy przy tym wskazywać na wyczyny rewolucjonistów przy praktycznym 
wprowadzaniu w życie utopii. Wystarczy czytać pisma ojców założycieli, ożywianych gigantyczną nad- ludzka 
niemal nienawiścią, pomijam tutaj Marksa bo  rzecz jest dobrze znana. Dla tezy ,że rewolucja trwa bardziej 
przydatny będzie Freud. 
Jego sławna wizja życia rodzinnego opartego wyłącznie na patologicznej rywalizacji między stanowiącymi ją 
osobami wydaję się być właśnie podyktowana nienawiścią. Oczywiście to współzawodnictwo istnieje, ale nie 
stanowi przecież podstawowego rysu życia rodzinnego.  Jednak  ta nauka a nie inna rewolucjonizuje na swój 
sposób życie na zachodniej półkuli.    
 
1121 
Zastanawiając się nad dalszą ewolucją człowieka, można by postawić pytanie dotyczące samej ewolucji  Czy i 
ona nie dobiega końca ? Czy jej koniec nie byłby jednak jej dalszym ciągiem ? Koniec ale jaki ? Czy w postaci 
odgrywania tych „samych sprawdzonych kawałków” na wieki ?  Czy też w postaci  kompletnego chaosu i 
nicości? 
                                                                                               
 1122 
Całym rewolucyjnym sposobem myślenia zdaje się kierować zasada „dziel i rządź”. Oczywiście zachodzą i tutaj 
wyjątki, żeby skutecznie dzielić należy wcześniej pierwszorzędanie skonsolidować własne szeregi. 
Rewolucjonista to człowiek głęboko rozczarowny do życia . Miał być dzieckiem Boga, zamiast tego  wyszło 
jednak na jaw małpie pokrewieństwo. Czy Darwin mógł w ogóle zdawać sobie sprawę z tego co wyjawił światu 
? 
 
 
 Co może bardziej podzielić ludzi niż to, że jeden w drugim zacznie dostrzegać ledwie istotę człekokształtną ? 
Co stanie się wówczas z samowiedzą każdego z nas ? Rewolucjonista zastanawia się jak uwolnić się od tego 
dziedzictwa ? Chce otwarcie wykorzenić się,  wyalienować z małpich predyspozycji. Z drugiej strony może 
dlatego ta wielka płyta by odciąć się od przeszłości, zapomnieć ? Zamknąć krewniaka  małpy w klatce i strzyc za 
wczasu wszelką zwierzęca popędliwość . 
 
1123 
Indywidua postawione wobec wydarzeń szczególnie bolesnych, często przekraczających granicę wytrzymałości  
człowieka, zadają dramatyczne ale zasadne pytania dotyczące milczenia Boga. Gdzie jest Bóg ? wołają, dlaczego 
nie przeciwdziała śmierci głodowej naszych dzieci ? Wobec tej niezgłębionej zagadki przychodzi nam na myśl 
następująca odpowiedź: gdyby Bóg interweniował w historię ludzką i to w dodatku w sposób uchwytny dla 
każdego, nie byłaby to już historia ludzka lecz Boska. Wówczas podniosły by się również uzasadnione głosy, że 
oto Bóg ubezwłasnowolnił człowieka, czyniąc go jedynie biernym wykonawcą Sobie widomych tylko 



zamysłów. Gdyby zaś interweniował jedynie doraźnie, zostałaby natychmiast zakwestionowana Jego 
sprawiedliwość, dlaczego bowiem jednym zdecydował się pomagać a innym nie ? Z pewnością to nędzna 
pociecha ale być może stanowi to jakiś trop. 
I jeszcze jedno, jeśli któś uważa się za istotę wierzącą to zapewne stawia Boga na pierwszym miejscu a zatem 
cała reszta istnienia nie ma porównywalnej z Nim wartości chociaż niewątpliwie zostanie sprawiedliwie 
oceniona. Wiara powinna pomóc umieścić dane niewiedzieć nawet jak bolesne doświadczenie we własciwej 
perspektywie.  
 
1124 
Zasadniczym źródłem nierówności pozostaje nierównomierne udzielanie się indywiduom ducha. Na to nie 
poradzi nic, żaden nie wiem jak prężnie nawet zorganizowany ruch niwelatorów, bowiem nikt nie wie, jakimi 
ścieżkmi stąpa duch. 
 
 1125 
Gdzie jest  wielki film filozoficzno- erotyczny szkoło ? 
 
1126 
Geny jako najlepsza forma pamięci. 
 
1127 
Jak płodną zasadą był  Bóg ? Ile dawał do myślenia ? czucia ? wierzenia ? Stanowił może najbardziej znaczący 
stymulans do życia, nawet wtedy gdy w jego imieniu życiu zaprzeczano. Jung przytacza mądrość buddyjską 
wedle której bliżsi Bogu są ci którzy negują jego istnienie (albo wręcz nienawidzą Go), niż ci nazywający się 
jego wyznawcami. Ci pierwsi bowiem częściej o nim myślą. Tą przewrotną logikę można zastosować do N  
naczelnej tezy  zarzucającej chrześcijaństwu nienawiść do życia „tu i teraz” . Idąc tym tropem dalej, można 
odkryć miłość Marksa i Freuda.  Czyżby do hierarchii w nowym stylu ?  Płodną zasadą był(jest Bóg). Co można 
począć z małpą? Czy tutaj możliwa jest jakakolwiek improwizacja.? Małpa to grób najszlachetniejszych 
ludzkich dążeń. Koniec snów o potędze,  zwycięstwo wszystkiego co płaskie, chtonioczne współczesne 
wcielenie węża.  
 
1128 
Oczywiście doceniamy zalety wielkiej płyty, sucho ,widno, ciepło. Ale czy to wszystko ? Gdzie są te 
Arystotelesy  których nadejście głosił Marks wraz  z urzeczywistnieniem ustroju sprawiedliwości społecznej. 
 
1129 
Nad człowiekiem wzięła górę dołująca doktryna podobieństwa do małpy, tym samym dokonało się 
przewartościowanie wszystkich wartości.. Jak to jednak możliwe, że została uznana za swoją ta nic nie warta 
„prawda”?  Feurbach twierdził, że człowiek projektuje na istotę boską swoje najlepsze cechy. Dlaczego jednak 
uwierzył w małpie pokrewieństwo, w istotę bez jakichkolwiek wartości ?  Co na nią wyprojektował  ? 
Przychodzą na myśl dwa powody. „Prawda” ta oddała demokracji trudne do przecenienia przysługi,  znakomicie 
nadawała się do wywrócenia porządku społecznego opartego na nierówności. Odtąd wszyscy jednacy, nawet 
względem urodzenia. Po drugie odpowiadała konstrukcji psychicznej stada. Małpa nie stawia żadnych wymagań 
wobec wartości,  zachowuje wobec nich luz, czyli mówiąc bez ogródek, olewa je. 
 
 
 
 
 
1130   
Niektórym wydaje się, że robią  karierę,  to dobre samopoczucie możliwe jest jednak pod warunkiem 
zapomnienia o upadku w małpę. Tak oto nauka dorobiła człowiekowi gębę......małpią gębę. Poznanie okazało się 
śmiertelnie niebezpieczne. Edyp zgadywacz zgadek doświadczył na własnej skórze nędzy poznania, my za 
Darwinem podobnie. Ku przestrodze Grecy na murach swojej świątyni zapisali poznaj samego siebie. W Biblii 
nakazano nie jedz owoców z drzewa poznania. To wszystko nie dla nas.  My już nie jemy, my żremy. 
 
1131 
Czy w XX w ludzie tak ochoczo się mordowali również z powodu małpy ? 
 
1132 



Pytanie do Junga, czemu zamiast archetypu czcigodnego starca z brodą zaczął się człowiekowi wyjawiać 
małpiszon ? 
 
1133 
Czy człowiek może o swoim pochodzeniu dowiedzieć się czegoś jeszcze mniej krzepiącego. ? Czegoś wobec 
czego małpia „prawda’ wydawać się będzie niemal boska ? 
 
1134 
Żyjmy w czasach wielkich zmian. Nawet wąż skroił na ich miarę swoją strategię, nie szepce już do ucha 
człowiekowi będziecie jak bogowie,  rzecze raczej odnajdziecie w sobie małpę. 
 
1135 
Gwoli uspokojenia należy zaznaczyć: małpa nie była jednak tylko małpą, musiała mieć w sobie coś co pozwoliło 
wydobyć z jej bezwstydnego różowego dupska,  piękne biodra kobiet Bouchera. 
 
1136 
Heydrich przywódca niemieckich grup specjalnych przeznaczonych do eksterminacji 180 milionów Słowian 
rosyjskich wydając odpowiedni rozkaz powiedział podobno  swoim podwładnym „mają takie twarze ,że można 
do nich strzelać bez żadnego współczucia”. Oto praktyczne konsekwencje nic nie wartej „prawdy’ Darwina,  
„prawdy” niszczącej miliony ludzkich istnień. Czy inaczej było z „prawdą „wiele wartą. Parę wieków wcześniej, 
rycerstwo zgromadzone w zakonach, stosowało te same metody w imię chrystianizacji pogan Jednak w imię 
Boga. Czyżby ideologia miała drugorzędne znaczenie, najważniejsze zaś było dążenie do panowania, 
poszukujące dla siebie jakiegoś uzasadnienia ? 
 
1137 
Nauka Darwina to Einsatzgruppen wymierzone w feudalną arystokrację .Kto teraz będzie panował ? W imię 
jakich zasad ? Nowi „królowie życia” objawili się w XX wieku. Nie wątpimy, że zarówno Darwin jak i  XX w  
fizycy poszukiwali prawdy, święcie wierząc, chociaż nie do końca sobie to uświadamiając, że „prawda” jest 
boska”. Tymczasem pokazało się coś odwrotnego, zostali zniewoleni przez okrutną boginię Szubad.  Może 
zatem kłamstwo, fałsz , złudzenie, omam, mają bardziej humanitarną naturę ?  Czyżby Samarytanin poznania 
zmuszony był przez wgląd na miłość bliźniego kłamać ? 
 
1138 
Problem przestrzeni znalazł swą niebezpieczną karykaturę w ideologii nazistów motywujących agresję 
koniecznością uzyskania przestrzeni życiowe  Nie oznacza to w żadnym przypadku, że ten problem nie istnieje. 
Przestrzeń w sensie podpadającej pod zmysły dookolności rzeczywiście kurczy się, zostaje wypełniona coraz 
szczelniej, poprzez rosnącą niemal w postępie geometrycznym liczbę jestestw ludzkich, zaludniających ziemski 
glob. Człowiek współczesny dysponuje w odróżnieniu od swoich antenatów dodatkowo aparaturą techniczną 
komplikującą  jego sposób bycia w przestrzeni.  Załadając, że jestestwa ludzkie  przeważnie dążą do 
szczęścia, polegającego na maksymalizacji uczucia przyjemności i minimalzacji cierpienia, należy przyjąć 
model przestrzeni w którym dochodziło będzie do jak najmniejszej liczby konfliktów. Można to osiągnąć tylko 
przez szczegółową kontrolę i lansowanie modelu człowieczeństwa bez kantów. Poddane standaryzacji jednostki 
ułatwiają bezkolizyjne funkcjonowanie w przestrzeni naszego globu. Proces wychowania jakiemu  zostaną 
poddane,  z grubsza rzecz ujmując, indywidua będzie zatem polegał na nieustannym przystrzyganiu 
niestandardowych ekspresji danej osobowości. Wynika to niejako z logiki sytuacji pod warunkiem, że zgodzimy 
się na powyższą wykładnie nadrzędnych ludzkich wartości.  
 
 
W tym kontekście znajdują pewne uzasadnienie najnowsze wynalazki w technice medialnej. Zarówno telewizor 
jak i komputer zarówno ujednolicają  osobę ludzką jak i oszczędzają przestrzeń. Okazuje się, że można coraz 
więcej nie ruszając się z fotela. Dochodzimy  tym  samym prawie do aporii godnych uczniów Zenona z Elei  Oto 
odkrywamy przecież , że najszybciej porusza się ten kto spoczywa w miejscu. Ztłoczenie w przestrzeni wymusza 
wytworzenie nowych rodzajów powiązań np. internet stymulując prostotę komunikacji oraz zawrotne jej tempo. 
Skoro jednak nie można już zawładnąć przestrzenią zewnętrzną ( z powodu jej kurczenia się) to być może 
pozostaje jeszcze coś do ogarnięcia w dziedzinie ducha ? 
 
1139 
Pewną rysę w tym prostym modelu przestrzeni i działających w niej homogenicznych jednostek ludzkich, 
stanowić będzie jeszcze jakiś czas natura. Las równikowy oferuje równie mało przestrzeni swoim mieszkańcom, 
co współczesne miasto, ale tam wszystkie naturalne impulsy znajdują swobodną ekspresję. Trudne jest na razie 



do pomyślenia przekształcenie puszczy amazońskiej w ogród w stylu warszawskich Łazienek.. Rasumując albo 
bezpieczństwo i utylitarne szczęście ludzkiego stada albo amazońska bujność indyuwiduów nieskręowanych 
zbyt licznymi więzami. Możliwy jest jeszcze trzeci model podstawa danej zbiorowości zuniformizowana, 
strzyżona niczym Łazienkowski Park ( skądinąd pełen uroku) a wyżej ( i niżej) żywioły,  pnącza , chaszcze i 
pomruki bestii. 
 
1140 
Co nakłania nieustannie człowieka do wykonywania  korekty natury ? Jakieś fundamentalne niezadowolenie z 
zastanego stanu rzeczy, gotowość do poprawiania dzieła Bożego, działanie buntownicze przeciw naturze. Czy 
może siła wyobraźni uwodzi człowieka wizjami innego świata.? 
 
1141 
Publicystyka epatuje nas często osiągami zwierząt w dziedzinie władz zmysłowych, zdumienie ogarnia gdy 
uświadomimy sobie jak wspaniale widzą lub węszą. Jednak tylko człowiek może zobaczyć to czego nie ma, 
więcej może poświęcić swoje istnienie w imię świata, którego nie ma. Człowiek jako niestrudzony Don Kichot,   
pomyleniec. 
 
1142 
Naziści wiedzieli co począć z przestrzenią, wystarczyło ją po prostu zdobyć. My inaczej, zadajemy sobie pytanie 
co czyni funkcjonowanie w świecie dookolnym sensownym ? Samo zdobycie przestrzeni nie rozwiązuje 
żadnego problemu. Z resztą co to jest to zdobycie ? Nasłuchaliśmy się przecież również ostatnio nie jednego na 
temat zdobycia kosmosu. Z pewnego punktu widzenia jest to zadanie nad wyraz skromne. Czy bowiem mówiąc 
o zdobyciu przestrzeni uwzględniamy w tym przestrzeń nieuklidesową ? .Albo  swoiste rodzaje przestrzeni w 
których żyją /żyły inne cywilizacje bądź inne gatunki.? Zapewne zwolennik totalitaryzmu na nasze wątpliwości 
odpowiedziałby, o tym co jest przestrzenią decyduję ja.  
 
1143 
N uznawał przestrzeń za skończoną, zaś czas za nieskończony. Swoje przekonanie opierał na następującym 
rozumowaniu: gdyby przestrzeń była nieskończona to w nieskończonym czasie musiałaby cała jej zawartość 
ulec kompletnemu rozproszeniu, skoro tak nie jest to przestrzeń musi być skończona. Zdaje się, że nie 
uwzględnił tutaj możliwości sił dośrodkowych nie zezwalających na rozproszenie się tego co uznajemy za 
opakowane jakoś przez przestrzeń. 
 
1144 
Erotyzm należy uznać za wartość ponadczasową w sensie o jakim już wspominałem Uniesienie erotyczne 
wyprowadza nas bowiem poza ( ponad) czas, podobnie z resztą może działać muzyka, religia, czy namiętność do 
ojczyzny. Znikający  na moment czas, pociąga  za sobą, w tym unicestwiającym wszystko uniesieniu, także 
przestrzeń . W ten sposób żywioł dionizyjski daje nam rodzaj panowania,  nie tylko  nad przestrzenią ale i 
czasem.  
Niektórym trzeba było jednak tysięcy armat, czołgów, samolotów obsługiwanych przez miliony wytresowanych 
do perfekcji żołnierzy, by osiągnąć wrażenie panowania nad przestrzenią. To uzmysławia nam skale pobłądzeń 
naszego oświeconego stulecia.. Całe technika tylko po to, by odtworzyć niegdysiejsze wrażenia pełni, 
towarzyszącej  lotom motyla ?  przesądzające o tajemniczym smaku życia. 
 
1145 
Śmierć czyli odcięcie pępowiny albo odokorkowanie flaszy.( Lud ,jak może pamiętamy, mawia u nas całkiem 
adekwatnie o śmierci „ wykorkować”). 
 
 
1146 
Wygładzenie zawartości przestrzeni przez galopującą uniformizację musi wypływać z jakiegoś radykalnego 
skostnienia ducha. Jedyny ratunek w tak zwanej iskrze Bożej, wracającej tchnienie umrzykowi.. Musimy 
zmartwychwastać, nie ma rady. Czymże innym jest wezwanie do przewartościowania wszystkich wartości ?  
Wszyscy XIX i XX w utopiści próbowali na swój sposób do tego zadania się zabrać .Czy tylko oni ? Może 
natrafiliśmy na jakiś interesujący trop w zakresie interpretacji ostatecznych dążeń człowieka.  Nie idzie zatem o 
dodatni bilans przyjemności ale o przemianę. Wszyscy jesteśmy pod tym względem dziedzicami 
średniowiecznych alchemików. Różnicuje nas sposób, w jaki się do tego bierzemy, czyli styl naszego życia i to 
czy osiągamy kiedykolwiek pełnię ? czy w nienasyceniu podążamy za jej cieniem ?  
 
1147 



Kiedyś znajomy w czasach gimnazjalnych zapytał  czy wiesz dlaczego na świecie jest tyle kamieni ? Oczywiście 
nie wiedział., ale pytanie spodobało mu się , nie przez to jednak  żeby dostrzegł  w nim jakikolwiek  sens. Raczej 
przypadło mu do gustu,  bo nie słyszał  nigdy przedtem, ani nigdy potem by ktoś o to pytał.. Teraz jednak znalazł 
jedną z możliwych odpowiedzi. Kamienie występują w takiej mnogości po to by zagubionym przypominać, 
najczęściej bezskutecznie, o jedynym najważniejszym z pośród wszystkich kamieni,  kamieniu filozoficznym.   
  
1148  
Ciągły wzrost liczby ludności zdecydowanie zmienia nasz sposób bycia w świecie. Indywiduum staje się teraz 
wyjątkiem potwierdzającym regułę masowości. Gdyby przyszło nam obecnie określić, czym jest świat ? to do 
żywiołów wskazywanych przez filozofów jońskich, należałoby dodać jeszcze jeden czynnik konstytuujący tzw. 
rzeczywistość piąty żywioł -masę ludzką.  Wielka liczba przeciętnych jednostek odmieniła oblicze ziemi.. Ta 
masa ciągle jeszcze poszukuje dla siebie odpowiedniej formy. Na dłuższą metę nie sprawdziła się organizacja 
masy w postaci komunizmu czy nazizmu. Współcześnie jesteśmy świadkami wyistaczania się z amorficznej 
masy  demokracji powiązanej z techniką i przemysłowym sposobem produkcji. Indywiduum w stosunku do 
masy wydaje się być czymś na kształt jabłka przyciąganego siłą grawitacji. Musi z konieczności w masę się 
stoczyć. Obserwujemy ten proces od ponad 200 lat. Istnienie pojedyncze staje się nieznośnym ciężarem, czymś 
niemal wbrew naturze. Z masy powstałeś i w masę się obrócisz,  w ten sposób można by określić najkrócej 
dziejowe perypetie człowieka.  
 
1149 
Skończona przestrzeń dookolna kurczy się dla gęstniejącej masy ludzkiej. Czy zjawisko to będzie dokonywać się 
aż do momentu w którym pojęcie przestrzeni stanie się bezprzedmiotowe ? z uwagi na to, że ludzka masa 
wypełni ja szczelnie. Niezmierzona przestrzeń poza ziemska będąca obiektem zainteresowań astronomów ma 
mniejsze dla nas znaczenie, bo i tak pozostaniemy z naszą  z kulą u nogi. Jeszcze niedawno indywiduum mogło 
się łudzić, że funkcjonuje poza masą, obok, ponad ale w gruncie rzeczy od dawna jest już w masie, masa otacza 
jednostkę, osacza ją. Współczesny narcyz spoglądając w na taflę jeziora widzi już nie siebie lecz bohatera 
zbiorowego, masę Odkrywa na nowo sens słów Heraklita „ nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki” nie 
oznacza przede wszystkim tego, że przy drugim wejściu rzeka jest już inna ale to, że z rzeki kiedy się już raz w 
nią wstąpiło ( zostało wrzuconym) niepodobna wyjść by w nią wejść po raz drugi. Rzeka okazuje się być 
strumieniem ludzkich jestestw tworzących wszechobecną masę. 
 
1150 
Świętość Biblii nawet przy pobieżnej lekturze ( może właśnie dlatego) budzi liczne wątpliwości.. Księga 
Rodzaju opowiada historię, nawet podług naszych współczesnych kwestionowanych z każdej niemal możliwej 
pozycji kanonów, zgoła nieświęte. Kain morduje swego brata Abla ( i uzyskuję nadaną przez Boga gwarancję 
nietyklalności). Bóg niszczy świat który sam stworzył, ocala jedynie Noego i rodzinę. Abraham sprzedaje  żonę 
Sarę na dwór Faraona, podając ją za swoja siostrę i dzięki temu  zdobywa pokaźny majątek. Potem zostaje 
poddany przez Boga ‘nieludzkiej próbie” gotów jest poświęcić w akcie posłuszeństwa  swojego pierworodnego 
syna.( tutaj nie  miała miejsca żadna szczęśliwa wina o której wspominał Św. Augustyn omawiając 
nieposłuszeństwo Adama i Ewy). Córki Lota wykorzystują seksualnie swojego ojca, upijając go odpowiednio 
wcześniej winem. A mieszkańcy Sodomy i Gomory gotowi są gwałcić swoich gości. Życie w swoich okrutnych 
i niemoralnych aspektach ( chciałoby się rzec po staroświecku) zostało w Biblii uświęcone uznane za dobre i 
sprawiedliwe. Księga Genesis pokazuje  siłę  narodu który tego typu rzeczywistość ( ludzką arycludzką) był w 
stanie uświęcić. Zło jawi się na  starożytnych kartach Księgi  jako niemal konieczny  równouprawniony i 
substancjalny element współtworzący rzeczywistość, odległą w czasie a jednak zadziwiająco nam współczesną.  
 
 
 
Bóg w czasach biblijnych patriarchów  jakby hojniej się obawiał i może na tym właśnie polegało  wybraństwa na 
doświadczaniu fizycznym obecność Pana . 
 
1151 
Osławiona pełnia życia postulowana w wielu rozważaniach pozostaje przeważnie kategorią niedookreśloną. 
Wydaje się, że zawiera ona niebezpieczną treść, o ile za pełnię należałoby uznać doświadczanie przez jednostkę 
gry przeciwieństw, w tym np. obok dobra także zła. Zło jak wiadomo można doświadczyć pasywnie jako ofiara i 
aktywnie jako sprawca.  Może owa postulowana pełnia zakłada doświadczenia zła na oba sposoby. Ale wówczas 
można by argumentować, że to właśnie jest pełnia skażona, bo dobro zostało sprofanowane obecnością zła.  
Pełnia w jednostkowym wymiarze to maksymalny rozwój wszystkich indywidualnych potencji.  
Ale one z kolej mogą się krzewić i rozwijać w najróżniejszych konfiguracjach przypominając w danym wypadku 
ogród francuski a w innym angielski. Zatem dobrze by było gdyby ten maksymalny rozwój potencji dokonywał 



się w jakimś określonym i niepowtarzalnym stylu. Pozostaje nam być w tym przypadku zarówno sędzią, 
wychowawcą jak i tym co sądzone i wychowywane, oceniającym i ocenianym. Przede wszystkim zaś musimy 
sprzeciwiać się jako zwolennicy pełni przekleństwu czyniącej z nas karykaturę osobowości specjalizacji. 
Indywiduum jako dzieło sztuki,  jednak jak wiadomo,  dzieła sztuki bywają różne i wiele jest dziedzin sztuki.  
Czy mamy być zatem bardziej jak symfonia ? czy poemat ? a może dramat w trzech aktach z prologiem i 
epilogiem ? W stylu z jakiego okresu ? Same nierozstrzygalne problematy. Każdy musi zdecydować sam. Ba, 
częściowo samo się zdecyduje,  życiowe okoliczności zawężają nasze pole do popisu. Może pełnia to maksimum 
odegranych ról ,działanie według najróżniejszych scenariuszy, w najbardziej nieprzystających do siebie 
sceneriach. Wtedy najbliższy pełni byłby aktor. Albo zjednoczenie z Bogiem pozostające poza wszelką dyskusją 
na własną jedynie odpowiedzialność. Pełnia skrywająca się w koniunkcji przeciwieństw gdy chwili towarzyszy 
westchnienie „wiecznie trwaj”. Pełnia sugeruje także skończoność. Oto jako dzieło sztuki jesteśmy dokonani, nie 
ma żadnej reszty, cienia niedosytu, żadnego pęknięcia. 
 
1152 
N wiele powiedział o najważniejszym wydarzeniu współczesności domniemanej śmierci Boga. Natomiast 
narodziny Boga skrywa jeszcze zasłona tajemnicy. Biblia stanowi świadectwo udzielania się Boga w postaci 
wcześniej ludzkości nie znanej. Patriarchowie doświadczali niemal fizycznej obecności nadludzkiej mocy, 
obcowali z nią.  Spotkanie to odmieniło ludzką duchowość, nadało jej nieznane wcześniej oblicze. Z jakiejś 
niezgłębionej ciszy wydobyło się słowo i  monoteistyczny Bóg ? 
 
1153 
Proste pytanie przychodzi na myśl, kto właściwie wypowiada zdanie „ Na początku było słowo”? Czy autorstwo 
tych słów należy przypisać Mojżeszowi jako objawionych mu przez Boga ? Zatem Mojżesz byłby pierwszym 
człowiekiem nowego typu,  otwierającym drogę spotkań indywiduum z osobowym Bogiem. Drogę którą N 
uznał w XIX w za zakończoną 
 
1154 
Darwiniści przypisują konstrukcji bioder człowieka wielkie znaczenie dla dalszego rozwoju gatunku homo 
sapiens, umożliwiła ona zpionizowaną postawę. Nam jednak wydaje się, że donioślejszym przełomem było 
wykształcenie się monoteistycznej koncepcji Boga, poświadczonej po raz pierwszy powagą Biblii. Einstein 
mówiąc kiedyś o dwóch wojnach światowych i perspektywie trzeciej wyraził przekonanie, że kolejna wojna (po 
trzeciej) odbędzie się na maczugi. Sugerował regres człowieczeństwa związany z niekontrolowanym rozwojem 
techniki. Tymczasem okazało się, że bez trzeciej wojny światowej zbliżyliśmy się już w szczególny sposób do 
ludów operujących maczugami, zapominając o Bogu, filozofii i wszystkich innych  szczytnych porywach ducha. 
 
1155 
Najgroźniejszy rys współczesności to beatyfikacja masy dokonywana w imię tzw. demokracji zasadzająca się na 
koncepcji braterstwa, bratania się każdego z każdym. O tym jak to braterstwo w gruncie rzeczy wygląda nieźle 
informuje Biblijna historia Kaina i Abla. W tzw. demokracjach  zniesiony zostaje jakikolwiek dystansu, 
przestrzeń dzieląca indywidua. Wszystko zostaje na sposób cielesny, namacalny, naskórkowy, połączone ze 
wszystkim- stłoczone. Każdy ty-ka każdego niczym Gombrowiczowski pijak.  Proletariusze już dawno 
obwieścili zmierzch Panów. 
 
 
 
 
 
1156 
Indywiduum będące „sam ze sobą na sam” stwarzające zatem dystans, pustkę wokół siebie, stanowi dla masy 
niepojęty a przez to groźny sposób istnienia podważający sensowność  i całkowitość  kolektywizacji. Wskazuje 
na strefę bycia inaczej, niemożliwą do przyjęcia dla masy. Współcześnie zatem zostaje zniesione apolińskie 
principium indywiduationis. Pod  tym względem przypomina to stan dionizyjski opiewany przez N ale z tą 
zasadniczą różnicą, że nie widać dziś żadnego  czynnika harmonizującego zasadę indiwidualizmu i 
kolektywizmu. N jak pamiętamy dostrzegł ten czynnik harmonizujący w sztuce , w greckiej  tragedii. 
 
1157 
Wielkie dzieło literackie jakim jest niewątpliwie Biblia zogniskowane zostało wokół fundamentalnego 
inicjującego ludzką duchowość wydarzenia narodzin Boga. Człowiek został oto postawiony wobec 
przerastającej jego możliwości poznawcze mocy. Objawienie się „Mocy” było aktem nadania człowiekowi sensu  
jego duchowość, uzyskała  tym samym właściwy ciężar gatunkowy, nowy środek ciężkości, centrum tłumaczące 



człowiekowi jego  skąd ?  dokąd ? i dlaczego ? Treść zawarta w koncepcji monoteistycznego Boga pochłonęła 
duchową energię nie tylko jednostek ale całych społeczności, epok, cywilizacji na okres 2,5 tys. lat. Bóg był 
niczym słońce w centrum naszego układu planetarnego. Zmianę tego stanu rzeczy może chyba być tylko 
porównywana z przełomem jaki dokonał się wraz z wyjściem zwierząt morskich na  ląd albo odwrotnie, w 
zależności od naszej optyki ,do powrotu zwierząt lądowych  w głębiny morskie, tam gdzie  nie dociera już 
światło. Ta metafora pozwala nam zrozumieć skalę dokonujących się zmian, totalnie odmienia się środowisko 
człowieka, cała zamieszkiwana przez niego przestrzeń wraz z jej zawartością,  staje się tak różna jak różne są 
krajobrazy lądowe i podmorskie.  
Zmienia się również człowiek. Pewne jego organy zanikają np. organ metafizyczny, inne pojawiają się  te 
umożliwiające funkcjonowanie w mrocznych głębinach. Pozostaje kwestią wątpliwą  czy człowiek  może w  
stopniu  znaczącym  na te zmiany oddziaływać ?  Wrzechświat przypomina  alchemiczną retortę, w której 
dokonują się z naszym udziałem, jakieś niepojęte czary- mary. 
 
1158 
Obecnie nie widać żadnego innego, nowego sensu który mógłby być dla człowieka zajmujący na następne 
tysiąclecia. Wskazuje to na  jakąś  jałowość ducha, nie emanującego już  boskością. Tam gdzie kwitły ogrody  
teraz pustynia  rośnie.  
 
1159 
N wola mocy może być interpretowana również  jako wola najwyższej boskiej mocy,  ludzki sen  o potędze  w 
której człowiek jakoś by uczestniczył. Zgodnie z tą hipotezą patriarchą biblijnym objawił się Bóg, bo chcieli  
Jego mocy. Chcenie uzyskałoby tutaj status zasady generującej istnienie, coś żeby mogło zaistnieć musi być 
wcześniej chciane. Zatem na początku była wola, ale ta pojawia się tylko o tyle, o ile nazwiemy   ją  słowami.. 
Wola musi koegzystować z wyobrażeniem, dopiero razem  dają początek tworzeniu.  Gdzie nie ma woli i 
wyobrażenia połączonych słowem tam pustynia rośnie. Śmierć Boga może zatem oznaczać uwiąd tych trzech 
władz, ich abdykację na rzecz  nicości, zjawisko to oddają słowa „ pustynia rośnie”. 
 
1160 
Właśnie wysłano statek kosmiczny celem wyjaśnienia zagadki tzw. „wielkiego wybuchu” mającego stanowić 
początek wrzechświata . Nam wystarczyć musi zapuszczanie sądy w głąb siebie, jesteśmy przekonani, że nosimy 
w sobie  pamięć o tym pierwszym uderzeniu serca  istnienia. Przy czym spodziewamy się tam również  znaleźć 
własne odbicie, jako że u nas początek zawsze występuje w bliźniaczym towarzystwie końca. Zwróćmy jeszcze 
uwagę na tą poetykę „wielki wybuch” wyrażenie to pochodzi z okresu fascynacji fizyką jądrową i 
eksperymentowania z  różnymi typami ładunków jądrowych. Wielki wybuch nam przynajmniej kojarzy się z 
grzybem atomowym nad Hiroszymą. Czy takie konotacje ma wzbudzać mityczny początek ?  najwyraźniej 
autorom tego terminu  zabrakło wyobraźni, pustynia rośnie. Jeśli tak myślimy o początku, to wątpię by się on 
nam wyjawił. Może objawia go adekwatniej muzyka Mozarta.?  
Kiedyś o czym wspomina mimochodem Proust na najbardziej szanujące się paryskie salony nie wpuszczano 
naukowców, być może również z racji  ubóstwa wyobraźni, zamęczonej przymusem wąskiej specjalizacji, 
podyktowanej z kolei koniecznością zarobkowania. Natura zachowuje się podobnie, nie odsłania swoich 
wdzięków kochankom nie dość bogato uposażonym, którzy tajeminicę orgazmu chcą przedstawić li tylko za 
pomocą osi współrzędnych. 
 
 
 
 
 
1161 
XX w. malarstwo dobitnie poświadcza wycofywaniu się  człowieka w głębiny morskie.  Prezentuje świat i 
samego człowieka w sposób maksymalnie zniekształcony. To już jest inny świat, świat po katastrofie, po 
zmianie i w ciągu rewolucyjnych zmian gdzie wszelka treść i postać zachowuje swoja określoność jedynie przez 
mgnienie oka. Co jednak ciągnie człowieka z powrotem w głębiny morskie ?  Zew natury, zwijanie się 
wrzechświata, całość życia biorąca właśnie wdech na kosmiczną skalę ? Głębiny morskie należy traktować 
możliwie szeroko, choćby w znaczeniu mas pożerających jednostkę, jesteśmy w sytuacji Biblijnego Jonasza, 
pochłanianego  przez wielką rybę albo w sytuacji ołowianego żołnierzyka ze znanej baśni dla dzieci . Obie 
historie zapowiadają jednak powrót, podobnie jak w mit o Dionizosie, który w stadium jedności  i całości zostaje 
rozerwany na strzępy, by po jakimś czasie znowu odzyskać integralność. Zeus ,Dionizos, Chrystus doświadczyli 
na sobie konsekwencji wielkiego wybuchu, ich wielkie wybuchanie było niezwykle brzemienne w treść, miało 
mitotwórczą  moc nadawania sensu. Wielki wybuch naszych fizyków z sensu jest obrany, dlatego wielki nie jest. 
 



1162 
Kryzys duchowy Europy objawił się w sposób szczególny w Polsce z  okresu  lat wojennych 1939-1956. Czyż 
znamy bowiem bardziej drastyczne wydarzenia wskazujące dosadniej na obłęd panujący w Europie ? niż te które 
dokonywały się w Polsce między 39 a 56r ? W skrytobójczy sposób morduje się ludzi sprawiedliwych, grzebie 
się ich pod osłoną nocy, a na miejscu pochówku ma się rozumieć trzymanym w tajemnicy, ustawia się publiczne 
szalety (jak to tak zdarzyło się  gdzieś na warszawskiej Pradze).  Wszystko to, dokonuje się w imię pewnej 
dobrej europejskiej tradycji. Mizeria duchowa Europy polega na tym, że jak stary kontynent długi i szeroki nie 
widać nikogo kto umiałby sobie poradzić z rozmiarami tragedii, przy której los Hioba wydaje się po prostu 
wytłumaczalny i  łatwy do zniesienia. Współczesna Europa stanęła przed zadaniem podobnym do zadania 
presokratycznych Greków albo odpowie na  wyzwanie  wielką sztuką albo skończy zadeptana przez 
barbarzyńców którzy na miejscach jej chwały pobudują wychodki.  
 
1163 
„o nas zapomnij Ty o nich zapomni my jeżeli” słowa jeszcze usłyszał  i wyszeptał camarados Adios..? ciała i 
ducha czasowego i rozciągłego unia  nowa i cud nie gdyby  ,zbiegły nie się  by  nigdy przestrzeni Chrystusowej 
przed w które równoległe dwie jej konstruowały nie  Czyż . krzyża tajemnicę pojmować zaczął  nowo na oto I.  
Chrystus krzyżu na Kościoła  bram u nieopodal rozpięty i bohaterowie ziemi w spoczywający  zapewne to 
uczyniliby jak tak ,miłości tej przyklasnął jednak A .szampanem obficie zroszoną miłość odważną i ostrą  
uprawiała  para dysponowana ekstatycznie której na  ,sceną osobliwą wieczora tego się stał miasta 
profanicznego od Kościała teren odgradzający murek Pobliski   .śmiercią i życiem między, laty nowymi i 
starymi między arka  rodzaju swoim w jedyna niczym, przymierze symbolizowały by, walki tamtej 
upamiętnieniu  ku kamienie potężne ustawiono krową pstrą  zwanego miasta  wielkiego dzielnicami wokół  się 
rozciągającymi  nad górującego  kościoła  stóp u wzgórzu Na. posłuszeństwo najbardziej  ceniącej władzy  
każdej dla  obelgą  będąca, ducha wolnego godne przesłanie wyrażająca dewiza  ta „wszystko ponad Honor”. 
przegraną na fizycznym wymiarze  w przynajmniej skazanej  góry z walki podjęciem  z związanego ,cierpienia 
możliwego wszelkiego znoszenia do gotowość oznaczał ,tyranom twarz w rzucony  ,literowiec trzy niewinny 
pozoru z tak Ten . „Nie” dnia każdego nich przez wypowiadane, czynem zaświadczane brzmi uszy mają co tych 
dla ,doniośle dzisiaj Jeszcze.  „Kimś był” nich z Każdy. hołd lapidarny im  się należy ,charakterystykę trafną o 
trudno Jakkolwiek . wielkich z ostatnich docelowa  Stacja. Termopile Nasze. Europy duchowy kryzys stylu 
brutalnym najbardziej możliwie w się objawił tutaj  ,Więcej. 
Polski historii nowożytnej rozdział najistotniejszy może pewien się zakończył wzgórzu służewieckim na Tu. ? 
dzwon bije Komu. kościoła sylwetka zgrabna później a wieże najpierw się wyłoniły drzew je otaczających zza a 
wzgórze niewielkie widzenia polu w się pojawiło i kroków kilka Jeszcze .słowa słyszał nie którym w 
doświadczenie na go otwierając,  formy nieskazitelnej swojej czystością uwodziła Przeciwnie .przerażała nie 
jednak która pustki, ciszy , nieciągłości zdumiewającej , transcendencji sposób przekonywujący w doświadczył 
kobiecie dzięki może, wie kto, więcej znacznie jej zawdzięczał  ,najważniejsze kobietą z spotkaniu jego w 
przecież było to nie Ale. kulistość temat na wariacjami będących emocji  wielobarwnych i wizji najróżniejszych  
fetę nim w wyzwalając ,istotnie i  głęboko go dotknęły kobiety przypadkowo Napotkane. przekonania 
antycznego tego trafność rozciągłości  namacalnej całej w potwierdzała dziewcząt owych kształtów Kulistość  
.wrzechświecie we  spotykany kształt najdoskonalszy za kulę uznawali Neoplatonczycy. okrągłe cudownie i 
kopulaste również dziewczyny stały ,awinońskim mostem melancholii przypływie w niego przez nazwanym 
balustrady prawie pozbawionym mostku tandetnym Na. minioną dawno epokę upamiętniającą skamieniałość 
okolicy tej w jedyną stanowiącej cegły czerwonej z chałupę promieniami  złotymi pomarańczowo 
obdarowywało słońce dogasające plecami  Za .  
 
 
 
dno jej samo na strumieniem dolinę przez szelestnie bez prawie sunącym z wraz się zapadając sitowia i łąk 
wśród meandrowała Droga.  nieboskłonu powagę spiżową naruszały, przekory duchem ożywione jakby , 
wdziękiem z ,niewinnie drzew korony właśnie były  kompozycji w dysonansem  Jedynym. kompletności 
idealnej nasycenie i spokój jakiś  wyrażać się zdawała horyzontem nad zalegająca kopuła Najrozleglejsza. nieba 
wysklepionego klasycznie bezchmurnego tle na rysunek jedyny wieczora tego stanowiły ,drzew uformowanych 
natury z  kształtnie Korony.  
istnienia regionami zarazem problematycznymi i wysokim z się zmierzenia wyzwanie obecnością swoją 
narzucających ,topoli strzelistych pięknie rzędu wśród szedł  ,pospolitości codziennej świat  sobą za 
pozostawiając stopach lekkich  Na.  nastąpić miało zaraz co tego do, uwertury rodzajem  ,była obmycia 
rytualnego rodzaju w cos stanowiła wędrówka Piesza.   miejsca tego atmosferą szczególną wydobyć pozwalająca 
nastawienie właściwe odnaleźć było mu dane sposób ten w Tylko .pieszo zbliżać zobowiązany się czuł kościoła  
mieście w najstarszego Do.   
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