
Nowe, do tej pory 
niepublikowane 
fragmenty – 
rozszerzenia 
książki Historia 
naturalna, czyli 
Patyczki Pana 
Boga

Janusz Jaroszewski 



21

Mity (docelowo rozdział drugi, zaraz po Oświeceniu)
Moment Oświecenia oznacza przebudzenie (Budda, czy-
li – Przebudzony). Ten moment i stan dzieje się wewnątrz, 
w głowie. Dla osób postronnych, mówiąc delikatnie, jest 
to zapewne raczej stan Zamroczenia, a nie Przebudzenia 
i będą tkwiły w tym przekonaniu tak długo, aż same tego 
nie doświadczą. Szczęśliwie dla wszystkich (autora i jego 
czytelników) racjonalna nauka jest nad wyraz wyrozu-
miała i łaskawie dopuszcza ten rodzaj filozoficzno-etycz-
nych doznań i doświadczeń jako jeden z wielu sposobów 
badania zagadek bytu, nie jest to więc początek nowego 
mitu – choć tak to wygląda, a tylko i wyłącznie początek 
tej książki. 
 A jeśli chodzi o mity, to całkiem poważnie zastana-
wiam się, gdzie się podziali dawni, nieśmiertelni bogo-
wie? Czyżby jednak umarli? 
 Myślę o nich czasem i składam im uszanowanie: Zeu-
sowi i jego całej rodzinie; Ozyrysowi, synowi Nut i Geba, 
bratu Seta, Izydy i Neftydy – gdzie są? Ktoś inny przecież 
teraz sądzi zmarłych; a gdzie obecnie przebywają: Ahau Kin 
i skrupulatny bóg Hunab Ku, tak staranny, że po trzykroć 
tworzył nas z kukurydzy? Myślę też o nie tak odległych 
władcach dusz: Wielkim Horusie, Jaryle – bogu płodności 
zwiastującym wiosnę, o Światowidzie, groźnej Marzannie 
i wielu pomniejszych bożkach gór, lasów, rzek i strumieni, 
a nawet o micie pięknej Heleny, która nie byłaby przecież 
sobą, gdyby i dziś nie przysparzała nam sporych kłopotów, 
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materializując się nagle i niespodziewanie, wraz z całą zagubioną Tro-
ją, za sprawą swojej złotej biżuterii i ostatniego, wiernego adoratora, 
czworga imion: Johanna Ludwiga Heinricha Juliusa Schliemanna. 
 Gdzie się podziali dawni nieśmiertelni bogowie, wyparci przez 
nowych nieśmiertelnych bogów? Być może ci nowi bogowie wraz 
z całymi zastępami aniołów, proroków, męczenników, błogosławio-
nych i świętych, których wszak wciąż przybywa, w pełni zaspakajają 
potrzeby współczesnego rynku mitów i wierzeń; choć przecież każdy 
z nich, tak jak ci dawni, dziś już zapomniani, wziął się tylko z czy-
jejś głowy, za każdym kryje się jakieś jedno objawienie lub choćby 
widzenie, jakiś pojedynczy cud lub iluminacja, którą wiara innych, 
pokolenia uczniów wyniosły wraz z daną osobą na ołtarze (często 
w krwawych bojach), strącając tym samym dawnych, nieśmiertel-
nych władców dusz w niebyt lub do przechowalni naszej kapryśnej 
pamięci. 
 Czy to już koniec tego nieustannego korowodu? Czy obecni nie-
śmiertelni bogowie są wieczni? 
 A może wreszcie kiedyś sami nauczymy się odnajdować drogę do 
gwiazd i spełnionego życia? Sami nauczymy się rozmawiać z tym 
jedynym, bezimiennym, nieśmiertelnym Bogiem, który być może 
jednak jest.
 No, chyba że wolicie swoje kłótnie o rzeczy istotne i zupełnie bła-
he, swoje nawyki i przyzwyczajenia oraz szarą, nieco uciążliwą i dość 
nudną codzienność. Całkiem realne kłopoty z domowym budżetem 
i liczeniem, czy starczy do pierwszego; przyziemne obawy o PIT 
i ZUS i o samochód – czy się nie zepsuje, o dach, bo może przecieka; 
o komunię dziecka i co kupić na prezent, o trumnę – czy z prawdzi-
wej dębiny?... Wreszcie, może wolicie zupełnie realną codzienność 
traktorów pracowicie zgarniających o bladym świcie i wieczorami 
patyczki z plaż całego świata na stosy palone w imię tu i teraz, prze-
ciwko Wieczności. Palone dla naszej wygody: białego piasku i kom-
fortu plażowania; ogniska wzniecane dla tego obecnie największego 
z władców świata, pragmatycznego i racjonalnego, groźnego i przy-
milnego, wszechobecnego boga TU i TERAZ, o którym wcześniej 
wspomniałem?
 Tego boga, odbierającego wszelką nadzieję na prawdziwą naszą 
odnowę jednak w tej książce nie znajdziecie, bo to nie moja bajka, nie 
moje małpy i nie mój mit.
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HelMut Piątek (rozdział umiejscowiony zaraz po opowiadaniu Jak 
nie zostałem astronomem) 
Centralnym punktem naszego małego świata – szkoły artystycznej, 
uczelni, na której się kształciłem w późnych latach siedemdziesią-
tych i wczesnych osiemdziesiątych, była kawiarnia ulokowana na 
parterze głównego budynku, na prawo od wejścia i nieśmiertelnej 
figury Mojżesza – dawniej proroka, a dziś tylko strażnika naszych 
schodów (niektórzy twierdzą, że to figura samego Zeusa, ja jednak 
wątpię, aby ten dawniejszy władca Olimpu upadł aż tak nisko). 
 Jest wiele miejsc znanych z nazwy, w których nic się nie dzieje, 
choć trwają bez końca. Są też inne, wyjątkowe miejsca, często bez 
nazwy, gdzie może zdarzyć się wszystko. Enklawy wolnego ducha, 
chaotycznej wyobraźni, krainy absurdu, w których paradoks styka 
się z ideą, a teorie upadają zanim się narodzą… Te ostatnie miejsca 
znikają zwykle niestety prędko, rozgniatane przez pragmatyczny wa-
lec urzędowych decyzji. 
 Nasza dawna (dziś już zagubiona w pomroce dziejów) kawiarnia 
była w owym czasie jednym z tych nielicznych miejsc, gdzie docho-
dziło do nieoczekiwanych spotkań i zdumiewających zdarzeń. Była 
tyglem, w którym kipiało to nieokreślone Nowe, gdzie z chaosu zbio-
rowej wyobraźni wykluwała się historia. 
 Większość z nas – studentów, tu rozpoczynała i kończyła swój nie-
mal każdy dzień, a niektórzy wyłącznie tam spędzali cały swój czas, 
nie trwoniąc go na jałowe uczestnictwo w innych – obowiązkowych 
z nazwy zajęciach. I trudno się temu dziwić, wszak to tu właśnie 
pomarańczowe krasnoludki układały strategiczne plany przyszłych 
akcji, późniejsi „Nowi dzicy” zajadali przyniesione z domu kanapki 
z serem lub mortadelą, popijając je cienką herbatką z cytryną. To 
tu sensybiliści, koloryści, strukturaliści oraz różnej maści „magicz-
ni realiści” spierali się ze sobą w kulturalnych dysputach toczonych 
w oparach tytoniowego dymu. W owym czasie też, rzecz jasna, nie 
mogło być inaczej, ponad nami unosiło się też ponętne widmo nad-
ciągającej rewolucji, z którą wiązaliśmy swoje nieco (jak się później 
okazało) wygórowane nadzieje.
 W pewne piątkowe przedpołudnie w naszej kawiarni – jak zwykle, 
po odstaniu -nastu minut w kolejce do kasy, z zakupioną kawą dosia-
dłem się do towarzystwa złożonego z dwóch braci bliźniaków – ama-
torskich muzyków-malarzy, kolegi P. – przyszłego przywódcy arty-
stycznej grupy LUXUS, kolegi M. – w owym czasie szklarza-perkusisty,  
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a dziś dyrektora ważnej miejskiej galerii i konstruktora wymyślnych 
rowerów. Niejako przy okazji dosiadłem się też do zupełnie dla mnie 
obcego faceta, a moich kolegów znajomego. Rozmawiano w tym gro-
nie o zespole rockowym, który od niedawna istniał lub dopiero za-
mierzał to czynić. Zgromadzeni poszukiwali dla niego dobrej nazwy. 
Padały różne propozycje, było trochę śmiechu, zabawnych określeń, 
zbitek słownych, dziwnych skojarzeń…, wreszcie zapytałem tego ob-
cego faceta – muzyka grupy: gdzie zespół chce robić karierę? Powie-
dział bez wahania, że w Niemczech. Zaproponowałem, aby zespół 
ochrzcić po prostu, z imienia i nazwiska. Nie wiem, dlaczego wy-
myśliłem imię: Helmut (może ten obcy facet tak mi się skojarzył?), 
nazwisko: Freitag – bo przecież działo się to w piątek. 
 Zapomniałbym już dawno, jak wszyscy moi rozmówcy, o tym szcze-
gólnym dniu i tej jednej z tysięcy kaw wypitych w naszej legendarnej 
kawiarni, o tej jednej z wielu chwil tam spędzonych, gdyby nie radio 
i fale eteru, które kilka miesięcy po tym spotkaniu uzmysłowiły mi, że 
mój wirtualny byt: Helmut Freitag – żyje, gra i ma się coraz lepiej!

P.S
Wszystkie wymienione w tekście: imiona, nazwiska i dni tygodnia 
z oczywistych względów zostały przez autora zmienione. 

Życia seNs (opowiadanie po rozdziale Bóg, ( jeśli istnieje) i ja)
Życie nie ma sensu, to człowiek nadaje mu sens i cel, którego ono nie po-
siada, tak twierdzi Miguel De Unamuno i w pełni podzielam ten po-
gląd. W tej kwestii mamy swobodę, wolną rękę, możemy wybierać 
między wieloma sensami, jakie oferuje nam rynek gotowych war-
tości. Możemy też łączyć kilka mniejszych sensów w jeden większy 
sens lub też, (co raczej rzadkie) sensu poszukiwać sami. 
 Na rynku oferta jest bogata. Są sensy aktywniej popierane i rek- 
lamowane, są też i takie przez większość zwalczane. Za niektóre za-
płacimy grosze, a za inne słoną cenę. Dla ambitnych przewidziano 
szczeble kariery, a dla uduchowionych – całą paletę wyznań i koś- 
ciołów; jest sport dla mas i sport dla fizycznych tytanów; kultura 
wysoka dla ekscentryków i kultura niska dla egocentryków. Można 
coś kochać lub też nienawidzić, tworzyć lub burzyć, zdobywać, kolek-
cjonować, można coś zwalczać lub o coś walczyć; można też – i to jest 
najtrudniejsze – pomijać wszelkie znane sensy, aby odnaleźć nieco 
głębszy sens.
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ZPaP i Ja (rozdział umiejscowiony zaraz po opowiadaniu Miecio)
 W innej książce, która być może zostanie kiedyś napisana, określi-
łem siebie jako: osobny, powikłany byt, od samego początku niedosto-
sowany do większej całości, niedający się ustawić w jakimkolwiek sze-
regu (…). Tak było na początku i tak jest teraz. Tak też było wtedy, 
gdy skończyłem studia artystyczne – w ponurych wczesnych latach 
osiemdziesiątych.
 Dla umundurowanych władz (co mi wyraźnie okazywały) byłem 
elementem zbędnym, kłopotliwym, uciążliwym i niereformowal-
nym. Słowem – lepiej żebym zniknął i nie przeszkadzał w dziele, 
jak to się wtedy mówiło normalizacji kraju. Uczyniłem to zresztą 
niebawem, zniknąłem na długo i to dość chętnie w Sowich Górach. 
Ale nim do tego doszło, wpadła mi w ręce ulotka – nie całkiem le-
galna, informująca o walnym zebraniu – trochę tajnym, członków 
ZPAP – związku raczej zdelegalizowanego, ale jednak jakoś istnie-
jącego. Ponieważ czułem się nieco wyobcowany i zagubiony w tym 
przez wojsko skoszarowanym świecie, postanowiłem wybrać się na 
to utajnione co nieco posiedzenie z nadzieją na odnalezienie jakiejś 
miłej, sympatycznej wspólnoty. Z nadzieją na członkostwo w jakiejś 
gromadzie.
 Na spotkaniu kilkakrotnie zabrałem głos (mam ten irytujący, 
nawet mnie samego zwyczaj, że wszędzie wyrażam swoją opinię), 
tak więc nie zdążyłem się nawet zapytać o zasady przyjmowania 
do struktur tej, w owym czasie nielegalnej organizacji. Nim zapy-
tałem o: podania, formularze i kryteria; słowem – nim dopełniłem 
stosownych procedur, zostałem, w sposób nagły i nieoczekiwany, 
wytypowany przez zgromadzonych na Walny Zjazd Związku, który 
za tydzień miał się odbyć, w utajniony z lekka (a jakże) sposób w mie-
ście Krakowie. Zjazd, którego celem był wybór nowego Najwyższego 
Prezesa.
 Jako delegat, zaopatrzony w stosowną plakietkę, świadczącą 
o moich uprawnieniach i wynikającym z wyborów mandacie zaufa-
nia, pojechałem tam, oddałem tajny głos na prezesa w osobie kolegi 
Z. i na kolejne lata przepadłem w górskiej samotni.
 W nowej, demokratycznej rzeczywistości, już po moim powrocie 
z gór, a nawet po kilku latach pracy na Uczelni, dostałem zaproszenie 
od tej, nieco już zapomnianej wspólnoty na całkiem legalne, jawne 
i oficjalne zebranie Związku w celu wyboru władz okręgu. Chyba 
bardziej z sentymentu niż potrzeby pojawiłem się na tym spotkaniu.  
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Znowu parę razy zabrałem głos, (choć obiecywałem sobie, że będę 
tego unikał) i ani się obejrzałem, gdy zostałem wytypowany na 
członka zarządu lokalnych władz.
 Byłem też jednym z trzech kandydatów tego Związku, wystawio-
nych, jak konie wyścigowe, w gonitwie do Rady Miejskiej (w młodym 
wieku człowiek z natury rzeczy ma skłonność do udziału w dziele na-
prawy świata, ma pokłady naiwnej nieco wiary i z niej wynikający mło-
dzieńczy entuzjazm). Po przejściu odpowiedniego, prowadzonego przez 
wybitnych profesjonalistów, kilkugodzinnego kursu dotyczącego: styli-
styki, metod marketingu politycznego i zasad postępowania z mediami, 
jako przeszkolony agitator i manipulator zostałem rzucony na trudny 
teren Ołbina i Nadodrza – dzielnic w owym czasie marginalnych dla 
miasta, pełnych ruder ze wspólnymi wychodkami na półpiętrach, za-
niedbanych podwórek z hordami pyskatych dzieciaków, wreszcie pijac-
kich melin, w których dorośli zaopatrywali się w znieczulające frustra-
cję płyny. Szczęśliwie wybory przegrałem, moja agitacja była nieudana, 
społeczeństwo nie dało się zmanipulować, słusznie uważając, że jeden 
malarz w historii polityki, który wszak tyle narozrabiał, zupełnie wy-
starczy. Do dziś też nie potrafię postępować z mediami. Jednym słowem 
fiasko, które wspominam jako ciekawą lekcję życia.
 Jako członek Zarządu, przez dwa lata uczestniczyłem w podej-
mowaniu przez Związek kluczowych dla jego przyszłości decyzji, 
opiniowałem różne sprawy, podpisywałem dokumenty, współorga-
nizowałem wystawy, w których też brałem udział, aktywnie dzia-
łałem do chwili, gdy poprosiłem prezesa, żeby wreszcie dał mi le-
gitymację członkowską i znaczek Związku, który mógłbym dumnie 
nosić w klapie marynarki… Niestety, jak obaj ze zdumieniem odkry-
liśmy, było to niemożliwe! Przecież moje uczestnictwo w tej wspól-
nocie od samego początku było nieformalne: nie było podania, 
dwóch poręczycieli, nie było też stażu kandydackiego i wreszcie 
decyzji władz okręgu o przyjęciu członka w swoje szeregi. Nie moż-
na też było naprawić tego błędu, ponieważ mój podpis figurował 
na zbyt wielu dokumentach, które należałoby unieważnić, a moja 
kłopotliwa, nieformalna osoba zbyt mocno zapisała się w historii 
Związku, którą to historię należałoby też z przyczyn formalno-
-prawnych cofnąć, a nawet może zmienić – przecież współtworzył 
ją człowiek bez uprawniającej go do tego legitymacji członkowskiej. 
Wszystkie duże i małe decyzje Związku podjęte od czasu mojego 
pojawienia się: wybór Najwyższego Prezesa Z., wybory do Rady 
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Miejskiej, istotne i zupełnie błahe decyzje Zarządu…, to wszystko 
było w oczywisty sposób bezprawne!
 Za zgodą prezesa okręgu postanowiłem przerwać tę spiralę absur-
du i zrezygnować w trybie natychmiastowym z dalszych prac w ra-
mach Zarządu. Przestałem też płacić składki członkowskie i nie reago-
wałem na napomnienia w tej sprawie, wychodząc z logicznego chyba 
założenia, że skoro nigdy mnie nie przyjęto, to nie można mnie też 
wyrzucić. I tak pewnie jest, bo wciąż dostaję zaproszenia i biuletyny.
 Ostatnio zapytałem mojego światłego kolegę K., który obecnie 
zasiada w zarządzie, jak on rozwiązałby tę nietypową sprawę? Twier-
dzi, że powinienem zostać honorowym członkiem naszej artystycz-
nej organizacji. Mam jednak spore wątpliwości, bo przecież raczej, co 
prawda nieświadomie i bez złych intencji, ale jednak narozrabiałem, 
a nie przyczyniłem się do rozwoju; raczej wprowadziłem element 
przypadku w struktury kierujące się precyzyjnymi, określonymi nor-
mami prawa. Siałem zamęt, a nie porządek w tym małym, miłym 
i nieco mniej niż ja powikłanym środowisku.

seNs sZtuki (rozdział zaraz po opowiadaniu Sztuka)
Drodzy: Michale, Bartoszu, Albertyno, Martyno, Amelio…, 
sądzę, że warto intensywnie drążyć powierzchnię tego co widzial-
ne, przenikliwie, z szeroko otwartą bramą umysłu spoglądać w głąb, 
wnikać w sedno bytu, w prawdziwy sens zdarzeń, myśli i odczuć. 
Warto bez lęku i zahamowań docierać do istoty zapisanych słów 
i obrazów nawet wtedy, gdy jacyś inni, racjonalni i pragmatyczni, 
być może uznają, że ocieramy się o granice szaleństwa.
 Sztuka to kłamstwo, które przybliża nas do prawdy – jakie jest praw-
dziwe przesłanie tej myśli wielkiego Picassa? A może należałoby 
powiedzieć, że: sztuka to prawda, która oddala od kłamstw, jakie 
osaczają nas w realnym życiu? Wszak tylko sztuka pozwala na bez-
kompromisową, nieudawaną szczerość, na dostrzeganie i zapisywa-
nie głębszego sensu i znaczenia rzeczy, i zjawisk nas otaczających. 
Czymś innym przecież niż tylko tytułami obrazów są: Zabawy dzie-
cięce Bruegla Starszego, Krzesło Van Gogha, Krzyk Muncha, Harfa 
astralna Lama, Kobieta I de Kooninga, Lawendowa mgła Pollocka, 
Kasztanowy błękit Marka Rothki…, czy wreszcie stada byków pędzące 
wprost na nas z przepastnych głębin dziejów magicznej Altamiry. To 
nie są obrazy szaleństwa, nie omamy, ale najczystsza prawda oddala-
jąca nas od kłamstw codzienności.



J a n u s z  J a r o s z e w s k i 3 4 0

 A ja sam też przecież nie oszalałem, gdy gnany największą z ludz-
kich tęsknot, za pomocą obrazów próbowałem przekroczyć granice 
światów i dotrzeć do gwiazd. Wbrew logice umysłu i tego, co racjo-
nalne, chciałem dotknąć Tajemnicy, nazwać Nienazwane, przerwać 
całun mgły otulający nas nieustannie miłosiernym kokonem ułudy, 
którą nazywamy rzeczywistością.

to, co otwarte (docelowo rozdział zaraz po Relatywizmie)
Wspomniany Julio Cortazar rozpoczął swój niezwykły poemat prozą 
od słów: Owa godzina, która może zaistnieć poza wszelkimi zegarami, 
dziura w sieci czasu, ów sposób bycia między, nie ponad ani poza, a mię-
dzy, owa godzina otwór, do której się dochodzi od zewnętrznej innych go-
dzin, nieogarnionego życia pełnego godzin ważnych i nieważnych, pełne-
go czasu na wszystko, wszystkiego w swoim czasie […]2.
 Te prorocze słowa noszę w sobie stale, przechowuję na pulpicie 
mojego mózgu w tym najważniejszym folderze pamięci. One są klu-
czem i drogowskazem do Tego, Co Otwarte, wyraźną rysą na gład-
kiej tafli racjonalizmu, początkiem i końcem każdego spełnionego 
cyklu życia, każdej kosmicznej migracji: ptaków, węgorzy, gwiazd 
i ludzi. 
 Ta melodyjna fraza wiersza, który nie jest wierszem, sensu, który 
pomija wszelki obliczalny sens, daje nadzieję na prawdziwe otwarcie, 
na powrót do głębin mitycznych Sargassów, do praźródeł, w których 
spełnia się kosmiczny rytm. To nie miraż i nie szaleństwo, to Istota 
Rzeczy, której można dotknąć, w której można się zanurzyć, trzeba 
tylko bardzo, bardzo chcieć, dojmująco tęsknić, z ufnością i bez lęku 
zrywać cumy przyzwyczajeń, ubrania i maski, odrzucać złogi pamię-
ci, balast codzienności…, to się spełnia, to się może spełnić.
 Jeszcze nie nauczyliśmy się kochać, wdychać pyłków życia, obnażać 
śmierci z jej win i długów, jeszcze przed nami wiele wojen, Akteonie, jesz-
cze różne kły będą szarpać ci uda, gardło, seks, jeszcze nie posiedliśmy 
rytmu czarnego węża, jesteśmy ledwie naskórkiem ziemi i człowieka […]3. 
 Pod powierzchnią chaotycznych zdarzeń, gdzieś w najgłębszych 
trzewiach naszego jestestwa, wciąż tli się iskra z pierwszego ogni-
ska, ale tylko nieliczni, nadzy i wolni, wzniecą z niej pierwotny pło-
mień i ogrzeją się w jego blasku.
 Nie każdemu dane będzie dostrzec tę wątłą nić bez końca i po-
czątku, ten gwiezdny szlak do pierwotnych źródeł, nie każdy usłyszy 
melodię sfer i podąży za jej hipnotyczną nutą, większość zagubi się 



N o w e ,  d o  t e j  p o r y  n i e  p u b l i k o w a n e ,  f r a g m e n t y . . .3 4 1

w chaosie tego tu i teraz, ułudzie doczesności, da się zwieść rzeczy-
wistości z jej lustrem gotowych reguł, norm, praw i wartości.
 Nieliczni, którzy z ufnością, we śnie i na jawie, jakkolwiek – 
wbrew i pomimo – przekroczą granice ustalonych luster i wyruszą 
na ten gwiezdny szlak, kierowani tęsknotą tęsknot, pragnieniem pra-
gnień, być może odnajdą drogę i zapalą pochodnie, słupy nadziei dla 
przyszłych wędrowców przekraczających wszelkie Rubikony i gra-
nice światów. Albowiem, jak słusznie stwierdził Cortazar: jesteśmy 
w przededniu samych siebie i nie potrafimy jeszcze, z podniesioną głową, 
przyjmować obrazów snu i bezsenności4.

PrZeMiaNa (rozdział zaraz po opowiadaniu Drugi list do O.)
Nie jestem w stanie uwierzyć w scenariusz masowej przemiany lu-
dzi – stadnych drapieżników – w gatunek lepszy, przekraczający swo-
je naturalne instynkty i ograniczenia. Nie wierzę, choć wiem, że to 
możliwe, że jest w nas potencjał, który takiego rozwoju wypadków nie 
wyklucza. Ale jaka musiałaby to być iskra, jaki zapalnik i ładunek; jaki 
Hipnotyzer, żeby ten globalny rozwój wypadków sprokurować, żeby 
miliardy istnień ludzkich przejrzały na oczy i podążyły za swoim, 
być może prawdziwym przeznaczeniem, zamiast rozmieniać życie na 
drobne. Godzina za godziną, chwila za chwilą, grosz do grosza.
 Sami więzimy się w ciasnych, wygodnych celach naszych by-
tów. Drepczemy w miękkich kapciach – naszych łańcuchach – tam 
i z powrotem, te kilka kroków w bezpiecznym bytowaniu od poranka 
do wieczora, odtąd-dotąd, od ściany do ściany. Na jednej – fotogra-
fie rodziny i te z wakacji, parę ulubionych przedmiotów na półkach 
i lustro – nieodzowny atrybut do przywdziewania masek. Na drugiej 
totemy: święte obrazy, krzyże lub półksiężyce… znaki i symbole chro-
niące przed złem; ale też plakaty, wizerunki idoli i gwiazd kina, spor-
tu, nauki i rewolucji, jeśli ktoś jej służy. Symbole naszych małych 
marzeń, dążeń i pragnień, obrazy podtrzymujące nadzieję na speł-
nienie, na główną wygraną, na sukces – ten zabawny cel wszystkich 
ciułaczy groszy – miedziaków naszego życia. Cel złudny, bo nigdy 
niedający zaspokojenia głodu, nie gaszący egocentrycznego pragnie-
nia uznania i akceptacji przez krwiożerczy tłum tych, którym się nie 
powiodło, którzy swoje sakiewki przehulali lub zgubili po drodze.
 Wciąż i wciąż trwonimy darowane godziny. Układamy je w za-
mierzenia i plany. W czas na to i owo: na sex, relaks, trochę innych 
przyjemności; na pracę, rozmowy, intrygi... Na oglądanie, czytanie 
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i mówienie. Na porządne układanie w kostki naszych przebrań przy-
gotowanych na tę czy inną okazję. Zasklepiamy się na czuwaniu, na 
pilnowaniu własnych spraw i doraźnych interesów. Skupiamy się na 
kontrolowaniu naszego wyglądu i aktualnej sytuacji na targowisku 
życia. Jesteśmy wciąż tak zajęci, że nie starcza już czasu na nic więcej.
 Zawsze to samo i tak samo. A potrzebna jest przecież jedna tylko 
chwila; szczególna, niezwykła chwila przychodząca od zewnątrz na-
szego czasu, oderwana od wszelkich innych chwil. Ten jedyny, osob-
ny, niepoukładany czas pomijający to, co znane i racjonalne. Czas 
niwelujący dotychczasowy porządek rzeczy.
 Wystarczy tylko z ufnością i bez lęku, od wewnątrz otworzyć 
drzwi i okna naszych ciasnych cel, bramy naszego umysłu, by wyjść 
na powietrze i zobaczyć gwiazdy; by zburzyć ten zaprogramowany 
starannie ład naszej codziennej rutyny. Wystarczy podeptać przebra-
nia, zerwać dekoracje, otworzyć rygle, łańcuchy i patentowe zamki, 
aby dać się owładnąć wizjom, snom i intuicji – najlepszej przewod-
niczce. Spoglądając w nieskończoną przestrzeń odkryjecie w sobie 
pierwotną iskrę ukrytą w każdym z nas, ten przebłysk nadziei na 
prawdziwą przemianę, na nowe otwarcie. Pozwólcie tej przestrzeni, 
aby swobodnie przepływała przez wszystkie rejony waszej jaźni…
  Tak, jestem w stanie wyobrazić sobie taką masową przemianę, 
ale nie jestem w stanie w nią uwierzyć, bo przecież od zewnątrz 
drzwi i okien waszych wygodnych cel nie da się otworzyć.

seN iii (rozdział na tym etapie rozszerzenia po Scenkach rodzajowych)
Tej nocy tak głęboko nic mi się nie śniło, a moja nieobecność była 
tak bezgranicznie beznamiętna, bezuczuciowa i bezmyślna, że led-
wo-ledwo, z prawdziwym wysiłkiem i zadziwieniem, że wciąż jednak 
żyję, się obudziłem. 
 Niby nie ma nic do opowiedzenia, a jednak ten totalny brak mnie 
i wszystkiego postanowiłem włączyć do mojej małej kolekcji zna-
czących śnień jako bardzo dobry omen na przyszłość – wszak moja 
bezgraniczna nieobecność nikogo nie raniła, nie krzywdziła i była 
dla wszystkich, łącznie ze mną, zupełnie, ale to zupełnie obojętna.

1 Julio Cortazar, Proza z obserwatorium, 
Wydawnictwo Literackie, Kraków 1986, s. 6.

2 Tamże, s. 41.
3 Tamże, s. 41.


