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SŁAWOMIR MROŻEK 

ROZTERKI 
DUSZY 

NIEZBAWIONEJ 

Zawsze chciałem spotkać świętego starca, który by mnie nauczył, jak żyć. 
nie spotkałem go nigdy, A przecież źyję już dość długo i obracałem się po 

świecie. 

Czy też spotkałem go może, nie jeden nawet raz, ole on no mój widok 
udawał kogo innego? Z jakichś powodów nie chciał ze mną mieć nic do 
czynienia? Ukrył się przede mną? A może moje oko nie widzi świętości tom, 
gdzie dostrzegają ją inni? 
Skądinąd świętych starców przecież nie brakuje. Niektórzy ogłaszają się 

nawet w gazetach. Ludzie nie wiedzą, jak żyć i poszukują nauczycieli, ci 
zgłaszają się licznie. Podobnie, jak w każdym innym rzemiośle, tok i w dzie~ 
dzinie ducha mamy pokątnych partaczy i uznanych mis1rzów. Poznaje się ich 
podobno po szczególnych fluidach, które od nich płyną i udzielają się oto
czeniu. Szczególnych przez to, że zniewalają otoczenie. Nie przeczę, że to~ 
być może, twierdzę tylko, że nigdy tego nie doświadczyłem. I nawet czuję 
się pokrzywdzony, że nie spotkało mnie doświadczenie, jeżeli nie powszechne1 

to w każdym razie nie wyjątkowe, jeżeli wierzyć różnym świadectwom. 
No tyle znam sprawę - ktokolwiek bierze udział w bieżącej kulturze, nie 

może jej całkiem nie znać, bo zeszło już do poziomu wiedzy ogólnej - ŻE'. 

wiem, co by mi odpowiedziano: 
Nie doświadczyłeś, bo nie chcesz się wyrzec siebie. Jesteś zbyt przepełnia, 

ny sobą, utwierdzony w sobie, żeby fluidy do ciebie dotarły. Jesteś zbyt p-r:zy~ 

wiązany do swojego jo, żeby spłynęło no ciebie łaska. Ukorz się, o spłynie) 



Rzeczywiście. A jaka jest najprostsza metoda, żeby siebie samego się po
zbyć? Ulec komuś, kto nie jest mną. Zasada absolutnego posłuszeństwa 
jest jedną z podstawowych zasad we wszystkich klasztorach, wszędzie i zaw
sze, ale czy tylko w klasztorach? Także w wojsku, a najbardziej w obozach 
koncentracyjnych. Można by więc przyjąć, że idealne warunki do pozbycia się 
swojego ja, które przeszkadza łasce, znalazłbym jako więzień takiego obozu. 
Nie chcę jednk być demagogiem: jest różnica między absolutnym posłuszeń
stwem dobrowolnie, a pod przymusem. 
Uczeń ma być ślepo posłuszny swojemu mistrzowi. Ale komu ma być ślepo 

posłuszny mistrz? Odpowiedź: mistrz jest posłuszny nie komuś, ale czemuś, 
istocie niepersonalnej, jest w bezpośrednim kontakcie z siłami nieosobowy
mi, boskimi, jakkolwiek to się rozumie. Trzeba więc wierzyć, po pierwsze, że 
takie siły istnieją, po drugie, że dany mistrz rzeczywiście jest ich namiestni
kiem. 



Czy są jakieś sposoby, żeby zweryfikować mistrza? Zdemaskować oszusta, 
zatwierdzić „prawdziwego"? Jeżeli nawet są, to kto ma weryfikować? Uczeń 
na pewno nie, ponieważ uczeń musi ufać mistrzowi bezwarunkowo. Ktoś spo
za systemu, bezstronny laik? Nie, ponieważ jest spoza systemu, więc z na
tury rzeczy musi być sceptykiem, właśnie jako człowiek świecki. Inny mistrz? 
Ale kto zweryfikuje innego, weryfikującego mistrza? 

Wszystko więc polega tylko na wierze. Z wiary wynika posłuszeństwo. Ale 
\'1iara jest faktem psychicznym, wewnętrznym, in pecto, podczas gdy posłu
szeństwo przejawia się działaniem i zdarzeniami. Uczeń wykonuje polecenie 
mistrza, wykonanie ma swoje konsekwencje w świecie zdarzeń i faktów. Nie
uchronnie posłuszeństwo odnosi nas do władzy, ponieważ władza i posłu
szeństwo idą w parze, nie ma jednego bez drugiego. 

Mistrz sprawuje władzę. Ku czemu ją obraca? Czy każe uczniowi to czy 
tamto tylko dla jego duchowego dobra, czy też przypadkiem dla swojej ko
rzyści, jeśli nie materialnej nawet, to dla s9tysfakcji uprawiania władzy? Czy 
nie opróżnia ucznia z jego osobowości tylko po to, żeby ją napełnić swoją? 
Czy po to mam zrezygnować z siebie, żeby kto inny się we mnie wprowadził? 
Czy moje ja ma zniknąć po to, żeby czyjeś inne powiększyło się w dwójnasób? 

Jakże chętnie ludzie rezygnują z siebie. To zrozumiałe, bo siebie trudno 
znieść. Tłumy jednostek szukają proroka, ale najczęściej znajdują Fi.ihrera. 
Znalazłszy, są szczęśliwi. Niepokojące zagadnienie: kilkuset samobójców 
(niedawny przypadek amerykańskiej sekt) umierało w ekstazie - zarówno 
śmierć jak i ekstazę zawdzięczali swemu duchowemu przywódcy. Dla niewie
rzących: nędznemu pajacowi. Samobójcy, zanim popełnili samobójstwo, za
bili pa1ę osób, tak się złożyło, że nie zabili więcej. Inni wierzący raczej zabi
jają n i ż popełniają samobójstwo. Kiedy są ich miliony - zabijają miliony. 
Tworzą państwa i systemy oparte na wierze i dowodzone przez Fi.ihrerów 
ogłoszonych prorokami. Nie są sobą, ponieważ oddają się Fi.ihrerowi i są 
szczęśliwi rodzajem szczęścia, które dla innych jest katastrofą, zanim nie 

skończy się katastrofą dla nich samych. 
Wolę nie wiedzieć, jak żyć, na własną rękę, niż wiedzieć z cudzej ręki. 

To niewygodne, ale nie tak niebezpieczne jak tamto, niebezpieczne dla 
mnie i dla innych. Trudno z tym żyć, ale przynajmniej od tego się nie umiera. 
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SŁAWOMIR MROŻEK 

ROZMOWA 

- Dlaczego pan był zwolennikiem idei totalitarnej? 
- Bo chciałem. 
- Pańska odpowiedź jest zaskakująca. Zazwyczaj odpowiedź brzmi: „ ... Bo 

nie wiedziałem o zbrodniach jako następstwie wcielania tejże idei w życie. 
Byłem urzeczony ideą samą w sobie. Bylem oszukanym idealistą". Osoby 
w pańskiej sytuacji udzielają zazwyczaj takiej właśnie odpowiedzi. Dlaczego 
pan odpowiada inaczej? 

- Kto twierdzi, że konsekwencje idei totalitarnej wcielonej w życie uszły 
jego uwadze - domaga się właściwie, żeby go uznano za idiotę. Choć jego 
obliczenre jest inne. Proponuje, żeby przyznano mu zaszczytny status ideali
sty, tym większego idealisty, tym szlachetniejszego człowieka - im bardziej 
nie zauważył brzydkiej oczywistości i rzeczywistości. Paradoksalnie: o jego 
szlachetności ma świadczyć właśnie fakt {rzekomy), że nie zauważył zbrodni. 
Im bardziej zbrodnia uchodziła jego uwadze, tym szlachetniejszy, tym więk
szy idealista. Z jakichś powodów (których teraz nie będę dochodził) status 
idealisty cieszy się powszechnym szacunkiem bez względu na rodzaj ideałów. 
Przydaje się też temu, kto go posiada, kiedy trzeba wykręcić się od odpowie
dzialności. Idealiście wszystko się wybacza, bo jest idealistą. W tym wypad
ku, o którym mówimy, powołanie się na idealizm służy jako usprawiedliwienie, 
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że brało się udział w przestępstwie, a udział w przestępstwie służy jako do· 
wód, że było się idealistą. 

-- Czyli pan postępował cynicznie? Pan widział konsekwencje idei tota
litarnej i mimo to był pan jej zwolennikiem? 

- Przede wszystkim chciałem być jej zwolennikiem. To jest punkt pierw
szy, podstawowy i decydujący. Intencja. Reszta' jest tylko funkcją, następ
stwem, manipulacją wspierającą. Widziałem oczywiście fakty, ale interpre
towałem je tylko według mojej idei. Miałem tylko jedną ideę, chciałem mieć 
tylko jedną ideę. Wobec tego wszystkie fakty odnosiłem tylko do jednej idei. 
Według tej jednej, jedynej idei, którą tak bardzo chciałem mieć, klasyfikowa
łem i kwalifikowałem fakty. Im bardziej klasyfikowałem i kwalifikowałem fak
ty według idei, którą miałem, tym bardziej miałem tę ideę. Jeżeli zaś nie
które fakty w żaden już sposób nie dały się tak ułożyć, żeby zgadzały się 
z ideą - uruchamiałem mechanizm: „Widzę, ale nie dostrzegam". To jest 
możliwe, ponieważ widzieć, to nie znaczy dostrzegać. Nie można dostrzegać 
nie widząc, ale można nie dostrzegać, widząc. To jest codzienne doświadcze
nie naszego wzroku i percepcji. Podobnie - nie można myśleć nie wiedząc, 
ale można nie myśleć, wiedząc. Można wiedzieć bezmyślnie. Między widzieć 
a dostrzegać, między wiedzieć a myśleć można sobie opuścić żelazną kurty
nę, kiedy bardzo tego chcemy, albo kiedy coś w nas tego chce. Jeszcze raz 
podkreślam intencjonalny charakter całej operacji. Zapewnienia o nieświa
domości, czyli niewinności - odrzucam. Nieświadomość, owszem, ale pro
dukowana umyślnie, a więc niewinność wątpliwa. Ja chciałem być mono
maniakiem idei i byłem nim. 

- Dlaczego? 

- Dlaczego chciałem być monomaniakiem, dlaczego akurat monomania-
kiem idei, dlaczego akurat takiej i dlaczego akurat wtedy? Słuszne pytania. 
Wola sama w sobie nie ma kierunku, to intencja nadaje woli kierunek. Pyta 
pan więc o moją intencję? Nie: jaka ona, bo to już wiemy, ale dlaczego ta
ka. Nie dokąd więc, ale skąd? 

- Właśnie. 

- Na to pytanie żeby odpowiedzieć - musiałbym opowiedzieć panu moje 
życie. Moje pojedyńcze, własne, osobiste życie. Moje namiętności i moje fru
stracje. Ale to już innym razem. 
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SŁAWOMIR MROŻEK 

CZAS 
OPOWIEDZIANY 

Beimy się katastrof. Wojen, epidemii, nagłych wypadków, wszystkiego, co 
niszczy niespodziewanie i gwałtownie. 

Katastrofy nie muszą się zdarzać. Jeżeli ktoś ma szczęście, przeżyje swoje 
życie bez wstrząsów, między nimi, obok nich, z daleka. Katastrofy nie są nie
uniknione, choć uniknięcie ich nie leży w naszej mocy. 

Właściwa, nieunikniona groźba - to wszystko, co dzieje się powoli, stop
niowo, nieznacznie. Erozja, stopniowe rozmywanie, rozłażenie się, zanikanie. 
Wszystko, co dzieje się tak nieznacznie, że umyka naszej codziennej świado 
mości. Wszystko, co daje się poznać dopiero wtedy, kiedy jest już za późno, 
kiedy wołamy zaskoczeni: „Jak to, więc to aż tak? Więc to już?" 

Jeżeli coś nie dzieje się metodą katastrofy, to na pewno dzieje się meto
dą erozji. I czasami nie wiadomo, co byśmy woleli: katastrofę, czy powolne 
zużywanie. 

Ostatecznie katastrofa jest tylko przyśpieszeniem tego, co i tak się doko
nuje. Katastrofę można pojąć, ogarnąć ją naszym poczuciem czasu. Kiedy 
następuje katastrofa, wiemy przynajmniej co się dzieje, kiedy i jak. Ale to 
samo, rozłożone w czasie, ~tórego nie jesteśmy w stanie ogarnąć, pozostaje 
niezrozumiałe i tym samym może bardziej przerażające. Jak starzenie się, jak 
zapominanie. 

Piszemy i czytamy powieści i opowiadania. Przedstawiamy i oglądamy filmy 
i teatralne inscenizacje. Czyli pojmujemy to, co się dzieje, w przyśpieszeniu, 
czyli streszczamy. Inaczej, jak tylko przyśpieszając i streszczając, w ogóle ni
czego nie moglibyśmy pojąć. Bez opowieści, jakiejkolwiek opowieści, jakakol
wiek jest jej forma, żyć byśmy nie mogli, w każdym razie bez opowieści nie 
bylibyśmy tymi, którymi jesteśmy. 

Opowieścią jest właściwie wszystko - i to, co w gazecie, i każda nasza 
codzienna rozmowa, każde zdanie, i nie tylko nasze codzienne dialogi, ale 
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nawet nasze monologi wewnętrzne. Nieustannie przecież coś sobie opowia
damy, to nic, że w formie bełkotu. Teatr, filmy, powieści, to są te same nasze 
opowieści tyle, że lepiej skonstruowane i świadome. Bez literatury opowieść 
trwałaby w dalszym ciągu tyle, że jeszcze głupiej opowiadana. 

Z tego wynika, że żyjemy w całkowicie sztucznej kategorii czasu. Żyjemy 
wyłącznie w naszej opowieści, inaczej jak przez opowieść o sobie żyć nie 
możemy, a czas naszej opowieści, czas, który rządzi naszą opowieścią, czy 
też którym nasza opowieść rządzi, nie jest czasem, w którym wszystko się 
naprawdę dzieje. Tamten, prawdziwy czas, jest nam niedostępny. Możemy 

go przetłumaczyć na opowieść o nim, ale on wtedy staje się czasem sztucz
nym, bo czasem opowieści tylko, przyśpieszonym, streszczonym. 

Zależnie od indywidualnych temperamentów różnie się zachowujemy wo
bec powyższego. Jeżeli jesteśmy romantykami, czyli buntownikami przeciwko 

naszej kondycji i herosami swojej własnej opowieści o nas samych - wolimy 
katastrofę od erozji. Zwłaszcza, jeżeli sami możemy ją sprowokować. Mamy 
wtedy wrażenie, że panujemy nad losem, a przynajmniej tak sobie to może
my opowiedzieć. Jeżeli nasza opowieść jest raczej epicka, wtedy stosujemy 
w niej mniejsze, niż w romantycznej - przyśpieszenie i próbujemy odkryć, 
czy też stworzyć sobie, zainteresowanie erozją. Według znanego powiedze
nia: „Nic się nie dzieje, a wszystko się dokonuje". 

Katastrofa, czyli proces w maksymalnym przyśpieszeniu, ma uroki spektak
lu, których ten sam proces, jeśli jest nieprzyśpieszony, nie posiada. Ktoś, kto 
ginie w wypadku samochodowym, może liczyć na tłum gapiów. Ale gdyby 
mu wypadło umrzeć na uwiąd starczy, a jego samochodowi rozsypać się na 
skutek wieloletniego zużycia, wtedy nie mógłby liczyć na zainteresowanie 
publiczności, mimo, że efekt końcowy byłby przecież dokładnie taki sam. 

Dziecko i starzec, to dwa kresy naszej wyobraźni na nasz własny temat. 
Rozumiemy, co to jest dziecko i co to jest starzec, ale jak to się dzieje, że 
dziecko zamienia się w starca, tego nikt właściwie nie rozumie. Każdy ży
ciorys możemy wprawdzie opowiedzieć, ale to znowu będzie tylko streszcze
nie. To musi być tylko streszczenie, choćby i najobszerniejsze, ale zawsze 
i tylko streszczenie, a nie to, co się działo, co się stało naprawdę. Ani jak 

się stało. Może to i lepiej. 
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