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W taki, czy inny sposób
masz przed oczami The

Valetz MAGAZINE.
Przedsiêwziêcie totalnie
spontaniczne, choæ dyk-

towane nie tylko emocjami, a
chorobliw¹ wrêcz potrzeb¹

dzia³ania.

U �róde³ pisma tkwi¹ pióro i
o³ówek, bêd¹ce akcentem ist-

nienia swego w³a�ciciela, a
wiêc magazyn mo¿na by

okre�liæ mianem literacko-
artystycznego. Wzdragam siê
jednak przed zrobieniem tego

i przypiêcia mu tym samym
³atki. Poza tym jest to pismo

w obecnej formie do cna
amatorskie, przesi¹kniête

jeszcze tym zdrowym
duchem niczym

nieska¿onym, nie nadpsutym.
Jest jednocze�nie dowodem

na to, ¿e okre�lenie ama-
torskie nie musi byæ synon-
imem s³ów mierne, mizerne

czy te¿ wreszcie bez-
nadziejne. W zasadzie nawet

winno byæ kojarzone ze
s³owami z innego podwórka;

warto�ciowe, niezale¿ne,
niekomercyjne. 

Taki w³a�nie jest The
VALETZ Magazine. Pismo,

powsta³e w czasach wymiera-
nia, czasach, kiedy Co�

jeszcze jest, ale tak naprawdê
ju¿ Tego nie ma.

�Tylko, ci s¹ co� warci, co s¹
jak dro¿d¿e w cie�cie, co

maj¹ w sobie fermenty
rozsadzaj¹ce �wiaty�

Arti
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str. 3: Enkidu �Moda jako zjawisko analogiczne do totemizmu�
(...) Witam pañstwa bardzo serdecznie w programie, pt. �Przeczo³giwanie
najwy¿szych sfer�. Dzisiaj szpiegowski materia³ z narady jaka toczy siê na
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sportowe. (niestety jest tylko fonia) (...)

str. 16: flEa & Arti �Ludzka perfidia�

str. 15: Arti �Kot�
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Enkidu - Moda jako zjawisko ...

N a pierwszy rzut oka jest to do�æ dziwaczne zestawienie.
Autor poni¿szych rozwa¿añ jest oburzony i wstrz¹�niêty.

Wyra¿a g³êbok¹ dezaprobatê do wszystkiego, co poni¿ej napisa³,
my�li nawet o petycji zakazuj¹cej mu zbli¿anie siê do komputera.
�But in other side� wie, ¿e nie ma takiej niedorzeczno�ci, która nie
mia³aby czegokolwiek do rzeczy, gdy siê jej przyjrzeæ z bliska.
Autor niniejszych rozwa¿añ w ¿adnym razie nie utrzymuje, ¿e ma
w tej kwestii co� odkrywczego, czy w ogóle cokolwiek do
powiedzenia. Otó¿ na mocy papieru stwierdzaj¹cego jego wyksz-
ta³cenie w oparciu o wypróbowan¹ tradycjê  �intelektualnego
glêdzenia� postanowi³ ple�æ androny. W koñcu o tym, ¿e co�
okazuje siê g³upot¹, a co� innego m¹dro�ci¹ decyduje zawsze ucho
odbiorcy.

Zaczynaj¹c od podstaw stwierdziæ nale¿y, ¿e wyraz �moda� ma w
istocie bardzo szeroki zakres konotacji znaczeniowych, dotyczy
bowiem wszystkiego, bo mod¹ mo¿e byæ w istocie uzale¿nione
wszystko, nawet niefrasobliwy styl niniejszej pracy. Jednak w
�wiadomo�ci potocznej �moda� kojarzy siê prawie wy³¹cznie ze
zjawiskami wystêpuj¹cymi w �wiecie krawców. Nie bêdziemy
starali siê pozbyæ tego garbu, wrêcz przeciwnie, z rado�ci¹
uznamy, ¿e to nie garb lecz wypuk³o�æ ziemskiego globu. Otó¿
wspóln¹ cech¹ zjawisk mody jest, tak bym to okre�li³, kierowanie
siê pewnymi pozaracjonalnymi kryteriami w momencie podej-
mowania jakiej� decyzji, dotycz¹cej czy to nabycia jakich� dóbr,
czy zamanifestowania jakich� postaw.

Witam pañstwa bardzo serdecznie w programie, pt. �Dlaczego,

dlaczego, dlaczego�oto krótka sonda przeprowadzona na temat
kryteriów jakimi kieruj¹ siê obiekty przy zakupie obuwia.
Za³o¿eniem niniejszego testu jest ustalenie, ¿e nastoletni obiekt
wchodz¹c do sklepu obuwniczego z zamiarem nabycia obuwia,
przy za³o¿eniu, ¿e ma kasê i woln¹ rêkê od starych, w 95% nie kupi
butów najtañszych, w 80% ma g³êboko gdzie� walory u¿ytkowe
butów , i ¿e w 100% zakupi �Adidas�y� albo �Reebok�i� 

(fragm.)

- Przepraszam, widzê, ¿e dokona³e� w tym sklepie zakupu. Czy
mo¿esz nam zdradziæ co kupi³e�?

- Nie ja tu tylko koledze towarzyszê, a w tym ³adnym i gustownym
kartoniku mam ciastka. Ja lubiê ciastka, za¿eram siê nimi i
za¿eram. Nie wiem chory chyba jestem, czy co...

(...)

- Przepraszam - tu zwracam siê do dziewczynki w czerwieni - co
masz w koszyku?

- Niosê chorej babuni, co mieszka w lesie, �niadanie. Niosê tak:
�Rogalik babuni� niosê babuni, margarynê �Domow¹�, bo siê
przyda w domu i inne popularne gad¿ety.

- Przepraszam pañstwa, to chyba nie z tej bajki.

(...)

- Jakie buty kupi³e�.

- Jakie co?

- Jakie buty.

- A czy buty to to samo, co glany, bo ja glany w³a�nie kupi³em?

- Tak w zasadzie tak.

- No to ja kupi³em �Adidas�y�, nie.

- ?

- No tak, bo jakbym inne glany kupi³, to by mnie stary z domu
wy...[autocenzura]. Powiedzia³: �Id� ³achu, kup se adidasy, bo siê
s¹siedzi z nas �miej¹, ¿e na butach dla syna oszczêdzamy� - no to
se kupi³em, nie.

(...)

Jak widaæ  z powy¿szej sondy, owa pozaracjonalno�æ nie jest do
koñca nieracjonalna, bo musi przekonywaæ argument �mnie stary
z domu wy...�. Jednak same motywy zakupu nie tkwi¹ bezpo�red-
nio w nabywanych dobrach, ale w ich walorach naddanych,
zwi¹zanej z nimi mitologii i zespole wierzeñ. Zanim temat
rozwiniemy inny materia³.

Witam pañstwa bardzo serdecznie w programie, pt.
�Przeczo³giwanie najwy¿szych sfer�. Dzisiaj szpiegowski materia³
z narady jaka toczy siê na najwy¿szym szczeblu, wysokiej drabiny
hierarchii firmy X, produkuj¹cej obuwie sportowe.

(niestety jest tylko fonia)
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- Kolego Kowalski, proszê zreferowaæ stan badañ nad modelem
�FX� naszego buta sportowego.

- Hm. No wiêc tak. Mamy szereg osi¹gniêæ organizacyjnych i
wdro¿eniowych. Pewne nasze rozwi¹zania unikalne w skali �wia-
towej zyska³y szeroki rozg³os i uznanie w krêgu specjalistów.
Ogólnie rzecz bior¹c klapa, fiasko, zero, nul bez atu...W naszych
buciorach nie da siê chodziæ. A ostatni pilot oblatywacz jaki nam
zosta³ po programie �EX� ze�wirowa³, uwa¿a, ¿e jest krasnolud-
kiem ³aduje siê pod ka¿dy pniak i grzyb w lesie �piewaj¹c przy tym
komunistyczne pie�ni.

- Co ma do powiedzenia marketing?

- Mamy zamówienia na 100.000 par
obuwia �FX�. Prze³o¿ono olimpiadê, bo
sportowcy czekaj¹ na nasze �wiête
obuwie. Z handlowego punktu widzenia
wszystko gra. Niech reklama zrobi
swoje.

- Co na to reklama?

- No có¿, mo¿na przekonaæ konsumenta,
¿e je�li chce byæ m¹dry i piêkny, ¿yæ
wiecznie i nie mieæ pryszczów, to musi
cierpieæ. Cierpienie jest nieod³¹cznym
elementem ¿ycia. Jak mówi Al-Gazali
�znaczenie s³owa ��wiat³o� nale¿y wyja�-
niaæ raczej temu, kto patrzy ni¿ temu, kto
jest widziany�.

- Dziêkujê panom. Wszystko jasne. Od
jutra produkujemy nasze buty.

Chcê, oczywi�cie, przez to powiedzieæ, ¿e moda w wielu aspek-
tach zbli¿a siê do religii: imituje j¹ i stara siê maksymalnie dobrze
na�ladowaæ jej mechanizmy.

Masz w ³azience ró¿ne zagra¿aj¹ce ci stworzenia?! Które kiedy
�pisz korzystaj¹ z twoich urz¹dzeñ, rosn¹ i potê¿niej¹ i ju¿ wkrótce
z³api¹ ciê za gard³o?!!!!! Popatrz w mikroskop atomowy jak
paskudne maj¹ pyski i jakie s¹ cyniczne. Ale nie bój nic, my ciê
uratujemy, przytulimy ciê i pog³aszczemy po g³ówce. Kup nasz
produkt = to niewielka cena za bezpieczny raj na ziemi.

I tutaj  pojawia siê szansa po³¹czenia mody, która zawsze jest
zjawiskiem sterowanym,  z totemizmem. Totemizm, to pewien
system religijny oparty zazwyczaj na kulcie przodka, protoplasty i
za³o¿yciela rodu, który dziêki swym magicznym w³a�ciwo�ciom
oraz plemiennym obrzêdom i rytua³om stale jest obecny i zbawi-
ennie wp³ywa na swój ród.

Totemem mo¿e byæ:

a) minera³

b) ro�lina

c) zwierzê

d) �cz³owiek�

e) kombinacja powy¿szych [ co ma zwi¹zek z seksem i magi¹ -
dwiema bardzo modnymi rzeczami].

Kiedy schematy totemiczne przyk³adaæ poczniemy do zjawisk z
zakresu mody, to pojawia siê pewna trudno�æ. Tam mamy organi-

zacjê plemienn¹ - czy ubieraj¹cych siê u Diora mo¿na zaklasy-
fikowaæ jako odrêbne plemiê. W pewnym sensie byæ mo¿e tak.
Jednak pewien pomost pomiêdzy organizacj¹ spo³eczeñstw
totemicznych a wspó³czesnych przynosi heraldyka. Wielu her-
aldyków trapi³ problem: � dlaczego zawo³ania rodowe maj¹ce sw¹
genezê -chyba- w porz¹dku totemicznym, nie odpowiadaj¹ her-
bom rodowym. Ano dlatego, tak wyczyta³em u Brucknera, ¿e
herby s¹ przynale¿ne porz¹dkowi sukcesji za� zawo³ania by³y
zwi¹zane ze struktur¹ ogólnoplemienn¹. Jednak pojêcia nie mam
jakie to ma znaczenie. Ratunek w tych, którzy uwa¿aj¹, ¿e

porz¹dek totemiczny jest dynomiczny i
w obrêbie tego porz¹dku mo¿liwa jest
indywidualizacja, totem szczepu to
jedno, za� opiekun - totem indywidualny,
to drugie. Inicjowany cz³onek plemienia
rusza do d¿ungli w poszukiwaniu swego
ducha opiekuñczego, czasem okazuje siê
nim byæ sokó³, orze³, czasem nied�wied�
a czasem � ju¿ wspó³cze�nie- �Puma�,
te¿ but. Ten opiekun towarzyszy
wojownikowi w prze³omowych
momentach ¿ycia, jest nawet wyz-
nacznikiem jego pozycji w obrêbie grupy
- dzisiaj: �nosisz to i to jeste� tym i tym,
je�dzisz tym i tym, to rozmawiamy z
tob¹, wyra¿asz takie a takie pogl¹dy
jeste� O.K.�. Tak jak m³ody wojownik
wyrusza³ niegdy� w poszukiwaniu wizji i
mêsko�ci, tak zastêpy wspó³czesnych
wyruszaj¹ w poszukiwaniu butów,
kurtek, sukienek i koronkowej bielizny.

Jako, ¿e dobrnêli�my do tego o co chodzi³o, zachêcam wszystkich
do poszukiwania dalszych analogii na w³asn¹ rêkê. W koñcu nie
chodzi o jakiekolwiek ustalenia ale wy³¹cznie o pracê szarych
komórek, która jest jedynym skutecznym lekiem profilaktycznym
w przypadku choroby Alzheimera.

Enkidu
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Zamiast notki biograficznej.
- Kim jeste�?
- To bardzo skomplikowane pytanie.
- Moim zdaniem jest proste.
- A moim skomplikowane. Pozwolê sobie w zwi¹zku z tym odczytaæ o�wiadczenie:
�Autor wspomnianego tekstu(ów) wystêpuje pod pseudonimem. Nie uwa¿a za
w³a�ciwe obarczenie swoich tekstów garbem biografii. Ble, ble, ble... Enkidu to
postaæ ze starobabiloñskiego poematu �Gilgamesz�. Pocz¹tkowo to w³a�nie imiê tej
postaci oraz asocjacje zwi¹zane z jej dramatycznym ¿yciem mia³y staæ siê przykry-
wk¹ autora, jednak potrzeby showbusinessu i poczty elektronicznej sk³oni³y go do
przyjêcia obecnej ksywki. Pseudonim mo¿e mniej szlachetny ale w odró¿nieniu od
Gilgamesza czy sierotki Marysi, na tyle krótki by stanowiæ element adresu e-mail.�
- Czy nie uwa¿asz, ¿e to bardzo pretensjonalne?
- Uwa¿am.
- Czy mo¿e to mieæ jaki� wp³yw na zbiory kukurydzy w Kalifornii?
- Mam nadziejê, ¿e nie.
- Owidiusz w swej wiekopomnej pracy zanotowa³: � Ziemia sama, swobodna, nie
dotkniêta p³ugiem, nie dra�niêta lemieszem, wydawa³a plony.� Czy mo¿esz to sko-
mentowaæ?
- Mogê.
- Ostatnie pytanie. Czy ukrywanie siê pod pseudonimem nie jest objawem...
- Pewnie jest to objaw. Dziêkujê. To wszystko co mam do powiedzenia.
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K O T

T am, gdzie g³adk¹ liniê hory-
zontu deformuj¹ szpetne,

betonowe prostopad³o�ciany bloków,
gdzie zieleñ traw zastêpuj¹ regularne
kostki bruku, gdzie kikuty s³upów 
i trzepaków udaj¹ osobliwe kszta³ty
drzew i krzaków, gdzie ostre promienie
s³oñca ulegaj¹ mrocznym cieniom
budynków, tam w³a�nie znajduj¹ siê
ludzkie siedziby. W tym nienatural-
nym, zgo³a wrogim �rodowisku,w
tym ulu ludzkich istnieñ, na drewni-

anych parkietach mieszkañ, na kami-
ennych posadzkach korytarzy 
i betonowych zau³kach labiryntów
pomiêdzy blokami, rozgrywaj¹ siê
mniejsze i wiêksze dramaty. W rolach
g³ównych wystêpujemy my.

Rankiem, winda jest pier-
wszym dotkniêciem rzeczy-

wisto�ci. Widok zza okna jest wci¹¿
taki sam, na korytarzu nic siê nie
zmienia, ale winda jest miejscem, w
którym zacz¹æ mo¿e siê wszystko.
Niezmiennie stawia siê na ¿¹danie,
niezmiennie taka sama, ale ka¿dy
nowy pasa¿er jest dowodem twojego
istnienia.

D osiadaj¹ca siê dziewczyna
nie zwraca na mnie najm-

niejszej uwagi. Nie taksuje mnie
wzrokiem szukaj¹c marki ubrania
firmy, które noszê, nie szuka w mej
twarzy �ladów zaspania, nie zaszczyca
mnie nawet jednym spojrzeniem. W
milczeniu staje obok mnie jawnie
naruszaj¹c konwenanse spotkañ w
windzie. Byæ mo¿e jest jedn¹ z tych
dziewczyn, które pomnê przestróg
rodziców, nie wdaj¹ siê w ¿adne kon-
takty z nieznajomymi. Ale po chwili
dochodzê do wniosku, ¿e to co innego.
Ona nawet nie wie, ¿e tu jestem. Nie
zdaje sobie sprawy z moich zaciekaw-
ionych spojrzeñ, zatopiona we
w³asnych my�lach, przemierza
niespiesznym krokiem �wiat swojego
wnêtrza. Nie rejestruje nic ponad to, co
musi, co dociera do niej z zewn¹trz i
nie dzieli siê sob¹ ze swym otocze-
niem. Jest zamkniêta w sobie, nieobec-
na, nie uczestniczy w sztuce zwanej
¿yciem wed³ug tradycyjnych regu³.
Udowadnia mi to w prosty, przystêpny
sposób; wysiadaj¹c ustêpuje jej miejs-
ca i ledwie powstrzymuje puszczone
bezmy�lnie przez ni¹ drzwi.

P o wyj�ciu z klatki widzê j¹, jak
spaceruje sobie beztrosko

wzd³u¿ ogrodzenia znajduj¹cego siê
naprzeciwko naszego bloku. Kiedy tak
idzie, moje prze�wiadczenie o jej
wyobcowaniu, alienacji w t³umie
podobnych jej istnieñ, staje siê jeszcze
silniejsze. Nie istnieje nic, co mog³oby
zak³óciæ naturalny rytm jej kroków.
Stoj¹ce równo rzêdem samochody nie
odgrywaj¹ w jej �wiecie ¿adnej roli,
spiesz¹cy  przed siebie ludzie nie
stanowi¹ dla niej ¿adnej przeszkody,
podmuchy wiatru nie naruszaj¹
u³o¿enia jej w³osów. 
A gdyby pada³ deszcz, jego krople
pozostawi³yby j¹ such¹.

O to jednak jest co�, co zwraca
jej uwagê. To co� znajduje siê

po drugiej stronie ogrodzenia.
Dziewczyna kuca, przek³ada ostro¿nie
- jakby ba³a siê co� sp³oszyæ - jedn¹
rêkê przez prêty, a chwilê pó�niej -
najwyra�niej czym� zachêcona -
pewnie robi to samo z drug¹.
Przygl¹dam siê jej z zaciekawieniem,
przys³uchujê ze zdumieniem s³ysz¹c
ciche i niewyra�ne z powodu dystansu

kici, kici... Widzê, jak stopniowo to, co
robi absorbuje j¹ bezgranicznie,
przykuwa jej spojrzenia, dostarcza
emocji, które wreszcie ujawniaj¹ siê
dziecinnym, niewinnym u�miechem
zastêpuj¹cym jej pozbawion¹ uprzed-
nio wyrazu twarz. Ja te¿ siê u�miecham
i odchodzê w swoj¹ stronê.

N ie mam pojêcia, jak d³ugo to
ju¿ trwa, ale widujê tê dziew-

czynê niemal codziennie. Je�li nie spo-
tykam jej w windzie, to widzê ja przy
ogrodzeniu; niezmiennie w tym samy
miejscu, zajêt¹ czym� co dostarcza jej
powodów do rado�ci. A je�li nie ma jej
i tam, to i tak jestem pewien, ¿e
przyjdzie. Bywa, ¿e kiedy nigdzie siê
nie spieszê, czekam, aby zobaczyæ ten
jej u�miech. Zawsze przychodzi.

M og³oby siê wydawaæ, ¿e nie
ma w tym nic niezwyk³ego,

nic magicznego. Nie ma nic dziwnego
w zachowaniu kogo�, kto dokarmia
osiedlowego kota nie mog¹c lub po
prostu nie maj¹c w³asnego w domu.
Nieprawda¿?

I stnieje tylko jedno ma³e ale. 
U nas na osiedlu nie ma kotów.

Arti
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Punar Bhava - Iluzja

I l u z j a

I luzja, iluzja, ¿yjemy w �wiecie
iluzji.

W³a�nie zakoñczy³a siê najwiêksza
iluzja ostatnich miesiêcy. Mistrzostwa
�wiata w pi³ce no¿nej. Na³adowani
ró¿nymi od¿ywkami (je�li nie steryda-
mi) pi³karze, którzy w wiêkszo�ci
skoñcz¹ karierê w wieku 36 lat i którzy
w wiêkszo�ci na staro�æ nie bardzo
bêd¹ w stanie siê ruszaæ, sprawiali
wra¿enie m³odych zdrowych ludzi,
którym sport pozwoli do¿yæ stu lat.
Ludzie, dla których gra w pi³kê jest
niesamowicie ciê¿k¹ prac¹ wypruwali
z siebie flaki, aby publika mog³a
zobaczyæ ³adne igrzyska. I nikogo z
publiczno�ci nie interesowa³o, ¿e kiedy
po meczu przestan¹ dzia³aæ �rodki
przeciwbólowe ci prawie niezniszczal-
ni ludzie, którzy prawie po ka¿dym
wypadku wracaj¹ na boisko bêd¹ siê
zwijaæ z bólu w szatni. Iluzja ta jest tak
sugestywna, ¿e nawet ja po fina³owym
meczu zamie�ci³em na pl.soc.dekaden-
tyzm post �Viva la France�

Przysz³a do mnie oferta z jakiego�
punktu sprzeda¿y wysy³kowej. Oferta
z niespodziank¹. U góry podane
zwyciêskie numery, na dole zdrapka.

Co pod zdrapk¹? Oczywi�cie jeden ze
zwyciêskich numerów. Teraz ju¿
wiem, ¿e le¿eli wy�lê t¹ ofertê z
powrotem do firmy, zamawiaj¹c przy
okazji jaki� niezbêdny mi do ¿ycia dro-
bia¿d¿ek typu popielniczka z poch³ani-
aczem dymu (44.50 z³) to prawie na
pewno wygram samochód, ew.
namiot. Jeszcze nigdy nie dosta³em
oferty w której bym nie wygra³. Ale ze
mnie szczê�ciarz.

Telewizja ca³y czas informuje nas o
cudownym dzia³aniu pewnych rzeczy.
Pieluchy �Pampers� sprawiaj¹, ¿e
dzieci przestaj¹ krzyczeæ, podpaski
sprawiaj¹, ¿e kobiety w ogóle nie
czuj¹, ¿e maj¹ okres, pojawia siê piwo
bezalkoholowe, którego wiêkszo�æ
reklamuj¹cych siê browarów w ogóle
nie produkuje, nowa woda po goleniu
sprawia, ¿e ¿ona nie dowiaduje siê, ¿e
mê¿a przez ca³¹ noc nie by³o w domu
(ciekawe dlaczego nie pisz¹, ¿e jest to
woda po goleniu bez zawarto�ci alko-
holu) i.t.p. Na dok³adkê kilka idioty-
cznych pytañ (to w Polsacie) na które
ka¿dy zna odpowied�, ale je¿eli zadz-
woni pod odpowiedni numer i zap³aci
odpowiednio du¿o, to prawie na
pewno co� siê wygra.

Ksiê¿a w ko�cio³ach oferuj¹ raj,
je¿eli bêdzie siê cz³owiek odpowiednio
czêsto spowiada³ i odpowiednio du¿o
dawa³ na ofiarê, politycy roztaczaj¹ nad
nami iluzje dobrobytu, do którego
niechybnie
dojdziemy,
je¿eli tylko
n i e
bêdz iemy
g³osowaæ na
tych drugich.
Tylko policja
nie jest w
stanie daæ
nam chocia¿
iluzji bez-
pieczeñstwa.

Wyobra�my sobie tak¹ sytuacje:

Pewien cz³owiek stoi na ulicy, w
jednej rêce trzyma walizkê pe³n¹
pieniêdzy a w drug¹ kurczowo zaciska
na rêkoje�ci pistoletu, który posiada
legalnie. Pistolet daje mu poczucie bez-
pieczeñstwa, czysto iluzoryczne.
Dlaczego? Bo je¿eli bandyta stanie
kilka metrów od niego i krzyknie
�dawaj walizkê� to on nie mo¿e
strzeliæ, poniewa¿ tamten jeszcze nie
zachowa³ siê wrogo i mo¿e tylko
¿artowaæ. Je¿eli bandyta zaczyna
wyrywaæ mu walizkê, to ten cz³owiek
dalej nie mo¿e strzeliæ, bo bandyta jest
za blisko i jest ryzyko, ¿e w czasie
szamotaniny siê go zabije. Je¿eli
bandyta wyrwie mu walizkê i zacznie
uciekaæ, to i tak nie mo¿e strzeliæ, bo to
jest akt zemsty a nie samoobrona.
Je¿eli wystrzeli to obydwaj dostan¹
wyroki w zawieszeniu, poniewa¿
bandyta ju¿ na tym ucierpia³ a cz³owiek
który nosi ze sob¹ walizkê z pieniêdz-
mi raczej dostanie dobrego adwokata.
Najlepiej, jakby przywi¹za³ ten pistolet
na sznurku i macha³ nad g³ow¹. Ale
chwilowo trzyma piê�æ zaci�niêt¹ na
rêkoje�ci pistoletu i chce zachowaæ
chocia¿ iluzjê bezpieczeñstwa. 

Iluzje, iluzje, wszêdzie iluzje.     

Punar Bhava
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Kefir PL - Wiersze

Miêdzy lud�mi 

Idê do przodu scie¿kami ¿ycia
z woskiem w uszach
klapkami na oczach
zszytymi wargami- - -
Macham rêkami
szukam wêszê 
grzebiê palcami
w kleistej mazi
co
zimnem przenika ko�ci-
Jak brzydko pachn¹ 
LUDZKIE SERCA.
Dotykam oczu
twarzy w³osów d³oni i
palców-
BO¯E JAK TU PUSTO. 

Miêso

miêso
siedzi jêczy krzyczy otwiera buzie mlaszcze
kleistymi od �liny wargami 
pokrywa
sto³y
lepk¹ mas¹ leniwego t³uszczu
têskni
do biegu ruchu skóry rado�ci
kopyt szczê�cia
much
³echcz¹cych
kurcz¹ce siê mie�nie
W marzeniach parszeje
kruszej¹c w rozkladzie�--
puste t³uste z wargami 
wodniste 
d³ubie w nosie podra¿nia migda³y
smarcze charcze
wylewa g³owiznê leniwie 
strzyg¹c
pozorem s³uchania
oczy
zmartwia³e blade têpe szkliste
³achocz¹ rzêsami lakier plyty 
pil�niowej
Z miêsnym spokojem
czeka na
topór
t³uczek panierkê
nóz 
garnek patelniê
mikrofalówkê

pani od polskiego `97.

Oda do spódnicy 

O spódniczko z ¿or¿ety,
ty� sprawczyni¹ mych 
mêk!
Nie wchod� w krzywe otch³anie

drewnianych tuneli
Czemu nie zawi�niesz
na swych 
przywie�nikach?
Zrób nam tê przyjemno�æ
choæ raz.
Wejd¿ do wielkiej wiesznicy:
bêdziesz ANIO£EM.
I ju¿ nigdy
nie stawaj ko³em 
gard³u memu
sw¹ osob¹...
tylko WI�!

¯ywot nasz

Ja Jestem....
có¿ to znaczy...
ma³y bia³y
cz³owieczek 
zagubiony
w wielkim czarnym �wiecie.
Taka ma³a bia³a
kropka-
deszczowa chmura
na pogodnym niebie.
Staram siê przekrzyczeæ pustkê:
mój g³os
ma³a
trumienka w wielkim cmentarzysku starych 
mogi³
czarnych kleszczy
³api¹cych
wymykajac¹ przynêtê
oczerniaj¹c ten jeden
bia³y gest 
wydzieraj¹c ³zy ¿ycia -
cienkie stru¿ki strumyka z
gêstwiny ska³.
Reszta to pustka
dal
Ca³a wieczno�æ zaklêta 
w l�niacej kropli
³zie zapomnienia
Dal siê przybli¿a
staje siê
gorycz¹...
Zostaje ³za
resztka nadziei na
z³ota wieczno�æ.

Z£OTE MY�LI i KRÓTKIE WIERSZE 

Jak¿e p³ytki jest �wiat z t¹ swoj¹ glebi¹.

P³acze nad swym losem
P³acze nad swoim ¿yciem
P³acze nad sob¹-
jaki jestem ma³o oryginalny

Kefir PL

Numer 1
(sierpieñ 1998)

22



http://magazine.valetz.art.pl

Jabbar - Córka z³a
Numer 1
(sierpieñ 1998)

23



http://magazine.valetz.art.pl

Jabbar - Córka z³a
Numer 1
(sierpieñ 1998)

24



http://magazine.valetz.art.pl

Jabbar - Córka z³a
Numer 1
(sierpieñ 1998)

25



http://magazine.valetz.art.pl

Jabbar - Córka z³a
Numer 1
(sierpieñ 1998)

26



http://magazine.valetz.art.pl

Jabbar - Córka z³a
Numer 1
(sierpieñ 1998)

27



http://magazine.valetz.art.pl

Jabbar - Córka z³a
Numer 1
(sierpieñ 1998)

28



http://magazine.valetz.art.pl

Jabbar - Córka z³a
Numer 1
(sierpieñ 1998)

29



http://magazine.valetz.art.pl

Jabbar - Córka z³a
Numer 1
(sierpieñ 1998)

30



http://magazine.valetz.art.pl

Jabbar - Córka z³a
Numer 1
(sierpieñ 1998)

31



http://magazine.valetz.art.pl

Jabbar - Córka z³a
Numer 1
(sierpieñ 1998)

32



http://magazine.valetz.art.pl

Daniel Bauke - S³oñ a sprawa polska 

[Uk³oniæ siê, u�miechn¹æ, rêce po³o¿yæ
spokojnie na mównicy. Nie denerwowaæ
siê, nie poprawiaæ ju¿ krawata. Jak bêd¹
siê znów �miaæ, to tylko z w³asnej g³upoty.]

P anie Marsza³ku, Wysoka Izbo, Panie
Pos³anki, Panowie Pos³owie! 

Na wstêpie zaznaczê, ¿e moje dzisiejsze
wyst¹pienie nie jest ¿adnym ¿artem, ani
kpin¹ z powagi Sejmu Rzeczypospolitej.
Sprawa ta, choæ nietypowa, jest bardzo
wa¿na wobecnych czasach, gdy tworzy siê
nowy naród wyzwolony spod pó³wiecznej
niewoli komunistycznej dyktatury.
Chcia³bym mianowicie omówiæ rolê s³onia
w wychowaniu spo³ecznym narodu, naszej
polskiej kulturze oraz kszta³ceniu wzorców
patriotycznych. 

Tak, nie przes³yszeli�cie siê Drodzy
Panowie Pos³owie (i Panie Pos³anki, rzecz
jasna) - chodzi mi o zwierzê potocznie
zwane s³oniem lub te¿ elefantem (która to
nazwa pochodzi od ³aciñskiego [elefanti-
dae] Elephantidae),

wspó³cze�nie jedynym przedstawicielem
rzêdu tr¹bowców, najwiêkszym z obecnie
¿yj¹cych ssaków l¹dowych. Zreszt¹, jaki
s³oñ jest - ka¿dy widzi, gdy¿, o ile mi
wiadomo, specjalnie powo³ana do tego
celu komisja dostarczy³a ju¿ odpowiednie
materia³y. 

Ka¿dy wiêc widzi... 

[3 sek. pauza] 

Ale czy oprócz jego przeogromnej wagi
fizycznej jest zauwa¿ana tak¿e jego � poz-
wolê sobie u¿yæ potocznego zwrotu - waga
pañstwowa? Otó¿ nie! Chcia³o by siê rzec:
,,Po trzykroæ nie!��. Pozostaje tylko
pytanie: ,,Dlaczego tak siê dzieje?�� Co jest
powodem naszej ignorancji i braku
wiedzy? Przecie¿ s³oñ jest niezaprzeczaln¹
warto�ci¹ i cz¹stk¹ naszej kultury naro-
dowej!

Bez s³oni Hannibal nie wygra³by z
Rzymianami. Jego przegrana nie poz-
woli³aby wyzwoliæ siê religii hrze�ci-
jañskiej spod barbarzyñskiego panowania
ówczesnych w³adców Europy. Korzenie
naszej gor¹cej wiary zgni³yby pewno w
lochach Koloseum, zosta³yby po¿arte
przez (z ca³¹ pewno�ci¹) �wieckie lwy albo
te¿ zosta³y spalone wraz z ca³ym Rzymem
przez Nerona. Jednym s³owem - zosta³yby
na pewno zniszczone. A nasza Polsko�æ,
maj¹ca pocz¹tki ju¿ dwadzie�cia tysiêcy lat
temu w Biskupinie, bez religii nigdy by nie
zdo³a³a przetrwaæ wydarzeñ, którymi
sprawdza³ nas w dziejach historii Stwórca. 

[Z zaanga¿owaniem] 

Zapomnian¹ ju¿ rolê s³onia w kszta³ceniu
�wiadomo�ci narodowej mo¿e tak¿e
dobrze zilustrowaæ nastêpuj¹ca historia z
pocz¹tku wieku, gdy Polska by³a wci¹¿
jeszcze pod zaborami. Wtedy to odby³ siê
miêdzynarodowy konkurs biologiczny, w
którym fina³owym zadaniem by³o
napisanie pracy o faunie Afryki. Nasz
reprezentant (nie wiedzieæ czemu zosta³
zdyskwalifikowany) zatytu³owa³ swoj¹
rozprawkê ,,S³oñ a Polska��.

Oprócz oczywistego wp³ywu s³oni na
nasz¹ tradycjê i historiê, mog¹ one
znakomicie s³u¿yæ jako symbole m¹dro�ci,
niewzruszenia i d³ugowieczno�ci - tak
potrzebnych w obecnych czasach cnót.
Kto� móg³by powiedzieæ, ¿e du¿o lepszym
reprezentantem by³by ¿ó³w. Nie zapomni-
najmy jednak, ¿e dzisiaj liczy siê tak¿e szy-
bko�æ a w³a�nie s³onie, nie ¿ó³wie, potrafi¹
w szaleñczym biegu osi¹gaæ szybko�ci
rzêdu nawet stu piêdziesiêciu siedmiu i pó³
kilometra na godzinê. 

[Udaæ, ¿e siê przed chwil¹ wpad³o na ten
pomys³] (poæwiczyæ jeszcze przed lustrem) 

Przypomina mi siê pewna historia
zwi¹zana z miejscem s³oni w naszej sym-
bolice narodowej. Wydarzy³a siê ona ju¿ w
drugiej po³owie XX wieku, trudno j¹ wiêc
nazywaæ tradycj¹, ale mora³ jaki ze sob¹
niesie, jest wyra�nie ponadczasowy. Rzecz
wydarzy³a siê w pewnym prowincjonal-
nym miasteczku doby [Peerelu] PRL. W
mie�cie tym mie�ci³o siê miejskie [zo]
ZOO. Jego kierownik - obrzydliwy
karierowicz postanowi³, w sposób jeszcze
bardziej ni¿ on sam plugawy, oszczêdziæ
pieni¹dze na podstawowym i
najwa¿niejszym zadaniu placówek tak jak

[zo] ZOO, trudni¹cych siê kszta³ceniem
m¹drego spo³eczeñstwa.

[Z oburzeniem]

Chcia³ oszczêdziæ na edukacji m³odzie¿y.
Postanowi³ zast¹piæ prawdziwego s³onia -
fa³szywym, nadmuchiwanym.

[Ideologicznie 

Oszustwa takie nigdy nie pozostaj¹ nieu-
jawnione, tak¿e i to zosta³o zdemaskowane
ju¿ w tym samym dniu. S³oñ, który mia³
s³u¿yæ pomoc¹ w poznawaniu �wiata, byæ
dla wychowanków tamtejszej podstawów-
ki symbolem w/w cnót - odlecia³ z lekkim
podmuchem wiatru, a uczniowie, którzy
wtedy byli w ogrodzie zoologicznym,
opu�cili siê w nauce i stali chuliganami.
Historia ta doskonale pokazuje wagê
rzetelnego wychowania, nie opartego na
,,dmuchanych s³oniach��.

[£yk wody, oddech]

Zastanawiacie siê pewno, po co ja to
wszystko mówiê? Moi przeciwnicy znów
powiedz¹, ¿e gadam godzinami o bzdu-
rach, nie podaj¹c ¿adnych konkretnych
rozwi¹zañ, bajdurzê i opowiadam niest-
worzone historie. Owszem, mo¿e dawniej
moja dzia³alno�æ ogranicza³a siê tylko do
pustych przemówieñ, 

[Zdecydowanie, z zaciêciem. Rzuciæ mar-
sowe spojrzenie]

... z których mogli �miaæ siê w kuluarach.
Tym razem jednak nie dam im tej satys-
fakcji! 

[2 sek. pauza, Uroczy�cie] 

Wystêpujê otwarcie z projektem za³o¿enia
Pañstwowej Komisji ,,S³oñ��, bêd¹cej
ramieniem wykonawczym Ministerstwa
Edukacji Narodowej. Jej podstawowym
zadaniem bêdzie od�wie¿enie wizerunku
s³onia jako trwa³ego symbolu cnót, tradycji
i �wiadomo�ci narodowej Polaków. 

Dok³adny plan dzia³ania Komisji powinien
zostaæ w najbli¿szym czasie przygotowany i
przedstawiony na forum Sejmu. Pierwszym
zadaniem jakim zajmie siê Komisja, bêdzie
wprowadzenie poprawki do ustawy podsta-
wowej ustalaj¹cej definicjê s³onia we
wszystkich encyklopediach, leksykonach,
pismach naukowych i popularnych, liter-
aturze piêknej i tygodnikach, znaczy siê w
ca³ym krajowym pi�miennictwie
ukazuj¹cym siê po wprowadzeniu w/w
poprawki. W planach bêdzie równie¿
dodruk suplementów do ksi¹¿ek wydanych
po roku 1979, zawieraj¹cych b³êdn¹
definicjê wy¿ej wymienionego.
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Mam nadziejê, ¿e projekt mój zyska
Pañstwa aprobatê. Dziêkujê. 

[Uk³oniæ siê] 

S£ONIE, 

Eliphantidae, wspó³cze�nie jedyna ¿yj¹ca rodzina
tr¹bowców, obejmuj¹ca 2 gat. ssaków l¹dowych;
masywna budowa cia³a, przypominaj¹ca zarysem i
gabarytami kontury granic Polski, cztery s³upowate
nogi przypominaj¹ce o czterech ¿elaznych
zasadach: Ojczyzna, Tradycja, Honor, Naród, du¿a,
zawsze m¹dra g³owa z d³ug¹, chwytn¹ tr¹b¹,
potrafi¹c¹ wydawaæ uroczyste brzmienia w �wiêta
pañstwowe, uzêbienie niezupe³ne, z charakterysty-
cznymi, rosn¹cymi nistrudzenie przez ca³e ¿ycie
ciosami (mylnie zw. k³ami), d³. do 3 m, oraz ma³ymi,
lecz tak samo wa¿nymi trzonowcami, 40 cm (pokryte
tr¹cymi listewkami bardzo twardego i wytrzyma³ego
szkliwa), wystêpuj¹cymi po 1 w ka¿dej po³owie
szczêk i oczywi�cie zastêpowanymi w miarê �ciera-
nia siê przez nowo wyrastaj¹ce, znaj¹ce swoje wady,
w�ród których g³ówn¹ jest krótki i brzydki ogon nigdy
nie odwracaj¹ siê ty³em do innego s.; ro�linno¿erne,
dzienna porcja pokarmu, zale¿na �ci�le od potrzeb i
mo¿liwo�ci, dochodzi do 200 kg, wody ok. 100 l; ¿yj¹
zawsze pe³ni¹ ¿ycia, do¿ywaj¹c 70-80 lat; dojrza³o�æ
p³ciow¹ osi¹gaj¹ w wieku 8-12 lat, ale rodziny
zak³adaj¹ dopiero po osi¹gniêciu odpowiedniej pozy-
cji spo³ecznej; samica po ok. 22-miesiêcznej ci¹¿y
rodzi 1 m³ode (nigdy nie wpada w przesadê - rodzi
zwykle 4 do 5 razy w ci¹gu ¿ycia); zamieszkuj¹
szczê�liwymi rodzinami busz i d¿unglê,
przemierzaj¹c nawet do 100 km na dobê, aby
osi¹gn¹æ swoje cele, dobrze wspinaj¹ siê w górach i
dobrze p³ywaj¹; s. a f r y k a ñ s k i, Loxodonta
africana, d³. cia³a (z tr¹b¹, a jak¿e) 6-7,5 m, wys. w
k³êbie nawet 3-4m, waga 5-7,5t; s. i n d y j s k i,
Elephas maximus, choæ troszeczkê mniejszy, to
oswaja siê jeszcze ³atwiej, z chêci¹ bierze udzia³ w
ró¿nych pracach; w kwaterach troskliwie przygo-
towanych przez cz³owieka oba gat. z du¿ym entuz-
jazmem poddaj¹ siê tresurze, za doskona³e warunki
¿ycia i godne traktowanie, czuj¹ siê zobowi¹zane
wobec cz³owieka, lecz mimo ich usilnych starañ
rozmna¿aj¹ siê bardzo rzadko; z gat. wymar³ych do
s. nale¿y m.in. mamut. 

(od Autora): Wiem, ¿e zostawiam sobie furtkê
nieprzyzwoicie szeroko otwart¹, ale na wszelki
wypadek chcia³bym zaznaczyæ, ¿e miejscami
fiku�na stylistyka, b³êdy rzeczowe i logiczne s¹
ca³kowicie zamierzone.

Daniel Bauke

F O RT E L
Ona mi wystarczy � Ziemia

I konstelacji nie chcê, choæby najbli¿ej
By³y; wiem, ¿e im dobrze, gdzie s¹

I ¿e starczaj¹ temu, który nale¿y do nich

Walt Whitman
Pie�ñ o otwartej drodze z tomu �d�b³a traw

B lask. Blask stu tysiêcy wybuchaj¹cych nagle gwiazd. A potem znowu ciemno�æ, nat-
uralny mrok i cisza kosmicznej otch³ani. Ale blask przyniós³ ze sob¹ odmianê;

pozostawi³ w bezkresnej pustce maleñki wytwór ludzkiego umys³u, zagubiony i osaczony
czerni¹. Statek.

***

-  B ¹d� taka mi³a i zejd� z mojego fotela - powiedzia³ czule mê¿czyzna do psa. - Jeste�my
na miejscu. Wkrótce bêdzie po wszystkim.

Pies, zsun¹³ siê z fotela z demonstracyjn¹ niechêci¹, a kiedy jego pan znalaz³ siê na miejscu, on tak¿e
przysiad³ przywieraj¹c ca³¹ si³¹ bezw³adu do nogi cz³owieka i wlepiaj¹c w niego swe br¹zowe �lepia.
Mê¿czyzna przetar³ oczy uwalniaj¹c z nich resztki snu i skupionym spojrzeniem obj¹³ kokpit statku.
Przenosi³ wzrok z jednego wska�nika na drugi, z ekranu na ekran, spokojnie, bez po�piechu, odnajduj¹c
w tej czynno�ci potrzebne ukojenie.

Wska�niki informowa³y o stanie poszczególnych podzespo³ów, raportowa³y przebieg
zaplanowanych wcze�niej zadañ, a ekrany wy�wietla³y dane, niezrozumia³e dla ludzkiego
umys³u w swej pierwotnej formie, za pomoc¹ przystêpnych, graficznych reprezentacji.
Wyj�cie z nadprzestrzeni, niebezpieczne w przypadku tak ma³ej jednostki jak jego statek,
zakoñczy³o siê pomy�lnie. Znajdowa³ siê dok³adnie tam, gdzie zamierza³. Z wyra�n¹ ulg¹
odchyli³ siê w fotelu i przymkn¹wszy powieki delikatnie przesun¹³ wierzchem d³oni po
grzbiecie psa.

- Jeszcze tylko kilka parseków - powiedzia³ cicho.

W jego dotyku by³o co� niezwyk³ego, co zwierzê odczu³o jako wyraz smutku i determi-
nacji. Wydawa³o siê, ¿e toczy³y one ze sob¹ bezowocn¹ walkê o pierwszeñstwo. Kieruj¹c
siê instynktem, pies najpierw opu�ci³ ³eb w ge�cie wspó³czucia, ale zaraz potem po³o¿y³ z
powrotem swój ciep³y pysk na kolanie cz³owieka, wyra¿aj¹c sw¹ solidarno�æ. To wyrwa³o
mê¿czyznê z zadumy.

Jeszcze raz przyjrza³ siê kokpitowi, pstrykn¹³ jeden z prze³¹czników i skierowa³ wzrok na centralny mon-
itor. Jego ekran, dot¹d u�piony, rozb³ys³ kolorowo. Palce cz³owieka zatañczy³y na klawiszach wysuniêtej
klawiatury, a na ustach pojawi³ siê nieznaczny u�miech, kiedy system przyj¹³ polecenie i wy�wietli³ napis
�Projekt: Fortel�. Wprowadzi³ has³o i zacz¹³ po raz ostatni przygl¹daæ siê swoim danym, usi³uj¹c raz
jeszcze znale�æ dla nich inne wyt³umaczenie. To, które nasuwa³o siê samo, wydawa³o siê zbyt niepraw-
dopodobne.

***

W wygodnym fotelu przed du¿ym �ciennym ekranem siedzia³ ¿o³nierz. Patrzy³ têpym
wzrokiem na zmieniaj¹ce siê obrazy i co pewien czas naciska³ guzik pilota. Obrazy
przyspiesza³y i zwalnia³y, skaka³y i zamiera³y, a on patrzy³. Kiedy ekran gwa³townie
roz�wietla³ jasny kadr, ¿o³nierz mru¿y³ oczy i siêga³ po butelkê stoj¹c¹ na pod³odze. Pi³
krótko i nerwowo, nie odrywaj¹c wzroku od filmu. Odstawia³ butelkê i powraca³ do
zabawy z pilotem. 

- Ile razy mo¿esz ogl¹daæ te same brednie? - dobieg³o go odleg³e wo³anie. - Wy³¹cz to do
jasnej cholery! £eb mi pêka!

¯o³nierz odczeka³ chwilê i wy³¹czy³ foniê. Nag³a cisza by³a prawdopodobnie jeszcze
bardziej mêcz¹ca dla jego towarzysza, bo wkrótce us³ysza³:

- Mam kurwa dosyæ tego wszystkiego!

Autor tekstów �S³oñ a sprawa polska� oraz
�Dlaczego Tolerancja� poproszony o jakowe� infor-
macje na swój temat, podes³a³ co nastêpuje: Jako�
nigdy nie potrafi³em napisaæ czego� o sobie, co
by³oby zgodne z prawd¹. Nawet pisz¹c wzrost:
173cm, k³amiê, bo w ci¹gu dnia zmniejszam siê o
2cm, a gdy mnie co� gnêbi, to nawet o 20 ;).
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W drzwiach stan¹³ drugi ¿o³nierz. Gdyby nie przygarbiona syl-
wetka i zmêczone spojrzenie, wygl¹da³by ca³kiem m³odo. Sta³
teraz i beznamiêtnym wzrokiem patrzy³ na prze³o¿onego.

- Spokojnie Nick. Jeszcze tylko... dwa tygodnie i wracamy do
�wiata ¿ywych � odezwa³ siê ten w fotelu.

- Nie wytrzymam tego d³u¿ej.

- Id� i prze�pij siê.

- Chyba zwariowa³e�. Przespa³em dzi� wiêkszo�æ dnia. Albo nocy.
Straci³em ju¿ rachubê.

- To znajd� sobie inne zajêcie. Wyczy�æ broñ albo...

- Steve, czy ty niczego nie rozumiesz? Siedzimy na tym zadupiu
kompletnie sami i zapomniani. Co pewien czas przyleci tutaj kto�
tak wa¿ny, ¿e nawet nie mo¿emy popatrzeæ, po co l¹duje na tej
kurewsko martwej planecie. A ty wci¹¿ ogl¹dasz te same filmy...

- Sier¿ancie Bardoll! Przywo³ujê was do porz¹dku. Jeste�cie
¿o³nierzem Kosmicznych Si³ Narodów Zjednoczonych. Wasze
zachowanie uw³acza honorowi armii. Odmaszerowaæ!

M³odszy ¿o³nierz z zastanowieniem przyjrza³ siê prze³o¿onemu.
W koñcu wyprostowa³ siê, przyj¹³ nienagann¹ sylwetkê, zasalu-
towa³ i prê¿nie odwróci³ siê na piêcie. 

ō³nierz w fotelu spojrza³ za nim w chwilê pó�niej i na jego twarzy
odmalowa³ siê wyraz ulgi. Ile jeszcze razy zdo³a powstrzymaæ Nick�a? Czu³
przecie¿ dok³adnie to samo, a co stanie siê, je�li obaj poddadz¹ siê tej apatii i
otêpia³o�ci. S³u¿ba na tym dziwnym posterunku to temat, na który nie mo¿na
zadawaæ ¿adnych pytañ. Czy zwariuj¹ obaj? Jeszcze tylko dwa tygodnie�

***

Nieczêsto siê zdarza, aby w czarnym oceanie kosmosu kursy statków
zbieg³y siê. Statystyka w zasadzie zaprzecza takiemu przypadkowi, przez co
nadaje mu rangê niezwyk³o�ci i atrybut dalekoid¹cych konsekwencji. Tak
w³a�nie mia³o byæ i tym razem.

***

- Jednostka KSNZ. Podaæ swój kod identyfikuj¹cy i has³o wstêpu
do obszaru.

Mê¿czyzna przygl¹da³ siê statkowi widniej¹cemu na monitorze
przed nim. Obliza³ suche nagle wargi, a pies zamruga³ oczami.
Potem pstrykn¹³ jeden z prze³¹czników.

- ¯e co?

- Podaæ kod identyfikuj¹cy statek - pad³o ponownie.

- Jaki kod? O co wam �wirusy chodzi? Co wy tu u diab³a wyrabi-
acie?

- Wasz statek naruszy³ strefê wojskow¹. Je�li nie zostanie zidenty-
fikowany...

- Przestañ mi tu kole� pieprzyæ. Wed³ug map, niczego tu nie ma.

- Podaj kod identyfikuj¹cy albo rozpoczniemy ostrza³.

Mê¿czyzna popatrzy³ na psa, który przytuli³ do jego nogi swój
wielki ³eb. Teraz przejdziemy do w³a�ciwej czê�ci przedstawienia,
pomy�la³.

- Spokojnie. Jeste�cie tutaj sami?

- Kod identyfikuj¹cy i has³o. Otwieramy ogieñ za dwadzie�cia
sekund.

- Ale ja nie jestem sam. Chcecie siê przekonaæ, kogo mam ze
sob¹? Przejd�cie na wizjê.

W³¹czy³ kolejny prze³¹cznik. U�miechn¹³ siê na sam¹ my�l, jak¹
reakcjê wywo³a u nich ogl¹dany obraz. Kontrolka odbioru trans-
mitowanej wizji zab³ys³a na czerwono. Samotni ¿o³nierze w
wielkim zautomatyzowanym okrêcie, zagubieni gdzie� w
pustkowiach kosmosu, zobaczyli w³a�nie pokój pe³en powabnych,
�miej¹cych siê kobiet.

- Jeste�my burdelem na skrzyd³ach. 

Ze strony jednostki wojskowej dobiega³a napiêta cisza. Oznacza³a
ona konsternacjê, w jak¹ wprawi³ ¿o³nierzy ogl¹dany obraz oraz
walkê, jak¹ toczyli pomiêdzy sob¹ i we w³asnych sumieniach. 

- Chcecie pozabijaæ bezbronne kobiety?

Kolejne sekundy mija³y nieub³aganie odmierzaj¹c czas do pier-
wszych salw.

- Mam inny pomys³ - ci¹gn¹³ mê¿czyzna. - Pozwolicie nam
znikn¹æ st¹d, tak szybko, jak siê tutaj pojawili�my. A w zamian
bêdziecie mieæ okazjê urozmaiciæ sobie monotonne, ¿o³nierskie
¿ycie. Co wy na to, ch³opcy?

Znowu brak reakcji. Mê¿czyzna spojrza³ na zegarek; w³a�nie
mija³a dwudziesta sekunda... Przymkn¹³ na moment powieki i
przygarn¹³ psa mocniej do siebie. Ale ostrza³ nie nast¹pi³. Zamiast
tego us³ysza³.

- To dobry pomys³.

***

A kiedy ju¿ kursy statków zbiegn¹ siê przypadkiem, jeszcze mniej praw-
dopodobne wydaje siê nawi¹zanie miêdzy nimi kontaktu. Chyba ¿e
ogniowego. Lecz to spotkanie nie by³o dzie³em przypadku.

***

Pies poczu³, jak sun¹ca wzd³u¿ jego grzbietu d³oñ mê¿czyzny
rozlu�nia siê gwa³townie; twardy, wrêcz nieprzyjemny dotyk prze-
chodzi w ³agodne pieszczoty, sztywne dot¹d palce nabieraj¹ elasty-
czno�ci. Uniós³ ³eb i utkwi³ ufne spojrzenie w twarzy swego pana.

Mê¿czyzna tylko przez moment by³ odprê¿ony, za chwilê znowu
siedzia³ zgarbiony, jakby trzyma³ na swych barkach niewidoczny
ciê¿ar. Oddycha³ g³êboko i nierówno tocz¹c ostatni¹ ju¿ walkê.
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Tym razem jego przeciwnikiem by³ on sam.

Trwa³ tak w bezruchu przez pewien czas, niewra¿liwy na ciche
skomlenie czworono¿nego towarzysza, zaniepokojonego
zachowaniem cz³owieka. Kiedy jednak poruszy³ siê wreszcie, z
jego ruchów bi³a determinacja i pewno�æ.

Poprawi³ siê w fotelu. Jego palce zawirowa³y na klawiszach klaw-
iatury i du¿y centralny ekran o¿ywi³ siê ukazuj¹c stoj¹c¹ w
bezruchu m³od¹ dziewczynê. Mê¿czyzna powiód³ krytycznym
wzrokiem po jej smuk³ej sylwetce, u�miechn¹³ siê nieznacznie i
delikatnie musn¹³ jeden z klawiszy.

Uruchomiony android na moment rozwar³ szerzej oczy -
niebieskie, okolone d³ugimi uwodzicielskimi rzêsami - poruszy³
siê szybko i zesztywnia³, jakby jego cia³o przeszy³ nag³y spazm
orgazmu. Potem jego rysy z³agodnia³y, sylwetka przybra³a
niewinn¹ pozê, a zmru¿one oczy przypomina³y �lepia nienasy-
conej kotki. Ruchy dziewczyny nienagannie imitowa³y prawdzi-
we zachowanie cz³owieka; ka¿dy jej krok, gest, spojrzenie i
maniery zosta³y opracowane w najdrobniejszych szczegó³ach.
Jako pierwowzór pos³u¿y³a nieletnia prostytutka ciesz¹ca siê
du¿ym uznaniem w�ród mê¿czyzn. Umiejêtne zdjêcie profilu
behawioralnego i odpowiedni talent programistyczny pozwoli³
niebywale precyzyjnie wype³niæ martw¹ pow³okê androida wdz-
iêkami uwodzicielskiej kobiety. Podobne urz¹dzenia dostarcza³y
wielu mê¿czyznom niewys³owionych rozkoszy. To tutaj mia³o
pos³u¿yæ czemu innemu.

- Rozerwij ich ma³a - powiedzia³ mê¿czyzna i u�miechn¹³ siê
paskudnie.

***

Niewielki statek przybysza przycupn¹³ nieopodal jednostki
wojskowej. Z jego boku wysun¹³ siê rozwijany rêkaw, który
wczepi³ siê w specjalne uchwyty okrêtu. W kosmicznej martwocie
nie zabrzmia³ ¿aden d�wiêk, jedynie krótki wstrz¹s poruszy³ oba
obiekty.

***

- Fiu-fiu - us³ysza³ pe³n¹ podziwu reakcjê jednego z ¿o³nierzy. Pies,
zmru¿ywszy �lepia, pomrukiwa³ obok niego z zadowolenia pod-
daj¹c siê pieszczotliwemu g³askaniu cz³owieka.

- Hmm... A dlaczego tylko jedna �licznotka do nas zawita³a? Gdzie
jest reszta kobietek, wybawco?

- Ju¿ za moment ch³opcy. Dajcie siê im przygotowaæ.

Pies poczu³, jak g³adz¹ca go d³oñ zadr¿a³a zdradzaj¹c chwilê
wahania jego pana. Rozwar³ szeroko �lepia. Mê¿czyzna
spogl¹daj¹c na zegarek twardo dotkn¹³ jednego z klawiszy klaw-
iatury.

Reakcja ¿o³nierzy przesz³a jego najlepsze oczekiwania. Bez reszty
dali siê ponie�æ emocjom. Rzucali g³upie uwagi, a mê¿czyzna z
zadowoleniem przys³uchiwa³ siê, jak kobieta-android sprytnie
wyszukuje zabawne odpowiedzi, wywo³uj¹c ich g³o�ny, beztroski
�miech. Z ka¿d¹ sekund¹ rós³ jego podziw dla twórców tego
urz¹dzenia. Z ka¿d¹ sekund¹ pozostawa³o ich coraz mniej.

Nagle b³ogie zabawy ¿o³nierzy przerwa³ krzyk jednego z nich. W
jego tonie panika miesza³a siê z przera¿eniem.

- Hej! Co to u diab³a jest? Co tu siê dzieje...

Mê¿czyzna szybko wy³¹czy³ foniê. W zapad³ej ciszy da³ siê
s³yszeæ jego zduszony, pe³en napiêcia oddech i nag³e poruszenie
siê psa.

- Spokojnie przyjacielu - powiedzia³ cz³owiek i wsta³.

Kr¹¿¹c po pomieszczeniu pod uwa¿nym wzrokiem zwierzêcia, co
pewien czas nerwowo spogl¹da³ na zegarek. Zd¹¿y³ kilka razy
okr¹¿yæ tkwi¹cego w tym samym miejscu psa, zanim powtórnie
zbli¿y³ siê do kokpitu. Nie usiad³ jednak; stoj¹c w³¹czy³ foniê. Ale
odpowiedzia³a mu jedynie cisza. Pstrykn¹³ palcami kilka klawiszy
i ekran b³ysn¹³ wy�wietlaj¹c napis �Istoty ¿ywe wyeliminowane�.

***

Niewielki statek przybysza odczepi³ siê od jednostki wojskowej i
skierowa³ w stronê patrolowanej przez ni¹ planety. Lecz nieco
wcze�niej w wojskowych stacjach nadzoru b³ysnê³y czerwieni¹
wska�niki kontroli bezpieczeñstwa strategicznych stref. Jednych
wyrwa³o to ze snu, innym przynios³o bezsenn¹ noc. Dla wszyst-
kich jednak znaczy³o to samo. Natychmiastowa interwencja.

***

Bry³a planety ros³a z ka¿d¹ chwil¹. Mê¿czyzna przypatrywa³ siê
jej w zamy�leniu, a pies wyczuwaj¹c jego spokój, u³o¿y³ siê obok
jego nóg chowaj¹c swój wielki pysk miêdzy ³apami.

Mê¿czyzna mia³ okazjê ju¿ wcze�niej podziwiaæ piêkno planet z
przestrzeni kosmicznej. Majestatyczno�æ z jak¹ tkwi³y zawieszone
w pró¿ni by³a niemal wzruszaj¹ca. Ta planeta ofiarowywa³a jed-
nak co� wiêcej, ni¿ estetyczne doznania; kry³a odpowied� na
pytanie, któremu po�wieci³ ¿ycie.

Z wykszta³cenia by³ archeologiem, ale czasy, w jakich przysz³o mu
¿yæ, nie sprzyja³y uprawianiu tej profesji. Ludzko�æ, pchana
odwiecznym d¹¿eniem do ekspansji, zatraci³a chêæ siêgania
pamiêci¹ wstecz, poszukiwania swoich �ladów w przesz³o�ci,
rekonstruowania szlaków, którymi pod¹¿a³a do tej pory.
Interesowa³a j¹ ju¿ jedynie przysz³o�æ. Archeologi¹ parali siê tylko
pasjonaci i hobby�ci, przypominaj¹cy niepoprawne dzieci, które
nigdy nie doros³y. 

A on by³ najbardziej niezno�nym dzieckiem z ca³ej tej gromadki.

***

Statek dostojnie zanurzy³ siê w b³êkitnej atmosferze planety.
Przedar³ siê przez ni¹ miêkko i bezbole�nie. Z jej powierzchni
musia³o wygl¹daæ to piêknie.

***

- Krótki spacer, co o tym my�lisz? - odezwa³ siê mê¿czyzna do psa.

Zwierzê postawi³o uszy na d�wiêk znajomego, mi³o brzmi¹cego
s³owa, zamerda³o ogonkiem, raz i drugi.

Dzia³aj¹ce od chwili wyj�cia z górnych warstw atmosfery detek-
tory i skanery szczegó³owo lustrowa³y powierzchniê globu. Ich
algorytm dzia³ania by³ prosty: znale�æ teren spe³niaj¹cy jed-
nocze�nie dwa warunki, mo¿liwo�æ l¹dowania i �lady sztucznej
dzia³alno�ci.

Mê¿czyzna wpatrywa³ siê ekrany onie�mielaj¹ce dynamik¹
wy�wietlanych danych. Jego my�li �mia³o wkroczy³y w to morze
informacji, zanurzaj¹c siê od razu tak g³êboko, ¿e faluj¹ca tafla
morza zamknê³a siê nad nim gwa³townie. Podda³ siê temu i
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poszed³ na samo dno.

Jego specjalizacj¹ by³a ksenoarcheologia, ga³¹� archeologii, która
podobno nigdy nie istnia³a, poniewa¿ nikt nie umia³ podaæ
powodów ku temu. Podczas setek lat eksploracji kosmosu
ludzko�æ nigdy nie natknê³a siê na ¿adne �lady innych cywilizacji.
Stopniowo wszystkie nadzieje i obawy, jakie wi¹zano z tego
rodzaju spotkaniem, os³ab³y, a¿ wreszcie znik³y zupe³nie. A nie-
zliczone programy poszukiwania obcych form ¿ycia, tak entuz-
jastycznie podejmowane od czasów pierwszych kroków
cz³owieka w kosmosie, okaza³y siê byæ najwiêkszym fiaskiem na
drodze dumnie krocz¹cego gatunku homo sapiens.

Kosmos uparcie milcza³. Nie odpowiada³ na rozsy³ane w ca³ym
zakresie spektrum elektromagnetycznym pytania, nie udziela³
informacji, nie przekazywa³ ani nie dziêkowa³ za pozdrowienia od
braci w rozumie. Kontakt, o którym �nili fanta�ci i naukowcy, a
którego obawiali siê politycy i kap³ani nigdy nie nast¹pi³. Ka¿da
odnaleziona w bezmiarze wszech�wiata planeta, budz¹ca choæby
znikome nadzieje na powstanie i rozwój form ¿ywych, by³a pod-
dawana niezwykle wnikliwym badaniom. Ich wynik by³ nieodmi-
ennie ten sam. Przewidywalny, przynosz¹cy zawód i
rozczarowanie. Nikogo to przed nami nie by³o - tak informowano
w raportach, pisano w ksi¹¿kach, takie informacje przekazywa³y
media, takich wypowiedzi udzielali fachowcy�

System nawigacyjny statku zasygnalizowa³, ¿e jeden z badanych
terenów spe³nia kryteria. Oba kryteria. Mê¿czyzna wyrwa³ siê z
zadumy z trudem wydostaj¹c siê na powierzchniê morza
niespokojnych my�li i uruchomi³ procedurê l¹dowania.

***

Ma³y statek usiad³ na spêkanym, wysuszonym gruncie pomiêdzy
zmursza³ymi, rozpadaj¹cymi siê konstrukcjami o gigantycznych
rozmiarach. By³o ich wiêcej i rozci¹ga³y siê na wszystkie strony
tworz¹c siatkê do z³udzenia przypominaj¹c¹ miasto.

***

- Pora na spacer.

Pies macha³ ogonem jak oszala³y i niecierpliwie drepta³ w miejs-
cu. Mê¿czyzna przygl¹da³ mu siê z u�miechem, a potem raz
jeszcze sprawdzi³ informacje na temat atmosfery planety -
zgadza³a siê z jego oczekiwaniami. Spe³nia³a warunki niezbêdne
dla rozwoju form ¿ywych, a nawet by³a akceptowalna z punktu
widzenia organizmu ludzkiego.

- Rozprostujemy nieco nogi, a przy okazji zabierzemy pami¹tkê.

Przeszed³ do innego pomieszczenia i za³o¿y³ jedynie cieplejsze
ubranie, spodziewa³ siê bowiem silnych wiatrów. Pies nieomal
skaka³ ze szczê�cia i natychmiast ruszy³ za nim, nie odstêpuj¹c
nawet na krok jego nogi. Cz³owiek uruchomi³ procedurê dekom-
presji w zewnêtrznych komorach statku i odczeka³ chwilê
g³aszcz¹c psa.

- D³ugo czekali�my na tê chwilê, przyjacielu. Prawda? Szkoda, ¿e
z ró¿nych powodów - jego u�miech znowu zawiera³ odcieñ
smutku.

Przeszed³ przez �luzê i szarpn¹³ d�wigniê otwierania zewnêtrznych
drzwi. Mechanizm p³ynnie otworzy³ przed nim niebywa³y widok
zalany wysoko staj¹cym s³oñcem.

Pierwsze wra¿enie zapar³o mu dech, drugie pozwoli³o odzyskaæ

go na nowo. To, co ogl¹da³ na ekranach w ¿aden sposób nie mog³o
równaæ siê z bezpo�rednim obcowaniem z tak niezwyk³ymi kon-
strukcjami, wype³niaj¹cymi szczelnie, lecz nieprzesadnie hory-
zont. Jego spojrzenie ogarnia³o ka¿dy detal ich nieludzkiej
architektury, zatartej i rozmytej czasem, zniszczeniami i martwot¹.

Postawi³ pierwsze kroki na trapie i poczu³ targniêcia k¹�liwego
wiatru. Postawi³ wysoko ko³nierz, wsun¹³ rêce g³êboko do kieszeni
i wolnym krokiem ruszy³ przed siebie. Pies obw¹chiwa³ uwa¿nie
ka¿dy napotkany kamieñ, szczeka³ �cigaj¹c siê z wiatrem,
zostawa³ daleko w tyle, aby chwilê pó�niej, sadz¹c wielkie susy,
wyprzedziæ swego pana.

W ten sposób dotarli do linii budynków. Zanim mê¿czyzna zatopi³
siê w ich cieniu, uniós³ wolnym wolnych ruchem g³owê, a¿ jego
spojrzenie nie spoczê³o na samym szczycie podniebnej kon-
strukcji. Najwy¿sze z ludzkich dzie³ rzadko kiedy osi¹ga³y tak¹
wysoko�æ, a budynek, przed którym sta³, nie by³ odosobnionym
przypadkiem.

Z zadumy wyrwa³o go ujadanie psa. To nie by³o zwyk³e
szczekanie, nie by³a to te¿ zachêta do zabawy; brzmia³y w nim
strach i ostrze¿enie. Obejrza³ siê za siebie i zobaczy³, ¿e zwierzê
znajduje siê dobre kilkana�cie kroków od niego i nerwowo bie-
gaj¹c utrzymuje ten dystans, jakby niewidoczna si³a nie pozwala³a
mu przekroczyæ tej granicy.

- Masz racjê, przyjacielu. To by³aby profanacja... - powiedzia³
smutno cz³owiek.

Przykl¹k³ na jedno kolano i wyj¹³ z kieszeni przedmiot, przy-
wodz¹cy na my�l toporn¹ wersjê automatycznego pistoletu.
Ods³oni³ rêk¹ wysuszony grunt i przytkn¹³ do niego lufê
urz¹dzenia. Odczeka³, a¿ dioda zamigota³a na zielono sygnalizuj¹c
pobranie próbki i ostro¿nie podniós³ urz¹dzenie. Nie chowaj¹c go
do kieszeni, ruszy³ w powrotn¹ drogê.

Pies bieg³ za nim.

***

Blask. Blask stu tysiêcy wybuchaj¹cych nagle gwiazd. A potem
znowu ciemno�æ, naturalny mrok i cisza kosmicznej otch³ani. Ale
blask przyniós³ ze sob¹ odmianê; pozostawi³ w bezkresnej pustce
maleñkie wytwory ludzkiego umys³u, zagubione i osaczone
czerni¹. I gro�ne. Okrêty.

***

Mê¿czyzna patrzy³, jak wska�nik postêpu analizy próbki przesuwa
siê w prawo. Jeszcze nie mia³ ¿adnych wyników, ale po tym, co
zobaczy³ wiedzia³, jakie uzyska.

Pies siedzia³ spokojnie tu¿ obok niego i przenosi³ spojrzenie z
mrucz¹cego urz¹dzenia na pana, raz za razem.

Wreszcie ekran roz�wietli³y linie pe³ne cyfr, liter i symboli.
Mê¿czyzna czeka³, a¿ pojawi siê ostateczny wynik i ostateczny
dowód ludzkiej perfidii. Czeka³, a¿ zobaczy wzór chemiczny
pewnego silnie zabójczego �rodka u¿ywanego przez wojsko do
eliminacji ka¿dego ¿ywego organizmu spe³niaj¹cego okre�lone
kryteria. �rodka, opracowanego specjalnie na potrzebê wymor-
dowania mieszkañców tej planety, odpowiednio niszcz¹cego,
skutecznego i silnego. My�la³ o tym, jak w ludzkim umy�le rodzi³a
siê ta idea. Sk¹d siê wziê³a? Czy odpowiedzialny by³ za ni¹ strach,
nienawi�æ, czy te¿ zwyk³y ludzki egoizm. Niewa¿ne. Ludzko�æ
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s³a³a w kosmos fa³szywe informacje na temat w³asnej biologii,
fa³szywe pozdrowienia, które mia³y byæ pretekstem do zdobycia
informacji o innych istotach. I otrzymywano je, a potem wyko-
rzystywano do opracowania metod umo¿liwiaj¹cych zniszczenie
danej rasy. Czekano tylko na chwilê, gdy dotarcie w okre�lony
zak¹tek kosmosu bêdzie mo¿liwe. Gdy moment ten nast¹pi³, by³
to pocz¹tek eksterminacji ka¿dej ¿ywej istoty w kosmosie. W
koñcu pozostali tylko ludzie i poczuli siê pewnie i bezpiecznie...

Wreszcie wyp³yn¹³ na ekran wynik podsumowuj¹cy ca³¹ analizê i
ca³e ¿ycie mê¿czyzny. By³ pozytywny.

***

Jeden z okrêtów wyplu³ z siebie trzy pociski. Poszybowa³y w
kierunku kuli planety, rozdar³y bole�nie jej atmosferê i namierzy³y
cel. Chwilê pó�niej na ekranach kontrolnych ukaza³o siê
potwierdzenie dotarcia do niego. 

- Operacja zakoñczona sukcesem - zakomunikowa³ strzelec.

U�miechn¹³ siê. By³ przecie¿ cz³owiekiem.

Ona mi nie wystarczy � Ziemia
I konstelacji chcê wszystkich, choæby najdalej
By³y; wiem, ¿e im dobrze, gdzie s¹
Ale bez tych, którzy nale¿eli do nich

KONIEC
Arti
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Komentarz �odautorski�
Przeczyta³em po raz kolejny Fortel, poprawi³em b³êdy i
przeekranowa³em go... Potem usiad³em wygodnie i zasêpi³em siê
nie na ¿arty.

Sam pomys³, który sta³ siê kanw¹ tej historii wyklu³ siê
niezmiernie dawno temu w skali mojego ¿ycia, kilka lat. Przez
ca³y ten czas, gdzie� w pod�wiadomo�ci szuka³em dla niego
odpowiedniej formy. A to zamarzy³a mi siê epopeja o ¿yciu
cz³owieka, po�wiêcaj¹cego swe ¿ycie odkrywaniu tajemnicy mil-
czenia wszech�wiata, wyalienowanym, nieco ponurym typie,
nieczu³ym na troski �wiata, w jakim przysz³o mu ¿yæ, bez-
granicznie oddanemu realizacji, w swych w³asnym mniemaniu,
wznios³ego celu. Prawda, któr¹ odkrywa przyprawia go o ob³êd.
Innym razem my�la³em o kap³anie jakiej� przysz³ej religii, której
dogmaty zasadzaj¹ siê na roli, jak¹ we wszech�wiecie odgrywa
cz³owiek - jedyna my�l¹ca, w ludzkich kategoriach, rasa. Jego
¿ycie przywodzi na my�l ¿ywoty �wiêtych; nienaganne, moralne,
dobre, a¿ do chwili, kiedy w trakcie misyjnych prac natyka siê na
niepokoj¹ce przes³ania o innych, zamieszka³ych niegdy� plane-
tach. I tu rozpoczyna siê jego Golgota.

Pomys³ów by³o wiele. Mniej i bardziej zadowalaj¹cych.

To, jak¹ ostateczn¹ formê przybra³a ta historia, zadecydowa³a
potrzeba chwili. Zapotrzebowanie na scenariusz do komiksu. A
wiêc co� nied³ugiego, z mocn¹ point¹, stosunkowo niewielk¹
ilo�ci¹ dialogów. I tak w³a�nie powsta³ obecny Fortel. W wersji
komiksowej przybra³ on tytu³ Ludzka Perfidia; mo¿e nawet
bardziej udany, ni¿ Fortel, ale chcia³em pozostaæ przy tytule, pod
jakim ten pomys³ dorasta³ przez ca³y ten czas.Wyja�niaj¹c,
dlaczego taka a nie inna forma zda³em sobie sprawê z faktu, ¿e
moim jedynym zamierzeniem by³o wywo³anie u czytaj¹cego czys-
tej refleksji; st¹d w³a�nie niewyszukane, wrêcz prymitywne
rozwi¹zanie, jakim pos³uguje siê autor, st¹d ten monotonny nieco
sposób prowadzenia narracji. Nie chcia³em tego pomys³u ubier-

aæ w szaty sen-
sacyjnej opowie�ci,
czy thrillera trzy-
maj¹cego ca³y czas
biednego czytelni-
ka w napiêciu i na
ka¿dym kroku
potêguj¹cego uczu-
cie oczekiwania na
fina³, a przez to
uodporniaj¹cego
siê, wymagaj¹cego
wiêcej, bardziej
barwnie, spektaku-
larnie... Chcia³em
go znudziæ,
znurzyæ, aby odkry³
siê i sta³ siê
zupe³nie bezbron-
ny, a wtedy, w
samym finale,
uderzyæ znienacka,
og³uszyæ, zetrzeæ
na proch. To mia³o
byæ niczym deux ex
machine.

Wszystko wskazuje
na to, ¿e jednak siê
nie uda³o.
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Kiedy obudzi³em siê dzisiaj rano  nie
przypuszcza³em nawet, bo jak¿e
mog³em przypuszczaæ, ¿e dusza moja
pogr¹¿y siê w rozpaczy. Nikt przecie¿
nie zak³ada przy goleniu, ¿e tego
w³a�nie dnia takie pojêcia jak dobro,
piêkno i prawda strac¹ dla niego
wszelk¹ dotychczasow¹ tre�æ, staj¹c
siê ju¿ tylko pustymi wyrazami na
literê �d�, �p� i �p�. 

Zosta³ pan powo³any na
stanowisko po to, by
zwyk³y cz³owiek, zwany
potocznie widzem,
ogl¹daj¹c telewizjê czerpa³
z niej nie tylko rado�æ i
zadowolenie ale równie¿ i
pewno�æ, ¿e podstawy bytu
kosmosu s¹ niezachwiane.

Jestem, a w³a�ciwie do dnia
dzisiejszego by³em sta³ym i
oddanym widzem telewiz-
yjnym. Wprawdzie nie
ogl¹da³em przyt³aczaj¹cej
wiêkszo�ci programów
proponowanych przez pana
telewizjê, ale nie
narzeka³em. Rozumiem
bowiem, ¿e czasy siê
zmieni³y i ludzie te¿ siê
zmienili, wiêc dzi� i be³kot
telewizyjny musi znale�æ swe miejsce
w �rodkach masowego przekazu. Nie
narzeka³em, bo w�ród bezwarto�-
ciowych programów, ha³a�liwego
ch³amu, znalaz³em prawdziw¹
telewizyjn¹ per³ê. Moje ¿ycie nabra³o
kolorów odk¹d pewnego dnia,
w³¹czaj¹c swój stary jeszcze wtedy
telewizor, natkn¹³em siê przypadkiem
na ten nieziemski, bogaty w tre�ci i
wymy�lny w formie program. Odt¹d
obejrza³em ka¿dy jego odcinek, a
my�l, ¿e nastêpnego dnia wyemi-
towany zostanie kolejny, pomog³a mi
przezwyciê¿yæ mój na³óg alko-
holowy. A¿eby ju¿ bez kompromisów
rozkoszowaæ siê ca³¹ gam¹ barw i
d�wiêków, zakupi³em nowy sprzêt
telewizyjny: kwadrofoniczny system
nag³o�nieniowy i panoramiczny, 100
Hz telewizor. By³o warto. A na

wypadek gdybym nie móg³ obejrzeæ
na ¿ywo którego� z emitowanych
odcinków, naby³em wielog³owicowy
magnetowid. Moje szczê�cie by³o
pe³ne i trwa³o do dzisiejszego dnia.
Bo dzisiaj, panie prezesie, sta³a siê
rzecz z³a, która nigdy, przenigdy nie
powinna by³a siê staæ. Pana telewizja
skrzywdzi³a nie tylko mnie ale
zaburzy³a ³ad we wszech�wiecie.

Kiedy jak zwykle siedzia³em wygod-
nie w fotelu, i w duchu powtarza³em
ka¿de boskie s³owo mojego
ukochanego programu, a spiker jak
zwykle swym mistycznym g³osem
wypowiedzia³ s³owa: �Kana³ lewy� w
tym w³a�nie momencie , zamiast tran-
scedentalnego �szyyyyyyyyyyy...� w
lewym g³o�niku, symbolizuj¹cego z³o
we wszech�wiecie, jego supremacjê i
sta³y rozrost, zaleg³a têpa, k³amliwa
fa³szuj¹ca prawdê cisza, która w tym
momencie zaburzy³a równowagê kos-
mosu, skamienia³em i zatrzyma³em
oddech. Wprawdzie g³os spikera
zapowiedzia³: �Kana³ prawy�, po
której to zapowiedzi wybuch³o natu-
ralne w tym momencie
�szyyyyyyyyyyy...�  z prawego
g³o�nika, zwiastuj¹ce nadej�cie zbaw-
iennego dobra i odrodzenie siê ¿ycia.
Jednak pomy�lcie, na co mia³a siê

natkn¹æ odpowied� ze strony dobra,
kiedy pytanie z³a w postaci
�szyyyyyyyyyyy...� lewego g³o�nika
nie zosta³o postawione. To co
nast¹pi³o potem, zamiast byæ odbi-
ciem �wiêtego kosmicznego dialogu
dwóch przeciwstawnych si³, sta³o siê
kpin¹, �miesznym monologiem,
naigrawaniem siê z rzeczy ostate-
cznych. A spiker jakby tego nie

zauwa¿a³, tym samym,
dot¹d prawdomównym
g³osem oznajmi³: �Kana³y
w przeciwfazie�. Jak¿e
jednak to
� s z y y y y y y y y y y y. . . � ,
pojawiaj¹ce siê po tych
s³owach mog³o obrazowaæ
odwieczne zmaganie siê
dobra ze z³em, jin z jang,
wê¿a z ptakiem? Wszak
m i s t y c z n e g o
�szyyyyyyyyyyy...� ze
strony z³a zabrak³o. I dalej,
kiedy spiker zapowiada³
nastanie ery ³adu: �Kana³y
w fazie�, to czy pojaw-
iaj¹ce siê tu
�szyyyyyyyyyyy...�, sym-
bolizuj¹ce zwykle bosk¹
równowagê, dialektyczn¹
jedno�æ przeciwieñstw,

równowagê jin i jang oraz pokój
pomiêdzy ptakiem i wê¿em, czy nie
by³o obelg¹ i ur¹gowiskiem z
prawdy?! Niczego nie zmienia fakt,
¿e ju¿ do koñca programu wszystkie
�szyyyyyyyyyyy...� pojawia³y siê we
w³a�ciwych momentach, po swoich
zapowiedziach, w¹tpliwo�æ bowiem
zosta³a posiana, nic ju¿ nie jest takie
same.

Nie domagam siê od razu kary �mier-
ci dla winnego tej katastrofy, ale 25
lat to a¿ nazbyt wspania³omy�lny akt
³aski, dla burzycieli �wiêtego
porz¹dku.

Z powa¿aniem:

wierny, choæ teraz ju¿ g³êboko
w¹tpi¹cy telewidz.

Enkidu
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W ostatnich dziesiêcioleciach
widoczny jest lawinowy wprost

rozwój nauki. Szacuje siê, ¿e nasza
wiedza o �wiecie podwaja siê co kilkana�-
cie lat. Przybywa coraz wiêcej nowych
faktów, nowych danych do�wiadczalnych
a przy okazji tak¿e nowych idei teorety-
cznych staraj¹cych siê zinterpretowaæ
dane empiryczne. 

F izyka wesz³a na t¹ drogê przyspies-
zonego rozwoju na pocz¹tku

naszego wieku, kiedy to pojawi³y siê
dwie nowe wielkie teorie - teoria wzglêd-
no�ci oraz mechanika kwantowa.
Zmieni³y one nasz dotychczasowy obraz
�wiata w stopniu porównywalnym z
rewolucj¹ kopernikañsk¹. Minê³o wiele
lat, zanim fizycy jako� przetrawili w swej
�wiadomo�ci te nowe koncepcje. Spory o

ich interpretacjê trwa³y dziesiêciolecia i
tak ca³kiem nie wygas³y do dzi�. 

O braz �wiata, jaki tworz¹ nauki przy-
rodnicze - w tym tak¿e fizyka - jest

sk³adnikiem ogólnoludzkiej kultury, tak
jak sztuka czy religie. Aby jednak nowa
idea naukowa sta³a siê faktycznie takim
sk³adnikiem naszej kultury, musi zacz¹æ
funkcjonowaæ w powszechnej �wiado-
mo�ci. Musi �trafiæ pod strzechy�.
Kopernikañski obraz �wiata pe³ni ju¿ tak¹
rolê. Naucza siê o nim ju¿ na poziomie
podstawowym i jest powszechnie przyj-
mowany jako pewna oczywisto�æ. W
pewnym stopniu mo¿na to rozci¹gn¹æ na
ca³¹ tzw. fizykê klasyczn¹. I nie chodzi tu
o powszechn¹ znajomo�æ wzorów matem-
atycznych, bo nie to jest najwa¿niejsze.
Funkcjonuj¹ w miarê zno�nie intuicyjnie
wyczuwane prawid³a kinematyki, graw-
itacji czy elektromagnetyzmu.
Zd¹¿yli�my siê do nich przyzwyczaiæ. 

Z upe³nie inaczej ma siê sprawa z teo-
riami fizyki XX wieku. Wprawdzie

trafi³y ju¿ do programów szkolnych
pewne elementy wiedzy o budowie atomu
i o cz¹stkach subatomowych, ale to nie
znaczy, ¿e naucza siê powszechnie czym
jest w istocie mechanika kwantowa lub
teoria wzglêdno�ci. A przecie¿ w drugiej
po³owie XX wieku na gruncie owych
teorii rozwinê³y siê kolejne nowe idee,
jeszcze bardziej abstrakcyjne i jeszcze

bardziej odleg³e od naszych codziennych
do�wiadczeñ i intuicji. Aby wprowadziæ
je do szerszego obiegu w �wiadomo�ci
spo³ecznej, dokonuje siê prób populary-
zowania ich. Próbuje siê jêzykiem
potocznym i przy pomocy pojêæ
powszechnie rozumianych wyraziæ to, co
fizycy zwykle wyra¿aj¹ poprzez do�æ
wyrafinowany jêzyk matematyczny. St¹d
te¿ pojawia siê spora ilo�æ ksi¹¿ek popu-
larnonaukowych (czy te¿ innych form
przekazu z telewizyjnymi programami
popularnonaukowymi na czele)
usi³uj¹cych spe³niæ to zadanie. 

W ogólno�ci zgadzam siê z tez¹, ¿e
jest swego rodzaju moralnym

obowi¹zkiem uczonych upowszechnianie
w spo³eczeñstwie rezultatów swojej pracy.
Popularyzacja wyników i odkryæ

naukowych jest wiec zajêciem godnym
najwy¿szego uznania. Ale te¿ warto
zdawaæ sobie sprawê z tego, ¿e ró¿ne
dziedziny nauki ró¿nie siê do tej popu-
laryzacji nadaj¹. Pozostaj¹c przy
najbli¿szej mi, z racji zawodu, fizyce
mo¿na zauwa¿yæ, ¿e efekty popularyzacji
wspó³czesnych odkryæ czy teorii fizy-
cznych bywaj¹ bardzo ró¿ne. I tu
zaryzykujê do�æ obrazoburcz¹ tezê - cza-
sem jest z tego wiêcej szkody ni¿
po¿ytku. Nie chodzi mi przy tym wcale o
przypadki popularyzacji kiepskiej jako�-
ciowo, nieudacznej czy ma³o kompetent-
nej. To siê zdarza w popularyzacji ka¿dej
dziedziny nauki. Natomiast moja teza jest
nastêpuj¹ca - niektóre koncepcje fizyki
wspó³czesnej, jak np. teoria superstrun w
dziesiêciowymiarowej przestrzeni, mod-
ele wczesnego Wszech�wiata opisywane
w tzw. czasie urojonym, teorie unifikacji
oddzia³ywañ, kwantowa teleportacja,
parowanie czarnych dziur i jeszcze sporo
innych podobnego typu tematów - tego
wszystkiego dzisiaj jeszcze populary-
zowaæ sie nie da. Jest to co najmniej
p rzedwczesne. A przecie¿ takie próby siê
podejmuje. Tematy s¹ no�ne, wystarczy
daæ atrakcyjny tytu³, s³awne nazwisko
autora, trochê reklamy i sukces
wydawniczy murowany. Tu przecie¿ te¿
liczy siê rynek. Przyk³adem mo¿e byæ
choæby okrzyczana jako bestseller ksi¹¿ka
Hawkinga - �Krótka historia czasu� lub

te¿ �Hiperprzestrzeñ� autorstwa M. Kaku
(a tak¿e sporo innych). Obaj wymienieni
autorzy to �wiatowej klasy fizycy kompe-
tentni jak ma³o kto w tematyce, o której
pisz¹. A jednak, czy te przyk³adowe pozy-
cje wydawnicze, a zw³aszcza niektóre ich
rozdzia³y, spe³niaj¹ swoj¹ rolê i
przybli¿aj¹ szerokiemu odbiorcy opisy-
wane idee? Czy nazwiska autorów oraz
fakt, ¿e nie pos³uguj¹ siê oni wzorami
matematycznymi jest ju¿ wystarczaj¹c¹
rekomendacj¹ skutecznej popularyzacji?
W moim odczuciu nie. Nie jest dla mnie
jasne, do kogo tak w³a�ciwie adresowane
s¹ ksi¹¿ki podejmuj¹ce wy¿ej
wymienion¹ tematykê. Je�li do czytelnika
o pewnej akademickiej wiedzy matematy-
czno fizycznej, to czemu nie u¿yæ paru
pojêæ i równañ matematycznych. To by
takiemu czytelnikowi pomog³o bardziej

ni¿ potok samych s³ów. Je�li za�
adresatem mia³ byæ tzw. szeroki kr¹g
odbiorców o wiedzy w najlepszym razie
na poziomie przeciêtnej szko³y �redniej,
który na dodatek sporo ju¿ zapomnia³, to
efekt takiej lektury mo¿e byæ do�æ
zaskakuj¹cy. Najczê�ciej czytelnik taki
zrozumie opisywane teorie w sposób do�æ
odleg³y od ich rzeczywistego znaczenia. 

R yzyko nieporozumieñ tkwi w kilku
miejscach. Jedno z nich to u¿ywana

w popularyzowanej teorii terminologia.
Wystêpuj¹ w niej czêsto s³owa
funkcjonuj¹ce w jêzyku potocznym lecz
maj¹ce tu ca³kiem inne znaczenie.
Czytelnik przewa¿nie nie zwróci na to
uwagi, zastosuje potoczny zakres
znaczeniowy i ju¿ jego dalsze rozu-
mowanie idzie b³êdnym torem. Inny
rodzaj ryzyka bierze siê z tego, ¿e chc¹c
przybli¿yæ interpretacjê jakiej� abstrak-
cyjnej teorii trzeba odwo³ywaæ siê do
ró¿nych porównañ i codziennych
przyk³adów, których sens jest ogólnie
znany. Jednak analogie takie nigdy nie s¹
w stu procentach trafne. W najlepszym
razie stanowi¹ jakie� lepsze lub gorsze
przybli¿enie i nigdy nie mo¿na traktowaæ
ich zbyt dos³ownie. Do�æ popularnym
przyk³adem mo¿e byæ porównywanie
ekspanduj¹cego Wszech�wiata do nad-
muchiwanego balonika, ile¿ nieporozu-
mieñ wokó³ tego powstaje. Innym
przyk³adem s¹ nieporozumienia zwi¹zane
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z dualizmem falowo korpuskularnym
obiektów mikro�wiata. Ile¿ tam zamiesza-
nia pojêciowego powstaje przy próbach
wyobra¿enia sobie tych nieszczêsnych
elektronów lub fotonów, które raz trzeba
traktowaæ jak punktowe cz¹stki a kiedy
indziej jak fale. Tu ka¿dy chwyt popu-
laryzatorski mo¿e byæ myl¹cy albowiem
nie ma odpowiednich analogii w naszym
�wiecie makroskopowym, które by dobrze
pasowa³y. 

N asz jêzyk potoczny, którym musimy
przedstawiaæ popularyzowane

teorie, jest ca³kowicie nie przystosowany
do prezentowania wiêkszo�ci z nich.
Ukszta³towa³ siê on bowiem na
przestrzeni naszych dziejów jako
narzêdzie dopasowane do opisywania
�wiata makroskopowego, w którym efek-
ty kwantowe nie maj¹ znaczenia, prêdko�-
ci s¹ ma³e w porównaniu z prêdko�ci¹
�wiat³a za� skale odleg³o�ci i czasu
niewielkie w porównaniu ze skal¹
Wszech�wiata. Gdy fizyka w swych bada-
niach wysz³a poza ten zakres, gdy
wkroczy³a w �wiat subatomowy z jednej
strony oraz w skalê kosmologiczn¹ z
drugiej to okaza³o siê, ¿e pojawi³y siê
zjawiska, których codziennym dotychcza-
sowym jêzykiem opisaæ siê nie da gdy¿
nie ma w tym jêzyku odpowiednich s³ów i
pojêæ. Fizycy potrafi¹ opisywaæ te nowe
sytuacje jêzykiem równañ matematy-
cznych ale w koñcu przychodzi etap,
kiedy rezultaty obliczeñ oraz wyniki
eksperymentów trzeba jako� zinterpre-
towaæ, a wiêc wypowiedzieæ je s³owami.
A tu odpowiednich s³ów brakuje.
Znajdujemy siê jakby w sytuacji
mieszkañców d¿ungli afrykañskiej, którzy
wodê znaj¹ tylko w postaci cieczy lub
pary. I gdyby który� z nich wybra³ siê w
dalek¹ podró¿ w okolice podbiegunowe i
zobaczy³ tam lód i �nieg to jak móg³by
mówiæ o tym swoim wspó³plemieñcom?
Przecie¿ w ich narzeczu nie ma
stosownych s³ów - lód, �nieg - bo w ich
�wiecie co� takiego nie wystêpuje. Bêdzie
on wiêc próbowa³ u¿yæ jakich� analogii ze
swego jêzyka potocznego. Ale jak to
zrozumiej¹ jego s³uchacze? 

Co mo¿na wiêc w takiej sytuacji zro-
biæ? By³y dwie mo¿liwo�ci: albo

dodaæ do jêzyka potocznego zupe³nie
nowe wyrazy i pojêcia (jako� je defini-
uj¹c) albo u¿ywaæ s³ownictwa ju¿ ist-
niej¹cego zmieniaj¹c jego zakres
znaczeniowy. Tak siê jako� u³o¿y³o, ¿e
fizycy wybrali w wiêkszo�ci to ostatnie.
Cen¹ za to jest ryzyko wielkich
nieporozumieñ na tle znaczenia

poszczególnych s³ów. A skutki tych
nieporozumieñ widaæ czêsto w odbiorze
popularyzowanych teorii fizycznych. 

R eakcje odbiorców bywaj¹ ró¿ne.
Krytyczny wobec siebie czytelnik

zdaje sobie sprawê z tego, ¿e mimo
swoich wysi³ków wielu rzeczy nie rozu-
mie lub nie jest pewny poprawno�ci tego
rozumienia. Bêdzie mo¿e próbowa³
szukaæ innych �róde³ wyja�nienia. Jest to
przynajmniej intelektualnie uczciwe.
Gorzej jednak, gdy ksi¹¿ka (film, program
TV) trafi do odbiorcy przekonanego o
swej m¹dro�ci, który prezentowane tre�ci
zrozumie po swojemu i bêdzie uwa¿a³, ¿e
wie ju¿ wszystko i to wie najlepiej. Kogo�
takiego nawet trudno wyprowadziæ z
b³êdu. A ju¿ zupe³na klêska jest wówczas,
gdy trafi to w rêce kompletnego maniaka,
który przekonany o swej genialno�ci
zaczyna na bazie zas³yszanej popularyza-
cji konstruowaæ swoje w³asne teorie i
interpretacje. Kiedy ogarniêty poczuciem
misji zaczyna je g³osiæ i publikowaæ dalej,
powo³uj¹c siê przy tym na wielkie
nazwiska autorów ksi¹¿ek popu-
larnonaukowych. Wiêkszo�æ instytutów
naukowych do�wiadczy³o kontaktów z
takimi �geniuszami� przynosz¹cymi swe
elaboraty z zamiarem ich upowszech-
nienia i nie przyjmuj¹cymi do wiadomo�-
ci s³ów krytyki. S¹ to ju¿ przypadki skra-
jne, ale tym niemniej warto odnotowaæ i
taki uboczny skutek popularyzacji.
Fachowa sk¹din¹d i kompetentnie
napisana ksi¹¿ka popularna mo¿e staæ siê
po¿ywk¹ dla ró¿nych paranaukowych
pomys³ów. Liczne tego przyk³ady widaæ
zarówno w ksiêgarniach jak i w internecie

(np. na li�cie dyskusyjnej
pl.misc.paranauki). Rozwijaj¹ce siê w
ostatnich latach liczne ideologie z okolic
tzw. New Age tak¿e czêsto karmi¹ siê
swoi�cie przetworzonymi teoriami
wspó³czesnej nauki. Ró¿ni guru szer-
muj¹cy naukow¹ terminologi¹ ubit¹ w
dziwaczny be³kot potrafi¹ znakomicie
oddzia³ywaæ na odpowiednio podatnych
s³uchaczy. Ale to ju¿ nieco inne zagadnie-
nie zahaczaj¹ce o psychologiê i
socjologiê. 

C ó¿ wiêc, w kontek�cie opisanych
powy¿ej zjawisk, mo¿na zrobiæ? Nie

jest przecie¿ mo¿liwy dzisiaj jaki� Index
Librorum Prohibitorum zakazuj¹cy
nieprzygotowanemu odpowiednio odbior-
cy zapoznawaæ siê z najnowszymi teoria-
mi fizyków. To ju¿ nie te czasy (choæ
kiedy� by³o skuteczne). Trzeba praw-
dopodobnie pogodziæ siê z istniej¹cymi
ubocznymi skutkami popularyzacji, tak
jak musimy jako� ¿yæ z ubocznymi
skutkami motoryzacji czy industrializacji.
Mo¿na jedynie staraæ siê jako� minimali-
zowaæ owe skutki, tak jak próbujemy
zmniejszaæ skutki uprzemys³owienia
wiêksz¹ dba³o�ci¹ o ochronê �rodowiska.
Podobnie trzeba broniæ siê przed
za�miecaniem ��rodowiska kulturowego�
ró¿nymi �intelektualnymi odpadkami�
powstaj¹cymi jako produkt uboczny bur-
zliwego rozwoju nauk fizycznych.

Jerzy Sikorski
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Daniel Bauke - Dlaczego Tolerancja

C zym w³a�ciwie jest
owo s³owo, tak czêsto

wykrzykiwane przez
wspó³czesnych moralistów
staraj¹cych siê przedrzeæ przez zgie³k
obecnego �wiata do naszej ja�ni? Mo¿na
by powiedzieæ, ¿e mie�ci siê w nim
g³ównie troska o dobro innego cz³owieka.
Przecie¿ gdy kto� stara siê zaakceptowaæ
pogl¹dy drugiego, w rzeczywisto�ci dba o
to, aby ów nie czu³ siê �le, aby móg³ robiæ
to, co potrafi najlepiej, by móg³ po�wiêcaæ
siê dla jakiej� swojej idei lub te¿ aby móg³
z jakiego� ca³kiem innego, czêsto proza-
icznego powodu zajmowaæ siê w³asnymi
sprawami. 

T a my�l jednak nieczêsto potrafi
zagrzaæ sobie miejsce w naszych

umys³ach. Wci¹¿ zagonieni, rzadko
miewamy chwilê na zastanowienie siê nad
swoim postêpowaniem. Je¿eli nawet ju¿
siê takowa znajdzie, to przewa¿nie
zu¿ywamy j¹ na wziêcie g³êbszego odd-
echu, rozmowê z bliskimi i byæ mo¿e
nawet na drobne refleksje. Mimo wszystko
taki temat jak tolerancja nie jest na tyle
pasjonuj¹cy, aby go bez przerwy dr¹¿yæ w
my�lach. W koñcowym rozrachunku
najprzeró¿niejsze zagadki ,,etyczno-filo-
zoficzno-nibologiczne�� schodz¹ na dalszy
plan na rzecz codziennych, b³ahych
marzeñ. Nie uwa¿am, ¿e jedynym zajê-
ciem cz³owieka jest ci¹g³e rozmy�lanie, bo
przecie¿ jest to ca³kiem sprzeczne z jego
natur¹, ale czasem móg³by siê choæ troszkê
zastanowiæ nad tym, co robi. 

N iektórzy rezygnuj¹ w ogóle ze
swoich przemy�leñ i id¹c po najm-

niejszej linii oporu, korzystaj¹ z gotowych
wzorców podsuwanych im przez otocze-
nie. Pomimo i¿ nie sposób wci¹¿
rozmy�laæ, analizowaæ siebie, to czy¿ nie
powinno siê choæ w czê�ci ,,postêpowaæ
tak, aby mo¿na by³o chcieæ, aby zasada
naszego postêpowania by³a prawem
powszechnym��? Nietrudno przecie¿ o
uogólnienia i bardzo niesprawiedliwe s¹dy,
gdy¿ bez ¿adnego zastanowienia potrafimy
czêsto oceniaæ, lubiæ lub te¿ nie ludzi tylko
z powodu ich odmiennego wygl¹du, bez
¿adnej próby ich bli¿szego poznania. Czy
jednak bêdziemy dbaæ o swoje wnêtrze,
czy nie, to jednak zawsze �rodowisko, w
jakim wyrastamy, ma kolosalny wp³yw na
nasz¹ mentalno�æ. 

Stany Zjednoczone, kolebka �wiatowej
demokracji jak wielki tort upieczone s¹

z ró¿norakich sk³adników-narodów oraz
bogato nadziewane najprzeró¿niejszymi

bakaliami-pogl¹dami. Ich mocno uroz-
maicony, czasem a¿ do obrzydzenia smak,
trudny jest do strawienia dla przeciêtnego
cz³owieka. Samo za� ich ,,przyrz¹dzenie��
by³oby praktycznie niemo¿liwe, gdyby nie
tolerancja. W tym m³odym spo³eczeñstwie
nie maj¹cym prawie ¿adnej tradycji (no,
mo¿e poza ,,tradycj¹�� picia bostoñskiej
herbaty) udaje siê doprowadziæ do
nieprawdopodobnych rzeczy. Organizuje
siê np. miasta-wspólnoty homoseksualne,
w których (rzecz przecie¿ nie do pomy�le-
nia w Polsce) normalnym s¹ szyldy typu:
,,Prawdopodobnie najbardziej gejowscy
lekarze Zachodniego Wybrze¿a��. W tym
samym czasie po drugiej stronie globu - w
Rosji szerzy siê w zawrotnym tempie
nacjonalizm, wywodz¹cy siê z owej
pamiêtnej jesiennej rewolucji, upstrzonej
kroplami wielkiej ulewy krwi i ³ez. 

D o obecnych konfliktów prowadzi
tak¿e czêsto spore zró¿nicowanie

pogl¹dów, wynik³e z wielkiego skomp-
likowania i wymieszania siê rozmaitych
idei i przekonañ. Przyczyni³y siê one do
rozwoju wielu skrajnych ugrupowañ, które
z determinacj¹ d¹¿¹c do swojego celu, nie
zauwa¿aj¹ po drodze przeszkód w postaci
innych warto�ci ludzkich, depcz¹c je
ciê¿kimi, podkutymi æwiekami butami. Ich
ideologia nie chce zauwa¿yæ ¿adnych
odmienno�ci. Tutaj siê mówi: ,,albo wszys-
tko, albo nic��, nie ma ¿adnej alternatywy,
¿adnego kompromisu. I niestety, choæ mo¿e
na szczê�cie czêsto okazuje siê, ¿e pod
przykrywk¹ faszyzmu znajduje siê zwyk³e
wy³adowanie frustracji w postaci czystej
agresji ubranej tylko w ,,piêkne�� has³a. 

W przyrodzie natomiast ¿aden prob-
lem tolerancji w ogóle nie wystêpu-

je. Jedynym pojêciem zwi¹zanym do�æ
lu�no z jego odpowiednikiem w naszym
�wiecie jest zdolno�æ akceptacji przez orga-
nizm jakiego� czynnika bez szkody dla
niego samego. Pozosta³e zale¿no�ci
pomiêdzy gatunkami opieraj¹ siê tylko na
obopólnej wspó³pracy, neutralno�ci lub
antagonizmie. W obrêbie danego gatunku
tolerancja nie istnieje, a liczy siê tylko sil-
niejszy. Wspólnota d¹¿y do wykszta³cenia
jak najpowszechniejszego i jak najlepszego
wzorca. 

N iektórzy powiedzieliby, ¿e brak toler-
ancji w �wiecie przyrody jest oczy-

wisty, ale za to w naszym �wiecie -

n i e m o ¿ l i w y .
Nazwaliby j¹ przy-
wilejem cz³owieka
obdarzonego w³asn¹

wol¹. Cz³owieka, którego rasy ¿yj¹ razem,
mieszaj¹ siê i wspó³pracuj¹. Ludzko�æ
powinna mieæ jaki� dodatkowy mecha-
nizm, który umo¿liwi³by jej przetrwanie.
Jedyn¹ cechê, jaka odró¿nia nas od zwierz¹t
- kulturê, wykszta³cili�my w³a�nie dziêki
ró¿norodno�ci, a cz³owieka nie mo¿na po
prostu sklasyfikowaæ jako zdolnego do
podtrzymania gatunku albo niezdolnego,
bo taki podzia³ nie istnieje. Tak mówi¹
humani�ci, ale czy aby siê nie myl¹? 

W pismach Nietzschego, sk¹din¹d
wypaczonych i przez to �wietnie

wykorzystanych przez hitlerowców,
mo¿na przeczytaæ, ¿e ,,¿adne warto�ci nie
posiadaj¹ jakowej� transcendentnej sankcji
oraz powszechnej, obligatoryjnej mocy,
wszelkie one s¹ produktem ludzkiego
ustanowienia�� oraz ,,oto ludzie s³abi,
marnie wyposa¿eni w si³y witalne, niezdol-
ni do walki o przetrwanie, powo³ali do
¿ycia ideologiê s³awi¹c¹ potulno�æ i
s³abo�æ, wymy�lili tak¿e ideê grzechu pier-
worodnego, wyrzutów sumienia, odkupi-
enia, ³aski i przebaczenia, doktrynê
wys³awiaj¹c¹ zatem cnotê pokory rezy-
gnacji i samoponi¿enia. Uczynili oni tak,
aby zepchn¹ �wiat spo³eczny do poziomu
w³asnej nêdzy, a w ten sposób zapanowaæ
nad nim, ¿eby ujarzmiæ elitê ducha, pod-
porz¹dkowaæ silnych s³abym, wolnych -
niewolnikom��. 

C z³owiek zadufany w sobie, zapatr-
zony w moc swojego umys³u

niepotrzebnie postwarza³ sobie tak wiele
ró¿nych ideologii - dobrych, z³ych,
niewa¿ne jakich, bo ka¿de z nich mog¹ byæ
przecie¿ tylko efektem ubocznym wci¹¿
kszta³c¹cego siê naszego mózgu, a toler-
ancja wraz z ,,wiar¹, nadziej¹ i mi³o�ci¹��
odejd¹ dostojnie sk¹d przysz³y - do zapom-
nianego �wiata idei Platona. 
,,Czym jest me czucie? 
Ach, iskr¹ tylko! 
Czym jest moje ¿ycie? 
Ach, jedn¹ chwilk¹.�� 

Czym lat tysi¹ce w historii wszech�wiata? 
Ile¿ wart jest cz³owiek? 
Po có¿ ta krucjata...

Daniel Bauke
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Informacje dla autorów

Informacje dla
autorów

£amy �The VALETZ Magazine� otwarte s¹ dla wszyst-
kich, którzy tworz¹ co� samodzielnie b¹d� wspólnie z
innymi i chc¹ siê tym podzieliæ z ca³¹ reszt¹, czyli tymi,
którzy tylko konsumuj¹. Koncentrujemy siê na komiksie i
s³owie pisanym, lecz nie znaczy to, ¿e nie przewidujemy
miejsca dla fotografii, muzyki czy d�wiêków innych,
s³owa pisanego na wspak, czy te¿ innych form wyrazu,
które w tym momencie nie przychodz¹ mi do g³owy. Nie
przewidujemy miejsca jedynie dla tre�ci rasistowskich,
polityki i sportu oraz wszystkiego, co k³óci siê z naszym
poczuciem przyzwoito�ci.

Jak zatem przes³aæ swoje materia³y do redakcji?

Przede wszystkim zalecamy kontakt pocztowy - 
magazine@valetz.art.pl . Staramy siê w miarê naszych
mo¿liwo�ci odpowiadaæ na wszystkie listy.  Mo¿na
równie¿ wrzucaæ je w formie binarnej na nasz serwer ftp -
ftp://ftp.valetz.art.pl/pub/magazine/incoming/ Istnieje te¿
mo¿liwo�æ przesy³ania materia³ów poczt¹ tradycyjn¹ na
adres: Wo³omin 05-200, skrytka pocztowa 155. 

Uwagi ogólne

Publikujemy materia³y napisane wy³¹cznie w jêzyku pol-
skim. 

Uwagi odno�nie tekstów

Najchêtniej przyjmujemy prace w formatach Word 6.0
(.doc, .rtf), ale w skrajnych przypadkach tak¿e innych.
Je�li autor ¿yczy sobie, aby jego materia³y zosta³y
zaprezentowane w jaki� specyficzny sposób (forma-
towanie, oprawa graficzna), to nale¿y to zaznaczyæ.

Rozmiar prac zasadniczo
nie gra roli - d³u¿sze bêd¹
ukazywaæ siê w czê�ciach,
je�li pozwalaæ bêdzie na to
konstrukcja tekstu. Mile
widziana bêdzie wstêpna
korekta tekstu dokony-
wana przez samych
autorów.

Uwagi odno�nie komiksu 
i grafiki

W postaci binarnej akcep-
tujemy wszystkie formaty
graficzne obs³ugiwane
przez Adobe Photoshopa
4.0. W ostatecznej wersji
grafika bêdzie skalowana
do szeroko�ci nie wiêkszej
ni¿ 500 pixeli, wiêc
odradzamy przysy³anie
prac zbyt du¿ych. W
postaci tradycyjnej, czyli
papierowej format mo¿e
byæ dowolny, w granicach
rozs¹dku oczywi�cie.

I to tyle. Je�li masz jakie�
pytania, w¹tpliwo�ci, lêki,
problemy natury egzys-
tencjalnej czy innej, pisz
do nas na adres redakcji 
(magazine@valetz.art.pl)
lub bezpo�rednio:

Arti : arti@valetz.art.pl 

flEa : flea@valetz.art.pl

Numer 1
(sierpieñ 1998)

55


