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Krzysztofa Kamila Baczyñskiego,
Gustawa Helinga-Grudziñskiego, Jana 
Kiepury, Leona Schillera, Stanis³awa 
Gebethnera, Emila Wedla, Henryka 
M. Fukiera, Konrada Swinarskiego, 
Erwina Axera, Aliny Szapocznikow, 
Jacka Kaczmarskiego, Jerzego No-
wosielskiego („Jestem Polakiem, ale 
troszkê Ukraiñcem, troszeczkê Niem-
cem”). Pouczaj¹ca w tym wzglêdzie 
by³a wystawa pt. „Polacy z wyboru” 
(Koœció³ Ewangelicko-Augsburski 
Œw. Trójcy, Warszawa, 1 sierpnia – 30 
wrzeœnia 2012).

7. Agora.

 W miastach greckich terminem tym 
(agorá) oznaczano centralnie usytuo-
wany plac – rynek, na którym kon-
centrowa³o siê ¿ycie zbiorowe („zgro-
madzenie ludowe”) – polityczne, reli-
gijne (kult), handlowe. Niektóre mias-
ta, np. Milet czy Pergamon, szczyci³y 
siê wiêksz¹ iloœci¹ agor. Rzymskim 
odpowiednikiem agory by³o forum 
(forum). Agora by³a traktowana jako 
miejsce szczególne, œwiête. 
  Agora jest miejscem spotkania. 
„W spotkaniu konstytuuje siê (lub ra-
czej: odkrywa) `My`, ale nie znikaj¹ 
`Ja  ̀i `Ty  ̀[…]”34/. Spotkanie to „wy-
darzenie odkrywaj¹ce cz³owiekowi
prawdê o równorzêdnoœci osób [,,,]”35/.  
Spotkanie jest „korespondencj¹” –
w œredniowiecznej ³acinie termin ten 
(correspondentio) oznacza³ porozu-
miewanie siê, najczêœciej listowne.

  Agorafobia - „lêk przed przestrze-
ni¹” – jest tak¿e lêkiem przed zró¿ni-
cowan¹ wewnêtrznie przestrzeni¹ spo-
³eczn¹. Ten lêk ka¿e opuœciæ agorê 
i zbudowaæ getto (w³. ghetto – dia-
lektowa nazwa ¿ydowskiej dzielnicy 
w Wenecji), zamkniêt¹ czêœæ miasta, 
która jest – wybranym lub narzuco-
nym – miejscem zamieszkania „in-
nych”: mniejszoœci narodowej, raso-
wej, religijnej. Droga, która prowadzi 
do getta, jest dewiacj¹, zboczeniem 
z g³ównego traktu. �ród³a tego zbo-
czenia kryj¹ siê w agorafobii.
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  Rebecca Marino – 22-letnia tenisist-
ka z Vancouver, która w swojej kilku-
letniej karierze sportowej zajmowa³a 
38 pozycjê na liœcie najlepszych teni-
sistów œwiata – oœwiadczy³a, ¿e rezyg-
nuje z zawodowego uprawiania spor-
tu. Przyczyn¹ jest depresja, z któr¹ 
zmaga siê od szeœciu lat, a która zwiê-
kszy³a siê po obraŸliwych uwagach,
zamieszczanych w mediach spo³ecz-
noœciowych (cyberbullying) przez lu-
dzi jej nie¿yczliwych. Mówi, ¿e nie 
jest w stanie walczyæ jednoczeœnie 
z depresj¹ i bólem, wywo³ywanym 
przez really hurtful komentarze na 
Facebooku i Twitterze.
  Co to jest depresja, jak ona siê ob-
jawia? – dociekaj¹ dziennikarze na 
zwo³anej konferencji prasowej. „To 
trudno opisaæ – mówi Rebecca Mari-
no – to takie dusz¹ce uczucie szaroœci. 
Miewa³am dni, kiedy nie mog³am 
podnieœæ siê z ³ó¿ka, nie mog³am na-
wet siê ubraæ”.
  Patrzê na pokazane w telewizyjnych 
wiadomoœciach fragmenty tej konfe-
rencji prasowej – s³ucham s³ów i tonu 
g³osu Rebecci, widzê bolesne gryma-
sy twarzy. Tê sam¹, zdradzaj¹c¹ lêk 
nerwicowy minê widaæ na kamien-
nym portrecie rzymskiego cesarza 
Decjusza. Taki sam wyraz twarzy po-
jawia³ siê u Leonarda Cohena w tele-
wizyjnym programie o nim, który 
ogl¹da³em parê lat temu.

  Depression and anxiety – depresja i 
lêk nerwicowy – te s³owa wymawia-
ne s¹ jednym tchem, wystêpuj¹ ra-
zem.  Lêk wywo³uje fizyczny ból, stê-
¿enie cia³a, ruchy bywaj¹ nieskoordy-
nowane – potr¹cona szklanka spada ze 
sto³u – czasem kroki niepewne, spo-
wolnione st¹panie po schodach. 
  „Miewa³am dni, kiedy nie mog³am 
podnieœæ siê z ³ó¿ka, nie mog³am na-
wet siê ubraæ.” Koñcz¹ca siê noc to

niedobra pora; za oknem wstaje brud-
ny œwit, miasto powraca do swoich 
powszednich zajêæ – s³ychaæ niewy-
raŸne s³owa czyjejœ rozmowy, dudni 
œmieciarka, odg³osy pracy z pobliskiej 
budowy, szum jad¹cych po mokrym 
od deszczu asfalcie samochodów – 
za drzwiami czai siê z³o. Trzeba pod-
nieœæ siê z ³ó¿ka, ubraæ siê, wyjœæ do 
tego naje¿onego nieprzyjemnoœciami 
œwiata; jeden but na nogê – pó³ go-
dziny w przyklêku albo na krzeœle, 
z opuszczonymi ramionami, drugi but 
– drugie pó³ godziny. W koñcu wyjœ-
cie – muszê wyjœæ – przemykanie siê 

ze spuszczonym wzrokiem, ¿eby nie 
widzieæ ludzi i ¿eby oni ciê nie widzie-
li. Kobieta ciê zatrzymuje, zagradza 
ci drogê: – Co siê sta³o? Masz tak¹ 
smutn¹ twarz...

  „Ró¿ne s¹ rodzaje lêku nerwicowe-
go – pisze w Poznaj siebie Antoni Kê-
piñski. – Najpowszechniejszym jest 
nieokreœlony niepokój: free floating 
anxiety. Trafnie lêk ten zosta³ okreœ-
lony w ksiêdze medycznej ¯ó³tego 
Cesarza jako ‘podobne do choroby 
niespokojne napiêcie’. Nieokreœlony 
niepokój nerwicowy polega bowiem 

Niezwyk³y rozwój nauki i techniki w ostatnich stu latach zapewni³ cz³owiekowi w³adzê nad otoczeniem,
 jakiej nigdy nie mia³ dotychczas. Trudno dziœ wymyslaæ baœnie, gdy¿ wiêkszoœæ z nich siê spe³ni³a.

Smutek dzisiejszej epoki jest smutkiem spe³nionych baœni i marzeñ.
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