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Ogród jest sytuacją pełni dynamicz-
nej, nieokreślonej w ruchu dopełnia-
nia się przeciwieństw. Mapa nato-
miast, to unieruchomienie form myśli, 
oddzielenie jednej formy od drugiej, 
co widoczne jest przede wszystkim w 
myśli Zachodu. „Podstawą struktury 
nazwanej >>mapą<< jest […] stosunek 
nieciągłości – Zasada Sprzeczności,
tryb dualny, rozłączność Bytu i Nie-
bytu”16/.
  Obraz raju – wartości stwarzającej 
„myśl o powrocie” – staje się widocz-
ny wtedy, gdy zanegujemy tradycyjne 
symptomy rozumu. W cechach tych 
mieści się rozdzielenie podmiotowo – 
przedmiotowe i wewnątrzpodmioto-
we. Mity ujawniające treści preświa-
dome symbolizują coś wręcz przeciw-
nego, pokazują c a ł o ś ć; wyrażają 
inny niż ten, jaki mieści w sobie ro-
zum, charakter natury ludzkiej. Jest to 
natura arefleksyjna, odrzucająca racjo-
nalną naleciałość. Konstatacja ta ozna-
cza odwrócenie się od definiującego 
człowieka pojęcia homo sapiens jako 
zwrotu mylącego, właściwego samo-
rozeznaniu, zmisyfikowaniu, pokazu-
jącego cechy powierzchowne, dające
się odnieść do człowieka „dzisiejsze-
go”, „istoty historycznej” czy „kulturo-
twórczej”. Twórczość kulturalna ma 
być obok rozumu istotnym znamie-
niem człowieczeństwa, co ilustrować 
może zdanie św. Tomasza z Akwinu: 
Genus humanum arte et ratione vivit. 
Myśl mitu, powiada Eliade, jest inna. 
Tu tworzenie jest zawsze „upadkiem”, 
utratą pełni, rozłączeniem, podziałem. 
Jeśli obrazem boskości jest totalność, 
całość, tworzenie staje się rozbiciem 
tej totalności. A zatem świat pochodzi 
często z kosmogenicznego jaja lub ku-
li, która pęka umożliwiając niebu od-
dzielenie się od ziemi17/.
  Mit wskazuje, że pojęcie homo sa-
piens deformuje obraz człowieka naj-
bardziej podstawowego. Trudno jed-
nak, wobec nieokreśloności owego 
prymarnego marzenia, jakim jest mit, 
sformułować określenie właściwsze 
aniżeli homo sapiens. Mógłby to być, 
przez prostą negację kultury jako war-

tości krępowanej przez rozum, homo
naturalis – istota preintelektualna, or-
ganicznie połączona z naturą. Jednak-
że zwrot ten ma niedobre konotacje 
znaczeniowe już choćby dlatego, że 
adresowany jest do istoty świadomej 
faktu, iż wyrasta ponad naturę; istoty 
łączącej w sobie naturę i coś więcej; 
czy też nawet zawierającej się całko-
wicie w obszarze różnym od natury.
Byłoby to równoznaczne z usiłowa-
niem zaparcia się tego, co obecne, od-
rzucenia siebie samego. Naturalizacja
kojarzy się z animalizacją, z biologi-
zacją w stylu Freuda – taki jest po 
prostu zakres rozumnej wyobraźni 
szukającej bardzo określonych analo-
gii. Tymczasem chodziłoby o pozby-
cie się spojrzenia antropocentryczne-
go zmieszanego z pysznym poczu-
ciem wyższości, jakie ugruntowała 
tradycja chrześcijańska; zatem o coś, 
co jest w gruncie rzeczy niemożliwe 
w obszarze świadomym.
  Innym terminem, który mógłby w ja-
kimś stopniu nawiązywać do czło-
wieka, jakiego odnajdziemy w micie, 
jest wspomniany homo ludens. Istota 
ludyczna, to – jeśli można dookreślić 
sformułowania samego Huizingi18/ - 
człowiek wcześniejszy od homo sa-
piens. Rozum ma się dopiero pojawić 
jako odwrócenie owego ludycznego, 
aintelektualnego modusu. Huizinga 
sięga do sytuacji niedalekiej od tej, ja-
ką zawierają w sobie mity; do zaba-
wy i do dzieciństwa. Do dzieciństwa 
osobnika, ale i gatunku; rozwój jednost-
kowy ma stanowić refleks, powtórze-
nie rozwoju filogenetycznego. Dzie-
ciństwo człowieka i ludzkości mają 
wiele wspólnego: są pozarefleksyjne, 
beztroskie, pozbawione konieczności 
dokonywania wyborów, uwolnione 
od poczucia odpowiedzialności, wsty-
du i nieufności. Zabawa przywraca
człowiekowi teraźniejszość wyłącza-
jąc go ze świata czasu linearnego; jest 
to zachowanie w pełni autoteliczne 
w przeciwieństwie do instrumentalne-
go charakteru rozumu. To okres wy-
wołujący nostalgię, jak wszystko, co 
utracone; tęskni doń gatunek homo 

sapiens, co pokazują mity, i każdy do-
rosły człowiek, oglądający się za czło-
wiekiem sielskim i anielskim, i to 
niezależnie od tego, czy był to czas 
szczęśliwy w potocznym osądzie, czy 
pełen biedy i cierpień. Zauważając to 
trzeba oczywiście zdawać sobie spra-
wę z faktu, iż treści szukające w za-
bawie znaku preintelektualnego myś-
lenia o raju są do sformułowań Hui-
zingi w jakiś sposób dopisane; są – 
można powiedzieć – hermeneutyczną 
konsekwencją możliwości, jakie stwa-
rza ten tekst.
  Jest do pomyślenia jeszcze jedna 
nazwa, która mówi o istocie innej niż 
racjonalna. Tą nawą jest homo mikro-
kosmos – istota mikrokosmiczna, to 
znaczy posiadająca pogląd na świat 
i zawierająca w efekcie ten świat 
(makrokosmos) w sobie. Światopo-
glądowość, jak zauważa M. Szysz-
kowska, trzeba „uznać za wyróżnik 
człowieczeństwa wbrew rozpowszech-
nionemu mniemaniu, iż wyróżnikiem 
tym jest rozum”19/. Zdolność do budo-
wania światopoglądu to rzeczywiście 
coś więcej aniżeli rozum, lecz świato-
poglądowość – czego Szyszkowska 
zdaje się już nie dostrzegać – wyrasta 
właśnie z rozumu stanowiąc jego po-
twierdzenie. Kiedy mówimy o tym, 
że człowiek posiada światopogląd, 
i że – jako istota rozumna – jest nań 
w jakimś sensie skazany, to trzeba by 
następnie pokazać beznadziejność 
owego wyroku i syzyfowy charakter 
sytuacji, jaka stąd wynika. Byłoby to 
jednoczesne stwierdzenie bezpłodnoś-
ci usiłowań rozumu, który każe sta-
wiać pytania światopoglądowe. Jaki 
jest świat, jakie miejsce zajmuje czło-
wiek w świecie, jak człowiek powi-
nien żyć – te organizujące światopo-
gląd kwestie są jednocześnie podsta-
wowymi zagadnieniami filozofii, za-
wiera się bowiem elementarna treść  
ontologiczna, epistemologiczna i ak-
sjologiczna. Takie, Dilthey’owskie 
z ducha, utożsamienie światopoglądu 
i filozofii prowadzi do stwierdzenia 
impotencji rozumu: na te, trzeba przy-
znać, podstawowe pytania filozofia, 

jak długo istnieje, udziela odpowiedzi 
doskonale różnych. Mało tego. Filo-
zofia, miast odpowiadać wprost na 
ważne dla niej pytania, kieruje swa 
aktywność na ciągłe samookreślanie 
się, poszukiwanie własnego kształtu, 
szuka czegoś obocznego, jak na przy-
kład sensu samych tych pytań, szuka 
płaszczyzn, na których można by 
zacząć formułować odpowiedzi itp. 
Światopoglądowość, jaką implikuje 
pojęcie homo sapiens, jest cechą isto-
ty rozumnej, polegającą na usiłowa-
niu tego, co niemożliwe. Taka byłaby 
treść zwrotu na mikrokosmos. 

 W ten sposób można zakończyć po-
wyższe uwagi. Ich sens sprowadzał 
się do pokazania innej, aniżeli ma 
to miejsce wtedy, gdy znajdujemy 
w racjonalności powód do chwały, 
możliwości spojrzenia na kondycję 
ludzką. Człowiek jest istotą rozumną, 
co dobrze wyraża nazwa homo sa-
piens. Ta wyróżniająca człowieka ce-
cha oznacza istnienie schizoidalne – 
oderwanie od świata i od siebie. To 
ostatnie jest równoznaczne z schizo-
frenią. Schizoidalność analizowana 
w sposób fenomenologiczny ujawnia 
implikacje dokuczliwe dla egzystencji
ludzkiej. Świadectwem owej dokucz-
liwości są prerefleksyjne, zawarte 
w podświadomości mity i symbole. 
Obrazują one tęsknotę za stanem po-
przedzającym erę rozumu. Moment 
narodzin człowieka rozumnego to 
– jak pisze Eliade – „upadek, nieko-
niecznie w judeo – chrześcijańskim 
sensie słowa, niemniej jednak upa-
dek, ponieważ wyraziło się to kata-
strofą fatalną dla rodzaju ludzkiego, 
a zarazem przemianą ontologiczną 
w strukturze świata”20/. Ten moment, 
powiada Księga Rodzaju, to grzech 
pierworodny. Rozum to kara za grzech; 
kształt homo sapiens jest konsekwen-
cją tamtego upadku człowieka.
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 Nie bierzta, mówie, wuja na wesele, 
bo to pijok okropny. Nie pos³ucha³y 
mnie. A un przyszed i chlo³ bimber, 
i spirytus, garczkim. Le¿o³ póŸni na 
wozie i papirosa mu sie zachcia³o, 
i zapoli³ sie okropnie.  Z mordy mu 
ogiñ na dwadzieœcia metrów bucho³. 
Co robiæ?! Co robiæ?! Trzy baby naj-
szcza³y szybko w garczki, zaczy³y mu 
morde zaliwaæ i w gardziel wliwaæ - 
inaczy za ¿adne skarby sie nie ugasi - 
i ugasi³y po¿ar w gymbie, i spo³ do 
rana. Rano sie obudzi³ i zaczu³ wo³aæ: 
- Dejta sie wódki napiæ! Dejta sie na-
piæ! 
   Nic sie, cholerze, nie sta³o - nawet 
gardziel go nie bolo³.
   Mlasko³ ino inzorym - chyba po 
tych szczynach babskich. Mo¿e i dob-
re - nie próbowa³am.

*

  B³achut nakupi³ od Ruskich samo-
gunki i sprzedawo³. Antosik wychlo³
dwie butelki i le¿o³ nie¿ywy. Przyje-
cha³o pogotowie - umar. Ze dwa mie-
siunce jak nie ¿yje. Pore ludzi posz³o 

na pogrzeb, a reszta nie posz³a, bo co 
bedum sz³y za pijokim.  Dobrze mó-
wie, nie? A ch³opok ³adny by³: nie-
du¿y, czerwuny na gymbie - urodny 
ch³opok. Wójt pochowo³, bo braty ni 
mia³y ani grosza na pogrzeb.

*

   Jak jesce by³o du¿o kuni, to fury 
ciung³y wa³achy - wymiszune, ¿eby 
na koby³y nie skaka³y. Ale jak sta³y 
d³ugo na targu i ¿ar³y owies, to inte-
resy wychodzi³y im na pó³ metra i 
dynda³y pod brzuchamy. A ch³opoki 
- Brzyncek, Gutoski, Krupa - podlecia-
³y i obci³y brzytwamy grube interesy 
kunium. Krew siê la³a, a¿ weterynorz 
musio³ przyji¿d¿aæ i ratowaæ kunie. 
M³ode sum g³upie i niedobre. Bidne 
kunie. Nie dosyæ ze wymiszune, bez 
jaj, to jeszcze bez chujów. Pan Jezus 
nie daruje skurwysynum jednym.

*

  Jakiœ kierownik z Warszawy jecho³ 
w nocy i walnu³ w dzika pod raw-

skim lasym. Samochód se popsu³ i 
chcio³, ¿eby go zaciungnuæ chocia¿ 
do Mszczunowa. Dzika se weŸnieta 
za to, powiedzio³ do ch³opoków. A 
dzik w rowie siedzio³, bo ni móg sie 
ruszaæ. Ale jesce ¿y³ i œlipia mio³ 
otwarte. Wtynczas ch³opoki zaczy³y 
kopaæ go butamy po ryju, a¿ zdech. 
Wsadzi³y go do baga¿nika i tego 
kierownika z Warszawy zaciung³y do
Janek. PóŸni dzika zabra³y i przyje-
cha³y do dumu. Z miejsca dokupi³y 
wieprzowiny i narobi³y kie³basy, bo 
dzik ty¿ œwinia, ino minso mo chude i 

trza z t³uœciejszym wymiszaæ. Dobrze 
mówie, nie?

*

   Mia³am syn. Jestym w Sadkowi-
cach. Pan Jezus z nogamy, Matka 
Boska z ryncamy - patrzum na mnie, 
a ja na nich. A za miesiunc brat zgi-
nu³ œmiercium tragicznum. Babice, 
Zielunke, B³onie, Sochaczew mia³am 
we snie  Odpust by³ wielki. Patrze, 
a tu otch³añ sie otwiro na mego brata. 
Nied³ugo brat zginu³. Wró¿ka ty¿ 

powiedzia³a: kobito, ktoœ ci zginie. 
A brat powiedzio³, ¿e matka umrze, 
bo je staro, ale posz³o na niego. Sny 
sum prawdziwe. Prawda œwiata je 
w nich.

*

   Ch³op sie powiesi³ w Dziurdzio³ach, 
bo mu zabra³y rynte. Dziecko pole-
cia³o go zoboczyæ, ale ju¿ by³ powie-
szuny. Nie by³o z czego ¿yæ i odebro³ 
se ¿ycie.
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