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Złamana noga, zwichnięty świat
ANDRZEJ JAR

Stare Dobre Małżeństwo

Wolałbym

Wolałbym żyć
W mniej ciekawych czasach
I spotykać mniej tak zwanych
Ciekawych ludzi

Wolałbym
By produkowano
Mniej stali
Na moją biedną głowę

I by nie pokazywano bieli
Twierdząc, że to czerń
Wolałbym...

Wolałbym móc woleć
Gdy tego zapragnę
I by pozwolono zadać mi
Pytanie

Przed udzieleniem na nie
Odpowiedzi
Wolałbym żyć
W mniej ciekawych czasach

I by nie pokazywano bieli
Twierdząc, że to czerń
Wolałbym...

Wolałbym żyć
W mniej ciekawych czasach
I spotykać mniej tak zwanych
Ciekawych ludzi

Wolałbym by serce me nie biło
Szybciej ze strachu
Lecz tak jak metronom

I by nie pokazywano bieli
Twierdząc, że to czerń
Wolałbym...

  Jerzy Nowosielski: „Rzeczywistość 
empiryczna w kosmogonii chrześci-
jańskiej rozumiana jest jako rzeczy-
wistość, która powstała w wyniku 
dwóch zasadniczych katastrof: kata-
strofy pierwszej, którą tradycyjnie na-
zywa się upadkiem aniołów, i kata-
strofy drugiej, która stanowi szczegó-
łowy przypadek katastrofy pierwszej 
ze względu na to, że dotyczy tylko 
gtunku ludzkiego – określanej mia-
nem grzechu pierworodnego. Skut-
kiem tych dwóch katastrof, pierwszej 
– ogólnej, dotyczącej przyrody, i dru-
giej – szczegółowej, bo odnoszącej się 
tylko do naszej ludzkiej kondycji, jest 
to, że cała rzeczywistość empiryczna 
może być uznana za rzeczywistość 
z gruntu złą, za rzeczywistość tak ze-
psutą, że percepcja jej jest możliwa 
tylko jako percepcja zła”.
   Moja złamana noga to fakt empi-
ryczny – połamanie psychiczne to stan 
ducha. Przynajmniej od kilku lat patrzę 
w dużej części na świat „przez Nowo-
sielskiego”; to pozwala znaleźć wytłu-
maczenie zdarzeń i uczy rozumieć, że 
inaczej być nie może – zła nie da się
usunąć. Człowiek wynalazł kompu-
ter, który jest urządzeniem z założenia 
dobrym, w związku z czym, dla ze-
psucia tego zakładanego dobra, czło-
wiek wymyślił też zaraz komputero-
we wirusy. W ludzkiej naturze leży de-
strukcja: ktoś posadzi kwiatki – ktoś 
inny je podepcze (sadzący kwiatki 
może mieć swój obszar czynienia zła), 
jeden fotografuje sarenkę – drugi ją 
zastrzeli... „Zło poprzez swój kuszący 
aspekt jest czymś fascynującym” – 
mówi Nowosielski.
  Oglądam wiadomości BBC – groza. 
Patrzę na wiadomości NBC, CBS, 
CNN, CBC – groza. Oglądam wia-
domości lokalne i dreszcz mnie prze-
chodzi. Depresja. Sprawdziłem kilko-
ro specjalistów od zdrowia psychicz-
nego i prawie mam pewność, że jeden 
tylko Antoni Kępiński wiedział, na 
czym ta choroba polega. Ponieważ 
mam książki Kępińskiego, wiem o de-
presji prawdopodobnie dużo więcej 
niż wszyscy tutejsi shrinks do kupy 
wzięci.

  Patrzę więc na telewizyjne wiado-
mości i zastanawiam się, czy ci wszys-
cy pokazywani politycy są tacy mąd-
rzy, jak myślą, czy też są tacy głupi, że 
aż wydaje im się, że są mądrzy. Patrząc 
na ich twarze i gęby, skłaniam się ku 
temu drugiemu. Owszem, uważam że 
na przykład Angela Merkel to mądra
kobieta i wie co robi. Obama nie jest 
głupi w swoich wypowiedziach o sy-
tuacji międzynarodowej. Ale inni, 
większość? Polscy politycy na przy-
kład. Jakoś trudno mi uwierzyć w in-
terpretacje politycznych zdarzeń, któ-
rymi ta większość sypie jak z rękawa, 
a już zupełnie powątpiewam w szyb-
kie i stuprocentowe przekonanie, kto 
w dzisiejszym pokręconym świecie 
jest winny politycznym perturbacjom, 
a kto jest przyzwoity. (Ja nie muszę 
rozumieć politycznych meandrów, po-
nieważ nie roszczę sobie pretensji do 
politykoznawstwa, o zdarzeniach poli-
tycznych mówię z niechęcią, odbie-
ram je głównie emocjonalnie, czasem 
w kontekście historii, często intuicyj-
nie, zawsze z bardzo ograniczonym 
zaufaniem do ich twórców.) 
  Pierwszego dnia wiosny, w związku 
z wizytą premiera Harpera w Kijowie, 
słyszę w kanadyjskich newsach o „re-
wolucji na Majdanie”. Rewolucja? 
Jakoś za wielkie wydaje mi się to sło-
wo. Kiedy zapytałem na Facebooku, 
czy ktoś umie wytłumaczyć to, co na 
Majdanie się dzieje, dostałem w od-
powiedzi wzniosłe słowa Stasiuka. 
I oczywiście dalej niewiele rozumia-
łem, a ślącym mi wzniosłego Stasiuka 
fejsbukowym romantykom wydawało 
się, jak politykom, że wiedzą w czym 
rzecz.
  Jak to możliwe, że Ukraińcom tak 
bardzo zachciało się nagle do Euro-
py, że nie zawahali się przed destabi-
lizacją państwa i gotowi byli poświę-
cić, i poświęcili, życie niektórych spo-
śród siebie i zabili kilku umunduro-
wanych przedstawicieli politycznego 
przeciwnika. Jak to się stało, że ni stąd, 
ni zowąd w rozchwianym, pozbawio-
nym jakiejś politycznie jasnej drogi, 
słabym ekonomicznie, rozkraczonym 
między Rosją a Zachodem państwie 

wybucha „rewolucja”, czyli dąży się 
burzliwie do zastąpienia aktualnie rzą-
dzących innymi rządzącymi. Jestem
przekonany, że komuś zależało na tej 
gwałtownej miłości do Unii Europej-
skiej. Pod koniec marca „The Moscow 
Times” napisze, że Kreml od kilku
lat miał plany dotyczące Ukrainy, ale 
dopiero rozpoczęte w listopadzie za-
mieszki w Kijowie i ich eskalacja wy-
wołały militarną akcję na Krymie. Od-
sunięty od władzy prezydent Ukrainy 
Wiktor Janukowycz, który uciekł do 
Rosji twierdzi, że Majdan miał popar-
cie państw zachodnich. No pewnie, 
że miał – Małgorzata Gosiewska na 
przykład rozdawała tam bigos. Tylko 
że ten bigos narobiony przez ukraiń-
ską opozycję potrzebny był Moskwie.


