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 Tylko że on nie może tego zrobić, nie
może w łeb się walnąć, bo jest kom-
pletnym zerem, a śni mu się bycie kimś, 
chciałby poczuć się kimś. Ponieważ 
kimś być nie może, to chciałby chociaż 
być zauważony – zwrócić uwagę in-
nych, że on też stąpa po tej ziemi, że 
istnieje, co prawda przypadkowo, bez 
celu, ale jednak istnieje. Czym może 
zwrócić na siebie uwagę? Przecież nie 
rozmową o malarstwie flamandzkim, 
więc pozostaje mu jazgotać, bełkotać, 
bredzić, i wpychać się w oczy i uszy 
normalnych ludzi. I brnąć, brnąć, brnąć 
w bagno.
  Mówił Jerzy Nowosielski: „Zastana-
wiam się, czy to już nie jest po prostu 
Sąd Ostateczny. Gatunek homo sa-
piens zaczyna być rozdzielany na owce 
i kozły, a tych kozłów pojawia się wo-
kół nas coraz więcej. Bo jak widzę za-
plutego, zarzyganego, przewracające-
go się pijaka, niczego takiego nie od-
czuwam. To słaby człowiek po prostu.
Natomiast jak widzę zdrowego, po-
rządnego, czyściutkiego skina, zaczy-
nam odczuwać obecność szatana. To
jest samo dno nieszczęścia, jakieś zło 
zobiektywizowane, aż do utraty oso-
bowości. Zaczynam podejrzewać, że 
ci ludzie w ogóle nie mają osobowoś-
ci. Oni nawet nie muszą robić nic spec-
jalnie złego, z nich emanuje coś, co 
mnie przeraża. Nawet hitlerowców tak 
się nie bałem, bo to byli okrutnicy, ale 
wciąż jeszcze ludzie. A ten powrót idei 
neofaszyzmu dokonuje się w wymia-
rach, powiedziałbym, metafizycznych. 
To jest kult szatana.”
  Co innego można by powiedzieć o 
kimś, kto marzy o tym, żeby jak naj-
mniej pieniędzy – najlepiej wcale – ze-
brano na rzecz chorych, bardzo cho-
rych dzieciaków. I ten śmieszny, i wku-
rzający zarazem przetarg, w którym
głównym jednostronnym argumen-
tem jest to, że Caritas jest lepszy od 
Owsiaka. Daj Boże – niech będzie na-
wet sto razy lepszy od Owsiaka, tym 
lepiej, bo więcej będzie kasy dla po-
trzebujących pomocy.
 Nastrój poprawia nieco świadomość, 
że ten dostrzegany przez Nowosiel-
skiego kult szatana to margines, więk-
szość narodu jest normalna, tworząc 
na przykład akcję „Różnym na złość 
dam podwójnie na WOŚP”.
 A na ludzi głupich – jak pisał Witka-
cy – sposobu nie ma. Młotem moż-
na wbijać do durnego łba najbardziej
oczywiste prawdy, a młot wie swoje: 
Owsiak organizuje Orkiestrę, zbiera 
miliony, chowa je do kieszeni, a do 
szpitali wysyła atrapy sprzętu medycz-
nego. A chore dzieci to aktorzy. Nis-
kiego wzrostu.
  A kangur to przebrany pies.

  „Ernest Hemingway powiedział, że 

świat jest piękny i warto o niego wal-
czyć. Zgadzam się z tą drugą częścią” 
– mówi w filmie „Siedem” Davida 
Finchera detektyw William Somerset 
(Morgan Freeman).
  Film powstał dwadzieścia lat temu. 
Określany jest jako psychologiczny 
thriller i są w nim mocne obrazy, od
których ludzie wrażliwi oczy odwra-
cają. Daje odpoczynek dla mojego
umysłu, kiedy zaczynam patrzeć na 
niego – że tak powiem – profesjonal-
nie. Zresztą wydaje mi się, że pewne 
rzeczy tak tu rzucają się w oczy, że 
każdy je widzi. Chyba ani jedno uję-
cie w tym filmie nie trwa dłużej niż 
pięć sekund. Fascynująca jest ta praca 
reżysera – montaż jest szalony.
  Wiem to od dawna: kino amerykań-
skie – to artystyczne i to rozrywkowe,
mądre i głupie – to bardzo solidny war-
sztat. Nie wystarczy kamera i pomysł
fabuły – w takie filmy można się bawić 
w jakimś community center, chociaż 
i to nie wiadomo. Żeby dostać się do 
Hollywood i znaleźć producenta, czy-
li pieniądze, trzeba skończyć porządne 
studia filmowe, poznać historię i teo-
rię filmu. Jednym z jaskrawych na to 
dowodów jest wykorzystanie w „Nie-
dotykalnych” z Kevinem Costnerem 
sceny odeskich schodów z „Pancerni-
ka Potiomkina” Siergieja Eisensteina 
z 1925 roku.

  Kilka dni po Seven (tytuł pisany 
jest także jako Se7en) filmy Stanleya 
Kubricka. Oglądam jego ostatnie dzie-
ło „Oczy szeroko zamknięte” i „Me-
chaniczną pomarańczę”. To już jest 
takie mistrzostwo świata – zwłaszcza 
to drugie dzieło – że nie ma co gadać. 
Na przykład operowanie muzycznym 
kontrapunktem: na ekranie scenes 
of extreme violence, a w głośnikach 
„Deszczowa piosenka”...
  Tak samo jest z muzyką. Ilekroć pod 
monopolowym na Commercial Drive
ustawi się zespół, który zawsze gro-
madzi wokół siebie słuchaczy, albo
latem zbierze się w Trout Lake grupa 
muzyków, myślę sobie, że w Polsce
spokojnie występowaliby z Budką Su-
flera, byliby pokazywani w telewizji
i puszczani w radio. A tutaj ich zdol-
ności wciąż uznawane są za bardzo 
przeciętne, kwalifikujące ich co naj-
wyżej do ubiegania się o zezwolenie 
na zarobkowe (do kapelusza) granie 
na którejś ze stacji skytrainu.
  Wspomniane trzy filmy, dające od-
poczynek głowie, pokazane były na 
początku roku na kanale 38, czyli En-
core Avenue. Dwa numery niżej jest 
kanał BBC... wiadomo... Sądzę, że 
obecna sytuacja na świecie jest naj-
gorsza od zakończenia II wojny świa-
towej. Zimna wojna nie wyglądała tak 
groźnie. Kryzys kubański w 1962 roku 
– największy konflikt między dwoma 
atomowymi supermocarstwami – nie 
był, w porównaniu z tym, co aktualnie 
dzieje się na świecie, aż tak groźny. 
Mam wrażenie, momentami pewność, 
że świat stoi na progu apokalipsy.

  W środę, 7 stycznia, po dziesięciu 
dniach poszukiwań znaleziono pod po-
wierzchnią Morza Jawajskiego ogon 
samolotu AirAsia, w którym powinny 
znajdować się czarne skrzynki.
  Z samego rana odkrywam tego dnia 
w łazience – cholera jasna – kałużę 
wody, jakiś przeciek, dzwonię po fa-
chowców. Włączam na wiadomości 
telewizor... Terrorystyczny atak na re-
dakcję satyrycznego tygodnika „Char-
lie Hebdo” w Paryżu. Zamordowa-
nych dwanaście osób. Zaciskające się 

zęby i pięści, bolesne stężenie ciała... 
Barbarzyńcy wypowiedzieli wojnę 
cywilizacji... – tak mówi były francus-
ki prezydent Nicolas Sarkozy, a dzień 
później Stephen Harper. Wszyscy cy-
wilizowani ludzie to mówią.
   Dwa dni później siedemnaścioro za-
mordowanych w ciągu trzech dni osób. 
Giną też fanatyczni mordercy. Nie chce
się o tym mówić, nie chce się o tym 
myśleć.
  Nerwowy śmiech budzi portal Gaze-
ta.pl, który na 24 godziny przed fran-

cuskimi siłami bezpieczeństwa wie,
gdzie są ścigani mordercy: „zabary-
kadowali się w mieszkaniu...” (a inter-
nauci się podniecają, „Wysadzić ich 
w powietrze razem z tym mieszka-
niem”). Ludzie, zajrzyjcie do wiado-
mości BBC, do jakiegoś poważnego 
serwisu informacyjnego, sprawdźcie 
czy nie piszecie bzdur! Jaka jest wiary-
godność mediów, które nawet w śmier-
telnie poważnej sprawie podają nie-
prawdziwe wiadomości. Jakiś czas po-
tem portal wyjeżdża z kolejną sensacją
o Francuzach atakujących meczety... 
Jasna cholera! włączcie sobie, do ... nę-
dzy, telewizor na kanał BBC, gdzie 
mówią i pokazują coś zupełnie od-
wrotnego. Francuzi cały czas podkreś-
lają, że walczą z terroryzmem, a nie
z islamem. Gazecie.pl marzą się chy-
ba płonące meczety.
 Zresztą u nas też – Global News „zła-
pały” sprawców masakry w Paryżu 
już po kilku godzinach: jeden zabity, 
dwóch aresztowanych... Dobry warsz-
tat to kino amerykańskie – warsztat 
mediów to warsztat krawiecki, szyją 
co im przyjdzie do głowy.
  Zaglądam na mieście do jednego 
z ogłoszeniodawców; pyta w krótkiej 
rozmowie, z czego się bierze depresja. 
Nie umiem mu na to odpowiedzieć.

  Zło na świecie ma się doskonale. 
Noce coraz bardziej bezsenne. Na-
prawdę nie trzeba tego zła wspoma-
gać polskim fundamentalizmem. Fun-
damentalizm, fanatyzm, nietolerancja
zawsze, w każdym wydaniu są złe, za-
wsze czuć w tym powiew śmierci. To 
nie jest tak, że coś co jest różne od nas, 

niezrozumiałe, kierujące się innymi 
gustami estetycznymi – jest wrogie. 
Czerwone spodnie Owsiaka nie są ni-
komu wrogiem. Prowokacyjne wysta-
wy plastyczne (to prawda, że z reguły 
głupawe, przedkładające prowokację 
nad artyzm) nie są wrogiem. Nerga-
lowi też przejdzie, jak mu widownia 
zacznie pustoszeć. Skąd wiecie, do-
brzy ludzie, że Pan Bóg oburza się na 
wszystko tak jak wy? Może pęka ze 
śmiechu widząc Madonnę, która w ar-
tystycznej bezsilności, chcąc ratować 
się przed artystycznym upadkiem, drze 
Biblię. Wydaje mi się, że Pan Bóg ra-
czej nie poszedłby walczyć z Madon-
ną. Swoich wiernych też pewnie by 
do tego nie zachęcał. Nie naśladujcie 
islamskich fanatyków, którzy wiedzą 
z całkowitą pewnością, czego oczeku-
je od nich prorok Mahomet.

 W przerwach relacji z Francji, w pro-
gramie kulturalnym, BBC przepowia-
da ostrożnie Golden Globe dla „Idy”, 
z czym bardzo się zgadzam. Ida nie 
dostała Golden Globe, ale nie stała się 
przez to gorszym filmem.
  Kupiłem parasol i żółta kurtka Gore-
Tex wróciła do plastikowego worka. 
Jednak nastrój jakoś się nie poprawia. 
Dekompresja w dzisiejszym świecie 
postępuje bardzo wolno.

PS 
   Przed chwilą dostałem e-mail z Po-
łudniowej Azji; pani Aliza Syahrizal 
Mohammed pisze, że jest gotowa po-
dzielić się ze mną swoimi pieniędzmi, 
bo jest dobrą osobą. Poczułem się tro-
chę lepiej.


