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 W średniej wielkości kraju, jakim jest 
Polska, ginie każdego roku w wypad-
kach drogowych blisko sześć tysięcy 
osób i około siedemdziesięciu tysięcy 
zostaje rannych. 
 Artykuły w prasie na ten temat, z re-
guły o charakterze statystycznym są 
więc relacją z wojny.
 Relacje z wojny zawsze są wstrząsa-
jące. Możemy ustosunkować się do 
nich rozmaicie. Możemy na przykład 
uznać, iż w dobrze pojetym interesie 
nas wszystkich jest dążenie do zakoń-
czenia wojny, lub godząc się na nią, 
podejmować działania mające na celu 
zmniejszenie liczby ofiar na drogo-
wych frontach (minimalizacja strat 
własnych). Ze świecą by szukać na ła-
mach prasy pogłębionych dyskusji 
wokół warunków możliwości zakoń-
czenia wzajemnej rzezi, gdyż jest to 
teren ideologicznie niebezpieczny, 
częściej natomiast mamy do czynienia 
z instrukcjami, jak w obliczu okrut-
nego i nieuchronnego losu możemy 
zwiększyć szanse na przeżycie.
 Słyszymy najczęściej: „wypadki by-
ły i będą”, „zasadniczy problem tkwi 
w nas samych”, pecha nie wykluczy-
my, ale możemy zmniejszyć liczbę 
ofiar”. Dlatego też słuchamy pouczeń 
zapowiadaczy pogody, analiz polic-
jantów drogówki, dziennikarzy, a nade 
wszystko specjalistów od motoryza-
cji, na temat „za szybkiej jazdy”, „jaz-
dy po pijanemu”, „niedouczonych kie-
rowców z fałszywymi dokumentami”, 
„kiepskiej infrastruktury”, „złych zna-
ków drogowych”, „niewystarczającej 
edukacji” itd. Za wzór służą nam kraje 
bogatsze, lepiej uzbrojone i przygoto-
wane, które potrafią zmniejszyć straty 
własne o połowę, jakby było w tym 
coś nadzwyczajnego.
 A więc nie permanentny stan wojny 
z udziałem nieprzebranego mrowia 
ciężkozbrojnych pojazdów mogących 
rozwijać prędkość ponad dwieście 
kilometrów na godzinę jest zły, czyli 
nie sposób komunikacji zindywiduali-
zowanej z udziałem maszyn o niewy-
obrażalnej mocy lecz my, jako ofiary, 
jesteśmy sobie winni, że nie jesteśmy
dość dobrze przygotowani do funk-
cjonowania w warunkach śmiertelne-
go zagrożenia. Oczywiście, najgorzej 
przygotowani są piesi, dzieci, starcy i 
„licho uzbrojeni” rowerzyści – najsłab-
si. Aż strach pomyśleć, co będzie, gdy 

zaczną się pojawiać w sklepach znacz-
nie szybsze i cięższe maszyny po przy-
stępnej cenie, na kieszeń przeciętnego 
Kowalskiego. Być może czołg, który
podobno sobie kupił aktor Stallone jest 
zwiastunem nadchodzących czasów.
  Samo pojęcie „wypadek drogowy” 
staje się dzisiaj śmieszne i nieadek-
watne, na wskroś ideologiczne, gdy 
usprawiedliwia codzienną praktykę 
pewnego sposobu bycia.
  Ideologia nie bawi się w subtelności 
i rozróżnienia, jej apologetyczna, nie-
skora do odpowiedzialności funkcja 
sprawia, że niepostrzeżenie utwierdza 
świadomość powszechną w owym 
pierwotnym, zgodnym z najgłębszą 
intuicją rozumieniu „wypadku” jako 
przyrodniczego żywiołu, wobec któ-
rego jesteśmy całkowicie bezradni. 
Możemy co najwyżej, jeśli jesteśmy 
dostatecznie sprytni, dłużej unikać 
śmierci, niczym dobrze wyszkolony 
żołnierz na polu bitwy.
  Świadomość zmistyfikowana jest 
przerażająca w artykułowaniu od nie-
chcenia i pro forma swoich sądów, 
bo przecież tak oczywistych, jak jej 
się wydaje, że właściwie należałoby 
się od nich powstrzymać. Ona nicze-
go nie oznajmia, sama w sobie jest 
oznajmianiem, że oznajmiać nie ma 
sensu. Pod tym względem ma religij-
ną naturę. Wypowiada słowa jak za-
klęcie lub pacierz. Jej rozmaite posta-
cie, od dziecięco-magicznej po rozbu-
dowane konstrukcje epatujące nauko-
wością, jednakowo beztrosko i afir-
matywnie interpretują ten najlepszy 
z możliwych stan – wojny.
 Dla niej nawet śmierć nie odsłania 
bytu, lecz jeszcze intensywniej czyni 
go niedostępnym. Jej potocznymi prze-
jawami są dwie sprzeczne ze sobą i za-
razem uzupełniające się konstatacje: 
„Było mu pisane” i „Sam sobie wi-
nien jest”. Bo też one „dwie w jed-
nym”, niczym „święta dwójca” są dla 
świadomości potocznej istotą świata, 
któremu zawdzięczać trzeba wszyst-
ko, gdy zawdzięczać wypada i nie ga-
nić za nic, jeśli ganić przyjdzie.
  Wypadek. Dzisiaj nie wystarczy 
zwyczajnie zginąć i równie zwyczaj-
nie dać się pogrzebać. Dzisiaj trzeba 
się liczyć z ewentualnością bycia po-
chowanym bez jakiejś części ciała – 
serca, nerki czy wątroby – której uda-
ło się wyjść z wypadku bez szwanku. 

Zezwala na to mądry polski ustawo-
dawca „domniemaniem przyzwole-
nia”, wzruszającym zarówno swym 
humanizmem, jak i ekonomiczną ra-
cjonalnością. Można przypuszczać, że
owa racjonalność pogłębiać się będzie 
i w niedalekiej przyszłości zostaną 
właściwie zagospodarowane pozostałe 
– zmiażdżone, połamane, rozpryśnięte 
– powypadkowe szczątki. Możliwoś-
ci wiele: nawozy, pasza, kosmetyki, 
materace. Dlaczego nie mielibyśmy 
swym „poległym ciałem” przyczynić 
się do podniesienia urodzajności gleby, 
zwiększenia pogłowia trzody chlew-
nej czy poprawy ogólnego stanu higie-
ny osobistej? (A propos – czy ta prze-
rażająca ekonomiczna kalkulacja nie 
ujawniła się wprost w praktyce faszyz-
mu?)
  Powiedzieć za Lévi-Straussem, że 
„człowiek od tysiącleci nie dokonał 
niczego innego prócz powtarzania 
się” znaczy uchwycić absolut o niepo-
jętej, przyrodniczej lub boskiej gene-
zie i skazać się jedynie na studia po-
równawcze. Nie przeceniając ich zna-
czenia i widząc w nich bardziej mate-
riał dociekań niż rezultat, poprzesta-
nę tu na podobnym porównaniu, aby 
z jednej strony wzbudzić szacunek dla
niektórych praktyk i rytuałów z prze-
szłości, tak wstrząsających dla współ-
czesnego humanisty-moralisty, a z dru-
giej zepsuć jego dobre samopoczucie
wynikające z przeświadczenia, że po-
dobne zjawiska mamy już za sobą.
  Aztekowie prekolumbijscy nie ustę-
powali nam pod względem racjonal-
ności. Gdy kapłan, ku uciesze bogów, 
podniósł po raz pierwszy w górę dy-
miące serce, w głowach rozumnej spo-
łeczności rodziły się zasadne pytania: 
Co zrobić z resztą mięsa? Czy nie 
szkoda wyrzucać i karmić bez potrze-
by drapieżne kondory?
  Aztekowie, jako ludzie racjonalni, 
postanowili zjadać pozostałości z do-
datkiem soczystych pomidorów. Ileż 
istnień ludzkich uratowało mięso ofiar! 
Ginący na ołtarzu wiedział o tym i był
dumny: „Wola bogów jest święta, a 
moja ofiara może przy okazji przy-
czynić się do uszczęśliwienia innych 

ludzi”. Być może mądre azteckie wła-
dze uchwaliły stosowną ustawę, za-
kładającą domniemanie przyzwolenia 
na konsumpcję resztek po wielkiej 
uczcie bogów.
 Strukturalna identyczność i argumen-
ty identyczne. Bóg (cywilizacja) wy-
maga ofiar, tak być musi, lecz nic nie 
stoi na przeszkodzie, aby i ludzie u-
szczknęli trochę z boskiej wyżerki. 
Dzisiaj jednak jesteśmy w położeniu 
znacznie gorszym, gdyż bóg cywili-
zacji łapie kogo popadnie i nikt nie 
może czuć się pewnie, natomiast peł-
nomocników azteckich bogów można 
było niekiedy przebłagać lub przeku-
pić.
 Zatem poglądy o wyższości moralnej 
naszych czasów, głoszone przez zado-
wolonych z siebie liberałów, morali-
zujących demokratów i ckliwych kap-
łanów, złożyć można na karb wszech-
obecnej pruderii, jako formy i zasady 
jednocześnie. Bezcłowe sprowadzanie 
setek aut na pękające w szwach „po-
komunistyczne” drogi, czy święcenie 
„kontyngentów” pozbawia resztek złu-
dzeń co do możliwości stawienia czoła 
praktyce wyobcowania również przez 
Kościół.
 Jeżeli przy sześciu tysiącach zabitych 
rocznie i dziesiątkach tysięcy rannych 
w małej Polsce (w Unii – 40 tysiecy 
zabitych i 1,7 mln rannych) nie bije-
my ze zgrozą na alarm, to widocznie 
myślimy, że tak być musi. Cóż bo-
wiem znaczy marne sześć tysiecy, wo-
bec niekwestionowanych korzyści, ja-
kimi obdarza nas bóg cywilizacji? 
Sprzątamy trupy z jezdni, wycinamy 
co trzeba i... jedziemy dalej. (Byłem 
kiedyś świadkiem odciągnięcia na 
chodnik potrąconego na pasach dziec-
ka, zanim przyjechało pogotowie, gdyż 
leżące spowodowało zatrzymanie po-
jazdów. „Żeby nie tamowało ruchu!” 
– ponaglała jakaś kobieta.)
 Jedziemy dalej, to znaczy dokąd? We-
soły liberał powiedziałby: ku samo-
regulacji. Gdy liczba ofiar określony 
pułap, rozpocznie się samoregulujące 
przeciwdziałanie. Jaki będzie ten pułap 
– dziesięć, sto tysięcy rocznie? – trudno 
powiedzieć.

  Jest wielce prawdopodobne, że do 
masowego ludożerstwa w państwie 
Azteków doprowadził kryzys żywnoś-
ciowy. Wielowiekowe niedobory biał-
ka zaowocowały ludożerstwem na du-
żą skalę. Religia w swej ideologicznej
funkcji spisywała się nadzwyczaj dob-
rze i pomagała skutecznie sprawować
władzę. Nie wygląda na to, aby wiele 
zmieniło się od tamtych czasów i jeśli 
nie brać pod uwagę niektórych innych 
form mistyfikacji, to najistotniejsza 
różnica pomiędzy nami i Aztekami 
sprowadza się do ilości świń i krów 
w rzeźniach.
  Idiotyzm całości skutecznie dopeł-
niają pomniejsze pseudoracjonalności 
w relacjach mediów o przyczynach 
wypadków: że nie uważał na drodze, 
że był pijany, że nie przestrzegał prze-
pisów i inne bzdury („Sam sobie wi-
nien jest”). Ta mistyfikująca racjonal-
ność stroi się w szaty zatroskanego 
humanizmu: ludzie wprawdzie giną 
(„Było mu pisane”), ale jakże szlachet-
ny użytek mogą zrobić z własnej śmier-
ci. Nawet medycyna, jak ślepa mucha
dała się złapać na jej lep. W transpla-
ntologii widzi własny triumf, nie do-
strzegając, że stała się zwykłym kon-
sumentem ochłapów. Zda się mówić 
w swej ograniczoności: „Po co rozwi-
jać badania kardiologiczne w innych 
kierunkach, skoro coraz więcej ‘towa-
ru’ leży w zasięgu ręki?”
  To prawda, że nauka nie jest w sta-
nie zrozumieć samej siebie, lecz prze-
cież ludzie ją uprawiający są nie tylko 
naukowcami.
  Nasi moraliści z właściwą sobie hi-
pokryzją oburzają się na Chińczyków, 
którzy nie chcąc pozostać w tyle, kro-
ją podobno na kawałki skazańców. 
Sądzimy, że ten naiwny niesmak mo-
ralny wkrótce się skończy, gdy tylko
cywilizacja wraz z masową motory-
zacją ogarnie i Chiny. Powstanie wte-
dy tyle banków z „częściami zamien-
nymi”, że wystarczy dla całego świata, 
i Chińczycy dołączą do narodów mi-
łujących wartości, zaś skazańcy będą 
mogli spać spokojnie. Być może tylko 
oni.
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