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ROMAN SABO

TERAZ

Teraz, gdy odszedł mój kochany mąż
Ja, żona, żądam jak najszybszej śmierci

Chcę raz na zawsze rzucić tę krainę cieni
Twardych jak ciernie gdy słońce ostre i wysoko

Odmawiam przebywania w przechowalni ciał
Noszenia pieluch strojów zbędnych makijaży

Wstrętne mi kruche kości skóra jak pergamin
Myśli z kolorów sprane jak znoszony łach

Płukanie sztucznych zębów resztkami kompotu
Płaczliwe wyklinanie losu nieobecnych dzieci

Nawet muzyka nie dla głuchnących uszu
Słowa raz docierają, choć najczęściej nie

Zwłaszcza gdy o życiu mówią tonem pocieszenia
Jak gdyby słowa mogły ująć coś cierpieniu

  Poœpiech jest zawsze zwi¹zany ze 
zmian¹. Co to jednak znaczy, ¿e coœ 
– œwiat, cz³owiek – zmienia siê? Czy 
byt mo¿e podlegaæ zmianie? Czy 
œwiat, który zmienia siê – nie mówiê 
nawet: gdzieœ siê œpieszy – czy ten 
œwiat w ogóle jest? Owszem, mówi³ 
Heraklit z Efezu, jest - tyle tylko, ¿e 
jest to œwiat sprzeczny wewnêtrznie i 
¿e lepiej w takim razie mówiæ o nim,
¿e staje siê, ni¿ ¿e jest. Takiemu sta-
nowisku przeczyli Parmenides i Platon
wskazuj¹c, ¿e to co jest, jest teraz; ¿e
zatem – by uzasadniæ ow¹ aktualnoœæ 
– trzeba za³o¿yæ ca³kowit¹ trwa³oœæ, 
zwan¹ przez Platona ide¹ b¹dŸ form¹. 
Takie te¿ s¹ potoczne intuicje jêzyko-
we, zgodnie z którymi mówimy „jest” 
o czymœ wzglêdnie trwa³ym, co zda³o 
egzamin z czasu. ¯e to jest mi³oœæ, nie
bez zaskoczenia uœwiadomi³a sobie 
¿ona Tewiego Mleczarza po wielu la-
tach zupe³nie wszak nie sielankowego 
ma³¿eñstwa.
  Poœpiech jest zmian¹, jest zmian¹ 
w stanie gor¹czki i zmian¹ w stanie 
lêku. Lêku, nie strachu - czegoœ, co nie 
ma widocznych uzasadnieñ. W po-
œpiechu kryje siê presja rywalizacji i 
presja czasu, którego jest coraz mniej. 
Tak¿e – odczucie obecnoœci jakkol-
wiek pojêtego „sêdziego”, jest tu za-
tem i presja spodziewanej nagrody. S¹ 
w poœpiechu niecierpliwoœæ i nadzieja 
- obie podszyte lêkiem, ¿e mo¿na nie
zd¹¿yæ. Mówi¹c „mo¿na nie zd¹¿yæ” 
mamy zazwyczaj na myœli coœ, co jest 
przed nami; poœpiech determinowa-
ny jest stanem usytuowanym w przy-
sz³oœci, wi¹¿e siê z celem i z pytaniem 
„po co?”.
  Chodzi w poœpiechu o to, by zd¹¿yæ 
– na co? Co jest jego celem? Zdaje 
siê, ¿e chodzi o coœ w³aœnie trwa³e-
go, co pozwoli³oby nie spieszyæ siê 
ju¿ i nareszcie odpocz¹æ. S¹ zapewne 
ludzie, dla których najwa¿niejsz¹ rze-
cz¹ jest samo d¹¿enie do celu – uro-
dzeni wêdrowcy; jednak regu³a po-
œpiechu jest bodaj inna. Urodzony wê-
drowiec (homo viator) nie œpieszy siê,
on smakuje ka¿dy krok – œpieszy siê 

ktoœ, kto jak najprêdzej chce mieæ 
drogê za sob¹. Mo¿na us³yszeæ tu ja-
kiœ – czyj?! – z³oœliwy chichot; mo¿-
liwe ¿e poœpiesznie szukamy czegoœ, 
od czego siê w³aœnie oddalamy. S¹-
dzimy, ¿e œwiat ucieka, odje¿d¿a ni-
czym poci¹g z peronu, gdy tymcza-
sem zostaje on coraz bardziej z ty³u.
  Poœpiech, który jest mierzeniem siê 
z fantomem zmieniaj¹cego siê œwia-
ta, mo¿e przybraæ tak banaln¹ postaæ, 
jak¹ jest tzw. kariera. Znamienne, ¿e
francuskie s³owo carriere odsy³a do 
„toru wyœcigowego”, „popuszczania 
cugli”, czy wprost – do „biegu ¿ycia”.
Mo¿na oczywiœcie wyobraziæ sobie
tak¹ sytuacjê, ¿e cel owego „biegu” 
mieœci siê w samym cz³owieku, któ-
ry znalaz³ siê w œwiecie luster, wpad³
w niszcz¹cy mechanizm autoanalizy, 
perfekcjonistycznej samonaprawy 
b¹dŸ narcystycznego nienasycenia 
samym sob¹. Nie bez podstaw Karl 
Jaspers pisa³ o cz³owieku jako o by-
cie „niedokoñczonym” i wci¹¿ „po-
tencjalnym”. Cz³owiek, wskazywa³ 
Albert Camus, jako jedyny nie chce 
byæ tym, kim jest. Mo¿na wiêc myœleæ 
o „biegniêciu” w g³¹b siebie, o trans-
gresji ku sobie, jak okreœla to Józef 
Kozielecki. Jednak ju¿ potoczna ob-
serwacja – nie najgorsze Ÿród³o wie-
dzy – pokazuje, ¿e dzieje siê zazwy-
czaj inaczej, ¿e kierunek tej transgre-
sji jest odœrodkowy. Cz³owiek wy-
chodzi poza siebie – kieruje siê ku rze-
czom (to chyba najwyraŸniejsza ce-
cha dzisiejszych czasów), ku ludziom, 
bywa ¿e ku wartoœciom i symbolom. 
Cz³owiek opuszcza, gubi siebie, œpie-
sz¹c do œwiata coraz natarczywiej 
obecnego, coraz sprawniej reklamu-
j¹cego swa obecnoœæ i coraz szybciej 
zmieniaj¹cego sw¹ uwodliw¹ twarz. 
Gubi¹c siebie – przywdziewa cz³o-
wiek maski: kulturowe, obrzêdowo-
religijne, towarzyskie itp. I jak tu nie
uznaæ uniwersalnej wartoœci mitu o 
Proteuszu, który potrafi³ przybraæ do-
woln¹ postaæ, tylko w³asnej nie móg³
odzyskaæ.
  Opuszczanie siebie i wype³nianie 

siê œwiatem, to œwiadectwo – czego?
Rozpieraj¹cego poczucia mocy, czy 
raczej lêku i s³aboœci? To wyraz pod-
boju œwiata, czy bardziej ucieczki od
w³asnego JA, niezdolnego ju¿ znosiæ 
siebie? Pierwsz¹ mo¿liwoœæ wybiera-
j¹ chêtnie chrzeœcijañscy komentato-
rzy, mówi¹cy o pysznej naturze ludz-
kiej, z której wziê³y siê najpierw grzech
pierworodny, potem zanik poczucia
tabu oraz pomieszanie sfer sacrum i 
profanum, wreszcie wiara w postêp, 
projektowanie œwiata, podbój Kosmo-
su i genetyczne eksperymenty. Nato-
miast o lêku i ucieczce od JA mówi¹ 
psychoanalitycy. Erich Fromm pos³u-
guje siê terminem „ucieczka od wol-
noœci” i twierdzi, ¿e wolne, podmio-
towe JA jest zagro¿eniem egzysten-
cjalnym, którego mo¿na unikn¹æ po-
przez samozatratê: stany orgiastyczne,
twórcz¹ ekstazê, wtopienie siê w t³um 
b¹dŸ zjednoczenie symbiotyczne. O 
ucieczce od siebie mówi równie¿ Ka-
ren Horney, gdy opisuje neurotyczne 
zagubienie i pogoñ za takimi substytu-
tami, jak w³adza, presti¿, pieni¹dze czy 
seks.

Pośpiech
ANDRZEJ C. LESZCZYŃSKI

Adebandji Alade Don’t Be Good, Be Great

On – cóż, moc swoją mierzył Lewiatanem
A ludzkie ciało marnie lepiąc z prochu

U schyłku życia w czarną wtrącił dziurę
Gdzie byty i niebyty kłębią się zmieszane

Gdzie wieczność równa bezczasem godzinie
Pół roku nie ma jest cieniste nic

Gdyby istniała droga mi Rodzina
Ze szczebiotem wnucząt dziennym rozgardiaszem

Mogłabym jeszcze choć przez chwilę wierzyć
W sens bytu ujętego w nawiasy nieszczęścia

Ale tym co zajęci mniej zaprzeszłym losem
Nie w głowie życie żony gdzie i jak jest mąż

Stąd im mniej pewna jestem odpowiedzi
Tym bardziej pragnę odejść aby się dowiedzieć

(ciąg dalszy na stronie drugiej)


