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- Chłopaki, kozice! – ryknął rzucając 
się na nie jak zgłodniały wilk na ścier-
wo.
   Powiązali baty w pęczki i taszczyli 
później do kraju przez pół Ukrainy. 
Wróg wciąż deptał po piętach, więc 
Baryła ze łzami w oczach musiał stop-
niowo pozbywać się balastu. Ze trzy 
sztuki przegrał potem w karty, kilka mu 
ukradli, a po cudownym zwycięstwie 
nad Wisłą pozostał już tylko jeden. 
Powrócił ze swym trofeum do Białej. 
Nikt w okolicy nie mógł się pochwalić 
taką fest kozicą.
 Na wyprawie Kutyły najbardziej sko-
rzystały konie, którymi powoził po po- 
wrocie, gdyż starał się oszczędzać bat 
i nie wywijał nim z taką furią jak nie-
gdyś...  Ach – podrapał się po głowie 
pan Wacek – zapomniałbym. Podczas 
odwrotu z Kijowa Kutyła odwiedził 
z kilkoma kolegami niewielką pasie-
kę w pobliżu pewnej cerkwi. Najedli 
się wosku, bo nie mieli cierpliwości 
ssać miodu z woskowych palet. Leże-
li potem, baciary, całą noc na wozie, 
niezdatni do marszu. Dowódca baonu 
kazał im knoty w tyłki powsadzać, że-
by nie jechali bezczynnie i przynaj-
mniej drogę oświetlali. A oni wychy-
lali się tylko na boki i wymiotowali 
pod koła.

Poglądy (1986 r.)

  Ćwiczenia z filozofii na Wydziale 
Ekonomiki i Zarządzania UG w So-
pocie. Słoneczko za oknem przygrze-
wa. Wiosna nadchodzi. Nowe się zbli-
ża. Student z zapałem prezentuje swój 
pogląd na państwo. Moim zdaniem, 
twierdzi, państwo w jakiejś tam mie-
rze służy interesom ogółu, na przykład 
broni wszystkich przed najeźdźcą, cho-
ciaż nie dla każdego najazd musi być
jednakowo straszny. Może się przecież 
zdarzyć, że skutki podboju stworzą dla 
wielu ludzi sytuację korzystniejszą od 
wcześniejszej. Wydaje mi się jednak, 
że państwo służy przede wszystkim 
najbogatszym. Można nawet powie-
dzieć, że stoi na straży ich uprzywile-
jowanej pozycji...
- Widzę, że po marksowsku pojmuje 
pan istotę państwa – przerwał asystent.
  W oczach studenta pojawiło się jakby 
zmieszanie, może nawet przerażenie. 
Zatrzepotał powiekami i wykrztusił:
- To jest po marksowsku?
- Mniej więcej.
- W takim razie będę musiał natych-
miast zmienić poglądy! – krzyknął stu-
dent, łapiąc się za głowę.

Swój wśród swoich (2005 r.)

   Poszedłem za poetycką potrzebą i 
zrobiłem wierszyk. Bliscy powiedzieli 
„jaki ładny wierszyk”. Patrzyłem nań 
i dumny byłem, jak dziecko podzi-
wiające własną kupkę w nocniczku. 
A później poszedłem do księgarni, 
gdzie zobaczyłem tysiąc książeczek 
i w każdej było tysiąc ślicznych wier-
szyków, i doświadczyłem uczucia jak
w szalecie miejskim, tyleż przytłacza-
jącego, co uskrzydlającego – człowiek-
-poeta wśród poetów-ludzi.

   Pamiêtam, jakby to by³o wczoraj, 
gdy sz³am – ma³e dziecko – podziem-
nym tunelem na dworzec autobusowy,
z mam¹ za rêkê. By³o ciemno i mroŸ-
no, jak to w zimowy wieczór. Droga 
na przystanek wyd³u¿a³a siê w nie-
skoñczonoœæ, a cel podró¿y z ka¿dym 
krokiem zamiast siê przybli¿aæ – by³ 
coraz odleglejszy. Dryfując między
szarym, jednolitym t³umem postaci 
ci¹gniêta przez mamê niczym ma³a 
³ódka przez holownik, zaczê³am po-
padaæ w stan dzieciêcego znu¿enia, 
które w moim przypadku objawia³o siê 
nasilonym marudzeniem, a finalnie
skrajn¹ apati¹. Wszystko jednak zmie-
ni³o siê w u³amku sekundy, gdy na ho-
ryzoncie pojawi³ siê On. Nagle moje 
oczy powiêkszy³y się do niebotycz-
nych rozmiarów, rêka z wyprostowa-
nym palcem wskazuj¹cym mimowol-
nie powêdrowa³a ku górze, a z ust wy-
rwa³o siê: „Mamo, patrz, Murzyn!” 

  Niestety, moja ekscytacja tym nie-
samowitym widokiem równie szybko
jak rozb³ys³a, zosta³a zduszona zim-
nym, karc¹cym spojrzeniem mojej 
matki. Zdezorientowana, szuka³am
wzrokiem poparcia wœród otaczają-
cych przechodniów, wszak ktoœ oprócz 
mnie musia³ Go zauwa¿yæ. Na ich 
twarzach malowa³a siê jednak tylko
ch³odna obojêtnoœæ, lub kpiące uśmie-
chy. Zosta³am szybko wepchniêta do 
autobusu i kolejne pó³ godziny drogi 
powrotnej do domu spêdzi³am niczym 
na kazaniu w koœciele, s³uchaj¹c kolej-
nych argumentów mojej mamy, która
stara³a siê wyt³umaczyæ mi, ¿e poka-
zywanie palcem jest niegrzeczne, gdy¿ 
jest to taki sam cz³owiek i mo¿e mu 
siê zrobiæ przykro. Ja jednak gotowa-
³am siê ca³a nie mog¹c zrozumieæ, cze-
mu nikt nie widzi tego co ja i gryz¹c 
siê w jêzyk, by nie wykrzyczeæ „Ale 
On wcale nie jest taki sam, jest czarny, 
jest inny!”. Dlaczego mama poci¹gnę-
³a mnie w drug¹ stronê, dlaczego nie
mog³am podejœæ, popatrzyæ z bliska? 
Dotkn¹æ Jego skóry, zapytaæ czy nie 
jest Mu zimno, przecie¿ w Afryce nie 
ma zimy? Dowiedzieæ siê, czy ma 
przekłuty nos, w który mo¿e w³o¿yæ 
koœæ, i czy tañczy³ kiedyœ w rytm bê-
benków, w spódniczce z trawy, jak wi-
dzia³am w bajkach?
 Moje rozgoryczenie siêgnê³o szczy-
tu, gdy uœwiadomi³am sobie, ¿e ma-
ma mog³a zaprzepaœciæ moj¹ jedyn¹ 
szansê na zadanie tych pytañ, przecie¿
wczeœniej widzia³am takich jak On tyl-
ko w telewizji, a do Afryki jest bardzo 
daleko. 
  Jako skrajnie rozpieszczone dziecko 
rzadko doznawa³am karcenia przez 
rodziców, mo¿e dlatego incydent ten 

trwale zapisa³ siê w mojej pamiêci. 
Mo¿e dlatego dziœ ju¿ nie pokazujê 
niczego palcem. Nie znaczy to jednak 
wcale, ¿e bêd¹c osob¹ doros³¹ rozu-
miem wiêcej, ni¿ jako 3-4 letnie dziec-
ko, chyba przeciwnie. Tamtego zimo-
wego wieczoru radykalna inność tego
cz³owieka wzglêdem mojego codzien-
nego ¿ycia i œwiata, w którym dane mi
by³o ¿yæ, nie budzi³a we mnie agresji 
czy lêku, lecz zwyk³¹ dzieciêc¹ cieka-
woœæ. Odrobinę podziwu i euforię tłu-
mion¹ jedynie faktem, ¿e nikt poza 
mn¹ nie dostrzega³, i¿ tak „fajnie” jest 
zobaczyæ kogoœ niezwyk³ego.  
 Wkroczywszy w œwiat doros³ych do-
zna³am niema³ego szoku, kiedy oka-
za³o siê, ¿e œwiat ten nie jest zarezer-
wowany jedynie dla karc¹cego spoj-
rzenia mojej mamy; co wiêcej, ¿e in-
noœæ wcale nie jest „fajna”, lecz bywa 
czêsto niewygodnym tematem, z³em 
koniecznym, lub plag¹ XXI wieku,

któr¹ nale¿y jak najszybciej zwalczyæ 
nie zadaj¹c pytañ i nie t³umacząc cze-
mu. Ku mojemu zdziwieniu, niektórzy
ludzie chcieli j¹ zwalczać, nierzadko
przy u¿yciu przemocy. By³am w ¿yciu 
œwiadkiem scen, które mo¿na uznać
za barbarzyñskie w naszym cywilizo-
wanym œwiecie, kiedy to m³odzi lu-
dzie ok³adali id¹cego spokojnie Afry-
kañczyka, czy innego cz³owieka o ró¿-
nym od bia³ego kolorze skóry. Zda-
rza³y siê tak¿e mniej drastyczne, lecz 
równie niemi³e sytuacje, kiedy kolpor-
ter rozdaj¹cy mijającym go przechod-
niom darmowe gazetki o tematyce 
narodowo-patriotycznej, ostentacyjnie 
cofa³ rêkę, gdy zbliżał się do niego ko-
kê, gdy zbli¿a³ siê do niego kolega mo-
jego brata o czekoladowym kolorze
skóry. Nie interesowa³o go, ¿e urodzi³ 
siê w Polsce, ma mamê Polkę i pol-
skie obywatelstwo; wa¿ny był tylko
nieszczêsny kolor skóry.  
  Z czasem zauwa¿y³am, ¿e „innoœæ” 
dostrzegana tak¿e na zupe³nie pro-
zaicznych p³aszczyznach, i ¿e sama t¹ 
innoœci¹ tak¿e zosta³am naznaczona. 

W wieku gimnazjalno-licealnym, jak 
wiêkszoœæ m³odzie¿y, nale¿a³am do
pewnej subkultury. Wizualnie sprowa-
dza³o siê to do noszenia charakterys-
tycznych butów i zdecydowanej pre-
ferencji wobec jednego koloru przy 
wyborze ubrania; hobbystycznie – do 
s³uchania konkretnego typu muzyki; 
mentalnie by³am zagorza³¹ pacyfistk¹ 
i normaln¹, weso³¹ nastolatk¹. Zawsze 
wydawa³o mi siê to normalnym zacho-
waniem, gdy¿ cz³owiek, jako zwierzê 
stadne, tworzy grupy podobnych so-
bie, tam czuje siê bezpieczniej, raźniej.
Wielu ludzi widzia³o we mnie jednak 

wyznawczyniê wszelkiego zła, skła-
daj¹c¹ krwawe ofiary na o³tarzu, oso-
bê, która z ca³¹ pewnością jest uzależ-
niona od œrodków odurzaj¹cych lub, 
w najlepszym przypadku, wandala 
niszcz¹cego miejscowe cmentarze.
Popularne by³o tak¿e okreœlenie „bru-
das”, choæ nigdy nie mia³am proble-
mów z higien¹ osobistą i nie zauwa-
¿y³am, by ktokolwiek z moich znajo-
mych mia³ z tym problem wiêkszy ni¿ 
reszta spo³eczeñstwa. Okazało się, że
charakterystyczny wygląd wystarczał,
by niejednokrotnie spotkaæ siê z nie-
przyjemnymi zachowaniami, agresj¹, 
czy zostaæ wpisanym na czarn¹ listê 
trudnej, potrzebuj¹cej resocjalizacji 
duchowej, m³odzie¿y w skórzanym 
notesie ksiêdza proboszcza.
  Przygl¹daj¹c siê uwa¿nie otaczaj¹-
cym mnie ludziom spostrzeg³am, ¿e 
„innych” jest jeszcze wiêcej. Niektó-
rych mo¿na by³o rozró¿niæ na pierw-
szy rzut oka, np. nie posiadali marko-
wych ubrañ, byli biedni, byli upoœle-
dzeni, kalecy, mieli krzywe zêby, nad-
wagê czy zeza. Byli te¿ tacy, którym

nale¿a³o siê przyjrzeæ dok³adniej, by 
ich innoœæ odkryæ. Jedni uczyli siê bar-
dzo dobrze – kujoni, drudzy bardzo Ÿle 
– idioci, kolejni utykali lekko na pra-
wą nogê, ale tylko przy wchodzeniu 
po schodach. Oni wszyscy byli winni
bycia „innymi”.  
  Nie mog³am zrozumieæ, sk¹d nagle 
utworzy³o siê tyle innoœci i tak na-
prawdê wzglêdem czego „normalne-
go” by³y ustanowione. Murzyn by³ 
inny, czarny, bo ja by³am bia³a: pro-
ste wizualne porównanie dziecka. Ale
w mikrospo³eczeñstwie, jakim by³a 
klasa, otyli byli inni, bo by³o ich tylko 
dwoje – czy w klasie z tylko dwiema 
osobami chudymi to one by³yby inne?  
Kiedy innoœæ przesta³a byæ „fajna”, i 
czemu ludzie nie chc¹ za moim przy-
k³adem z lat dzieciêcych zadaæ pyta-
nia, czy poznaæ bli¿ej coœ, co jest dla 
nich niespotykane, a wrêcz przeciw-
nie, zwykle chc¹ to zniszczyæ lub ode-
pchn¹æ od siebie na bezpieczn¹ od-
leg³oœæ. W którym momencie w czło-
wieku rodzi siê chroniczny lêk, agresja 
i potrzeba napiêtnowania tego, co mu 
niepodobne? 
  Jeœli za³o¿ymy, ¿e dziecko jest wolne
od takich uprzedzeñ, to przecie¿ logi-
ka wskazuje, ¿e z wiekiem, nabywa- 
jąc wiedzy i doœwiadczenia, cz³owiek 
doros³y powinien zrozumieæ pod³o¿e 
bezwiednego zachowania dziecka. 
Powinien w pe³ni œwiadomie rozwijaæ 
chêæ poznania jak¿e wielu otaczaj¹-
cych go innoœci, by nareszcie zrozu-
miawszy je, przejœæ nad nimi do po-
rz¹dku dziennego jak do zjawisk o-
kie³znanych i w zupe³noœci zwyczaj-
nych, które nie bêd¹ ju¿ w nim budzi-
³y zdziwienia czy trwogi. Więc dla-
czego tak nie jest? Czy rozwin¹wszy 
nasze pierwotne instynkty, jako do-
roœli ludzie, jesteœmy zdeterminowani 
niczym zwierzêta, by unicestwiać to
co inne? Czy jak jednolite stado „za-
dziobiemy” wszystkie malowane pta-
ki?  
  Dziœ ju¿ nie pokazujê palcem ludzi, 
którzy ró¿ni¹ siê ode mnie. Czasem 
myœlê, ¿e jest to wynik przyzwyczaje-
nia, ¿e kampanie protolerancyjne zro-
bi³y swoje, czasem, ¿e zobojêtnia³am 
na przesycone innoœci¹ spo³eczeńst-
wo. Niekiedy obawiam siê te¿, ¿e po-
rwa³a mnie „trendy” fala szumnie pro-
pagowana has³em „Nie tolerujê nieto-
lerancji”, lub ¿e wszystko, co robiê, to 
farsa, a wzrok odwracam ze strachu 
lub wstydu, bo nie wiem jak się za-
chowaæ. Dziœ patrzê karc¹cym spoj-
rzeniem na tych, którzy ogl¹daj¹ siê 
na ulicy, œmiej¹ siê, czy wyg³aszaj¹ 
niewybredne komentarze w kierunku 
„innych”. Dziœ wiem, ¿e to w du¿ej 
mierze dziêki mamie. Mam także na-
dziejê, ¿e w tym co robię i myślę nie
ma hipokryzji, i ¿e sama nie ulepiłam,
z gliny strachu i nienawiœci, wielu „in-
nych” z ludzi, którzy stanêli na mojej 
drodze w ¿yciu.

MONIKA KORZENIEWSKA

Inni


