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BOŻENA PTAK

PRAWDA

Jest względna
niestety coraz rzadziej bywa bezwzględną
prawdziwą czasami bywa
i znaków zapytania ma pełno
wokół
nie ma jednego imienia
zmienia się w czasie
szczególnie histerycznym
z lewej strony na prawą
giba się
nie unika makijażu
dlatego w druku jej szczególnie
ślicznie
z próżnego w próżne przelewana
budzi się z kacem
ma swoje chody 
i szerokie plecy
a kiedy wpół zgięte
przybierają minę półprawdy
stają się przynętą
dla wygłodniałego tłumu
któremu właściwie jest i tak
obojętna

fot. A. Jar

   Sytuacja jest dziwna. Straszymy, 
my ludzie, siebie samych kataklizma-
mi, których albo ju¿ jesteœmy, albo 
bêdziemy sprawcami: trzeci¹ wojn¹ 
œwiatow¹, dziur¹ ozonow¹, efektem 
cieplarnianym, tragiczn¹ dewastacj¹ 
przyrody, czy utoniêciem w œmieciach. 
Obwiniamy siê przy tym jako ludz-
koœæ, bijemy w piersi, do siebie apelu-
jemy i sami nad sob¹ p³aczemy. Ludz-
koœæ z lotu ptaka wygl¹da, jak chory 
psychicznie, który wci¹¿ siê chlasta i 
wci¹¿ nad ranami ³zy roni, ¿eby sobie 
ul¿yæ.
  Generalnie, na co dzieñ, jako poje-
dyncze osobniki jesteœmy bardzo ro-
zumni, co czyni sytuacjê podwójnie 
dziwn¹: rozumne osobniki tworz¹ 
bezrozumn¹ kupê. Wniosek z tego 
p³ynie, ¿e tylko jako wariaci tworzy-
libyœmy ludzkoœæ rozumn¹. Niestety 
raczej ma³o kto chce byæ wariatem 
dla rozumnej ludzkoœci, wolimy byæ 
rozumnymi z osobna dla ludzkoœci-
wariata.     
  Jako osobniki rozumne niekiedy po-
czuwamy siê do winy, lecz s³usznie 
(prawniczo) mniemamy, ¿e nie jest to 
wina umyœlna. Wed³ug prawa warun-
runkiem winy umyœlnej jest tak zwany 
zamiar bezpoœredni (dolus directus), 
z którym mamy do czynienia wów-
czas, gdy sprawca mia³ zamiar uczy-
niæ to, co uczyni³ (chcia³ zabiæ i zabi³). 
Warunkiem winy nieumyœlnej jest za-
miar ewentualny (dolus eventyalis): 
nie chcia³, ale zrobi³ (nie zamierza³ 
zabiæ, lecz zabi³). Lekkomyœlnoœæ i 
niedbalstwo s¹ rodzajami winy nie-
umyœlnej.
  Bu³at Okud¿awa œpiewa³ kiedyœ o 
trzeciej wojnie, której bêdziemy win-
ni wszyscy (ja i ty). W piosence cho-
dzi oczywiœcie o zamiar ewentualny,
bo przecie¿ nie bezpoœredni – nikt, 
poza psychopatami, nie chce trzeciej 
wojny œwiatowej, czy dziury ozono-
wej. Jeœli ludzkoœæ po trzeciej wojnie, 
globalnym zaczadzeniu, przeludnie-
niu, odtlenieniu i czym tam jeszcze,  

zasi¹dzie przed boskim s¹dem, bêdzie 
karana za zamiar ewentualny. Rodz¹ 
siê pytania: Czy œwiadomoœæ konsek-
wencji w³asnych dzia³añ nie wyklucza 
jednak zamiaru ewentualnego i nie 
œwiadczy o zamiarze bezpoœrednim? 
Czy w grê wchodzi jedynie lekko-
myœlnoœæ i niedbalstwo, skoro – jak 
rymowa³ Brecht – „cz³owiek bardziej 
sprzyja dobru niŸli z³u, ale warunki 
nie sprzyjaj¹ mu”?
 Czy nauczycielka mieszkaj¹ca piêæ-
set metrów od szko³y, w której uczy
matematyki, musi podje¿d¿aæ pod 
szko³ê autem i buchaæ uczniom w 
twarz z rury wydechowej? Mówi, ¿e 
musi. „Przecie¿ teraz wszyscy pod-
je¿d¿aj¹”. Jako osoba „rozumna” bez 
trudu powo³uje siê na okolicznoœci i 
wyk³ada swoje „s³uszne racje”. Spró-
bujcie powiedzieæ w sklepie, ¿e prze-
lejecie sobie do bañki wódkê, wino, 
piwo, czy mleko, a butelki i puszki 
zostawicie, aby ich nie znosiæ do do-
mu, ¿eby je musieæ potem wywoziæ, 
segregowaæ, utylizowaæ. Odmówi¹ i 
orzekn¹: wariat. Spróbujcie powie-
dzieæ rodzicowi, ¿eby nie zostawia³ 
w³¹czonego silnika w aucie, gdy od-
prowadza dziecko do przedszkola. 
„Coœ siê panu nie podoba?” „Czy ma 
pan po kolei w g³owie?” Powiedzcie 
przedsiêbiorcy, ¿eby zamiast reduko-
waæ miejsca pracy, pozostawi³ je i 
tylko skróci³ wszystkim pracownikom 
czas pracy. Puknie siê palcem w czo-
³o. Powiedzcie, ¿e nie nale¿y zwalniaæ 
nauczycieli z pracy z powodu ni¿u 
demograficznego i ubolewaæ z tego 
powodu, lecz w³aœnie cieszyæ siê, sko-
rzystaæ ze wspania³ej okazji i stwo-
rzyæ mniej liczne klasy dla lepszych 
efektów nauczania, a zaœmiej¹ siê z po-
litowaniem (wci¹¿ obowi¹zuje prze-
pis, ¿e do klasy mo¿na wepchn¹æ trzy-
dziestu piêciu uczniów – i wpychaj¹,
i klepi¹ o ni¿u, i zwalniaj¹ ludzi); nie 
pojedŸcie na wycieczkê w celu poszu-
kiwania prawdy – wariat; nie jedŸcie 
w œwiat w celu krzewienia prawdy i 

obrony „naszych” interesów – wariat; 
spróbujcie siê nie œpieszyæ –  stratuj¹ 
wariata.
  Sprawa jest jak widaæ bardziej skom-
plikowana, bo nawet wówczas, gdy
mamy œwiadomoœæ przykrych skut-
ków w³asnych dzia³añ, dzia³ania te 
podejmujemy. „Widzê dobro i je po-
chwalam, mimo to pod¹¿am za z³em” 
(video meliora proboque, deteriora 
sequor). Nale¿a³oby zatem winê nie-
umyœln¹ wzbogaciæ o ewentualnoœæ:
„nie chcia³, ale musia³”. Na owym 
„musia³” koncentruje siê niestety 
myœlenie i dzia³anie naszej epoki, a 
niebem wolnoœci („chcia³”) tylko siê 
afiszujemy, skutkiem czego wina a¿ 
kipi nam ze ³bów, i pomimo ¿e nie-
umyœlna, ¿e zamiar ewentualny, nie 
mamy szans na zbawienie. Pozosta³o 
nam jedynie dopraszaæ siê ³aski bos-
kiej. Ale czy wypada? Tylko konsek-
wentni wariaci bêd¹ zbawieni.

ANDRZEJ KWIATEK

Zamiar ewentualny   

Barbara i Stelian Kulig zapraszają

***

Boję się
że znowu zachce mi się żyć
lustro staje się tylko lustrem
odbicie odbiciem
siwe włosy znowu można przefarbować
i skrócić
wygładzić czas na twarzy
zrobić krok
w kierunku nowych marzeń
pies merda do mnie
wesołym ogonem
słońce pod stopami
układa wszystkie cienie
znowu gramy jak dzieci
w zielone
i na nic nie jest za późno
aż do jesieni


