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 Otacza mnie niezliczona ilość rzeczy: 
ksi¹żki, filiżanki i spodeczki, o³ówki, 
zegarki, bibeloty, zeszyty, suszone 
kwiaty, d³ugopisy, zapa³ki, p³yty, butel-
ki, widelce, buty, nożyczki... Niektóre 
z nich s¹ niepowtarzalne, pojedyncze, 
różni¹ się od siebie nawzajem i przy 
tym daj¹ się dobrze poznać. S¹ jak sta- 
rzy, dobrzy przyjaciele. Inne przeciw-
nie – wielokrotne, podobne do innych 
egzemplarzy, występuj¹ dużymi gru-
pami i gdyby mia³y ochotę, mogłyby
mnie osaczyć. Przypominaj¹ tajne sto-
warzyszenie, które skrywa jakiś sekret 
– raczej niebezpieczny, raczej mrocz-
ny. Najbardziej niepokoj¹c¹ tajemnicę 
ma Towarzystwo Rzeczy Jednorazo-
wych. Należ¹ do niego jednorazowe 
widelce, chusteczki, d³ugopisy, butelki, 
rękawiczki, strzykawki. Ta tajemnica 
dotyczy życia, a raczej tego, co dzieje 
się potem.

MA£GORZATA KUBIAK
 Opisy, prezentacje, relacje, czyli sze-
roko pojęte rozmaite formy odnoto-
wywania, są w większości obszarem 
powszechnie „widocznego” („rzeczy-
wiście tak jest”). Wystarczy nowe o-
kreślenie, by stworzyć pozór odkryw-
czości. Nowych określeń nie należy 
całkowicie lekceważyć, pozwalają 
bowiem wyrwać się czasem z ograni-
czoności „utartego”, zwiększyć szansę 
na skok w istotę rzeczy, z reguły jed-
nak nie wykraczają poza „dodanie” 
i tylko nim się delektują. W świecie 
rzeczy nie inaczej. Potocznie się mó-
wi o społeczeństwie konsumpcyjnym, 
filozoficznie – o „epoce dodawania”.  

Człowiek nieprzystosowany doświad-
cza uczucia lęku: - Jezus Maria, już 
nie ma gdzie kłaść, niedługo zarwie 
się podłoga! Człowiek przystosowa-
ny wcale się nie przejmuje i dostawia, 
dostawia: szklankę do szklanki, piętro 
do piętra talerz do talerza, szampon do 
szamponu, imprezę do imprezy, ro-
wer do roweru, śrubkę do śrubki, klu-
czyk do kluczyka, inwestycję do in-
westycji, licznik do licznika, armatę 
do armaty, wynalazek do wynalazku, 
wojnę do wojny, pudełko do pudełka,
wskaźnik do wskaźnika; idzie wciąż 
na lep wszechobecnego kuszenia: do-
staw! dostaw! A gdy już nie ma miej-
sca na wetknięcie, zawiesza nową pół-
kę obok starej, aby można było dalej
dokładać. Później już tylko, jeśli pod-
łoga się nie zarwie, wywala się to 
wszystko drzwiami i oknami, prze-
wala i wala po podwórku, pod noga-
mi, pod nosem, przelewa przez hory-
zont, zaśmieca oceany, wlewa do 
mózgu, w trzewia, zalewa twarz. Wy-
miotowanie na potęgę. W efekcie po-
jawiają się, jako próby odreagowania,
marzenia przejedzonego o niejedzeniu 
(odchudzanie, wyprawy przeżycia, na-
turalne diety). Jedno wielkie żarcie-
-nieżarcie. U żebraka na wózku nie 
inaczej. Mógłby na swoim wehikule 
wypisać „handel obwoźny”. Wozi nim 
wszystko – od zużytych szczoteczek
do zębów, po zardzewiałe grille i stra-
wione światopoglądy, i wie wszystko
o wszystkim. Ktoś mógłby powie-
dzieć – i miałby rację – że prawienie 
o dostawianiu jest jeszcze jednym do-
stawieniem.
  Wraz z odczuwaniem absurdu po-
jawia się pytanie o sens. Sens życia. 
Niektórzy, nazwijmy ich indywidua-
listami, na przykład J.M. Bocheński, 
uważają, że „sprawa sensu życia jest 
sprawą prywatną”, przy czym pod-
kreślają, iż istotnym warunkiem sensu 
jest cel, do którego człowiek musi dą-
żyć. Jedni osobnicy stawiają przed 
sobą cele, które próbują realizować, 
czyniąc w ten sposób swoje życie sen-
sownym, inni tego nie robią i tkwią 
w poczuciu absurdu. Mówienie o sen-

sie życia jakiejkolwiek zbiorowości 
– społeczeństwa, narodu, ludzkości  
– jest błędem. Celowości w jej funk-
cjonowaniu nie ma co szukać. Inaczej 
mówiąc, ja jako Franek Kowalski mo-
gę szukać sensu i żyć sensownie, lecz 
bycie warszawiaków, Polaków, Euro-
pejczyków i Ziemian leży poza sen-
sem i bezsensem. Po prostu jest. Mylę 
się więc, jeśli odczuwam bezsens ca-
łości – wynikałoby z wywodów in-
dywidualistów – bo tak naprawdę to 
tylko ja sam własnego sensu nie po-
trafię odnaleźć.  
   Mam więc udawać, że nie odczu-
wam, jeśli odczuwam? Odczuwam 

przecież bezsprzecznie i trudno mi so-
bie wyobrazić satysfakcję z nadawa-
nia własnemu życiu sensu ze świado-
mością, iż jest ono zanurzone w oce-
anie absurdu. Sens życia pojedyncze-
go człowieka, choćby nie wiem jak 
„sensowny”, jest poważnie osłabiony, 
jeśli nie niemożliwy, gdy wokół królu-
je beznadzieja. Podejmując rozmaite
celowe działania w warunkach wszech-
ogarniającego kataklizmu, nie wyzby-
wamy się przecież myśli i wyobrażeń 
o sytuacji bez kataklizmu. Realizacja 
sensu partykularnego potrzebuje na-
dziei na możliwość sensu tego co 
ogólne. Wyraża się ona w projektach 
społecznych, utopiach, wierze. Uwię-
ziony pragnie opuścić więzienie, a nie 
sensownie się w nim urządzić.  
  Jedynie skazani na dożywocie mogą 
myśleć inaczej. Odrzucanie możliwo-
ści czynienia sensownym życia spo-
łecznego jest w swej istocie stanowi-
skiem skazanych na dożywocie, naj-
chętniej zaś głoszonym przez tych, 
którzy w więzieniu „urządzili się” naj-
lepiej. Na każdym kroku radzą nam 
oni, proponują, lub nakazują, jak so-
bie radzić w warunkach paskudnych. 
Nie chcesz wdychać smogu? Załóż 
maskę na pysk. Nie chcesz, aby twoje 
dziecko było potrącone na przejściu 
dla pieszych? Wyślij je na szkolenie 
z przepisów ruchu drogowego, i niech 
się bez przerwy rozgląda czujnie na 
wszystkie strony. Nie chcesz zginąć 
na polu bitwy? Nie szczędź potu na 
ćwiczeniach. Przeraża cię terroryzm?
Zabij terrorystów. Nie chcesz spoży-
wać szkodliwych dla zdrowia sub-
stancji? Studiuj uważnie etykietki na 
produktach spożywczych. Chcesz o-
chronić słuch przed nadmiarem decy-
beli? Uszczelnij okna. Włóż zatyczki 
do uszu. Nie chcesz złego rządu? Wy-
bieraj lepszy. Wkurzają cię nachalne 
reklamy? Wyłącz telewizor, lub prze-
łącz na inny kanał. Denerwuje cię sta-
nie w korkach? Buduj więcej dróg. 
Skazali cię na bezrobocie? Złagodź je-
go skutki – idź na szkolenie „Jak zna-
leźć nowego pana?”. Czujesz się za-
grożony w domu? Zainstaluj system 

alarmowy i ubezpiecz mieszkanie. Je-
steś liberałem i rozlatuje ci się rodzina?
Zostań liberałem konserwatywnym.
  Dla normalnie myślącego człowie-
ka warunkiem sensownego życia jest 
myślenie „przed”, to znaczy takie, 
które stara się przewidywać skutki po-
dejmowanych działań i jeśli istnieje 
znaczne prawdopodobieństwo, że 
owe skutki mogą się okazać paskudne, 
szuka innych rozwiązań. Wynikałoby 
z tego, że tak zwana ludzkość nie jest 
normalna i nie żyje sensownie, gdyż 
zawsze myśli „po”. Kieruje się zasadą 
„najpierw zarobimy, potem pomyśli-
my (zaradzimy)”.
  Nie hołduję w żadnej mierze takiej 
zasadzie, co nie znaczy, że jest w mojej 
mocy jakieś znaczące jej osłabienie, 
mogę jednak dość dokładnie określić, 
kto ponosi największą odpowiedzial-
ność za produkowanie totalnego bez-
sensu. Nie jest to wcale ludzkość jako 
taka, lecz ci, którzy uczynili z zasady
„po” drogowskaz własnego działa-
nia. Wspiera ich, nierzadko bezwied-
nie, wielu autorów: filozofów, socjo-
logów, polityków, naukowców, fu-
turologów i proroków, którzy mają
skłonność popadania w kosmiczny, 
by tak rzec, punkt widzenia. „Dokąd
ludzkość zmierza?” – pytają. Albo: 
„Kiedy ludzie zmądrzeją?” Wrzucają 
w ten sposób mnie i mnie podobnych 
do wora „ludzkości”, nie pytając o zda-
nie. Rozciągając odpowiedzialność na 
„ludzkość”, obarczają nią w równym 
stopniu ludzi Bogu ducha winnych i 
rzeczywistych winowajców. My ze 
starostą powiatowym wypraszamy 
sobie, bo już przed wojną wiedzieli-
śmy, że nie należy wypuszczać z taśm 
miliardów plastikowych opakowań,
milionów rur wydechowych i śmier-
cionośnych pukawek dla dziesięcio-
letnich dzieci. Nie mieliśmy w owej 
produkcji „dającej miejsca pracy” żad-
nego interesu, a tylko uzasadnioną 
obawę przed permanentnym global-
nym rzyganiem. Mam nadzieję, że 
gdy już po wszystkim przylecą kos-
mici, zachowają się kompetentnie, 
jak policja przybywająca na miejsce 
zbrodni. Nie założą z góry, obciążając 
jednakową winą wszystkich, iż stali 
się świadkami samobójstwa ludzko-
ści, lecz zabezpieczą ślady i zaczną 
poszukiwać konkretnego zabójcy. Po-
stąpią słusznie, bo przecież ja i staro-
sta powiatowy jesteśmy niewinni. 
W zasadzie.

ANDRZEJ KWIATEK

Sens życia i kosmici

 Istot¹ jednorazowości jest to, że jedno-
krotne wykorzystanie rzeczy całkiem
zmienia jej charakter. Chusteczka jed-
norazowa staje się nieuchronnie „zu-
żyt¹ chusteczk¹”, a nawet jeżeli ktoś 
spróbuje jej użyć po raz drugi – nie 
będzie już „chusteczk¹ jednorazow¹”. 
Wydaje mi się niemożliwe to, że zmia-
na ta mia³aby dotyczyć tylko nazwy.
Zmienia się sposób, w jaki patrzę na 
rzecz, zmienia się jej charakter, znika 
możliwość zastosowania. Z punktu 
widzenia rzeczy może to oznaczać
ca³kiem inny świat. Zamiast bycia-ja-
koś pojawia się bycie-w-inny-sposób, 
rzecz przechodzi do świata rzeczy zu-
żytych – na wysypisko bycia. Wype³-
nienie swojego przeznaczenia oznacza
przekroczenie granicy między dwoma 
rodzajami bycia, przy czym rzeczy jed-
norazowe przechodz¹ raczej do świata 
plugawego i nieprzyjemnego.

  Mam nieodparte wrażenie, że życie 
jest jednorazowe w podobny sposób, 
jak butelki plastikowe, papierowe chu-
steczki i d³ugopisy. Nie da się zaprze-
czyć, że można je wykorzystać tylko 
raz i że kiedy już zostanie wykorzysta-
ne, nie może być postrzegane tak sa-
mo. Nie gra roli to, czym tak w³aści-
wie jest. Myślę, że niezależnie od sta-
nowiska, zakończenie życia wi¹że się 
z przejściem w jakiś stan inny, niezna-
ny, taki, który ca³kowicie zmienia po-
³ożenie żyj¹cego. Banalne? A zatem
co jest poza t¹ granic¹? Śmierć? Nie. 
Śmierć jest jednokrotna, można po-
wiedzieć, że nast¹pi³a, ale trudno po-
wiedzieć, że trwa, więc może stano-
wić granicę, ale nie to, co jest za ni¹. 
¯eby nie bać się tego, co jest potem, 
ludzie wierz¹ w Niebo, reinkarnację, 
ale co się stanie z życiem, jeżeli to nie 
aż wiara, ale tylko wiara? Swidrygaj-

³ow wyobraża³ sobie wieczność jako 
ciasny pokój pe³en paj¹ków, a ja boję 
się, że zamiast Nieba czeka nas jakiś 
stan inny, nie poznany, niebezpieczny,
coś. Coś podobnego do wysypiska 
bycia, widelcowe piek³o.
  Wizja wysypiska bycia jest na tyle 
przerażaj¹ca, że sk³ania do pe³nego, 
dok³adnego wykorzystania życia do 
tego, do czego ono s³uży (do czego? 
– jest kwesti¹ osobist¹). Wyrzucenie 
paczki nie zużytych chusteczek jedno-
razowych jest wyrazem marnotraw-
stwa, a upychanie życia gdzieś po k¹-
tach istnienia, kończenie go zanim zo-
stanie wykorzystane, jest posunięciem 
nie do odża³owania. Wyrzucanie rze-
czy jednorazowych jest jak przekra-
czanie niewyraźnej granicy między 
dwoma rodzajami bycia... Dlatego 
wolę trwa³e rzeczy. Nie przypominaj¹ 
o groźnym, widelcowym piekle.

 

WIDELCOWE PIEKŁO

  Chodze tera troche do wdowy, co ji 
chłopa zabiło pod Mszczunowym. 
Waloska, bo un Walos był. Nie stund, 
ino od Jeżowa. Ale porzundna kobita. 
Nie byłam na pogrzebie. Na cmynta-
rzu jum kiedyś spotkałam i odprowa-
dziłam do dumu. Herbaty my dała. Te-
lewizor mo włunczuny bez przerwy i 
oglundo, i gado z tymy z telewizora. 
Jak uny mówium „dziń dobry”, to i 
una: „dziń dobry”. Głowum kiwo, gło-
wum krynci i gado z nimy. 
  Mówie do ni: – Co uny, te wszyskie, 
tam robium?  Stojum, gadajum jedyn 
bez drugiego, a jak siedzum, to jesce 
wincy gadajum. Ale co robium?
  – A bo jo wim? – mówi. – Cuś ro-
bium, bo elegancko sum poubirane, 

śmiejum się i zymby majum wstawiu-
ne – te z rzundu – garnitury majum,  
smochodamy jeżdżum… ale co ro-
bium, nie wim.  
  Te, co śpiwajum – tak samo – co 
uny robium? Śpiwajum, podskaku-
jum, zmyśnie poubirane, śmiejum sie, 
klascum, ale nie wiadumo, co robium.  
A je ich do cholery, aż gynsto, małe 
duże, chłopoki, dzieuchy, starych tyż 
je sporo. Casym wystympujum liko-
rze i godajum o chorobach i raku, jak 
operujum i do bebechów zaglunda-
jum – uny cuś robium. Likorze ro-
bium. Ale tamte z rzundu i te drugie? 
Sama nie wim. Dużo tych, co się spor-
tujum: skikajum, latajum, rzucajum 
kulamy żelaznymy, machajum palet-

kamy z kunta w kunt, piłke gunium, 
a zasapium się, a spocum, godajum, 
gdzie były i gdzie jadum. Ale co ro-
bium?
 Mówie Walasce: – Cuś muszum ro-
bić, no bo jak?  Może chujami ulingał-
ki struncajum? 
 – A kobity cym? – śmioła się Walo-
ska. Ale ślipia miała smutne.

Co oni (właściwie) robią?
ANDRZEJ KWIATEK      Znowinia Zofii


