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   Spożywanie środków o dzia³aniu 
psychoaktywnym jest zjawiskiem tak 
starym, jak znany nam świat ludzki. 
Za zasadności¹ podobnego twierdze-
nia przemawiaj¹ wyniki różnorakich 
badań archeologicznych, w tym szcze-
gólnie nas interesuj¹cych – posiadają-
cych zabarwienie antropologiczne. Za 
datowane najwcześniej, naukowo przy-
jęte za obowi¹zuj¹ce, uznawane jest 
znalezisko z terenów wspó³czesnej 
Tajlandii, a konkretniej „jaskini dusz” 
ulokowanych na pó³nocy kraju. Mowa 
tutaj o pozosta³ościach orzecha palmy 
Arekowej2 przed oko³o 10 tys. lat, spo-
czywaj¹cego wespó³ z liśćmi pieprzu
żuwnego3. S¹ to dwie części sk³adowe, 
potrzebne do przyrz¹dzenia tradycyj-
nej, spotykanej po dziś dzień mieszan-
ki odurzaj¹cej. Jak nietrudno się do-
myślić, granica ta jest elastyczna – bę-
d¹c ściśle zależn¹ od stopnia zaawan-
sowania postępuj¹cych prac badaw-
czych.
 W zamierzch³ych czasach religii ani-
mistycznych, rytualne spożycie sub-
stancji psychoodzia³uj¹cych umiejsca-
wia³o się w sferze sakralnej i mia³o 
charakter obrzędowy – przeważnie sta-
nowi³o narzędzie pracy szamana. Było
medium, za pomoc¹ którego upoważ-
niony reprezentant wspólnoty konsul-
towa³ ze światem duchów ważkie dla
jej życia kwestie W pokrewnej formie 
przetrwa³o po dziś dzień pośród spo-
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  To był sen. Powiedziałem w nim so-
bie, że tak nie może być; i wobec tego
trzeba coś z tym zrobić. Myśl się po-
jawiła, żeby wezwać do działania ludzi 
z mojego pokolenia, którzy zmienia-
nie świata mają we krwi – są (wciąż 
są dla mnie jacy byli) mądrzy i wolni. 
– Na pomoc! – krzyknąłem. 
  Stawili się wszyscy. Był Erkki z Hel-
sinek, z którym przejechaliśmy pocią-
giem na gapę z Budapesztu do Wied-
nia, był Ján z Bratysławy, przyjaźń 
z którym narodziła się po zażartej z nim
kłótni – po której przyznałem, że nie 
miałem racji; przybyły Jana z Pragi i 
Birgit z Kolonii, Marek z Wrocławia, 
pół Wydziału Humanistycznego UG 
i dziesiątki, może setki innych.
  Zrobiło się kolorowo, raźnie i radoś-
nie. Wszyscy mówili lekko, ale z prze-
konaniem, że, no pewnie, trzeba coś 
zrobić – i się zrobi. Byłem szczęśliwy, 
że są i że tak ich dużo. Tak długo na to 
czekałem…
  Lecz wtedy myśl się odezwała: – Ile 
ty masz lat, człowieku? Czy nie są-
dzisz, że lata buntu minęły? Czy nie 
czas najwyższy płynąć z większością, 
chwalić co większość chwali, przyta-
kiwać? Już nie jesteś tamtym dwu-
dziestoparolatkiem…
  Zrobiło mi się przykro, radość przy-
gasła. I ci wszyscy piękni ludzie, którzy 
przybyli na wezwanie, nagle posmut-
nieli. I chociaż widziałem ich wciąż 
takich samych, wiedziałem, że musieli 
się postarzeć. Czy w ogóle mieliśmy 
jeszcze czas, żeby coś zmieniać.
  Nie jestem pewien, czy sen wciąż 
trwał, czy też już z niego wychodzi-
łem. Mój Boże, pomyślałem, jak to 
możliwe, że mam tyle lat, że nam tak 
szybko tyle lat przybyło. Że człowiek 
zaczął omijać wzrokiem uliczne wi-
tryny, w których przechodzi jego od-
bicie. – No i co z tego? – powiedziało 
drugie ja. – Wiek nie usprawiedliwia 
biernego patrzenia na świat. Jeśli prze-
staniesz się buntować, wściekać się na 
głupotę, zgrzytać zębami, będziesz już 
naprawdę poważnie stary i właściwie 
nic tu wtedy po tobie.
  W porze lunchu zadumałem się – i 
znów, po raz ileś tam setny – nad więk-
szością, przytłaczającą większością 
ludzi, którym życie upływa na utwier-
dzaniu się w przekonaniu, że wszystko 
jest z nimi w porządku – że są jacy być 
powinni, właśnie dlatego, że stanowią 
większość. Trwają w tej większości.
  Przyszedł mi do głowy Witkacy i je-
go wizja człowieka przyszłości. Autor
„Szewców” przewidział nawet przy-
szłego przywódcę ludu – dzisiejsze-
go populistę – „prostego naczelnika”, 
władcę podporządkowanego społecz-
nej masie, której widzenie świata po-
twierdza.
  Społeczeństwo przyszłości, według 
Stanisława Ignacego Witkiewicza, bę-
dzie społeczeństwem szczęśliwym: 
„Bo nieprawdą jest, że ludzie przyszli 
będą swój wolny od pracy czas zuży-
wać na to, aby poznawać prawdy i na-
sycać się pięknem. […] Ludzie przy-
szłości nie będą potrzebować ani praw-
dy, ani piękna; oni będą szczęśliwi
– czyż to nie dosyć? […] Ludzie przy-
szli nie będą odczuwać tajemniczości
istnienia, nie będą mieli na to czasu 
[…]. Dlaczegóż więc będą żyli? Będą 
pracować, aby jeść, jeść – aby praco-
wać” (S. I. Witkiewicz, Nowe formy 

w malarstwie i wynikające stąd nie-
porozumienia). „Mam wrażenie – do-
dawał (Niemyte dusze) – że domek 
z ogródkiem, wycieczki po całym 
świecie i spopularyzowana wiedza są 
jedynym rozwiązaniem szczęśliwym 
wolnych chwil przyszłego człowieka 
[…]”.
 Tę szczęśliwość formułował też bar-
dziej dosadnie: „Tylko w zupełnym 
zbydlęceniu, i to programowym, leży
prawdziwy, pozytywny kres ludzkoś-
ci: nic o niczym nie wiedzieć, nie u-
świadamiać sobie nic, przyjemnie we-
getować” (Jedyne wyjście).
  „Ludziom przyszłości” sprzyja de-
mokracja, która ma lepsze sposoby na 
manipulowanie nimi niż na przykład 
– zrobię konkretne porównanie – Pol-
ska Ludowa. Myślę tu o tym, że pe-
erelowska propaganda – to prawdzi-
we perpetuum mobile – napotykała 
jednak na znaczny opór społeczny. 
Dlatego, że dla dużej części społe-
czeństwa była taka oczywista. Wi-
docznym tego dowodem było hasło 
„prasa kłamie” czy, w stanie wojen-
nym, uliczne spacery w porze nadawa-
nia wieczornych wiadomości Dzien-
nika Telewizyjnego.
 Człowiek w PRL-u nie miał też zbyt 
dużego problemu z potrzebami mate-
rialnymi. W stopniu biedy panował 
daleko posunięty egalitaryzm; oznaką 
zamożności w drugim dwudziestole-
ciu komuny były kolorowy telewizor 
i mały fiat. W ogóle życie wówczas 
było niewiarygodnie wręcz proste. 
Idąc do sklepu, nie miało się dylema-
tu, czy kupić jabłka, śliwki, manda-
rynki, czy pomarańcze. Umysł nie był 
więc tak bardzo zaśmiecany, jak ma 
to miejsce obecnie, myśleniem o pier-
dołach – pozostawało w nim więcej 
miejsca na poznawanie prawdy i na-
sycanie się pięknem.
  W partnerującym demokracji kapita-
lizmie jest inaczej. Wszechobecna ko-
mercja narzuca styl życia. Telewizja 
pokazuje, jak powinieneś/powinnaś 
wyglądać – jaką mieć sylwetkę (fit-
ness), w co się ubierać, jak czesać – co 
powinniśmy jeść i, mówiąc ogólnie, 
co powinniśmy mieć. O tym masz 
myśleć, dzisiejszy „człowieku przy-
szłości”. 
 Z telewizją ściga się Internet. Nie mo-
gę na przykład się nadziwić osobom 
mającym upodobanie do zamieszcza-
nia na Facebooku food porn, od czego 
zresztą robi mi się zwykle niedobrze. 
Czy w czasach bez Internetu był ktoś, 
kto leciał do telefonu, żeby pochwalić 
się znajomym, co jadł na śniadanie…? 
 Na serwisach społecznościowych za-
mieszcza się także swoje zdjęcia z fit-
ness, w modnym ubiorze, oraz udo-
stępnia reklamy różnych nowoczes-
nych (?) biznesów. Dla osłody, dla po-
kazania i dla pocieszenia się, że jest 
w nas jeszcze coś z człowieka ducho-
wego, niektórzy „postują” znalezione 
w sieci wzniosłe sentencje o szczerej 
przyjaźni, wartości prawdy i ranieniu 
kłamstwem, i temu podobne banały.
  Komercja wywiera niesamowitą 
presję. Mózg zostaje zdominowany 
przez jedną myśl: mieć, mieć, MIEĆ! 
I wszystko byłoby w porządku, gdyby 
dzisiejszy człowiek przyszłości uczci-
wie realizował ten cel, dążył do tego, 
by więcej mieć niż inny ma – wierząc, 
że kiedy jest się bogatym, to w oczach 

otoczenia jest się także mądrym, jak 
śpiewa o tym Tewje Mleczarz: When 
you’re rich they think you really know. 
Ale nie. Taki ktoś usiłuje dodatkowo 
pokazać jakimiś społecznymi „wy-
czynami”, iż jest intelektualnie rozwi-
nięty. I to już jest nieszczęście.
  A co dopiero mówić o tych, którzy 
nie mają – czyli nie mogą budować 
swojej społecznej wartości w oparciu 
o posiadane dobra materialne, a do za-
proponowania w zamian mają bardzo 
niewiele. Tu już pojawia się przymus 
szukania ratunku w „wartościach”; de-
monstrowanie duchowości – często re-
ligijnej, czasem mieszczącej się w sztu-
ce. Tylko że przy intelektualnej słaboś-
ci ta „duchowość” jest również wątła.
  Innym wyjściem, zaskakująco dziś 
popularnym, jest wmówienie sobie ja-
kiejś misji, którą trzeba spełniać. Naj-
lepiej stworzyć sobie w tym celu jakie-
goś wroga, przeciwko któremu można 
manifestować, wydzierać się do woli, 
nazywać go „gorszym sortem”, „zdraj-
cą”, „łotrem” itp., powtarzając przy 
tym regularnie, że to „wróg” sieje nie-
nawiść. Jest to genialna w swojej pros-
tocie metoda robienia wody z mózgu.
„Ludzie przyszłości” uwielbiają wręcz 
demagogię populistycznych polityków,
którzy zamiast mówić o rzeczach kon-
kretnych, głoszą na przykład, że „ma-
ją zasady”; bo „człowiek przyszłości” 
czuje się uwznioślony przez takie pięk-
nie brzmiące w jego uchu pustosłowie.
  Tak, demokracja ma dużo lepsze 
możliwości manipulowania ludźmi. 
Do tego stopnia lepsze, że w demo-
kracji nie trzeba nawet prawdziwej 
demokracji, aby masy cieszyły się, że
żyją w demokracji. Wystarczy im po-
wiedzieć, że „demokracja ma się do-
brze”. I wprowadzać autorytaryzm.
 Słynny amerykański lingwista i dzia-
łacz polityczny Noam Chomsky wśród 
ułatwiających manipulowanie ludźmi
sposobów wymienia utwierdzenie ich
w przekonaniu, że to dobrze być prze-
ciętnym: „Spraw, aby społeczeństwo 
uwierzyło, że to cool być głupim, wul-
garnym i niewykształconym”. Efekt 
tego widać dobrze np. w talk shows 
(myślę o tych wczesnych, dziennych, 
w rodzaju The Robert Irvine Show), 
gdzie zapraszani do udziału ludzie, 
dla pokazania się w telewizji, obnażają 
bezwstydnie swoją umysłową biedę,
ujawniają największe brudy swojego 
życia i świństwa towarzyszących im 
w życiu osób, prześcigają się w ordy-
narności. Jest to coś tak obrzydliwe-
go, że nie mogę uwierzyć, że ktoś to 
ogląda. Zresztą co tu mówić – wystar-
czy zauważyć do kogo adresowana 
jest znakomita większość telewizyj-
nych programów.
  Manipulacja przechodzi w demokra-
cji łatwo, ponieważ manipulowana 
masa wierzy, że nie jest manipulowa-
na, ponieważ żyje w demokracji. 
  „Ludziom przyszłości” nie wystar-
czają jakby „domek z ogródkiem i
wycieczki po całym świecie”, pragną 
jeszcze zaznaczyć w jakiś sposób, 
choćby efemerycznie, swoją obecność 
na tym świecie. Znajdują na to spo-
soby na miarę swych możliwości in-
telektualnych. Oto na przykład ktoś z 
wyraźnymi brakami w mądrości ścią-
ga na siebie uwagę hajlując w Parla-
mencie Europejskim i głosząc, że ko-
biety nie powinny mieć równych męż-

czyznom praw, bo są słabsze i głupsze
od mężczyzn – i cieszy się, gdy gospo-
darz programu Good Morning Britain 
Piers Morgan nazywa go seksistow-
ską świnią, a rzecz idzie w świat. (Piers 
Morgan sam też należy do „ludzi przy-
szłości”, o czym świadczy zaproszenie
przez niego seksistowskiej świni do 
telewizyjnego programu.) A rodzime 
media donoszą o tych kretyńskich, że-
nujących popisach, nazywając je „kon-
trowersyjnymi”. W ten sposób żałosny 
błazen zostaje „kontrowersyjnym poli-
tykiem” i zbiera za sobą jakąś rzeszę 
wyznawców. To co tu się dziwić, że 
masy łykają bez sprzeciwu demago-
gię państwowej władzy – frazesy o dą-
żeniu do „dobra narodu”, o „zasadach”
i „wartościcach”. No bo który dzisiej-
szy „przyszły człowiek”, który nie po-
trzebuje ani prawdy, ani piękna odmó-
wiłby sobie udziału w „walce o dobro 
narodu” (o „zasady” i  „wartości”), sko-
ro jest to największa rzecz (ten udział), 
jaką jest w stanie w życiu osiągnąć. 
Będąc na emigracji, uczestniczy więc 
w zwoływanych w jakiejś salce zebra-
niach takich samych jak on „bojowni-
ków” – tysiące mil od kraju jego spe-
cyficznych zainteresowań – i walczy.

³eczności plemiennych, które wyklu-
czone by³y z – istotnych z perspekty-
wy Zachodu – procesów dziejowych.
Do najbardziej rozpowszechnionych 
w tej materii należ¹: kult grzybów z 
rodziny Amanitaceae4 – na terenach 
Syberii, grzybów z rodziny Stropharia-
ceae5 – g³ównie w Ameryce Po³ud-
niowej, kaktusa zwanego peyotlem6 

– w okolicach Meksyku, oraz Ama-
zońskiego „Pn¹cza Dusz”7. Co cieka-
we – wspomniane pn¹cze, znane szer-
szej publiczności pod nazwą „ayahua-
sca”, jest odpowiedzialne za unikato-
w¹ w skali światowej synkretyzację 
wierzeń. Mowa o praktykach kościo-
³a „Santo Daime”, ³¹cz¹cych w sobie 
zarówno kult halucynogennej rośliny,
ak i elementy wierzeń katolickich.
  Proceder użytkowania substancji
psychoaktywnych kwit³ przez wieki. 
Niestety, z racji ograniczonych źróde³ 
– o co skrupulatnie zadba³ czas, wraz
z niema³¹ pomoc¹ „Kościo³a jedne-
go Boga” – wiedza na ten temat jest 
w znacz¹cym stopniu ograniczona do 
spekulacji. Praktyki tego rodzaju by³y 
ściśle powi¹zane z szeroko pojęt¹ kul-
tur¹ greck¹. Nie mam tutaj na myśli 
oczywistego jej zwi¹zku z winem we 
wszelakich możliwych postaciach, ale 
pewien istotny fakt z okresu przed-
hellenistycznego, którego nie każdy 
zapewne jest świadomym – chodzi 
mianowicie o „misteria eleuzyjskie”. 

Wiedząc co nieco o ludzkich charak-
terach, jestem pewien, że gdyby ów
dzielny bojownik urodził się parę dzie-
siątków lat wcześniej, to, pod innym
wodzem, uczestniczyłby równie chęt-
nie i gorliwie w piętnowaniu kułaków-
-wyzyskiwaczy ludu.
  Najgorsze w tym wszystkim jest to, 
że nasz „dzielny patriota” może sta-
nąć w obliczu prawdziwej walki, gdy 
pozbawiony oparcia w międzynaro-
dowych strukturach ukochany kraj u-
traci niepodległość. Dzielny patriota
emigracyjny z pewnością zorganizu-
je w takim wypadku zebranie…
  Dzisiejszy świat bezwzględnie wy-
maga zmiany. Jakie jednak szanse ma 
występowanie przeciwko niezliczo-
nym zastępom „ludzi przyszłości”…?
  Nadzieję – coraz bardziej już tylko 
– przynoszą w krótkie noce ludzie 
z przeszłości, którzy potwierdzają, że 
trzeba coś robić dla lepszego jutra, i
na nierzeczywistą chwilę robi się jaś-
niej. Potem nastaje świt i znów rzeczy-
wistość wali się na głowę. Otwieram 
oczy, włączam wiadomości, zaglądam
do Internetu i myślę sobie, tak jak co 
dzień, że największym nieszczęściem 
tego świata jest to, że głupota nie boli.
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