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Barbara i Stelian Kulig zapraszają

Bożena Ptak

Gdybym była królem

Gdybym była królem tego świata
to zmiotłabym go z tej ziemi 
jednym zamaszystym ruchem
jednym życzliwym westchnieniem
pozbawiłabym świat wojen głodu strachu
żadnych zwątpień i rozstań
żadnych matczynych łez
żadnych gwałtów
żadnych powodzi i pożarów
ani wygnania z raju
i cierpień krzyżowych
żadnego zbawienia od
ani kary za
żadnej śmierci spokojnej czy apokalipsy 
nic
z ziemią zrównane winy krzywdy
i nadziei za grosz
gdybym tylko mogła
zostać królową
i o sobie
zadecydować

ANDRZEJ KWIATEK
   Dwadzieścia pięć lat temu sonda 
Voyager 1 znalazła się w pobliżu Plu-
tona, „spojrzała” za siebie i pstryknęła 
zdjęcie Ziemi. Trzeba mocno wytężać 
wzrok, żeby zobaczyć na nim mikro-
skopijnej wielkości pyłek w kosmicz-
nej przestrzeni. Pomyślałem ze współ-
czuciem o globtroterach i turystach 
przemieszczających się z jednej strony 
tego pyłku na drugą i nazywających 
siebie podróżnikami. Ha, ha ha. Po-
myślałem też, że Bóg nieskończony 
i doskonały musi posiadać równie nie-
skończenie doskonały mikroskop, by 
móc Ziemię dojrzeć, i drugi, jeszcze 
bardziej nieskończenie doskonały, by 
dostrzec na niej górę Kilimandżaro 
dajmy na to. Być może uzbrojone 
boskie oko jest w stanie wypatrzyć 
jakimś niewiarygodnie cudownym 
sposobem istotę zwaną człowiekiem, 
lecz na zlokalizowanie prawdziwego 
Polaka straszącego uchodźcami to już 
raczej nie ma szans. Na koniec pomy-
ślałem, że miasto Vancouver i wieś 
Księża Wola pod Rawą dokładnie się 
pokrywają. 
  Tempus fugit, a czas ucieka, ma-
wiał profesor Fiszer. A pan Tarei po-
wiedział, że wszystko płynie – doda-
wał z uśmiechem. „Przestrzeń jest cza-
sem boskiego postoju, czas zaś prze-
strzenią ludzkiego rozwoju”. Z per-
spektywy kosmicznych otchłani nie 
widać Ziemi. Jej istnienie równa się 
nieistnieniu. Jest, czy też nie jest, na 
jedno wychodzi.  
  Spoglądanie „z punktu widzenia 
wieczności” (sub specie aeternitatis) 
niewielki ma sens, lecz pozwala nieco 
ostudzić gorączkę. Działa trochę jak 
wentyl bezpieczeństwa. Powstrzymu-
je desperację i destrukcję; obnaża lęki,
uległość, konformizm i na końcu –
naiwną, godną politowania zaścianko-
wą wiarę. Patos zaściankowej wiary 
to maska wstydu i kompleksu – ideo-
logia ujarzmionego tchórza. Nie wie 
on jednak ani o masce, którą nosi, ani 
o swoim ujarzmieniu. Niewiedza czy-
ni z niego lokalnego bohatera, „ostat-
niego człowieka”, kogoś w rodzaju 
Bartka Zwycięzcy. 

Sub specie aeternitatis

- Bartek, dlaczego tak mężnie oplu-
wasz uchodźców?
- Bo to także Niemcy, tylko ścierwa 
jeszcze gorsze.
  Ideologia jest oceanem, w którym 
ostatni człowiek się unosi i wciąż o-
mija wyspy-przejścia do historii. Od-
wieczny tułacz niemogący pozbyć się 
samego siebie, gdyż w siebie zapa-
trzony w sobie wytchnienia szuka. 

Wbrew poecie należałoby mu powie-
dzieć: „Trudno znaleźć szczęście gdzie 
indziej, nie sposób w sobie”. To gene-
rujące „trudno” usypia, zniechęca, czy-
ni z ostatniego człowieka kogokolwiek, 
czyli wiecznego niewolnika w szpo-
nach przypadkowych bogów. 
  Jakkolwiek bogowie mali i wielcy 
przytłaczają, to gwoli przyzwoitości 
– panowie szlachta – wypadałoby 

wdrapać się czasem na kark jednego 
z drugim i spojrzeć troszkę dalej niż 
oni wszyscy razem wzięci.
   Tak się ostatnio w kraju dziwnie 
dzieje, że im częściej i silniej prawi się 
o naszym obywateli bezpieczeństwie 
i konieczności chronienia nas, tym 
bardziej rośnie strach – przed ochro-
niarzami. 
  Być sobą to wydobyć się z siebie, 

aby siebie zobaczyć i zaakceptować 
bądź nie z perspektywy siebie poza 
sobą – ojczyzny wyzwolonych ludzi. 
Perspektywa „siebie poza sobą” jest 
drogą ku historii, która aby mogła być 
toczona, a nie „się toczyć”, wyłania 
się dzięki i wbrew ostatnim bogom, 
dlatego należy ich zarazem wspierać i 
karcić. Tylko wspieranie lub tylko kar-
cenie zawsze zamienia się w piekło.    

Lato w parku Trout Lake
fot. „Aha!”


