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 Dzisiaj wieczorem – a dzisiaj ozna-
cza dzień, w którym ukazuje się to 
wydanie „Aha!” – w Rogers Arena 
koncert Boba Dylana. To mój drugi 
– drugi w życiu – koncert tego arty-
sty; na pierwszym byłem w tym sa-
mym miejscu (nazywającym się wte-
dy General Motors Arena) osiem-
naście lat temu, w czerwcu 1999 r. 
Był to koncert w ramach The Never 
Ending Tour, w którego drugiej czę-
ści występował Paul Simon.
  Paul Simon ze swoim bogatym in-
strumentalnie zespołem zaprezento-
wał się wówczas bardzo efektownie 
– Dylan po krótkiej zapowiedzi (La-
dies and gentlemen, please welcome
Columbia recording artist Bob Dylan) 
wypadł, w porównaniu z występem 
Simona, nader skromnie; przecież 
jednak… mimo że Paul Simon też 
jest wielki…
  Żeby rozumieć, kim dla mojego 
pokolenia jest Bob Dylan, trzeba być 
z mojego pokolenia i należało uro-
dzić się kontestatorem. Dla nas, na-
stolatków w szarym PRL-u, był on 
posłańcem z wypatrywanej przez nas 
kolorowej wolności. Słuchając jego 
piosenek czuliśmy się uczestnikami 
przemian kulturowych, które okaza-
ły się przemianami na niespotykaną 
dotąd skalę – w obyczajowości i we
wszystkich dziedzinach sztuki.
 W tym miejscu powinienem nieco 
pozrzędzić na dzisiejszą młodzież: 
że Justin Bieber itd. Ale nie pozrzę-
dzę, bo nastolatkowie – odwrotnie niż 
Polonia w Vancouver – przeważnie 
się rozwijają w swoich wymaganiach 
artystycznych, dorastają, nabierają 
smaku estetycznego, wyrastają ze 
słodkiej muzycznej chały – z chały 
w ogóle.
  Może tylko to, że my – młodzież z
połowy PRL-u, urodzeni kontestato-
rzy – dorastaliśmy w tej mierze szyb-
ciej, wychodząc cało z ataku disco 
lat siedemdziesiątych. W ostatnich 
miesiącach Gierka moja płytoteka
wzbogaciła się o wydane w 1979 r. 
Street-Legal, Slow Train Coming 
i podwójny koncertowy album Bob 
Dylan at Budokan.
  Jakże więc mógłbym nie być na 
tym koncercie? Zresztą – pomijając 
to, co powiedziałem wyżej – jakże, 
redagując magazyn literacki, mógł-
bym nie być na koncercie laureata 
Nagrody Nobla w dziedzinie literatu-
ry?
  W tym numerze „Aha!” przewija się
temat podróży.
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 „Do lasu weszliśmy jak do kościoła, 
do katedry, kiedy wysoko na chórze 
buczą organy, albo jak pod most, kie-
dy górą, na jezdni, przetaczają się z wy-
ciem tramwaje i inne żelazne pojazdy.
Kto chodził kiedyś do kościoła i by-
wał pod mostem, niekoniecznie tam
nocował – ten mniej więcej wie, jak 
to jest. Szumiało w koronach. Ale to 
szumiało. Istny szum. Tego tam kali-
kował ten od wietrznych organów. 
A na dole cicho. Niesamowicie cicho. 
Tak cicho jak właśnie w lesie, kiedy 
w koronach buszuje szumnie wiatr, 
a na dole cicho. Niesamowicie cicho. 
Tak cicho jak właśnie w lesie, kiedy…
 Pochodziliśmy trochę po lesie, pole-
żeliśmy na igliwiu, na rudej iglastej 
dominacji, wypaliliśmy papierosa, 
bardzo uważając na ogień, a popiół 
sypiąc do wygrzebanych ręką dołków, 
a potem plując do dołków i jeszcze 
na koniec dokładnie przydeptując te 
miejsca.”

/Edward Stachura, Cała jaskrawość/

  Panuje dość powszechna wiara, że
rośliny odczuwają ból. Naukowcy – na 
opinie których powołują się zwykle lu-
dzie wypowiadający się na ten temat 
– różnią się jedynie w ocenach, na ile 
świadomie ból odczuwany jest przez 
rośliny. W Internecie pełno jest takich 
rozważań.

  I tak na przykład na Fakt24.pl czy-
tamy, iż: „Zapewne większość z nas 
nie podejrzewa roślin o inteligencję 
czy posiadanie uczuć – bo przecież 
nie mają mózgów. Myślisz, że drze-
wa i kwiaty piją wodę i nic poza tym? 
Nic bardziej mylnego! Naukowcy ba-
dający rośliny zgodnie twierdzą, że 
pod wieloma względami są one bar-
dziej inteligentne niż ludzie!” Fakt24.
pl powołuje się tu na amerykańskiego 

naukowca, dr. Cleve’a Backstera, który 
– jak podaje Fakt.pl – to udowodnił.
  „Okazuje się, że nie tylko zwierzęta 
mogą odczuwać ból. Rośliny, które 
są codziennym pożywieniem wegan 
i wegetarian również odczuwają coś 
w rodzaju bólu, kiedy są zjadane. Co 
teraz z ideologią wegan i wegetarian?
– pyta dramatycznie internetowy Super 
Express.
  Lirycznie rzecz ujmuje blog Flori-
ni.pl: „Czy zajmując się roślinami za-
stanawiają się Państwo jak one to od-
bierają? Nam się wydaje że znoszą 
swoje dole i niedole bez szemrania.

W pewnym ośrodku badawczym prze-
prowadzono następujące doświadcze-
nie. Korzeń jęczmienia zanurzono 
w gorącej wodzie. Jego pęd krzyczał
rozpaczliwie. Zarejestrował to czuły 
przyrząd elektroniczny, który na taśmie 
uwiecznił ten dramatyczny moment. 
Rączka aparatu jak szalona kreśliła 
płacz rośliny.”
  W ból roślin wierzył głoszący po-
wszechne cierpienie zepsutego przez 

upadek bytów subtelnych świata Jerzy 
Nowosielski, uważający w związku 
z tym, że rezygnacja ze spożywania 
mięsa niewiele ulży doli mordowa-
nych masowo przez człowieka zwie-
rząt: „Wegetarianie […] też przyspa-
rzają cierpień. Roślina przecież rów-
nież cierpi.” Notabene gorącymi zwo-
lennikami takiego twierdzenia są – zu- 
pełnie innego powodu – pożeracze ko-
tletów schabowych i wedliny wszela-
kiej.
  Rozważania, na ile świadomie rośli-
ny cierpią, są dla mnie sprawą drugo-
rzędną. Sprawą pierwszorzędną jest 

tu wrażliwość każdego pojedynczego 
człowieka, jego wyobraźnia – to, na 
ile kto jest człowiekiem, jak mówił 
Nowosielski, „który jest przyjacielem 
Boga, chodzi z nim po raju i nie zrywa 
owocu z drzewa wiadomości dobrego 
i złego”. 
 „Wszystko zależy od naszej wyobraź-
ni” (to raz jeszcze słowa malarza ikon 
i teologa, których używam tu w nieco 
innym kontekście).
  Pomoc drugiemu człowiekowi – czy 
jest to uchodźca z objętego wojną kra-
ju, czy ofiara klęski żywiołowej – jest
czymś naturalnym, wpisującym się 
w istotę człowieczeństwa. Dla chrześ-
cijanina jest obowiązkiem zapisanym 
w przykazaniu miłości i w Ewangelii 
św. Mateusza 25, 31-46. (O tak, będą 
miały przyszłe pokolenia Polaków po-
ważny problem moralny z dzisiejszym 
nastawieniem swoich rodaków do u-
chodźców.) Nie jest też taka pomoc 
w obecnych czasach czymś trudnym, 
sprowadzając się najczęściej do życz-
liwości wobec dotkniętych nieszczęś-
ciem ludzi i przesłania z telefonu ko-
mórkowego datku na konto Czerwo-
nego Krzyża. Mało kto w dzisiejszych 

czasach ma okazję do ugoszczenia 
obcego/wędrowca w swoim domu.
 Stosunek do zwierząt i roślin nie ma 
takiej naturalnej, wielowiekowej (reli-
gijnej) proweniencji – jest, jak to zo-
stało powiedziane, wynikiem naszej 
wyobraźni – zahacza, rzekłbym, o ob-
szar poezji. Jeśli nie wierzysz w ból
zjadanej przez ciebie sałatki jarzyno-
wej, to miej przynajmniej szacunek 
dla niej – dla wszelkiej roślinności – 
pokłoń się jej wartości. 
   Pisał o tej potrzebie poszanowania 
Jonasz Kofta:

Pamiętajcie o ogrodach 
Przecież stamtąd przyszliście 
W żar epoki użyczą wam chłodu 
Tylko drzewa, tylko liście

  Wierzę, że złamanie, zabicie świeżej 
gałęzi drzewa zadaje drzewu ból, że 
zerwany liść umiera w cierpieniach.

  „Oto, co jest tak wzniosłe w drze-
wach – ich olśniewająca, wzbierająca 
pełń, pełń aż po brzegi, uśpione tętno, 
cierpienie z nadmiaru, gorący uścisk 
czarnej, aksamitnej żmii; dlatego wła-
śnie czynią to, co życie z nimi czyni, 
oto ich wielka gorączka. Już nawet nie
gorączka, nie nadmiar tego, co jest i 
być może, lecz ograniczenie. Drzewa 
są chłodne, rozrzedzone, ciche i zwy-
czajne, niczego nie żądają, są nasy-
cone i stałe. Wyższa temperatura to 
prędsze spalanie, szybszy rozpad. Za-
hamowanie spalania, radykalne zaha-
mowanie, nie podnoszenie, lecz obni-
żanie gorączki to właśnie głębsze, peł-
niejsze pogrążenie się w sobie, zimna 
gorączka. Drzewa tak daleko posunę-
ły się w intensyfikacji swego życia, 
że temperatura ich stała się niewiele 
wyższa od temperatury ziemi. Rozrze-
dzona roślinna krew, podnosząc swą 
gęstość, obniżyła swą temperaturę, 
która w przeciwnym razie stała się dla
niej powodem ciągłego napięcia. Po-
grążyły się drzewa w chłodnym upo-
jeniu, w spokojniejszym, niebiańskim, 
radosnym trwaniu.
  Drzewo, dopóki rośnie, póki wydo-
bywa się z głębin, nie napotyka prze-
szkód, scalone jest bowiem ze swym 
pożywieniem, pozostaje ze swym po-
karmem w nierozerwalnym związku. 
Rośnie tak długo, jak żyje.”

/ Béla Hamvas, Drzewa, tłum. Elżbieta 
Sobolewska/
 
  W Kolumbii Brytyjskiej stan wyjąt-
kowy – płoną lasy.

AJ

Pożar lasów


