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BOŻENA PTAK

SREBRNE GODY SIERPNIA

Prawda jest względna
bezwzględną bywa coraz rzadziej
prawdziwą też tylko bywa
obwieszona znakami zapytania
jak choinka świecidełkami
zmienia się w czasie
histerycznym i historycznym
giba się
z lewa na prawą
i z prawej na lewą
nie unika makijażu
a do twarzy jej najlepiej w druku
uroczo wyborczo dostojnie
przelewana z próżnego w próżne
budzi się z kacem na porannych łamach
ma swoje chody i szerokie plecy
na zgiętych
czuje się tylko słabowitą półprawdą
i staje się przynętą
dla znudzonego głodem tłumu
któremu tak

  Tradycje są ważne. Z grupką przyja-
ciół wybieraliśmy się tradycyjnie, jak 
co roku, na wakacje w pięknych oko-
licznościach przyrody. Zmęczeni na-
uką i stęsknieni za widokiem kaszub-
skich lasów wybraliśmy się po pro-
wiant do jednego z większych super-
marketów, aby nie musieć za często 
opuszczać zacisznej chatki. Było to 
wyzwanie logistyczne. Zapakowani 
w pięć osób w pięcioosobowym aucie
wypełnionym bagażami musieliśmy
kupić jedzenie dla dwunastu osób i po-
tem również zmieścić je do auta. Pod-
stawową rzeczą była lista zakupów –
pięć chlebów, dwa kilogramy mięsa 
mielonego, kilogram cebuli, cztery o-
pakowania makaronu, pomidory w ilo-
ści dowolnej, (…) i wódka. Co by tra-
dycji stało się zadość. Wyznawaliśmy 
wtedy partnerski podział obowiązków. 
Żeńska część wyprawy zajmowała się 
wyborem jedzenia, panowie zajmowa-
li się alkoholem. Kiedy stanęli przed 
ogromnym regałem sięgającym kilku-
nastu półek i dziesięciu rzędów, myś-
leli, że będą się dłużej zastanawiać. Do 
momentu, gdy ich oczom ukazała się...
czarna wódka. Jakiś diabelski wy-
mysł! Bez zastanowienia włożyli bu-
telkę do koszyka z zamiarem rozpo-
znania trunku. Udaliśmy się do kasy, 
odebraliśmy długi niczym taśma fil-
mowa rachunek i zabraliśmy się do 
układania wszystkiego w bagażniku. 
Zwykle ja się tym zajmowałam. 
  W dzieciństwie uwielbiałam układać 
puzzle i już mi tak zostało. Po dotarciu 
na miejsce, zjedzeniu wspólnego obia-
du i zbadaniu podczas spaceru oko-
licznych terenów, usiedliśmy ponow-
nie przy stole. Ten stół był ważny. Stał 
zaraz przy kominku, który nieosłonię-
ty szybą dawał dużo ciepła. Stół był 
sosnowy, ciężki jak sto piorunów i 
długi na pięć metrów. Cała nasza ban-
da się przy nim mieściła, czy to pod-
czas posiłków, czy podczas rozmów. 
Czuliśmy się dzięki niemu jak rodzi-
na. Kiedy tego wieczora przy nim u-
siedliśmy, nie wiedzieliśmy jeszcze, że 
stanie się przy nim coś ważnego. 

  Z racji wspomnianego wcześniej po-
działu, panowie czuli się w obowiąz-
ku, aby rozpocząć działania związane 
z napojami wysokoprocentowymi. 
Kiedy już cała drużyna bawiła się wy-
śmienicie nagle na stole pojawiła się
ona. Czarna wódka. Pomiędzy bie-
siadnikami nieobecnymi podczas ro-
bienia zakupów przeszedł szmer, a w
oczach wszystkich pojawił się błysk. 
Jeden z panów wziął na siebie odpo-
wiedzialność i przyjął rolę lidera. Od-
kręcił korek, wziął kieliszek i nalał. I tu 
ponowne zdumienie! Mimo mniejszej 
objętości płyn znajdujący się w naczy-
niu wciąż był czarny jak podniebienie 
u Kaszubów. Ów lider, naukowiec jak 
się patrzy, postanowił zbadać sprawę
głębiej. Rozbił jajko, oddzielił żółtko 
od białka i to drugie zamoczył w sza-
tańskim alkoholu. Wyjął. Białko za-
barwiło się na niebiesko. Dwunastu 
gniewnych ludzi rozpoczęło debatę –
czy wódka jest czarna, czy tak niebie-
ska, że sprawia wrażenie czarnej. Jeśli 
spojrzeć na nią, nieważne pod jakim
kątem, w jakim naczyniu i w jakim 
świetle, była czarna. Jednak nasz ma-
ły eksperyment naukowy dowodził, 
że barwnik, którego użyto do jej za-
barwienia był niebieski. Tylko jakiś 
Mefisto mógł podsunąć nam pod nos 
takie dziwa. Pojawiły się silne drużyny 
– czarnych i granatowych. Wystąpiła 
silna polaryzacja społeczna. Czy waż-
niejsze jest to co widzimy, czy przy-
czyna tego co widzimy? To co jest 
wewnątrz czy na zewnątrz?
  Szkoła już wtedy wymagała od nas 
znajomości filozofii, choć w zasadzie 
była to bardziej znajomość filozofów.
Jednak nikt na poważnie nie zastana-
wiał się nad tym o czym mówili. Nie 
zadawaliśmy pytań o naturę rzeczy. 
Do tego dnia byliśmy na tyle młodzi, 
że nie musieliśmy i nie chcieliśmy się 
zastanawiać nad tym czym jest życie
i jak je przeżyć. Na podstawie czego 
podejmować decyzje? Nie, to głównie 
emocje i chwilowe potrzeby były naj-
ważniejsze przy podejmowaniu decy-
zji. Do czasu tej szatańskiej wódki. 

  To był moment kiedy zaczęliśmy do-
jrzewać. Lata mijały, a my sumiennie
nie poddawaliśmy się w zadawaniu 
pytań. Wieczorami, czasem do rana, 
o tym gdzie i jak żyjemy. Czasem o 
„błahostki”, jak dyskusja o tym co jest 
ważniejsze – szacunek do kultury, czy 
szacunek do zwierząt. Czasem wra-
caliśmy do pytań najtrudniejszych, a 
może najprostszych, o różnicę między
dobrem a złem. Może wyważaliśmy
otwarte drzwi, nigdy nie powiedzieli-
śmy niczego nowego. Ale te rozmowy 
były nam potrzebne, żeby zrozumieć. 
Nasze prywatne filozofie. 
  Wydaje mi się, że każdy dojrzały 
człowiek jest filozofem. Jeśli założy-

my, że dojrzałość to świadomość kon-
sekwencji działania i podejmowanie 
wyborów przede wszystkim w opar-
ciu na przewidywane przez nas skut-
ki, to taka teza wydaje mi się słuszna. 
Każdy wybór który podejmujemy od-
działywuje na nasze późniejsze życie. 
Nigdy nie dowiemy się jak bardzo, bo 
nie wiemy co by się stało, gdybyśmy 
postąpili inaczej. Ale to właśnie za-
trzymanie się, pomyślenie, czy dobrze 
robię, czy powinienem? Codziennie 
decydujemy co jest, będzie dla nas do-
bre, a co złe. Wybieramy między do-
brem dziecka, a swoim, między przy-
jemnością, a obowiązkiem, między 
życiem w prawdzie lub kłamstwie. 

Jednak tylko dojrzałe osoby mają świa-
domość wagi tych wyborów. Czy nie 
tym zajmują się filozofowie, mówie-
niem o tym co jest ważniejsze? 
  Nie ma na świecie filozofa, który 
znalazłby odpowiedzi na wszystkie py-
tania, ani takiego który dowiedziałby 
się czym naprawdę jest zło. Nie ma też 
takiego, który powiedziałby nam jak 
żyć. Świat jest wielką siecią łączących 
się ze sobą i wpływających na siebie 
wyborów ludzkich. Ludzie ci dzień 
w dzień budzą się i podejmując swoje, 
całkiem prywatne, decyzje redefiniują 
wszystko co wiemy. Każdy człowiek 
to świat, który ma swoje własne od-
powiedzi. 

JOANNA KIEDROWSKA

Granatowy, prawie czarny


