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  Pewnego dnia Genevieve była już o 
głowę wyższa od ukochanej mamusi. 
Miała czternaście lat, była bardzo wy-
sportowaną jednostką i kiedy Louise-
-Adele chciała zastosować, zamiast 
kolacji, ulubioną karę cielesną, Gene-
vieve przytrzymała opadającą na nią 
rękę i powiedziała: - Dość! To wystar-
czy. Jeśli mnie jeszcze raz tkniesz, to 
gorzko pożałujesz...
 Możnaby rzec, że w tym właśnie mo-
mencie zakończyła się dla Genevieve-
-Henriette edukacja rodzinna. W tym 
czasie dziadek Dominique stroił skrzy-
pce, lub być może pykał z fajeczki, 
stojąc w oknie od strony wieży Eiffla. 
Bądź, co także mogło wchodzić w grę,
jedno i drugie. Dbając, by popiół z fa-
jeczki nie dostał się do pudła skrzy-
piec. Tym samym, należy przypusz-
czać, że scena rodzinna przy stole u-
szła jego uwadze w znacznym stop-
niu.
  Od tej pory Genevieve pozostało kil-
ka lat do matury, a potem upragniona 
szkoła wyższa w Melun – Ecole Nor-
male Superieure – w której wykładali 
najlepsi teoretycy współczesnej peda-
gogiki Frenet i Piaget. Nowoczesna 
szkoła. Nowa planeta.
 Dziadek Dominique był coraz bar-
dziej chory. Podłe warunki życia w kla-
sztorze w Gujanie, oraz pobyt w Afry-
ce, dawały o sobie znać. W końcu, już 
podczas wojny, zmarł na raka żołądka. 
Pozostały skrzypce i fajka, oraz klęcz-
nik, który ofiarowałem Catherine Be-
court. Nie posłużył jej wszakże... także 
zmarła.
 Catherine była żoną faceta, którego 
tata Arnold podstępnie wyprowadził 
z obozu koncentracyjnego Buchen-
wald w 1944 roku. A było to tak... 
Roger Becourt miał 16 lat. Znalazł się 
w niewłaściwym miejscu po godzinie 
policyjnej i trafił do obozu. Tata Ar-
nold, który był członkiem podziemnej 
armii w Buchenwaldzie, otrzymał za-
danie nawiązania kontaktu z woźnicą, 
wywożącym na znajdujący się poza 
obozem śmietnik obierki z obozowej 
kuchni. Jednocześnie nawiązano kon-
takt z mieszkającymi kilka kilometrów 
dalej rolnikami, którzy zgodzili się 
przebrać chłopca w cywilne ubranie, 
nakarmić i zawieść do kuzynów, mie-
szkających w innej wsi. Roger miał 
początki gruźlicy i jego los nie był pe-
wien. Zresztą do końca życia choro-
wał na płuca. Tata Arnold ponownie 
spotkał go w 1946 roku w Paryżu. Ja-
kiś czas podkochiwał się w jego sio-
strze...
  Spotkanie taty Arnolda z Rogerem 
po wojnie, miało także wymiar za-
wodowy, bowiem ojciec Rogera był 
właścicielem Laboratoires Eclair, pro-
dukujących kamery dla kina, telewi-
zji, a z czasem kamery termowizyjne. 
Kamery współpracowały z urządze-
niami do nagrywania dźwięku i emisji, 
a specjalność zawodowa taty Arnolda 
to TSF, czyli radiofonia. W tym cza-
sie Roger B. kończył studia, na poli-
technice, aby w przyszłości przejąć 
zakłady ojca. Kiedy to nastąpiło, za-
częły się bardzo poważne zamówie-
nia rządowe. W bardzo krótkim czasie 
z mieszkania w Asnières przeniósł się 
on do porządnego domu w Argenteuil, 
dokąd mógł już sprowadzić żonę Ca-
therine, a wkrótce potem córkę.

YANNICK LEIDER

  Odnoszę czasami wrażenie, że zbyt 
pochopnie traktuje się możliwość do-
konania wyboru jako świadectwo 
wolności; zbyt ³atwo też chyba i sama 
wolność uchodzi za dobro naczelne 
i bezdyskusyjne. Kiedy proponuje mi 
się kilkadziesi¹t gatunków piwa, z no-
stalgi¹ myślę o czasach, gdy by³o ich
kilka. Wielka ilość programów telewi-
zyjnych uniemożliwia skupienie uwa-
gi na jednym z nich, jest nawet, zdaje 
się, jakaś specjalistyczna nazwa doty-
cz¹ca obsesji ci¹g³ego przelatywania 
pilotem po poszczególnych progra-
mach. S¹ ludzie, którzy z czu³ości¹ 
przytaczaj¹ znany slogan producenta 
samochodów: możesz wybrać nasz 
pojazd w dowolnym kolorze, pod wa-
runkiem, że będzie to kolor czarny. 
Przypuszczam, że s¹ to ludzie skazani 
na ustawiczne towarzyszenie komuś, 
kto decyzję podczas zakupu samocho-
du b¹dź części garderoby podejmuje 
nie wcześniej, niż po up³ywie dwóch 
godzin. Wystarczy przypomnieć sobie 
minę kelnera, który czeka na efekt de-
liberacji dotycz¹cych wyboru dania z 
bogatego menu, by wiedzieć, co mam 
na myśli. W tym co piszę nie ma prze-
kory, nie ma jej w każdym razie zbyt 
wiele. Nie potrzeba uczonych wywo-
dów do wykazania, że nadmiar bodź-
ców os³abia zdolności percepcyjne i że 
przestrzeń możliwości, jeśli jest zbyt
rozleg³a, czyni wybór udręk¹ a wybie-
raj¹cego – zagubion¹ ofiar¹.
  Udręka wyboru to wahanie się. Wa-
hamy się, pisa³ Paul-Henri D`Holbach, 
„gdy nie znamy w dostatecznym stop-
niu cech przedmiotów, które nas poru-
szaj¹, lub gdy doświadczenie nie po-
uczy³o nas jeszcze dostatecznie o bar-
dziej lub mniej odleg³ych skutkach, ja-
kie wywr¹ na nas nasze dzia³ania. 
  Chcę wyjść z domu, aby zaczerpn¹ć 
świeżego powietrza; pogoda jest jed-
nak niepewna; waham się więc, ważę 
w myśli różne bodźce, które popycha-
j¹ na przemian moj¹ wolę to do wy-
jścia, to do pozostania w domu; deter-
minuje mnie w końcu bodziec lepiej 
uzasadniony, który k³adzie kres mo-
jej niepewności”. Gdyby przyj¹ć, że 
wszyscy ludzie s¹ istotami myśl¹cymi, 
trzeba by uznać, że każdemu z nich 
zdarza się wahać. Niekiedy s¹ to wa-

Piekło wyboru

hania tak dramatyczne, że opisuje je li-
teratura. Waha³ się w sprawie istnienia 
b¹dź nieistnienia ksi¹żę duński Hamlet 
i trwa³oby to nie wiadomo, jak d³ugo, 
gdyby nie zewnętrzna interwencja za-
trutej szpady, która po³oży³a kres tej 
udręce. Wspomnia³em przed chwil¹ o 
istotach myśl¹cych dlatego, że waha-
nie się bywa uznawane za przekleńst-
wo rozumu. Pu³apka intelektualizmu 
na tym w³aśnie polega, że dla każdej 
racji można znaleźć równie dobrze u-
zasadnion¹ rację przeciwn¹. Być? Nie
być? Można to w nieskończoność roz-
trz¹sać. Osio³ek ze znanej bajki Jeana 
Buridana (- Owies? - Siano?) dobrze 
ilustruje owo odrętwienie, jakie jest u-
dzia³em istoty sk³onnej do nadmierne-
go rozważania „za” i „przeciw”. Myśl 
(logos) paraliżuje czyn (ergon) i pro-
wadzi do impotencji; nawet p³ciowa 
impotencja bierze się z nadczynności 
kory mózgowej i trudno by³oby wy-
obrazić sobie dotkniętego podobn¹ 
niemoc¹ orangutana. Z harcerstwa za-
pamięta³em radę zastępowego: jeśli 
zab³¹dzisz w lesie, nie zastanawiaj się 
zanadto, który kierunek wybrać, weź 
jakikolwiek i idź!
  Czuję że móg³bym teraz coraz to 
nowe przyk³ady przytaczać, coraz to 
bardziej je komplikować poznawczo. 
Przychodzi mi do g³owy zagadnienie 
wyboru szczególnie okrutnego, czyli
tragicznego, kiedy dwie pozytywne 
wartości staj¹ przeciwko sobie i wy-
bieraj¹c jedna z nich traci się drug¹ 
bezpowrotnie. Od razu też pojawia się 
myśl o dylemacie Sørena Kierkegaar-
da: „Zawierz dziewczynie, będziesz 
tego ża³owa³; nie wierz dziewczynie, 
będziesz tego ża³owa³; wierz czy nie 
wierz dziewczynie, będziesz i tego, i 
tego ża³owa³; czy uwierzysz, czy nie
uwierzysz dziewczynie, będziesz tego 
ża³owa³. Powieś się, będziesz tego ża-
³owa³; nie wieszaj się...”. No nie, tu 
Kierkegaard chyba przesadzi³, jak się 
powieszę, nie będę ża³owa³. Tu jest 
na kropkę miejsce, nie na średnik. Nie 
wiedzieć sk¹d przyb³¹ka³a się melo-
dia starej ukraińskiej dumki, w której 
dziewczyna nie może się zdecydować 
ani na piekarza, ani na kowala i prosi 
o pomoc czerwon¹ jarzębinę: „jarzę-
bino pomóż, podoba mi się dwóch”. 

 Pieniądze zmieniają ludzi. Roger B. 
zaczął wyposażać swoją willę w bar-
dzo dziwne przedmioty z katalogu ki-
czu straszliwego. Ale też potwornie 
drogie. No i przede wszystkim kupił 
bardzo kosztowne auto. Najpierw 
dwulitrowego panharda, zaś potem 
jaguara. W końcu dyrektor wielkiej 
firmy musi czymś jeździć.
 Po ukończeniu uczelni w Melun, Ma-
ma Genevieve otrzymała skierowanie
na staż pracy do sierocińca w La Vil-
lette-Aux-Aulnes, w okręgu paryskim. 
Była uroczą brunetką o długich wło-
sach, roześmianą, pełną życia, o pięk-
nej twarzy, brązowych oczach, zgrab-
ną, lubiącą tańce, śpiewy i teatr. Faceci 
się za nią oglądali, ale tylko doktor 
Feller miał miejsce w jej serduszku. 
Kilka tygodni po jej przybyciu do La 
Villette, pojawił się młody mężczyzna 
o uwodzicielskim spojrzeniu, który 
wstrząsnął młodą damą do głębi. Był 
to znany lowelas, przyszły tata Arnold. 
Szczupły, uwielbiający dzieci i mają-
cy z nimi znakomity kontakt do tego 
stopnia, że jego podopieczni, zwraca-
li się do Taty Arnolda przezwiskiem 
mon pote, co znaczy – mój kumpel.

2014-04-03

  Już minął szał wyborów samorzą-
dowych. Grenoble opanowane przez 
zielonych. Wspomnienie z okresu 
przedwyborczego, dwa dni przed dru-
gą turą. Telefon, głos kobiecy w słu-
chawce. Pytanie: - Pan będzie brał 
udział w wyborach? Myślę sobie, co 
cię to kobieto obchodzi? Ale grzecznie 
odpowiadam: - Owszem, mam taki 
zamiar... - A czy można wiedzieć, na 
kogo pan przypuszczalnie odda głos? 
Ja na to: - W tej chwili wychodzę na 
naradę w tej sprawie. Mam pod lasem 
spotkanie z krasnoludkami. One się 
z pewnością orientują na kogo warto 
oddać głos, a na kogo nie…

2007

  Lato. Leżę w Akademii Medycznej 
w Gdańsku. Przykra sprawa – zapale-
nie dróg moczowych. Przypuszczal-
nie ma to związek z leczeniem raka  
radioterapią. Jest nas trzech w sypialni.
Jeden, amator łowienia ryb w prze-
rębli, wpadł pod lód, przy minus dwu-
dziestu sześciu stopniach. Co jakiś czas 
wraca tu na leczenie. Drugi przypadek 
– człowiek, który choruje codziennie 
na inną chorobę. W końcu nam go 
wymieniają na młodego pszczelarza, 
który potrafi przez 24 godziny usypiać 
nas wykładami na temat jego profesji.
  Rybak pochodzi ze Sztumu. Dwa 
razy w tygodniu delegacja rodzinna 
przywozi mu zestaw obiadowy, któ-
rym obdziela i nas, gdyż rodzina mu
nie żałuje. Pszczelarz jest dokarmiany 
przez młodą żonę. Ja z kolei mam za-
lecenie, aby dużo pić, toteż „moi”, tzn. 
obie Hanie, przynoszą mi soki. 
  Okazuje się, że na wydziale nefro-
logii, mówi się specjalnym slangiem. 
Notuję słowa i wyrażenia. Po dwóch 
dniach wypełnionych cewnikami, róż-
nymi zabiegami i badaniami, moja 
jednoaktówka jest gotowa. Poprosi-
łem siostrę salową o przepisanie tek-
stu na komputerze. Następnie o wy-
drukowanie w kilku egzemplarzach. 

Nie opuszcza mnie obraz Stefana 
Chwina, kiedy żali się w „Tygodniku 
Powszechnym”, jak to nie wiedzia³ – 
zapalić po śmierci Papieża świeczkę 
w oknie na szczycie wieżowca, czy 
nie zapalić; wypomn¹ mu s¹siedzi, że 
nie zapali³, ale i zapalenie mog¹ wy-
pomnieć. Chcia³a pomóc mu Ma³go-
rzata Czermińska wskazuj¹c, że na 
ogó³ ludzie zapalali świeczki bez po-
dobnych kalkulacji, robili to z natural-
nego żalu po kimś, kogo kochali, żad-
na to jednak wskazówka dla mędrca,
robić coś po prostu. – Ja jestem pro-
sty cz³owiek... – zacz¹³ sw¹ wypo-
wiedź uczestnik spotkania z Andrze-
jem Szczypiorskim; pisarz przerwa³ j¹ 
natychmiast s³owami: - To proszę się 
skomplikować! Tak, wiele wskazuje 
na to, że przyszed³ czas by przestać 
robić z garbu cnotę i by przyznać, że 
myślenie – może nawet wszelka świa-
domość – jest katorg¹ i że musi ni¹ 
być, bo jest owocem grzechu pierwo-
rodnego, grzechu poznania. Jest kator-
g¹, a piek³o wyborów jest najczarniej-
sz¹ jej postaci¹. Dla określenia piek³a 
piekie³, czyli wyborów politycznych, 
brakuje mi po prostu s³ów.
 W piekle można się znaleźć w naj-
mniej oczekiwanym momencie. Ma-
rian P. opowiada³ mi o swej wizycie 
u siostry we Wrzeszczu: – Kiedy wy-
szed³em od niej, nagle da³ mi o sobie
znać żo³¹dek. Pomyśla³em, że spra-
wię mu ulgę w toalecie dworcowej, 
bo przecież i tak szed³em w tamtym 
kierunku. Przysz³a mi natychmiast do 
g³owy myśl, że mieszkanie siostry jest
znacznie bliżej, więc powinienem do 
niej się wrócić. Zaraz jednak przypom-
nia³em sobie, że siostra wybiera³a się 
na zakupy, zatem pozosta³ dworzec. 
Po paru krokach uświadomi³em sobie, 
że przecież dworcowe toalety są w re-
moncie, co sam widzia³em kilka go-
dzin wcześniej. – Marian – przerwa-
³em mu – zlituj się, jak to się skończy-
³o, zesra³eś się na tej ulicy, czy nie?   
– Nie – wyjaśni³ spokojnie. – Nie ze-
sra³em się. Wróci³em do siostry, bo 
przypomnia³em sobie, że wszystko 
robi bardzo powoli i jak mówi, że za-
raz gdzieś wyjdzie, to wyjdzie za go-
dzinę.
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