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  Edward Stachura sam strzygł sobie 
włosy, ale za to golić się chodził do fry-
zjera. Ciekawą rzecz pisze w związ-
ku z tym goleniem w Siekierezadzie: 
„Miałem kiedyś, idąc ogolić się do fry-
zjerskiego salonu, dzikiego stracha, że 
trafię na fryzjera, który poderżnie mi 
gardło. Normalny fryzjer, któremu na-
gle przyszła pewna myśl do głowy i nie 
może się od niej odczepić, przykleiła 
mu się do mózgu ta myśl, fryzjer wal-
czy, mocuje się z tą przeklętą myślą, 
ale nie daje rady, opętała go bez reszty 
ta myśl, na mózg mu padła ta myśl, 
na głowę mu padło to ziarno; szedł 
kiedyś ulicą swojego miasta, dzień był 
szary, niepozorny, ale nad miastem
przelatywał właśnie ten wściekły ptak 
o łacińskiej nazwie maniakalis-mania-
kalis i o niezbadanych trasach przelo-
tu, ten właśnie, który ma tę manię ot-
wierania szeroko co pewien czas dzio-
bu, wypluwając przy tym, wymiotując
wściekłym ziarnem ze swojego prze-
pełnionego wściekłego wola, i ono, to
wściekłe ziarno, padło na głowę idą-
cego ulicą Bogu ducha winnego fry-
zjera, na mózg mu padło, na tę żyzną 
glebę, i wyrosła na głowie fryzjera ta 
wściekła roślina, z tej samej co ptak 
rodziny maniakalis-maniakalis […] i 
pewnego dnia, kiedy to nadejdzie ten 
dzień, dzień kwitnienia, zakwitnie na 
głowie fryzjera czerwony krwawy 
kwiat.”
  To bardzo godna uwagi myśl. Anto-
ni Kępiński pisze o objawach anan-
kastycznych (Ananke gr. – koniecz-
ność, bezwględny przymus, nieuchron-
ność, fatum), które „w śladowym nasi-
leniu występują w codziennym życiu 
ludzi zdrowych”. Anankazm polega na 
tym, że jakaś myśl wejdzie człowieko-
wi do głowy i nie chce z niej wyjść.
U Stachury ptak maniakalis-maniaka-
lis niesie nasilenie tych objawów, roz-
buchanie natrętnej myśli, użyźnia gle-
bę mózgu.
  Kanadyjski ekspert lotnictwa, były 
śledczy katastrof lotniczych, oświad- 
czył w tych dniach, że ma stuprocen-
tową pewność, że sprawa malezyjskie-
go Boeinga 777 z 239 osobami na po-
kładzie, który (lot MH370) 8 marca 
2014 r. wystartował z Kuala Lumpur 
do Pekinu i zaginął bez śladu jest spra-
wą celowego rozbicia samolotu przez 
pilota. Opinię o morderstwie i samo-
bójstwie podzielają eksperci australij-
scy; analiza danych z wojskowych ra-
darów świadczy, że pilot rozmyślnie 
zmienił trasę lotu, aby zniknąć z rada-
rów cywilnych, nadał ostatni komuni-

kat – „Good night Malaysian three-
-seven-zero” – przelatując nad rodzin-
ną miejscowością pomachał skrzyd-
łami i skierował samolot nad Ocean 
Indyjski… Celowe rozbicie samolotu 
potwierdzają też badania wyrzucone-
go przez ocean na brzeg wyspy Mau-
ritius kawałka skrzydła, należącego – 
jak bez wątpliwości stwierdzono – do 
zaginionego boeinga.
  Rok po zaginięciu malezyjskiego 
samolotu drugi pilot niemieckich li-
nii lotniczych Germanwings, Andreas 
Lubitz, rozbił celowo we francuskich 
Alpach airbusa ze 149 osobami na 
pokładzie plus on. Wtedy też pisałem 
o ptaku maniakalis-maniakalis. Bo 
wielce prawdopodobne, że do mózgu 
Andreasa Lubitza przykleiła się myśl 
o samolocie, który przepadł w odmę-
tach Oceanu Indyjskiego, nie wiado-
mo w jakiej jego części, i wszystkie 
media o tym mówią. Świadczyłoby 
o tym – że ta myśl opętała Andreasa 
Lubitza – to, że rozbił airbusa na wy-
sokości ponad 2000 metrów, jakby 
chciał trwały ślad swojego szaleństwa 
zostawić, uniemożliwiając ściągnięcie 
wraku.
  Trasy przelotu ptaka maniakalis-
-maniakalis są niezbadane. Kto może 
przewidzieć, że normalnemu fryzje-
rowi przyjdzie pewna myśl do głowy 
albo pilotowi Malaysian Airlines, albo 
drugiemu pilotowi linii lotniczych Ger-
manwings, albo że 25-letni programi-
sta wsiądzie do vana i ruszy zabijać
nim ludzi, albo że pilot, z którym leci-
my, kocha życie i jest w doskonałym 
nastroju, albo… Antoni Kępiński: „Nie
można […] drugiego człowieka po-
znać bez reszty, przewidzieć, jak się
zachowa, pozostaje on zawsze dla nas 
częścią świata niepoznawalną i nie-
ujarzmioną.”
  Można natomiast zastanawiać się, 
dlaczego niektóre głowy są bardzo 
podatne na to wściekłe ziarno”. Tyle 
tylko, że próbując na to odpowiedzieć, 
całego Antoniego Kępińskiego można 
by spokojnie zacytować – o samotno-
ści, lękach, depresji, paranoi, schizo-
frenii, poczuciu bycia niepotrzebnym 
można by mówić – i wszystko by tu
pasowało, będąc jednocześnie zbyt 
proste, jako że w końcu fryzjer Sta-
chury był normalnym fryzjerem, któ-
remu nagle przyszła pewna myśl do 
głowy.
  Może jakoś wybijają się u Kępiń-
skiego uwagi o smutku naszej cywi-
lizacji – że „uderza dysproporcja mię-
dzy naukowo-technicznymi osiągnię-

ciami naszej cywilizacji a stopniem 
zadowolenia z własnego życia”. Dzi-
siejszy człowiek boi się terrorystów i
bomby atomowej Kim Dzong Una, 
błąka się po powierzchni życia, nie za-
stanawiając się nad głębokim sensem
istnienia, osiąga drobne sukcesy, bez-
ustannie zakłada maski, udaje kogoś,
kim nie jest, uśmiecha się do swoje-
go smartfona i się nudzi. Kępiński: 
„Sprawy codzienne, drobne kłopoty, 
radości, zmartwienia, troska o zapew-
nienie środków utrzymania – stępiają
ostrze wielkich uczuć, marzeń, po-
mysłów. Wzniosłe sprawy zamieniają 
się na drobną monetę spraw małych.” 
Znany psychiatra zauważa, że cho-
ciaż ma to pewną pozytywną stronę 
(„zmniejszanie oscylacji napięć uczu-
ciowych”, rozładowanie napięcia emo-
cjonalnego), to jednak strona nega-
tywna wysuwa się na pierwszy plan: 
„Ujemną […] stroną tej wymiany »na 
drobne« jest stępienie wrażliwości u-
czuciowej, moralnej, estetycznej i in-
telektualnej.” Myślę, że to dużo wy-
jaśnia. Myślę też, że gdyby Kępińskie-
mu przyszło żyć w dzisiejszych cza-
sach – czasach mediów społeczno-
ściowych i słanych iPhonom uśmie-
chów – mógłby on potrzebować dob-
rego psychiatry.

  Wściekły ptak maniakalis-maniaka-
lis przeleciał znów nad USA, tym ra-
zem nad Teksasem.
  Zaledwie trzy miesiące temu strzały 
w szkole na Florydzie – 17 zabitych, 
17 rannych. Młodzież urządziła po tej 
masakrze protesty, marsz na Waszyn-
gton, pod hasłem Never again. Polity-
cy pochylili się nad sprawą, zapewni-
li, że dołożą starań, że rozumieją itd. 
Teraz, trzy miesiące po Florydzie, ma-
sakra w Santa Fe – dziesięcioro zabi-
tych, trzynaścioro rannych. Amerykań-
scy politycy znów się pochylają.

 Z nastoletnimi zabójcami sprawa jak-
by bardziej skomplikowana. Jak pisze
Kępiński, w młodości, prócz kolorów 
jasnych, wiele ciemnych znaleźć moż-
na. „Gwałtowne przestrojenie biolo-
giczne odbija się w obrazie subiektyw-
nym w postaci niepokoju, wzmożonej 
agresji, nieokreślonych tęsknot, chęci 
wypróbowania swych sił, buntu prze-
ciwko środowisku domowemu itp.
Wytwarza się swoisty dla młodości 
chaos uczuciowy – uczucia miłości 
przeplatają się z uczuciami nienawiści,
agresji z lękiem, zachwytu ze wstrę-
tem itd. Uczucia dochodzą łatwo do
swych maksymalnych granic.”
 Ten uczuciowy chaos to wielkie wy-
zwanie dla rodziców, dla pedagogów. 
17-letni zabójca z Santa Fe przyszedł 
rano do szkoły z karabinem i rewol-
werem, należącymi do jego ojca. Na 
pytanie, w jaki sposób młodociany 
morderca uzyskał dostęp do tej broni 
i dlaczego, jak widać, był to dostęp 
bardzo łatwy, odpowiedzieć można 
innym pytaniem: po co ojcu nastolet-
niego zbrodniarza potrzebny był ten 

arsenał? Założę się, że w tym domu 
nie było i nie ma żadnych książek; mo-
że najwyżej jakaś o karabinach, pisto-
letach i granatach albo podręcznik, jak 
sporządzić bombę rurową. Gdyby by-
ło inaczej chłopiec nie stałby się na-
piętnowanym na całe życie masowym 
mordercą, ale żyłby co najmniej jako
przyzwoity człowiek. W rozmowie 
z CNN ojciec jednego z uczniów szko-
ły, w której w piątek, 18 maja, padły
śmiertelne strzały mówi, że gdyby ro-
dzice umożliwiający swoim dzieciom
dostęp do broni palnej byli pociągani 
do odpowiedzialności za współudział 
w zbrodni, może by zaczęli myśleć.
  Prezydent Trump wygłosił w piątek 
kilka zwyczajnych do sytuacji bana-
łów (trzeba dołożyć starań, żeby broń 
nie dostawała się w nieodpowiednie 
ręce), zapewnił, że jest myślami z ro-
dzinami ofiar, kazał opuścić do pół 
masztu flagę nad Białym Domem i… 
i tyle. Nic więcej nie zrobi, bo głosy 
National Rifle Associacion są dla ame-
rykańskiego prezydenta ważniejsze 
niż życie CZYICHŚ dzieci.
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„Maniakalis-maniakalis”

EWA MAZUR

***

Biedne lustra. Dręczone obsesjami i paranojami, codziennie zmuszone oglądać 
nierzeczywiste światy, które pojawiają się i znikają. Niektóre opowiadają, że 
duchy nawiedzają je regularnie. Zbliżają blade głowy do ich delikatnych tafli, 
szczerzą zęby, wyczyniają jakieś przeraźliwe grymasy i niezrozumiałe gesty. 
Czasem czerwoną kredką malują sobie na środku twarzy krwawe plamy styg-
matów. 
Nie wiadomo, które mają gorzej. Te, które wiszą na stałych miejscach, mogą 
przynajmniej przyzwyczaić się do swoich halucynacji i łagodnie je ignoro-
wać. Z czasem tracą wzrok, ciemnieją, kurz, śniedź i patyna pozwalają za-
pomnieć o chorobie i łagodzą ból. Te małe, przenośne, mają chwile wytchnie-
nia w ciemności i całkowitej izolacji od świata iluzji. Ale nagle, wyciągane na 
zewnątrz swoich spokojnych bytów, atakowane są światłem i obrazem, który 
boleśnie niszczy kruchą harmonię wewnętrzną. Duchy podchodzą blisko, 
dyszą, wykrzywiają się, wstrętne jak maski. Słabsze lusterko może tego nie 
wytrzymać. Wtedy z płaczem pęka. Ostatnim świadomym spojrzeniem widzi 
z ulgą, jak przerażający świat rozpryskuje się na drobne kawałeczki, a duchy 
pobladłymi wargami szepczą: - Siedem lat nieszczęścia!

ŻONA LOTA

Odwrócę się
Za długo idę w milczeniu
Żegnając w myślach
Kamień
Ogień
Niebo nad ogrodem
Nie potrafię już
Dla jednego człowieka
Porzucić więcej siebie
Zanim nienawiść pozbawi mnie możliwości wyboru
Zanim przedmioty i miejsca stracą pamięć
Tym jednym spojrzeniem
Wrócę


