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Czy cokolwiek można uratować, czy można dalej żyć, 
kiedy kamień pożera komuś serce? Czy można kochać, 
być razem, oddychać, czuć smak wody, kiedy zbudowany 
zamek z piasku rozwieje wiatr cudzego szaleństwa? 

Jak wyjść z koszmaru, z pułapki? Dokąd? Czy pozo
staje tylko udawać, że się nie śpi, że jest jeszcze miłość, 
kiedy już nic się nie czuje? 

Można jedynie schować się w drugim człowieku, 
ukryć się w jego głowie, w zakamarku jego dłoni, we 
współodczuwaniu rozpaczy, lęku, zagrożenia, winy, które 
łączy aż do zatracenia, ale nadaje sens, pozwala oddy
chać, trwać w pułapce życia i próbować być szczęśliw
szym mimo, że telefon nie przestaje dzwonić. 

Idziemy do siebie poza znanymi nam pojęciami jak 
miłość, zazdrość, zdrada, samotność, zbrodnia, kłam
stwo. Jak kamień, drzewo, woda istniejemy zrośnięci 
wspólnotą czasu i przestrzeni, naszego czasu i naszej 
przestrzeni. Może taki jest sens życia na wsi, że możemy 
być szczęśliwsi mając tylko siebie za cały wszechświat. 
„Chyba tak. Chyba nie. Co?" 

Julia Wernio, reżyserka spektaklu 





- Ulewa. Deszcz w nocy. 
- Jaki deszcz? 
- Deszcz, który padał w nocy. 
- Jaki deszcz I w nocy? 
- Słuchaliśmy, jak pada. Lało i lało. 
Była nieprawdopodobna ulewa. 
- Chyba spałam. 
- Na pewno nie spałaś. 
- Naprawdę? 

- Wiem, że tak. Oboje nie spaliśmy. 
- Nie pamiętam żadnego deszczu. 
- Ale pamiętasz, że nie spałaś. Mam nadzieję. 
Odwróciłaś się do mnie. 
- Ja się do ciebie odwróciłam? 
- W każdym razie ktoś się do mnie odwrócił. 
- (slaby śmiech) Tak. 
- To pamiętasz. Mam nadzieję. 
-Tak. 

Pauza. 

Owszem.To pamiętam (uśmiecha się) 
- I padało. Mówiliśmy o tym. 

- Tak? A co powiedzieliśmy? 
- Po prostu ... "pada deszcz" ... Po prostu 

11 posłuchaj, jak pada". I takie rzeczy. 
Powiedzieliśmy, że wszystko się zazieleni, 
że strumień wzbierze. 
- Chyba spałam. Chyba od razu zasnęłam. 
- Powiedziałaś, że byłoby zabawnie, 
gdyby dom popłynął. 
- Ja? Naprawdę? Zdawało mi się, że I od razu 
zasnęłam. 

- Gadaliśmy i gadaliśmy. Wcale nie zasnęłaś 
od razu. Leżeliśmy i rozmawialiśmy. 
- Może ja tylko udawałam. 
- Co udawałaś? 
- Że nie śpię. Może tylko udawałam, 
że nie śpię. 
- Jak można udawać, że się nie śpi? 
- Nie wiem 
Oboje śmieją się. 
Może właśnie teraz to robię. 



- Mogę je zobaczyć? 
- Co zobaczyć? 
- Twoje dzieci. 
- Nie. Już ci mówiłem. 
- Już mi mówiłeś? 
- Tak. Już mówiłem. 
- Przemówiłeś. 

- Zgadza się. 

Pauza. 

- Jakie mają imiona? 
- Nie mają imion. 
- Nie mają imion. 
-Nie. 

Pauza. 

Wiesz, że nie mają imion. Mamy umowę. 
- Chyba już nie. Tak mi się zdaje. 
- Mamy umowę. Nic się nie zmieniło. 
- Wszystko się zmieniło. „Nic się nie 
zmieniło"? C o? 
- Nie mają imion. 
- Przede wszystkim jestem t u t a j. 
- Nie. Mylisz się. Ciebie tu nie ma. 

' 





Nasza epoka jest epoką depresji psychicznej. 
Ale ja widziałbym lepsze wyjście od kozetki 
psychoanalityka. Gdyby na przykład Kościół 
katolicki uznał akt seksualny za święty 
i pobożny, bez ustalania zewnętrznych 
warunków jego przeżywania , gdyby 
uznał ludzką seksualność samą w sobie 
za sakramentalną, rytualną , mistyczną, 

osiągnąłby wielki sukces we współczesnym 
świecie. Uczyniłby ludzi w najprostszy, 
najbardziej naturalny sposób szczęśliwymi. 

Michel Houellebecq 

Spotkanie człowieka z człowiekiem jest drogą 
do kłamstwa. 
Spotkanie człowieka z człowiekiem jest drogą 
do prawdy. 

Julia Wernio 





1 I 

Porąbałem dom, na który oszczędzałaś, 
żeby w nim zamieszkać latem. 
Przykro mi, ale był ranek, nie miałem 
nic do roboty 
A jego drewniane belki były takie kuszące. 

2. 

Razem zaśmiewaliśmy się na widok malw 
a potem ja spryskałem je ługiem. 
Wybacz. Po prostu nie wiem, co robię. 

3. 

Oddałem pieniądze, które odkładałaś 
na następne dziesięć lat życia. 
Człowiek, który o nie poprosił, wyglądał 
nędznie a na werandzie mocny wiatr marcowy 
był taki jędrny i zimny. 

4. 

Wczoraj wieczorem poszliśmy na dansing 
i złamałem ci nogę. 
Wybacz. Byłem niezdarny i chciałem cię mieć 
tu na oddziale, gdzie jestem lekarzem! 





Wśród rzadko precyzowanych świadomie, ale nie
zbędnych składników wiedzy potocznej, owej mądrości 
zdroworozsądkowej. jaką (by znów użyć SchOtzowych 
wyrażeń) otrzymujemy w darze od "międzypodmioto
wego świata kultury", owego „skarbca gotowych do 
użytku, prefabrykowanych typów", najdonioślejsza rola 
przypada założeniu o "wzajemności perspektyw". Wie
rzymy bez zastanowienia (a w każdym razie wierzymy 
tak długo, jak długo się nad tym nie zastanawiamy), że 
nasze własne doznania są typowe; to znaczy, że ktokol
wiek patrzy na n ten oto" przedmiot, widzi „to samo" co 
my, i że ktokolwiek działa w nten oto" sposób, powodu
je się „tymi samymi" co my motywami. Wierzymy też 
w "wymienialność punktów widzenia"; jesteśmy innymi 
słowy przekonani, że jeśli staniemy w miejscu drugiej 
osoby, zobaczymy dokładnie to samo co ona i prze
żyjemy w ten sam co ona sposób jej odczucia - i że 
owa druga osoba niechybnie się nam w tym przypadku 
pięknym za nadobne odwzajemni. 

Przekonanie to wydaje się na pierwszy rzut oka pro
stolinijne i zgoła niewinne, a nadto i godne pochwały, ze 
względu na swoje moralne konsekwencje; przyjmując je. 



implikuje się przecież zasadnicze podobieństwo wszyst
kich istot ludzKich. a drugiemu człowiekowi przypisuje 
się podmiotowość o tym samym co własna, charakte
rze. Zważmy 1ednak, ze abym mógł trwać w przekona
niu o wzajem ności perspektyw' muszę jeszcze wierzyć 
i w to że nie tylko ja. ale i "ten drugi'' godzi się na to, 
że perspeKtywę się odwzajemnia - i że, co więcej. za
chowuje się on zgodnie z tą wiarą. Muszę innymi słowy 
ufać . że przekonanie o wzajemności perspektyw jest tak 
samo, jak i perspeKtywy owe, obopólne Przy najmniej
szym pode1rzemu co do zgody innych na moje zało
żenie chwieje się i wali misterne rusztowanie, w jakie 
splatają się moje codzienne uczynki w ich "normalnym", 
bezproblemowym biegu. "Mogę rozumieć czyny innych 
ludzi ' - powiada Schlitz - ,tylko pod tym warunkiem. 
że wyobrażam sobie. że zachowałbym się w podobny 
sposób. gdybym się na ich miejscu znalazł - działałbym 
pod wpływem podobnych przyczyn i zmierzał do podob
nych celów; że wszystkie te pojęcia odbieramy w tych 
samych ograniczonych kategoriach ,.typowej" analogii, 
..typowej · tożsamości ... N iezbędnym uzupełnieniem 
mojej ufności we własną umiejętn ość .,postawienia s ię 

w sytuacji' drugiego człm :i eka ie • '.2f:cz j::t"na. z'10' -
ność wyobrażen i a sobie o ·.•ego rn nP.OO \J syt1ac·: nJJ J 
przekonanie, że ów inny zrobiłby oo r,1dnie to samo, co 
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mi słowy, przeświadczenie o w .:,ddil ir .:0 11edni rr :·~ dzy 
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wić się w mej pozycji . i że z c hw i l~ gdy to zrnbia 1irzą 
świ at w ten sam co ja sposób. 

Przepisy na pas ępowanie, dołączon e zazwyczaj do 
sytuacji. na jakie natykam s i ę rutynowo \ ~ mym cndz ,11 -

nym życiu skladają s ię na to co MH SchPl c· n IL• ł 
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Krzysztof Michalski 

Zrozumieć 
• • • przem11an1e 

Warszawa 2011 



Czy tylko wtedy - gdy potrafimy w każdym frag
mencie zobaczyć część jakiejś całości - możemy w róż
norodności doświadczanego świata odkryć jakiś sens? 
A może każdy akt rozumienia zakłada odkrycie granic 
rozumu - a więc obecność w doświadczeniu czegoś 
obcego, niedającego się przyswoić, możliwość, której 
nie potrafimy wypełnić znanymi dotąd oczekiwaniami? 

Krzysztof Michalski, „Zrozumieć przemijanie", 
Warszawa 2011. 

Zdecydowanie i zagubienie w codzienności - to dwa 
bieguny, między którymi porusza się nasze bytowanie 
- dwa bieguny prawdy. Żadnego z nich nie jesteśmy 
w stanie osiągnąć tak, by pozostać już w nim na sta
te; egzystencjalna struktura naszego życia każe nam 
ciągle na nowo ulegać trwodze i ciągle na nowo przed 
nią uciekać. Prawda - którą jest nasza przytomność -
składa się na równi z przejrzystości (w autentycznym 
sposobie bycia bytowanie nasze jest, abstrakcyjnie 
rzecz biorąc, przejrzyste dla samego siebie) i nieprzej
rzystości (nieautentyczność polega przecież, traktując 
ją także jako model, na nie-widzeniu samego siebie), 
jasności i ciemności. „Składa się" zaś nie tak, jak dom 
składa się z pokoi - lecz raczej tak, jak ruch fali „składa 
się" z wznoszenia i opadania. Upadanie i autentyczność 
(w znaczeniu ontologicznym) to bowiem dwie strony, 
dwie tendencje tego samego procesu - procesu, którym 
jest prawda. 

Zakłócenia i niedoskonałości otwarcia, jakim jest 
ludzka egzystencja, nie są więc przejściowe. Otwarcie 
nie dąży do pełni poprzez stopniowe przezwyciężanie 
przeszkód. Nie staje się. Niepełność, ograniczoność są 



z nim nierozwiązalnie związane. Otwarcie ludzkiej eg
zystencji dzieje się - i nie jest to tylko przypadkowe 
i przejściowe zjawisko jej towarzyszące, lecz to właśnie 
ono zakreśla jej sens. Krótko - sensem otwarcia ludzkiej 
egzystencji jest czas. 

Używamy zwykle słów „prawda" i „czas" w zna
czeniu w pewnej mierze przeciwstawnym: czas nie ima 
się prawdy. Sądzimy zwykle, że zdanie: „dwa plus dwa 
jest cztery" jest prawdziwe, gdy uznamy za prawdziwe 
aksjomaty matematyki, bez względu na to, czy i kiedy 
zdanie to zostało wypowiedziane. Podobnie, jak się zda
je, rzecz się ma i ze zdaniem: „widzę przez okno jesienne 
drzewa", odniesionym do sytuacji, w której rzeczywi
ście patrzę przez okno i widzę drzewa. Krótko mówiąc: 
przyzwyczailiśmy się sądzić, że prawda i fałsz nie mają 
żadnego związku z czasem. 

Tymczasem, jak widzieliśmy, Heidegger stara się 
nas nakłonić do innego użytku słowa „prawda". „Praw
dą" w sensie ścisłym nazywa bowiem otwartość ludzkiej 
egzystencji - a sensem tej egzystencji jest właśnie czas. 
Czas zatem, w przeciwieństwie do utartego mniemania, 
ma coś wspólnego z prawdą - i to nawet wiele: jest 

mianowicie jej sensem. Nie chodzi tu jedynie o zmianę 
konwencji słownej - Heidegger proponuje nam nową 
perspektywę problemu prawdy, nowy punkt widzenia, 
który ma nam odsłonić dotąd niezauważoną prawdę 
zjawiska. 

Krzysztof Michalski, „Zrozumieć przemijanie", 
Warszawa 2011. 



Wiele rzeczy zakładamy, przejmujemy od innych, 
przyjmujemy za oczywiste - nie wiedząc o tym. Właśnie 
z tego powodu „trafiają" nas czasem słowa kogoś inne
go. ,,Trafiają" nas - bo już wcześniej wiedzieliśmy coś 
o tym, o czym jest mowa, choć nie zdawaliśmy sobie 
z tego sprawy. Pod naporem tradycji nasze przesądy 
zamieniają się w pytania - ponieważ mówi ona o tym 
samym, co my, ale inaczej. 

Krzysztof Michalski, „Zrozumieć przemijanie", 
Warszawa 2011 . 
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