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ŚWIAT  PRZYWRÓCONY 

 

Ucieczka 

Matnia 

Szedłem przed siebie niejako odruchowo, omijając pułapki, jakie tu 

wszędzie pozastawiano, a o których wiedziałem od czasu, gdy przed wielu laty, 

jako mały dzieciak towarzyszyłem memu mentorowi i opiekunowi w 

nielegalnych i niebezpiecznych eskapadach do przygranicznej strefy zakazanej. 

Za niewidzialną granicą Miasta, za skrajem lasu na końcu osady, gdzie niegdyś 

mieszkałem jako dziecko, rozciągał się mniej więcej trzystumetrowy pas 

zaminowanej równiny, przetykanej sporymi, gęstymi zagajnikami, wolnymi od 

wybuchowych atrakcji. Z czasem nauczyłem się rozpoznawać owe zagrożenia – 

okazało się to nie tak znów trudne, ponieważ ci, którzy je tu rozmieścili, zrobili 

to dość niechlujnie, zakładając, że nikomu przy zdrowych zmysłach nie przyjdzie 

ochota na zapuszczanie się na puste pole, gdzie nie ma nic, co mogłoby się 

komukolwiek do czegokolwiek przydać. Zresztą wielopokoleniowa tresura 

strachu przed takimi miejscami wokół Miasta była aż nadto skuteczna i 

wytworzyła w mieszkańcach odruch unikania nawet myśli o tym, że można by 

porwać się na coś, co w oczywisty sposób byłoby samobójczym szaleństwem. 

Wiele czasu uczyłem się odczytywać ślady tych pułapek pod okiem Starego 

Bena, z którym zapuszczaliśmy się niegdyś do owych zagajników, by zbierać 
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rozmaite, rosnące tam dziko rośliny, grzyby, leśne owocki i zioła, potrzebne mu 

do sporządzania mikstur, którymi leczył ludzi z osady. Znał się na tym doskonale, 

sam był niezłym biologiem i niedokończonym medykiem. Poza tym myślę, że 

robił to również z przekory człowieka, który uważał wolność za naturalne prawo 

do stanowienia o sobie. Nie bez znaczenia był też fakt, iż wartownicy z 

zainstalowanej nieopodal wieży strażniczej niekiedy po cichu prosili go o pomoc 

i porady w swoich chorobach.  

Reszty nadzoru dopełniały małe drony patrolowe, pojawiające się z rzadka, 

ale systematycznie według pewnego schematu, który dawało się jednak 

rozpracować. W praktyce, między samozwańczym lekarzem-banitą ze Wzgórza, 

starym dziwakiem i odludkiem, a szeregowymi żołdakami systemu, wytworzyła 

się niepisana umowa – ty nas kurujesz w potrzebie, my przymykamy oko na te 

twoje zbierackie wyprawy, byle nie za częste i zawsze za dnia i w zasięgu naszego 

wzroku. Nikt nic nie wie, nikt nigdy nic nie widział, wszyscy są zadowoleni. 

Przydatność okazywała się ważniejsza niż regulaminy i zakazy – oczywiście, w 

ograniczonym zakresie. 

Przez trzy lata, gdy pomagałem Benowi w jego obejściu, przy okazji 

nabywając – dzięki edukacji jaką mi aplikował – ogromniej wiedzy niczym w 

najlepszej szkole, chodziłem z nim na te wypady, pilnie ucząc się tego, jakimi 

zakosami się poruszać, jak zwracać uwagę na cokolwiek, co odróżnia się od 

naturalnego podłoża i trawy, jak wypatrywać różnych drucików, dziwnych 

patyczków, wybrzuszeń czy ledwo zauważalnych śladów kopania. Ben już dawno 
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temu rozpracował zasadę według jakiej porozmieszczano te pułapki w naszej 

okolicy, więc znając ich rozkład można było chodzić po tym kawałku strefy 

bezpiecznie i w miarę szybko. Zawsze jednak robiliśmy to w dzień, zazwyczaj 

rankami, nigdy po zmierzchu. Ale teraz jednak zapadała już noc.  

Od śmierci Starego Bena minęło wiele lat, nikt nie porywał się w tej okolicy 

na takie eskapady, bo i po co – zresztą pojawienie się kogoś na tym pustkowiu 

musiałoby prędzej niż później spowodować reakcję wartowników. Inna sprawa, 

że taki wycieczkowicz, nieobeznany z zagrożeniami, szybko nadziałby się na 

jakąś minę i wyleciał z hukiem w powietrze, co kończyłoby całą sprawę. Ja sam, 

po tym, jak dwadzieścia lat temu wydostałem się z koszmarnego Wzgórza, nigdy 

tu nie wracałem, aż do dzisiaj, gdy podjąłem decyzję o opuszczeniu Miasta raz na 

zawsze – a właściwie o ucieczce z niego na dobre i niezależnie od konsekwencji.  

Wariant wybuchowy raczej mi nie groził – oczywiście, pod warunkiem, że 

niczego tu nie zmodyfikowano w rozkładzie zaminowania terenu – niemniej 

wytropienie mnie na dalszym otwartym polu byłoby już tylko kwestią czasu. 

Jedyną dla mnie szansą było przedostanie się teraz do zagajnika i przeczekanie w 

nim za dnia pod osłoną drzew, aż do następnej nocy i opuszczenie na dobre owego 

pilnowanego terenu. Ale czy rzeczywiście przez tyle lat niczego tu nie 

zmieniono? 

To ryzykowne założenie, lecz przyjąłem kilka ogólnych przesłanek – 

prawda, że słabych – które jednak mogłyby w dużym stopniu potwierdzać takie 

przypuszczenie. Po pierwsze – konserwatywna bezwładność systemu, pewnego 
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swej wszechwładzy i jej zabezpieczeń. Niebywale rozbudowane rozwiązania 

kontrolno-nadzorcze, sprawdzały się dotąd bez zarzutu w obrębie Miasta i jego 

okolic, wykluczając nieautoryzowane opuszczanie jego granic. To argument 

może nieco naciągany, lecz z własnego życia wiedziałem, że trzeba jakiejś 

naprawdę wielkiej lub wręcz dramatycznej niezwykłości, żeby funkcjonariusze 

systemu odstępowali od procedur raz już kiedyś zatwierdzonych, zwłaszcza 

wtedy, gdy coś im się niezawodnie sprawdza i zgadza. Niekiedy je uzupełniają, 

lecz jedynie po to, wzmocnić to, co już istnieje. Przeformatowania systemowe 

pociągałyby zbyt wiele zmian szczegółowych w dużej ilości segmentów tej 

piekielnej maszynerii więc bez wyraźnej czy palącej konieczności unika się takich 

zabiegów.  

By wyjść poza istniejące procedury bez szczególnego powodu albo 

rozkazu, potrzeba albo specjalnej interwencji władz centralnych albo zapału 

jakiegoś pojedynczego służbisty o mentalności wręcz obsesyjnej – i to na 

najwyższym szczeblu decyzyjnym. Jako członek elity Miasta – jeszcze do 

dzisiejszego popołudnia – nic nie słyszałem o tym, by szykowano nam jakieś 

zasadnicze nowinki w monitorowaniu jego mieszkańców. Wiedziałem też 

skądinąd, że osobnicy o skłonnościach paranoidalnych raczej do centrów 

nadzorczych nie trafiają, a to z racji bardzo uważnej selekcji kandydatów do 

takich funkcji wedle kryteriów psychologicznych. Chorobliwa nadgorliwość na 

granicy patologicznego syndromu anankastycznego nie jest mile widziana u 

wiernych i posłusznych sług systemu, ponieważ tkwi w niej potencjał kłopotliwej 
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nieobliczalności – zwłaszcza gdy wyrywają się przed szereg z najlepszymi 

chęciami i pomysłami. System jest komputerowo racjonalny, ponadto liczy też 

koszty wprowadzanych innowacji; na pierwszym miejscu stawia na 

udoskonalenia wewnętrznej inżynierii społecznej. Sprawdzone od dawna i 

skuteczne zaminowanie granic i stref zakazanych na pewno nie należy tu do 

priorytetów.  

Pośrednio dowodziłby tego fakt, iż wieże strażnicze pozostały te same i w 

tych samych miejscach. Zatem te same pozostały zapewne ścieżki, jakimi 

dostawali się do nich wartownicy, zmieniani co dwa dni. Czy pozmieniano coś w 

rozkładzie pułapek? Przyjąłem – trochę ryzykownie – że chyba raczej nie, co 

najwyżej co jakiś czas wymieniano stare miny na nowe. Przecież gdy to wszystko 

planowano, opracowano jakiś plan optymalny, obwarowany ścisłymi regułami 

postępowania. Gdyby podpatrzeć, którędy będzie wracała obecna zmiana, wtedy 

pojawiłaby się szansa bezpiecznego przedostania się poza strefę. Do najbliższego 

takiego posterunku było kilkaset metrów, więc rzecz była godna rozważenia w 

dzień i dokładnego rozejrzenia się po okolicy spoza drzew zagajnika. 

Drugą przesłanką – prawda, też trochę naciąganą – było założenie 

swoistego rozleniwienia straży. Ma ona obowiązek obserwowania terenu, lecz 

przecież robi to zapewne tylko sporadycznie wiedząc, że za ludzkiej pamięci nie 

zdarzyło się, żeby kiedykolwiek kogokolwiek obcego na nim wypatrzono. 

Regulamin regulaminem, ale nuda nudą. Wartownicy zapewne czymś ją zabijają, 

oglądają telewizję, jedzą i piją albo po prostu sobie kolejno podsypiają. Z 
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pewnością do głowy im nie przychodzi, żeby ktoś niepowołany z własnej i 

nieprzymuszonej woli chciał tu się plątać. Wszak w świadomości każdego bez 

wyjątku mieszkańca Miasta od dawien dawna utrwalone było niepodważalne 

przekonanie o tym, że życie i wszelkie funkcjonowanie możliwe jest wyłącznie 

w granicach tego, co dopuszcza system – w tym i w granicach jego terytorium.  

Oczywiście, istniały dość liczne grupy zadaniowe, obsługujące tego 

molocha także i na obrzeżach Miasta, lecz i to było pod ścisłą kontrolą, 

obwarowane nadto wieloma zabezpieczeniami i pułapkami na tych, którzy 

pozwoliliby sobie – nawet nieumyślnie – na wychylenie nosa poza to, co 

dozwolone. Tu zaś nie było żadnych zadań do wykonywania – oprócz gapienia 

się na puste pola - a strażnicy to jedyne osoby uprawnione do tego, żeby tu być. 

Nudna służba – ale cóż, jak każą, to trzeba.   

Lecz nie załatwiało to właściwie niczego. Bo – jak zwykł był zawsze pytać 

mój nauczyciel w chwilach trudnych, wątpliwych i decyzyjnych– co dalej? 

Szukanie odpowiedzi na to pytanie było na razie przedwczesne i 

bezprzedmiotowe. Przedostanie się poza obszar strefy – jeśli nawet w ogóle 

miałoby się powieść – musiałoby w tych okolicznościach zająć ze dwa dni. Nie 

miałem jedzenia, ale to da się opędzić od biedy czymś, co rośnie w zagajniku, ale 

bez wody nie da się za długo przetrwać. W podręcznej torbie na ramieniu z 

rozmaitymi drobiazgami miałem małą, napoczętą butelkę wody mineralnej – i to 

musi mi na razie wystarczyć. Rankami jest na poszyciu trochę wilgoci, ale to mała 

pociecha, bo zapasu zrobić się z tego nie da. Jako racjonalista nie wierzyłem w 
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cuda, więc wolałem nie liczyć na deszcz. Sytuacja nie wyglądała całkiem 

beznadziejnie, aczkolwiek dość kiepsko, tym bardziej, że jeśli nawet wyszedłbym 

na bezpieczny teren i na bezpieczną odległość, to i tak mógłby mnie wypatrzyć 

jakiś zabłąkany dron. Jednym słowem zapowiadało się to wszystko na bardzo 

trudną próbę przetrwania, możliwą do pokonania, ale tylko na krótką metę. Jeśli 

bowiem nawet jakoś by się tu udało, to i tak jednak wciąż otwarte pozostawało 

pytanie: co dalej? 

Dotarłem w końcu do zagajnika i zaległem między drzewami i krzewami. 

Zwolna zaczęło opadać ze mnie napięcie i ekscytacja, czekał mnie teraz długi czas 

oczekiwania – reszta nocy i cały następny dzień. Mimo zmęczenia nie chciało mi 

się spać. W ciągu ostatniej doby działo się tak wiele, że nie było kiedy spokojnie 

zastanowić się na tym, co się wydarzyło, co pchnęło mnie do decyzji o ucieczce 

z Miasta i porzucenia całego dotychczasowego życia, kariery, sukcesów i 

znakomitych widoków na przyszłość. Lecz czy w świetle ostatnich wydarzeń 

rzeczywiście byłyby one tak znakomite? I czy rzeczywiście nadal jeszcze zależało 

mi na tym, co było sensem, istotą i treścią ostatnich dwudziestu lat mego życia – 

i ogromnych, konkretnych i wymiernych korzyściach, jakie stały się moim 

udziałem?  Uznałem, że pora przemyśleć wszystko od początku.   

W gruncie rzeczy mógłbym jeszcze zawrócić z drogi w nieznane, na jaką 

zdecydowałem się w odruchu sprzeciwu przeciwko całej tej upiornej 

rzeczywistości, której jeszcze do dzisiaj byłem nie tylko cząstka, ale także 

niebagatelnym współtwórcą. Wystarczyło tylko wrócić do granicy strefy 
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zakazanej, dojść do kolejki, dojechać do domu, a następnego ranka jakby nigdy 

nic stawić się w pracy i podjąć swe obowiązki wielkiego szefa bardzo ważnego 

instytutu badawczego, mającego w naszym świecie znaczenie wręcz 

fundamentalne.  

Lecz biorąc pod uwagę moje ostatnie decyzje, wiedzę jaką   posiadłem z 

racji pełnionej funkcji i – co najważniejsze – groźbę wyjawienia tajemnicy 

mojego pochodzenia, zostałbym ani chybi unicestwiony przez człowieka, który ją 

poznał, i który od dawien dawna szczerze mnie nienawidził. Był w prawie mnie 

zniszczyć, jako swoiste zagrożenie systemu Miasta – ale mógł też zechcieć 

zmuszać mnie szantażem do wysługiwania mu się dla jego własnych 

niepohamowanych ambicji.  

Każda z tych opcji byłaby dla mnie zabójcza – już to w sensie dosłownym, 

już jako perspektywa stania się faktycznym niewolnikiem, tyle że w pięknie 

przystrojonym kagańcu. Co prawda i tak byłem zniewolony - jak każdy w Mieście 

– przez system, ale z zachowaniem względnej niezależności, jaką miałem dzięki 

swej pozycji. Niemniej gdybym się teraz poddał, zostałbym już tylko 

popychadłem w rękach wszechwładnego i prominentnego super policjanta, 

ogarniętego manią wielkości i chorobliwą żądzą władzy. Alternatywa była 

oczywista – albo nicość społeczna pariasa, może nawet śmierć, albo 

bezwarunkowe, dożywotnie lokajstwo. Na domiar wszystkiego, nie tylko ja 

znalazłbym się w pułapce. W tę grę uwikłane były bowiem również inne osoby – 

i to z najwyższych sfer Miasta.  



10 
 

Nie wiadomo, co gorsze – wolałem nawet nie zastanawiać się nad 

wyborem. Całe moje życie było bardzo udanym oszukiwaniem systemu co do mej 

tożsamości – tej, jaka jeszcze do wczoraj uchodziła za obowiązującą. Teraz doszły 

nowe, dodatkowe okoliczności, które uczyniły rzecz całą jeszcze bardziej 

skomplikowaną i wręcz nieprawdopodobną. Od dawna wiedziałem, że tak 

naprawdę byłem kimś, kto już od urodzenia nie miał prawa zaistnieć, znajdą, która 

przeżyła tylko dzięki dobrym ludziom z zapowietrzonego getta biedoty Wzgórza, 

a kto potem został chytrym sposobem niejako stworzony z fikcji do 

rzeczywistości w samym Mieście. Reszta była już tylko moją własną harówką w 

szkołach i przebijaniem się dzięki własnym zdolnościom na coraz wyższe 

szczeble drabiny społecznej, aż do swoistej nobilitacji do kręgów elity naszego 

świata.  

I dopiero kilka dni temu poznałem prawdę o moim prawdziwym 

pochodzeniu, co było dla mnie wręcz szokiem – jak się okazało, nie tylko dla 

mnie. Bowiem tajemnicę, którą skrywałem od czasu zamieszkania w Mieście, 

rozpracował człowiek, którego znałem jeszcze od czasu studiów, a z którym 

łączyła mnie szczera i wzajemna nienawiść. Zbyt cenna była dla niego ta wiedza, 

by zechciał wypuścić ją z rąk jako narzędzie własnych planów i bezwzględnej 

ambicji – kosztem moim i kilku jeszcze osób, nieświadomych całej tej sytuacji. 

Dlatego zdecydowałem się uciec ze świata, z którego na zdrowy rozum nie było 

ucieczki. Lecz podświadomie chyba wierzyłem, że skoro trzydzieści lat temu 

przytrafiło się ze mną, coś, co nie miało prawa się bezkarnie wydarzyć w logice 
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systemu, to teraz może znów znajdzie się jakiś sposób, żeby to, co zdaje się być 

niemożliwością i niepodobieństwem, stało się prawdziwe. 

Tyle tylko, że dziś byłem zdany wyłącznie na siebie. Wtedy mój los 

wymyśliło i ukształtowało dwóch niezwykłych mądrych i wspaniałych ludzi – w 

istocie egzystujących na statusie marginalnych wyrzutków, odludków i 

dziwaków, którzy oszwabili system wbrew całej wielkiej, kontrolno-opresyjnej 

machinie tamtego nieludzkiego mrowiska. Stworzyli mi szansę, której później nie 

zmarnowałem. Lecz teraz, siedząc samotnie w małym lasku w strefie zakazanej, 

byłem świadomy tego, że szanse na udaną ucieczkę są raczej minimalne. Ale czy 

zerowe?  

Jakbym czuł wręcz fizycznie obecność Starego Bena, który niegdyś 

nauczył mnie, jak się poruszać po tym zdradzieckim terenie. Znów był ze mną, 

jak wtedy, gdy uczył małego dzieciaka wiedzy i życia. Przywołałem z pamięci 

jego obraz, głos, sardoniczny wyraz twarzy z chytrym niekiedy uśmieszkiem 

figlarza, który zamyśla jakąś psotę. Nie byłem jednak pewny, czy zaaprobowałby 

moją dzisiejszą decyzję. Na swój sposób wierzył, że uda mi się osiągnąć pozycję, 

która umożliwi podjęcie jakichś destrukcyjnych działań, osłabiających system od 

wewnątrz. Jak? – na to nie miał sprecyzowanego pomysłu, zresztą w naszych 

rozmowach w okresie moich studiów nigdy nie wychodziliśmy poza dość mętne 

ogólniki. Umarł, gdy byłem w początkach mego pięcia się w górę, więc pozostała 

tylko pewna idea, której realizacja oddalała się w miarę, jak wciągały mnie tryby 

systemowego kieratu pracy i kariery. 
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Sztuczka, jaką wykonał, wyprowadzając niegdyś małego dzieciaka-znajdę 

ze Wzgórza i obdarzając go nową tożsamością w Mieście, była możliwa dzięki 

podstawieniu go w miejsce martwej duszy, czyli zmarłego tuż po porodzie 

pewnego noworodka, który za sprawą dziwnego splotu okoliczności nie został 

wpisany do rejestrów urodzeń i oznakowany, ale też nie został odnotowany jako 

zmarły. Gdy udało się dokonać rejestracji podmienionego chłopca w jednej z 

poślednich szkół Miasta, a system zatwierdził to szalbierstwo, dalej wszystko 

potoczyło się z zgodnie ze stosownymi procedurami oświatowymi. Kolejne 

weryfikacje, jakim mnie poddawano w trakcie pokonywania stopni edukacji, 

niczego nie wywęszyły – formalnie wszystko się zgadzało i nie budziło 

wątpliwości. Także później, przy awansach w pracy, wszystko szło już prawem 

bezwładności i nigdy nikomu nawet do głowy nie przychodziło, że tak wspaniały 

uczony mógłby mieć sfałszowane pochodzenie. Tak było aż do wczoraj… 

Siedziałem tak rozmyślając zarówno o przeszłości jak i o ostatnich 

tygodniach, poprzedzających tę ucieczkę, lecz miałem w głowie spory zamęt. 

Otóż nie jedynie tajemnica mego prawdziwego pochodzenia i możliwych 

konsekwencji jej wykrycia stanowiła dla mnie zagrożenie; zresztą nie tylko dla 

mnie, lecz i dla tych, którzy byli moimi biologicznymi rodzicami. Nimi się nie 

przejmowałem, bo na pewno sobie poradzą, nawet gdyby sprawa się wydała, albo 

gdyby ambitny mój prześladowca zechciał ich szantażować tą wiedzą. Moim 

ojcem był ni mniej nie więcej tylko sam wszechwładny prezydent Miasta, który 

wszelako nie miał właściwie pojęcia o tym, że ma takiego kłopotliwego syna. W 
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dalekiej przeszłości zapewniono go, że bękart, jakiego był spłodził w ramach 

uprawiania wesołych a niezobowiązujących figlów erotycznych z własną 

kuzynką, został po cichu zlikwidowany i zutylizowany w jednej z pracowni 

pozyskiwania narządów do przeszczepów. Po jego dawnym romansie nie miał 

zostać nawet cień śladu – chyba że w pamięci owej kobiety, z którą zażył był 

chwilowej przyjemności, a która pogrzebała przeszłość na dnie swej duszy.  

Nawiasem mówiąc, dopiero wczoraj chyba wreszcie pojąłem, co to takiego 

dusza, o czym mówił mi nieraz garbaty Jon, mój drugi mentor, a co w leksykonie 

naszego świata było pojęciem archaicznym językowo i treściowo pustym.  

Jak to się stało, że nie oddano mnie na przemiał? Nie mam pojęcia – i nikt 

mi tego już nie powie. Matka zapewne zleciła komuś zabranie noworodka i 

oddania go dyskretnie „gdzie trzeba”, lecz ten ktoś z zadania się nie wywiązał 

tylko wywiózł zawiniątko hen, daleko na Wzgórze, do krainy nędzy, i podrzucił 

na progu stojącego pod lasem domu. Co nim powodowało? Może jakiś odruch 

litości – bo jakby inaczej. W naszym świecie nie istnieje nic takiego jak sumienie, 

o czym nieraz mówili mi moi dwaj mentorzy. A może to ona sama coś takiego 

zleciła, powodowana odruchem naturalnego, kobiecego instynktu?  

A mój ojciec? Cóż, gdyby dziś postawiono go wobec faktu istnienia tego 

potomka – nie mówiąc już o drodze życiowej, jaką był przeszedł i kim się stał - 

zapewne zdziwiłby się, ale też i przeraził; wszak jego sytuacja byłaby nie do 

pozazdroszczenia. Publicznie wyznać prawdy by nie mógł, groziłby mu natomiast 

skandal ponad wszelkie wyobrażenie oraz utrata pozycji. Pozbyć się niemowlaka 
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– to jeszcze nic strasznego, wielu tak robi. Ale cały ten zestaw okoliczności i finał 

sprawy byłby dla niego nie do zniesienia, tym bardziej, że wszyscy widzieli jak 

mnie wczoraj uhonorował. Kazał sobie przedstawić młodego, fantastycznego 

naukowca, który miał mu uratować życie dzięki swej wiedzy genetyka – był 

bowiem śmiertelnie chory o czym nikt nie wiedział oprócz grona 

wtajemniczonych, no i oczywiście służb specjalnych.  Podczas naszego jedynego 

spotkania na wielkim, oficjalnym balu publicznym niczego, oczywiście, się nie 

domyślił – bo niby jak i skąd. Ale kto by mu uwierzył, że nic nie wiedział? 

Natomiast domyśliła się tego moja matka, jego dawna kochanka, wielka dama z 

najwyższych sfer Miasta, która spotkawszy mnie w tym samym miejscu nie 

pisnęła ani słowa, wszelako dając mi do zrozumienia, że swym kobiecym 

instynktem rozpoznaje we mnie syna. Ona również miałaby niewyobrażalne 

wręcz kłopoty, bo gdyby sprawa się wydała, jej pozycja i status ległyby w 

gruzach. 

I na tym polegał plan człowieka, który zapewne już jutro rano, gdy nie 

stawię się w pracy i zniknę z domu, zacznie mnie szukać ze swoimi psami 

gończymi po całym Mieście, a potem – założywszy całkiem słusznie, że mógłbym 

zechcieć zdecydować się na desperacki krok i jakoś wydostać z Miasta – zacznie 

ścigać, gdzie się tylko da. Jeśli jego zamiary miałyby się ziścić, to nie mógł 

dopuścić, bym wymknął mu się z rąk. Byłem mu potrzebny cały, zdrowy – i 

uległy przez groźby lub przekupstwo. Beze mnie taki szantaż wobec moich 
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rodziców byłby mało skuteczny, jeśli w ogóle nie chybiony. Mnie samego mógłby 

wziąć na krótką smycz, a na nich wymusić co tylko mu przyjdzie do głowy. 

Już samo to budziło moją odrazę i umacniało determinację, lecz był jeszcze 

jeden powód, dla którego za żadne skarby nie chciałem wracać do Miasta, a 

zwłaszcza do moich laboratoriów i do pracy, jaką wykonywałem. Wczoraj, gdy 

stałem wieczorem na skraju strefy zakazanej, nie wiedząc co mam zrobić, 

uświadomiłem sobie, że nie tylko moje życie osobiste legło w gruzach. W 

przebłysku jakiegoś dziwnego olśnienia zdałem sobie sprawę, w jak okropny 

sposób przez ostatnie lata sam uczestniczyłem – w istocie wypierając z siebie 

prawdę - w tworzeniu tego systemu i powolnym zamienianiu objętych nim ludzi 

w swego rodzaju mutanty. Cała ta awantura z moim pochodzeniem, odkrycie jego 

genetycznych źródeł, ujawniła przede mną – trochę jako efekt uboczny - prawdę 

o psychobiologicznej manipulacji na ogromnej populacji, liczącej sobie wiele 

milionów mieszkańców Miasta – a zapewne i innych tego typu molochów, 

rozsianych po Ziemi. 

Jestem genetykiem i specjalistą od inżynierii genetycznej – i to bardzo 

dobrym. Przez dziesięć lat zajmowałem się tym, co niegdyś Stary Ben nazywał 

niebezpiecznym majstrowaniem przy naturze, czyli przy tworzeniu ich 

kombinacji i rekombinacji genów w celu uzyskiwania zadanych efektów przez 

modyfikację cech najrozmaitszych organizmów – od prostych wirusów do 

człowieka. Specjalizowałem się też w hodowaniu narządów na wymianę przez 

przeszczepy u osób chorych, ostatnio wiele czasu poświęcałem właśnie 
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transgenice i terapii genowej. Nadzorowałem różne projekty badawcze, nie 

wnikając specjalnie w kwestie aplikacyjne – były zlecenia rządowe, były zlecenia 

ośrodków medycznych i farmaceutycznych, a w przypadku hodowli tkanek i 

narządów trafiało się też sporo zamówień od prywatnych i bogatych sponsorów, 

których stać było na niezwykle kosztowne zabiegi rewitalizacyjne. Te ostatnie to 

był margines mojej głównej aktywności, niemniej przysparzał mi wielkiej sławy 

uzdrowiciela w najwyższych kręgach Miasta, co przekładało się umacnianie mej 

pozycji, statusu no i na godne apanaże. 

Szczerze mówiąc zawsze interesowało mnie przede wszystkim 

rozwiązywanie zadawanych mi nowych wyzwań i problemów, a nie skutki, jakie 

pociągało za sobą wdrażanie różnych pomysłów, jakie nam zlecano. A wiele z 

nich miało na celu genetyczne modyfikacje populacji, głównie poprzez 

przymusowe wszczepianie ludziom określonych sekwencji genów, 

powodujących w efekcie eliminację tych cech osobowości, które - mówiąc 

najogólniej - odpowiadały za ciekawość i ekspansywność poznawczą, silna 

emocjonalność, wolę i podmiotowość. Innymi słowy, ostatecznym celem tych 

działań była psychiczna i tożsamościowa kastracja, czyli stopniowe sprowadzanie 

ludzi do poziomu bezwolnych i posłusznych robotów metodami nie tyle 

wyłącznie siłowymi i opresyjnymi, ile hodowlanymi. 

  Byłem w tym bardzo dobry. Zabawę z genotypami od samego początku 

traktowałem jak wyzwanie czysto zadaniowe – rozwiazywanie trudnych, 

niezwykle skomplikowanych rebusów. Praktyczne zastosowania mych prac 
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niespecjalnie mnie interesowały – gdy już coś rozpracowałem, resztą zajmowali 

się moi asystenci, a potem komplety dokumentacji lądowały gdzie trzeba. Jak 

dotąd miałem na koncie same sukcesy i ani jednej wpadki, co denerwowało 

nieprzychylnych mi i zazdrosnych kolegów z branży, a wzmacniało moje dobre 

samopoczucie, poczucie bezpieczeństwa i pewność siebie. Osiągnięty szalony 

komfort zawodowy i życiowy usypiał moje myślenie na tematy pozazawodowe 

przez co nie zastanawiałem się nad żadnymi kwestiami odpowiedzialności za to, 

co robię. Nie chciałem myśleć o tym, że moje badania okupione były niezliczoną 

ilością ofiar, na których dokonywaliśmy stosownych eksperymentów i tych, które 

traciły życie, jako dawcy materiału genetycznego. Podobnie nie zastanawiałem 

się nad losem tych, na których wdrażano wyniki naszych prac, Dawne przestrogi 

Bena zapadły gdzieś głęboko w te rejony pamięci, do których rzadko zaglądałem. 

A szkoda… 

O tym, że ludzie są u nas kontrolowani i zarządzani strachem, 

wymuszonym posłuszeństwem, manipulacjami biologicznymi, nieustanną 

inwigilacją i ciągłym zagrożeniem własnego bytu wiedziałem już co nieco jeszcze 

od dziecka, dzięki naukom moich mentorów i własnym doświadczeniom już w 

dorosłym życiu. Sam tego jednak nie odczuwałem tak dotkliwie, gdyż już od 

czasu studiów zaliczano mnie do tej lepszej kategorii mieszkańców, dla których 

rygory i przymusy nie są tak wszechobecne i dokuczliwe. W zasadzie oprócz 

niemożności opuszczania Miasta wiodłem życie w zasadzie normalne i dostatnie 
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- choć oczywiście w stosownych kartotekach odnotowywano wszyściutko, co 

tylko się dało.  

Ale i to miało się zmienić na lepsze, gdyż nie dalej jak wczoraj powiedziano 

mi – a potwierdzono dzisiaj rano – że właśnie zostałem zaliczony do tych 

elitarnych i oficjalnych przedstawicieli naszej krainy, którzy będą mogli niekiedy 

wyjeżdżać w celach służbowych do innych miast – oczywiście pod nadzorem 

osób dyskretnie pilnujących takich wybrańców. Zatem czekały mnie wielkie 

fawory, a nade wszystko możliwości poznawania dalekiego świata. Cóż, 

wiadomo, że wszędzie jest w zasadzie tak samo, bo skonstruowano go według 

jednego modelu życia i panowania nad mieszkańcami całej planety – a 

przynajmniej jej zdecydowanej większości. Niemniej nowy zaszczyt stwarzał 

pozór pełnej wolności osobistej w ramach tego, co oferował system, także różne 

warianty ograniczonych swobód w codziennym życiu i kontaktach z innymi.  

Zakwalifikowanie mnie do tej puli wybranych wiązało się wyłącznie z moją 

pracą. W ramach swego rodzaju podziału ról pomiędzy miasta, genetyka była 

naszą niejako ogólnoświatową specjalizacją megasystemową. Drugą była 

nanotechnika, co w połączeniu z manipulacją genetyczną dawało nam pozycję 

bardzo uprzywilejowaną wśród innych, gdyż dzięki perfekcyjnie 

zorganizowanemu znakowaniu ludzi i wszczepianiu im rozmaitych modyfikacji 

na podstawowym poziomie organizmu mieliśmy w ręku narzędzia kontroli 

porządku systemu społecznego, stosowanej powszechnie we wszystkich 

molochach miejskich świata. Obejmowały one niemal całą populację ziemi – z 



19 
 

wyjątkiem pewnych marginalnych i tajemniczych enklaw ludzkich w nikomu w 

zasadzie nieznanych miejscach, rozsianych podobno gdzieś na terenach niczyich, 

w dalekich lasach i górach. Kim byli ich mieszkańcy, skąd się tam wzięli, jak żyli 

– o tym krążyły wręcz nieprawdopodobne, ale i niewiarygodne legendy o 

dzikusach, egzystujących w stanie nieomal pierwotnym. 

Czy była to prawda? – nie miałem pojęcia, ale intuicyjnie czułem, że coś 

takiego jest możliwe. Nawet najlepiej zorganizowana systemowo cywilizacja 

musi mieć bowiem swoje ludzkie śmietniska – odpady, skrzętnie ukrywane przez 

ogółem i pozostawione samym sobie na wymarcie. U nas ściekiem Miasta jest 

Wzgórze, gigantyczne getto nędzy, ale i użytecznej, najtańszej siły roboczej. Tyle 

że jego mieszkańcy są integralna częścią wielkiej całości, a poddani pełnej 

kontroli – ale i swoistej izolacji – nie stanowią żadnego zagrożenia. Zredukowani 

w swym człowieczeństwie do roli najgorszych pariasów, pozbawieni edukacji i 

widoków na awans społeczny, pokoleniowo otępiali od biedy, korzystają jednak 

przynajmniej z minimum dobrodziejstw eksploatującej ich cywilizacji.  

Natomiast ludzie w domniemanych dzikich enklawach – jeśli rzeczywiście 

gdzieś takie istniały – pozbawieni wszystkiego, bez żadnych zasobów, bez źródeł 

energii, bez wiedzy i narzędzi, zdani tylko na siły natury, nie mogli mieć szans na 

stworzenie czegokolwiek na podobieństwo jakkolwiek uporządkowanej 

społeczności, zdolnej do czegoś więcej niż tylko walka o przetrwanie. Nie byli 

więc żadnym zagrożeniem czy kłopotliwym problemem dla wszechświatowego 

światowego megasystemu doskonale zorganizowanych i zarządzanych mrowisk 
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ludzkich. Zapewne na szczytach władzy wiedziano, że istnieją – może nawet 

gdzie ich szukać – ale nikomu chyba nie chciało się przedsiębrać jakichkolwiek 

środków, by te żałosne istoty ścigać gdzieś po dalekich krainach. Ale, w sumie, 

jak rzeczy się miały naprawdę, tego nie wiedział nikt, nigdy o nich wspominano 

– więc pozostawały jedynie bajką do straszenia małych dzieci.  Niemniej 

uczepiłem się tej myśli, mgliście wyobrażając sobie, że cel mej ucieczki nie musi 

być wcale taki nieokreślony… 

Zapadła noc, siedziałem przyczajony w lasku, nastawiając się na jutrzejszą 

obserwację sytuacji w strefie wokół najbliższej wieży strażniczej. W głowie 

zaczął mi świtać pewien pomysł, który trudno było nazwać jeszcze planem, lecz 

który dawał cień szansy na wyrwanie się z matni, w jaką sam się wpędziłem. 

Pierwszym zadaniem było wydostanie się niezauważonym z pola minowego, 

czyli pokonanie – według mego szacunku - około trzystu metrów terenu. Może 

warto byłoby wypatrzeć drogę, którą docierały tu samochody ze zmianą 

wartowników i jakoś do niej dojść nocą, ryzykownie zdając się na wyuczoną 

niegdyś umiejętność omijania pułapek.  

Dalej przyszłoby improwizować, lecz już bez groźby nadziania się na coś 

wybuchowego. A jedna droga musi prowadzić do drugiej, ta z kolei do następnej, 

aż do najdalszej granicy obrzeży Miasta. Tam, gdzie są drogi, musi odbywać się 

doskonale zorganizowany przewóz towarów użytkowych z tutejszych pól 

uprawnych i farm hodowlanych czy fabryk żywności, dostarczanych wielkimi 
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transportami do centrum. Dotarcie do ich krańca oznaczałoby wydostanie się poza 

terytorium, podlegające nie tylko władzy Miasta, ale i jego stałemu nadzorowi. 

Moja wiedza o tym ogromnym zapleczu rolno-gospodarczym wokół 

Miasta była znikoma, wiedziałem tylko tyle, że istnieje, jest niezawodne i 

zapewnia milionom ludzi jedzenie, czyli jedną z podstaw egzystencji. Wszystko 

tam było zautomatyzowane, zrobotyzowane i doglądane przez nieliczne ekipy 

specjalnie przyuczonych techników, rozmieszczonych w wydzielonych 

niewielkich bazach i zapewniających bezawaryjne funkcjonowanie tej 

żywieniowej, gigantycznej fabryki. Zatem musiały tam być zarówno stacje 

przeładunkowe towarów jak i jakieś warsztaty remontowe dla konserwacji sprzętu 

– komunikacyjnego, ale zwłaszcza irygacyjnego. Bo całe połacie tych pól pokryte 

były siecią urządzeń nawadniających, dzięki którym cała ta produkcja szła pełną 

parą, bez obaw o huśtawki klimatyczne. 

Skoro tak, to po wydostaniu się ze strefy zakazanej należałoby jakoś 

dotrzeć do najbliższej takiej bazy – i znowu improwizować tak, żeby uniknąć 

spotkania z rezydującymi tam ludźmi, a nade wszystko z kimś ze służb 

specjalnych, nadzorujących zatrudnionych tam robotników. Łatwo powiedzieć – 

ale jak to zrobić? Uznałem, że będę się tym martwił, gdy uda mi się znaleźć w 

pobliżu takiego miejsca. Teraz była to ledwie gra wyobraźni, uruchomiona 

pomysłem, który sam w sobie był w najwyższym stopniu karkołomny i o 

znikomym procencie szans na powodzenie. Ale nie z takich tarapatów już w życiu 

wychodziłem, więc zrodzona we mnie iskierka nadziei nie chciała gasnąć. Wola 
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przetrwania ponoć czyni cuda. Niemniej cudom warto jednak pomagać 

rozumem… 

Do wieży strażniczej było nie więcej niż dwieście-trzysta metrów, następna 

była ledwo widoczna, dobrze ponad kilometr stąd. Miałem więc swego rodzaju 

szczęście, że to tak blisko, co nie oznaczało, że mój plan musi się powieść. Ale 

zacząłem sobie kalkulować, co też mnie czeka po drodze.  Założyłem, że 

bezpośrednio wokół samej wieży pułapek nie ma, bo przecież wartownicy 

poruszali się tam swobodnie – zatem miałem do pokonania dystans nie tak znów 

duży, niemniej potencjalnie śmiercionośny. W tej sytuacji tego rodzaju rachunek 

był szalenie zwodniczy, bo przecież każdy metr terenu był zagrożeniem. A trzeba 

mi go było pokonać nocą, przy ograniczonej widoczności, kiedy to wypatrywanie 

i wymacywanie drobiazgów podłoża było bardzo ograniczone. Zacząłem się 

zastanawiać, czy ten, kto te miny zakładał, miał jakiś plan ich rozmieszczenia. Jak 

ja sam zabrałbym się do takiej sprawy? Jak bym to zaplanował? 

Z punktu widzenia skuteczności takiego zabezpieczenia istotne było 

skupienie pułapek przede wszystkim w najbliższej odległości od granicy strefy, 

by zapewnić największą szczelność minowej zapory przed chętnymi do podjęcia 

próby wyjścia poza Miasto. Jej niezawodność byłaby więc w pełni zapewniona w 

zasadzie na pierwszych stu-dwustu metrach w głąb tego terenu. Szanse na 

przedostanie się dalej równały się praktycznie zeru. Ponieważ znałem rozkład 

pułapek na tym odcinku drogi z czasów naszych wypraw z Benem, przeszedłem 
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do lasku bezpiecznie i mogłem z pewnym prawdopodobieństwem przyjąć, że 

dalej może być ich już mniej. Ale ile?  

Założyłem, że w pobliżu samej wieży nie ma ich w ogóle, chociażby ze 

względu na bezpieczeństwo samych strażników. Mieli tam swój barak do spania 

i odpoczynku dla tych, którzy akurat nie tkwili na górze i zapewne mogli się 

swobodnie wokół niego poruszać. Poza tym uciekinier, który jakimś cudem 

dotarłby aż w ich pobliże, z miejsca zostałby namierzony i zastrzelony. Zatem 

min musiało tam już być niewiele, umieszczonych tylko dla zasady. Pomyślałem 

pół żartem pół serio, że oto dałoby się tu zastosować prawo znane z fizyki, a 

mówiące o sile przyciągania, malejącej z kwadratem odległości – im dalej od 

masy, tym jej oddziaływanie słabsze. Takim uogólnionym źródłem masy byłaby 

tu linia graniczna strefy, a w miarę oddalania się od niej owo mordercze 

zagrożenie pola powinno maleć – oczywiście w okolicy wieży. A pozostała jego 

część na razie mnie nie interesowała. Cóż, analogia to nieco pokraczna i 

naciągana, ale jakby obiecująca.  

Była też i inna okoliczność, która sugerowała – co prawda, tylko 

hipotetycznie – coraz rzadsze rozmieszczenie pułapek w miarę oddalania się od 

granicy strefy. Gdyby umieszczono je zbyt blisko siebie, wybuch jednej 

uaktywniłby reakcję łańcuchową pozostałych, wzbudzając niezłe fajerwerki w 

całej okolicy. Przy samej granicy taki efekt może i byłby ze wszech miar 

wskazany na pokaz, niemniej w pobliżu wieży mogłoby to być szalenie 
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niefortunne dla jej obsługi. Każdy kij ma dwa końce, a ten wydawał się 

potwierdzać tę regułę.  

Wszystkie te rozmyślania nie zmieniały jednak faktu, że czekało mnie 

zadanie nad wyraz karkołomne. Kończyła się noc, przede mną cały dzień na 

obserwowanie ruchów w okolicy strażnicy i liczenie na to, że akurat jutro będzie 

zmiana warty i zobaczę drogę, którą nadjedzie. Na szczęście letnia noc nie była 

zbyt zimna, więc dawało się jakoś wytrzymać między drzewami i krzewami, 

zapewniającymi dobre ukrycie przez wzrokiem wartowników i obrotowym 

reflektorem, omiatającym całą okolicę.  

Ułożywszy sobie prowizoryczny plan działania, zapadłem w swego rodzaju 

półsen – zmogło mnie zmęczenie, napięcie z ostatnich dni, a zwłaszcza wydarzeń 

minionych dwudziestu czterech godzin. W tym rozprzężeniu myśli poczęły mnie 

nachodzić fragmenty wspomnień, oderwane obrazy różnych wydarzeń i postaci 

już to z dzieciństwa, już to z czasów studiów, pracy i wypracowywania sobie 

pozycji zawodowej, wreszcie z okresu sukcesów, zawirowań z kobietami i 

przeżyć z nimi związanymi. Wszystko to układało się w mozaikę mego życia – 

trudnego, ale barwnego, niemniej podszytego skrzętnie skrywaną tajemnicą mego 

pochodzenia, którą odkryłem dopiero niedawno. To właśnie pragnienie jej 

wykrycia było głównym celem, do jakiego zmierzałem, wspinając się od sukcesu 

do sukcesu, by dojść do jej początków. I oto zrealizowałem to, do czego dążyłem 

przez lata, by u kresu tej drogi znaleźć się w pułapce – nie tylko teraz, na tym 

ponurym polu śmierci, lecz w ogóle w całym swym życiu.  
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Cel osiągnąłem, ale przekonałem się, że w istocie stanąłem przed ścianą. 

Bo co mi z tego, że już poznałem tę prawdę? Tyle czasu, energii, pracy, woli, gier 

ze światem – a na koniec wątpliwa satysfakcja, podszyta bezradnością co do 

skutków jej osiągnięcia.  Trzeba było całego życia – szkół, nauk, chytrości, 

awansów, wiedzy, salonów, ambicji, marzeń, sukcesów, by nadal pozostać z 

pytaniem: i co dalej, jak zwykł był pytać Stary Ben? Wiem już, kim jestem, kim 

się stałem – ale czy wiem, jakim się stałem? System mnie przemielił, po swojemu 

uformował, aż po latach mordęgi zorientowałem się, że mimo owego zysku, na 

jaki tak liczyłem, nie mam w sobie nic naprawdę godnego uwagi – jeśli nie liczyć 

całej imponującej oprawy swego życia. Piękna, lecz pusta rama, bez obrazu. 

Manekin, obwieszony błyskotkami. Do wczoraj miałem wszystko, czego może 

zamarzyć sobie człowiek w naszym mrowisku, a dzięki kolejnym sukcesom 

mógłbym pomnażać swój stan posiadania i prestiż aż do poziomu dla niewielu 

osiąganego. Złota klatka – ale bez możliwości wyjścia poza nią i poza to, co 

oferują w niej jej właściciele. Lecz po co było to wszystko? 

Niezależnie od skrzętnie skrywanego przed innymi prawdziwego motywu 

mych życiowych poczynań, w gruncie rzeczy idealnie wpisałem się w machinę 

systemu, który mnie stworzył. Tak jak wszyscy byłem człowiekiem z 

wszczepionym znacznikiem, pod nieustanną kontrolą, funkcjonalnym elementem 

ogromnej całości, bez prawa na niezgodę wobec narzuconej mu roli, 

nagradzanym wyłącznie za sprawność i skuteczność w jej wypełnianiu. Żadnych 

własnych fanaberii, żadnej wolności wyboru czegokolwiek spoza puli ofert – 
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choćby i szalenie atrakcyjnych dla wybrańców – przewidzianych w formatach 

wypłat bytowych i społecznych. I jakby się człowiek w tym świecie nie szamotał 

czy kluczył, zawsze pozostaje wkręcony w jakieś imadło!  Gdyby w jakimś 

dziwnym odruchu własnej natury lub w przebłysku rozumu zechciał się 

zbuntować, to albo zostanie nad wyraz skutecznie spacyfikowany, na dobre 

wykluczony lub zgoła wyeliminowany, albo – jeśli przetrwa mimo opresji – stanie 

w końcu przed jakąś ścianą? I wtedy co dalej? Co w zamian? Co jest za tym 

murem – tym dosłownym i tym umownym? 

Dziwne to były jak na mnie konstatacje i pytania, zważywszy fakt, że 

jeszcze do wczoraj byłem znaczącą postacią w tym systemie, bardzo 

zadowolonym z siebie jego beneficjentem, z wielkimi widokami na pomnażanie 

sukcesów i zaspokajanie ambicji. Odgrywałem swoją rolę perfekcyjnie, za co 

hojnie mnie nagradzano, aż doszedłem do poziomu właściwie najwyższego 

zaszeregowania w hierarchii naszego świata. I nie mogę powiedzieć, że nie byłem 

świadomy tego, w czym żyłem – wszak już od dzieciństwa moi dwaj mentorzy 

krok po kroku otwierali mi oczy na prawdę o naszej rzeczywistości, a ja sam przez 

lata doświadczałem na sobie tego, czym ona w istocie jest. Ale nie oponowałem, 

nie sprzeciwiałem się temu, co w nim nieludzkiego, kierowałem się zasadą, że cel 

uświęca środki, wierząc, że jestem nieodmiennie odporny na pokusy ambicji i 

obróbkę mózgu i charakteru.  A przecież Stary Ben kiedyś przestrzegał, że ta gra 

może powoli mnie deformować w miarę coraz lepszego przystosowywania się do 

wszelkich okoliczności, które trzeba uznawać, by zyskać to, czego się chce. To 
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niezwykłe, jak on wszystko umiał przewidzieć, a jak ja sam tak łatwo 

zapominałem o jego przestrogach.  

Cóż, swój cel osiągnąłem, zagadkę rozwiązałem, swoją tajemnice 

poznałem, ale paradoksalnie wyszło na to, że systemowa obroża na mojej szyi 

zacisnęła się jeszcze silniej, czego efektem miałoby być zdanie się na łaskę i 

niełaskę mego największego wroga. A na domiar wszystkiego odbyło się to 

kosztem pewnego dziecka, które swą decyzją świadomie skazałem na śmierć. Co 

z tego, że chciałem ratować innego dzieciaka, w którym po badaniach 

genetycznych rozpoznałem własnego syna, a o istnieniu którego, ku swemu 

niepomiernemu zaskoczeniu i zdumieniu, dowiedziałem się zaledwie trzy dni 

temu? W całym tym galimatiasie w niesamowity wręcz sposób splotło się kilka 

osobnych wątków z mego życia, które teraz zeszły się w jeden supeł nie do 

rozwiązania i który zacisnął się nie tylko na moim losie, ale i na tym, co niegdyś 

stary Jon, mój drugi wspaniały mentor, nazywał duszą.  

Nie miałem dotąd pojęcia, co to takiego ta dusza, bo wtedy wyjaśniał mi to 

dziwacznie, ja zaś później nie dopytywałem – bo i po co? W naszym świecie o 

niczym takim w ogóle się nie mówi, nic takiego nie wchodzi do jakiegokolwiek 

opisu systemowej jednostki społecznie użytecznej, zwanej obywatelem – czyli 

nie istnieje. Coś, co jest w człowieku, a czego materialnie nie widać, czego ani 

nie da się wziąć pod lupę w laboratorium, ani wstawić do biofizycznych czy 

biochemicznych równań ludzkiego genotypu. Z punktu widzenia mojej 

wyuczonej wiedzy i profesji było to pojęcie tyleż abstrakcyjne, co i absurdalne.  
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Do tej pory moje życie było jakby jednowymiarowe, funkcjonalne, 

zadaniowe, wypełnione walką o byt. Były konkretne problemy do rozwiązania, 

cele do osiągania, rywalizacja, konkurencja, wyścig szczurów na ogromnym torze 

wszelakich przeszkód i pułapek. No i trochę rozrywki, dozowanej skąpo z braku 

czasu, jakieś miłostki – jeśli nie liczyć dwóch bliższych i dłuższych związków z 

dwiema kobietami o jakże różnych naturach. Jedna porzuciła mnie, gdy 

zachowałem się wobec niej prostacko i nad wyraz brutalnie, druga – jak się 

właśnie wczoraj wydało – szpetnie mnie zdradziła dla kariery. Pierwsza była 

najprawdopodobniej matką mego dziecka, które urodziła już po naszym rozstaniu, 

druga – dość długą znajomością, niezbyt zobowiązującą, a przez to szalenie 

wygodną. Pierwsza była zwykłą, dobrą dziewczyną z miejskiego plebsu, druga – 

światową osóbką z kręgów elity medialnej. Jedna zniknęła wiele lat temu, z czym 

się wtedy pogodziłem dość szybko, a o tej drugiej chciałbym teraz jak najszybciej 

zapomnieć. Bilans niby wyszedł na zero – kogoś ja skrzywdziłem, ktoś inny mnie 

skrzywdził, ale czuję i wiem, że chyba tak to nie da się przeliczać. 

 Wszystkie te wspominki i refleksje przelatywały mi teraz przez głowę bez 

ładu i składu i właściwie nijak nie miały się do sytuacji, w jakiej się znalazłem. 

Noc zwolna zbliżała się ku końcowi. Czekał mnie długi dzień na czekaniu i 

ostrożnym obserwowaniu ruchów w okolicy. Jak bym nie kombinował czy 

kalkulował szanse, czekało mnie około dwustu metrów terenu do pokonania, a 

właściwie do przeczołgania się. Miałem nadzieję, że zmiana wart nastąpi już jutro 

i nie będę musiał dłużej koczować w tym zagajniku. Było to też ważne ze względu 
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na to, że zapewne gdzieś około południa ludzie zaczną mnie szukać, gdy nie 

pojawię się w pracy. Nigdy dotąd bez ważnego powodu lub wcześniejszego 

uprzedzenia nie zaniedbywałem punktualnego przyjazdu do instytutu. Gdy okaże 

się, że nie ma mnie w domu ani pod telefonem, ktoś zawiadomi służby, a te 

wdrożą swoje procedury.  

Telefon! Przecież nawet jeśli jest wyłączony, można człowieka namierzyć 

gdziekolwiek jest – bo tak to działa. Żeby go dezaktywować, trzeba wyjąć baterię, 

a wtedy stanie się bezużyteczny jako namiar. W świetle wschodzącego poranka 

wyjąłem z torby scyzoryk, jaki zawsze ze sobą nosiłem – miałem ten nawyk 

jeszcze z dzieciństwa, gdy trzeba było coś niewielkiego zmajstrować, rozkręcić 

albo naprawić. Ostrożnie podważyłem osłonę aparatu i po krótkiej chwili 

znalazłem mikroskopijną bateryjkę, wydłubałem ją i schowałem do kieszonki w 

kurtce. A nuż kiedyś się jeszcze przyda; teraz sama z siebie była niegroźna. 

Zresztą sprawdzanie serwisów informacyjnych, poczty, różnych danych czy 

zaglądanie do sieci nie miało teraz dla mnie najmniejszego znaczenia. 

Poszycie i liście drzew i krzewów zwolna pokrywały się poranną wilgocią, 

udało mi się w nieco akrobatyczny sposób zwilżyć trochę usta i przemyć twarz. 

Niewiele, ale pozwalało na jakiś czas oszczędzić wodę w butelce. Rozglądałem 

się w poszukiwaniu czegoś, co nadawałoby się do zjedzenia. Rosły tu jakieś 

jagody, ale moją uwagę przyciągnęło kilka dużych krzewów leśnych orzechów. 

Stary Ben zbierał je i wykorzystywał do przyrządzania różnych leczniczych 

mikstur, a ja sam lubiłem jeść ich małe ziarna, nawet jeszcze mało dojrzałe. Od 



30 
 

tamtego czasu, sporo się rozrosły, teraz zaowocowały nie najgorzej, więc 

zerwałem kilka garści tego drobiazgu i z pomocą nożyka wyłuskałem trochę tak 

dziko rosnącej strawy. Nadała się do zagłuszenia głodu, ale na sytość nie było co 

liczyć; jednak w tych warunkach dobra i psu mucha.  

Skazany na bezczynność, zaległem w szczelnie osłoniętym krzewami i 

drzewami miejscu na skraju zagajnika, skąd miałem dobry widok na wieżę i jej 

okolice. Na szczęście pogoda mi sprzyjała, dzień zapowiadał się ciepły i 

słoneczny, pozostawało cierpliwie czekać w nadziei, że w końcu pojawi się 

zmiana warty. W strażnicy panował niewielki ruch, ktoś wyszedł na zewnątrz 

szopy, wymieniła się obsługa gniazda obserwacyjnego, nie działo się nic 

szczególnego, co mogłoby znamionować jakiś niepokój czy wzmożoną uwagę. 

Ot, zwykła rutyna, wartownicza nuda na pustkowiu; z oddalenia docierały do 

mnie dźwięki rytmicznej   muzyki, zapewne z radia.  

Los mi wyraźnie sprzyjał, gdyż niezadługo dał się słyszeć narastający 

warkot nadjeżdżającego samochodu, a po chwili zza ściany pola uprawy jakiejś 

wysokopiennej rośliny wyłonił się nieduży pojazd terenowy. Zatrzymał się przy 

szopie, wysiadło z niego trzech ludzi w uniformach, stara załoga szybko i 

sprawnie przekazała wartę i po kilku minutach krótkiej rozmowy z przybyszami 

wsiadła do samochodu i odjechała. Nowi ludzie najwyraźniej rozdzieli między 

sobie kolejność pełnienia obowiązków po czym ruch ustał, aczkolwiek co i raz 

ktoś wychodził na zewnątrz, zapewne dla rozprostowania kości. 
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Od razu zorientowałem się, którędy prowadzi droga dojazdowa, 

zobaczyłem też, jak niewiele dzieli strażnicę od granicy ogromnego pola uprawy, 

przez które dalej prowadzi. Dotarcie tam byłoby kwestią kilku minut, potem, po 

wejściu na nie, miałbym naturalną osłonę przed wzrokiem wartowników, tym 

bardziej, że przecież zamierzałem iść nocą. Nie miałem oczywiście pojęcia, jak 

daleko jest stąd do bazy, obsługującej ten teren, niemniej założyłem, że nie więcej 

niż kilka, może kilkanaście kilometrów. Zatem wyglądało to dość obiecująco – 

oczywiście pod warunkiem, że przeżyję przeczołganie się przez te przeklęte sto-

dwieście metrów pułapek minowych. O tym, co później na razie w ogóle nie 

myślałem.  

Do wieczora tkwiłem w bezczynności, jeśli nie liczyć dwukrotnego 

zebrania kolejnych garści orzeszków; zagajnik był i spory, i gęsty, więc przy 

zachowaniu ostrożności mogłem robić to w miarę swobodnie. Wreszcie zaczęło 

się zmierzchać, a gdy mrok zgęstniał, ruszyłem do najbardziej niebezpiecznej w 

moim życiu próby przetrwania. Zdecydować miała już nie wystudiowana i 

szalbiercza chytrość czy gierki z ludźmi i instytucjami systemu, nawet nie wiedza 

i naukowe kompetencje – teraz liczył się spryt, zręczność, czujność, cierpliwość 

i rozwaga, posunięte razem do skupionej do maksimum koncentracji na zadaniu 

pokonywania metr po metrze terenu, który krył w sobie śmiertelne zagrożenie.  

Przyjrzałem się jeszcze reflektorom, które w swoim rytmie omiatały 

okolicę. Kręciły się bardzo wolno – zastanawiałem się, czy mają wbudowane 

czujniki, uruchamiające jakiś alarm po wykryciu czegoś w ich programie 
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podejrzanego. Założyłem, że reagują na ruch, a nie na same obiekty, więc 

przypadając nieruchomo do ziemi w chwilach, gdy mogłem znaleźć się w ich 

zasięgu, nic takiego nie zadziała. Założenie ryzykowne, lecz nie miałem wyboru 

– albo teraz, albo nigdy. Jeśli nie podniosą alarmu same z siebie, wiele mi chyba 

nie groziło, gdyż strażnicy zapewne nie rozglądali się zbyt czujnie dokoła – w ich 

przekonaniu nikt obcy nie miał prawa się pojawić aż tak blisko wieży. W całej 

historii stref zakazanych coś takiego nigdy się nie wydarzyło – nieliczne 

przypadki ucieczek z Miasta tą drogą kończyły się zaraz po wkroczeniu na 

pierwsze miny tuż za jego granicami.  

Miałem w torbie małą lampkę ołówkową, którą mogłem wykorzystywać 

do oświetlania podłoża wokół mnie w miarę posuwania się do przodu – i okazało 

się, że był to najbardziej przydatny drobiazg w całej tej eskapadzie. Ze 

scyzorykiem w kieszonce kurtki i z torbą, zarzuconą na plecy wysunąłem się 

spomiędzy drzew i zacząłem powoli pełznąć w stronę wieży. Noc była dość jasna, 

więc łatwo dawało się obserwować szczegóły terenu. Rękami powolutku i 

ostrożnie wymacywałem cokolwiek, co wydawało mi się podejrzane. Na pierwsza 

pułapkę natknąłem się po mniej więcej dziesięciu metrach – mały metalowy 

drucik i pręcik, ukryte w trawie nie miały prawa znaleźć się tu z przyczyn 

naturalnych. Ominąłem je sporym łukiem i zatrzymałem się, leżąc spocony z 

wrażenia, ale zadowolony ze swego zmysłu obserwacyjnego. Wedle mych 

wcześniejszych założeń co do rozkładu gęstości min, miałem teraz około 

piętnastu metrów bezpieczeństwa. 
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Do końca życia nie zapomnę tamtego nocnego koszmaru na polu 

minowym. Tam nie było kumulacji szans w miarę pokonywania terenu – każdy 

następny krok był jak nowy rzut monetą. Albo zero, albo jedynka. Gdy znalazłem 

się połowie drogi, zagrożenie było takie samo, jak na jej początku, nie wolno mi 

więc było ani na sekundę tracić czujności i samokontroli nad każdym ruchem, 

spojrzeniem i wyczuciem rąk. Po wielu latach wciąż pamiętam jakby to było 

wczoraj – panowanie nad emocjami, zmęczeniem, napięciem mięśni, nie uleganie 

wahaniom nastroju, zwłaszcza przy dłuższych odcinkach tej upiornej trasy, kiedy 

narasta oczekiwanie katastrofy.  

Dziś już wiem, że tak miało widocznie być, że nie tylko przypadek, ślepy 

traf czy moja sprawność zadecydowały, że cało i zdrowo przeszedłem tę próbę. Z 

mojego punktu widzenia decydował wówczas instynkt, wola walki i przetrwania 

– ale chyba i jeszcze coś: pragnienie wolności, inne niż tylko pokazanie światu, 

że to ja sam od dziś będę stanowił o swoim życiu. Zostawiłem za sobą samego 

siebie, uformowanego wedle reguł, jakie mi narzucono i ról, jakie ja sam sobie 

narzuciłem do odgrywania. To, co czułem, to nie była tylko jakaś silna motywacja 

do nowego sukcesu, lecz przemożny przymus, płynący gdzieś z mego wnętrza. 

Właśnie z owej duszy, o której nie miałem wcześniej pojęcia, a która obudziła się, 

gdy stanąłem na granicy Miasta z tabunem ciągnących się za mną ludzkich cieni 

i spraw za plecami?  

Ale to miał się okazać dopiero początek ciągu zdarzeń, z które każde samo 

w sobie należałoby uznać za niemożliwość, niepodobieństwo, za zaprzeczenie 
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całej logiki systemu. Mój niezachwiany, chłodny racjonalizm wystawiony został 

na ciężką próbę. Z każdym w istocie nieprawdopodobieństwem coraz to 

kolejnych zdarzeń w tej awanturze, jakie mi się przytrafiały przez kolejne 

tygodnie, coraz silniej narastało we mnie przeczucie działania jakby jakieś ukrytej 

siły sprawczej, której istnienia zrazu nie chciałem w ogóle przyjąć do wiadomości 

– mój umysł buntował się przeciwko czemuś, co uważał za grę wyobraźni. Na 

zrozumienie tej prawdy, jej źródeł i konsekwencji wiele jeszcze musiało minąć 

lat i wiele jeszcze musiało się wydarzyć.  

Pokonanie połowy dystansu, czyli około stu metrów zajęło dobrze ponad 

godzinę. Gdy reflektor kierował się w moją stronę przypadałem płasko do ziemi, 

co chyba niewiele by pomogło, gdyby strażnik uważnie śledził jego obroty. Lecz 

najwyraźniej się lenił, znudzony rutyną i przekonany, że nic specjalnego na polu 

obok niego dziać się nie może. Dwukrotnie odnalazłem miejsca, które wedle 

mojego wyczucia i rozpoznania szczegółów podłoża mogły kryć pułapki. Czy tak 

było, nie wiem, ale przezornie omijałem je łukiem i pełzłem dalej. Kolejny 

dystans pokonałem – również z przerwami na wyszukiwanie pułapek – nieco 

szybciej, gdyż wcześniej założyłem, że w odległości około pięćdziesięciu metrów 

od strażnicy nic wybuchowego nie umieszczono ze względów zwykłego 

bezpieczeństwa jej samej i wartowników.  

Teraz czekało mnie szybkie przejście od wieży do drogi, przecinającej pole 

uprawy i prowadzącej wąskim przejściem daleko w stronę jakieś tutejszej bazy, 

obsługującej prace rolne w tej okolicy. Podczołgałem się w stronę baraczku, ale 
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wbrew naturalnemu odruchowi ucieczki nie rzuciłem się od razu w tamtą stronę, 

bacznie obserwując przez dłuższą chwilę, czy ktoś znienacka nie wyjdzie z niego 

na dwór. I dobrze zrobiłem – w pewnym momencie pojawił się strażnik, który 

postanowił zrobić sobie przerwę na papierosa. Tkwiłem pełen niepokoju leżąc w 

mroku z tyłu szopy, w nadziei, że nie zechce mu się łazić bez celu w nocy wokół 

niej.  

Wreszcie skończył, wszedł do środka, ruch ustał, grało radio, nic 

szczególnego się nie działo. Przyjrzałem się reflektorowi i oszacowałem czas jego 

obrotu na mniej więcej niecałą minutę. W odpowiedniej chwili ruszyłem biegiem 

w stronę ciemnej ściany wysokich roślin i po kilkunastu sekundach wpadłem 

między nie, nie ustając jednak oddalać się od wieży. Rosły gęsto, równo w 

rzędach, sięgały około dwóch metrów, więc znakomicie kryły mnie przed 

jakąkolwiek obserwacją.  

Zatrzymałem się dopiero gdy zabrakło mi tchu. Położyłem się na ziemi, nie 

dowierzając, że przeżyłem ten wyczyn w jednym kawałku i dokonałem czegoś, 

co zapewne nikomu przede nigdy się tu nie udało. W każdym razie nigdy o czymś 

takim ludzie Miasta nie słyszeli, nie mówili, ani nawet nie marzyli. No, ale też 

nigdy wcześniej nikt nie słyszał, by chłopak-znajda ze Wzgórza uciekł z tamtego 

zapowietrzonego getta pariasów, skazanych na wegetację w nędzy i beznadziei – 

i wybił się w Mieście na członka jego najwyższej i najlepiej wyedukowanej elity. 

Widocznie było mi pisane tworzyć historię niedoskonałości systemu i 
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niedomknięcia jego totalnej kontroli nad milionami ludzkich istot, zamienionych 

w posłuszne i bezwolne mróweczki. 

Byłem wolny! – niemniej wciąż pozostawałem uciekinierem. Uprawa, w 

jakiej się skryłem – a okazała się to kukurydza – co prawda dawała złudne 

poczucie bezpieczeństwa na krótką metę, niemniej miała też i tę zaletę, że była 

jadalna i pożywna, nawet na surowo. Niebawem pojawiła się i woda, a to dzięki 

systemowi irygacyjnemu, uruchamianemu w nocy do nawodnienia pola. Gdy 

włączyły się zraszacze, przyssałem się do jednego z nich, opiłem jak bąk i 

porządnie obmyłem twarz i ręce. Popadłem w doskonały nastrój, szybko jednak 

opamiętałem się, gdyż po wydostaniu z pola śmiercionośnych pułapek trzeba mi 

było na zimno rozważyć, co robić dalej.  

Pierwszą rzeczą był wybór opcji kierunku dalszej ucieczki. Jedna to 

przemieszczanie się piechotą przez pola uprawne aż do końca terenów 

kontrolowanych i zarządzanych przez Miasto. Gdzieś przecież musiał być ich 

kres.  Niewykluczone, że ciągle je powiększano, ale granica być musiała – trudno 

sobie wyobrazić, żeby ciągnęły się przez setki kilometrów. Niemal sto procent 

zachowanej populacji świata skoncentrowano w miastach-molochach, lecz 

wprowadzony w nich uniwersalny totalitaryzm nie obejmował całej planety. Poza 

wydzielonymi obszarami zaludnionymi, użytkowymi i funkcjonalnie 

wykorzystywanymi pozostawały morza z wyspami, dzikie puszcze, góry i wielkie 

połacie ziemi niczyjej, które owszem – stopniowo zagospodarowywano, ale na 

zasadzie wspólnych ustaleń między poszczególnymi miastami- matkami.  
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Wszyscy pilnowali się nawzajem, by zachowywać równowagę osiąganych 

korzyści, nie dopuszczając do kumulacji zasobów przez jednych, kosztem innych. 

Od dawna nie prowadzono już otwartych wojen na wyniszczenie, sprawy 

załatwiano handlowaniem wiedzą, surowcami i towarami. Od czasu, gdy przed 

stu laty rozwiązano problem darmowej energii i jej swobodnego transferu, 

wyniszczającą rywalizację – w tym i militarną – zastąpiła skalkulowana 

kooperacja na zasadzie specjalizacji w zakresie rodzajów wiedzy, techniki i 

środków inżynierii społecznej i manipulacji psychobiologicznej.  

Oczywiście, nie brakowało konfliktów, intryg, walk o wpływy i o podział 

wspólnego tortu, lecz jak dotąd nie przekroczono ani razu granicy 

bezpieczeństwa, za którą mogłoby dochodzić do awantur, zagrażających 

funkcjonowaniu jakże wspaniale zaprojektowanej maszynerii. Ale każdy medal 

ma i drugą stronę. Była i nadal jest w nim stabilna martwota, która eliminuje 

źródła nieprzewidywanych zmian podstawowych zasad jego funkcjonowania. Co 

więcej, paradoksalną konsekwencją tego staniu rzeczy stał się fakt, że o ile 

ludzkie masy sprowadzono do roli niewolniczych mrówek, i do algorytmów 

zarządzania i sterowania ich życiem i wszelaką aktywnością, to nieliczna kasta 

władców tego świata, rozproszona po miastach, sama też wpadła w osobliwe 

zniewolenie i swoisty marazm. A to dlatego, że system uznano za perfekcyjny, 

jedynie tu i ówdzie udoskonalając go, nie zmieniając jego istoty. Wszelkie 

poprawki nakierowane były i są do wewnątrz, na samopodtrzymanie struktury i 

stanu posiadania.  



38 
 

Jako biolog i genetyk wiedziałem doskonale, że idealna i wieczna 

homeostaza nie istnieje i istnieć nie może. Na krótką metę da się jeszcze 

podtrzymywać, na dłuższą jednak – prowadzi do degeneracji i starczego uwiądu 

organizmu. Chów wsobny kończy się wynaturzeniem i bezpłodnością – zarówno 

jednostek jak i organizmów społecznych. Natura wymyśliła fenomen 

ewolucyjnych mutacji, którego nie sposób w pełni kontrolować, niezależnie od 

prób zabawy we wszechmoc nauki. Można, oczywiście, eliminować mutanty już 

na poziomie płodów czy noworodków, lecz zawsze gdzieś jakaś ich ilość 

przetrwa. Co i raz wprowadzają do systemu wirusa nieoznaczoności, czyli jego 

rozsadnika. Zrazu w utajeniu, powoli robi swoje i tylko kwestią czasu jest by 

nieuchronnie uaktywnił proces stopniowego, ale skutecznego niszczenia swego 

żywiciela.  

Na domiar wszystkiego, w grę wchodzi tu ogromna skala tych zjawisk, 

która wyklucza ich pełną kontrolę. Żaden system, jak by się nie doskonalił i nie 

starał domykać, nie był i nie jest w stanie ogarnąć całej populacji ludzi na Ziemi. 

Naturalną więc koleją rzeczy muszą istnieć w rozproszeniu jej 

niezagospodarowane resztki, jakieś grupki ludzi, małe społeczności, żyjące w 

odosobnieniu i poza zasięgiem tego ogólnoświatowego, systemowego molocha.  

Ten zapewne postrzega je i traktuje je jako mało groźne zło konieczne, niemniej 

wciąż tępi je, gdzie tylko się da – nie obawia się ich jako siły, lecz nie lekceważy 

jako zjawiska.  
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Gdy wysyłany od czasu do czasu zwiad dronów namierza takie miejsce w 

niezbyt dalekiej odległości od jurysdykcji danego Miasta, wypala je z powietrza 

ogniem do cna, dopełniając zniszczenia trującymi chemikaliami. Zawsze jednak 

pozostają garstki niedobitków, uciekinierów i ocaleńców, którzy przenoszą się na 

inny teren, odbudowując swe społeczności od nowa. Ta walka trwa od dawna, a 

jej końca nie widać. Ponieważ tego zjawiska system całkowicie wyplenić nie 

może, więc w sumie, mimo prób ich niszczenia, poprzestaje na przestrzeganiu 

pełnej izolacji owych małych ognisk systemowej zarazy i zaprzeczaniu w ogóle 

ich istnienia w oficjalnej narracji propagandowej.  

Dawno temu Stary Ben zastanawiał się, co też dzieje się daleko w głębi 

lądu, na ogromnych obszarach ziemi niczyjej. Uważał, że są tam liczne ruiny 

dawnych mniejszych lub większych wsi, miast czy miasteczek, opuszczonych 

przez mieszkańców, którzy w większości wyemigrowali do wielkich molochów 

pod naporem presji ekonomicznej i z braku dobrodziejstw cywilizacyjnych. Ta 

naturalna eliminacja przez wchłanianie większości populacji do obszarów 

miejskich, kontrolowanych przez system, doprowadziła do koncentracji w nich 

niemal całej ludności Ziemi. Ben sądził, że gdzieś tam muszą tlić się resztki 

dawnego świata, tyle że egzystujące w stanie nieomal pierwotnym. Dowodów na 

to nie miał, snuł jedynie domniemania, oparte na logice i nieco enigmatycznych 

prawach historii. 

Moja wiedza na ten temat, do której sięgnąłem pamięcią, tkwiąc tak 

bezczynnie w polu kukurydzy, opierała się na przypuszczeniach, wysnutych z 
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zasłyszanych niegdyś strzępów opowieści, krążących po cichu wśród co bardziej 

wtajemniczonych ludzi z elitarnych kręgów, w jakich się obracałem. Wcześniej 

nie przywiązywałem do nich wagi, lecz teraz zastanawiałem się, czy aby nie są 

pozbawione sensu i podstaw. Czy zatem nie warto pójść tym tropem? Stając przed 

wyborem kierunku ucieczki, doszedłem do wniosku, że warto by to sprawdzić i 

ewentualnie odszukać choćby jedną taką domniemaną społeczność – mniejszą lub 

większą – i tam się ukryć na jakiś czas.  

Na to jednak trzeba mi było wydostać się z terenu, podległego Miastu. Nie 

miałem pojęcia, jak był rozległy, nie wykluczone, że sięgał kilkudziesięciu, może 

wręcz kilkuset kilometrów równiny, porosłej rozmaitymi uprawami. Piechotą 

zajęłoby to mnóstwo czasu w warunkach skrajnie niekorzystnych, na oślep i w 

ciągłym zagrożeniu pościgiem. Wypatrzenie mnie przez drony, nawet w nocy po 

śladach termicznych, to kwestia kilku dni.  

Zapewne poszukiwania lada moment ruszą pełna parą, aczkolwiek z 

początku zapewne ograniczą się do wewnętrznego obszaru Miasta. Telefon 

zamilkł, nie dawało się więc go namierzyć, ostatni raz widziano mnie wczoraj, 

gdy wychodziłem z pracy i jak zwykle kierowałem do kolejki. Być może znajdzie 

się ktoś, kto mnie w niej widział i zapamiętał. A może w osadzie na Wzgórzu, 

gdzie wysiadłem, ktoś przypomni sobie obcego człowieka, idącego późnym 

wieczorem w stronę granicznego lasu przed strefą zakazaną. Bez wątpienia 

przepytani zostaną wszyscy w okolicy mego domu, zapewne policja wejdzie do 
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mego mieszkania i wszystko skrupulatnie przeszuka, licząc na znalezienie 

jakiegoś tropu. 

Byłem pewien, że mój stary kolega, a dzisiaj wróg i bodaj czy nie 

najważniejszy śledczy ważnego urzędu dojdzie w końcu do wniosku, że po naszej 

wczorajszej rozmowie zdecyduję się na jakiś szalony krok. Wszak dał mi do 

zrozumienia nie tylko to, że poznał moją tajemnicę i towarzyszące jej 

okoliczności, ale i że stanę się przez to łupem w jego rękach, przydatnym do 

realizowania szantażem sobie wiadomych celów w rozgrywkach na szczytach 

władzy. Był piekielnie inteligentny, a znając moją historię z dzieciństwa z 

pewnością rozważy i to, że zechcę ukryć się gdzieś na Wzgórzu, w tym 

milionowym getcie by zejść z widoku tak, jak niegdyś uczynił to mój mentor, 

Stary Ben.  

Zapewne puści w ruch sforę miejscowych szpicli, by tam za mną węszyli – 

żywym lub umarłym. Potrwa to kilka dni, więc na tyle spokoju mogłem liczyć. 

Potem, uzna, że nie sposób wykluczyć, iż postanowiłem uciec na dobre. Bez 

raportów o jakichkolwiek wybuchach w strefie zakazanej, przyjmie w końcu 

założenie dla niego nieco absurdalne, ale jedynie słuszne – że udało mi się jakoś 

z niej wydostać. A to oznaczało rozpoczęcie wielkiego polowania już poza 

Miastem.   

Zatem powolna i długa wędrówka polami nie wchodziła w grę. Trzeba było 

przyjąć wariant bardziej niebezpieczny, czyli dotarcie do najbliższej bazy przy 

linii kolejowej, biegnącej aż na kraniec zagospodarowanych terenów uprawnych. 
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Musiała być gdzieś w pobliżu – załóg wartowników na wieżach nie dowożono by 

chyba z bardzo daleka. Kilka czy kilkanaście kilometrów to nie to samo co ich 

dziesiątki czy setki, a liczył się przecież czas. W kukurydzy łatwo się ukryć, a 

drony na razie będą latać tylko z rzadka i rutynowo – bo czegóż by mieli 

wypatrywać ich operatorzy bez szczególnych rozkazów. Gdy takie nadejdą, 

wówczas od tych latających szpiegów zrobi się gęsto, a teren będzie 

przeczesywany już dokładnie i drobiazgowo.  

Po krótkim namyśle zdecydowałem więc, że pójdę poboczem wzdłuż drogi, 

którą przyjechał wczoraj samochód. Zastanawiać się będę potem, gdy już dotrę 

do jego bazy, a właściwie w jej pobliże. Strachu nie czułem, prawdę mówiąc ta 

życiowa przygoda zaczęła mnie wciągać jako największe wyzwanie od chwili, 

gdy jako mały dzieciak musiałem dowieść swej przydatności do przyjęcia mnie 

w dziwnym trybie eksternistycznym do szkoły w sercu Miasta. Od tego zależało 

wtedy, czy uda się szalbierstwo, jakie sprokurował Stary Ben, by nadano mi 

prawomocną i pełnoprawną tożsamość jego mieszkańca. Tamta sztuczka się 

udała, czemuż więc nie miałaby się udać teraz ta ucieczka? Wszedłem do Miasta 

przez oszukanie systemu, wczoraj z niego wyszedłem dzięki obejściu jego 

zabezpieczeń. Wtedy udało mi się przekonać do siebie groźnych egzaminatorów 

i funkcjonariuszy oświatowych, teraz wierzyłem, że uda mi się znaleźć kogoś, 

kogo przekonam, by mi pomógł stad się wydostać. Miałem na to nawet już pewien 

pomysł. 
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Cóż, gra się zaczęła. Tyle że bardzo nierówna. Oprócz pragnienia 

przetrwania i wolności, odezwała się też osobista ambicja – moja inteligencja 

przeciwko inteligencji mego wroga, moja determinacja przeciwko jego 

zapiekłości psa gończego, ścigana jednostka przeciwko machinie systemu. W 

jednym miałem przewagę – dość niewymierną choć przydatną. Jedną z mych 

skrzętnie skrywanych cech była wrodzona, silna empatia, maskowana czujnością 

i dobrym wyczuciem. Dzięki niej od dziecka potrafię niejako czytać w ludziach, 

nawiązywać dobry kontakt niemal z każdym i zyskiwać jego życzliwość i 

wsparcie. Ma ona bowiem i tę zaletę, że nie tylko pozwala dobrze wyczuwać 

emocje i nastroje drugiego człowieka, ale i w dużym stopniu na nie wpływać.  

Mój prześladowca ludźmi gardził, gdzie tylko mógł okazywał im swą 

wyższość i władzę. Zdawał się wyłącznie na żelazną logikę, służbistość i 

procedury, bez krzty wyobraźni, dobrych emocji czy cienia swobodnej finezji; to 

niezawodnie skuteczna maszyna, zimny komputer. Niemniej stać go na 

przenikliwość i formułowanie na podstawie nawet skąpych informacji trafnych 

hipotez śledczych, uwzgledniających psychologię przeciwnika; w końcu w tym 

ostatnim specjalizował się na studiach. Zważywszy nasze zaszłości, niewątpliwie 

potraktuje moją ucieczkę jako wyzwanie dla swej ambicji. Zapowiadało się więc 

bardzo ciekawie… 

Jak postanowiłem tak zrobiłem Przed ruszeniem dalej upewniłem się, że 

wieża została daleko za mną i że jestem już poza zasięgiem jej reflektora. 

Wyszedłem na drogę i idąc tuż przy poboczu szybko pokonywałem dystans pod 
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osłoną nocy. Wedle mego rozeznania do świtu było jeszcze około dwóch godzin, 

czyli mniej więcej dziesięciu kilometrów żwawego marszu. Gdy zaczęło się 

rozwidniać, wszedłem w pole kukurydzy i posuwałem się dalej już znacznie 

wolniej, tylko od czasu do czasu wyglądając na drogę, by sprawdzić, czy aby już 

nie widać jej końca.  

I wreszcie się doczekałem. Z odległości mniej więcej trzystu metrów 

dostrzegłem   zabudowania, które musiały być ową bazą, której istnienie 

wcześniej założyłem. Pole kończyło się tuż przed nią, dalej był już teren z 

wieloma różnymi budynkami i co najważniejsze – z widoczną wyraźnie rampą 

kolejową przy torach; utrzymywano tu wersję dwuszynową. Z jednej strony 

szalenie się ucieszyłem, z drugiej jednak nieco zasępiłem, gdyż pomysł, by 

skorzystać z niej jak z punktu przesiadkowego, jawił się w tych warunkach jako 

trudno wykonalny i szalenie ryzykowny, by nie rzec – dość szalony.  

Ale nie miałem wyboru – o powrocie nie było mowy, a czas gonił, gdyż 

zapewne niebawem poszukiwania mojej ważnej osoby przejdą w fazę polowania 

poza obrębem Miasta. Wstawał dzień i trzeba było jakoś go przeczekać w 

kukurydzianej osłonie, zbliżywszy się do bazy na odległość tyleż bezpieczną, co 

i dająca możliwość obserwowania aktywności tutejszej załogi. Założyłem, że nikt 

z obsługi nie będzie właził głębiej na pole uprawy – bo właściwie po co? Czekał 

mnie więc znów cały dzień w przyczajeniu, o wodzie, której miałem teraz pod 

dostatkiem, i nie tyle chlebie, ile niezbyt jeszcze dojrzałych ziarnach tego 

pożywnego zboża.  
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Nastał poranek, usadowiłem się tak, żeby – pozostając niezauważonym – 

móc ogarnąć wzrokiem budynki i kręcących się wokół nich ludzi. Rozróżniłem 

zwykłych strażników w mundurach i cywilów w roboczych kombinezonach. W 

jednym z małych baraczków musiała być chyba stołówka, bo co raz ktoś tam 

wchodził, a po dłużej chwili wychodził, ten i ów z kubkiem jakiegoś napoju. 

Przewinęło się przez nią kilkanaście osób, jedni spieszyli się do swych zajęć, inni 

prowadzili krótkie rozmowy. Po tym porannym rozgardiaszu ruch nieco osłabł, 

zaczął się zwykły dzień służby. Nie zauważyłem, by strażnicy czymś się 

gorączkowali, co oznaczało, że jeszcze nie dostali rozkazów, nakazujących 

nadzwyczajny stan gotowości. Polowanie na zbiega w tym rejonie chyba jeszcze 

się nie zaczęło, ale to mogło się zmienić w każdej chwili.  

Moją szczególną uwagę przykuła bardzo długa i dość wysoka hala, z której 

wyjechało kilka samochodów – głównie ciężarowych. Zważywszy jej wielkość, 

musiał to być nie tyle zwykły garaż, lecz miejsce postoju jakichś wielkich 

maszyn, zapewne do prac polowych. Może trzymają tam też kilka dronów. 

Gdybym miał dojść do bazy i gdzieś się w niej w nocy ukryć, to tylko tam, 

pomiędzy tym żelastwem. Ale jak się tam dostać? I czy ma to w ogóle sens?  

Mój pomysł na wydostanie się stąd zasadzał się na założeniu, że zdołam 

jakimś sposobem ukryć się w jednym z pociągów, jadących w głąb pól uprawnych 

i tym sposobem dotrzeć tak daleko, jak tylko się da. Lecz było tu kilka 

niewiadomych. Pierwsza to nieznany rozkład ich jazdy, a więc i nieznany czas 

oczekiwania na tę okazję. Druga, to niepewność, czy któryś ze zmierzających w 
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pożądanym przez mnie kierunku zatrzyma się w tej bazie. Trzecia, to niepewność 

co do możliwości dojścia do niego niezauważonym i schowania się gdzieś między 

ładunkami. Już tylko te trzy warunki, a zwłaszcza ostatni, czyniły rzecz całą 

zadaniem karkołomnym, zważywszy presję czasową, jak i w ogóle perspektywę 

przedłużanie się mego tkwienia w kukurydzy.  

Tak czy owak, na rozwiązanie tego dylematu miałem cały dzień do 

wieczora, kiedy to przyjdzie coś postanowić. Albo zaryzykować prześlizgniecie 

się i ukrycie gdzieś w pobliżu rampy po czym dostanie się do właściwego 

pociągu, gdy ten nadjedzie, albo zrezygnować z tego planu i ruszyć piechotą dalej 

w pole, najlepiej wzdłuż torów. Każda z tych opcji była równie zabójcza – 

dosłownie i w przenośni. Albo mnie tu wykryją i przekażą strażom do uwięzienia, 

albo namierzą mnie drony. Margines korzystnej dla mnie nieoznaczoności, czyli 

szans na powodzenie każdej z nich był trudny do określenia, jednakże nie 

wydawał się być całkiem zerowy. Co zatem wybrać? Miałem na to cały dzień – 

przy założeniu, że nie wydarzy się nic, co bezpośredni zagrozi wykryciem mnie 

w gąszczu wysokiej kukurydzy w odległości stu-dwustu metrów od bazy. 

Obserwując ostrożnie, co w niej się dzieje, dostrzegłem coś, co naraz 

bardzo mnie zaabsorbowało, a co mogło zmodyfikować moje plany i wprowadzić 

korzystną poprawkę do wariantu „kolejowego”. Otóż w niewielkim oddaleniu od 

rampy, na małej bocznicy, stały cztery wagony, być może w oczekiwaniu na 

podczepienie do głównego składu pociągu podczas jego postoju w bazie. Czy 

były puste i przeznaczone do jazdy dalej po jakieś towary, czy były czymś już 
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załadowane do powrotu do Miasta? A może wymiana wagonów dokonywała się 

między różnymi bazami według jakiegoś algorytmu optymalizacji transportu i 

wykorzystania jego taboru? – trudno było orzec.  

Niemniej, gdyby w grę wchodził ten pierwszy przypadek, pojawiłaby się 

szansa na ukrycie się w jednym z pustych wagonów i przeczekanie w takim 

ukryciu do czasu jego wyjazdu w dalszą drogę. Taki wariant – gdyby się powiódł 

– minimalizowałby czas oczekiwania na kontynuowanie ucieczki, a jednocześnie 

na w miarę bezpieczne ukrycie się przed dronami. Czy ta ewentualna podróż 

pociągiem trwałaby tylko do kolejnej bazy, czy też dalej – nie sposób 

przewidzieć, ale i tak oddalałaby mnie od Miasta i zmniejszała ryzyko wykrycia 

przed pościgiem. 

Skupiłem się więc na ruchach wokół bocznicy i rampy. Dwa wagony były 

odkrytymi platformami towarowymi – dostrzegłem, że pustymi – dwa zaś 

zwykłymi, zamkniętymi transportowcami z uchylonymi zasuwami. To już było 

coś. Ale co tam ładowano i kiedy, czy znalazłoby się jakieś miejsce na schowek, 

czy w razie czego dałoby się wyskoczyć z pociągu w pole, czy będą nim jechali 

jacyś strażnicy lub inna obsługa? – wiele tu było niewiadomych. Czy aby nie 

wpakuję się w pułapkę bez żadnego wyjścia? Pomysł mi się podobał, ale żeby go 

zrealizować trzeba będzie poczekać do nocy. 

Przez większość dnia niewiele się działo, jeśli nie liczyć średnio 

intensywnej krzątaniny przy hali. Trochę się nudziłem, w upale kukurydza 

osłaniała nie tylko przez wzrokiem ludzi i miejscowych kamer, ale i przed 
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słońcem. Dwukrotnie wystartowały drony zapewne na rutynowy oblot terenu, bo 

dość szybko wracały. Kuliłem się wtedy w gąszczu, a one na szczęście miały 

chyba wyłączone termowizjery, bo przelatywały niedaleko ode mnie bez oznak 

zainteresowania; zatem alarmu jeszcze nie ogłoszono. Co ciekawe, wylatywały 

przez otwarte wrota hali na jej dalszym końcu, tam też potem wlatywały z 

powrotem. Wszystko był zautomatyzowane i działało z doskonała precyzją.  

Hala była największym budynkiem bazy, miała dobre kilkadziesiąt metrów 

długości i z piętnaście metrów wysokości. Co w niej trzymano, nie miałem 

pojęcia, ale na pewno była też hangarem dla dronów i garażem dla ciężarówek, 

które od czasu do czasu wyjeżdżały i wjeżdżały drogą, wiodącą dalej gdzieś stąd 

w różnych zapewne kierunkach. Te, które wracały z towarami, rozładowywano 

przy użyciu niewielkich wózków rozmaitych rodzajów, a wszystko odbywało się 

praktycznie przy udziale dwóch-trzech ludzi i operatora, który sterował 

maszynami. Po rozładunku kierowcy wracali do sporego budynku bazy, który 

zapewne był centralną jej sterownią i dyspozytornią – i czekali na dalsze zlecenia.  

Nieco dalej stał również spory budynek, pełniący chyba rolę noclegowni 

dla załogi, nieco z boku była stołówka. Wreszcie na krańcu tego kompleksu stało 

duże pomieszczenie, z którego dochodził nieustanny szum pracujących w niej 

maszyn. Najbardziej jednak interesowało mnie usytuowanie bocznicy i 

zapasowych wagonów. Tory biegły tuż przede mną, zaraz za polem, natomiast od 

strony bazy znajdowała się rampa i kilka podajników, teraz bezczynnych. 

Bocznicę zbudowano nieco dalej, przy końcu hali, a obsługiwał ją mały 
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elektrowóz. Baza nie była więc specjalnie duża, ale zaprojektowana bardzo 

funkcjonalnie. Na moje oko załoga liczyła nie więcej niż kilkanaście osób, w tym 

strażników i dyspozytorów przy komputerach. Całości dopełniał wysoki maszt 

antenowy i kilka małych, pomocniczych baraczków.  

Z mojego oddalenia trudno było dokładniej przyjrzeć się członkom załogi 

bazy. Kilku z nich zapewne siedziało w dyspozytorni, strażników było niewielu, 

z rzadka krążyli po terenie, bardziej chyba dla zasady czy obserwowania ludzi niż 

z powodu jakiegoś zagrożenia z zewnątrz. Robotnicy też niewiele mieli do roboty. 

Niemniej wypatrzyłem pewnego człowieka, nie tak młodego, jak pozostali, który 

raz na jakiś czas wychodził z hali i szedł do któregoś z budynków – do 

maszynowni, do dyspozytorni, nawet do stołówki. Ubrany w roboczy drelich, 

nosił torbę na ramieniu, nie spieszył się, z napotykanymi ludźmi wymieniał 

gestami pozdrowienia, a czasem nawet zatrzymywał się, by wymienić z nimi kilka 

słów. Po każdym wypadzie na teren bazy wracał i znikał w hali na krócej lub 

dłużej; jakby bez konkretnego przydziału, ale przez cały dzień ciągle był w ruchu. 

Z początku mnie to trochę zdziwiło, lecz szybko domyśliłem się kto zacz. 

Kto ma choć trochę doświadczenia w kierowaniu dużymi zespołami pracowników 

w rozmaitych zakładach – czy to fabrycznych, czy w takim, jak moje dawne 

laboratoria – łatwo rozpoznaje tego typu ludzi, niby zwyczajnych i niepozornych, 

ale bardzo użytecznych. To technicy-konserwatorzy, specjaliści od wszystkiego, 

na statusie majstrów, doglądających sprzętu i pilnujących jego sprawności i 

niezawodności. Miałem u siebie w pracy kogoś takiego – był doświadczonym 
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mechanikiem, znał się elektryce, hydraulice, trochę na stolarce, umiał nawet 

wstawić szybę w rozbite okno. Zwany „złotą rączką”, ciągle był proszony o różne 

naprawy, o pomoc w technicznych kłopotach mniejszych i większych, czasami o 

porady w sprawach prywatnych i domowych. Spokojny, cenił się – ale nie puszył, 

znał swoje miejsce, a życzliwością i uczynnością zjednywał sobie wszystkich, od 

wielkich dyrektorów po dozorców. Niezauważalny, ale zawsze obecny, gdy 

szukano go w potrzebie.  

Terenowe bazy poza Miastem bez wątpienia musiały zatrudniać takich 

wszechstronnych fachmanów, potrafiących sobie radzić z każdym sprzętem w 

warunkach polowych. Zapewne dbano o nich, nieźle im płacono i dawano dużą 

swobodę działania. Czy był wymieniany w bazie jak inni w cyklu rotacyjnym 

załóg, czy pozostawał na miejscu przez dłuższy czas? – trudno powiedzieć, lecz 

skłaniałem się do przekonania, że okresy jego tu pobytu były dość długie. On sam 

i zapewne jego podobny zmiennik na pewno znali tu każdą śrubkę każdego 

urządzenia i w ogóle całej tutejszej maszynerii, byli w pewnym sensie 

niezastąpieni i niewątpliwie cieszyli się też zaufaniem przełożonych każdego 

szczebla.  

Cóż, moje domniemanie wydało mi się wielce prawdopodobne, lecz 

pewności mieć nie mogłem. Snując te domysły, zauważyłem też, że ów człowiek 

wchodził i wychodził z hali na dwa sposoby – albo przez główne wrota dla 

pojazdów od strony stołówki, albo drzwiami z boku od strony torów. Zastanowiło 

mnie, czy aby w nocy nie dałoby się wślizgnąć do hali właśnie tymi drzwiami, a 
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tam już przedostać w stronę wylotu dronów, skąd do wagonów na bocznicy było 

ledwie kilka metrów. Uznałem, że to niezły pomysł, lecz z decyzją wstrzymałem 

się do zapadnięcia zmroku; jeśli nie wymyślę niczego lepszego, pójdę tym 

tropem.  

Czas dłużył się niemiłosiernie, męczyło mnie unieruchomienie w jednym 

miejscu, wyczekiwałem nocy, kiedy to ruch w bazie ustanie i da się 

niepostrzeżenie podbiec do hali. Dwukrotnie przejechały pociągi – jeden dalej w 

stronę pól uprawnych, drugi, powrotny, w stronę Miasta. Pierwszy nadjechał 

około południa, zatrzymał się na krótko, coś z niego wyładowano, ale żadnych 

dodatkowych wagonów nie doczepiono, żadnych nie odczepiono – po czym 

ruszył dalej. Drugi nawet się nie zatrzymał. Nijak z tego nie dało się 

wywnioskować, czy ten transport odbywał się według jakiegoś stałego rozkładu 

jazdy, czy pociągi jeździły w zależności od doraźnych potrzeb i zaleceń.  

Trochę to mnie niepokoiło, bo nie miałem żadnej gwarancji, że gdy 

schowam się w jednym z wagonów na bocznicy, to na pewno mnie doczepią do 

przejeżdżającego składu, a jeśli tak – to czy do tego, który będzie oddalał mnie 

stąd w pożądanym kierunku. Niemniej schowanie się w wagonie tak czy owak 

dawało możliwość ratowania się w każdej chwili wyskoczeniem z pociągu i 

ponownego ukrycia w polu kukurydzy, gdyby coś poszło nie po mojej myśli. 

Przyszłoby wtedy iść piechotą, z perspektywą kilkudniowej wędrówki i 

przeklętych dronów nad głową – nawet w większej ilości. Ale wyboru wielkiego 
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nie miałem, trzeba było brać pod uwagę każdy wariant ucieczki – z dużym 

marginesem ryzyka i improwizacji.  

Wreszcie nastał zmierzch, zapaliło się kilka małych lamp, czekałem do 

zapadnięcia nocy. Pozostawałem jednak wciąż w ukryciu przypuszczając, że 

strażnicy dokonają jeszcze ostatniego, rutynowego obchodu bazy. I nie 

pomyliłem się – wyszło ich dwóch, bez pośpiechu pokręcili się po terenie, nie 

okazując przy tym zbytniej gorliwości w sprawdzaniu otoczenia, zajrzeli do hali, 

po czym zniknęli za drzwiami dyspozytorni. Światła w kilku oknach budynków 

niebawem zgasły, baza pogrążyła się w ciszy, radia zamilkły, zapewne czuwał 

jedynie ktoś dyżurny w sterowni. Nic nie wskazywało na to, by zwiększono tu 

czujność, jakiej można się byłoby spodziewać, gdyby nadeszły rozkazy jej 

wzmożenia. Zatem polowanie na zbiega jeszcze nie wykroczyły chyba poza 

granice Miasta, niemniej mogło to się zmienić w każdej chwili.  

W końcu uznawszy, że już pora, zebrałem się w sobie i szybko polem 

doszedłem do torów, przeszedłem na ich drugą stronę, zatrzymałem na chwilę pod 

rampą, po czym, rozejrzawszy się dokoła, przykulony, ruszyłem sprintem w 

stronę hali. Te dziesięć metrów zajęło mi kilka sekund, aż przywarłem plecami 

do bocznej jej ściany, gdzie przedtem wypatrzyłem owe osobne drzwi. 

Doszedłem do nich równie szybko i nacisnąłem klamkę. Ku mej radości drzwi 

ustąpiły bez jednego zgrzytu, wślizgnąłem się więc do środka, niezauważony 

przez nikogo ani nie namierzony przez żadną z kamer, które zapewne skierowane 

były na główne wrota.  
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Nieoczekiwana pomoc 

W środku panował mrok, ale tu i ówdzie paliły się małe żarówki, więc nie 

byłem skazany na błąkanie się po omacku. Z lewej strony zauważyłem małe 

okienko u góry ścianki działowej, skąd sączyło się słabe światło. Powoli 

rozglądałem się, bojąc się poruszyć, by nie wpaść na coś i przypadkiem nie 

narobić hałasu. I oto w chwili, gdy sądziłem, że już jestem bezpieczny – 

przynajmniej na razie – doszło do zdarzenia, które zrazu mnie zmroziło, lecz które 

stało się początkiem niezwykłego zwrotu w mej dotychczasowej awanturze.  

Z półmroku, gdzieś z przodu, wyłonił się człowiek, w którym po sylwetce 

rozpoznałem w lichym oświetleniu owego majstra, kręcącego się cały dzień po 

bazie. Szedł w moim kierunku, ja zaś nie miałem szansy, by gdzieś się skryć. 

Prawdę mówiąc, zamarłem, on zaś zauważył mnie i podszedł bez słowa. Sporo 

ode mnie starszy, dobrze po czterdziestce, ale krzepki, poruszał się swobodnie, 

bez ociężałości. Staliśmy tak milcząc, on ze swoim zdziwieniem, ja ze swoim 

lękiem. Są takie chwile, gdy zanim zadziała instynktowny odruch ucieczki, 

oczywista nieuchronność tego, co musi się wydarzyć, paraliżuje na moment 

obezwładniającą bezradnością. Przytrafiło mi się to kilka razy w życiu, w 

sytuacjach zdawać by się mogło beznadziejnych, z których jednak udawało się 

wychodzić obronną ręką. Decyduje wtedy szybkość zapanowania nad rodzącą się 

paniką, a także wyczucie – bo na myślenie nie ma czasu – choćby cienia szansy 

na znalezienie wyjścia z impasu.  



54 
 

Wiedziałem jedno – jeśli po dostrzeżeniu mnie nie podniesie natychmiast 

alarmu, nie narobi krzyku, zatrzyma się w niepewności czy zastanowieniu i 

zacznie zadawać pytania, wówczas spróbuję delikatnie nawiązać z nim kontakt, 

zdając się na moją empatyczną zdolność odczytywania cudzych emocji. 

Kluczowe jest wtedy wychwycenie choćby maleńkiego śladu ciekawości, 

hamującej natychmiastową reakcję wrogości. Takie rzeczy dzieją się w ułamkach 

sekund i zachodzą bez udziału świadomości – to swego rodzaju odmiana 

instynktu samozachowawczego, tyle że bardziej wyrafinowanego, niż zwykła 

ucieczka. Uchwyciwszy się nawet cieniutkiej nitki chwilowego porozumienia, 

można próbować osłabić u zaskoczonego niepewnością poczucie zagrożenia i 

naturalny odruch nieufności po czym ostrożnie przekierowywać te emocje ku 

zainteresowaniu, potem neutralności, a z czasem nawet mniej lub bardziej 

życzliwemu zrozumieniu.  

Powoli uniosłem nieco w górę ręce w geście pojednania, pokazując, że nie 

mam wrogich zamiarów, on zaś zbliżył się i począł wpatrywać we mnie z 

wyraźnie narastającym zdumieniem.  

- A ty kto? – spytał ostro. – Kim jesteś? Nigdy cię tu nie widziałem.  

- Jestem obcy. Z zewnątrz – odparłem krótko.  

- Jak to, z zewnątrz? Czyli skąd? – Wyczułem lekką irytację, właściwą 

natknięciu się na coś, co przeczy dobrze znanemu porządkowi rzeczy. Co nie ma 

prawa się dziać, a jednak się dzieje. 
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- Z pola. A właściwie z Miasta – nie było co ukrywać ani po co kręcić. –  

To długa historia. I bardzo dziwna – dodałem, żeby wzbudzić odrobinę 

ciekawości. 

- Uciekłeś? – ni to spytał, ni stwierdził. Szybko dodał w myślach dwa do 

dwóch i wyszło mu cztery. 

- Uciekam. 

- Tędy? Niby dokąd? – jakby nie zdziwił go sam fakt ucieczki, lecz wybór 

drogi. Zatem jako taka była dla niego czymś akceptowalnym, choć raczej 

niewykonalnym. To nieco zaskakujące, gdyż ludzie Miasta, tresowani w ślepym 

posłuszeństwie do systemu, nie powinni miewać przejawów samodzielnej 

refleksji nad możliwością jakiejkolwiek wobec niego buntowniczości. Miał więc 

w sobie jakąś nietypowość, może wręcz tajoną niepokorność.  

- Jak najdalej się da. To wszystko musi przecież gdzieś się kończyć – 

wyłożyłem swój plan jak najkrócej się dało. 

- Daleko nie zajdziesz – oznajmił krótko i rzeczowo. 

- To się jeszcze okaże. Wyszedłem stamtąd i nie mam zamiaru wracać – 

odparłem stanowczo, choć w tych okolicznościach taka dziecinna buńczuczność 

mogła wydawać się nieco śmieszna i daleko na wyrost. – Zresztą teraz nie mam 

już dokąd. 

- A jak żeś tam wlazł? Na to pole? Nie ubili cię po drodze? – pytanie ze 

wszech miar uzasadnione w ustach każdego, kto znał realia granic Miasta i stref 

zakazanych.  
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- Jak widzisz, jeszcze żyję.  

- Widzieć, widzę. Ale jak ci się to udało? – przeszedł do porządku nad 

niezwykłością tego, co widzi, teraz dopytywał o szczegóły.  

- Trochę wiedzy, dużo szczęścia. To też osobna historia – ciągle starałem 

się podtrzymać w nim ciekawość. 

- Coś dużo tych twoich dziwnych historii. – Zamilkł, najwyraźniej nad 

czymś się zastanawiał, wahał i zwlekał z podjęciem decyzji. – No, dobrze - 

oznajmił wreszcie krótko – chodźmy. 

- Wydasz mnie? 

- To zawsze zdążę – odparł wprost z rozbrajającą szczerością. – Mamy czas. 

Chętnie posłucham tych twoich historii. Tędy – dał znak ręką, żebym szedł za nim 

w stronę ścianki działowej z oświetlonym okienkiem. – Tylko bez głupich 

kawałów. 

Okazało się, że były tam drzwi, a za nimi spore pomieszczenie, ni to 

gospodarcze, ni to mieszkalne. W głębi zauważyłem jeszcze takie drugie, 

przypominające niewielki warsztat, połączony ze składzikiem, zawalonym 

mnóstwem rozmaitych gratów. Słusznie więc domyśliłem się rano, że musi być 

miejscowym technikiem od wszystkiego. Nieduże okno, wychodziło na tory z 

widoczną nieco dalej bocznicą. Pierwszy pokój gospodarz przysposobił sobie do 

życia całkiem udanie – spory stół, dwa krzesła, szafki na ściankach i na podłodze, 

w kącie zlew, obok blat z naczyniami i czajnikiem, mała lodówka, wreszcie w 

kącie proste łózko z poduszką i kilkoma kocami, nawet stolik z małym 
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telewizorkiem i radiem. Panował kawalerski bałagan i ciasnota, ale jak na te 

warunki było dość czysto.  

- Siadaj – wskazał krzesło i zaczął się krzątać. Lecz najpierw włączył 

telewizor i ustawił sporą siłę głosu. 

- Na wszelki wypadek – pokazał na sufit i ściany. – Jakby co, to stary 

dziwak będzie sobie rozmawiał z ekranem. 

Pokiwałem głową ze zrozumieniem. Niby to odosobniona baza, sami swoi, 

ale regulaminowy porządek być musi. Zabezpieczał sam siebie i mnie. A to nieźle 

rokowało. 

- Pewnie byś coś zjadł – rzucił przez ramię, włączając czajnik i zaglądając 

do lodówki. 

-  Dwa dni żułem kukurydzę – dodałem z wyraźną niechęcią w głosie.  

- Pożywne to, ale na surowo chyba paskudne – zaśmiał się. Po raz pierwszy 

ujawnił cień sympatii, co uznałem za zachętę do dalszej, już bardziej swobodnej 

rozmowy. Naraz zaczął mi się przyglądać nieco uważniej, jakby czegoś szukał w 

mej twarzy. 

- Czeka no, czekaj! – poszedł bliżej. – Ja cię chyba już gdzieś widziałem? 

– zaskoczył mnie tak, że nie wiedziałem, co powiedzieć. 

- Raczej niemożliwe – wzruszyłem ramionami. – Niby gdzie? I kiedy? 

- Oczywiście, już wiem! – klapki w mózgu zaskoczyły. – A tu, w telewizji 

– pokazał ręką na grający odbiornik. 

- Z kimś mnie chyba pomyliłeś. Nie jestem z tych, którzy w niej występują. 
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- Nie, nie. Nie pomyliłem. Jestem pewny. – zaperzył się. – Trzy dni temu. 

To były wiadomości, sprawozdanie z oficjalnej fety – wyjaśnił zadowolony, że 

rozwiązał zagadkę. 

Czułem, że tracę grunt pod nogami. Bystrze to zauważył. Owszem, zbieg, 

ale już nie anonimowy, tylko ktoś z wielkiego świata. A to nienajlepsza 

rekomendacja u takich ludzi, jak on. Przeklęty bankiet u prezydenta. Musieli 

zrobić mi tam ujęcie, gdy z nim rozmawiałem dłuższą chwilę. Tamta rozmowa, z 

pozoru bardzo dla mnie pochlebna, stała się przełomowym momentem w moim 

życiu. Koniec jednej awantury i jednocześnie początek drugiej, która w dwa dni 

później przywiodła mnie do tego tu miejsca w roli ściganego banity. 

 – Pokazali krótko, ale wypisz wymaluj kogoś takiego jak ty. Byłeś z ładną 

kobitką – dodał wesoło. Widząc, że milczę zaśmiał się. – Dobrze mówię, co? 

- Dobrze – uznałem, że nie ma co się z nim drażnić. Lepsza szczerość, choć 

ograniczona i bez wylewności, niż wymyślne krętactwo. I tak by się szybko 

połapał – a wtedy do mnie zniechęcił. Wbrew pozorom nie był chyba tylko 

zwykłym fachowym wyrobnikiem bez wyobraźni. Tym bardziej więc w mojej 

sytuacji należało zyskać na wiarygodności. – Tak było – przyznałem. – Ale się 

skończyło. I to fatalnie. Nie masz pojęcia, jak bardzo. 

- Że aż trzeba było wiać? – skwitował ni to pytaniem, ni to stwierdzeniem 

oczywistości. 

- I to szybko. 
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- No, no. Chyba duża sprawa – coraz bardzie go wciągała ta rozmowa. – 

To pewnie jedna z tych twoich dziwnych historii? Dużo ich masz?  

- Sporo. 

- Chętnie posłucham. Tu same nudy, nic się nie dzieje, robota i robota. 

Przyda się trochę rozrywki – widziałem, że się rozochocił. Podczas rozmowy 

wciąż był w ruchu, wyjął z szafki jakąś konserwę, kawałek chleba, nalał mi czegoś 

gorącego do kubka. Nie wyczuwałem w nim wrogości, ale autentyczne 

zaciekawienie – choć z rezerwą. Ale niteczka już się pojawiła. Byłem na jego 

łasce, niemniej, jeśli zechce mnie wydać strażnikom, zrobi to dopiero wtedy, gdy 

mu opowiem co nieco o sobie. W tym upatrywałem szansy, że go sobie zjednam 

– jeśli będę dostatecznie przekonujący.  

Z wielką ochotą zabrałem się do zaoferowanego, improwizowanego 

posiłku – nie pamiętam, kiedy ostatnio tak bardzo smakowało mi zwykłe, proste 

jedzenie. Gospodarz cierpliwie czekał, aż skończę, nie przestając jednak 

perorować.  

- Proszę, proszę. Skoro byłeś gościem naszego wielce czcigodnego 

prezydenta – rzekł z przekąsem – toś nie byle kto! I co? Z eleganckich salonów, 

zaniosło cię aż tu, na ten wygwizdów, do szarych wyrobników. Jako uciekiniera 

w niezbyt wizytowym ubranku! – Wyraźnie rozbawiło go to porównanie. 

- Tak wyszło – skwitowałem półgębkiem znad talerza. Korzystając z tego, 

że jem, unikałem bliższych wyjaśnień. 
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- Samo nie wyszło – prychnął z niedowierzaniem. – Jakaś śmierdząca 

sprawa, co? – dopytywał. – Może nawet wagi państwowej, co? 

Można tak powiedzieć – odruchowo rzuciłem na odczepnego, ale 

natychmiast zorientowałem się, że chyba tylko jeszcze bardziej rozbudziłem jego 

ciekawość.  

- No, to masz przechlapane. Przeryją Miasto i okolice do spodu. Marnie to 

widzę, chłopcze.  

- Myślę, że mam jeszcze dzień-dwa, żeby zniknąć na dobre i na zawsze. 

Potem zacznie się polowanie. 

- I to na całego – przytaknął. – Mało czasu. A spory kawałek do przejścia. 

Powiesz dokładniej o co poszło? 

- O władzę. Kto kogo, kiedy i za ile utopi w gównie. Ktoś chciał mnie 

wrobić w te gierki. Po same uszy. 

- Pewnie za dużo wiesz?  

- Ale właśnie wypisałem się z tej bajki – mimowolnie zacząłem mówić 

prostym slangiem.  

- No, to rzeczywiście gardłowa sprawa. A dokładniej? 

- Może później.  

- Nich ci będzie. Poczekam. Ale musisz powiedzieć, jak się wydostałeś. 

Którędy. 

- Przez Wzgórze. 

- To niemożliwe.  
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- A jednak tu jestem. 

- Tam przecież wszędzie strefy, miny, strażnice. To pewna śmierć. Nikt 

nawet nie próbuje. 

- Trochę wiedzy, trochę sprytu i dużo szczęścia. I udało się.  

- Spryt – rozumiem. Szczęście – też rozumiem. Niech ci będzie. Ale ta 

wiedza – to niby co?  

- Kiedyś poznałem w jednym miejscu rozkład pułapek do połowy strefy, 

do małego lasku. Poszło szybko. Stamtąd już przeczołgałem się do wieży. Sto 

metrów w trzy godziny. W nocy, na macanego. Nie pytaj jak. Podpatrzyłem drogę 

dojazdu straży i dalej szedłem poboczem, polem. Aż do tej bazy. Wystarczy? 

- Niby tak.  Ale skąd znałeś ten rozkład? 

- Z dawnych lat. Nie wiedziałem, czy wciąż ten sam co kiedyś, ale 

zaryzykowałem. I słusznie. 

- A od kogo to wiedziałeś? 

- Od pewnego starego człowieka, który nauczył się jak tam chodzić. Był 

miejscowym medykiem w osadzie, zbierał tam różne roślinki do swoich leków. 

- A strażnicy? 

- Przymykali oczy, bo ich czasami też leczył. Taka cicha umowa. Do lasku 

– i z powrotem. Rzadko, szybko i na krótko. 

- No, proszę, jakie cuda-dziwy. Czyli nie wszystko jest u nas sparszywiałe. 

- Nawet więcej, niż się wydaje. Miałem szczęście do dobrych ludzi. 

- Szczęście, szczęście. Wielkie słowo. Ale to rzadkość. 
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- Co racja, to racja. 

- Czekaj no, czekaj. Ale co w tamtych dawnych latach porabiałeś na 

Wzgórzu? – Zadał to pytanie dziwnym tonem, powoli, bacznie mi się 

przyglądając. 

- -Mieszkałem tam jako dziecko.  

- Niezwykłe – zaczął kręcić głową. – I co, stamtąd trafiłeś do Miasta? A 

potem zrobiłeś wielką karierę? Chłopcze, takie rzeczy się nie zdarzają w naszym 

świecie. Nawet w kinie. Dobrze o tym wiesz, prawda? 

- Ale się zdarzyło.  

 Zamilkł. Długo się nie odzywał, wreszcie zaczął mówić zupełnie 

zmienionym głosem, zwolna cedząc słowa. 

- Mam już swoje lata i wiele słyszałem. Wiem więcej niż na to wyglądam. 

Gdy byłem młodym chłopakiem, zacząłem pracę w Fabryce. Mój stary majster, 

wielki fachman, lubił grać mi na ambicji i opowiadał różne historie, żeby mnie 

pouczać i zachęcać do nauki zawodu. <Ucz się – powtarzał nieraz – to może 

wyjdziesz na ludzi. Nawet komuś z tego zapowietrzonego koszmaru na Wzgórzu 

się to podobno kiedyś udało. Ludzie stamtąd długo wspominali chłopaka, który 

podobno zwiał do Miasta, zniknął z widoku, jakby zapadł się pod ziemię. Ponoć 

skończył dobre szkoły i wybił się na dużego pana.> 

Mówiąc to uważnie przypatrywał się, jak reaguję na jego opowieść. Nie 

dałem po sobie znać, jak mnie to poruszyło. Minęło dwadzieścia lat, od tamtej 

ucieczki ze Wzgórza i późniejszego sfingowanego i udanego szachrajstwa. Mówił 
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mi Ben, gdy jeszcze żył, że miejscowi wymyślali wtedy niestworzone historie o 

losie dzieciaka, który miałby dokonać tego, co niemożliwe. I mimo upływu lat, ta 

bajkowa narracja czasami gdzieś pobrzmiewała echem wśród ludzi, 

pamiętających dawne czasy. Ale żeby teraz wróciła do mnie w ustach tego 

człowieka? – to wydawało się wręcz niewiarygodne. Czy to tylko przypadek? 

A może rządzi nami jakieś niepojęte dla nas fatum? Czy niezwykłe, 

najbardziej dzikie i niespodziewane zbiegi okoliczności to tylko przypadki, czy 

też układają się wedle jakiegoś planu, pisanego gdzieś poza naszą wiedzą, wolą i 

świadomością?  Matematycy twierdzą, że istnieje chaos deterministyczny, czyli 

samoorganizujące się ciągi zdarzeń, których pierwsza przyczyna pozostaje poza 

zasięgiem bezpośredniej logiki przyczynowo skutkowej. Jakiś drobiazg jest 

ponoć w stanie – tak powiada teoria – spowodować w czasie nawet bardzo 

odroczonym i na odległym dystansie wydarzenia poważne i pozornie nie mające 

nic z nim wspólnego.  

Czy zatem moje dziwne narodziny i pojawienie się na Wzgórzu uruchomiły 

takie a nie inne koleje mego losu? Lecz jeśli tak miało być, jak się działo, to nie 

było przypadkiem, że akurat znaleźli mnie i chowali tacy a nie inni ludzie, że 

akurat żył tam Stary Ben z jego osobną i niesamowitą historią własnego życia. A 

wszystko, co zdarzało się później, a nawet wcześniej z moimi prawdziwymi 

rodzicami – czy to też była pochodna jakiejś niewiarygodnie wieloczynnikowej 

funkcji, której początek, punkt zerowy, tkwił w mroku dalekiej przeszłości? Czy 

moje życie było i jest tylko niteczką w jednym ze splotów ściegu jakiegoś 
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gigantycznego gobelinu, tkanego przez… no, właśnie, przez kogo? Choć mój 

umysł natrafiał na ścianę i stawał bezradny wobec takiego rozumowania, to 

jednak intuicja podpowiadała mi, że poza tą jego ograniczonością musi istnieć 

jeszcze jakaś inna ścieżka dochodzenia do wyjaśniania tego, z czym nie potrafi 

się uporać. 

Nawet niezwykłe, wręcz przełomowe zdarzenia życiowe też dadzą się 

umocować w matematyce. Zawsze ją lubiłem na studiach, fascynowała mnie, 

więc nieobce mi były teorie o nieciągłościach i osobliwościach, o katastrofach 

czy wielkościach urojonych. Umiałem – gdy było trzeba – stosować to wszystko 

w moich zawiłych równaniach genetycznych i w szukaniu ich rozwiązań nawet 

najbardziej z pozoru fantastycznych. Nad innymi ich implikacjami nigdy się nie 

zastanawiałem, uważając, że rozważanie tego, co niepraktyczne i nieprzydatne 

dla moich celów – jak chociażby nieskończoność – to zwykła strata czasu. Ale 

teraz strzępy tej wiedzy wyłaniały się z pamięci w całkowicie nowym kontekście 

– i to zdumiewająco konkretnym.  

- I co ty na to? – spytał, przerywając moje przedłużające się milczenie. 

- To rzeczywiście niezwykła historia – odparłem cicho i powoli.  

- Ale czy prawdziwa? – dopytywał wręcz natarczywie. 

- A ty jak uważasz? – spróbowałem kluczyć, choć wiedziałem, że to 

bezcelowe. 

- Sam nie wiem. Człowiek chciałby wierzyć, że zdarzają się rzeczy 

wspaniale. Dobre. Optymistyczne. Na przekór życiu w tym parszywym więzieniu 



65 
 

bez krat dla ludzi, zamienionych w bezmózgie mrówki na chemicznym żarciu i 

elektronicznych smyczach. – Zaskoczył mnie ten wybuch szczerości. 

Dosadność, ale i trafność diagnozy zdumiewała, zważywszy fakt, iż 

postawił ją nie żaden wielki, uczony mądrala czy zdeklarowany buntownik, lecz 

zwykły robotnik, choćby nawet i bardzo wykwalifikowany. Ktoś, kogo nikt nie 

posądzałby o własne zdanie, nadto jakże odmienne od tego, co wbija się ludziom 

do głów jako prawdę niepodważalną o naszym wspaniałym, doskonale 

zorganizowanym świecie.  

Nie wiem, co w tej sytuacji było bardziej niezwykłe – czy moja ucieczka, 

czy ujawnienie się tej opinii w takich okolicznościach i tak bezpośrednich 

słowach. Naszło mnie poczucie osobliwej nierealności tego, co się właśnie dzieje, 

trudno wytłumaczalnej odmienności, skumulowanej w tym czasie i miejscu. Noc 

uwalnia wyobraźnię, wyostrza zmysły i umysł, rodzi zwodnicze emocje. Lecz w 

tej scenerii – tu, w tym pokoju i na zewnątrz – to, co można by uznać za zwidy 

fantazji, były zaskakującą rzeczywistością.   

- Więc ci powiem, że twoja wiara jest w pełni uzasadniona – zatem 

szczerość za szczerość, choć pokrętnie wyrażoną.  

- Nie odpowiedziałeś – ale jednak odpowiedziałeś. To mi wystarczy. Więc 

to prawda.  

- Prawda. 

- Zapadła cisza. Wyjaśniliśmy sobie, co było do wyjaśnienia, on ujawnił, 

co myśli, ja przyznałem się do tego, kim jestem – choć mętnie i bez szczegółów. 
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Poczułem ulgę, że przynajmniej przez chwilę jestem bezpieczny i że dziwnym 

trafem niespodziewanie spotkałem człowieka z gatunku tych, jakich miałem 

szczęście poznać w życiu, bardzo niewielu, ale jakże dla mnie ważnych i 

znaczących. Chyba i on poczuł, że wszelkie różnice naszych pozycji i statusu, 

wiedzy czy życiowych losów, nie mają teraz znaczenia i że łączy nas 

podobieństwo w widzeniu i pojmowaniu świata, w jakim przyszło nam żyć.  

- Pomogę ci – odezwał się nagle cicho, ale te słowa zabrzmiały w mej 

głowie jak głośny wystrzał.  

- Jak? – zaskoczony, zdobyłem się tylko na proste pytanie. 

- Chyba rzeczywiście jesteś niezwykłym szczęściarzem – wręcz 

zachichotał, co zabrzmiało dość dziwnie, zważywszy jak trudna była moja 

sytuacja.  

- Nie rozumiem. 

- Jest sposób, żeby cię stąd wyekspediować w jednym kawałku aż do końca 

trasy, bez zwracania uwagi obsługi. – Oznajmił to tryumfalnym szeptem. 

- A dokładniej? 

- Przypadek. Szczęśliwy traf. Szansa, jedyna w swoim rodzaju. Tu i teraz. 

Chodź, coś ci pokażę. – Pogrzebał w leżących na stole gratach i po chwili 

wyciągnął stamtąd małą latarkę.  – Tylko cicho i ostrożnie. 

Wyszliśmy z pokoiku do hali, zorientowałem się, że gospodarz prowadzi 

mnie zakosami w stronę dalekiego jej końca. Klucząc w półmroku między 

rozmaitymi maszynami i pojazdami, doszliśmy do czterech ogromnych 
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kombajnów, stojących w szeregu przed zaparkowanymi dalej dronami. 

Zatrzymaliśmy się, a mój przewodnik podszedł do jednego z tych maszynowego 

potworów i nacisnął jakiś przycisk, co zwolniło dużą klapę z jego boku. Po jej 

uniesieniu dojrzałem w świetle latarki wielką komorę, w której widać było różne 

urządzenia o nieznanym mi przeznaczeniu. 

- Tu zmieści się nawet dwóch ludzi – wskazał ręką wnętrze kombajnu. – 

Oczywiście, tylko wtedy, gdy maszyna nie pracuje. Inaczej przemieli na 

siekaninę. 

- Czemu to pokazujesz? Co mi z tego? 

- Widzisz, te dwie maszyny – pokazał które.  – Jutro mają jechać do 

ostatniej bazy na trasie. Kazali mi je sprawdzić. Rano załadują je na platformy. 

Schowasz się i nikt cię nie będzie w nich szukał. Nikomu nie przyjdzie na myśl 

sprawdzać im bebechy.  

- Jesteś pewny? – szybko połapałem się, o co chodzi. 

- Nigdy dotąd to się nie zdarzało. To rutyna. W czasie zbiorów dowozi się 

je tam, gdzie akurat jest potrzeba. Podróż zajmuje trzy-cztery godziny, razem z 

postojami w dwóch bazach po drodze.  

- Przecież nie wysiądę tam ot tak sobie.  

- Oczywiście. Przed dojazdem będziesz musiał wyskoczyć w pole, bo tam 

maszynami zajmie się ichnia obsługa. A dalej to już twój ból głowy. Proste, nie? 

- Na logikę proste. A w praktyce? 
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- W trybie roboczym ta klapa otwiera się automatycznie. Ale można ją 

awaryjnie zwolnić ręcznie, nawet od wewnątrz, Trzeba tylko wiedzieć jak. 

Spróbuj wejść, to się przekonasz. No, śmiało – zachęcił mnie, widząc moje 

wahanie. – Przećwicz to sobie. Trzymaj – dał mi latarkę i pokazał, gdzie jest 

właściwa zapadka i jak ją uruchomić.  

Wgramoliłem się do środka bez trudu, po czym klapa się zatrzasnęła. 

Opanowałem odruch paniki w ciemności, obróciłem się, uderzając przy tym o coś 

głową i zapaliwszy światełko szybko odnalazłem właściwą dźwigienkę. Po jej 

naciśnięciu klapa puściła i mogłem wyjść na zewnątrz.  

- Widzisz, jakie to łatwe? No, jeszcze raz.  

Powtórzyłem udanie ten manewr dwukrotnie, niezwykle 

usatysfakcjonowany własną sprawnością. 

- Doskonale – zatarł ręce z zadowoleniem – No, koniec wycieczki – 

zażartował. – Trzeba jeszcze dogadać parę rzeczy. Wejść i wyjść to nie sztuka. 

Ale jak to rozegrać w czasie i po drodze, to druga sprawa. 

Gdy wróciliśmy do pokoiku, z niecierpliwością czekałem na obiecane 

dodatkowe informacje. Tymczasem gospodarz bez słowa sięgnął do szafki na 

ścianie, wyjął z niej pokaźną butelkę i dwa spore kieliszki, które napełnił do pełna 

czymś, co okazało się mocną wódką. 

- Dobrze nam to zrobi – rzekł wesoło – wznosząc improwizowany toast. – 

Tobie na wzmocnienie, a obu nam na poprawę humoru.  
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Mocne to było, ale zarówno rozgrzewające jak i odprężające. Zwykle 

unikałem alkoholu, ale teraz nawet mi zasmakował.  

- W drodze będziesz bezpieczny. Możesz nawet wyleźć na platformę, żeby 

rozprostować kości. Tylko musisz uważać, żeby znów chować się przed dojazdem 

do kolejnych baz.  

- Ile ich jest? 

- Trzy. Nie wiem, czy pociąg będzie się na nich się zatrzymywał, ale zawsze 

przy torach kręcą się ludzie. Ktoś mógłby cię zauważyć. Komora musi wtedy być 

koniecznie zamknięta.  

- A jeśli pociąg stanie? 

- To nic. Na krótko. Na jakieś manewry z wagonami. Ale te kombajny jadą 

do samego końca.  

- Czyli do czwartej stacji.  

- I przed nią będziesz musiał wiać w pole 

- Czyli wyskoczyć. 

- Dokładnie. Trochę się poobijasz, ale wyboru nie ma. Byleś czegoś sobie 

nie złamał.  

- Szybko jedzie? 

- Średnio. To duży skład. Przed każdą stacją zwykle trochę zwalnia. Jak to 

poczujesz, to znaczy, że już blisko.  

- Jak w sumie jest daleko? 
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- Stacje są mniej więcej co pięćdziesiąt kilometrów. To godzina jazdy na 

jedną. Razem wszystkiego będzie koło dwóch setek. 

- Martwią mnie drony. Termowizja – wyjaśniłem. 

- W drodze przez maszynę od góry nie wypatrzą. Chyba żeby z bardzo 

bliska i z boku przy komorze. Ale w ruchu i w locie to trudne. 

- Jeśli zacznie się polowanie, będą badać bardzo drobiazgowo. No i potem 

jest znowu pole. 

- Tam mają soję, aż do końca. Niższa niż nasza kukurydza, ale gęstsza. 

- Skąd wiesz? 

 - Kazali zamontować specjalne podbieraki. 

- Ale ciepła nie ukryją. 

- Może coś zaradzimy – rzekł tajemniczo, po czym wstał i poszedł do 

drugiego pomieszczenia.  Po dłuższej chwili wrócił, trzymając w ręku jakiś rulon. 

- Patrz – rzekł odwijając kawałek miękkiej folii. – Metalizowana, 

powlekana jakąś chemią. Cieniutka, dla ciebie w sam raz. Skulisz się, nakryjesz, 

błyszczącą stroną do siebie, może nie wykryją. 

- Uda się?  

- Powinno, ale głowy nie dam. Na pewno zmyli wizjery. Coś pokażą, ale 

nie tyle ciepła, co człowiek.  

- Obyś miał rację.  

- Nie ma co martwić się na wyrost. Jak zaczną szukać, to najpierw gdzieś 

tu bliżej. Jutro do nocy, powinieneś być już daleko.  
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- Ciekawe, co jest dalej? Za polami.  

- Nie wiem, mówią, że małe górki, skały, lasy, ale w dole podobno bagniste. 

Nie za bardzo da się tam włazić z maszynami po drewno.  

- Żadnych ludzi? Dzikie osady? Podobno są takie. 

- Tam już wszystkich dawno wykurzyli. Ale kto ich wie? A jeszcze dalej to 

już w ogóle same zagadki. Jak ci się uda, to sam sprawdzisz. No, jeszcze po 

jednym – nalał nam znów do kieliszków. 

 Alkohol mnie rozgrzał i rozluźnił. Przede mną jeszcze trudna próba, oby 

udana, ale nad tym, co będzie potem, nie chciało mi się teraz zastanawiać. Dzięki 

tak niezwykłemu obrotowi sprawy, rosła we mnie nadzieja, że ucieczka się 

powiedzie. W każdym razie szanse na to były nieporównanie większe niż jeszcze 

dziś rano.  

A wszystko przez niezwykłe i na zdrowy rozum absurdalne zbiegi 

okoliczności – spotkanie tego człowieka i początek zbioru soi na dalekim polu 

uprawnym. Akurat właśnie teraz! I jeden, i drugi, zdawać by się mogło tak od 

siebie niezależne, splotły się w sytuację, której ani nie dałoby się w ogóle 

przewidzieć, ani nawet wymyślić jako wiarygodny scenariusz filmowy. Suma 

przypadków, szczęście? A może znów to logika czegoś, co w zewnętrznym 

oglądzie jest chaosem, ale w jakimś innym wymiarze sekwencją przyczyn i 

skutków bynajmniej nie chaotycznych. 

I jeszcze ten mój gospodarz! – zdumiewający, osobliwy odmieniec pod 

każdym względem. Nad podziw sprawnie myślący, o utajonym rozumie, z 
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odruchami daleko wykraczającymi poza regulaminowe zachowania 

zrobotyzowanego pracownika technicznego o wdrukowanym posłuszeństwie 

wobec systemu i obojętności na cudzy los. Jego postawa wobec mnie świadczyła 

o zdolności do nieposłuszeństwa wobec rygoru obowiązku, zatem do wolności 

wyboru – mimo ryzyka utraty pracy, gdyby wydało się, że udzielił pomocy 

takiemu wyrzutkowi, jakim właśnie się stałem. 

- Czemu mi pomagasz? – spytałem cicho, gdy wypiliśmy i zamilkliśmy na 

dłuższą chwilę. – Gdybyś mnie wydał, pewnie dostałbyś sporą nagrodę. 

- Spodobałeś mi się – odparł spontanicznie, bez namysłu. To po pierwsze – 

zaczął wyliczać na palcach. –  Chciałbym, żeby to się komuś wreszcie udało – to 

po drugie. Warto ożywić starą legendę i dodać do niej coś nowego – to po trzecie. 

Robisz coś, co sam bym zrobił, gdybym był młodszy i wiedział wtedy to, co wiem 

dziś – to po czwarte. I jeszcze z kilku innych powodów. 

- Nikt nie próbował? 

- Przez te lata, co tu pamiętam, było takich dwóch. Ale bez pojęcia. 

Narwańcy bez pomyślunku. Daleko nie zaszli. Przez to gówno – pokazał cieniutką 

bransoletkę identyfikacyjną, którą skrzętnie starał się ukrywać pod bluzą. - 

Każdemu tutaj taką zakładają.  

- Nie da się zdjąć? 

- Wszystko się da. To trudne, ale wiem, jak to zrobić. Tylko wtedy co dalej? 

– jakbym usłyszał starego Bena. Oczywiście, w jego wieku i sytuacji znał swoje 

ograniczenia – a na samobójcę raczej nie wyglądał  
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- W Mieście mało kto to nosi. Ja nie mam. 

- To tylko dla tych, którzy pracują na zewnątrz. W środku wystarczy chip. 

I strefy. A ty to w ogóle jesteś z tych lepszych. Na takich są inne sposoby.  

Ciekawe, czy i mnie by założyli, gdybym – zgodnie z najnowszym 

awansem – zyskał prawo do służbowych wyjazdów do innych miast. Wolałem o 

tym nawet nie myśleć. Zresztą i tak to nie miało teraz żadnego znaczenia. 

- A tamci dwaj?  

- Byli stąd. Nie wiem, na co liczyli. Jednego złapali koło drugiej bazy, a 

drugiego zabili na polu. Może gdzie indziej ktoś próbował? Bez tego – podniósł 

rękę. –  Ale wątpię. To nie dla dzisiejszych miernot. Otępiałych i zastraszonych. 

Żyją, są zadowoleni i chodzą jak po sznurku. 

- Czarno widzisz. 

- Na wyrwanie się z tego zaczadzenia trzeba mieć w sobie specjalny napęd. 

Kochać wolność. Czuć ją w sobie. W bebechach. Być dostatecznie młody i w 

ogóle widzieć co to takiego. Znasz takich? 

- Znałem. Dwóch. Wychowali mnie. Trochę ich przypominasz. 

-  Widać już od dziecka miałeś szczęście. Dobrze, że ich nauka nie poszła 

na marne.  

- A jak ty się taki uchowałeś? Przez tyle lat? 

- Miałem wspaniałego dziadka. To stare czasy. Znał ludzi jeszcze sprzed 

wielkich zmian. Byłem mały, gdy go to wykończyło. Ale pamiętam, co 

opowiadał. I jaki był.  
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- Chyba niełatwo ci z taką pamięcią. Trudno się przystosować. Maskować. 

Coś o tym wiem. 

- Prosty robotnik nie zwraca na siebie uwagi. A że jestem dobry, to wysłali 

mnie na tę robotę. Taka sama jak wszędzie, ale na odludziu. Na swój sposób tutaj 

jest łatwiej. Urządziłem się po swojemu. Wymościłem sobie tę norę, własną niszę, 

zdobyłem niezłą pozycję. Jestem dobry w tym co robię, więc żyję nie najgorzej – 

ot jako przydatny trybik wielkiej machiny. Ale kto nim dziś nie jest?  

- Masz rodzinę? Dom? 

- Dwóch synów. Żona wcześnie umarła. Sam ich chowałem. Wyuczyli się 

dobrego fachu, na więcej nie mieli punktów, a ja pieniędzy. Nieźle sobie radzą. 

- Ale do Miasta jeździsz?  

- Krótkie zmiany. Na kilka dni. I chętnie wracam. Tam nie mam czego 

szukać. Od samego patrzenia na tamto robi się niedobrze. Tu jest przynajmniej 

dużo przestrzeni. Masz złudzenie wolności.  

- Mimo tego? – pokazałem na bransoletkę.  

- To bez znaczenia. Tu mam spokój, tyle lat bez jednej wpadki. Dogaduję 

się z ludźmi, nikt się mnie nie czepia. Mają mnie za dziwaka, bo niechętnie stąd 

wyjeżdżam.  

- Jak ci na imię? 

- Nie pytaj. Ja też cię nie pytam. Tak będzie bezpieczniej.  

- Może masz rację. – zorientowałem się, że odruchowo popełniłem gafę. – 

Przepraszam.  
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Co i raz spoglądałem na duży zegar, wiszący na ścianie. Teraz czas mi się 

dłużył, mimo zmęczenia nie byłem senny, raczej podekscytowany perspektywą 

udanego wydostania się stąd w sposób, rokujący udaną ucieczkę. Ale jak się 

okazało był pewien mały szkopuł. 

- Jak daleko jest ostatnia baza od końca tych pól? Ile tam trzeba będzie 

jeszcze się kryć? 

- Myślę, że ze dwa-trzy kilometry. Byłem tam raz, ale pewności nie mam. 

Pamiętam tylko, że przed nią jest mała rzeka, skąd biorą wodę. 

- Czyli jest most.  

- Jest. Zapomniałem ci powiedzieć. Tam właśnie pociąg zwalnia. Możesz 

wyskoczyć przed albo za nim. Po drugiej stronie jest stacja pomp, więc mogą tam 

kręcić się jacyś ludzie. Lepiej skakać przed nim, od razu wiać w bok i potem 

szukać sposobu, żeby przedostać się na drugi brzeg. Najlepiej w nocy. Albo 

ryzykować i podjechać do bazy jak blisko się da. I też szybko odejść od torów. – 

Wyjaśniał to rzeczowo, starając się mnie uspokoić spokojnym tonem głosu.  

- I co, potem pola kończą się tak zwyczajnie, bez żadnej wyraźnej granicy? 

Bez straży? 

- Nie mam pojęcia. Po co dodatkowa straż? To nie to samo, co w strefach 

przy Mieście. 

- Trochę to skomplikowane. Nie łatwiejsze niż dotąd. 

- Tam jest spokój, nuda i rutyna. Szykują się do zbiorów. Nikt nie 

spodziewa się żadnych sensacji. Więc i czujność słabsza.  
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- Pod warunkiem, że nie będzie alarmu. 

- Miejscowi strażnicy po polach łazić nie będą. W razie czego przeszukają 

bazę i tyle.  

- A drony? 

- Tylko w dzień. Nawet jeśli je wypuszczą, to zaczną bliżej. Metodycznie i 

po kolei. A w nocy nie latają. To twoja szansa, zresztą masz tę folię.  

- Obyś miał rację. 

Po omówieniu szczegółów ucieczki rozmowa zeszła na inne tematy. 

Gospodarza niezwykle interesowało moje dziecięce życie na Wzgórzu, 

późniejsze, udane zniknięcie stamtąd i owa oszukańcza sztuczka, jaką 

sprokurowali moi dwaj opiekunowie i mentorzy, bym mógł zdobyć nową 

tożsamość w Mieście. Szalenie zafascynował go, ale i zachwycił trik z 

zafałszowaniem danych mego pochodzenia.  Nie widziałem powodu, by się z tym 

kryć, zważywszy fakt, iż mój prześladowca i tak to odkrył i zamierzał 

wykorzystać tę wiedzę do własnych intryg w grach o władzę. Jeśli stara legenda 

odżyje, to oby na pożytek tym wszystkim, którzy zechcą uwierzyć, że w 

narzuconym nam opresyjnym systemie nie ma rzeczy niemożliwych i jak by nie 

był on zaplanowany i na jaką skalę zorganizowany, bynajmniej nie jest do końca 

spójny i domknięty. Trzeba tylko umieć wypatrzyć w nim pęknięcia i szczeliny, 

które są jego utajoną, ale i strukturalną słabością.  

Lecz wymaga to odczarowania ludzi z mózgowego zaczadzenia, 

edukacyjnej tresury, strachu i wbijanego bezustannie do głów przekonania o 
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braku alternatywy i konieczności akceptacji systemu jako oczywistego 

dobrodziejstwa dla wszystkich razem i każdego z osobna.  Cechą właściwą 

mieszkańcom Miasta – od nędzarzy Wzgórza poczynając, a na elitach władzy i 

pieniądza kończąc – jest wymuszana strachem niezgoda na buntowanie się i na 

wprowadzanie zmian, uważanych za potencjalne zagrożenie bytu pojedynczych 

mrówek i całego mrowiska. Czym innym jest zgodna na wyścig szczurów o fanty 

w labiryncie, a czym innym wola, by z niego uciec – i jak? Już od dawna 

wzmagało się we mnie przekonanie, że taka rezygnacja doprowadzi nasz świat do 

stagnacji, która stanie się zaczynem osłabiania jego żywotności, a dalej jego 

degradacji i zwyrodnienia. To tylko kwestia czasu i liczebności pokoleń.  

Musiało jednak minąć wiele lat i wiele się wydarzyć, bym pojął, że w grę 

wchodzą tu także inne czynniki, daleko wykraczające poza biologiczne i 

społeczne uproszczenia w pojmowaniu świata i ludzi – i daleko od nich 

ważniejsze. Dokonywało się to we mnie stopniowo, nie tylko przez samo 

gromadzenie wiedzy, lecz i przez doświadczanie na własnej skórze – wręcz od 

dziecka – efektów i skutków, jakie ona indukuje. Nie potrafiłbym wskazać 

dokładnie czasu, w którym zaczęło to do mnie docierać, niemniej takie 

przekonanie narastało w miarę pokonywania kolejnych zakrętów życiowych.  

W mej świadomości budziła się – zrazu dość mętnie, potem jednak coraz 

bardziej wyraziście – refleksja nad tym, że nie do końca rozumiem meandry mego 

losu. To, co wydawało mi się normalne, przecież takie nie było – nie powinno się 

było wydarzać, zważywszy rygorystyczne prawa systemu Miasta. Dowodził tego 
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chociażby fakt, iż się z niego wyrwałem, aczkolwiek nie doszłoby do tego, gdyby 

nie suma niezwykłości zgoła nieprawdopodobnych jakie mi się przytrafiały – i to 

już od urodzenia. Owszem, dorastając korzystałem z nich, lecz zawsze z 

przekonaniem, że to ja sam kieruję swym życiem wedle własnych zamiarów i 

motywacji.  

Zauważyłem, że mój rozmówca, słuchając wspomnieniowych opowieści, 

co chwila kręcił głową z niedowierzaniem, lecz nie poddawał w wątpliwość ich 

prawdziwości. W pewnej chwili spojrzał na zegar, wstał i zaczął się krzątać po 

swoim gospodarstwie. 

- No, trzeba się powoli zbierać – rzekł spokojnie. Wyjął z szafki kilka 

małych konserw oraz ćwiartkę chleba i położył ten zapasik jedzenia na stole. – 

Przyda ci się, na dwa-trzy dni wystarczy. Tylko po jedzeniu zakopuj puszki, żeby 

nie zostawiać śladów.  – Napełnił wodą dużą butelkę i postawił obok. –  Ta twoja 

flaszeczka nieduża jest, weź większą.  

Zniknął w sąsiednim warsztaciku, po chwili wrócił, trzymając w jednej ręce 

spory nóż z szerokim ostrzem, w drugiej – robocze buty, używane, ale w dobrym 

stanie.  

- Przyda się – rzekł, kładąc to na stole. – W tych bamboszach daleko nie 

zajdziesz – dodał, patrząc wymownie na dobre, ale lekkie obuwie, w jakim 

wyszedłem dwa dni temu z pracy. – Powinny pasować. 

Skinąłem głową w niemym podziękowaniu, zmieniłem buty, po czym 

spakowałem manatki, upychając do torby jeszcze rulon folii. 
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- Coś ci powiem, chłopcze – odezwał się z pewnym namysłem. – Gdy tak 

słuchałem twojej historii, przypomniał mi się mój dziadek. Nieraz powiadał, że 

najgorsze, co można z człowiekiem zrobić, to próbować zabić w nim duszę. 

Opowiedziałeś mi niewiele, ale dość, żeby zobaczyć, że w tobie się uchowała, i 

to w niezłym stanie – zaśmiał się.  

- Jeden z moich mentorów też mówił mi o duszy - odparłem. – Gdy go raz 

spytałem, co to takiego, odpowiedział, że to coś, czego nie widać, ale co jest i 

sprawia, że nawet rzeczom nadaje piękno i wartość, której nie daje się nijak 

mierzyć. Znał się na starociach, odnawiał stare bibeloty, antyki i zegary i o nich 

głównie mówił. Gdy studiowałem, stary Ben nieraz przestrzegał mnie, żebym nie 

zechciał majstrować przy ludzkich genach, bo i tak przegram. Że to nie one czynią 

człowieka.  Nie rozumiałem tego, ale dziś już wiem, że miał rację – aczkolwiek 

wtedy nie za bardzo ja z kolei miałem na ten temat jakiekolwiek sensowne 

wyobrażenie – a i do dziś nie za bardzo mam pojęcie, czym ta dusza jest; 

aczkolwiek coraz częściej odczuwam jej istotę i to, z tego wynika.  

- Przyjdzie i na to pora. Od samego początku miałeś koło siebie ludzi 

mądrych i dobrych. Dzięki nim się nie zmarnowałeś, choć ten nasz świat wkręcił 

cię w swoje tryby. Ale duszy ci nie przemieliło. Jest poobijana, ale w jednym 

kawałku. Dlatego uciekłeś. Wierzę, że ci się uda, że się nie poddasz i przetrwasz. 

Wtedy zrozumiesz, o czym mówię. 

Miałem wrażenie, że cała ta sytuacja, jej kontekst, nasza rozmowa, pomoc, 

jakiej mi ten człowiek udzielał – że wszystko to było czymś nierealnym, co nie 



80 
 

miało prawa się dziać. Jakby sen na jawie. Z drugiej jednak strony czułem, że to 

kolejne ogniwo w łańcuchu tych życiowych zdarzeń, które wydarzały się kolejno 

niejako bez mego udziału i poza moją kontrolą. Osoba gospodarza na swój sposób 

wpisywała się do grona tych kilku nielicznych i niezwykłych odmieńców w 

świecie systemu, którzy niegdyś mnie odnaleźli, kształtowali i uczynili takim, 

jakim się stałem. Pojawiali się w mym życiu jakby znikąd, ale pospołu, w różnych 

jego okresach, byli niczym zagadkowi członkowie jakiejś niepojętej sztafety, 

przekazującej sobie mnie niczym pałeczkę w biegu rozstawnym, którego meta 

znajdowała się gdzieś daleko w mglistej przyszłości.  

- Obyś był dobrym prorokiem. W ogóle cię nie znam, ale bardzo mi 

przypominasz tych, o których ci opowiedziałem. Jesteś z tej samej gliny, choć po 

swojemu inny. Gdyby takich ludzi było więcej, może świat był lepszy. 

- Pochlebiasz mi, chłopcze. Nawet nie wiesz, jak bardzo. Szkoda, że nie ma 

okazji dłużej pogadać. – Wstał, pokazał na zegar. – Już czas. Za pół godziny 

poranny obchód strażników. 

Zabrałem torbę i ruszyliśmy do hali. Szybko doszliśmy do kombajnów, 

przez otwarte wrota widać było szarość poranka. Gdy doszliśmy do mojego 

schowka gospodarz zwrócił mi uwagę na jeszcze jedną, ważną rzecz. 

- Ale pamiętaj, że masz mało czasu. Za trzy-cztery dni zaczną się tam zbiory 

Na pola wyjadą maszyny, ciągniki, będzie się kręciło dużo ludzi. Zwożą wtedy 

sporo sezonowych, więc będzie tłok. I nie będzie jak się kryć. 
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- Dziękuję – wyciągnąłem rękę do pożegnania. To jedno tylko miałem do 

powiedzenia, bo słowami trudno było mi wyrazić wdzięczność, jaką czułem do 

tego niezwykłego człowieka.  

Przytrzymał ją przez chwilę, po czym powiedział coś, co mnie zaskoczyło. 

– Mój dziadek życzyłby ci, by nadal prowadził cię dobry bóg, w jakiego wierzył. 

Bo to twoje szczęście, to jego sprawka – zaśmiał się wskazując palcem na niebo 

– nawet to, że wysłał cię właśnie teraz – miał zapewne na myśli rozpoczynające 

się tam niebawem roboty polne. Nie byłem pewny, czy mówi to od siebie czy w 

imieniu swego przodka. – Musi cię bardzo lubić – dorzucił wesoło. Ale na pytania 

i rozmyślania nie było czasu. – Jeśli ci się uda, to spróbuj znaleźć kiedyś sposób, 

żebym się jakoś o tym dowiedział – dodał jeszcze, gdy już wdrapywałem się na 

maszynę. Przez chwilę patrzył, jak moszczę się w jej wnętrzu, oświetlając je 

swoją ołówkową żaróweczką po czym zatrzasnął klapę i klepnął w nią dłonią. – 

Bywaj – usłyszałem pozdrowienie, a zaraz potem szybko wybrzmiewające, 

oddalające się kroki.  

Zostałem sam. Ułożyłem się na spodzie komory, nawet całkiem znośnie. 

Przez wąziutkie prześwity od góry sączyło się światło wstającego dnia. Nie 

wiedziałem, ile przyjdzie czekać na wyjazd, musiałem więc uzbroić się w 

cierpliwość i oddać bezczynności, pamiętając, że dopóki nie ruszymy z bazy 

konieczna jest wielka ostrożność, by nie wywołać jakiegoś stukotu czy hałasu. 

Czas wlókł się niemiłosiernie wolno, w moim schowku było dość duszno mimo 

szczelin w jego konstrukcji. Słyszałem różne głosy, w hali panował od rana spory 
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ruch. Najbardziej interesowało mnie, czy i kiedy usłyszę cichy szum startujących 

dronów, i ku swemu zadowoleniu stwierdziłem, że jak na razie w ogóle nie 

podrywano ich w powietrze. Mogło to oznaczać, iż nie ogłoszono tu alarmu – a 

w każdym razie nie natychmiastowego.  

Wreszcie mój kombajn zawarczał i kierowany zdalnie powoli wyjechał z 

hali. Czułem, że gdy podjechaliśmy do wagonów, maszyna nachyliła się, 

wjeżdżając na pochylnię, po której wtaczała się powolutku na platformę. Było 

przy tej operacji kilku ludzi, usłyszałem znajomy głos mego dobroczyńcy, 

zapewniającego jakiegoś kontrolera, że wszystko jest w porządku i przygotowane 

jak to wcześniej zalecono. Kombajn zamocowano dla bezpieczeństwa jazdy, ale 

nadal staliśmy na terenie bazy, w oczekiwaniu na pociąg. Nie minęło pół godziny, 

gdy nadjechał i zaczęły się manewry z przetaczaniem wagonów. Poszło to szybko 

i sprawnie, aż na koniec zorientowałem się, że ruszyliśmy w drogę. Pociąg nabrał 

prędkości, ja zaś byłem na razie bezpieczny. Wykorzystałem teraz okazję, by 

wyleźć z komory i rozejrzeć się po polach, przez które jechaliśmy. Ogarnęło mnie 

niesamowite uczucie wielkiej radości - co prawda wciąż pozostawałem w obrębie 

władzy Miasta, ale teraz perspektywa całkowitego wyrwania się spod niej 

nabierała realnych kształtów.  

Monotonia widoków szybko mnie znudziła, wracałem więc myślą do 

wydarzeń ostatnich dwóch dni. Najbardziej z nich znaczącym było spotkanie w 

bazie, poznanie człowieka jakże dalece odbiegającego od obiegowego 

wyobrażenia o zwykłych robotnikach – nawet tych wysokokwalifikowanych. Był 



83 
 

kimś dobrym i przyzwoitym niejako ze swej natury – nie tyle zwyczajowo 

poczciwym, ile zacnym przez mądrość życiowa, skrywaną pod maską wyrobnika 

systemu. Uwagi, jakie rzucał w rozmowie wskazywały jak doskonałe rozumie 

realia naszego świata i jak niechętny ma do niego stosunek, nie wolny jednak od 

pewnej rezygnacji. Stworzył sobie własne gniazdo na odludziu poza Miastem, 

żyjąc namiastką wolności, jaką sobie wygospodarował. Był swego rodzaju 

samotnikiem, mimo że pracował w zespole bazy i wypełniał obowiązki na rzecz 

systemu. Lecz dzięki temu, że kontakty z Miastem ograniczał do sporadycznych 

w nim odwiedzin, nie musiał oglądać na co dzień mrowiskowej krzątaniny pod 

nadzorem wszechobecnej machiny kontrolnej.  

Zdumiało mnie jego odwołanie się do boga, a więc i dawnej wiary – do 

czegoś, co w naszym świecie już dawno stało się tylko pustym pojęciem, 

urzędowo traktowanym wrogo, ale i pozbawionym w codzienności jakiejkolwiek 

treści.  Przywołał swego dziadka, który – jak wynikało z prostego rachunku – 

musiał żyć około sto lat temu, kiedy to system już na dobre rozprawił się ze starą 

tradycją religijną, spalił stosy książek do modłów, zburzył świątynie, 

wyeliminował wszystkich, którzy w nich posługiwali, zakazał kultywowania 

dawnych obrządków nawet prywatnie, pod groźbą surowych kar dla 

nieposłusznych. Z początku ludzie stawiali opór, lecz strach zamknął im usta, aż 

w końcu już nikt publicznie nie ośmielał się przyznawać do wyznawania starej 

wiary, nawet do rozmów na te tematy. Kolejne pokolenia przeszły stosowną 

obróbkę edukacyjną i socjalizacyjną, wprowadzono od dziecka system nagród za 
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wyśmiewanie się z „głupich staroci”, także za denuncjowanie nawet członków 

własnych rodzin, gdy dostrzegały w domu jakieś relikty przeszłości. 

Zresztą system postanowił wyprodukować w tej materii własny produkt 

zastępczy, by wypełnić lukę, jaką sam był stworzył. Ani natura, ani człowiek nie 

znosi próżni, więc w miejsce po dawnych religiach wprowadził własny pomysł 

na wyjaśnienie tajemnicy życia i świata. Od niemal stu lat panował u nas 

państwowy kult mitycznego, bezosobowego Wielkiego Rozumu, który – niczym 

jakiś kosmiczny superkonstruktor – wszystko był stworzył przed wiekami, po 

czym wycofał się w swoje zaświaty, pozostawiając pilnowanie jego dzieła 

wybranym urzędnikom od spraw niepojętych maluczkim. Ta pokrętnie 

racjonalno-irracjonalna hybryda służy do nadawania systemowi i jego władcom 

wartości nadprzyrodzonej o znamionach konieczności – cokolwiek by to miało 

znaczyć – i tym samym legitymizowania wszelkich jego poczynań. Oczywiście, 

najważniejszym urzędowym kapłanem od zawsze jest każdy aktualny prezydent 

Miasta, mający w swej świcie dwóch stosownych zastępców od pilnowania 

porządku w kwestii zachowywania należytego – choć nienachalnie narzucanego 

–   szacunku do owego dobrego stwórcy. Dwa razy w roku odbywają się stosowne 

obrzędy, które bardziej przypominają festyny z fajerwerkami i karuzelami niż 

jakiekolwiek uniesienia mistyczne. Mało kto traktuje ten kult na serio, a w życiu 

codziennym jest on praktycznie nieobecny i niewidoczny. 

W rozmowach ze mną żaden z moich opiekunów i mentorów nie 

podejmował tych wątków– przynajmniej wprost. Garbaty Jon, miłośnik historii i 
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znawca dawnego świata nie raz i nie dwa wspominał o duszy i „tamtym świecie”, 

natomiast Ben często odwoływał się do moralności i etyki, lecz bez osadzania jej 

w szerszym kontekście starej wiary. Chowałem się więc i wychowywałem po 

równo w oficjalnie propagowanej pogardzie do religii i w ogóle do dawnej 

tradycji, ale też w aurze niedopowiedzeń, zawoalowanej aluzyjności i zwykłej 

ludzkiej przyzwoitości. Oczywiście, w szkołach i na studiach przemilczano 

wszystko, co miałoby jakiekolwiek odniesienie do tego typu problemów, 

natomiast od czasu do czasu przypominano o obowiązującym urzędowym kulcie. 

 Z kolei ja sam, zająwszy się genetyką, wykluczyłem z mego myślenia 

pomysły o tym, że człowiek to coś więcej niż biologiczna maszyna o 

wykształconej ewolucyjnie niewyobrażalnej wręcz złożoności, którą warto 

jednak rozpracowywać, by dojść do sedna jej działania i funkcjonowania. 

Niemniej ostatnie wydarzenia w świetle całej mej przeszłości skłoniły mnie do 

przyjęcia możliwości, że jest jeszcze jakiś czynnik pozabiologiczny – wręcz 

wyższa siła sprawcza – który decyduje o losie człowieka i jego charakterze 

niezależnie od tego, jakie ma wyposażenie genetyczne i uwarunkowania 

rozwojowe. Daleki jednak byłem od szukania odpowiedzi w systemowo 

narzuconej narracji parareligijnej, uznając, że jest ona tylko instrumentem 

sprawowania władztwa, a nie źródłem jakiejkolwiek prawdy o czymkolwiek. 

Spotkanie w bazie doskonale wpisywało się w ten tok rozumowania. Czy to, że 

tak zdumiewającym sposobem zyskałem szansę ucieczki ku wolności, było tylko 

niezwykłym przypadkiem albo szczęśliwym zbiegiem okoliczności? Czułem, że 
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niekoniecznie, lecz wzdragałem się przed wyciąganiem z tego jakkolwiek 

rozstrzygających wniosków co do tego, gdzie tu przyczyna, gdzie skutek i gdzie 

zaczyna się cały ten wątek. 

Tymczasem w drodze wszystko toczyło się wedle zapowiedzianego planu 

podróży. Minęliśmy trzy kolejne bazy, przy których chowałem się w kombajnie i 

nieuchronnie zbliżał się czas podjęcia decyzji o miejscu opuszczenia pociągu. Po 

namyśle postanowiłem wyskoczyć z niego za mostem, po drugiej stronie rzeki. 

Na całej trasie nasyp nie był bardzo wysoki, co przy umiarkowanej prędkości 

jazdy stwarzało sporą szansę na w miarę bezpieczne lądowanie bez 

katastrofalnych skutków. Jeśli obejdzie się bez niespodzianek, to przyjdzie 

zastanowić się nad wyborem kierunku dalszej ucieczki aż do krańca terytoriów 

pod panowaniem Miasta. 

Były dwie opcje. Albo iść w górę rzeki, albo w dół, trzymając się blisko jej 

brzegów, albo wejść w głąb pól i prędzej czy później dojść do ich granicy w 

nadziei, że koniec końców wyjdzie się na ziemie niczyje i do jakichś większych 

lasów. O tym, co dalej na razie w ogóle nie myślałem. Każdy z wariantów miał 

swoje wady i zalety ze względu na uniknięcie pościgu czy przypadkowe 

napotkanie strażniczych patroli lub kogoś z obsługi technicznej instalacji 

nawadniających. Drony pojawiały się w każdej kalkulacji, ale na to nie miałem 

żadnego wpływu i mogłem tylko liczyć na skuteczność osłony, jaką miała 

zapewnić folia i uprawa na danym terenie. 
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Obserwując podczas jazdy pola zauważyłem, że są poprzecinane siecią 

zwykłych, bitych dróg, wystarczająco szerokich do lokalnego transportu 

samochodowego. Z pól zbiory zwozi się ciągnikami z przyczepami, a te nie 

powinny przecież jeździć kilometrami po niewygodnym terenie. Rozwiązanie ze 

wszech miar sensowne i praktyczne. Zebrane uprawy wozi się do lokalnych 

magazynów, a potem wysyła do dalekich przetwórni, położonych zapewne bliżej 

Miasta. Takie ogromne, przejściowe magazyny dostrzegałem przy samych 

bazach, nieopodal torów kolejowych. Scentralizowaną, gigantyczną produkcję 

rolną wraz z jej zapleczem zorganizowano perfekcyjnie i wydajnie, a jej skala 

robi doprawdy wielkie wrażenie. A to, co widziałem, to przecież ledwie część 

gospodarki, zapewniającej Miastu samodzielność w zakresie zaopatrzenia w 

podstawową żywność – i nie tylko. 

Owe drogi na polach umożliwiłyby mi szybki marsz przez pola, a więc 

szybsze dotarcie do ich granic. A co dalej? Czy po prostu wychodzi się na pustą 

przestrzeń i czy wejście na nią daje jakakolwiek gwarancje bezpieczeństwa? Czy 

jest tam jakaś strefa buforowa? Czy są jakieś zabezpieczenia? Patrole? Jeśli tak, 

to właściwie – po co? Przed czym albo przed kim? Przed obcymi z zewnątrz? Toż 

to byłby nonsens. Od Miasta do krańca pól jest około dobrze ponad dwieście 

kilometrów i to już jakby koniec świata, objętego jego systemem i panowaniem. 

Z różnych znanych mi strzępów informacji wynikało, że jeśli są gdzieś jakieś 

skupiska ludzi, to na pewno nie w bezpośrednim pobliżu owej granicy, lecz o 

wiele dalej, może w lasach, może w dalekich górach. I niczym Miastu nie 
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zagrażają, raczej muszą obawiać się ewentualnych ekspedycji karnych, 

urządzanych z rzadka i bardziej dla zasady i na użytek pokazowej propagandy 

strachu dla swych obywateli, niż z konieczności.  

System działa z żelazną logiką, kierując się własnym interesem i nie 

marnuje sił i środków na działania mu nieprzydatne. Skoro ma pod pełną kontrolą 

swoje terytorium i wszystkich jego mieszkańców, więc to, co poza nim i poza 

nimi jest mu obojętne; nie ma znaku. Zmienić by to mógł tylko jakiś pomysł na 

własną ekspansję, lecz na to potrzeba zgody całej rady światowej unii miast-

molochów. A to nie jest łatwe, gdyż w tej megaskali świat jest spetryfikowany w 

zachwycie nad własną doskonałością. Zbyt nachalne partykularyzmy mogłyby 

zachwiać jego równowagą, a to nikomu się nie opłaca – chyba żeby znalazł się 

ktoś, kto poszedłby na przebojowe udry z ustalonym jego porządkiem. Błysnęła 

mi nawet myśl, czy takim chętnym do wszczynania podobnego buntu nie jest aby 

mój osobisty wróg i prześladowca – rozpierany ambicją i żądzą władzy nadzorca 

wszystkich służb policyjnych Miasta ze swą wiedzą o wszystkich jego 

tajemnicach. Poznałem go nieźle w latach studiów i dałbym głowę, że takie 

koncepty wcale nie muszą być mu obce.  

Niemniej uznałem, że poza granicą pól Miasta nic mi już z jego strony 

grozić nie będzie. Trochę dziwne byłoby jednak, gdyby okazało się, że wychodzi 

się stąd na jakiś teren, ot tak sobie, i że może tam być pusto i bezpiecznie. Lecz 

właściwie czemu nie? Wszystko zależy od tego, co tam jest. Człowiek z bazy 

mówił, że równina, wzgórza, skały i lasy. Zatem udana ucieczka to jedno, a 
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przetrwanie w nieznanych warunkach – zapewne dzikich i mało przyjaznych – to 

drugie. Przyjdzie czas, by się o tym przekonać – teraz trzeba było mi dokończyć 

to, co zacząłem dwa dni temu.  

Po minięciu przedostatniej bazy wyszedłem ze swej kryjówki i 

niecierpliwie wypatrywałem mostu. Zdecydowałem, że wyskoczę tuż za nim i – 

jeśli zdrowo przetrzymam ten manewr – ruszę wzdłuż rzeki do pierwszej drogi, 

prowadzącej w głąb pola. Wreszcie doczekałem się – podciąg nieco zwolnił i 

zaraz potem wjechał na podjazd do pierwszego przęsła. Przelazłem na drugą 

stronę barierki platformy i gdy minęliśmy most skoczyłem na nasyp, uważając, 

żeby nie wypuścić trzymanej w rękach torby. Rzuciło mną mocno, straciłem 

panowanie nad upadkiem, turlałem się w dół, lecz w końcu wyhamowałem tuż na 

skraju pola – tym razem soi. Przez chwilę leżałem bez ruchu, bolało mnie ramię, 

na które spadłem, lecz byłem tylko poobijany, bez żadnej większej kontuzji. 

Niemniej dobry nastrój zepsuł mi widok majaczących w oddali kilku dronów, 

które właśnie nadlatywały, powoli przeczesując teren. Zatem polowanie dotarło 

aż tu i sytuacja nie wyglądała najlepiej. 

Natychmiast zerwałem się i – ryzykując zostanie przedwcześnie 

dostrzeżonym – cofnąłem się do mostu, by ukryć się pod nim przy krańcowym 

filarze, wbudowanym tuż przy brzegu rzeki. Drony leciały nisko, zatrzymując się 

co chwila, skanowanie odbywało się dokładnie i metodycznie. Gdyby któryś z 

nich opuścił się tak nisko, żeby przelecieć pod mostem i dokładnie obejrzeć, co 

się pod nim dzieje, byłoby po mnie. Operator nawet wpadł na taki pomysł, ja zaś 
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przesunąłem się na drugą stronę filaru tak, żeby zejść mu z pola kamer. Dron 

jednak tylko zawisł na moment z boku, lecz zaraz potem wycofał się. Po kilku 

minutach ta mała eskadra latających szpiegów poleciała dalej – równie wolno i 

skrupulatnie węsząc za ofiarą. Zdałem sobie sprawę, że schowanie się pod 

mostem uratowało mnie także przed namierzeniem mego śladu cieplnego. 

Gdybym wybrał inny wariant opuszczenia pociągu, w innym miejscu i czasie, 

gdybym był już gdzieś w polu, moja przygoda skończyłaby się sromotną klęską.  

Mógłbym uznać, że znów miałem szczęście i że o mym losie znów 

zdecydował przypadek. Lecz tak duża ilość jakże znaczących przypadków w 

ciągu trzech dni – to już zakrawało na statystyczną niemożliwość. Szczęście 

desperata naprzeciw determinacji myśliwego – to zaiste ciekawe zestawienie. 

Osobliwe równanie, w którym czynniki po obydwu jego stronach nie mają 

żadnego wspólnego miana. Jak to oceniać? Gdyby tropiący odstąpił od logicznej, 

precyzyjnej kalkulacji oraz sztywnych procedur i spróbował czegoś takiego, jak 

wyczucie, dogłębne wczucie się w psychikę tropionego – może wtedy wynik 

polowania byłby inny? Ron znał mnie bardzo dobrze, więc wiedział, że góruję 

nad nim właśnie intuicją, lecz był bezradny, gdyż całą nagonkę realizowali jego 

służbiści, pozbawieni wyobraźni podwładni. Operator dronów zrobił swoje 

zgodnie z rozkazami i wycofał swe zabawki – lecz gdyby sam spróbował wczuć 

się w sytuację uciekiniera, na pewno zorientowałby się, jak doskonałą kryjówką 

może być most i że warto spenetrować to miejsce bardzo drobiazgowo. Ani chybi 

owo zlecenie traktował jak bezsensowne dziwactwo, gdyż bezsensem dla niego 
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było to, że ktoś w ogóle z własnej woli porwał się na ucieczkę z Miasta a potem 

dotarł aż tak daleko – właściwie dokąd i po co? 

Było późne popołudnie, zbliżał się zmierzch. Z mojego ukrycia przyjrzałem 

się okolicy i zauważyłem, że wzdłuż rzeki biegnie droga, zapewne dla ekip, 

obsługujących stacje pomp. Najbliższą z nich wypatrzyłem nieopodal mostu, 

kolejna ledwo majaczyła w oddali, podobnie wyglądała sytuacja po drugiej 

stronie torów. Bez wątpienia gdzieś musiały biec drogi poprzeczne, prowadzące 

w stronę bazy. Zatem trzeba mi było dojść do jednej z nich i iść nią dalej, a przy 

ewentualnych krzyżówkach skręcać zawsze tak, by się od niej oddalać. Z moich 

wyliczeń wynikało, że do granicy terytorium Miasta pozostało nie więcej niż 

kilkanaście kilometrów. Jeśli miałem rację, to sieć lokalnych dróg koniec końców 

wyprowadzi mnie stąd na dobre i raz na zawsze.  

Postanowiłem iść nocą i właśnie drogą, a nie polem, tak jak na samym 

początku za strefą zakazaną. Założyłem, że nikogo wtedy tu nie przyniesie, a jeśli 

nawet pojawi się jakiś samochód, to uskoczę w bok i schowam się w krzewach 

soi. Nocnego nalotu dronów raczej nie należało się spodziewać, tym bardziej, że 

już za dnia przeszukały teren i nic nie wykryły. Natomiast niewykluczone, że 

powtórzą te manewry w dzień, lecz wtedy będę już daleko stąd. Całe to moje 

rozumowanie było tylko domniemaniem, ale cóż innego mogłem zrobić? 

Usadowiłem się więc przy filarze i niecierpliwie czekałem zapadnięcia zmroku.  

W okolicy nic się nie działo, było cicho i spokojnie. Nikt się przy rzece nie 

kręcił ani przy pompie ani dalej na drodze. Zastanawiałem się, skąd ta rzeka może 
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wypływać. Ani chybi z jakichś gór – tylko jak dalekich? Pokusa, by pójść wzdłuż 

niej w stronę źródeł była duża, ale odrzuciłem ją, gdyż taka wyprawa to jedna 

wielka niewiadoma, a w mojej sytuacji zdecydowanie byłaby bardziej ryzykowna 

niż przebicie się do końca pól. Liczył się też czas – pościg już trwał, a na 

wydostanie się stąd drugim sposobem potrzebna mi była już tylko jedna noc. Gdy 

więc nadeszła wieczorna szarówka, ostrożnie zsunąłem się do rzeki i korzystając 

z okazji nieco się schłodziłem i obmyłem, napełniłem wodą już prawie pustą 

butlę, po czym wdrapałem na drogę w miejscu które sobie wcześniej upatrzyłem. 

Tak oto rozpoczął się ostatni – jak miałem nadzieję i jak miało się rzeczywiście 

okazać – etap mojej ucieczki. 

Gdy po latach wspominam tamte wydarzenia, wciąż nieodmiennie 

zdumiewa mnie fakt, że końcówka mej wędrówki przez tereny podległe Miastu 

okazała się zwykłym, całonocnym spacerem, tyle że odbytym szybkim niemal 

marszowym krokiem. Nic się nie wydarzyło, nikt nie przechodził ani nie 

przejeżdżał, niebo było puste i wolne od paskudnych, latających szpiegów. 

Przeszedłem – lekko licząc – około dwudziestu kilometrów i zgodnie z 

przewidywaniami drogi rzeczywiście wyprowadziły mnie na skraj pól 

uprawnych. Tam zaś zdumiałem się niepomiernie – a i nieco rozczarowałem – 

zwyczajnością tego miejsca. Nie było bowiem żadnej oznaczonej osobno granicy, 

chyba żeby za taką uznać szeroką drogę wraz z poboczami, oddzielającą je od 

reszty terenu, jak również i to, że po drugiej stronie, jak okiem sięgnął, nie było 

widać żadnych śladów celowego i zorganizowanego jego zagospodarowania.  
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Odrzuciłem przypuszczenie, że może i tu urządzono pas strefy zakazanej z 

wiadomymi atrakcjami – ale przecież nie miałoby to najmniejszego sensu. Przed 

czym i przed kim miałby on chronić, i kogo? Jacy i skąd mogliby tu pojawiać się 

przybysze i w jakiej sprawie? Z drugiej strony władza nie dopuszczała nawet 

cienia możliwości, by docierali aż tu uciekinierzy z Miasta, a jeśli nawet trafiłby 

się ktoś taki – co graniczyłoby z cudem – to szybko powinien przecież przepaść 

na dalekiej ziemi niczyjej, bez środków do życia. Cóż, taka pewność siebie i 

zadufanie systemu we własną moc powoduje, iż jego szczelność nie jest tak 

doskonała, jak sądzi. Moja obecność tu i teraz była tego najlepszym dowodem. I 

miało się dopiero okazać, czy przepadnę, czy przetrwam – ale byłem 

zdeterminowany, żeby dowieść tego drugiego, na przekór całemu Miastu i 

nieludzkiemu światu, z którego uciekłem. 

 

Na wolności 

Trudne początki 

Byłem więc wolny, lecz nadal zachowałem czujność uciekiniera. 

Kontynuowałem marsz i przed wschodem słońca zdążyłem przejść jeszcze ze 

trzy-cztery kilometry za granicą pól, które na dobre zniknęły za mną. Dopiero 

wtedy padłem na ziemię, nieludzko zmęczony, lecz rozradowany jak chyba 

jeszcze nigdy w życiu. Rozejrzałem się dokoła. Widok był średnio zachęcający. 

Początkowa równina stopniowo przeszła w kamieniste pustkowie ze skalistymi 

wzniesieniami z rzadką roślinnością na zboczach, na przemian z pagórkami, 
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skąpo porośniętymi trawą i ze skupiskami drzew; nigdzie śladu wody – słowem, 

warunki raczej mało zachęcające do zatrzymywania się na dłużej. Słońce szło 

szybko w górę, narastał upał, powietrze było suche, jeśli miałem odpocząć, trzeba 

było poszukać choć trochę cienia. Doszedłem do pierwszych skał, wcisnąłem się 

pod mały nawis i zaległem na dobre z zamiarem zrobienia sobie przerwy na małą 

drzemkę. 

Ten krok uratował mi życie. Gdy mościłem się w skalnym załomie, 

usłyszałem cichy, ale charakterystyczny szum z nieba. Nadleciały dwa drony, 

minęły mnie, poleciały dalej, potem więcej się już nie pokazały. Tropiciele 

musieli dostać na tyle poważne rozkazy, że zapuścili maszyny aż poza swoje 

terytorium. Przypomniałem sobie opowieści o ekspedycjach karnych – 

najwyraźniej moja osoba zastała przekwalifikowana ze statusu uciekiniera na 

jawnego wroga, którego należy wytropić i zlikwidować. Znów zdecydował 

przypadek – gdybym mimo zmęczenia nie oddalił się stamtąd i szczęśliwie dotarł 

aż do skał, w których się schowałem, zostałbym dostrzeżony na otwartej 

przestrzeni i zapewne zamieniony w kupkę popiołu, którą szybko rozwiałby wiatr. 

Teraz w bezpiecznym ukryciu byłem spokojniejszy – drony, raz sprawdziwszy 

jakiś fragment terenu, więcej na nim szukać nie będą. Beznamiętna metodyczność 

ma swoje zalety, ale i wady – rzadko kiedy powtarza raz już odbyte procedury 

kontrolne; rzecz sprawdzona, zaliczona, zapisana w rejestrze to rzecz 

odfajkowana.  
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Jak długo to polowanie będzie trwało trudno było przewidzieć, lecz 

przecież niebawem się skończy. Z każdym dniem będę coraz dalej, a tropiciele 

zaniechają dalekich poszukiwań – przecież nie będą mnie szukać po całej 

planecie. Nawet osobista zawziętość Rona miała swoje granice. Czy uzna mnie 

za martwego, czy tylko zaginionego to już jego sprawa, w końcu moja ucieczka 

to nic aż tak ważnego, żeby poświęcać jej zbyt dużo czasu i środków. A że jego 

ambicja zostanie mocno podrażniona? Cóż, trudno – przyjdzie mu żyć z 

poczuciem tej porażki, ja zaś zadowolę się tym, że nigdy więcej nie będę musiał 

oglądać jego zarozumiałej gęby i wysłuchiwać wrednych i manipulacyjnych 

pogróżek policyjnego psa.  

Uświadomiłem sobie z wielką satysfakcją nie tylko to, że jestem wolny, 

lecz że oto mam mnóstwo wolnego czasu wyłącznie dla siebie. Już nic nie 

musiałem – tylko mogłem. Ale co? Wróciło pytanie Bena: co dalej? Dotychczas 

zawsze w życiu miałem cel, rozłożony na cele cząstkowe i konsekwentnie 

realizowałem, to, co sobie postanawiałem. I zawsze byłem bardzo skuteczny – 

aczkolwiek właśnie dlatego, rozwiązawszy w końcu po latach ważne dla mnie 

zagadki, postanowiłem zrezygnować z wszystkiego, co zdobyłem i całkowicie 

zerwać ze światem, w jakim żyłem. Czułem się jakby narodzony na nowo –   pusta 

karta, którą przyjdzie zapisywać od pierwszego wiersza. Tu i teraz, tkwiąc pod 

tym skalnym nawisem na ziemi niczyjej, byłem nikim – nie ważnym członkiem 

elity Miasta, nie znakomitym naukowcem, nie zamożnym, młodym człowiekiem 

o niebywałym potencjale osobowym i społecznym, lecz po prostu nikim. Nie 
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przypisany do niczego, bez jakiejkolwiek przynależności, zachowałem tylko 

trochę wiedzy i praktycznych umiejętności, wyniesionych jeszcze z dzieciństwa i 

uzupełnianych potem w pracy. W sumie ktoś znikąd i bez imienia – przecież 

mogłem nadać sobie takie, jakie tylko zechcę. Lecz co ciekawe, nie miałem w tej 

sprawie żadnego pomysłu.  

W naszym świecie imię to pewna umowność, przyjęta w relacjach z innymi 

– w systemie ludzie są obiektami oznakowanymi kreskowym kodem 

ewidencyjnym, zapisanym we wszczepionym nanoczipie. Każdego określa 

numer, zawierający wszelką o nim informację, którą można zdalnie modyfikować 

i uzupełniać o nowe zera i jedynki w zapisie danych. Człowiek jest 

sparametryzowany wedle kilku kategorii opisu – społecznych, zawodowych, 

rodzinnych, funkcjonalnych, nawet genetycznych, medycznych i 

psychologicznych. Od urodzenia aż do śmierci przypisany do miejsca 

zamieszkania, nauki, pracy, środowiska i bytowania, ze swoimi cechami i 

predyspozycjami osobowymi, słabościami i rozmaitymi inklinacjami czy 

indywidualnymi preferencjami, włącznie z apetytem i seksualnością – jest 

plikiem komputerowym pod pełną kontrolą programisty i operatora systemu.  

Świadomość tego faktu w niczym już nikomu nie przeszkadza – od pokoleń 

uznaje się to za normę, nawet wygodną i pożyteczną, za zwyczajność, taką jak to, 

że świeci słońce i pada deszcz. Ludzie nie buntują się, bo wszechwiedza systemu 

to również swoista opiekuńczość hodowcy zasobów ludzkich, ale nade wszystko 

wszechwładza, przed którą nie ma ucieczki – ba, dla której nie ma żadnej 
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alternatywy. Wiemy, kim jesteś, co potrafisz, co możemy z ciebie wydusić i ile ci 

wydzielać, żebyś miał zaspokojone podstawowe potrzeby. Masz wyznaczony 

przedział swego bytowania i funkcjonowania, poza który lepiej się nie wychylaj, 

bo dostaniesz po łapach. Grzeczni dostają fanty według rozdzielnika, nieliczni 

niegrzeczni – jeśli się trafiają – znikają albo tylko łaskawie zostają wykluczeni i 

egzystują gdzieś na obrzeżach systemu, oczywiście monitorowani i sprawdzani, 

czy aby nie wierzgają. Trzyma się ich w odwodzie, bo nigdy nie wiadomo, czy 

aby kiedyś do czegoś się nie przydadzą. 

Miasto wyodrębniło i otorbiło Wzgórze, które jest ściekiem na wszystkie 

ludzkie odpady, rezerwatem nieudacznictwa, nieuctwa i pokoleniowej nędzy, ale 

i rezerwuarem niemal darmowej siły roboczej. Dostarcza też sporej ilości biomasy 

do inżynierii genetycznej i eugenicznej na całej populacji, a także kanalizuje 

występek, który wszak jest właściwy ludzkiej naturze. Wzgórze to gigantyczna 

enklawa jej złej, nawet mrocznej strony, wszelako pozostającej pod nieustannym 

nadzorem tak, by zachowana była równowaga systemu panowania nad milionami 

swych podopiecznych.  

Wydostawszy się poza świat Miasta, na ziemi niczyjej stanąłem przed 

dylematem bodaj czy nie największym – nie tylko na teraz, ale i na przyszłość. 

Wolny od czegoś, co było całym moim dotychczasowym życiem, nie miałem 

żadnego pomysłu, do czego tę wolność zyskałem? I do czego miałbym ja 

wykorzystać, na co spożytkować? Wiedziałem, kim już nie jestem, lecz nie 

wiedziałem, kim chciałbym być, gdzie, jak i dlaczego. Przez dwadzieścia lat mej 
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dorosłości uczyłem się, pracowałem i żyłem dla wybranego celu, lecz co teraz? 

Nie da się skonkretyzować pomysłu na życie, jeśli się nie zna świata, do którego 

się trafiło, ani swojego w nim miejsca. Nie wiadomo też, co w nim jest możliwe, 

a co nie. Równie dobrze mógłbym wylądować na innej planecie. Co więc 

powinien w pierwszej kolejności zrobić taki podróżnik? Odpowiedź wydawała 

się dość oczywista – poznać ją najdokładniej, jak się da.  

Sytuacja nie była jednak tak prosta i jednoznaczna. Na naszej planecie 

istniały właściwie dwa światy – miasta i cała reszta. Odseparowane od siebie, 

pozostawały w relacjach bardzo nieprzyjaznych, bez cienia szans na jakąkolwiek 

koegzystencję. Ekspansja molochów miejskich, choć powolna, jednak skutecznie 

wypierała ludzi niepoddanych ich systemowi, aczkolwiek nie była w stanie 

całkowicie zawłaszczyć lub zlikwidować ich enklaw – przynajmniej w dającej się 

przewidzieć przyszłości. Miasta, skupiające prawie 80 procent ogółu ludności, 

mają siłę, organizację, technologię oraz narzędzia niepodzielnego panowania nad 

życiem i pracą swych obywateli, zamienionych w karne stado, eksploatowane 

według zasady maksymalizacji wydajności każdej z jego składowych. 

Naprzeciwko tej megastruktury stoją nie wiadomo jak liczne, lecz rozproszone i 

niewielkie społeczności bez żadnego zaplecza cywilizacyjnego, żyjące w 

odosobnieniu, zapewne w dość prymitywnych warunkach, zdane na własną 

sprawność przetrwania, o skromnym potencjale odnawiania swych zasobów 

każdego rodzaju. Dla systemu były i są marginalne i niegroźne, niemniej irytujące 
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przez sam fakt istnienia czegoś, co pozostaje w sprzeczności z ideą 

wszechwładztwa nadzoru nad rzeczywistością. 

Z racji swej pozycji w Mieście znałem ten pierwszy świat jak mało kto – 

co więcej, wychowany w duchu jego omnipotencji nie wyobrażałem sobie, jak 

daje się żyć w stanie swoistej pierwotnej dzikości, bez sprawnej organizacji życia 

zbiorowego i jego zaplecza. Zniewolenie potrafi być rozleniwiające, jeśli tylko 

obroża za bardzo nie uciska i ma się zapewnione minimum egzystencji; ja zaś pod 

tym względem żyłem sobie jak pączek w maśle.  

Oddanie się bez reszty prestiżowej pracy naukowej pozwalało mi się 

odizolować od tłumu i tłumaczyć sobie, że robię rzeczy wartościowe i pożyteczne. 

Niemniej łatwo zapominałem, że pozostaję w służbie systemu, a efekty tej pracy 

służyć mogą w istocie do niecnych celów. Opanowany obsesyjnie własną sprawą 

i wieloletnim szukaniem odpowiedzi na prywatne pytania-zagadki, nie 

dostrzegałem popadania w paskudną hipokryzję. Ale może jeszcze nie jest za 

późno, może miał rację ów człowiek z bazy mówiąc, że mimo iż dałem się 

wkręcić w tryby systemu, pozostałem jednak gdzieś w środku w miarę normalny 

i przyzwoity. To, iż siedziałem teraz tu pod skałami jako uciekinier i wyrzutek 

Miasta, było tego najlepszym dowodem. 

Nie zmieniało to faktu, iż czułem się nieco ogłupiały i mocno zagubiony. 

Nie wiedziałem, gdzie jestem, co i gdzie znajduje się w bliższej i dalszej okolicy, 

w którą stronę się kierować i czego szukać lub się spodziewać. Na geografii 

znałem się kiepsko, nie uczono jej za wiele w szkołach, bo i po co komu ta wiedza, 
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jeśli ludność jest w pozamykana w miastach. W dzieciństwie Ben wzbudził moje 

zainteresowanie światem zewnętrznym, opowiadał o pradawnych podróżnikach, 

egzotycznych krajach i kontynentach, lecz to było dawno temu. Później już do 

tamtych fascynacji nie wracałem. zawsze wiedziałem z grubsza, gdzie żyjemy, 

jak wygląda rozkład miast w makroskali, lecz o tym, co dokładniej było teraz 

przede mną – jakie równiny, wyżyny, góry, rzeki, lasy – wyobrażenie miałem 

dość mgliste.  

Dlatego uznałem, że pierwsze zadanie, jakie stanęło przede mną to jak 

najszybsze oddalenie się jak najdalej od terytorium Miasta i poszukanie 

sprzyjających warunków do przetrwania, nawet gdyby miały być bardzo 

prymitywne. Następnie stopniowo robić dalekie wypady, żeby poszukać jakichś 

ludzkich osad, czy ewentualnych pozostałości po dawnym życiu, jakie przecież 

kiedyś wszędzie kwitło.  A potem – zobaczymy.  

Początki życia w nowym dla mnie świecie okazały się tyleż fascynujące i 

ekscytujące, co i nad wyraz trudne. Dla kogoś, wychowanego i ukształtowanego 

przez Miasto, dzika natura to kraina z gruntu obca, pełna zaskoczeń, nieznanych 

zagrożeń i bynajmniej nie tak przyjazna, jak by to sobie naiwnie wyobrażał. Tam 

nawet pariasi ze Wzgórza korzystają z ogromnej infrastruktury cywilizacyjnej – 

dostępu do wody, jedzenia, prądu, odzieży, środków transportu, mieszkań. 

Oczywiście, zakres korzystania z tego zależy od statusu i ilości dostępnych 

pieniędzy, niemniej nawet wielka bieda nie odcina całkowicie od niezliczonych 

udogodnień bytowych, jakie zapewnia zorganizowana struktura systemu. Tutaj 
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nie ma nic z tego, żadnego zaplecza – nawet prostych narzędzi – do borykania się 

z przyrodą o zaspokajanie podstawowych potrzeb.  Co więcej, od samego 

początku dominującym doznaniem jest poczucie niepewności, wynikającej z 

nieznajomości tysiąca otaczających człowieka rzeczy – odmian samego terenu, 

rozmaitości form życia, fauny i flory i wzajemnych między nim współzależności. 

Zaczynałem od pustkowia, które – jak się okazywało w miarę jego pokonywania 

– bynajmniej nie było ziemią jałową, potem bogactwo natury ujawniało się w 

całej pełni, zarówno od tej dobrej jak i złej dla mnie strony. Ciekawość mieszała 

się z obawami co też kryje się za kolejnym zakrętem, za kolejnym wzgórzem; ale 

i z nadzieją na znajdowanie czegokolwiek, co sprzyjałoby przetrwaniu – głównie 

wody i jakiegokolwiek pożywienia, ale też schronienia.  

Ludzie w miastach żyją pod kloszem, niczym w jakimś gigantycznym, 

sztucznym laboratorium, odseparowani od reszty świata do tego stopnia, że choć 

mają jakie takie pojęcie chociażby o lasach, górach, rzekach czy pustyniach, to 

nie za bardzo wiedzą, czym tak naprawdę przyroda jest i do czego miałaby im w 

ogóle służyć. Nie czują z nią żadnej więzi, nie mają możliwości ani nawet już 

potrzeby obcowania z nią inaczej jak tylko poprzez wizyty w rachitycznych 

parkach czy wydzielonych miejscach rekreacyjnych. Media mają zabronione 

pokazywanie czegokolwiek spoza świata wewnętrznego, a jeśli już coś takiego 

się pojawia, to wyłącznie w kontekście przestrogi przed groźnymi żywiołami 

dzikiej natury, przed którymi wspaniałomyślnie strzeże ich system. To, co na 

zewnątrz, ma jawić się jako niebezpieczne, wręcz zabójcze dla szarego obywatela, 
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który znalazłszy się gdzieś poza granicami Miasta niechybnie zginąłby bez 

środków do życia. System bowiem skutecznie obezwładnił ludzką wolę walki, 

ekspansji i poznawania czegokolwiek, poza tym, co sam sprokurował na użytek 

swych podwładnych.  

Jedyne dwa miejsca, gdzie zachowało się nieco przyrody w stanie 

naturalnym, to Wzgórze – a właściwie jego graniczne tereny, porośnięte wąskimi 

pasami szczątkowych lasów – oraz strzeżone, duże enklawy leśno-ogrodowe 

wokół dzielnic rezydencji ludzi władzy i wielkiego bogactwa, usytuowane na 

obrzeżach miejskiego molocha, głównie wzdłuż wybrzeża. To swoisty paradoks, 

że największy luksus i największą biedę w tym naszm kalekim świecie osobliwie 

łączy jakaś bliższa więź z naturą – z czego, oczywiście, nic nie wynika. 

Do lasków na Wzgórzu mało kto zaglądał oprócz dzieciarni, która 

urządzała sobie własne zabawy i kryjówki między drzewami, bacznie jednak 

uważając, by nie wyściubić nosa poza granice śmiercionośnych stref zakazanych. 

Ludzie z osad chodzili czasami na skraj zarośli po suche gałęzie na opał lub 

kawałki drewna na użytek gospodarczy. Lecz i im nie przychodziło do głowy 

dochodzić do samych granic – nigdy bowiem nie było wiadomo, co tam się 

przytrafi, tym bardziej, że niekiedy przemykały tamtędy różne ciemne typki, 

krążące obrzeżami między osadami w sobie tylko znanych zamiarach. 

W dzieciństwie mieszkałem tuż pod takim lasem, w którym stała chata 

Starego Bena. Przez kilka lat chodziłem tam codziennie, uczyłem się i 

korzystałem z jego ogromnej wiedzy, w tym także biologicznej. Pod jego okiem 
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las szybko przestał być dla mnie tajemnicą, poznałem całą tamtejszą florę, 

własności rozmaitych roślin, ich owoców i nasion, nawet wszelakie robactwo i 

drobne żyjątka. Ben pokazał mi też, co z tego i jak nadaje się do spożytkowania 

chociażby do wyrabiania rozmaitych leczniczych mikstur. Zwierząt, nawet 

małych nie było, bo wytrzebili je miejscowi, za to nie brakowało różnych ptaków, 

których w samym Mieście – oprócz dzikich gołębi i wróbli – nie sposób było 

napotkać. Ben uzupełniał moją wiedzę – także o zoologię – z rozmaitych książek 

tak, że dzięki tej praktycznej edukacji moja znajomość przyrody daleko 

przewyższała to, co niej wiedział przeciętny miejski dzieciak, a nawet dorosły. W 

szkołach zaskakiwałem nią nauczycieli i kolegów, potem już w pracy niekiedy 

wracałem do niej w różnych projektach badawczych.  

Lecz po wejściu na ziemię niczyją i w trakcie wędrówki po niej 

zorientowałem się, jak mało wiem o tym, czym jest dzika natura i jak to jest, gdy 

nie ma możliwości wycofania się z niej do jakiegoś bezpiecznego schronienia. I 

nie idzie nawet jedynie o jej bogactwo czy różnorodność form życia, które 

zaskakują i ciekawią. Człowiekowi miasta, kimkolwiek by był, do niczego 

osobiście ta wiedza nie jest potrzebna – bo i do czego miałaby taką być. Natura 

wzbudza w nim lęk z racji swej dla niego nieprzewidywalności jako wielki i 

tajemniczy świat, w którym łatwo się zagubić. Nadto rzadko bywa komfortowy, 

idylliczny i sterylny – jest raczej nieustannym, trudnym wyzwaniem dla ludzkiej 

inwencji, ludzkiego poznania, działania, mozołu, zdobywania wiedzy, także 

osobistych doznań i doświadczeń – często niewymiernych.  
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Bo oto wielkie przestrzenie uwalniają i wzmagają w człowieku dwie 

przemożne siły, dziś skutecznie tłumione, wręcz eliminowane – potrzebę 

wolności oraz odczuwanie piękna. Wytresowany do życia wyłącznie w 

dopuszczalnych, ograniczonych granicach funkcjonowania, jest w istocie niczym 

zwierzę hodowlane w klatce, które po jej otwarciu nie za bardzo wie, dokąd 

miałoby iść i po co. Kręci się wokół niej i nie oddala poza zasięg wzroku swego 

opiekuna, ponieważ brak mu odwagi na poszukiwanie nowości czy na ryzykowną 

ekspansję – wypuszczone na zewnątrz odczuwa bezradność i szybko wraca do 

miejsca, w którym ma zapewnioną jako taką paszę i ciepłe legowisko. Z kolei 

zunifikowane środowisko miejskiej pustyni z betonu i kamienia, szkła i metalu, 

także standaryzacja życia i medialna papka reklamowa skutecznie wygaszają nie 

tylko wyczulenie na piękno, lecz nawet zainteresowanie jakąkolwiek estetyką 

czegokolwiek. Tylko nieliczni, z racji swego bogactwa czy statusu, pozwalają 

sobie na estetyzujące fanaberie, a i to raczej ze snobizmu niż z autentycznej 

potrzeby obcowania z czymś, co ma walor niefunkcjonalnej wartości dodanej do 

zysków, władzy i pozycji. 

Wiele czasu musiało minąć, bym to wszystko pojął i jako tako odnalazł się 

w nowej rzeczywistości. Początki były trudne, niekiedy nawet bolesne – prawdę 

mówiąc, sytuacja nie zachęcała do snucia ogólnych i wyrafinowanych rozważań 

na temat życia i jego wielorakich przejawów w warunkach ekstremalnych. 

Liczyły się sprawy bieżące i podstawowe, czyli te, które służyły przetrwaniu. 

Moje zapasy nie przedstawiały się zbyt imponująco, by nie rzec – mizernie. 
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Miałem wszystkiego raptem dwie średnie konserwy, spory kawał chleba i niemal 

pełną butlę wody, ponadto kieszenie kurtki wypchane sojowymi strąkami, 

zerwanymi na polu przed wyjściem z niego na wolny teren. Przy roztropnym 

gospodarzeniu tym mało imponującym dobytkiem aprowizacyjnym starczyć tego 

mogło na trzy-cztery dni marszu – a i to nieforsownego dla oszczędzania sił. Niby 

jeszcze niegroźnie, lecz już alarmująco. 

Pozostawała kwestia wyboru kierunku dalszej wędrówki. Moim pierwszym 

celem było teraz dotarcie do najbliższych lasów, gwarantujących zdobywanie 

pożywienia. Na samym początku sprawa ta wyparła z mojej świadomości 

jakiekolwiek myślenie w kategoriach owego pytania, jakie stary Ben – gdy 

jeszcze żył i z oddalenia Wzgórza śledził moje postępy – nieustannie powtarzał 

na kolejnych etapach mej edukacji: i co dalej? Niemniej w miarę upływu czasu, 

gdy coraz lepiej sobie już radziłem w mym wędrowaniu, pomysły na przyszłość 

stopniowo klarowały się pod wpływem tego, na co napotykałem po drodze – a 

były to rzeczy zaiste niezwykłe.  

Pierwszy z nich był na swój sposób podobny do tego, co mi przyświecało 

w poprzednim życiu w Mieście. Postanowiłem bowiem rozwiązać coraz bardziej 

nurtującą mnie zagadkę, jaką skrywała rzeczywistość – tym razem dotyczącą 

jednak nie tyle mego pochodzenia, ile jakże niezwykłego ukształtowania się 

postaci naszego świata, z jego gigantycznymi molochami miejskimi i 

nielicznymi, rozproszonymi wspólnotami ludzi wolnych od totalnego 

zniewolenia przez narzucony wszem i wobec powszechny megasystem 
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eksploatacji i opresji. Jaki był tego mechanizm, jakie przyczyny i sposoby 

realizowania tego diabelskiego planu, jakie skutki i konsekwencje na przyszłość?  

Wydostanie się na wolność i późniejsze odkrywanie coraz to nowych 

fragmentów historii tego procesu zmuszały mnie krok po kroku do całkowitej 

rewizji mej wiedzy o ponurej realności, jaką zostawiłem za sobą – a przecież 

wiedza ta nie była mała. Lecz także i o tym, co składało się na legendy i 

wyobrażenia o ziemiach niczyich i zamieszkujących je ludziach, wykluczonych z 

rzekomo bezalternatywnej i dobroczynnej cywilizacji ładu powszechnego. 

Innymi słowy, celem stało się dotarcie do źródeł pęknięcia świata na dwie, jakże 

nierówne części, wyjaśnienie motywów, jakie kierowały sprawcami tej 

katastrofy, wreszcie powodów, dla których ludzkie masy dały się zniewolić i 

sprowadzić do poziomu mrowiska. 

Choć moi dwaj wspaniali mentorzy z lat dzieciństwa i wczesnej młodości 

otwierali mi swego czasu oczy na wiele spraw, przekonywanie się na własnej 

skórze o słuszności i trafności ich wiedzy – jednak daleko niepełnej – co i raz 

ujawniało elementy układanki, którą oni sami ze zrozumiałych względów 

ogarniali tylko ogólnie, historycznie i teoretycznie. Niemniej o wiele później, gdy 

już jako tako rozpoznałem jej całość, okazało się, że pytanie Bena nadal 

obowiązuje i ma wartość uniwersalną. Osiągnięcie głównego celu w Mieście, 

stało się dla mnie wstrząsem, a moja nań reakcja – decyzyjną odpowiedzią na nie 

w postaci imperatywu ucieczki, który zapoczątkował nowy etap w mym życiu. 

Niemniej po pierwszym zachłyśnięciu się wolnością powracało ono wciąż z całą 
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mocą, tyle że w kontekście całkiem innej sfery poznania i działania. Zwolna 

wyłaniał się nowy pomysł i cel dalszych poszukiwań – ba, po latach okazało się, 

że za nim jest jeszcze coś więcej, co w ogóle przenicowało mnie na wylot. Lecz 

zanim to nastąpiło wiele musiało się jeszcze wydarzyć, ja zaś sam wiele musiałem 

się jeszcze nauczyć o tutejszym świecie, o ludziach i o samym sobie. 

Początki wędrówki były trudne pod każdym właściwie względem, 

poczynając od ciągłego zmęczenia – choć zdrowy i silny z natury, sportów 

żadnych nigdy specjalnie nie uprawiałem, a życie, jakie dotąd prowadziłem mało 

sprzyjało wyrobieniu w sobie tężyzny fizycznej. Wciąż nurtowała mnie obawa 

przed ewentualnym dalszym pościgiem, czułem także niepokój związany z 

perspektywą braku jedzenia i wody oraz psychiczne znużenie monotonią 

pokonywania terenu i towarzyszące mu niecierpliwe wypatrywanie oznak 

zbliżania się do miejsc bogatszych w formy życia. Kamienisto-skalista równina o 

bardzo ubogiej roślinności ciągnęła się kilometrami, lecz na szczęście pod koniec 

drugiego dnia marszu dostrzegłem wyłaniające się spore wzgórza, porośnięte 

lasami. Przeczekałem noc między jakimiś głazami, a skoro świt ruszyłem ku owej 

oddalonej życiodajnej przyrodzie i już wczesnym popołudniem wszedłem między 

pierwsze drzewa na zboczu sporego wzniesienia, gdzie zaległem zmęczony, ale 

bardzo zadowolony ze swej wytrwałości. Oczywiście, ustał nękający mnie 

podskórnie strach przed latającymi szpiegami dalekiego zasięgu – ukryty w 

gęstym lesie, daleko już od granic Miasta, po raz pierwszy od wielu dni poczułem 
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się w pełni bezpieczny. Tyle że dość głodny i spragniony – resztki oszczędnie 

zużywanych zapasów wystarczyłyby jeszcze na jeden dzień. 

Jeszcze długo po tamtych pierwszych dniach spędzonych w prawdziwie 

dzikim lesie z niejakim rozbawieniem wspominam ówczesne naiwne 

zadowolenie z faktu, iż oto zaraz skończą się moje kłopoty z jedzeniem. Wśród 

znanych mi drzew i odmian poszycia, rosło tam mnóstwo najrozmaitszych 

krzewów, kwiatów czy jagód, które zobaczyłem pierwszy raz w życiu. Nie 

miałem najmniejszego pojęcia, co z tego jest jadalne, a co szkodliwe czy wręcz 

trujące. Przywoływałem z pamięci obrazki i opisy ze starodawnego atlasu z 

kolekcji Berna, nieraz wertowanego razem z moim nauczycielem na jego wyraźne 

polecenie. Skąpa to była wiedza, aczkolwiek nauczyłem się wtedy pewnych zasad 

rozpoznawania przydatności – głównie leczniczej – niektórych dziko rosnących 

roślin, ich korzeni i owoców. Był wszelako jeden szkopuł – większość z nich 

należało odpowiednio przyrządzić do spożycia, głównie przez suszenie lub 

gotowanie, co w mojej sytuacji było niemożliwe zarówno z braku wody, jak i 

stosownego naczynia. Przyszło więc zdać się na eksperymentowanie z surowizną, 

co na szczęście – które mnie nadal nie opuszczało! – trwało zaledwie jeden dzień, 

gdyż nazajutrz znalazłem niewielkie oczko wodne i mały, wypływający z niego 

strumyk.  

Był to właściwie przypadek, choć odkrycie to poprzedziło całodniowe 

obejście okolicy i wytropienie dość wyraźnych ścieżek, którymi zauważone tu i 

ówdzie z oddalenia zwierzęta chodziły do swego wodopoju. Nauka biologii i 
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zoologii w dzieciństwie, zwłaszcza pewnych jej stałych praw, którą niegdyś 

traktowałem trochę jak coś zbędnego dla mieszkańca Miasta, okazała się teraz na 

wagę złota. Pamiętam, jak Ben lubił powtarzać, że warto jest znać wiele rzeczy z 

pozoru do niczego nie przydatnych. Wtedy zżymałem się na to w swym 

dziecięcym zniecierpliwieniu, po latach przekonywałem się – i to nie raz i nie dwa 

– jak mądre to były słowa. 

W pierwszych dniach wszystko było dla mnie wyzwaniem – rozpalanie 

ognia maleńką zapalniczką, gotowanie w puszce po konserwach, oporządzanie 

odzieży, nocowanie w wykrotach lub szybkie budowanie w drodze 

prowizorycznych szałasów, łapanie i wyławianie rozmaitych jadalnych żyjątek, 

podchodzenie gniazd i wybieranie jajek, nawet chytre i udane zasadzanie się na 

zwierzęcą czy ptasią drobnicę i oprawianie jej lub pieczenie w całości. 

Odbywałem przyspieszony kurs sztuki przetrwania, uczyłem się zaradności, lecz 

nade wszystko rozpocząłem naukę cierpliwości i pokory. Zwłaszcza ta ostatnia 

była mi w istocie obca – idąc bowiem dotąd w życiu od sukcesu do sukcesu, 

nabrałem pewności siebie, podszytej z trudem hamowaną wyniosłością i 

przekonaniem o własnej niebagatelnej wartości.  

Tymczasem życie w całkowicie obcym świecie już od pierwszych chwil 

bez żadnej taryfy ulgowej zmusiło mnie do weryfikacji tego znakomitego 

samopoczucia – zaczynałem niczym krnąbrny i zarozumiały uczniak, któremu 

niełatwo szło przechodzenie w nowej szkole z klasy do klasy i zdawanie coraz to 

trudniejszych egzaminów. Chwile bezradności i zniechęcenia mieszały się z 
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zawziętością w pokonywaniu coraz to nowych trudności i przeszkód, oporu 

materii, ale i własnych nawyków, przyzwyczajeń, a nade wszystko 

ambicjonalnych wyobrażeń na własny temat. Bez podziwiającej mnie widowni, 

sam na sam z wymagającym otoczeniem, w pierwszym okresie skazany 

wyłącznie na siebie i pozbawiony mądrych mentorów, mozolnie nabywałem 

doświadczenia i wiedzy, które pospołu i stopniowo odmieniały dawną 

znakomitość wielkiego świata w człowieka, jakże różnego od tego, kim był w 

punkcie wyjścia – a właściwie wejścia w nową i obcą dla niego rzeczywistość. 

Mimo początkowej nieporadności, dzień po dniu czułem się coraz pewnej, 

aż w końcu po krótkim odpoczynku i kilku rekonesansowych wycieczkach po 

przyjaznej okolicy ruszyłem w dalszą wędrówkę. Szedłem wzdłuż rzeczki, w jaką 

zamienił się ów wątły strumyczek, spływając w dół po drugiej stronie wzgórza – 

i od tego właściwie na dobre zaczęła się moja podróż w dalekie nieznane. 

Niemniej w pierwszych dniach pojawił się pewien nieprzewidziany kłopot natury 

zdrowotnej. Naturalna i momentami wysoce nieapetyczna żywność trochę 

nadwyrężyła mój żołądek, lecz to nie samo trawienie okazało się problemem. 

Zacząłem odczuwać napady dziwnych zawrotów głowy, kołatania serca i na 

przemian pojawiających się krótkich, ale irytujących stanów silnego pobudzenia 

i wręcz depresji – czego nigdy wcześniej nie doświadczałem.  

Po zastanowieniu stwierdziłem, że te niemiłe sensacje pojawiły się z 

chwilą, gdy znalazłem się już poza zasięgiem Miasta. Analizując krok po kroku 

kolejne fazy mej ucieczki doszedłem do wniosku, że przyczyną tego musiało być 
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coś, co jadłem albo piłem – bo przecież nie samo tylko zmęczenie czy stres. Do 

przeciążenia organizmu i psychiki byłem przyzwyczajony od lat i doskonale 

potrafiłem nad nim panować. Długo myślałem, i naraz mnie olśniło – powodem 

tych niedyspozycji była woda, a raczej to, czego w niej nie było! Oczywiście, w 

Mieście filtrowano ją, lecz ani chybi dodając do niej rozmaite środki nie tylko 

sanitarne, lecz zapewne uspokajające, utrzymujące ludzi w stanie lekkiego 

otępienia. Niewątpliwie dawało to efekt narkotyczny, a zatem moje obecne 

wahania nastroju musiały być niczym innym, jak syndromem odstawienia jakiejś 

używki, na stałe aplikowanej skołowanym miejskim mróweczkom.  

Skojarzyłem to przypominając sobie, że w pewnych ściśle wydzielonych, 

reglamentowanych i strzeżonych miejscach i środowiskach dbano o specjalne 

zabezpieczanie instalacji wody pitnej. Choć uzasadniano to względami raczej 

snobistycznymi niż zdrowotnymi, to jednak z pewnością szło o zabezpieczanie 

elitarnych wybrańców Miasta przed działaniem otępiających psychotropów 

jakimiś dodatkowymi filtrami. Ludzie na dość nawet wysokich stanowiskach, jak 

ja sam, nie korzystali na co dzień z takich dobrodziejstw. Zatem z chwilą, gdy 

znalazłem się na wolności, mój organizm, pozbawiony dawki dobroczynnych 

chemikaliów, zaczął się buntować. Kłopoty zaczęły się od momentu 

zaczerpnięcia wody do butli z czystej rzeki za mostem tuż przez ostatnia bazą. Z 

początku te efekty składałem na karb napięcia, związanego ze zmęczeniem, lecz 

potem w końcu zrozumiałem w czym rzecz.  Na szczęście ta paskudna 
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przypadłość zwolna ustępowała, niemniej wspomnienie o niej pozostało jako 

swoisty dowód na bezduszną bezwzględność systemu, w jakim tyle lat żyłem.  

I taka ona jest, celowa i systematyczna, już od kilku pokoleń. Media 

bombardują ludzi ogłupiającą, hałaśliwą propagandą i papką umysłową, woda 

przytępia im myślenie, przemysłowo produkowana żywność też odpowiednio ich 

podtruwa, a genetyka w ogóle modyfikuje ich strukturę – jak to w hodowli, w 

której instaluje się ofiarom stosowne bezpieczniki na całą ich naturę. Jakiś czas 

temu słyszałem nawet o planowanym wprowadzeniu w życie pewnych 

eksperymentalnych praktyk z aplikowanymi polami elektromagnetycznymi, 

wyzwalającymi stany emocjonalne o programowanym znaku i natężeniu. Cóż, ja 

sam nie będę już świadkiem skutków tego barbarzyństwa, ani doświadczał na 

sobie tych dyscyplinujących i sterujących ludźmi zabiegów; spora to pociecha, 

ale i strach też pomyśleć, do czego system jeszcze może się posunąć. 

Smutne to były refleksje, lecz mimo wszystko nie opuszczała mnie werwa 

zbiega i chęć dalszego mierzenia się z losem. Po krótkim zejściu ze wzgórza 

wyszedłem na sporą równinę, przetykaną lasami, ale wciąż trzymałem się biegu 

rzeki. Z niecierpliwością czekałem na moment, gdy wreszcie natknę się na 

pierwsze ślady po mieszkających gdzieś tam niegdyś ludziach. Wcześniej 

założyłem – i słusznie – że małe osady czy miasteczka musiały mieć swoje 

naturalne źródła czy ujęcia wodne, zatem za prawdopodobne uznać należało, iż 

wybrana trasa prędzej czy później doprowadzi mnie do miejsc zamieszkałych – 

teraz lub w przeszłości.  
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Nie miałem jednak pomysłu jak stare będą ewentualne pozostałości i jak 

mogłyby wyglądać. Dlatego omal nie przeoczyłem nikłych po nich oznak, na 

jakie koniec końców natknąłem się w gęstym lesie tuż nieopodal koryta rzeki. 

Natura bez reszty zawłaszczyła resztki tego, co niegdyś pozostawili tu ludzie, 

pokrywając to roślinnością z gęstym poszyciem i niemłodymi już drzewami. 

Podekscytowany tym odkryciem urządziłem sobie tu dłuższy postój i 

rozpocząłem penetrowanie terenu, bardzo owocne, zważywszy na to, co 

znalazłem.  

 

Ślady przeszłości 

To, co z trudem dostrzegłem kątem oka na skraju lasu, było ledwie cząstką 

większej całości. Krok po kroku, zagłębiając się między zarośla, natrafiałem na 

coraz więcej zrujnowanych i najwyraźniej spalonych niegdyś zabudowań różnej 

wielkości i przeznaczenia. Wszędzie natykałem się na kości ludzkie i zwierzęce, 

ogryzione przez robactwo i leśne drapieżniki, trafiały się i metalowe przedmioty, 

i fragmenty instalacji, których ogień nie strawił – w większości pordzewiałe, 

chociaż niektóre nawet w niezłym stanie. Stare pojazdy mechaniczne i różne 

maszyny zamieniły się w bezużyteczny złom, a dużo nadtopionego szkła 

świadczyło o niezwykle wysokiej temperaturze pożarów; zapewne posłużono się 

jakimiś specjalnymi substancjami zapalnymi.  

Musiało tu kiedyś dojść do nagłej, jednorazowej i gwałtownej katastrofy – 

ani chybi do ataku powietrznego jednej z ekspedycji karnych, jakimi Miasto 
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eliminowało ludzkie skupiska nawet w większych od siebie odległościach. 

Wskazywały na to chociażby szczątki małych dzieci, ale i resztki zachowanego 

wyposażenia domów – zapewne uciekano w popłochu, ratując życie i zostawiając 

dobytek na pastwę płomieni. Komu nie udało się uciec w porę, ten ginął na 

miejscu straszną śmiercią. 

Kilkudniowe oględziny okolicy i ruin pozwoliły mi wyrobić sobie obraz 

tego co tu było, jak żyli tutejsi ludzie oraz co tu mogło się wydarzyć – i kiedy. 

Badałem je metodycznie, bez większego zapału, niemniej sukces w 

poszukiwaniach szybko odniosłem z chwilą, gdy przypomniałem sobie coś z 

dzieciństwa. Otóż wychowałem się w skromnym domku, w którym mój 

przybrany dziadek wykopał był sobie pod podłogą małą ziemiankę, 

wykorzystując ją jako tajny schowek na rozmaite rzeczy, które nie powinny 

rzucać się nikomu postronnemu w oczy. Udostępniał ją często złodziejaszkom i 

przemytnikom do przechowywania trefnych towarów, za co brał niezgorszą 

opłatę, dorabiając sobie tym sposobem do głodowej renty inwalidzkiej. 

Wspomnienie to podsunęło mi myśl, by szukać w ruinach jakichś piwniczek, w 

których mogły się zachować rozmaitości z tamtych czasów. Pomysł okazał się ze 

wszech miar sensowny.  

Jednak łatwo pomyśleć, gorzej już z wykonaniem. Co innego myszkować 

po okolicy czy szperać w zgliszczach, a co innego gmerać w ziemi gołymi rękami. 

Wytrwałość wymaga cierpliwości, ja jednak miałem dowolną ilość czasu i silną 

motywację. Koniec końców dogrzebałem się do dwóch pomieszczeń 
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piwnicznych – jednego w domu prywatnym, drugiego w jakimś miejscowym 

sklepiku. Niemało wysiłku kosztowało mnie oczyszczenie ich z brudu i bałaganu, 

niemniej obydwa znaleziska były w nienajgorszym stanie i okazały się tyleż 

instruktywne, co i szalenie przydatne.  

Mały składzik był właściwie rupieciarnią, pełną domowych gratów – 

podręcznych narzędzi, naczyń, rurek, znoszonych ubrań, rozmaitych drobiazgów, 

akcesoriów elektryki i starej, prymitywnej elektroniki. Drugie wypełnione było 

artykułami gospodarstwa domowego i żywnością w rozmaitych opakowaniach, 

także puszkach i butelkach. Wszystko to uchowało się przed spaleniem i atakami 

dzikiej przyrody, niemniej większość zniszczył czas i wilgoć. Lecz to i owo się 

ostało i co nieco udało mi się zagospodarować ku memu wielkiemu zadowoleniu. 

Pierwsze, co szybko ustaliłem, to przybliżony okres, w którym doszło do 

tutejszego nieszczęścia. Po prostu, posprawdzałem terminy ważności produktów 

spożywczych – wszystkie minęły około osiemdziesiąt lat temu. Nie nadały więc 

mi się do niczego, choć z kilkoma wyjątkami – otworzyłem bowiem jedno 

hermetyczne opakowanie kawy i zaryzykowałem zaparzenie małej jej porcji na 

próbę. Wyszła znakomicie i tak oto po raz pierwszy od dawna zażyłem odrobiny 

luksusu! A użyłem do tego znaleziony gdzieś metalowy kubek, który 

wyszorowałem piaskiem nad rzeką; zresztą podobnie sprawiłem sobie zwykłą 

łyżkę, nieco tępe nożyczki, skawalone, ale zdatne do użycia mydło, kawałek 

lusterka i kilka innych przydatnych drobiazgów, w tym nawet starą lornetkę. Na 

półce znalazłem sporą latarkę, zawiniętą w jakąś szmatę – zapewne dla ochrony 
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przed wilgocią. O dziwo, działała – sprawdziłem baterię i okazało się, że pochodzi 

już z ówcześnie najnowszej generacji tych wiecznych. Ta na owe czasu nowinka 

techniczna, okazała się udanym eksperymentem, o którego zaletach i 

efektywności miał przekonać po dziesięcioleciach osobliwy podróżnik w czasie.  

Te niewątpliwe sukcesy niezwykle poprawiły mi humor, w sumie jednak 

nienajlepszy, zważywszy to, co wokół dostrzegałem i wnioski, jakie z tego 

wyciągałem. Skojarzenia nasuwały się same. Owego brutalnego zniszczenia 

dokonano tu w czasach, gdy megasystem światowy powoli już się domykał, choć 

jeszcze trwały przepychanki między miastami przed zawarciem między nimi 

ostatecznej ugody i powstaniem wielkiej ich unii. Wcześniej doszło do 

niezwykłych odkryć naukowo-technicznych i rewolucji technologiczno-

przemysłowej, która wywróciła do góry nogami dotychczasowy porządek rzeczy 

w skali całej planety. Rozpracowano bowiem metodę pozyskiwania i 

rozprowadzania praktycznie darmowej energii według bardzo starej koncepcji 

pewnego geniusza z przeszłości, którego niegdyś uważano za szalonego 

hochsztaplera – mimo iż wiele jego innych odkryć i wynalazków od dawien 

dawna doskonale sprawdzało się w powszechnym użyciu.  

Jako laik nie miałem zbyt dużego pojęcia o fizyce, wiedziałem tylko tyle, 

że obalono niektóre jej obowiązujące paradygmaty, co spowodowało przewrót w 

nauce i w efekcie doprowadziło do zawirowań w światowej gospodarce i polityce 

na niespotykaną dotąd w historii skalę. Umożliwiło to też koncentrację władzy w 

rękach dysponentów tej wiedzy i odmieniło życie społeczne praktycznie całej 
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populacji ziemskiej, uruchamiając proces ogarnięcia jej systemem totalnego 

zniewolenia.  

Przez jakiś czas trwały powszechne i krwawe wojny, wywoływane przez 

gangi możnych tego świata – jedne z nich eliminowano, wyłaniały się nowe, 

wreszcie koniec końców zawarto stosowne porozumienia i rozpoczęto urządzanie 

ludziom życia na warunkach dyktowanych przez nową klasę monopolistów w 

sferze wytwarzania i dystrybucji energii. Reszta była już tylko pochodną tych 

globalnych gier, powadzonych przez kolejnych panów i władców ludzkości. 

Albowiem niemal darmowa energia to jednak nie energia w wolnym dostępie dla 

wszystkich – ot tak sobie, ad libitum. 

Jej pozyskiwanie i kontrolowanie wymagało bowiem – przy rozruchu 

stosownych technologii i ich późniejszym udoskonalaniu, a potem 

podtrzymywaniu w stałym użyciu – niemałych nakładów przemysłowych i 

wykształcenia sporej ilości specjalistów w nowej dziedzinie techniki. Przemiany 

stopniowo objęły właściwie wszystko, każdą gałąź przemysłu, komunikację, 

transport, łączność, pozyskiwanie i przetwarzanie surowców, budownictwo. 

Zanim dysponenci władzy i pieniądza puścili na dobre w ruch owo swoiste 

energetyczne perpetuum mobile, obwarowali całą jego infrastrukturę 

ograniczeniami dostępu do niej i klauzulami najwyższej poufności.  

Do dziś ludzie nawet z najwyższego świecznika są trzymani z dala od tej 

wiedzy – bo przecież po co mają za dużo wiedzieć? Zresztą są w tych sprawach 

ignorantami, wystarcza im tylko to, że mają do dyspozycji narzędzia zarzadzania 
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życiem i śmiercią mas bezimiennych mrówek. Oczywiście, w samej światowej 

elicie istniały i istnieją wciąż na tym tle tarcia, intrygi i rozmaite rozgrywki 

mniejszego kalibru, niemniej wszystko pozostaje w obrębie jednej i tej samej 

kosmopolitycznej kasty panującej. Nikt się nie wyłamuje z tej zasady, gdyż 

groziłoby to unicestwieniem społecznym – a niekiedy i fizycznym – 

potencjalnych zuchwalców i ich rodzin. Cóż, system pilnuje też i dyscyplinuje 

swoich – i to bardzo skutecznie. 

Ciekawe czy mój osobisty wróg, oberpolicmajster Ron, nie wyhodował aby 

w sobie myśli, by jakimś sposobem, przy użyciu podległego mu aparatu 

inwigilacji, opresji i represji, zawładnąć tym ogromnym mechanizmem władztwa. 

Gromadzenie poufnych informacji, rozpracowywanie osobistych tajemnic 

ważnych osobistości i wysokiego szczebla technokratów, ich wstydliwych 

słabostek i szachrajstw, wzajemnych animozji, intryg i cichych, korupcyjnych 

szwindelków – to wszystko daje możliwości manipulowania całymi grupami 

ludzi. Moje osobiste losy, a właściwie to, co się za nimi kryło, mogłoby mu 

znacząco pomóc w realizowaniu takich planów. Bardzo musiało go chyba 

rozwścieczyć moje zniknięcie i utrata cennej karty przetargowej w swoich 

rozgrywkach. Miło i zabawnie byłoby widzieć jego minę w chwili, gdy 

zorientował się, że tę partię przegrał. 

Koczując w zrujnowanej ni to osadzie, ni to miasteczku, szukałem 

potwierdzenia hipotezy, jaką przyjąłem. Trzeba było jakoś ją rozwinąć o logiczne 

konsekwencje tego, co ustaliłem. Skoro miejsce to zniszczono w tamtym właśnie 
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okresie, to nie mogło się w nim znajdować nic, wskazującego na masową 

obecność nowych technologii – żadnych małych generatorów nowej generacji, 

napędów urządzeń gospodarstwa domowego. I rzeczywiście – dokoła walały się 

resztki staroci technicznych, które jako nieprzystające do nowej sieci dystrybucji 

i wykorzystania energii musiały szybko wyjść z użycia. Ludzie jej pobawieni 

mieli do wyboru dwie opcje: albo emigrować do Miasta w poszukiwaniu jakiejś 

dla siebie przyszłości, albo zdecydować się na pozostanie, z perspektywą 

stopniowej zapaści cywilizacyjnej ich wspólnoty.  

Niewątpliwie znalazło się sporo takich – raczej tych młodych – którzy 

wybrali wariant pierwszy. W miarę swobodne dostanie się do Miasta było jeszcze 

możliwe – po przejściu wszystkich procedur asymilacyjnych uzyskiwało się w 

nim status, umożliwiający pracę stosownie do kwalifikacji lub naukę według 

sprawdzonych testami zdolności. Totalne zniewolenie i znakowanie były dopiero 

w powijakach, więc nowe życie nie jawiło się jeszcze tak ponuro, jak niedługo 

potem i obecnie. Z czasem nowych przybyszów przyjmowano coraz bardziej 

restrykcyjnie; zresztą nawet dzisiaj, jeśli trafia się ktoś chętny, też może zostać 

obywatelem naszego mrowiska, tyle że nie jest to takie proste. Migracje między 

miastami są dopuszczalne, lecz ściśle reglamentowane. Po stosownej aplikacji 

trzeba przejść wiele kontrolnych badań weryfikacyjnych i dowieść swej lojalności 

i potencjalnej użyteczności. Szanse mają jedynie dokładnie wyselekcjonowani 

ludzie młodzi, samotni i zdrowi. Tyle że napływ przybyszów z daleka ustał, a w 
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wydzielonym dla tego celu punkcie granicznym dobrowolnych kandydatów w 

ośrodku przejściowym jest jak na lekarstwo.  

Są natomiast osoby zaufane – niezbyt liczne – delegowane okresowo z 

molochów zewnętrznych w ramach reglamentowanej wymiany specjalistów z 

ogólnego, międzymiastowego rozdzielnika. Tu wszystko odbywa się pod 

kontrolą, a skala takiej wymiany jest niewielka i dotyczy wyłącznie osób nie tylko 

doskonale wykwalifikowanych – ale i już doskonale wytresowanych do ładu i 

porządku tego świata. 

Lecz w tamtych latach napływ ochotników był, jeśli nie masowy, to jednak 

spory, ciekawych, odważnych i chętnych do szukania własnej szansy w nowym 

życiu nie brakowało. Miasto się rozrastało, nikt nie martwił się przeludnieniem, 

tym bardziej, że w zawczasu sporządzonych projektach komasowania ludności w 

wielkich aglomeracjach miejskich przewidziano duży margines ich liczebności. 

Teraz to już zapomniana przeszłość – świat dość szybko i skutecznie domknął się 

do postaci wydzielonych i sprawnie zorganizowanych hermetycznych więzień 

bez krat. 

W społecznościach zewnętrznych wielu ludzi decydowało się jednak na 

pozostanie w swoich siedzibach, a odcięte od głównego nurtu cywilizacyjnego, 

szybko podupadały, co nie znaczy, że w ogóle nie radziły sobie z wyzwaniem, 

jakim był dla nich system. Znaleziska w moich piwniczkach świadczyły o tym, 

że prosperowały całkiem nieźle, choć chyba skromnie. Jednakże zapasy topniały, 

a stawiane baterie słoneczne i wiatrowe zaspokajały jedynie minimum 
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zapotrzebowania na energię. Co ciekawe, wrócono chyba do hodowli zwierząt, 

także do starych metod uprawy ziemi i do darów natury. Lecz to heroiczne wręcz 

zmaganie się z losem przerwał atak z powietrza, który wszystko spopielił, 

niszcząc zarówno ludzi, jak i ich dobytek. Bez wątpienia trochę osób się 

uratowało, ale dokąd uciekli i co się z nimi potem stało, pozostawało zagadką.  

Co powodowało tymi, którzy nie chcieli zaakceptować narzucanych i 

wymuszanych zmian, woląc skromne bytowanie ubogich prowincjuszy od 

rzekomych dobrodziejstw dla anonimowych numerów w urzędowych kartotekach 

miejskich? Czy jakiś atawizm, czy podświadomy lęk przed wykorzenieniem i 

utratą poczucia odrębności, czy duma, lub pragnienie zachowania własnych praw, 

porządków i obyczajów? Tu byli kimś, z imienia, nazwiska i własności, tam 

zostawaliby tylko ludzkimi mróweczkami bez właściwości i swego miejsca na 

ziemi. Czy jakoś przeczuwali, co nadchodzi i co może ich czekać? A może to 

tylko sentyment i irracjonalny upór trwania tam, gdzie żyli do pokoleń? Nie każdy 

lubi zaczynać wszystko od nowa. A może – jakby to dziwnie zabrzmiało – istnieje 

coś jeszcze, chociażby zbiorowa dusza danej wspólnoty? Coś nieuchwytnego, co 

ma swoją niewymierną, ale znaczącą wartość, której nie należy się wyzbywać? 

Skoro duszę ma pojedynczy człowiek, to czemu nie miałyby jej mieć cała 

wspólnota? W swym fantazjowaniu gotów byłem posuwać się do najbardziej 

dziwacznych pomysłów. I nawet sprawiało mi zadowolenie, że tak dalece potrafię 

już odbiegać od swego dotychczasowego racjonalizmu. 
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Mimo trudów nowego dla mnie życia, mimo przygnębienia, jakie chwilami 

dopadało mnie w trakcie stopniowego domyślania się prawdy o tym, co tu się 

wydarzyło, radziłem sobie całkiem nieźle. Zakwaterowałem się przy sklepowym 

magazynku, z którego korzystałem do spania i ochrony przed włóczącą się po 

okolicy leśną zwierzyną, także podczas deszczowej pogody. Przeszukując 

skrupulatnie znalezione schowki, co i raz znajdowałem wiele pożytecznych 

rzeczy, które wzbogaciły dobytek samotnego wędrowca na obcym i pustym 

szlaku. Nigdy wcześniej nie przypuszczałem, ile zadowolenia mogą sprawić 

zwykłe przedmioty codziennego użytku – naczynia, proste narzędzia, nawet 

znoszone łachy.  

Znalazłem spory plecak w niezłym stanie, do którego upychałem to, co 

uznawałem za przydatne w dalszej podróży. Oczywiście, żywność, nawet 

puszkowana, nie wchodziła w grę, ale zaryzykowałem wzięcie kilku małych 

opakowań hermetycznie pakowanej soli, kawy, herbaty i innych tego typu 

rarytasów. Do tego doszły podręczne drobiazgi, trochę nici, sznurków i rzemyków 

– wszystko to dało się zapakować do niedużego blaszanego pudełka – nadto grubą 

bluzę roboczą w niezłym stanie. Buszując w tej gospodarskiej rupieciarni, 

przypomniałem sobie z dzieciństwa, jak Ben, kręcąc się po małym składziku w 

swej chacie, gdzie trzymał mnóstwo rozmaitych rzeczy, nieraz powtarzał, że 

nigdy nie wiadomo, co, kiedy i do czego może się przydać. Teraz idąc za jego 

nauką, gromadziłem sporo różności, które z czasem okazały się szalenie 

przydatne. Szczególnie cennym znaleziskiem były paczki świec – w Mieście 
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używano ich jako snobistyczną ozdobę, tu natomiast, gdzie zapewne 

przestrzegano surowego reżymu oszczędzania energii, służyły do celów raczej 

praktycznych. Ale chyba nie tylko – o czym przekonałem się z chwilą, gdy 

odkryłem ruiny, usytuowane dalej na uboczu, poza skupiskami domów 

mieszkalnych.  

 Budynek z cegły nie był sam w sobie spalony do cna, niemniej wnętrze 

zostało wypalone doszczętnie z wyjątkiem kilku kamiennych i metalowych 

fragmentów. Zarosła je bujna roślinność, a objęły w posiadanie małe zwierzęta, 

urządzając sobie w nim legowiska. Na popękanym podeście, pod jedną z 

osmalonych ścian, zastygły duże kawały wosku, wokół niego zaś leżało sporo 

szczątków dzieci i dorosłych. Katastrofa nadeszła więc w chwili jakiegoś 

zgromadzenia i zastała obecnych tam ludzi znienacka tak, że nie zdążyli, czy nie 

dali rady uciec. I oto ku mojemu zdumieniu spostrzegłem, że w tym zniszczonym, 

spopielonym wnętrzu, zachował się niemal bez szwanku duży krzyż z grubego 

drewna. Lekko tylko nadpalony, leżał zwalony na podłodze, ja zaś gapiłem się na 

niego, nie bardzo wiedząc, z czym mam do czynienia i co się tu wydarzyło. 

Doczepiona u góry rzeźba półnagiego mężczyzny stwarzała wrażenie zgoła 

niesamowite – wisząc z pochyloną głową, jakby zastygłą w bólu, był niczym 

niemy świadek okrucieństwa, jakie zadano tutejszym mieszkańcom. 

Widziałem już taką figurę – tyle że o wiele mniejszą – we wczesnych latach 

szkolnych, zawieszoną na ścianie w pracowni mego ówczesnego opiekuna – 

starego majstra-antykwariusza, u którego wtedy mieszkałem. Jon, człowiek o 
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złotych rękach, reperował różne zepsute, zwykłe drobiazgi, ale też z pietyzmem 

rekonstruował rzadkie już starocie, przywracając im blask i piękno, które tak 

kochał. Znosili mu je ludzie głównie starsi, którzy przez jakieś atawistyczne 

sentymenty, uchodzące w naszych czasach za dziwactwa, czuli przywiązanie do 

rodzinnych pamiątek. Trafiały się też i prawdziwe antyki dużej wartości, zbierane 

przez bogatych i snobistycznych kolekcjonerów zewsząd, skąd się tylko dało.  

Jon, żyjący na uboczu, postać ze wszech miar anachroniczna i nieco 

cudaczna – chociaż na swój sposób znana jako chodząca encyklopedia historii 

dawnych czasów i dawnej sztuki – był ceniony przez jednych i drugich. Swoją 

wiedzę i płynącą z niej mądrość pokrywał ironiczną zrzędliwością i szorstką 

gburowatością, lecz w mizernym ciele mocno przygarbionego mistrza rękodzieła, 

całymi dniami ślęczącego nad swymi cudeńkami, serce biło wielkie i dobre.  

Wiszący w ciemnym kącie niemal pod sufitem pracowni mały krzyżyk z 

wyraźnie zaznaczoną na nim postacią uważałem za jeden z elementów wystroju 

wnętrza – bałaganiarskiej graciarni, zawalonej mnóstwem drobiazgów. Potem 

dowiedziałem się, że jest to symbol starej religii, zakazanej w Mieście, a jego 

eksponowanie, nawet w domach prywatnych, karane jest grzywną. Jon zakazem 

się nie przejmował, zresztą rozmaite straże omijały jego dom, wiadomo było 

bowiem, że ma wśród swych klientów ważne osobistości, a z taką protekcją 

funkcjonariusze i szpicle woleli nie zadzierać.   

Stary antykwariusz często spoglądał na krzyż, ale nigdy ani słowem nie 

wspomniał, czym jest, ani czemu, skąd i po co tam się znalazł. Gdy raz go o to 
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spytałem, zbył mnie jakimś ogólnikiem i na tym poprzestał. Kiedyś, patrząc w 

tamtą stronę, rzucił tylko dziwną uwagę, mówiąc, że po śmierci wreszcie 

przekona się, jak to tam jest po drugiej stronie u dobrego pana boga za piecem. 

Na moje zdziwione i pytające spojrzenie tylko machnął ręką i coś burknął pod 

nosem. Gdy umarł, jego siostra chciała mi krzyżyk podarować, twierdząc, że brat 

by sobie tego życzył, lecz wymówiłem się, czym chyba ją zasmuciłem – tak mi 

się w każdym razie wydawało. Jakże wtedy byłem głupi…  

Wypalony do cna budynek z zachowanym niepojętym trafem reliktem 

dawnej wiary niewątpliwie służył jako miejsce odprawiania obrzędów 

religijnych, jego zaś rozmiary – sądząc po zgliszczach – wskazywały, iż 

uczestniczyło w nich wielu ludzi, w tym także dzieci. Zatem religia była dla tej 

społeczności czymś na tyle ważnym, że nie odstąpili od niej, mimo iż została 

wykluczona z nowo proponowanego ładu powszechnego postępu. Zapewne 

podobnie działo się w wielu innych ośrodkach pozamiejskich, które spotkał 

podobny los, jak to tutaj zniszczone miasteczko. Pozbywano się ich niewątpliwie 

z wielu powodów, lecz ten akurat musiał mieć w tych działaniach 

pacyfikacyjnych szczególne znaczenie – najwyraźniej chodziło o tępienie 

wszelkich śladów dawnej tradycji i związanej z nią symboliki. Okrucieństwo, z 

jakim tego dokonywano, świadczyło o bezlitosnej wręcz zapiekłości, z jaką 

rodzący się i krzepnący system miast planowo i systematycznie czyścił świat dla 

zaprowadzenia własnych w nim porządków. 
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Lecz pamięć o dawnej religii przetrwała – nawet w Mieście. 

Przechowywali ją pojedynczy ludzie, chociażby tacy jak Jon, czy mój 

dobroczyńca z bazy na polach uprawnych, wspominający swego dziadka. Co 

ciekawe, mimo wszystkie odmienności, obydwu cechowała zdumiewająca 

odporność na zaaplikowane wszem i wobec totalne zgłupienie i zniewolenie. 

Zapewne podobnych do nich było niemało, lecz pozostawali nieznani i 

niewidoczni, gdyż bez wątpienia kryli się ze swą wiarą. Co dzięki temu zyskiwali 

w życiu? Czy im to w czymś pomagało? Chyba tak, lecz na pewno nie w osobistej 

karierze czy wymiernych sukcesach.  

W ich przekonaniu istniał jakiś bóg – tajemnicza, niewidzialna siła 

sprawcza, rządząca ludzkimi losami, którą uznawali za swoistą realność, tyle że 

nie z tego świata – cokolwiek to miało znaczyć i jakkolwiek nonsensownie 

brzmiało. Tak sobie tłumaczyłem ich słowa, aczkolwiek nie tylko chyba w 

słowach tkwiło sedno sprawy. Jednakże z braku wiedzy, także z racji właściwego 

mi sceptycyzmu człowieka nauki nie potrafiłem znaleźć racjonalnych przesłanek 

dla roztrząsania spraw, wykraczających poza moją zdolność pojmowania 

rzeczywistości.  

Wbrew temu, co sugerował majster z bazy, swoją udaną ucieczkę z Miasta 

przypisywałem wyłącznie własnej zmyślności, determinacji i odrobinie szczęścia 

– aczkolwiek przyznać musiałem, że napotkanie go i wydostanie się stamtąd jakże 

niezwykłym sposobem daleko wykraczało poza granice zwykłego 

prawdopodobieństwa. Tak czy owak, od tamtej pory, zwłaszcza po dziwnej jego 
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uwadze, jaką był rzucił mimochodem przy pożegnaniu, chwilami wracało mgliste 

przeczucie, że to, co się wtedy wydarzyło, było czymś więcej, niż tylko 

przypadkowym zbiegiem okoliczności. Odpędzałem je od siebie z jednego 

prostego i oczywistego dla mnie powodu – nie znajdowałem żadnej sensownej 

celowości wyższego rzędu, dla jakiej miałoby to dotyczyć właśnie mnie.   

Koczowanie w ruinach spalonego miasteczka urządziłem sobie całkiem 

znośnie, opanowałem też sztukę zdobywania jako takiego jedzenia, nawet 

łowienia małych rybek w rzeczce przy pomocy znalezionego niedużego sita, który 

zamocowałem na długim kiju. Zadbałem o odzież, uzupełnioną tym, co w 

schowkach nadawało się do wykorzystania – słowem jak na warunki, w jakich 

przyszło mi teraz żyć, nie było najgorzej. Nie kwapiłem się więc zbytnio z 

ruszeniem w dalszą drogę, ochłonąłem z nerwowego napięcia z dni ucieczki, 

wieczorami rozpalałem małe ognisko i przemyśliwałem swoją sytuację – tę 

wcześniejszą i tę obecną. Porządkowałem wspomnienia i – wracając wciąż do 

pytania starego Bena – zastanawiałem się, co dalej? Byłem bowiem wolny, lecz 

ta wolność okazywała się moim największym problemem. Jak i do czego ją teraz 

wykorzystać?  

Kilka razy wypuściłem się na całodniowe wycieczki po dalszej okolicy, 

lecz nie znajdowałem już nic szczególnie ciekawego, co wzbogacałoby moją 

wiedzę o dawnych tubylcach i ich życiu. Co robili, czym się zajmowali, jak radzili 

sobie bez dostępu do zasobów z zewnątrz? Jak i czego uczyli dzieci? Skąd brali 

się ich fachowcy i technicy? Na co chorowali i jak się leczyli? Jak się rządzili?  
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Prawdę mówiąc, brak danych uniemożliwiał odtworzenie dokładnego obrazu 

tamtego świata, ja zaś nie chciałem puszczać się w spekulacje bez pokrycia. 

Uznałem, że wiele rzeczy wyjaśnię sobie, gdy natrafię na inne tego typu 

pozostałości lub na ludzkie wspólnoty, które przecież gdzieś musiały przetrwać i 

jakoś się zorganizować. Trochę zwlekałem z podjęciem decyzji o wymarszu, lecz 

w końcu spakowałem plecak i torbę, i tak objuczony opuściłem to ponure w sumie 

miejsce, gdzie znalazłem nie tylko sporo informacji o przeszłości, ale przy okazji 

wiele rzeczy, przydatnych do dalszego wędrowania.  

  Wcześniej długo zastanawiałem się nad wyborem dalszej trasy podróży. 

Dotąd szedłem wzdłuż koryta rzeki i oddaliłem się od pól uprawnych – skromnie 

licząc – około dwustu kilometrów, co w sumie dawało ich dobrze ponad czterysta 

od samego Miasta.  Czułem się więc bezpiecznie, nie sądziłem bowiem, żeby po 

tak długim czasie komuś jeszcze zechciało się mnie ścigać po wertepach i lasach 

na ziemi niczyjej. Był człowiek, nie ma człowieka – i wystarczy. Lecz dokąd iść 

– i którędy? Mogłem dalej trzymać się rzeki – lecz niby czemu? I jak długo? 

Istniała jeszcze inna możliwość, na którą wpadłem pewnego wieczora przy 

ognisku. Była tak oczywista, że aż zdziwiło mnie, iż tyle czasu trwało, zanim mnie 

olśniło.  

Przecież przed niemal stuleciem, gdy świat dopiero się domykał w 

gigantycznych metropoliach, istniała na pewno sieć dróg komunikacyjnych – 

szos, autostrad, czy nawet linii kolejowych – łączących rozproszone skupiska 

ludzkie. W miarę jak wyludniały się i znikały, ustawał między nimi ruch, niemniej 
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bez wątpienia zachowały się resztki po tych szlakach – choć bez wątpienia dzisiaj 

wszystko poniszczało i pozarastało dziką przyrodą, może nawet gdzieniegdzie 

zamieniło się w kamienną pustynię. Szanse na to, by tam ktoś się uchował były 

właściwie zerowe, lecz pozostałości po nich musiało tam być co niemiara. 

Gdy tylko myśl ta przyszła mi do głowy, zacząłem szukać podczas dalszych 

wypadów z mojej osady – bo teraz traktowałem ją jak swoją – śladów czegoś, co 

pasowałoby do tej koncepcji, lecz niczego takiego nie znalazłem. Cóż, minęło już 

przecież tyle czasu. Może źle się rozglądałem, może była tu kiedyś mała lokalna 

droga dojazdowa, po której nic nie zostało albo która zarosła już bardzo bujną 

roślinnością, może trzeba było wybrać się dalej w głąb lasu – dość, że skończyło 

się na niczym. Nic też nie wskazywało na istnienie tu przed laty czegokolwiek, 

co przypominałoby jakiś most, chociażby malutki. Lecz nie zniechęciłem się do 

tego pomysłu, jako że wydawał się wart rozważenia na przyszłość.  

Ponieważ żywotną dla mnie sprawą był dostęp do wody, więc trzymałem 

się dotąd rzeczki, brnąc wyłącznie przez okalające ją tereny przybrzeżne. 

Zapewne dlatego nie natknąłem się żaden trakt komunikacyjny ani na połączenia 

między jej brzegami – była jeszcze wąska, więc jeśli nawet takie budowano, to 

raczej niezbyt okazałe i trwałe. Ludzie tu zniknęli, czas zrobił swoje i szukaj 

wiatru w polu. Sensowne jednak wydawało się przypuszczenie, że dalej, gdzie 

rzeczka przechodziła w szeroką rzekę, pojawią się jakieś resztki betonowych lub 

stalowych elementów konstrukcji mostowych. I to właśnie przesądziło o wyborze 

dalszego kierunku wędrówki. Zadowolony z takiego postanowienia uznałem, że 
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będę trzymał się tego planu, odkładając zastanawianie się nad tym co dalej na 

później, gdy ewentualnie potwierdzi się moja hipoteza. Zresztą, byłem przecież 

wolny, nie gonił mnie ani czas, ani ludzie, mogłem więc sobie eksperymentować 

do woli.  

Trwało to cały tydzień, lecz wreszcie dotarłem do miejsca, w którym 

czekało mnie wiele niespodzianek geograficzno-krajoznawczych – choć nie 

tylko. Rzeki mają to do siebie, że zbierając po drodze maleńkie dopływy nabierają 

mocy i rozmiarów, a w końcu same wpadają do rzeki dużej, płynącej gdzieś hen 

w siną dal – albo do jakiejś jeszcze większej rzeki albo wprost do morza. Tak 

uczono mnie w szkole, teraz zaś miałem okazję przekonać się, jak to wygląda w 

naturze. Na mapach takie połączenia wyglądają ładnie i prosto, jednak czasem 

przekonałem się w rzeczywistości są mniejszymi lub większymi rozlewiskami, 

może i pięknymi krajobrazowo, lecz szalenie niewygodnymi do pokonywania 

piechotą. Zakola, zatoczki, płycizny, piaszczyste łachy, małe wysepki, bujne 

zarośla – wszystko to razem wymaga niezłej gimnastyki i wysiłku, ale też uwagi, 

by nie zabrnąć w jakąś wodno-bagnistą pułapkę. Wartko płynąca rzeka, nawet 

wielka, jest szczytem naturalnego ładu wobec chaotycznego nieuporządkowania 

obszaru rozlewiska. To teren, którego bez łódki nie sposób pokonać ani szybko, 

ani łatwo. 

Chyba że jest zagospodarowany przez dobrze pomyślany węzeł 

komunikacyjny, z drogami, podjazdami, estakadami i mostami, łączącymi 

obydwa brzegi głównej rzeki. I na takie oto cudo natrafiłem – aczkolwiek nie do 
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razu – tyle że w opłakanym stanie. Gdy wypatrzyłem je lornetką z daleka, w 

pierwszej chwili nie chciało mi się wierzyć w to, co zobaczyłem. Zdumiał mnie 

zarówno sam fakt istnienia czegoś takiego na kompletnym pustkowiu, jak i 

rozmiar zniszczeń rozległych niegdyś konstrukcji, zamienionych dziś w niemal 

całkowitą ruinę.  Co więcej, nawet z dużej odległości można było się domyślić, 

że nie tylko czas dokonał swego, lecz że znaczna jej część została chyba 

rozwalona w sposób zamierzony i celowy. Kto i czemu zadał sobie trud, by 

zlikwidować to, co zdawało się być ze wszech miar udane i pożyteczne? 

Niebawem miałem się przekonać, że nie ze wszystkim jest tak, jak to się 

wydawało na pierwszy rzut oka i z dużego oddalenia.  

Dotarcie do niego zajęło dwa dni, a dokładniejsze przebadanie – kilka 

następnych, aczkolwiek na wyciąganiu wniosków zeszło mi czasu o wiele więcej. 

Od dnia opuszczenia Miasta minął prawie miesiąc, lecz choć to i owo już 

zobaczyłem, jednak moje myślenie wciąż kręciło się wokół prostej dychotomii – 

świat wewnętrzny i świat zewnętrzny. Podział łatwy i jednoznaczny, lecz jakże 

uproszczony. Za każdym kolejnym zakrętem wędrówki przychodziło mi bowiem 

konstatować, jakim w istocie jestem ignorantem. Moja dotychczasowa wiedza – 

przecież wcale niemała – o tym, czym jest system w skali jednego mrowiska, co 

i rusz okazywała się zaledwie czubkiem ogromnej góry lodowej, wobec której 

czułem się bezradny niczym naiwna dziecina. Uprzednie odkrycie i przebadanie 

osady nad rzeczką było dopiero wstępem do procesu dochodzenia prawdy o 

świecie jako całości, a spenetrowanie nowego znaleziska – preludium do 
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sporządzenia szkicu jego pełniejszego obrazu, stopniowo wyłaniającego się w 

następnych etapach mej podróży.  

Już na samym początku intrygującym zaskoczeniem okazał się fakt, iż w 

tym rozległym rumowisku nietknięty pozostał most kolejowy bez dojazdów i 

ciągnącym się w obydwie strony torem jednoszynowym – a więc szlakiem 

transportowym nowszej generacji. Co więcej, wszystko wskazywało na to, że jest 

używany, aczkolwiek przez kilka dni, jakie tam spędziłem, nie przejechał nim ani 

jeden pociąg. Skoro go jednak zachowano i eksploatowano – choćby tylko 

sporadycznie – musiał komuś i do czegoś służyć. Reszta, czyli cała infrastruktura 

drogowa z przyległościami, była jednak rozwalona i bezużyteczna, nic też nie 

wskazywało na ślady jakiejkolwiek aktywności wokół jej szczątków. Nie 

mieściło się to w schemacie, a jakim dotąd postrzegałem świat. Stanąłem wobec 

zagadki niejako wielowątkowej – co tu kiedyś było, dlaczego zachowano tylko to 

połączenie, czemu ono służy i komu podlega? 

 Tajemnice są wyzwaniem, a ich rozwiązywanie – procesem, 

wymagającym cierpliwości. Jak dotąd zawsze udawało mi się – prędzej czy 

później – dochodzić do tego, co postanawiałem sobie wyjaśnić – czy to w pracy, 

czy w życiu osobistym. Wydostawszy się na wolność wiedziałem, że przyjdzie 

natykać się na zagadki, lecz moje o nich wyobrażenia czy przewidywania nie 

wykraczały poza ekstrapolacje w ramach logiki systemu, który dobrze znałem. 

Dlatego w pierwszym odruchu pomyślałem – nie bez zrozumiałego niepokoju – 

że zapewne wszedłem na teren, zarządzany przez inne miasto; taka trasa kolejowa 
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nie może przecież być bezpańska. Lecz coś tu się nie zgadzało, a mianowicie brak 

pociągów, żadnego ruchu, żadnej aktywności przewozowej, żadnych ludzi, 

żadnej straży. Dokoła pustkowie, równina, trochę pagórków, las, rzeka i dzika 

natura bez śladów jakiegokolwiek jej zagospodarowania. Ten czynny most i tor 

po obydwu jego stronach, biegnący nie wiadomo, dokąd i po co, był 

zdumiewającą anomalią w porównaniu z tym, co w moim pojęciu powinno 

cechować systemową, w każdym calu funkcjonalną organizację każdego miasta i 

jego zaplecza.  

A może to dziwo zainstalowano bez konkretnego przydziału z rozdzielnika, 

jaki swego czasu ustaliła unia miast? Lecz przecież bez jej zgody nic tak dużego 

i chyba ważnego istnieć i funkcjonować nie ma prawa – tym bardziej, że w grę 

wchodzą setki, jeśli nie więcej kilometrów linii kolejowej, tabor, eksploatacja i 

obsługa. Zatem musi być na to przyzwolenie w ramach jakiegoś porozumienia 

wyższego rzędu, o którym wiedzą tylko władze poszczególnych miast. Ponieważ 

zwykłym mróweczkom z niczego nie muszą się tłumaczyć, ani nikomu nic 

wyjaśniać, więc tego rodzaju umowa – a w każdym razie jej szczegóły operacyjne 

– pozostaje niejawna, nawet dla szeregowych członków lokalnych elit. Biorąc 

jednak pod uwagę praktyczne aspekty funkcjonowania takiej infrastruktury, 

wiedzieć o niej muszą dość liczne grona ludzi – zatem wariant o ścisłej 

tajemniczości wydał mi się nieco naciągany.  

O żadnej więc samowoli nie może tu być mowy. Tak to już bowiem zostało 

niegdyś ustalone, że gdyby któreś miasto chciało wyłamać się z przyjętych 
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porozumień, zostałoby surowo skarcone – chociażby odcięciem od dostaw 

surowców, wiedzy i najnowszych technologii – albo wręcz spacyfikowane. Do 

awantury na taką skalę potrzeba by jakichś cichych sojuszy, co przy stworzonym 

centralnie mechanizmie wzajemnego informowania się i kontrolowania – a przy 

okazji i szpiegowania – skazane byłoby na zduszenie takiej inicjatywy w samym 

zarodku. Pozostawała więc opcja jedyna z możliwych – ten przeklęty most i kolej 

to elementy czegoś megasystemowego, służącego zaspokajaniu potrzeb 

wszystkich zainteresowanych. Tylko czego? 

Sam z siebie był właściwie bez sensu. Skoro jednak jest jedna taka linia 

kolejowa, to czemu nie miałaby istnieć cała ich sieć? Wydało mi się to całkiem 

logiczne – a odpowiedź na to pytanie tak oczywista, że aż zaskoczyła mnie własna 

głupota, iż na nie wcześniej nie wpadłem.  

W Mieście, zamknięty jak pod kloszem, we własnym światku pracy, 

ambicji i obsesji na temat swego pochodzenia, niewiele myślałem o rzeczach 

spoza kopuły, jaką jest się nakrytym. W środku machina działa bez zarzutu, jest 

wszystko, co potrzebne do życia, nawet w getcie Wzgórza – mimo że to niewola, 

choć bez krat. Ludzie mają domy, jedzenie, ubrania, telewizory i sto tysięcy 

rzeczy codziennego użytku i zbytku. To zapewnia system, który ich eksploatuje, 

ale i dba o minimum ich egzystencji, czasem wygód, a niekiedy nawet złudnego, 

kolorowego komfortu. Reszta mało kogo interesuje – a przecież nic z tego nie 

bierze się znikąd, z powietrza.  



135 
 

Cóż, tak to zostało urządzone i jest zarządzane, że ludzie mają w Mieście 

świat dany, ale nie mają pojęcia jak jest dawany. Skutecznie wbija im się głowy, 

że nie ma co za dużo wiedzieć, bo to nikomu do niczego nie jest potrzebne. Każdy 

robi to co ma zalecone, dostaje tyle, ile konieczne do życia i relaksującej zabawy 

– i wystarczy! Ja sam, choć miałem się – dzięki naukom mych mentorów oraz 

własnej wiedzy i pozycji – za kogoś lepszego, rozumniejszego, lepiej 

poinformowanego i wtajemniczonego, to przecież też pozostawałem skuty 

systemowymi ograniczeniami.  

Przy tym moście, postawiony wobec dziwnej zagadki, zacząłem sobie 

zdawać sprawę, że choć uciekłem z Miasta, to jednak Miasto wciąż jeszcze we 

mnie tkwi. Ta świadomość zakiełkowała nie w tamtej osadzie, w której 

znajdowałem ponure dowody na to, o czym dobrze wiedziałem, lecz właśnie tu, 

na tym rumowisku z pozornie absurdalną linią kolejową. Lecz czemuż by to 

właściwie miał być absurd? Otóż to – do pytania Bena dołączyłem swoje własne: 

a dlaczego by nie? Gdy nadziewasz się na paradoks, odrzuć to, co go czyni 

nierealnym. Czegoś takiego uczono nas na studiach, zresztą sam nieraz 

stosowałem z powodzeniem tę zasadę w swej pracy badawczej. Teraz zaczynałem 

przekonywać się, że doskonale nadaje się do wyjaśniania tego, co mi tu nie pasuje 

do nawyków i schematów opisu rzeczywistości.  

To zaskakujące, jak i kiedy otrzymujemy kolejne lekcje pokory – i w jakich 

sprawach. Przez kilka dni czułem, że na skali samooceny spadam daleko poniżej 

miejsca, na którym lokowałem się wcześniej. Lecz przy okazji zrodziło to we 
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mnie chęć wyjaśniania sobie tego, co tu znalazłem, metodą stawiania 

najdzikszych nawet – w moim dotychczasowym pojęciu – hipotez i tworzenia 

nowych koncepcji świata, który dopiero zaczął odkrywać przede mną swoje 

tajemnice. Jednocześnie wykluwał mi się nowy cel życiowej awantury z 

odzyskaną wolnością, tą zewnętrzną – przenikniecie przez zasłonę, za którą kryć 

się musi coś więcej niż tylko prosty obraz podzielonej planety, jaki dotychczas 

uznawałem za prawdziwy. Skończyło się tułanie bez sensu, bez pomysłu – co nie 

znaczy, że wiedziałem od razu czego konkretnie szukać i gdzie. Niemniej moje 

eksperymenty myślowe prowadziły do wielu wniosków, które należałoby 

posprawdzać.  

Zaniechałem skupiania się na szczegółach, choć, oczywiście, przez cały 

czas w miarę dokładnie penetrowałem resztki odkrytej konstrukcji. Wdrapałem 

się też na most i przekonałem, że tor był w doskonałym stanie – zatem używano 

go, aczkolwiek najwyraźniej nieregularnie. Nabrawszy pewności, że mam do 

czynienia z realną przesłanką, uprawniającą do przyjęcia za pewnik istnienie sieci 

komunikacyjnej między miastami – przynajmniej na tym kontynencie – puściłem 

wodzy wyobraźni, wszelako pod nadzorem logiki i rozumu. Każda hipoteza, 

nawet najbardziej fantastyczna, ma bowiem sens tylko wtedy, gdy ogarniając to, 

co znane, dowiedzione i sprawdzone, nadaje temu nowe znaczenia i jest w stanie 

wyjaśnić niejasności – nawet sprzeczności – w dotychczas obowiązującym 

kanonie oglądu i opisu rzeczywistości.  
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Istnieje coś takiego, co zwie się teorią systemów i teorią układów 

złożonych. Pierwsza uczy o zasadach tworzenia i funkcjonowaniu struktur 

wielopoziomowych, druga – o ich równowadze i trwałości. Z wędrowca i 

eksploratora zamieniłem się więc teraz w analityka. Miałem dość wiedzy ogólnej, 

dobrego przygotowania matematycznego i własnego doświadczenia, żeby 

pokusić się o wymyślenie sobie na własny użytek takiego modelu świata – z 

oczywistych względów bardzo ogólnego – który spełniałby kryteria i wymogi 

obydwu tych teorii, z uwzględnieniem najrozmaitszych przedziałów 

nieoznaczoności. Krótko mówiąc, przyszedł czas na układanie sobie w głowie 

wszystkiego od początku. 

Każde miasto to układ zamknięty, ale jego samowystarczalność jest jednak 

tylko pozorna, gdyż nie może być ze wszystkim całkowita. Byłoby to wbrew 

naturze i logice. Co prawda, niewyczerpane źródła darmowej energii umożliwiają 

wytwarzanie nieograniczonej ilości dóbr tanim kosztem, niemniej nie biorą się 

one przecież z niczego. Przy dzisiejszym stanie fizyki, chemii i nanotechnologii 

projektuje się materiały o dowolnych właściwościach i w dowolnych ilościach, 

nadając im dowolną postać użytkową. Można je programować wedle uznania, 

można je poddawać każdemu recyklingowi. Lecz do tej produkcji potrzebne są 

jednak najrozmaitsze surowce, bo sama tylko manipulacja na poziomie 

cząsteczkowym i atomowym nie wystarcza. Sztucznie wytwarzane materiały 

same z siebie się nie namnażają i nie reprodukują! 
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To trochę podobnie jak w genetyce – stworzenie sztucznej tkanki żywej czy 

sztucznego człowieka metodą obróbki i kompilowania samych tylko 

cząsteczkowych modułów jest niemożliwe, potrzebny jest wyjściowy, naturalny 

surowiec biologiczny, przynajmniej jako matryca. To bariera, której przekroczyć 

się jeszcze nikomu nie udało – i według mnie nikomu nigdy nie uda. 

Skomplikowane równania technologii genetycznej mają formalnie takie 

rozwiązania, które – prawidłowe w teorii – pozostają i pozostaną poza zasięgiem 

aktualizacji w praktyce. Zresztą już od jakiegoś czasu, mój chłodny racjonalizm i 

sceptycyzm naukowca coraz bardziej kruszał, a spod tego gruzu wyłaniało się 

przekonanie, iż materia, z jakiej zbudowany jest ludzki organizm, sama z siebie 

jest jedynie tworzywem, które coś musi wprawiać w ruch, by zaistniał człowiek 

z jego umysłem, wolą, emocjami i pragnieniami.  

Tak, jak maszyna bez dopływu energii pozostaje jedynie kupą 

bezużytecznego złomu, tak człowiek bez jakiegoś specyficznego napędu 

pozostaje jedynie workiem narządów i kości. Geny muszą być czymś 

aktywowane, procesy biofizyczne muszą zostać jakoś uruchomione, żeby 

zaistniało i rozwinęło się życie. Tu nie wystarczy pojedynczy impuls elektryczny, 

żeby cała maszyneria biologiczna o niewyobrażalnym wręcz stopniu złożoności i 

organizacji wewnętrznej w ogóle zaistniała, wystartowała i działała na zasadzie 

samoorganizacji i samopodtrzymania układu. Co prawda, wyposażona jest we 

wdrukowane algorytmy celowej interakcji z otoczeniem, by czerpać z niego masę 

i energię – lecz taki automatyzm ma każdy mniej lub bardziej skomplikowany 
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robot. A pozostaje przecież jeszcze otwarta kwestia celowości i racji bytu takiego 

tworu, jakim jest żywy człowiek. 

Potrafimy w życie ingerować, potrafimy nim manipulować, lecz nie 

potrafimy inicjować samych początków jego zaistnienia. Owszem, udaje się 

tworzyć rozmaite hybrydy, mutacje, nawet całe organizmy i ich części, lecz 

materiał wyjściowy trzeba pobierać z tego, co daje natura. A i wtedy nie sposób 

przekroczyć granicy sztucznie podtrzymywanej homeostazy – nie mówiąc już o 

inteligencji czy świadomości. Możemy człowieka zmieniać, modyfikować, 

udoskonalać jego funkcjonowanie – lecz nie jesteśmy w stanie go stworzyć od 

zera. Brakuje nam bowiem czegoś, co najwyraźniej pozostaje poza zasięgiem 

naszych możliwości.  

Nie da się tworzyć czegoś z niczego. Każde miasto ma ogromne własne 

moce produkcyjne i siłę roboczą, wytwarza co tylko potrzebne – lecz nie ma 

własnych źródeł surowców. Ma zaplecze żywnościowe, wodę, dysponuje 

dowolną ilością energii, lecz nie ma swoich kopalin i przemysłu ich wydobywania 

i ekstrahowania, choć jest w stanie przerabiać je na wszystko, co zechce oferować 

każdemu odbiorcy. Posiadanie własnego zaplecza w pełnym zakresie tabeli 

Mendelejewa jest niemożliwe z powodów naturalnych i nie do udźwignięcia 

systemowo w ramach pojedynczego miejskiego molocha. Lecz od czego jest unia 

miast?  

W tym momencie wkroczyłem na grząski teren swobodnych spekulacji. 

Wyobraźnia podpowiedziała odpowiedź prostą, zwłaszcza w kontekście 
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czasowym dalekiej przeszłości. Oto przed ponad wiekiem, w okresie wielkich 

przemian, dzięki długofalowym programom masowej depopulacji – tajnym, 

bardzo drastycznym, ale też bardzo skutecznym – zmniejszono ilość ludzi na 

świecie o dobrze ponad połowę. Zgromadziwszy resztę w wielkich, zamkniętych 

aglomeracjach miejskich, zamieniono ją w niewolniczą masę – to dało się zrobić 

w sumie dość łatwo, choć nie bez oporów i ofiar; strach, a potem narastająca, 

otępiała uległość z początku nie były jeszcze tak wszechobecne. Procesy te 

toczyły bez przerwy i sukcesywnie przynosiły efekty, pożądane zarówno przez 

tych, którzy je zawczasu zaplanowali, jak i tych, którzy je przez długie lata 

realizowali.  

Lecz zasobów nie dało się podzielić ot tak, każdemu miastu po jednej 

działce. A zgodnie z umową korzystać z nich miały wszystkie miasta bez wyjątku. 

Nadto przyjęto jedno ważne ograniczenie – na terytoriach im przynależnych nie 

miała prawa działać żadna, choćby malutka, ale osobna kopalnia; szło o 

zapobieżenie pokusom monopolizacji któregoś z surowców. Niezbędne więc 

stało się zorganizowanie centralnego systemu dostępu i dystrybucji tych dóbr – 

oczywiście, pod wspólnym nadzorem – wydobywanych tam, gdzie występują w 

przyrodzie.  

Taki obraz wydał mi się logiczny i sensowny, niemniej pojawił się pewien 

problem. Na Ziemi powstała nieco około setki miast – lecz na kilku kontynentach! 

Czy na każdym z nich stworzono niejako lokalne centra z własnymi zasobami, 

czy też istnieje coś na kształt centrali głównej? Po zastanowieniu zarzuciłem na 
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razie ten wątek, gdyż wydał mi się raczej natury techniczno-organizacyjnej niż 

zasadniczej. Tak czy owak jakoś to rozpracowano i chyba wciąż działa bez 

zarzutu, gdyż nigdy w przeszłości nie dotarł do mnie żaden sygnał o tym, że na 

styku miast dzieje się coś niepokojącego; a przecież miałem dostęp do wielu 

informacji, przeznaczonych wyłącznie dla kręgów wtajemniczonych.  

Wszelako na samych surowcach sprawy się jednak nie kończą – trzeba je 

przecież przetwarzać, chociażby wstępnie, do stanu półproduktów, potrzebnych 

do wytwarzania niezliczonej ilości dóbr. W dawnych czasach kopalnie i huty były 

przemysłowymi kombinatami, wykorzystującymi pracę wielkich rzesz 

robotników, lecz dzisiaj, przy niemal pełnej automatyzacji i robotyzacji 

produkcji, są fabrycznymi kompleksami niejako inteligentnymi, z obsługą 

zminimalizowaną do nadzoru nad komputerami i elektroniką. Niczym żywe 

organizmy z własnym układem nerwowym – tyle że woły robocze – są w 

znacznym stopniu samosterowne, a człowiek, niczym nadzorca, decyduje, jaki 

program w danym momencie im zadać. Oczywiście, złożoność takich układów z 

konieczności rodzi problemy z niezawodnością ich elementów wykonawczych, 

lecz tu wystarczy tylko prosty nadzór konserwatorski doborowych specjalistów. 

Swego rodzaju analogią może być baza na polu uprawnym, z której wyruszyłem 

pociągiem w daleki świat – całą jej mechaniczną maszynerię z powodzeniem 

obsługuje jeden doskonały i wszechstronny fachowiec. 

Dzisiaj mamy świat modułowy i wszystko – nie tylko wytwory, ale również 

najbardziej złożone działania i procesy – przekłada się na składowe, z których – 
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niczym z klocków dla dzieci – składa się pożądane całości, tyle że na dowolną 

skalę. Dlatego nawet tak ogromne i skomplikowane przedsięwzięcia jak 

wydobywanie i przetwarzanie surowców nie wymagają bezpośredniego udziału 

w nich bardzo dużej ilości ludzi. Pozwala to wydzielać zamknięte strefy, 

terytorialnie nie za duże, lecz funkcjonalnie na tyle sprawne i wydajne, by 

zaspokajać potrzeby wielu miast i zapewniać w nich moce przerobowe lokalnej 

produkcji finalnej – bardzo różnorodnej.  

Tak oto, krok po kroku, z jednej tylko przesłanki, wywodziłem sobie w 

głowie obraz świata w jego wersji megasystemowej – jeden most i jedna dziwna 

linia kolejowa, a tu proszę, jakie wnioski. W gruncie rzeczy nie były one niczym 

odkrywczym tyle tylko, że zwykli mieszkańcy miast nad takimi sprawami w 

ogóle się nie zastanawiają – bo i po co? Byłaby to wiedza dla nich bezużyteczna 

– zresztą, co by miało z niej dla nich wynikać? Zamknięci w swoich granicach, 

zaopatrywani we wszystko, co niezbędne, a nawet zbytkowne, zadowalają się z 

tym, co dostają i raczej nie odczuwają potrzeby wnikania w to, co i skąd się to 

wszystko bierze. System jest dla nich stabilny, więc nie ma co dociekać tych 

aspektów jego mechaniki, która i tak pozostaje poza ich zasięgiem.  

Ja sam przez całe życie również nie zaprzątałem sobie głowy tego rodzaju 

domysłami, a przecież powinienem był nie raz i nie dwa zastanowić się, skąd 

bierze się chociażby skomplikowane oprzyrządowanie i wyposażenie 

laboratoriów w moim instytucie. Od tego był osobny dział, który to załatwiał 

według zgłaszanych potrzeb – od materiału biologicznego, po odczynniki i 
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elektronowe cudeńka badawcze i pomiarowe. Wszystko odbywało się niejako 

automatycznie, poprzez scentralizowany system informacji o gospodarce 

surowcowej Miasta. Składało się zamówienie – i już. Tak robili i robią wszyscy, 

traktując rzecz całą jako normalność funkcjonowania w pracy, do pewnego 

stopnia również w codziennym życiu prywatnym. Lecz kryje się przecież za nią 

coś daleko więcej, niż tylko sprawność stosownych miejskich służb i urzędów, 

tyle że przyzwyczajenie do wygody, jaką daje, nie skłania do refleksji szerszej 

natury.  

Poszedłem dalej tym tropem rozumowania, a oczywistość, wręcz 

konieczność istnienia megasystemowej struktury dostępu do pewnych dóbr 

przyszło uzupełnić o jeszcze inne obszary funkcjonowania świata w makroskali, 

takie chociażby jak łączność i szeroko rozumiany transport. Ktoś przecież musi 

nadzorować ogromną sieć satelitarną i skądś wystrzeliwuje się satelity, 

przygotowywane przez poszczególne miasta na ich własny użytek. Co prawda, 

połączenie współczesnych rozwiązań antygrawitacyjnych z napędami 

tradycyjnymi całkowicie odmieniło technikę latania wokół ziemi i poza nią, 

niemniej to już wyższa szkoła jazdy i potrzeba do tego osobnych zakładów, gdzie 

montuje się to wszystko w rakietach, dużych samolotach i helikopterach – niezbyt 

licznych, ale niezbędnych do różnych celów. Moduły modułami, lecz nade 

wszystko obowiązuje rachunek opłacalności – żadne miasto w pojedynkę na taki 

rozmach nie stać.  
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Drony to drobnica, składana w lokalnych zakładach, ale już wielkich i 

mocnych elektrowozów do pociągów nie opłaca się produkować tym sposobem. 

Miasta dostają gotowe pojazdy w stanie niejako surowym, a dalej już same, we 

własnym zakresie zajmują się ich oprzyrządowaniem, eksploatacją i konserwacją. 

Być może podobnie ma się rzecz z takimi ogromnymi maszynami rolniczym, jak 

ów kombajn, w którym uciekłem – nie jest to jednak pewne, gdyż zmontowanie 

takiego pojazdu nie wymaga w sumie zbyt dużo fatygi. 

  

Nic nie jest takie proste 

Zatem wychodzi na to, że podział świata nie jest zero-jedynkowy – 

zamknięte miasta i otwarta reszta, w której gdzieniegdzie żyją ponoć jakieś 

niedobitki na statusie zacofanych dzikusów. Na ogromnych, lecz wyludnionych 

przestrzeniach, wydobywa się i wstępnie przerabia surowce, produkuje ważne 

elementy globalnej infrastruktury, a wszystko to objęte jest jedną siecią 

transportową. Biorąc pod uwagę podział na kontynenty założyć należy, iż w 

niektórych zakresach każdy z nich to odrębny podsystem, połączony z innymi 

jednym centrum informacji i zarządzania. W efekcie mamy podział trójstopniowy 

– miasta, kontynentalne ośrodki produkcyjne i jedna centrala dla całego tego 

megasystemowego molocha. 

W tym prowizorycznym modelu, jaki sobie ułożyłem w głowie, wszystko 

wyglądało spójnie i elegancko, lecz gdy przyszło do zastanawiania się nad 

praktyczną stroną działania takiej makrostruktury, moja wyobraźnia zawodziła. 
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Ilość problemów organizacyjnych czy nawet psychologicznych zdawała mi się 

wręcz gigantyczna i nie ogarnięcia, bez przyjęcia kilku założeń, które same w 

sobie napawały grozą. Teoria systemów ładnie wygląda w rachunkach i 

równaniach, lecz w przełożeniu na konkrety pociąga za sobą przyjęcie 

określonych warunków brzegowych, w tym przypadku bilansu kosztów i strat w 

ludziach. Przyjąłem bowiem za pewnik, że wszystkie, wydzielone zakłady, to w 

rzeczywistości zamknięte obozy niewolniczej pracy, bez żadnych perspektyw dla 

skoszarowanych tam robotników – nawet jeśli są wśród nich wyspecjalizowani 

fachowcy.  

W miastach zachowano pozory normalności i ciągłość tradycyjnego życia 

społecznego – aczkolwiek pod wieloma systemowymi rygorami. Ludzi tresuje się 

od dziecka i skutecznie hoduje na pożytecznych i posłusznych obywateli, 

zostawiając im pewien regulowany margines swobody w życiu prywatnym – 

pilnując jednak na bieżąco, by nikomu nie przychodziły do głowy jakieś 

indywidualistyczne fanaberie. Technologie eugeniczne i depopulacyjne 

pozwalają utrzymywać ich liczebność na mniej więcej stałym poziomie – a w 

razie potrzeby dodatkowo ją zmniejszać; wszyscy są policzeni, oznakowani i 

pozamieniani w kody kreskowe. Od tego jest specjalne ministerstwo zasobów 

ludzkich., a do jego bilansów populacyjnych wchodzą nawet społeczne ścieki – z 

wielu powodów użyteczne getta biedoty. I choć życie pojedynczego człowieka 

niewiele w tych rachunkach znaczy, to jednak nawet jawne okrucieństwo – 

zwłaszcza w praktykach eugenicznych – jest uzasadniane względami 
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nadrzędnego interesu ogółu. Nikt nie oponuje, ludzie są skutecznie wyzuci z 

odruchów za wspólnotowych i dostatecznie przystosowani – nawet w 

emocjonalnych więziach – do konieczności życia w ramach narzuconych 

nakazów i zakazów.   

W obozach pracy – tak jak sobie to wyobraziłem – nikt nie bawi się w nawet 

w pozory.  Skierowanie tam bez wątpienia musi być biletem w jedną stronę. W 

bazach pól uprawnych ekipy obsługi wymienia się rotacyjnie, ponieważ leżą na 

kontrolowanych terenach podmiejskich, a ponadto nie ma tam żadnych tajemnic. 

W odosobnionych ośrodkach nie ma własnych mieszkań i domów, żadnej 

prywatności, rodzin, dzieci, dostępu do rozrywek – niczego poza codzienną 

harówką, serwowaną karmą i reglamentowanym odpoczynkiem. Taka 

eksploatacja musi szybko wyniszczać, fizycznie i psychicznie, pracownicy 

zamieniają się w ludzkie wraki, które się usuwa i wymienia na nowych 

niewolników. Oczywiście, pewności mieć teraz nie mogłem, ale byłem 

przekonany, że kto wypada z gry, tego się eliminuje – po prostu znika bez śladu. 

Być może, tak to urządzono, że mami się ludzi złudnymi nadziejami na powrót 

do swych miast w nagrodę za dobrą prace, lecz zapewne gdzieś ich się wywozi i 

po prostu uśmierca. Ktoś był – i już go nie ma; wystarcza podtrzymywanie 

legendy o udanych powrotach. Dlaczego nie? I kto to sprawdzi, czy cokolwiek 

zweryfikuje? 

Moje wyobrażenia i wizje były przerażające, lecz nie miałem żadnych 

złudzeń, co do prawdziwości hipotezy, jaką z nich wywiodłem. Sam przecież 
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doskonale wiedziałem – i to już od czasu studiów – skąd bierze się materiał 

biologiczny do badań i praktyk technologii genetycznej. Raz w życiu zobaczyłem 

na własne oczy jak się zabija i preparuje małe dziecko, przeznaczone do ćwiczeń 

studenckich. Było to straszne przeżycie, które potem skutecznie wyparłem, a w 

pracy nie pozwalałem sobie, by wracało z pamięci jako przestroga przed tym, co 

robiłem. Co prawda, uczestniczyłem w tym ponurym procederze tylko pośrednio 

i może dlatego nie zakłócało to mego dobrego samopoczucia znakomitego 

uczonego.  

Trzeba było dopiero wstrząsu, jakim okazała się perspektywa – wręcz 

wymuszona konieczność! – uśmiercenia jedną decyzją – w imię wyższej, ale nie 

mojej racji – pewnego nieznanego mi chłopca. Podczas wykonywania bardzo 

ważnego zlecenia z analizy genomów wyszło niezbicie, że musiał być moim 

własnym synem, o którego istnieniu nie miałem wcześniej zielonego pojęcia. W 

ostatniej chwili uratowałem mu życie, lecz kosztem innego dzieciaka, którego 

podstawiłem w jego miejsce, ryzykując nie tylko utratę wiarygodności 

zawodowej, ale i własnej głowy. Ponury paradoks błędnego koła – niegdyś mnie 

podstawiono za martwą duszę, żebym jako mały chłopczyk ze Wzgórza mógł 

zaistnieć w Mieście, teraz ja sam podstawiłem innego malca, żeby ochronić życie 

nieznanego mi przecież syna. Ale tamten niemowlak zmarł śmiercią naturalną, a 

tu trzeba by było żywego kilkulatka po prostu zabić. Przeważyło to szalę mojej 

wytrzymałości i zgody na bycie oprawcą.  
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Kiedy pracujesz w trupiarni – niechby to było nawet fantastyczne, 

czyściutkie i sterylne laboratorium naukowe - zawsze będziesz zalatywał trupem.  

Przez moje ręce przechodziły tysiące próbek żywego materiału, a ja właściwie w 

ogóle nie zastanawiałem się, skąd i jak go pobierano. Hodowana przez lata 

znieczulica powoli zamienia człowieka w zimnego cyborga, maszynę do 

wykonywania zadanych prac. Ta sprawa z dziećmi coś jednak we mnie obudziła 

– jakąś resztkę człowieczeństwa, jakby odruch więzów krwi, o czym pisywali 

niegdyś w książkach. Czy to owa dusza, o której mówili mi mądrzy ludzie? Jedno 

jest pewne – to doświadczenie, niezależnie od tego czym i dla kogo się skończy, 

będzie mnie uwierało już do końca życia.  

Zaczynałem boleśnie pojmować, że zło tkwi nie tyle wyłącznie w 

systemach, ich twórcach i nadzorcach, lecz przede wszystkim w nas samych. 

Nawet jeśli masz się za chodzącą doskonałość, to gdzieś w środku drzemie 

próżność i chęć wywyższania się ponad innych, których traktujesz jak 

przeszkody, stające co i raz na drodze twojej ambicji. Wtedy nie liczysz się z 

nikim i z niczym, byle dopiąć swego. Chcesz był lubiany i doceniony, lecz w 

istocie chodzi o zyskanie przewagi nad innymi, czyli o jakiś rodzaj władzy – 

choćby i malusieńkiej. To podnosi samoocenę, poczucie własnej wartości, 

uzyskiwane dzięki kolejnym sukcesom, za które cię podziwiają. Przyjmujesz za 

oczywistość, że tyle jesteś wart, ile zgromadzisz fantów – nie tylko kosztem 

pracy, ale także niepowodzeń konkurentów i rywali. Nie żal ci przegranych, bo 

uważasz, że sami są sobie winni – nierzadko nimi gardzisz, w najlepszym razie 
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okazujesz im swoją lekceważącą wyniosłość. Nie uznajesz żadnego innego 

kryterium, rozstrzygającego o tym, kim jesteś, jak tylko suma osiągniętych 

zysków.  

Ale nawet duża ich ilość w istocie niewiele mówi o tym, jaki jesteś. 

Powszechnie uważa się, że dobry to ten, który wygrywa, zły – który przegrywa i 

odpada z dalszej gry. W tej klasyfikacji miałem się wręcz za wspaniałego, lecz 

teraz, po wyzbyciu się miejskiego sztafażu, zobaczyłem, że te kryteria i podziały 

niewiele są warte. Według nich zostałem bowiem nikim – ściganym uciekinierem 

i bezimiennym wyrzutkiem, człowiekiem bez niczego, bez tych wszystkich 

etykietek, jakimi byłem przedtem oklejony. Czy to znaczy, że miałbym teraz mieć 

się za kogoś złego?  Nie straciłem przecież wiedzy i wielu umiejętności, mam 

dwie ręce, jestem sprawny, a czas, spędzony już na wolności pokazał, że nieźle 

sobie radzę w wojowaniu może nie z innym o dominację społeczną i zawodową, 

ale z przyrodą i własnymi słabościami o zwykłe przetrwanie.  

I jestem w tym całkiem niezły, z dnia na dzień coraz lepszy. Lecz opornie 

mi jeszcze idzie wyzbywanie się mentalnie i psychicznie z ukrytych głęboko 

potrzeb, a zwłaszcza potrzeby akceptacji i sukcesu. W mojej sytuacji to w istocie 

głupie odruchy, które przez tyle lat utrwaliły się, stając częścią mej natury. I łapię 

się na tym, że jeszcze nie wygasły. Ale przecież odniosłem już sukces wręcz 

niebywały – wyrwałem się z niewoli Miasta i jestem wolny, choć nieco zagubiony 

i bezradny w moim wędrowaniu. Tyle że nie ma tu widowni, która mogłaby mnie 

za to podziwiać. Zresztą, bez wyraźnego celu w relacji ze światem, pojęcie 



150 
 

sukcesu i tak trzeba mocno przewartościować i inaczej go mierzyć czy wyceniać. 

Bo czym miałby być teraz ludzki podziw i nad kim miałbym się wywyższać – i 

po co? Kto i za co miałby mnie teraz lubić, albo czemu się mnie bać? To prawda, 

brakuje mi wygód, jakie kupuje się za pieniądze – ale przecież żyję i – zważywszy 

okoliczności - całkiem nieźle sobie radzę.  

Z pewnego punktu widzenia niewątpliwym sukcesem jest zdobywanie 

powoli nieznanej mi dotąd wiedzy o świecie, także przemiana, jak we mnie 

zachodzi. Niezbyt to wymierne, ale czuję, że ma wielką wartość. Dokąd mnie to 

zaprowadzi? – nie wiem i nie chcę wiedzieć. Czasy planowania życia i 

kontrolowania każdego w nim posunięcia minęły bezpowrotnie. Przedtem każdy 

wybór był warunkowany wieloma ograniczeniami – zarówno wewnętrznymi jak 

zewnętrznymi. Z jednej strony napędzała mnie obsesja poznania tajemnicy mego 

pochodzenia i chęć uzyskania takiego statusu, który umożliwiałby dotarcie do 

stosownych kartotek Miasta. Z drugiej zaś były rygory systemu, czyli granice 

możliwości działania i konieczność podporządkowania się narzuconym zasadom 

funkcjonowania społecznego. Teraz obydwie te siły zniknęły, pozostałem sam ze 

sobą, bez żadnych krępujących mnie więzów. Jest to wspaniałe, lecz i bardzo 

zwodnicze. Zamarzyła mi się wolność – zdobyłem ja, lecz pytanie Bena nadal 

pozostaje bez odpowiedzi.  

Bo samo tylko rozpoznanie mechaniki megasystemu to jedno – można 

poświęcić temu kawał życia. Lecz czy to wystarczy? Jak i w czym ta wiedza mnie 

zmieni? Co mi da? Co z nią zrobię? I nie tyle po co, ile w imię czego? To ostatnie 
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zwłaszcza jawiło mi się bardzo mętnie, aczkolwiek było rozwinięciem idei 

wolności odzyskanej, tyle że bez pomysłu na dalsze jej spożytkowanie. Wejście 

do strefy zakazanej na razie doprowadziło mnie tu, pod ten absurdalny most – ale 

czym skończy się dalsza wędrówka? I jaki się stanę na końcu tej drogi? Czy w 

ogóle można tak stawiać pytanie o własną przyszłość, skoro teraźniejszość jest 

wielce niejasna i niepewna? Przecież może się skończyć chociażby dziś albo 

jutro? I co wtedy z odpowiedzią na nie? 

Wieczory, spędzane przy małym ognisku nad rzeką obok mostu, nastrajały 

refleksyjnie, lecz nie melancholijnie. Czasami przywoływałem różne 

wspomnienia, łapiąc się na tym, że najczęściej wracają te o młodziutkiej kobiecie, 

która – wedle mych obliczeń i uzasadnionych przypuszczeń – była matka mego 

syna. Studencki romans ze śliczną kelnerką trwał ponad rok, ale skończył się 

niezwykle niesympatycznie i to z mojej winy. Była dziewczyną prostą i dobrą, 

choć nieco zamkniętą – ale i ja nie byłem skory do otwartości. Wiedzieliśmy o 

sobie tylko tyle, ile chcieliśmy sobie powiedzieć, nie robiliśmy żadnych 

wspólnych planów na przyszłość. Oczywiście, ani słówkiem nie wspomniałem o 

swej zafałszowanej tożsamości, ona jednak wyczuwała we mnie jakąś 

zagadkowość, ale o nic nie dopytywała.  

Kończyłem właśnie studia, a dzięki rekomendacjom mych profesorów 

czekała mnie znakomita kariera. Rozbudzona ambicja aż we mnie buzowała, 

widziałem oczami wyobraźni, jak szybko wspinam się po szczeblach kariery i 

wkraczam na elitarne salony. Dlatego stopniowo nabierałem rezerwy wobec 
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dziewczyny, która w moim przekonaniu nijak nie nadawała się do roli przyszłej 

partnerki, towarzyszącej mi w wytwornym środowisku. I oto pewnego wieczora, 

podczas koleżeńskiego bankietu, mimowolnie dałem upust swojej próżności, 

głosząc zebranym, że teraz, jeśli będę miał taki kaprys, to zdobędę sobie każdą 

kobietę, nawet z najwyższych sfer. Następnego dnia dziewczyna zniknęła i nigdy 

już więcej jej nie zobaczyłem – zresztą, moja urażona duma powstrzymała mnie 

przed próbami jej odnalezienia. Wtedy nie zdawałem sobie sprawy, jak bardzo ją 

uraziłem – nie sądziłem bowiem, że aż tak uniesie się kobiecym honorem.  

Musiała być już wtedy w ciąży – nic o tym nie wspominała, lecz po 

pewnych oznakach mogłem się był tego domyślać. Ale głupota jest ślepa, a 

pyszałkowaty egocentryzm potrafi taką ślepotę zamienić nawet w okrucieństwo. 

Niestety, zrozumiałem to poniewczasie, dopiero przed kilkoma dniami, gdy 

wyszło na jaw, że według wszelkiego prawdopodobieństwa to właśnie ona jest 

matką mego dziecka. Urodziła je i sama wychowała, bez szukania ze mną 

kontaktu czy pomocy. Jedyne, co mogłem zrobić, to uratować chłopca przed 

śmiercią, wydając – wbrew oczywistym danym i obliczeniom – werdykt, iż nie 

kwalifikuje się jako żywy dawca kilku narządów do przeszczepów. Jednocześnie 

inne jeszcze związane z tym sprawy potoczyły się tak szybko i przybrały taki 

obrót, że zaraz po urzędowym zatwierdzeniu mej decyzji wyszedłem z instytutu i 

w drodze do domu postanowiłem – powodowany mnóstwem skrajnych emocji i 

w odruchu wściekłej desperacji – uwolnić się od Miasta, nie zastanawiając się, 
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czy moja ucieczka skończy się sukcesem czy zgubą. Coś we mnie pękło raz na 

zawsze – i dalej życie potoczyło się tak, jak się potoczyło. 

Może gdybym zdecydował inaczej, może gdybym podjął tę parszywą grę, 

jaką mi zaproponował mój wróg, wówczas może przyłączyłbym się do 

proponowanych mi kunktatorskich podchodów wokół władzy, przy okazji 

potajemnie próbując odszukać syna i jego matkę. Lecz Ron zapewne też prędzej 

czy później poznałby ten sekret i bez wątpienia obroża, jaką chciał mi tak czy 

owak założyć, zacisnęłaby się jeszcze mocniej. Bylibyśmy wtedy całą trójką 

skazani na jego łaskę - a jak by się miała ona objawiać wolałem teraz nawet nie 

myśleć. Mogę mieć tylko nadzieję, że po mojej ucieczce da sobie spokój i 

zaniecha głupiej mściwości wobec obcej mu kobiety i chłopaka. Ale z 

psychopatami i socjopatami nigdy nic nie wiadomo – tak czy owak, wątek ten 

pozostanie dla mnie jednym wielkim znakiem zapytania, podsycanym żalem i 

wstydem za dawną niegodziwość.  

Dni, spędzane przy moście, poświęcałem na rozglądanie się po okolicy i 

szukanie czegokolwiek, co przybliżyłoby mnie do wyjaśnienia skąd i dokąd 

biegnie ta zaskakująca linia kolejowa. Po jednej stronie prowadziła na otwartą, 

pustą równinę, po drugiej – ginęła w niedalekich lasach, lecz co było i tu, i tam 

nijak nie sposób dało się wywiedzieć. W grę wchodziły zapewne duże odległości, 

więc decyzja kontunuowaniu wędrówki wzdłuż torów byłaby niczym rzucanie 

kostką do gry. Czy istniały jakiekolwiek przesłanki do dokonania wyboru? I czy 

w ogóle powinienem trzymać się tego szlaku? Co dzięki temu bym zyskał?  
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Po dłuższym namyśle postanowiłem iść jednak dalej wzdłuż rzeki. 

Rozstrzygającym argumentem był dostęp do wody i pewność zapewniania sobie 

jedzenia wokół jej zalesionych brzegów.  Nic mnie nie goniło, czasu miałem w 

bród, uznałem też, że prędzej czy później znów natrafię bądź na jakieś 

pozostałości po ludzkich osadach lub wręcz na takie osady zaszyte głęboko w 

lasach, bądź na tropy, wiodące do elementów megasystemowej infrastruktury. 

Nie kłóciło się to z moim głównym zamiarem dotarcia do wysokich gór, gdzie – 

jak głosiły opowieści i legendy – żyły dobrze ukryte, duże wspólnoty ludzkie, 

prowadzące prymitywny tryb życia. Z braku wiedzy geograficznej nie miałem 

pojęcia, gdzie ich szukać, także z tego powodu, że jak wzrok sięgał nic na 

horyzoncie nie wskazywało na obecność pasm górskich, zdałem się na szczęśliwy 

traf i wytrwałość poszukiwacza nowości. Było wczesne lato, od jesienno-

zimowych chłodów dzieliły mnie jeszcze miesiące, więc nie groziły mi żadne 

większe uciążliwości pogodowe. A co będzie dalej? Ano, zobaczymy – jak zwykł 

był niegdyś mawiać garbaty Jon. 

Już w drodze, zastanawiałem się, czy spotkam jakiegoś innego samotnika 

lub choćby najmniejszą grupkę podobnych jak ja błąkających się wędrowców. 

Prawdopodobieństwo tego było znikomo małe – na granicy niemożliwości – lecz 

przecież niezerowe. Skoro mnie udało się wydostać na wolność, to czemu 

podobna sztuka nie miałaby się udać innemu desperatowi? Próbowałem 

wyobrazić sobie, kim mógłby być taki hipotetyczny uciekinier – i nie była to tylko 

zabawa w ogólne zgadywanki. W Mieście nigdy nie spotkałem nikogo, kto nawet 
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aluzyjnie dawałby do zrozumienia, że gotów byłby podjąć takie ryzyko, lecz 

powstrzymuje go strach przed zaminowanymi i strzeżonymi granicami. Ponadto 

ludzie mają rodziny i dzieci, a przecież ucieczka w pojedynkę byłaby 

równoznaczna z wydaniem na bliskich wyroku śmierci – jeśli nie od razu 

fizycznej, to na pewno cywilnej, co wyszłoby na jedno.  

Zresztą, dokąd mieliby uciekać? Nawet przy sporej wyobraźni, odpowiedź 

na to pytanie pozostaje dla przeciętnego mieszkańca jedynie fantazją. O świecie 

zewnętrznym mało kto ma jakiekolwiek wyobrażenie, ludzie boją się represji, a 

lęk przed nieznanym też robi swoje. Osoby młode i pracujące są jako tako 

urządzone i żyją w miarę spokojnie z dnia na dzień, co im wystarcza, tym bardziej, 

że za sprawą tresury od maleńkości oraz sączonej nieustannie zmasowanej 

propagandy, są dostatecznie ogłupione mentalnie i ubezwłasnowolnione 

psychicznie, by stać je było na akt jawnego i gwałtownego nieposłuszeństwa. Z 

kolei starsi i starzy – jeśli nawet tli się w nich niezgoda na wieczne zniewolenie – 

nie mają sił, woli, a przede wszystkim sposobności, na taki krok, który niemal z 

pewnością równałby się w ich przypadku samobójstwu. 

Opowieść majstra z bazy o pracownikach obsługi, którzy zginęli podczas 

prób ucieczki wskazywała na to, że trafiają się niekiedy zdesperowani kandydaci 

na ludzi wolnych. Lecz ich smutny los jest aż nadto czytelną przestrogą, jaką 

system dowodzi swego totalnego władztwa nad poddanymi. Ile takich ofiar było 

– tego nie wie nikt, ale wszyscy wiedzą, jaki los spotyka niepokornych. To 

dotyczy również tych, którzy jeśli nawet nie próbują uciekać, to usiłują się 
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buntować w samym Mieście. Strach paraliżuje, a niewytłumiony bez reszty 

instynkt wolności, wyzwala jedynie rozpaczliwe, niezaplanowane i chaotyczne 

odruchy samoobronne, zazwyczaj kończące się taką czy inną formą unicestwienia 

buntownika. 

Przyszło mi na myśl, że właśnie w tych zewnętrznych obozach pracy kryć 

się może ogromny potencjał ludzkiej rozpaczy i desperacji, zdolny pchnąć ludzi 

do ucieczki. Skoro ktoś próbował uciekać z podmiejskiej bazy, gdzie praca i życie 

są dość znośne, z przerwami na wizyty w domu, to tam, w warunkach surowego 

reżymu, niejednemu zapewne chodzą po głowie takie same pomysły. Szanse 

wystania się poza obóz są zapewne jeszcze mniejsze, ale gdyby komuś się 

powiodło to kto wie – może dałby radę umknąć pogoni? Wszystko zależałoby 

wtedy od tego, czy w okolicznym środowisku naturalnym znalazłyby się jakieś 

zakamarki, skały lub lasy, sprzyjające ukryciu się i przeczekaniu pierwszych dni 

pościgu. 

A rzeki? – na pewno muszą tam być, ponieważ przemysł wymaga wielkich 

ilości wody. To chyba jedyne drogi do wolności – niepewne i zabójczo 

ryzykowne, ale warte rozważenia. Lecz najpierw trzeba się do nich dostać. Chyba 

że ktoś będzie miał podobne szczęście jak ja i udanie załapie się na pociąg, ale 

przy ścisłej ochronie straży taka możliwość raczej nie wchodzi w rachubę. No, 

jest jeszcze ów hipotetyczny bóg, który potrafi czynić z ludźmi różne cuda. 

Czemuż nie miałby – z sobie tylko wiadomych powodów – obdarzyć kogoś taką 
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samą łaską, jaką zesłał na mnie? Może rzeczywiście coś w tym jest na rzeczy? 

Tylko jak przejść od rachunku prawdopodobieństwa do wiary? 

Aczkolwiek udana ucieczka i pozostawanie wciąż na wolności w zasadzie 

przeczyło ogólnej prawidłowości, trwałem w błogim przekonaniu, że mi się 

powiodło. Dlaczego? Czy tylko wiedza z dzieciństwa o minach w strefie 

zakazanej, potem spotkanie niezwykłego człowieka w bazie i jego pomoc, 

połączona ze szczęśliwym zbiegiem okoliczności z tym wielkim kombajnem? 

Czy natknięcie się na spaloną osadę i znalezienie tam wielu rzeczy, jakże 

przydatnych w drodze? Czy może wreszcie moja własna przemyślność, sztuka 

dedukcji i praktyczna sprawność? A może – jak stwierdził stary majster – 

przychylność boga, w którego przecież nie wierzę? Co by to było – jakoś 

zsumowało się do tego, że nie zostałem wykryty i zlikwidowany, i w efekcie 

dotarłem aż tak daleko. Jakże byłem naiwny wierząc, że najgorsze już za mną!  

Bywały chwile, gdy nachodziły mnie wątpliwości, mętne przeczucie, że 

coś jednak jest nie tak – że niezależnie od tego, czym sobie tłumaczę powodzenie 

ucieczki, to chyba zbyt łatwo mi to wszystko poszło. Przecież system ma 

doskonałe sposoby śledzenia każdego, wszędzie i w każdej chwili. Pozbyłem się 

pułapki telefonicznej, ale czy to jedyna metoda namierzania człowieka? Jeśli 

przyjąć, że pierwszy alarm podniesiono, gdy nie zjawiłem się w pracy, to znaczy, 

że poszukiwania rozpoczęto dopiero wieczorem, zawiadamiając stosowne służby. 

Te, przekonawszy się, że telefon nie działa, uruchomiły standardowe procedury 

w obrębie miasta. Ale wtedy byłem już w bazie i od samego rana siedziałem w 
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tym ogromnym kombajnie, potem tkwiłem pod mostem, gdzie zaskoczył mnie 

pierwszy nalot dronów, który zakończył się niczym. Poza pole wyszedłem 

następnego dnia bladym świtem i szybko doszedłem do skał, które szczęśliwie 

skryły mnie przed kolejnymi latającymi szpiegami i mordercami. Potem te 

zabawki zniknęły na dobre. Poczułem się wolny i bezpieczny – ale czy słusznie? 

Istniały tu dwie możliwości. Albo zrezygnowano z poszukiwań, albo 

zaniechano wysyłania dronów, gdyż namierzono mnie jakimś innym sposobem i 

postanowiono poprzestać na śledzeniu dalszych moich poczynań. Tylko po co 

ktoś miałby to robić? Po co iść krok w krok za samotnym włóczęgą, przez długie 

tygodnie patrząc jak się męczy po drodze? Z ciekawości? Dla głupiej satysfakcji? 

Żeby obserwować mnie niczym zwierzę, badane dla jakiegoś psychologicznego 

eksperymentu? Każda z tych ewentualności wydawała mi się absurdem – no, ale 

mój wróg był tak zapiekły, że należało brać pod uwagę każdą możliwość. Może 

szykuje mi jakąś niezwykłą niespodziankę, której celowości nie pojmuję? Ale 

skoro zostawia mnie na razie w spokoju, to nie ma co dalej się na tym głowić. 

Będę robił swoje, a co pokaże przyszłość – tego nikt nie wie, może tylko ten 

wszechwiedzący, wszechmocny bóg. Jeśli coś mi zagrozi, to – jeśli rzeczywiście 

mnie lubi – ustrzeże mnie przed niechybną zgubą. Ta ostatnia myśl szalenie mnie 

rozbawiła – i na tym temat zamknąłem.  

Tak to więc, oddając się różnym rozmyślaniom – od racjonalnych analiz do 

wizji zgoła fantastycznych i nawet religijnych – wędrowałem sobie spokojnie 

wzdłuż rzeki, zatrzymując się na dłuższe postoje w miejscach do tego dobrze się 
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nadających. Dobiegał już trzeci miesiąc życia na wolności, czułem się 

znakomicie, choć prawdę mówiąc miałem już dość ryb i zielska, którymi się 

głównie żywiłem. Ten odruch był oznaką swoistego rozkapryszenia człowieka 

zadowolonego i pewnego siebie, co miało tę wadę, że groziło niejakim 

rozleniwieniem motywacyjnym. Wszystko szło niby znakomicie, ale – nabrawszy 

niezłej wprawy w radzeniu sobie z codziennością – popadałem w rutynę 

powtarzalnych zajęć.  

Brak obowiązków, przymusów, brak odpowiedzialności wreszcie brak 

nieustannego, podskórnego lęku przez opresyjnym ciśnieniem systemu – to 

wszystko zwolna wprowadziło w życie nazbyt komfortowe rozprzężenie. 

Przywykłem do nieznanych mi dziwów przyrody, do wahań pogody, licznych 

niewygód, które niegdyś wydawałyby mi się aż nadto uciążliwe. Opadły 

wcześniejsze emocje i napięcie, wymuszone chęcią, wręcz przymusem sprostania 

wyzwaniu, jakim była sama ucieczka, potem obawy o przetrwanie. Mobilizowały 

mnie one do wzmożonej czujności, ale i intensywnej eksploracji otoczenia – 

zwłaszcza to ostatnie zaspokajało ciekawość, rozbudzało wyobraźnię, 

podtrzymywało potrzebę badania właściwie wszystkiego, co mogłoby być 

źródłem informacji o świecie, w jakim się znalazłem – i zwolna odnajdywałem. 

Teraz to jakby słabło, spowalniało, traciło walor silnego napędu do działania.  

Złapałem się na tym, że idę przed siebie niczym maszyna – ale bez 

szczegółowego oprogramowania. Cele ogólne, jakie sobie postawiłem to jedno, 

lecz pełna swoboda w wyborze pośrednich etapów ich realizacji trochę 
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deprymowała. Dotychczas kierowałem się zapewnianiem sobie dostępu do wody 

i jedzenia, ale trochę to za mało jak na pomysły życiowe kogoś, kto ma dużo sił, 

dużo czasu i wielkie ambicje poznawcze. Reaktywność na to, na co natykałem się 

w drodze należało wreszcie zamienić na większą aktywność w ustalaniu trasy. Z 

braku przekonania o wszechobecności pomocnej dotąd siły wyższej wolałem 

więc dłużej nie czekać ani liczyć na podpowiedzi dobrego boga. Słowem, nastała 

pora na zmianę planu podróży, przemyślaną po swojemu. 

Podejmowanie ważnych decyzji to wyzwanie szalenie ekscytujące, 

zwłaszcza przy dużym ryzyku trafności wyboru i jednocześnie małej ilości 

informacji wstępnych. Pod naporem czasowym łatwo popaść w pośpiech i 

zaniedbać rozważenie wszystkich dostępnych opcji. W pracy lubiłem takie 

sytuacje, tymczasem tutaj nie za bardzo wiedziałem, jak się do tego zabrać. Już 

na samym początku wędrówki postawiłem sobie za zadanie dotarcie do wysokich 

gór i przekonanie się, na ile prawdziwe są legendy o żyjących tam ludziach – 

kimkolwiek by byli. Miałem przeczucie, że znajdę tam wiele odpowiedzi na 

pytania o przeszłości i o alternatywnych społecznościach, rządzących się 

własnymi prawami. Nie miałem jednak pojęcia, gdzie te góry są, ile czasu 

potrzeba na dotarcie do nich i w związku z tym jak należy się do tego zabrać. 

Rozum podpowiadał rozwiązanie, jeśli nie pewne, to w każdym razie dość 

sensowne. Należało zaniechać wędrówki z prądem mojej rzeki, a szukać jakiegoś 

jej bocznego dopływu i pójść właśnie pod prąd, do jego źródeł. Tak czy owak, 

skoro woda płynie z góry w dół, to dalsza podróż ku terenom niżej położonym 
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mijała się z celem. Może nie od razu, ale może idąc szlakami wodnymi zgodnie z 

tą zasadą, dotrę do jakichś wyżyn i gdzieś wypatrzę nawet duże pasma górskie. 

Tyle podpowiadała logika – tyle że główną niewiadomą była tu odległość, a z nią 

i czas. Poza tym skąd miałbym mieć gwarancję, że już za pierwszym podejściem 

znajdę to, czego szukam? Jak długo trzeba by się tam włóczyć, żeby natrafić na 

owych hipotetycznych ludzi gór? 

Gdy zastanawiałem się nad tym, jaką by tu wybrać trasę dalszej wędrówki, 

w pewnym momencie znienacka uświadomiłem sobie, że jestem kompletnym 

idiotą, który zafiksował się na tym jednym jej wariancie docelowym. Przecież 

skoro rzeki gdzieś się zaczynają, to gdzieś też kończą swój bieg. Czyli w morzach, 

oceanach, w wielkich jeziorach. Odblokowanie tej fiksacji w jednej chwili 

zmusiło mnie do zrewidowania – a właściwie do zmodyfikowania – modelu 

megasystemu, jaki sobie wcześniej umyśliłem w głowie. Błąd polegał na tym, że 

zawężałem jego zasięg operacyjny tylko do kontynentów.  

Cóż, ludzie od pokoleń zamknięci przez całe swe życie w kontrolowanych 

granicach miast, cierpią na atrofię poczucia i w ogóle potrzeby kontaktu z otwartą, 

bezkresną przestrzenią. Nawet ci, którzy pracują na polach uprawnych, poruszają 

się tylko w ściśle oznaczonych granicach, ci zaś, skoszarowani w obozach pracy, 

w ogóle nie mają nawet takiej swobody. I jednym i drugim raczej nie w głowie 

kontemplowanie tego, co kryje się poza zasięgiem ich wzroku czy pilnowanych 

ogrodzeń. Chociaż kto wie – głowa głową, lecz jest jeszcze instynkt, siła utajona, 

ale nawet gdy stłumiona, to gotowa w każdej chwili przebudzić się i objawić swą 
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moc. To ona właśnie tkwi u źródeł wszelkiej desperacji w tych nielicznych 

niewolnikach, którzy decydują się na szaleńcze, odruchowe próby ucieczki. 

 Otwarta przestrzeń bez żadnych ograniczeń to nie tylko symbol wolności, 

ale i jej obietnica – a może być nawet jej spełnieniem. Po ucieczce z miasta czułem 

się trochę nieswój właśnie dlatego, że po raz pierwszy w życiu zetknąłem się z 

nią i jej posmakowałem. Przyznaję, z początku czułem nawet pewien lęk, gdyż 

dla kogoś, przywykłego do nieustannej czujności, niemożność kontrolowania 

wszystkiego dokoła jest szalenie deprymująca. Wcześniej wiedziałem, czym 

może być, ale mimo nauk Bena i nagromadzonej wiedzy co i raz coś mnie 

zaskakiwało. Przestrzeni trzeba się uczyć, tak samo jak wolności, jaką daje. A dla 

mnie to dopiero początki tej edukacji – i nie wiem czy w ogóle, gdzie i kiedy 

przewidziany jest jakiś jej kres.  

I oto teraz zdałem sobie sprawę, że w mojej świadomości przestrzeń jako 

taka kojarzy się wyłącznie z lądem. To głupie, lecz zrozumiałe u kogoś, kto morze 

widział – co prawda, tylko z brzegu – lecz nigdy nie dopuszczał nawet myśli, że 

jest włączone do systemu niejako strukturalnie, a nie tylko użytkowo. Odsalanie 

wody – owszem, eksploatowanie zasobów mórz – również, lecz nic więcej. 

Pierwsze zapewniano dzięki niemal darmowej energii, drugie – dzięki 

zautomatyzowanym połowom i przetwórstwu na dużą skalę z minimalną obsługą; 

uciekać z nich nie ma ja, bo i dokąd? W moim mieście był wielki port, nieco dalej 

– ogromne instalacje wodne. Wszystko pod kontrolą, obserwacją, strażą i 

rygorami dostępności. 
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 W miastach na stałym lądzie wielkiej wody nikt w ogóle nie ogląda na 

oczy – chyba że mediach. Co prawda, niektóre miasta zlokalizowano nad 

ogromnymi jeziorami, czy wręcz na brzegu morza, a nieliczne wzniesiono – poza 

kontynentami – na największych wyspach świata; przez swoją wielkość to 

właściwie jakby lądy stałe, tu wybrane po temu z jakichś racjonalnych powodów 

i celów. Niewiele o nich wiem, lecz jestem pewny, że w tych pierwszych granice 

są w sumie szczelnie zamknięte – za podwójna gardą – przez straże zwykłe i 

nabrzeżne; natomiast jak w tych drugich rozwiązano problem unieruchomienia 

ludzi na miejscu i ich kontrolowania – o tym nie miałem zielonego pojęcia. W 

ogóle byłem strasznym ignorantem w tych kwestiach, jako że nigdy się nad tym 

specjalnie zastanawiałem. Ale teraz stało się to punktem wyjścia do poszerzenia 

moich analiz o dwa jakby oddzielne wątki, które w sumie zbiegały się w jeden – 

wątek przestrzeni wolności wewnętrznej i zewnętrznej. 

Jeden temat, operacyjno-praktyczny, to kwestia mobilności ludzi w tych 

obszarach megasystemu, w których domknięcie granic wydaje się niemożliwe z 

przyczyn naturalnych. Ale drugi to pytanie czym może w ogóle być potrzeba 

wolności – i jakiej – jako naturalna siła napędowa człowieka. Czy nawet w 

człowieku w pełni życiowo zniewolonym można ją całkowicie wyeliminować, a 

przynajmniej dezaktywować niczym funkcję u cyborga? 

Czy jest dziedziczna – biologicznie, społecznie i psychicznie? Czy na 

przykład ci, którzy przed niemal wiekiem, na początku przemian, zdecydowali się 

przenieść z szerokich wód do powstających miast, widząc, co się wyprawia z nimi 
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i ich dziećmi, nie mieli ochoty – zapewne poniewczasie! – na ucieczkę z 

powrotem? Czy w ich kolejnych pokoleniach ten instynkt został stłamszony przez 

systemową obróbkę, tresurę i mielenie umysłów?  

I czy w ogóle jest możliwa jego pełne wyzerowanie? Czy może pod 

pewnymi warunkami i w pewnych okolicznościach zabieg ten jest jednak 

odwracalny? Do jakiego stopnia? Czy to własność zerojedynkowa, czy 

stopniowalna? Jeśli nie podlega reaktywacji i reanimacji to trudno – ale ciekawe, 

dlaczego? A jeśli tak, to z kolei czemu u tak niewielu prowadzi to do buntów – 

choćby i wewnętrznych? A może bardzo mało o tym wiadomo, gdyż ludzie tacy 

się z tym kryją, usiłując samemu radzić sobie z dysonansami, jakie w nich się 

kłębią. Ale bardzo trudno jest żyć w stanie takiej osobliwej schizofrenii, choćby i 

mniej lub bardziej kontrolowanej. Jest to temat do osobnych przemyśleń, 

zwłaszcza w kontekście możliwości narastania i rozprzestrzeniania się 

skumulowanego niezadowolenia jako zarzewia przyszłych ruchów 

antysystemowych. Brzmi to dziś jak fantasmagoria, lecz czemu by tego nie 

rozważyć – przynajmniej jako hipotezy?   

Z kolei każde spontaniczne, odruchowe i otwarte wystąpienie przeciwko 

systemowi kończy się tragicznie. Mamo co wiadomo o takich przypadkach – 

zwłaszcza o ich liczebności w całej populacji – choć przecież bywały, bywają i 

będą bywały, gdyż każda informacja niewygodna czy potencjalnie dla systemu 

zagrażającą jest skutecznie blokowana i uważana za tajemnicę, znaną tylko 

wąskim kręgom wtajemniczonych. Bo i po co bez potrzeby niepokoić ludzi, nawet 
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swoich i zaufanych, a nuż jeszcze im coś przyjdzie do głowy. Nawet wierni słudzy 

systemu, nawet jego filary, to też żywe istoty i nie wiadomo, co im się może zaroić 

w główkach – co prawda też sformatowanych i przytępiałych, ale sporo 

wiedzących i chyba nie wolnych niekiedy od dziwnych pytań, może wręcz 

podstępnych wątpliwości. 

Naraz zrobiło się niezwykle ciekawie – przynajmniej na poziomie 

hipotetycznego modelu tego kompleksu zjawisk. Należało bowiem zacząć od 

pytania wręcz zasadniczego – co w istocie jest celem tego nowego, nieludzkiego 

porządku świata? Czy to jakaś nowa idea, program dla ludzkości – czy może 

patologiczna obsesja władzy, potrzeba panowania, kumulacja dóbr? A może to w 

ogóle jest jakiś pijany sen wariata, maniaka, któremu zamarzyło się bycie 

kreatorem rzeczywistości wbrew odwiecznym prawom natury? Plan szalony, lecz 

absolutnie nierealny. I skąd w ogóle się wziął? 

Owszem, wobec ludzi takie pomysły generalnie się sprawdzają, gdyż 

bólem i strachem można ich zniewolić i skoszarować, wtłoczyć w dowolne 

rygory, wymusić podporządkowanie się najdzikszym nawet nakazom i zakazom. 

Przy pomocy elektro i magnetostymulacji zmusić do chodzenia na czworakach, 

wzbudzać dowolne emocje i wymuszać dowolne zachowania. Poczynając od 

zwykłego warunkowania i zawansowanej inżynierii psychospołecznej, na 

subtelnych technikach masowej modyfikacji genetycznej kończąc, można 

wymodelować w nich co się chce i oprogramować do dowolnej postaci żywych 

maszyn. Nie sposób stworzyć człowieka z niczego, aczkolwiek naturalną, żywą 
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biomasę próbuje się formować wedle zadanych programów rozwojowych, by 

psychikę sformatować do wypełniania każdej funkcji. Czy aby jest to jednak 

zawsze w pełni wykonalne? 

Bo oto różnie z tym bywa, gdyż trafiają się – z powodów najwyraźniej 

pozabiologicznych – jednostki odporne lub w ogóle niepodatne na wszelkie 

zabiegi ich formowania i formatowania, przeczące swym istnieniem omnipotencji 

szalonych maniaków u władzy. Taki był Ben, taki był Jon, dwoje moich 

przybranych dziadków, wreszcie ów majster z bazy rolniczej. Cechowała ich 

niezależność myślenia, byli ludźmi dobrymi i życzliwymi, pozbawionymi agresji, 

nie kierującymi się w życiu wyłącznie egoizmem osobniczym i nieufną wrogością 

wobec innych. Wiele po nich przejąłem, aczkolwiek brakowało mi ich 

niezłomności w trzymaniu się zasad, jakie mi wpajali nie tylko w słowach, ale i 

w postawach. Wciągnęły mnie bowiem moje ambicjonalne gry z systemem i choć 

nie dałem się ze wszystkim przekabacić na bezwzględnego, elitarnego światowca, 

to jednak stałem się zamkniętym w sobie samotnikiem, stroniącym od ludzi. 

Tak czy owak, pomysł całkowitego bez wyjątku panowania na wszystkimi 

i we wszystkim jest chyba jednak niemożliwy do zrealizowania. A świat to 

przecież nie tylko człowiek, ale i żywioły przyrody. I co z nimi? Korzystamy z 

nich, wykorzystujemy tkwiący w nich potencjał, lecz nikt przy zdrowych 

zmysłach nie będzie twierdził, że nad nimi panuje równie niepodzielnie i niemal 

bez reszty, jak jest to w stanie czynić z ludźmi. Nawet najbardziej wybujała 

ambicja i pycha muszą tu skapitulować. Można regulować rzeki, ale czy da się 
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zawracać ich bieg aż do źródła? Majstrowana przy pogodzie na dużą skalę 

zaniechano, poddając je całkowicie nadzorowi unii miast, gdyż zbyt często jego 

efekty wymykały się spod kontroli, wywołując nieraz poważne zaburzenia 

klimatyczne tak lokalne jak i globalne, bezpośrednie lub odroczone. Czerpiemy 

energię z ruchu planety, lecz spowolnić go lub zmienić jej orbitę nie jesteśmy w 

stanie. No i co robić z przestrzenią mórz i oceanów wraz z tysiącami wysp, 

których nijak nie da się odrutować i zamknąć dla ludzi i przed ludźmi?  

I na to znaleziono rozwiązanie – wyludnienie. Gdy uruchamiano programy 

depopulacyjne, zaczęto stosować na skalą masową – po cichu, bez uświadamiania 

zainteresowanych – praktyki chemicznej i medycznej sterylizacji setek 

niewielkich plemion i ludów, rozrzuconych po całej Ziemi na lądzie i na morzach. 

Wymuszona bezpłodność w ciągu trzech-czterech pokoleń doprowadziła do ich 

wymarcia – zresztą podobnie postąpiono z większością ludności miast i wsi. 

Dzisiaj na posiadanie dzieci osoby zatwierdzone do prokreacji dostają specjalne 

certyfikaty, a przy ich wydawaniu skrupulatnie pilnuje się, by zachować nie tylko 

pożądaną liczebność, ale i proporcje płci. Od tego są programy programowania 

potomstwa i kontroli urodzin. Gdy dojdzie do jakiejś pomyłki lub przypadkowego 

odchylenia od programu, wówczas albo dokonuje się aborcji albo noworodki 

zabija, wykorzystując pozyskany w obydwu przypadkach materiał biologiczny do 

rozmaitych celów.  

Pewna samowola w tym zakresie istnieje – głównie w gettach biedoty, lecz 

tamtejsi   ludzie, płodząc potomstwo bez stosownych zezwoleń, sami chętnie 
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pozbywają się jego nadwyżek ze względów czysto pragmatycznych. Jest to 

sprawnie zorganizowane przez stosowne urzędy zasobów ludzkich oraz lokalne 

punkty odbioru i zagospodarowywania oddawanych noworodków, a nawet 

starszych niemowląt. Nikt nie oponuje, chętnych nie brakuje, jest to normą 

społeczną, jako że instynkt rodzicielski dawno już przestał być naturalnym 

imperatywem życiowym. Dzieci to tylko kłopot – trzeba je karmić, utrzymywać, 

a to kosztuje i nie każdego biedaka na to stać. Policzono, że w tych grupach 

ludności odchylenia od systemowych kalkulacji mieszczą się w ramach błędu 

statystycznego, więc poprzestaje się na ewentualnych korektach stanu tych 

zasobów lub na karach, nakładanych na nieuważnych albo nazbyt lekkomyślnych 

recydywistów prokreacyjnych.  

Wyludniono ogromne archipelagi, a wśród ludzi na lądach słuch o nich 

zaginął. Wyludniono też ogromne tereny na kontynentach, aczkolwiek gdzieś 

tam, w dorzeczach wielkich rzek żyją ponoć w wielkich dżunglach resztki 

dawnych plemion, tyle że strasznie prymitywnych. Ale to odizolowany margines 

populacyjny, ogółowi ludzi nieznany. Mętne na ich temat wyobrażenia czy 

opowieści rzadkich dziwaków, uważanych za fantastów lub mitomanów, to 

obrazy dzikości, śmiertelnych chorób, niebezpieczeństw i braku jakichkolwiek 

udogodnień cywilizacyjnych – słowem, dla miejskiej, grzecznej mróweczki to 

groza i zero atrakcyjności; doskonale nadaje się do bajkowego straszenia małych 

dzieci. A o wyspach na dalekich, otwartych morzach nikt w ogóle nie myśli, nawet 

nie wiadomo dokładnie, gdzie są, nie mówiąc już o tym, jak by tam można się 
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dostać – i właściwie po co? Wielka przestrzeń dziś nikogo niczym nie mami, 

raczej przestrasza.  

W dzieciństwie stary Ben pokazywał mi dawne atlasy i mapy, dawał też do 

czytania zapomniane już od dziesiątków lat książki o wyprawach morskich i 

piratach. Nie tylko uczył, ale rozbudzał ciekawość i wyobraźnię. Traktowałem to 

trochę jak fantastykę, potem, w dorosłym życiu rzadko kiedy do tych wątków 

wracałem. Z kolei w mojej wewnętrznej niezgodzie na brak wolności w systemie 

nigdy jakoś nie łączyłem jej z przestrzenią w sensie fizycznym. Gdy niekiedy 

zachodziłem nad brzeg morza, nie przychodziło mi do głowy, żeby kiedyś 

wypłynąć w daleki i nieznany świat. Owszem, podobały mi się plaże dla 

wybranych, ekskluzywne kluby i lokale dla zamożnych, w tym i obiecujących 

młodych technokratów – to tak, aspirowałem do tego i w końcu zyskałem do nich 

dostęp.  

Tereny przybrzeżne są silnie strzeżone, na horyzoncie widuje się małe 

łodzie, gdzieś tam dalej pracują ogromne platformy-przetwórnie ryb – i to 

wszystko. Widoki te nie budzą jednak żadnej tęsknoty za czymś dalekim i 

tajemniczym i – co każdy doskonale rozumie – niejako z założenia 

nieosiągalnym. Jeśli nawet coś takiego przemknęłoby komuś przez głowę, to 

świadomość panowania systemu nad obszarami wokół miasta obezwładnia i 

wyklucza takie pomysły. W moim przypadku codzienna harówka – najpierw na 

studiach, potem w pracy – oraz własna obsesja zawężały mój świat do czasu i 
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miejsca, w jakim żyłem. Reszta była tylko mgliście pojmowanym do niego 

dodatkiem. 

Wbrew memu przekonaniu o zachowaniu i kultywowaniu własnej wolności 

wewnętrznej, nie chciałem dostrzegać, iż zakres mojej przestrzeni życiowej 

ograniczony był nie tylko zewnętrznymi więzami, narzucanymi przez system. 

Starałem się nie poddawać zniewalającemu przymusowi dostosowania się do jego 

rygorów, niemniej opór ten koncentrowałem wokół planów realizowania swego 

nadrzędnego celu i nie oddawałem się myśleniu czy marzeniom o wyrwaniu się 

gdzieś daleko poza Miasto. Po prostu podświadomie nie brałem pod uwagę takiej 

możliwości, więc nie szukałem wiedzy o tym, co i jak tam jest.  

Moje rozmyślania biegły teraz szybko – gdy już raz ruszyłem tym tropem, 

w głowie   otwierały się – niczym szuflady w starym, nieużywanym biurku – 

kolejne pokłady dawnych, nieco zapomnianych już nauk Bena i Jona, własnych 

spostrzeżeń, wspomnień, obserwacji, skojarzeń i doświadczeń, które w natłoku 

zajęć ulatywały gdzieś w niepamięć. Teraz zwolna z niej powracały, ja zaś 

składałem je w całość, niczym klocki układanki obrazkowej, zalegające w 

wielkim, zapomnianym pudle starych zabawek. Dopasowując je do siebie 

począłem dostrzegać najpierw większe fragmenty całości, potem ich wzajemne 

konfiguracje, aż wreszcie począł wyłaniać się zarys pełnego obrazu tego, czym 

jest Miasto. Zdumiewało mnie, jak mało rozumiałem – mimo iż i tak przecież 

rozumiałem o niebo więcej, niż przeciętny poddany systemu. Wiedziałem, czym 

jest, lecz nie wiedziałem, jak silnie we mnie tkwi, jak głęboko zapuścił korzenie 
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w moją psychikę, jak dalece zdeformował – może raczej po swojemu wytłumił – 

wszystko to, co wpajali we mnie moi dawni mentorzy. 

Z młodzieńczego buntownika powoli przeistaczałem się w sytego, 

zadowolonego z siebie konformistę. Powoli staczałem się po równi pochyłej, a 

mój definitywny upadek miał przypieczętować awans do grupy o najwyższym 

statusie społecznym w Mieście. Perfekcjonizm zawodowy, za który miałem 

zostać tak właśnie wynagrodzony, okazał się pułapką, która lada moment miała 

się na mnie zatrzasnąć. Samozadowolenie i poczucie własnej znakomitości 

zaślepiło mnie i trzeba było dopiero wielkiego wstrząsu, bym się z tego ocknął. I 

na szczęście taki się wydarzył. Jego następstwem okazała się rezygnacja z 

wszystkiego, co osiągnąłem, za cenę stania się banitą i samotnym włóczęgą – ale 

za to wolnym człowiekiem.   

Lecz ta wolność okazuje się niełatwa – nie tylko z powodu trudów 

wędrówki i uczenia się wszystkiego od początku, lecz dlatego, że przychodzi mi 

raz za razem uczyć się pokory. Z dawnego zadufka, niczym z ogromnego balona, 

szybko bowiem uchodzi doskonałe samopoczucie i przekonanie, że pozjadał już 

wszystkie rozumy na temat świata, w jakim żył. Także na temat samego siebie – 

tego, że wie, iż z systemem w samym sobie jeszcze musi mocno powalczyć. Kto 

przez całe życie żył w smrodzie, nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo tym fetorem 

przesiąknął – mimo iż czując, że coś jest z nim nie tak i że wciąż oblepiają go 

nieczystości, rozpylane w aerozolu, nieustannie oblewał się płynami 
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dezynfekcyjnymi i kosmetycznymi. A porównanie to dotyczy nie tylko tego, co 

na zewnątrz, ale i głębokich pokładów psychiki i umysłu.  

Albowiem mimo swej odrębności i wiedzy, jak każdy u nas człowiek 

dożywotnio skoszarowany pod przymusem, z czasem mościłem się – nawet lepiej 

niż inni – w ramach narzuconych mi ograniczeń, tym samym zawężając pole swej 

aktywności do wywalczenia sobie najlepszych fantów, jakie są w tych koszarach 

dostępne. To trochę tak, jak amputacją jednej ręki lub nogi – taki inwalida 

stosunkowo szybko uczy się sprawnie funkcjonować mimo swego kalectwa. Kto 

stracił wzrok, wyczula i doskonali inne zmysły, nabywając zdolności 

rozpoznawania nimi otoczenia nieraz nawet lepiej, niż widzący. Kto rodzi się i 

rozwija w niewoli, nie ma pojęcia o wolności, ale za to świetnie się do niej 

adaptuje. Kto nie widział i nie posmakował wielkich przestrzeni, ten nie wie, że 

mogą go one uczynić wolnym. Ptaki i zwierzęta, urodzone i dorastające w klatce, 

wypuszczane z niej, szybko wracają do swego bezpiecznego legowiska. 

Długotrwałe przyzwyczajenie staje się drugą naturą, a z czasem zamienia 

w przymus. Tak więc niewola może okazywać się zwyczajnością, wręcz życiową 

normą. Jeśli taką tresurę aplikuje się ludziom od pokoleń, wówczas norma ta staje 

się tradycją, przekazywaną kolejnemu potomstwu w dziedzictwo, uznawane za 

swoistą wartość. Koło się zamyka – raz rozpoczęte zniewolenie zewnętrzne na 

skalę masową, po stu czy dwustu latach przestaje nim być, a naturalny instynkt 

wolności zostaje zastąpiony przez odruchy adaptacyjne. Człowiek sam pilnuje 

swojej klatki i stara się urządzić ją sobie w miarę miło i wygodnie na tyle, na ile 
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mu się pozwala. Takie samoograniczanie dotyczy nie tylko samego codziennego 

bytowania, lecz również psychiki i umysłu. – to oprogramowanie, jeśli ma być 

skuteczne, musi działać niezawodnie w każdym aspekcie ludzkiego życia.   

Ten stan rzeczy nie ogarniają i nie pojmują masy ludzi, chodzący w pętach 

i na uwięzi własnych samoograniczeń, których życie przebiega w rytm ciężkiej 

pracy, perystaltyki i bezmyślnego wchłaniania suflowanej im karmy i medialnej 

papki. Jamochłony i przeżuwacze – oto zdecydowana większość dzisiejszych 

mieszkańców miast. Jest spora grupa doskonałych fachowców wszelkich 

specjalności, znakomicie wyuczonych w dobrych szkołach, lecz to tylko 

wyhodowani technokraci, dobrze przygotowani do wykonywania swych zadań, 

przy okazji przyuczeni też do posłuszeństwa. Wiedzie im się zdecydowanie lepiej 

niż szarej masie wyrobników – nie mówiąc o pariasach i biedocie – i bardzo sobie 

cenią dość wysoki status, jaki zyskują po latach sprawdzonej służby. Są wierni 

systemowi, nie wierzgają i ani im w głowie zadawać jakieś pytania natury 

ogólnej. Bo właściwie o co pytać, po co, kogo i dlaczego? 

Niewolnikiem jest się u nas niezależnie od wieku, rodzaju wykonywanej 

pracy, pozycji czy dochodów. W moim przekonaniu nawet ludzie władzy i ich 

służby również nie są do końca wolni, gdyż ich los nierozłącznie związany jest z 

funkcjonowaniem systemu. Zdają sobie sprawę, że bez niego są nikim. Owszem, 

mają co chcą, żyją nad wyraz dostatnio kosztem innych, lecz nieustannie muszą 

się pilnować, by nie wypaść z gry i nie zostać zdegradowanym w hierarchii kasty 

władców Miasta. To byłaby katastrofa – dla nic samych, dla ich dzieci i rodzin. 
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Podszyci są wiec nieustannym lękiem i by go redukować lub zagłuszać, gorliwie 

pilnują – wszyscy razem i każdy z osobna – spoistości systemu. To czyni ich 

swoistymi niewolnikami świata, jaki stworzyli ich poprzednicy i jakim teraz sami 

zarządzają – nie ma bowiem dla nich żadnej życiowej alternatywy.  

Doskonale wiedzą jak to wszystko działa, aczkolwiek nie wszyscy 

jednakowo są dopuszczani do najgłębszych tajników większej całości, jaką jest 

megasystem. Dzielą się na hermetyczne klany, od pokoleń dziedzicząc – na 

zasadzie chowu wsobnego – status oraz zakres przywilejów i sprawowania 

władzy. Pogardzają masami, jakimi władają, uprawiają natomiast intrygi we 

własnym gronie – ale w granicach, dopuszczalnych przez wspólny interes 

zachowania systemowego ładu. Wiedząc, że poza nim nie ma dla nich racji bytu, 

pozostają spętani więzami, jakie nałożyli nie tylko innym, ale i pośrednio samym 

sobie. Jak dalece są tego świadomi? – nie wiem i nawet nie chcę wiedzieć. 

Niuanse psychopatii i socjopatii to może rzecz ciekawa, ale mało instruktywna. 

Szukanie odpowiedzi na różne pytania i wątpliwości niebezpiecznie – w 

moim pojęciu – zbliżyło mnie do koncepcji wszechmocnego boga – jakże trudnej 

dla mnie do przyjęcia. No, ale załóżmy, że istnieje i że stworzył absolutnie cały 

świat, włącznie z nami. Jak to jednak jest? Skoro miałby być wszechpotężnym 

kosmicznym konstruktorem, który tego dokonał, to jak ma się porządek i ład tego 

świata do ładu i porządku, jaki tworzy sobie człowiek? Co tu jest zadane raz na 

zawsze, a co dynamiczne i podlegające przemianom? Co było powodem i celem 

tego stworzenia? Czy ta całość, zwana kosmosem, ma wpisany jakiś determinizm 
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rozwojowy? Czy system, jaki ludzie sobie sprokurowali po wielu wiekach swego 

rozwoju to logiczne następstwo tego pierwszego, zapisana w nim wręcz 

nieuchronna konieczność, wpisana w naturę rzeczy? Może on sam to tak właśnie 

zaprogramował i nie ma dla nas innej alternatywy, żadnej nadziej na cokolwiek 

poza totalnym zniewoleniem? Nawet tych, którym się wydaje, że są wolnymi 

panami świata, pretendując do kreowania go na własna modłę? Żadnej szansy na 

zmianę tego koszmaru, w jakim tkwimy? Czy tu nie stosuje się pytanie Bena: i co 

dalej? Do czego by to miało zmierzać? 

Nasza wiedza o życiu zasadza się – słusznie czy nie – na koncepcji ewolucji 

i zmienności jego form pod wpływem długotrwałych oddziaływań otoczenia. 

Dopóki świat trwa, nie istnieje więc jej kres. Wśród właściwości tych form są 

pewne specyficzne osobliwości, wyłącznie ludzkie – rozum i świadomość. Jeśli 

przyjąć, że dzięki nim człowiek ma zdolność nie tylko poznawania, ale i 

wszechstronnego przekształcania siebie i świata, to przecież logicznie 

wynikałoby z tego, że jest w stanie celowo ingerować w dzieło pierwotnego 

stworzenia wedle własnej ochoty i woli. Lecz w istocie czyni to wyłącznie 

operując materiałem, jaki ma do dyspozycji. Nie może być bowiem twórcą 

czegokolwiek, gdyby już wcześniej nie zaistniało to, czym manipuluje – 

przetwarza więc tylko to, co ma w zasięgu swoich możliwości dostępu do 

materiału wyjściowego i jego obróbki. Pytanie – jak daleko, w jakim zakresie? 

Zasadne, gdyż przecież w tym ostatnim też jest ograniczony, chociażby z racji 
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skali zjawisk naturalnych – zarówno mikro, jak i makro – których ogarnąć nie jest 

w stanie. 

Z genetyki, którą zajmowałem się przez całe życie wiadomo, że istnieje coś 

takiego jak wrodzone predyspozycje fizyczne, niemniej wnioskowanie z 

genomów o kierunkach rozwoju umysłowego i psychicznego to wciąż jedynie 

spekulacje, a i to szalenie mętne. W grę wchodzą bowiem nieoznaczone czynniki 

rozwojowe, których sprawczość można określać jedynie wedle 

prawdopodobieństwa uruchomienia lub wyhamowania w człowieku czegoś 

pozabiologicznego, co próbujemy do pewnego stopnia kontrolować. Otóż cały 

problem tkwi w zakresie tej kontroli, sprawowanej już od samych narodzin. I tu 

wkracza system, który zawłaszcza ludzkie życie już od dziecka i kieruje jego 

losem według własnych kryteriów, niejako tworząc od podstaw jednostkę 

społecznie użyteczną o pożądanych parametrach psychofizycznych i 

kompetencyjnych. Od tego są procedury wychowawcze, edukacyjne i praktyki 

selekcyjne, pozostające w wyłącznej gestii stosownych instytucji centralnych i 

ich filii.  

Z tego, co ogólne zawsze wynikają kwestie szczegółowe, które same w 

sobie są równie istotne jak pytania wyjściowe. Otóż czemu jedni tworzą świat po 

swojemu, lecz wbrew innym, którzy się temu poddają? Dobrowolnie czy przez 

wymuszenie – na jedno wychodzi. Skąd uzurpacja do większego zakresu 

uprawnień w tym zakresie? Czy to tylko siła, czy jakieś szczególne, wrodzone 
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skłonności lub zdolności i nabywane dzięki nim kompetencje osobnicze, dzięki 

którym w sposób naturalny jedni stają się panami innych?  

Oczywiście, ludzie nie są równi pod wieloma względami i to zapewne za 

wiedzą i sprawą owego wszechmocnego boga – jedni dostają więcej, inni mniej z 

puli cech i potencjału rozwojowego. Lecz czemu przy tej zadanej nierówności 

racje, potrzeby i dążenia jednych miałyby być lepsze, a innych gorsze? Czy ta 

nierówność obejmuje również możliwości realizowania własnych celów, 

chociażby i najskromniejszych? Czy to uczciwe i sprawiedliwe takie rozdawanie 

już na wyjściu mniejszych lub większych szans życiowych? Cóż, uczciwość, a 

już na pewno sprawiedliwość to u nas pojęcia archaiczne i raczej teoretyczne 

Kompetencji funkcjonalnych i operacyjnych można nauczyć, ale słuchu 

absolutnego wszczepić się nie da. Zatem każdy jest w stanie jako tako opanować 

grę na dowolnym instrumencie, lecz muzyk z niego będzie kiepski. Każdy jest w 

stanie opanować obsługę komputera, lecz nie każdy zostanie doskonałym 

programistą czy twórcą nowych technik holograficznego mapowania mózgu lub 

genomu. Ale przecież i jedni i drudzy to chyba ktoś daleko więcej, niż tylko 

nośniki zdolności, umiejętności i talentów? Więc jak to jest z regułami 

podległości jednych wobec innych? Lekarz może zarządzać moim leczeniem, ja 

zaś poddaję mu się ufając w jego wiedzę i doświadczenie. Ale czemu miałby 

decydować czy poddać mnie eutanazji, czy nie? Albo żeby przeznaczyć mnie na 

dawcę narządów, mimo iż dobrze rokuję na przyszłość? A przecież system daje 
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mu takie prawo!  Co więcej, jeśli będę stawiał opór przeciw jego diagnozie i 

decyzji, to zostanę do tego zmuszony siłą!  

Nieraz nad tym się kiedyś zastanawiałem, lecz przyjmowałem ten porządek 

rzeczy, narzucony przez system, za normę. Zresztą, ileż to materiału 

biologicznego dla mojego instytutu tak właśnie od zawsze pozyskiwałem. 

Oczywiście, nie osobiście – od tego są stosowne procedury i wyspecjalizowani 

fachowcy. Nigdy do końca nie zobojętniałem na śmierć ofiar skazywanych dla 

dobra nauki i sukcesów medycznych, miewałem nawet odruchy nieokreślonego 

dyskomfortu, który jednak mijał, gdy zabierałem się już do analizy danych. Lecz 

generalnie akceptowałem te praktyki, bo tak stanowi u nas prawo, zwyczaj i takie 

były realia mej pracy, którą sobie ceniłem – nie tylko z powodów zawodowych, 

ale i osobistych.  

Z racji wagi i znaczenia problemów, jakimi się zajmowałem, lokowałem 

się bardzo wysoko na skali hierarchii społecznej. Stałem więc ponad wieloma 

innymi, i to nie tylko z racji posiadanych umiejętności, ale i siły systemu, z którym 

żyłem w zgodnej symbiozie. Lecz gdybym zabijał prywatnie – wówczas byłbym 

przecież zwykłym mordercą! Ale czy ze swej natury byłbym do tego zdolny?  

Przy tych rozmyślaniach jak natrętna mucha powracało wspomnienie 

sytuacji, kiedy to ratując życie mego nieznanego mi syna – wszak dane były 

bezsporne – wydałem wyrok śmierci na inne, obce dziecko. Podpisałem tę decyzję 

właściwie bez wahania, mimo że z zawodowego punktu widzenia była błędna. 

Czy miałem jakiś wybór? Może powinienem był uciec od razu, gdy nic jeszcze 
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nie było postanowione? Ale wtedy kto inny dokończyłby dzieła i chłopak 

zginąłby na pewno. A tak dostał szansę, przynajmniej minimalną, ponieważ mój 

autorytet był tak duży, że po mojej ucieczce nikt nie poważył się – chyba? – od 

nowa wszcząć procedury sprawdzające. Dla zatarcia śladów, na ile mogłem, 

subtelnie zafałszowałem wyniki analiz i trzeba by sporo czasu, żeby do tego się 

dokopać. A tego czasu nie miał ten, kto czekał na rewitalizację i biada temu, kto 

by się odważył zaproponować mu choćby jeden dzień zwłoki. 

Czy mój syn przeżyje – to wielka niewiadoma. Jeśli tak, to kim zostanie? – 

tego nie wie nikt, chyba że ów hipotetyczny bóg. Zajmował się mną tyle lat, to 

może zajmie się i nim. A czemu nie zajął się tym drugim chłopakiem? Skoro jest 

wszechmocny to i jego może przecież jakoś uratować. I co dalej? Kręciłem się 

jak pies za własnym ogonem, a ponieważ nigdy w życiu nie miałem skłonności 

do filozofowania, więc tego typu rozmyślania przyprawiały mnie tylko o ból 

głowy. Nie znajdowałem dla siebie usprawiedliwienia, a mój rozum odmawiał 

zagłębiania się w sprawy, które go najwyraźniej przerastały. Co i raz logika 

zapędzała mnie w jakąś ślepą uliczkę. Wyjściem było wtedy odrzucenie 

wniosków, do jakich prowadziła, szukanie błędów rozumowania i zaczynanie 

wszystkiego od początku, lecz ta gimnastyka umysłowa trochę mnie już znużyła.  

Była jeszcze druga możliwość – przyjęcie, że naprawdę istnieje jakiś 

stwórca, tyle że on sam i stworzenie przezeń świata pozostaje tajemnicą, której 

istoty człowiek nigdy nie zgłębi. Tak jak tego, że ingeruje w swe dzieło tak dalece, 

że niejako pilotuje każdego z nas po swojemu od narodzin do śmierci.  Pierwsza 
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przyczyna wszystkiego, w tym i nieskończoności naszego kosmosu – zgoda, ale 

kreowanie czegoś z nicości – to było dla mnie nie do przełknięcia. Tego nie da 

się dowieść – w to można tylko uwierzyć. 

Wiemy, że nieskończoność w matematyce ma swój formalny sens, 

natomiast ta w czasie i przestrzeni istnieje, lecz jest nie do ogarnięcia w ludzkim 

poznaniu, które wszak samo z siebie jest pod każdym względem ograniczone. 

Przypomniałem sobie, że przed wiekami żył pewien wielki matematyk, który 

postanowił się nią zmierzyć, lecz gdy zaczął przy niej teoretyzować – nawet z 

pewnym sukcesem – to po prostu zwariował i fatalnie skończył. Uznałem więc, 

że lepiej nie iść w jego ślady, bo popadnę w umysłową kołowaciznę przez 

dziwaczną alternatywę: albo mój sprawny rozum, którym zawsze się szczyciłem 

i któremu ufam, albo wiara, której nie mam. Rozum okazywał się tu bezsilny, a 

wobec wiary byłem bezradny i do bólu sceptyczny. I tak źle, i tak niedobrze. 

Pogodzenie jednego z drugim jawiło mi się niczym umysłowa katastrofa, o 

konsekwencjach niewyobrażalnie wręcz porażających. 

Niemniej problem ten zaległ we mnie na dobre i niekiedy dawał o sobie 

znać w sposób zgoła najdziwaczniejszy, jaki można by sobie wymyślić. A 

wszystko przez samotność. Złapałem się na tym, że rozmawiam sam ze sobą albo 

prowadzę w myślach dialogi z różnymi osobami z przeszłości, podówczas dla 

mnie ważnymi – głównie z Benem i Jonem. Przywoływałem też czasami z 

pamięci dwie kobiety – matkę mego syna i te damę z sąsiedztwa, z którą przez 

ostatnie dwa lata łączyły mnie stosunki bliskie chociaż niezobowiązujące. Z 
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pierwszą łączyła mnie bliskość, której nie doceniałem i którą brutalnie zerwałem. 

Druga, jak się okazało, szpetnie mnie zdradziła, naprowadzając mego 

największego wroga na trop mej tajemnicy. Zrozumiałe więc, że w obydwu 

przypadkach różne były tonacje tych niby-rozmów, inne emocje, inne treści. 

Takie osobliwe obcowanie z cieniami przeszłości pomagało mi zrozumieć wiele 

spraw i na swój sposób było bardzo przydatne w prowadzeniu autoanalizy oraz 

szukaniu ukrytych źródeł mego dawnego postepowania. Co prawda, niewiele z 

tego wynikało dla radzenia sobie z bieżącą sytuacją, niemniej dawało złudne 

poczucie wyjaśniania wątpliwości co do minionych zdarzeń lub 

usprawiedliwiania co bardziej kłopotliwych i w sumie niemiłych aspektów mego 

dawnego postepowania. 

Nie wiem kiedy wśród mych wirtualnych rozmówców pojawił się ów 

hipotetyczny bóg – oczywiście, wyłącznie jako figura polemiczna. Niemniej, gdy 

już raz wpuściłem go do głowy – ot tak, dla intelektualnej rozrywki – zaległ w 

niej na dobre. Nie były to dialogi – co oczywiste – raczej monologi, pełne pytań i 

logicznej argumentacji przeciwko jego istnieniu; coś z umysłowej perwersji, 

momentami nawet zabawnej. Lecz jakoś oswajało mnie to z nim, aczkolwiek 

kłopot polegał na tym, że – gdy to już jakoś zaakceptowałem – było mi głupio i 

nieswojo na myśl, że nie ma żadnej możliwości pozbycia się tego towarzystwa. 

Taki bóg nie jest bowiem cieniem nikogo zmarłego z przeszłości, którego można 

w każdej odpędzić, lecz cieniem stale obecnym, w dzień i w nocy, którego pozbyć 

się nie da. Nadto wszystko o tobie wiedzącym i władnym dowolnie ingerować w 
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twoje życie, co jest szalenie deprymujące dla kogoś takiego jak ja, od zawsze 

starającego się kontrolować wszystko dokoła i ceniącego sobie prywatność.   

O dziwo, do zachwiania mego sceptycyzmu wobec koncepcji boga 

przyczyniła się matematyka. Istnieje bowiem coś takiego jak liczba urojona – coś, 

co nie ma prawa istnieć w świecie liczb rzeczywistych. Formalna sprzeczność, 

nonsens, niejako fikcja – a przecież wielkości i funkcje urojone mają swoje 

rozwiązania, odwzorowania i zastosowania w połowie jakże realnych dyscyplin 

naukowych i technicznych. Skoro między tym co realne, a tym co urojone istnieje 

tak ścisła i wieloraka współzależność, to czemu nie miałaby ona obejmować i 

człowieka z jego życiem, psychiką, emocjami, narodzinami i śmiercią – nie 

mówiąc już o całym kosmosie. Nieskończoność wszechświata wywiedziona z 

nicości – czemu nie?  

Moje własne pytanie znajdowało coraz lepsze zastosowanie. 

Rzeczywistość urojona, czyli jakiś hipotetyczny świat nierealny i świat 

materialnego konkretu we wzajemnym przenikaniu się lub symbiozie – bardzo 

proszę! Gdy już sobie to jakoś zracjonalizowałem, odwołując się do matematyki, 

dalej już było mi łatwiej godzić się na rozmaite paradoksy, a nawet prowadzić te 

dziwaczne monologi, skierowane do słuchacza niby nieistniejącego, lecz 

najwyraźniej objawiającego swą obecność w świecie ze wszech miar 

rzeczywistym. 
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Spotkanie w drodze 

Po kilku dniach od chwili opuszczenia rozlewiska i wędrówki w górę 

mniejszej rzeki, która jakoś nie chciała szybko się zwężać, mimo że przecież 

szedłem w stronę jej źródeł, doszło do zdarzenia, które – biorąc pod uwagę jego 

okoliczności i konsekwencje – należało uznać za dar losu, szczęście, a niechby 

nawet i za życzliwą ingerencję owego lubiącego mnie ponoć boga. Pewnego 

południa postanowiłem zrobić sobie postój w lesie nieco dalej od brzegu i 

zostawiwszy bagaż na miejscu wlazłem między drzewa, głównie w celach by tak 

rzec aprowizacyjnych. I oto wśród powalonych konarów, spostrzegłem w jednym 

z wielkich wykrotów kryjącego się tam człowieka!  

I on mnie dostrzegł mimo sporego oddalenia, zerwał się nogi, lecz nie 

uciekał, tylko czekał, trzymając w ręku sporą pałkę. Zorientowałem się co to 

takiego – paralizator, z pozoru niewinnie wyglądające wyposażenie strażników 

wszelkich służb miejskich. Widok ten zmroził mnie, bo wystraszyłem się, że 

wpadłem z kretesem i moja przygoda z wolnością właśnie dobiega końca. Lecz 

nie uciekałem, tylko stałem, on zaś wyraźnie nie wykazywał chęci zaatakowania 

mnie. Nie zaważyłem żadnego telefonu czy nadajnika, którym mógłby kogoś 

wezwać lub poinformować o tym, na co się natknął. Staliśmy tak bez słowa, 

gapiąc się na siebie z czujnością i niekłamanym zdumieniem, ale nie kwapiąc się, 

by wszczynać rozmowę. Sytuacja była ze wszech miar niezwykła, gdyż w 

zasadzie nie miała prawa zaistnieć na całkowitym bezludziu, z dala od 

jakichkolwiek stałych ośrodków systemu. Chyba żeby jakiś taki był gdzieś 
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niedaleko, a ów osobnik należał do jego obsługi i z jakichś powodów został tu po 

coś wysłany.  

Jego dość niedbały, wręcz nieco niechlujny wygląd wskazywał raczej na 

cywila, a nie strażnika. Może to jakiś technik, czegoś tu szukający? – lecz mało 

to było prawdopodobne, ponieważ nikt samopas nie szwenda się po otwartym 

terenie bez pilnującej go obstawy. Zresztą, żadne widoczne znaki na niebie i ziemi 

nie wskazywały na ślady systemowej aktywności – no, ale to nie był żaden 

rozstrzygający argument, gdyż megasystem kryje bez wątpienia wiele 

tajemniczych, głęboko ukrytych zakamarków. Był młody, na oko nie przekroczył 

jeszcze trzydziestki, szczupły, wysoki, o bystrym spojrzeniu, ubrany 

standardowo; obok leżała duża, torba, mocno wypchana. 

- Lepiej nie podchodź – odezwał się pierwszy. – Wiesz, co to jest? – 

wymownie skierował pałkę w moją stronę. 

- Wiem – pokiwałem głową. – Ale nie jestem groźny – uniosłem rękę w 

pojednawczym geście powitania, starając się nie okazać zrozumiałego w tej 

sytuacji lęku. 

- Skąd mam wiedzieć? Ktoś ty taki? – spytał ostro. 

- Włóczęga. Nikt specjalny – odparłem spokojnie, próbując jednocześnie 

wyczuć empatycznie jego emocje i intencje. Był zaskoczony, zaniepokojony, 

gotowy do obrony, ale bardziej zaciekawiony niż agresywny.  

- I tak sobie chodzisz jakby nigdy nic? Bez przydziału? – pytanie ze wszech 

miar sensowne, zwłaszcza w tych okolicznościach. Pojedynczy osobnik na 
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wolności, w lesie, daleko od systemowego nadzoru, to w naszym świecie albo 

pułapka, albo niewytłumaczalna zagadka, potencjalnie również niebezpieczna.  

- Właśnie tak. Prywatnie – oznajmiłem tyle, ile uznałem za stosowne. 

- Niemożliwe. Takich ludzi nie ma – stwierdzenie słuszne w logice 

systemu. Lecz czy ów osobnik dopuszczał, że akurat ta logika w pewnych 

warunkach bywa zawodna?  Sam byłem tego najlepszym dowodem. A on? 

- A ty to kto? Siedzisz tu służbowo? 

- Nie. 

- No jest nas już dwóch. Chyba że jest jeszcze jakiś inny wariant. Ale nie 

przychodzi mi do głowy. 

- Wyglądasz mi na mądralę – odparł ironicznie. – Uciekłeś? – spytał wprost 

bez ogródek, z nutką niedowierzania w głosie. 

- Uciekłem. 

- Dawno? – dopytywał podejrzliwie. 

- Ze trzy miesiące temu. 

- I nie szukali? 

- Szukali. Przez jakiś czas latały drony, ale przestały. Kryłem się, 

wyrzuciłem telefon, więc chyba mi się udało. 

- Tylko tyle? 

- A co jeszcze? 

- Aleś ty głupi! – wykrzyknął. – Przecież masz znacznik? 

- I co z tego? Poza miastem chyba nie działa? 
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- Są jeszcze satelity, durniu – nie bawił się w grzeczności. – Nie wiedziałeś?  

Zamilkłem, przysiadłem na zwalonym konarze, odruchowo spojrzałem w 

niebo. Przyznam, że mnie zamurowało. Czyżbym przez cały ten czas żył w 

złudnym przekonaniu, że jestem naprawdę poza zasięgiem miasta? Że uciekłem 

naprawdę? Że nikt mnie już nie śledzi? Wcześniej dopuszczałem taki wariant, ale 

do głowy mi nie przyszło, że to takie proste. Musiałem mieć głupią minę, bo obcy 

zaśmiał się, opuścił paralizator i zbliżył – aczkolwiek na bezpieczną odległość. 

 - Może chcą, żeby ci się wydawało, że uciekłeś. Albo po prostu łżesz i 

jesteś tu po coś. Może na jakieś przeszpiegi? - spytał zaczepnie. 

- Po co taka zabawa w kotka i myszkę? – wzruszyłem ramionami. – 

Naprawdę uciekałem, nawet przez pole minowe. Przecież mogłem wylecieć w 

powietrze.  

 - Kto cię tam wie? Ale jeśli nawet tak było, to niewykluczone, że z jakiegoś 

powodu pozwalają ci tak łazić. Może to jakiś test, eksperyment, o którym nic nie 

wiesz? 

- Tyle czasu? To bez sensu!  

- Niby racja. Chociaż oni w zasadzie nie odpuszczają, próbują szukać do 

skutku – oznajmił rzeczowo. – Ale może jeśli jakimś cudem udało ci się zwieść 

drony przez pierwsze kilka dni to dali sobie spokój z pogonią? Co nie zmienia 

faktu, że mogą cię namierzać, kiedy zechcą.  

- Po co namiary bez efektu? 

- Bez widowni likwidowanie uciekiniera się nie opłaca. Za dużo fatygi. 
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- To jakiś idiotyzm – zaperzyłem się, domyślając się jednak, o co mu chodzi 

- Niby rozumny z ciebie człowiek, a taki głupi. Kara musi być widoczna 

dla wszystkich – potwierdził mój domysł. – Podtrzymuje strach. Poczucie 

beznadziei. To wybija ludziom z głowy pomysły na głupie zachcianki. 

Dyscyplina przede wszystkim. – Najwyraźniej dobrze znał i rozumiał zasady 

działania systemu, co wskazywało na otwartą głowę i niezłą inteligencję.  

- I zostawiają delikwenta na pastwę losu? – coś mi się tu nie zgadzało z 

poprzednim wywodem. 

- Co komu po takim singlu bez szans na przeżycie. I tak długo wytrzymałeś. 

Może sprawdzają tylko co jakiś czas. Dla zasady. Albo z ciekawości, kiedy 

padniesz. Eksperyment na wytrzymałość. Ale gdybyś na przykład wlazł im w 

jakąś szkodę, wtedy załatwiliby cię w pięć minut.  

- Niby w jaka szkodę? 

- Na przykład, gdybyś po drodze zahaczył przypadkiem o coś, czego nie 

powinieneś ani widzieć, ani wiedzieć.  

- Monitoring miejsca.  

- Proszę, proszę, jaki mądry! Jasne! Wysłaliby drony i po krzyku.  

- Ciekawe, czy dużo jest podobnych – jak to nazywasz – singli? Pod takim 

nadzorem. 

- Myślę, że tylko pojedyncze sztuki. Wolne elektrony, które zwykle szybko 

przepadają. Z miasta nikt nie ucieknie, bo strefy śmierci. Obozy zadrutowane. Na 

uprawach bransoletki. Porty obstawione co do milimetra. 
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- Ale tobie się udało. Mnie też. 

- To warto porównać – rzekł zaciekawiony.   

W końcu usiadł nieopodal, zaczęliśmy rozmawiać już bardziej przyjaźnie i 

spokojniej. 

- To jak to jest? Też uciekasz? – spytałem na początek.  

- Uciekłem. A teraz już zwyczajnie sobie idę. 

- I co, chodzisz tak bezkarnie? Czy to też jakiś test? Albo pułapka? Albo 

jedno i drugie? 

- Ani jedno, ani drugie. 

- Skoro twierdzisz, że widzą, gdzie jestem, to może cię na mnie nasłali? Z 

tym paralizatorem. To wyposażenie strażników, a nie dziecięca zabawka. 

- Dobrze kombinujesz, ale nie bój się. Moja historia nie ma nic wspólnego 

z tobą.  

- A znacznik? 

- Ja już się odłączyłem. Jestem niewidoczny. Nie ma mnie na żadnym 

podglądzie. Nawet jakby cię teraz zobaczyli, to beze mnie. Pusty ekran – zaśmiał 

się wesolutko, jak chłopak, któremu udała się wielka psota.  

- To się da? Przecież trzeba wiedzieć jak, mieć odpowiedni sprzęt. 

- Ja wiem. I mam takie jedno cudeńko, które to załatwia. 

- Mógłbyś i mnie wyłączyć? 

- Mógłbym. Ale jeszcze nie wiem, czy zechcę. 

- A kiedy będziesz wiedział? 
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- Posłuchaj mądralo. Najpierw opowiesz mi swoją historię. Jak mnie 

przekonasz, to zobaczymy. 

- A twoja historia? 

- Zaczynamy od ciebie. To chyba uczciwe.  

Krótko, bez wdawania się w szczegóły moich motywów, opowiedziałem o 

swojej ucieczce, wyjaśniłem, jak przedostałem się przez strefę zakazaną, a potem 

wydostałem z bazy rolniczej, co znalazłem w spalonej osadzie i o moście nad 

rozlewiskiem. Nie wspomniałem, kim byłem i czym się zajmowałem w Mieście, 

uważając, że nie ma to teraz specjalnego znaczenia. Słuchał uważnie, nie 

przerywał, lecz gdy skończyłem, zaczął dopytywać czym się zajmowałem, gdzie 

pracowałem. Zainteresowało go też, skąd widziałem, jak przechodzić przez pole 

minowe, także to, kim był mój wybawca z bazy. Gdy wspomniałem o mojej 

wiedzy z dzieciństwa, szybko zorientował się, że wychowałem się w getcie na 

Wzgórzu, co z kolei wywołało całą lawinę pytań.  

Mimo skąpych i ogólnikowych odpowiedzi, od słowa do słowa, wyciągnął 

ze mnie historię mego przeistoczenia się z biednego chłopaka z dzielnicy nędzy 

w specjalistę od genetyki. I to właśnie stało się początkiem wielkiego między 

nami sporu, momentami przeradzającego się w ostrą kłótnię. A szło nie o byle co, 

jako że zaczął podważać prawdę o moim życiu – od jego początków aż do chwili 

obecnej. Co gorsza, nie zarzucał mi świadomego kłamstwa, lecz całkowite 

niezrozumienie tego, co się ze mną działo od samych moich narodzin, poprzez 

kolejne lata nauki i pracy, aż po dzień ucieczki i te trzy ostatnie miesiące 
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wędrówki po wolnym świecie. Jego argumentacji nie sposób było nic zarzucić, 

pod warunkiem, że przyjmie się założenia, na jakich budował swą koncepcję. A 

była ona ze wszech miar równie fantastyczna, co i prawdopodobna – choć w tym 

drugim przypadku byłaby dla mnie szokująco okrutna. 

Zanim jednak doszliśmy do tych tematów, odwzajemnił mi się 

informacjami o sobie i o swoich losach – aż do chwili, w której spotkaliśmy się 

tu w lesie. Był synem wysokiego rangą urzędnika w jego mieście, dzięki czemu 

– także dzięki wysokim dochodom ojca – mógł skończyć studia techniczne. Był 

elektronikiem, ale i informatykiem, specjalizującym się w pamięciach masowych 

i wielkich systemach sieciowych. Dostał pracę w jednym z głównych ośrodków 

zarządzania danymi, miał więc dostęp do wielu informacji, niedostępnych nie 

tylko dla ogółu, ale nawet dla osób na wysokich stanowiskach. Ponieważ jednak 

zaczął zanadto w nich samowolnie buszować, został najpierw skarcony, a potem, 

gdy to nie pomogło – wysłany w trybie natychmiastowym do kombinatu kopalni 

na dalekim odludziu. Tam pracował w centralnej sterowni, nadzorując jej 

funkcjonowanie i wprowadzając niezbędne korekty oprogramowania całej 

lokalnej sieci.  

Przez lata z ciekawości zgromadził po cichu, na własny użytek, dużą 

wiedzę nie tylko o miastach, ale i w ogóle o megasystemie, co w efekcie wywołało 

w nim odruchy wewnętrznego buntu przeciwko opresyjności świata, w jakim 

wszyscy żyjemy. Było w nim coś nieskażonego systemowym zniewoleniem, jakiś 

zdrowy rys psychiki, który od wczesno młodzieńczej przekory doprowadził go do 
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stanu, a którym miał już dość tej niewoli. Tym bardziej, że poznał całą gamę 

niegodziwości, jakie wyczyniano z ludźmi, włącznie z zabijaniem małych dzieci 

i dorosłych dla celów genetycznych. Dlatego dowiedziawszy się, kim byłem, 

zwyzywał mnie od najgorszych łobuzów, ale wysłuchawszy opowieści o mym 

synu okazał jednak pewne współczucie i dalsza rozmowa potoczyła się już dalej 

spokojnie. Oczywiście, zrazu nie wspomniałem o kontekście tamtej sprawy, lecz 

i to z czasem wyszło na jaw – bo w pewnym sensie musiało, zważywszy na jego 

teorię na mój temat, jaką sobie wysnuł z moich opowieści.  

Najbardziej interesowało mnie jak uciekł i dokąd zmierza. Zakładając, że 

była to prawda, historia ta okazała się niezwykła, zwłaszcza że pokazywała, jak 

można skutecznie oszukiwać system, jeśli tylko ma się dostateczną wiedzę o tym, 

co jest jego wrażliwym punktem, miękkim podbrzuszem. To nie tyle sama 

informacja, lecz sposoby jej pozyskiwania, przetwarzania, magazynowania i 

wykorzystywania. Dostęp do tego pozwala odkrywać ukryty mechanizm 

władztwa nad ludźmi i wszelkie tajemnice z tym związane. W moim przypadku 

było to dotarcie do kartotek genetycznych, wyjaśnienie zagadki mego 

pochodzenia i przekonanie się, jak ta wiedza mogłaby być spożytkowana 

przeciwko mnie i memu nieznanemu dziecku. W jego – wiedza o tym, jak chytrze 

zakłócać programy nadzoru i kontroli otoczenia dzięki umiejętnościom 

znakomitego programisty, zdolnego zawieszać działanie sieci. 

- Przygotowania zajęły mi kilka miesięcy – ciągnął swą opowieść. Z 

ogromnego, zamkniętego miasta nie ma gdzie wiać, a tu jest mały obóz pracy i 
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otwarta przestrzeń. Straży też mniej – zaśmiał się ironicznie – bo ludzi niewielu, 

kombinat odrutowany, pod napięciem, a specjalne pociągi są, ale nie do 

wykorzystania – zrobił aluzję do mojej przygody w bazie. Jest za to bardzo 

rozbudowany i skomplikowany system monitoringu wszystkiego co stoi, pracuje 

i się rusza, śpi, myje się i je. Musiałem to rozpracować, znaleźć sposób, żeby go 

zmyślnie oszukać i wyjść na zewnątrz niezauważony, bez wszczynania alarmu. 

- Ale jak? 

- Trzeba było wymyślić program, który sukcesywnie wyłączałby tylko na 

kilka-kilkanaście sekund monitoring na trasie ucieczki poza ogrodzenie. Potem 

program się resetował i ani śladu po gmeraniu w systemie. Niełatwo było, ale się 

udało.  

- A ogrodzenie? 

- Tak samo. Pętle maskujące. 

- Nie rozumiem. 

- Czujniki i kamery widzą, ale stop-klatkę przez czas jaki im zadam. Potem 

znów widzą obraz rzeczywisty. 

- A prąd? 

- To było najtrudniejsze, wymagało czasu, którego miałem malutko. 

Założyłem przygotowane wcześniej obejścia z małych kabelków. I nie miało 

prawa być alarmu. Wszystko wymagało precyzji ze stoperem w ręku. 
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- I nikt nie zauważył, że coś kombinujesz? Żadnych wewnętrznych 

procedur sprawdzających, personelu przy komputerach? Zabezpieczenia 

sprzętowe? 

- Są, ale to drobiazg. Oczywiście, dla kogoś, kto wie jak sobie z tym radzić. 

Widzisz, w kombinacie nie powołuje się osobnych komisji weryfikacyjnych. Nikt 

z zewnątrz nie przyjeżdża. Wszystko jest na łączach, a te też przecież są w sieci. 

No więc jaki kłopot? 

- Coś mogło nie wypalić.  

- Dwa razy sprawdzałem. Oczywiście, bez ogrodzenia. Wewnątrz wszystko 

grało, jak trzeba. 

- A ten paralizator. Skąd go masz? 

- Sam sobie zmajstrowałem. Bułka z masłem. 

- Nikt cię nie podpatrzył?  

- Miałem dużo swobody, chodziłem wszędzie, po sekcjach, magazynach. 

niby do sprawdzania. Podbierałem części u techników, gdzie się dało, 

montowałem u siebie.  

- Tak zwyczajnie, na widoku? 

- Jasne. Strażnicy to trepy bez pojęcia. Czasem zaglądali, ale czy takiemu 

przyjdzie do głowy, że spec majstruje coś na własny użytek? Na stole roboczym 

leżały zawsze różne graty. A co do czego to wiedziałem tylko ja. 

- A zmiennicy? 
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- Dwóch było. Ale wymyśliłem sobie schowek. Za obudową jednego z 

dużych serwerów.  

- I niczego się nie domyślali? 

- To systemowcy, od sieci. O elektronice mają marne pojęcie. Ja jeden 

byłem uniwersalny. Jak coś nawalało, wszyscy przychodzili najpierw do mnie. 

Dla nich taka podręczna kupa gratów wygląda niewinnie. 

- Kiedy zwiałeś? 

- Dwa tygodnie dni temu. Zaraz po wyjściu wyłączyłem znacznik, 

dobiegłem do rzeki, a tam już zaraz na drugim brzegu zaczynał się las.  

- Czemu nie kolej? Przecież musi tam być połączenie ze światem.  

- Bez szans. Nie ma jak się dostać do transportu ani z niego urwać w 

podróży. Tu nie ma lokalnych połączeń. Ty miałeś niesamowity fart. 

- I co? Nie szukali? 

- Drony latały przez trzy dni, potem przestały. 

- A ślady cieplne? 

 - W lesie łatwo znaleźć miejsce, żeby się kryć. Choćby i takie – wskazał 

wykrot. – Jak się chytrze wpasujesz między drzewa i krzaki to cię nie wykryją. 

Zresztą jak nie masz znacznika to sama termowizja nad lasem jest zawodna. 

- Czemu? 

- Zwierzęta. Zwłaszcza te większe. Nie wiadomo, co dokładnie widać. 

- Czekaj no, czekaj, jeszcze jedno. Bransoletki. Widziałem taką w bazie 

rolniczej. 
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- A czy ja mam coś takiego? – pokazał obydwie ręce. – U nas zakłada się 

je tylko ludziom z brygady, która chodzi do instalacji wodnych przy rzece. To 

ledwie kilka osób. Mają osobną obstawę – więcej strażników niż robotników. 

Reszta siedzi za ogrodzeniem pod prądem.  

- To ta rzeka? – wskazałem w stronę brzegu. 

- Ta. Nieduża, ale wystarcza. Kombinat ciągnie dużo wody, ale jest w sam 

raz. 

- Co tam jest? 

- Głównie miedź. Trochę cynku, ołów, sporo srebra. Ogromne złoże, wielka 

równina. Odkrywka, podzielona na kwadraty. I spora huta. Własne zasilanie, bo 

potrzeba strasznie dużo energii. No i transport, wewnętrzny i daleki w obie strony. 

Wszędzie roboty, komputery, pociągi-automaty – wyjaśniał lakonicznie. – Ludzi 

może koło setki, tylko tam, gdzie inaczej się nie da.  Mają spanie, jedzenie, 

harówę i zero szans na długie życie. Kto zachoruje, ten przepada. Za to dużo 

ochrony, straży. Machina działa bez zarzutu. –  Obraz ten pasował do tego, co 

sobie ułożyłem w głowie na temat megasystemowych rozwiązań surowcowych. 

Po tym wyjaśnieniu zamilkł, ja również. Zacząłem chodzić nerwowo w tę 

i z powrotem. Zauważył, że się zamyśliłem, próbując przetrawić to, co 

usłyszałem. Wszystko niby się zgadzało, choć brzmiało nieprawdopodobnie.  

Nawet jeśli był superfachowcem od komputerów, to przecież system, 

zorganizowany na wręcz paranoidalnej obsesji kontrolowania i nadzorowania 

każdego szczegółu życia i środowiska, jest przecież dziełem doskonałych 
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specjalistów, także od wszelakich zabezpieczeń. Czyżby nie przewidziano 

możliwości oszukania go i obejścia procedur sprawdzających? Może trafił swój 

na swego – kto wie? Tak to już jest, że co jeden człowiek wymyśli, drugi – 

zwłaszcza silnie zmotywowany – potrafi przebić własną zmyślnością. 

Oczywiście, jeśli ma odpowiednią wiedzę i umiejętności, ale tego akurat temu 

tutaj zdaje się nie brakowało.  

Wszystko, co opowiedział sprawiało wrażenie prawdy, aczkolwiek nie 

mogłem wyzbyć się wątpliwości co do wiarygodności jego słów o moim 

znaczniku i śledzeniu mnie przez te trzy miesiące wędrówki. Była to dla mnie 

sprawa zasadnicza i musiałem to wyjaśnić, tym bardziej, że stawiało pod znakiem 

zapytania nie tylko sens i celowość całej tej eskapady poza Miasto. Skoro można 

tak nadzorować ruchy każdego człowieka, to jak miały się rzeczy w dalekiej 

przeszłości?  Czy obejmowało to również osoby dla mnie najważniejsze – Bena i 

Jona? Czy widzieli o tym, że system mógł od samego początku wiedzieć, jak 

kreowali kogoś takiego jak ja? Przecież gdyby tak było, wówczas całe moje 

dotychczasowe życie – włącznie z tą ucieczką! – to tylko teatr, rozgrywany 

według scenariusza, napisanego przez kogoś dla jakich bliżej nieznanych mi 

celów. Trudno sobie wyobrazić koszmar większy od świadomości, iż było się i 

jest tylko kukiełka na sznurkach, trzymanych przez jakichś tajemniczych 

lalkarzy!  
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- Obydwaj uciekamy, każdy po swojemu – przerwałem w końcu milczenie. 

–  Wychodzi jednak na to, że jesteś w lepszej sytuacji, bo bez znacznika. Jeśli to 

prawda, co mówisz?     

- Czemu miałbym kłamać? – zaperzył się. – Jestem czysty, to ty masz 

kłopot. Ale wiem, jak temu zaradzić – rzekł z uśmieszkiem małego chłopaka, 

szykującego jakiś figiel. Wstał, podszedł do swojej torby i wyjął z niej coś jakby 

duży czujnik z ekranikiem i kilkoma suwaczkami  

- Co to? 

- Czarodziejska sztuczka. Uzdrowicielska! Leczy z niepotrzebnych 

elektronicznych bakterii w człowieku. Mój wynalazek – dodał z dumą. 

- Usuniesz ze mnie to gówno? 

- Wyłączę. Usunąć tak łatwo się nie da. Zresztą nie wiadomo, gdzie to 

masz. Czy płytko, czy głęboko. Ale to bez znaczenia. Ważne, że moja sztuczka 

działa i że ubijemy gada. Straci jad. Ale jeszcze nie teraz. 

- Czemu? 

- Zastanów się, To oczywiste. Gdyby akurat cię teraz chcieli sprawdzić, to 

gdy cię wyłączę, szybciutko pojawią się drony.  

- Mogę się schować. Chociażby tu – wskazałem na grube korzenie wykrotu. 

- To prawda, ale ja sam wolę nie ryzykować.  

- Tak czy owak, to będzie swoisty test.  

- Posłuchaj, mądralo. Dobrze znam się na komputerach i byłem daleko w 

obozie, blisko lasów. To mi pomogło. Dałem radę i wolałbym tego nie 
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zmarnować. Z miasta tak by się nie dało. A ty – jeśli mówisz prawdę - wiedziałeś, 

jak przeleźć przez miny.  Jak cię nie znaleźli w mieście, chwilę potrwało, zanim 

włączyli inne procedury. Ich opóźnienie, twoja wiedza i dobry fart – ot, co cię 

uratowało przed natychmiastową likwidacją. Ale co potem i teraz – to już inna 

sprawa. Nie wiem. Może uznali, że już padłeś. A może dostałeś status singla na 

sygnalizacyjnej smyczy i żyjesz. Jeszcze.  

- Czemu takich od razu nie kasują? 

- Sami giną. Jak myślisz, ile czasu można kryć się po lasach i skałkach. 

Wszędzie bezludzie, dużo niemiłych zwierzątek, znikąd pomocy. Ani śladu 

większych ludzkich grup, wspólnot. Wszystko przetrzebione. Sam widziałeś w 

tamtych ruinach. Na krótką metę taka włóczęga jeszcze ujdzie, ale co dalej? Za 

trzy-cztery miesiące przyjdzie zima. Bez schronienia na przeczekanie, bez 

ciepłego ubrania, zapasu żarcia, to trudne. Bardzo trudne. 

- Ale nie niemożliwe. 

- Wszystko jest możliwe. Najlepszy dowód, to nasze spotkanie.  

- To prawda. Wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu.  

- Zdaje się, że wielki z ciebie szczęściarz. Najpierw majster w bazie, potem 

piwniczki w ruinach z różnościami, teraz ja.  

- Myślisz, że z moim znacznikiem może być coś nie tak?  

- Na pewno taki masz. Ale czy cię sprawdzają bez przerwy, czy tylko co 

jakiś czas, tak kontrolnie? – tego nie wiem. Dla jednego człowieka nie warto aż 
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takiego zachodu. Technika techniką, ale po co tyle fatygi. Co innego, gdybyś był 

jakoś szczególnie cenny. 

Wcześniej nie wspomniałem o moim pochodzeniu ani o Ronie, jego 

planach i zapiekłości. Teraz w kilku krótkich słowach opowiedziałem mu o tym, 

co go szalenie poruszyło. 

- No, toś ty nie byle kto! Ważna figura! Może właśnie dlatego jeszcze 

żyjesz? 

- Byłem. 

- Ten twój osobisty prześladowca, ten supergliniarz, to pewnie straszny 

służbista. Może i bardzo cwany i zdeterminowany, ale musi przestrzegać 

procedur. Jeśli mu się sprawdziły, to ma cię na widelcu. Chyba że cię zgubił i 

zrezygnował. 

- Bardzo mnie nie lubi – wyrwało mi się mimo woli. 

- Ale kto wie? Może jednak ci się udało i odpuścił.  

- Wątpię – oczywiście, jeśli jest, jak mówisz.  

- Jest taka możliwość, ale pod jednym warunkiem.  

- Czyli? 

- Że przez dłuższy czas nie dawało się ciebie namierzyć. Uznaliby cię 

wtedy za trupa i dali sobie spokój 

- Ile by im to zajęło?  

- Kilka dni. Wierzą w niezawodność systemowych procedur i technikę. 

Gdyby twój wróg jednak się zaparł, to przez jakiś czas sprawdzaliby, ale tylko 
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wyrywkowo, losowo. Też ze dwa tygodnie, nie dłużej. Ciągła inwigilacja przez 

satelity jednego człowieczka ze słabym sygnałem to sporo roboty. Blokuje ludzi 

i sprzęt. Na luksus osobistych porachunków przyzwolenia tam nie ma.  

- Czyli małe szanse?  

 - I tak, i nie. Musiałbyś w czasie skanowania znajdować się akurat w 

miejscach, gdzie sygnał zanika. Nie wiadomo, jak często cię namierzali. Ale nie 

łudź się, takie zbiegi okoliczności nie chadzają stadami. Teoretycznie nie 

wykluczone, ale nie w praktyce.  

- Sam powiedziałeś, że jestem szczęściarzem. 

Przyglądał mi się przez dłuższą chwilę, milcząc i nad czymś się 

zastanawiając.   

- No, dobrze – podrapał się w głowę. – Spróbujmy. – Przez chwilę 

zastanawiał się, potem roześmiał. – Przyszło mi coś do głowy. Mamy czas. 

Przelecimy tę twoją trasę punkt po punkcie. Sam jestem ciekaw czy i ja nie 

popadłem w paranoję z tymi satelitami. 

- Czyli co? 

- Przecież to mogło się rozegrać inaczej i już dawno cię skreślili! – oznajmił 

wręcz tryumfalnie. 

- Sam sobie przeczysz. 

- Nie do końca. Zaćmienie mózgu! Zafiksowałem się na jednym tylko 

wariancie tej zabawy. 

- Czyli jest jakaś szansa? Inny wariant? 
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- Jasne. Oczywiście, warunek zaniku sygnału tak czy owak musiałby 

zaistnieć. Ale jak to się rozegrało w czasie? Może ty rzeczywiście miałeś 

niesamowity fart? 

- Nie rozumiem. 

- Człowieku, przecież sygnały ze znaczników wyłapują też drony! Może 

nie wszystkie, ale w pościg wysłali na pewno te z kompletami czujników. A one 

cię nie wykryły, mimo że koło ciebie latały. 

- Nawet dość gęsto. 

- No, właśnie. Mówiłeś, że przeczesywały teren kilka razy, tak? W kilku 

fazach ucieczki. 

- Bardzo dokładnie. 

- I nic dalej się nie działo? 

- Zniknęły na dobre. 

- To się jeszcze okaże. Ale zacznijmy od początku. Godzina po godzinie. 

Zaczął mnie przepytywać niczym oficer śledczy swoją ofiarę – 

szczegółowo i metodycznie, co i raz wracając do wcześniejszych fragmentów 

składanych zeznań. Trwało to z pół godziny, aż wreszcie skończył, wyraźnie z 

czegoś zadowolony.  

- Rzeczywiście, mogło tak się stać, że cię nie wykryli. Drony latały koło 

ciebie akurat wtedy, kiedy byłeś w miejscach chwilowego zaniku sygnału.  

- Czyli kiedy? 
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- Pierwszy raz – pod mostem kolejowym, jeszcze na polu uprawnym. 

Powiedziałeś, że wcisnąłeś się we wnękę filaru. Jeśli któryś nie podszedł nisko i 

z boku, z małej odległości, to byłeś kryty. 

- A potem? 

- Gdy wlazłeś pod skały, w jakieś większe zagłębienie. Nic nie znalazły i 

poleciały dalej. Ale kluczowym punktem w tej układance jest twój pobyt w 

spalonej osadzie. Czy po drodze do niej nic nie zauważyłeś? 

- Drony nie latały. Potem już ich nie widziałem ani razu. 

- W dzień. A w nocy? 

- Nie wiem. Spałem. 

- W lesie? Między drzewami? 

- Tak. 

- A w tej osadzie? 

- Nocowałem w jednej z piwnic. Wymościłem się wygodnie, miękko i 

ciepło. 

- Głęboka była? 

- Ze trzy-cztery metry. Czasami chowałem się też w dzień. 

- No właśnie! – wykrzyknął. – Wtedy też sygnał zanikał.  Pod taką 

przykrywką jest za słaby dla satelity  

- A rozlewisko? Tam też się urządziłem przy filarze pod mostem. Ale nic 

nie latało. 
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- Ale to już było po prawie dwóch miesiącach od czasu jak zwiałeś. Jeśli 

cię wcześniej nie wykryli, to znaczy, że masz szansę na spokój. 

- To pewne? 

- Z nimi nic nie jest pewne. Ale trzeba kalkulować według ich procedur. W 

dzień po twoim zniknięciu, szukali w mieście. Potem na drugi dzień ruszyły 

drony, ale byłeś już pod pierwszym mostem. Raniutko dobiegłeś do skał i znów 

cię dla nich nie było. Razem dwa dni i trzy noce. 

- Zgadza się. 

- Teraz dochodzimy do procedur. Jak nie wykryli, to na pewno polecieli 

dalej i naokoło, żeby przeczesywać inne okolice. Raz odfajkowanego pomiaru już 

nie powtarzają, bo co komputery zapisały, to zabetonowały i przekierowały 

namiary gdzie indziej. I tu jest zagadka. 

- Nie strasz mnie. 

- Gdyby od razu włączyli satelity, to by cię migiem namierzyli i podesłali 

drony, żeby ci natychmiast zrobiły kuku. Ale przy kilkudniowym opóźnieniu to 

nie takie proste. Trzeba skanować ogromny teren, a sygnał słabiutki. Im dalej się 

oddalałeś, tym więcej dla nich roboty, bo obszar poszukiwań z każdą chwilą 

powiększał się nawet bardziej niż wykładniczo. Tego nie da się zrobić w godzinę, 

czy nawet w jeden dzień. Nie chce mi się teraz ci tego tłumaczyć, ale na mojego 

nosa chyba sobie odpuścili.  

- Pewności nie masz. 
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- Ty wciąż swoje! Jasne, że nie mam. Ale zdaje się, że jesteś cholernym 

szczęściarzem. Te twoje postoje to były nieprawdopodobne zbiegi okoliczności. 

Niesamowite. A im sprawdziło się stare, inżynierskie prawo Murphy’ego – 

roześmiał się. – Wiesz, co to takiego?  

- Wiem – mnie też to rozbawiło.  

- Głupota totalniaków polega na tym, że traktują je jak dowcip. Przez to 

kiedyś padną – wtrącił refleksyjnie i zdumiewająco trafnie. – Nie ma systemu 

idealnie niezawodnego. 

- Ile to jeszcze potrwa? 

- Nikt nie wie. Ale popatrz. W twoim i moim przypadku ten Murphy trafił 

w dziesiątkę.  Każdego z nas po swojemu, ale celnie. A tobie jeszcze na deser dał 

to nasze spotkanie. Przewidzieć tego nijak by się nie dało. Za żadne skarby. Nawet 

twój paranoiczny policmajster by na to nie wpadł.  

- On jest strasznie zawzięty. Bystry. I dobrze mnie zna. 

- Ale chyba zanadto wierzy w supermoc swojej machiny. To ogranicza 

myślenie.  

- Obyś miał rację. 

- No i proszę! Wszystko, razem do kupy, dało taki efekt, że siedzimy tu 

razem i masz okazję pozbyć się tego wrednego paskudztwa. 

- Kiedy? 

- Zaraz. A ja sobie pójdę w swoją stronę. Tak czy owak – na wszelki 

wypadek. 
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- Gdyby nadleciały drony? 

 - No, nawet gdyby co, to nie tak szybko. Jeśli jesteś czysty, to i tak nic się 

nie wydarzy. Jeśli nie, to będę już spory kawałek dalej, ale ty dobrze się tu ukryj.  

Gdyby jednak nadleciały i niuchały za ciepłem, te korzenie dobrze cię osłonią. 

- Słuchaj – coś sobie przypomniałem – człowiek w bazie dał mi jakąś folię 

i powiedział, że może być do tego przydatna. 

- Ciekawe. Pokaż. 

- Chwila. – Szybko poszedłem do swoich tobołów, wygrzebałem z torby 

schowaną głęboko rolkę i wróciłem do mojego chwilowego współtowarzysza, 

który majstrował coś przy swoim urządzeniu. Wziął ją ode mnie trochę rozwinął 

i pokiwał głowa z aprobatą. 

- Znam to. Duża rzadkość. Niezwykły prezent. – Spojrzał na mnie wyraźnie 

podekscytowany. –  Dobry z niego musi być człowiek – stwierdził z uznaniem w 

głosie. – I niegłupi. Masz szczęście do ludzi, mądralo – zaśmiał się.  

- Rzeczywiście może pomóc?  

- Całkiem nie izoluje, ale rozmywa obraz. Z większej odległości wtapiasz 

się w tło. No, a teraz się rozbieraj – oznajmił, podnosząc do góry swoje 

urządzenie.  

- To konieczne?  

- Sygnał i tak wyłapie, ale lepiej dokładnie zlokalizować, gdzie masz tę 

pluskwę. Różnie z tym bywa. 
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- Jakie to ma znaczenie? – spytałem, zdejmując jednak z siebie posłusznie 

ubranie. 

- Może masz taką, co się przemieszcza. Trzeba wyłapać, gdzie jest.  

- Zawsze sądziłem, że znaczniki wszczepia się na stałe. 

- To już historia. Teraz mamy nanoimplanty wędrowne. Wyższa szkoła 

jazdy. 

- A co z zasilaniem? 

- Metabolizm. Nie zrozumiesz, ale tak to właśnie jest. 

- Nie do wiary. 

- Nie da się wydłubać. Właśnie dlatego zanik sygnału oznacza, że nie 

żyjesz. Czyli zimny trup. To ułatwia ewidencję – dodał ironicznie.  

Przez cały czas, ze słuchaweczkami w uszach, wodził czujnikiem po moim 

ciele, centymetr po centymetrze, niekiedy badając powtórnie jedno i to samo 

miejsce. Długo to trwało, aż w końcu zatrzymał się w jednym punkcie.  

- Jest, Masz, sam posłuchaj – dał mi słuchawki, żebym się o tym przekonał. 

 Rzeczywiście, był cichy, ale wyraźny pisk, który lekko słabł przy 

odsuwaniu maszynki. Znów włożył słuchawki i jeszcze raz sprawdził sygnał. 

- Doskonale! Teraz się nie ruszaj. Nie bój się, to nie boli – rzekł wesolutko 

i przez dłuższą chwilę ostrożnie manipulował przy suwaczkach i małych 

gałeczkach. – No, masz to z głowy – oznajmił wreszcie tryumfalnie i znów dał mi 

słuchawki. – No i co?  

- Już? Tak prosto? – zadziwiłem się, nie słysząc poprzedniego dźwięku. 
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- Zrobić było trudno – uniósł do góry maszynkę – ale używa się łatwo.  Mój 

patent. I słodka tajemnica. Długo nad tym kombinowałem, ale się udało. 

- Dobry jesteś.  

- Jestem – odparł po prostu, bez cienia przechwałki w głosie. – Ale się 

czaiłem, udawałem. Do czasu. Lepiej nie rzucać się w oczy. 

- Nie poznali się na tobie? Przecież wyłapują przydatnych. 

- Nie chwaliłem się. Po co wysuwać się przed szereg?  A jak zacząłem 

trochę brykać, to mnie z miejsca zesłali. Ale i tak wyszło na moje. 

- Mógłbyś pójść w górę. Awansować. Nawet ostro. 

- I co z tego? Mniejszy trybik, czy większy trybik – zawsze jednak tylko 

trybik.   

- Wolałbyś zostać wielkim kołem zamachowym? 

- I co z tego? Ja jestem solista. Tak już mam. Gram dla siebie. Zresztą, po 

co pomagać łobuzom.  

- Ta zabawka to rzeczywiście duża rzecz. 

- Nie da się ukryć. 

- Ale niebezpieczna. Oczywiście, nie dla zwykłych ludzi – miałem na myśli 

system.  

- Przydatna. Ale nie zamierzam tym handlować po sklepach. Ani 

przyjmować klientów. Ale w drodze to co innego. 

- Myślisz, że takich jak my jest więcej? 
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- Na pewno, może nawet sporo. Prawo Murphy’ego działa wszędzie – 

losowo, ale niezawodnie. Tyle że są rozproszeni po świecie.  

- Chcesz ich szukać?  

- Po co? Mam inne plany. Ale kto wie, kogo spotkam po drodze? 

- Dokąd się wybierasz? 

- W stronę morza – wskazał ręką na brzeg rzeki. 

- I co wtedy? Jak już dojdziesz.  

-  Ty trafiłeś na dawną osadę, ja poszukam śladów po rybakach. Osiedla, 

miasteczka. Pełno tam tego kiedyś było.  

- I co dalej? – zadałem nieśmiertelne pytanie Bena. 

- Znajdę resztki jakiejś łodzi, stateczku, wyrychtuję i wypuszczę się w 

stronę wysp.  

- Przecież nigdy nie żeglowałeś. A to nie przejażdżka po stawie w parku.  

- Co nieco wiem. 

- Teoretycznie. 

- Dużo się naczytałem, mam w swych własnych folderach kilka starych 

podręczników pływania, nawigacji, książek o morskich prądach i innych takich 

atrakcjach. Długo je studiowałem. Zapewniam cię, nie jestem zielony. 

- A wiesz, gdzie czego szukać? 

- Grzebałem w sieci, w archiwalnych mapach. Szperałem też w starych 

zapisach, głęboko zbunkrowanych, utajnionych. To dane sprzed dziesiątków lat o 
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sprawach morskich, wyspach, tamtejszych ludziach, o tamtejszych pacyfikacjach. 

Mówię ci, koszmar. 

- Trafisz? 

- Wiem, gdzie jestem, gdzie jest wybrzeże i jak tam dojść. Zapamiętałem 

zaznaczone wyspy i wysepki, nawet te odległe. To nawet niezbyt daleko, a ja mam 

kompas.  

- Do kompasu przydałaby się jakaś łódź czy ja wiem, jakieś minimum 

sprzętu – nie darowałem sobie nutki lekkiej ironii. – Skąd to weźmiesz? 

- Na wybrzeżu muszą się walać resztki dawnych gospodarstw rybackich, 

warsztatów, składów. Ludzi kasowano, ale z ich dobytku coś chyba zostało. 

Zniszczone, ale może się nada. Mam czas, znajdę. Zresztą, nie mam wyboru. Tak 

postanowiłem, tam mnie ciągnie – i tak zrobię. 

- Nikogo tam nie ma? Niczego? 

- To tereny bezludne. Nawet sporo ich, jest gdzie buszować, żeby znaleźć 

miejsce do przeżycia. Przynajmniej przez jakiś czas. Ale jest otwarte morze. 

Przestrzeń i wolność – rzekł głosem rozmarzonym, na chwilę jakby zapominając 

o gwarowej manierze mówienia, krótko nazywając to, co było ostatnio tematem 

moich szalenie zawiłych rozmyślań.  

- Niby ambitnie, ale jakby mało przyszłościowe. I mało konkretne. Z tą 

łodzią to też przecież niepewne – wciąż kiwałem głową z niedowierzaniem. 

- A ty masz lepszy plan? 

- Chcę dojść do gór. Wysokich. Tam podobno żyją jacyś ludzie. 
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- Podobno! Tak słyszałem. Ale to nic pewnego. Do gór daleko, a idzie zima.  

- Jak daleko? Pamiętasz, gdzie są?  

- Kilkaset kilometrów. Mniej więcej w tamtą stronę – rozejrzał się i pokazał 

kierunek. – Tyle zapamiętałem. 

- A na wyspach nie ma zimy? 

- Niegroźne. Łagodne. Da się wytrzymać. Sprawdzałem w starych zapisach 

klimatycznych. A w górach, wysoko mróz i śnieg. Wciąż pod górkę, po skałach. 

No i kłopot z żarciem, z jakimś schowankiem i opałem. Buty niby masz niezłe, 

ale co z ubraniem? 

- Trudno, zaryzykuję. 

- Twoja wola. Ja się zmywam. Do wieczora jeszcze daleko. Może przylecą, 

może nie – pokazał palcem na niebo, mając na myśli drony. – Raczej nie. Ale 

wolę być z dala od ciebie – zaczął zbierać manatki. 

- Pomogłeś mi. Dziękuję. Nie wiem, jak mógłbym się odwdzięczyć. 

- Folia – rzekł bez wahania. – To świetna rzecz. Przyda się, jakby co. Sporo 

tego – oszacował na oko wielkość rolki. – Chyba starczy na dwóch? 

- Jasne – zacząłem przewijać ten dziwny, ale jakże pożyteczny materiał 

ochronny, po czym wręczyłem mu duży jego kawałek. 

- Wystarczy? 

- Tak, dzięki – spakował rzeczy do torby i zarzucił ją na ramię. – I jeszcze 

jedno. Ten mój kombinat jest po tamtej stronie rzeki. To dwa tygodnie drogi. 

Ogromny teren, otwarta przestrzeń, więc nigdzie nie przełaź i trzymaj się tych 
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tutaj lasów. Uważaj. Rutynowo patrolują tylko najbliższą okolicę, tory i most, ale 

nigdy nic nie wiadomo. 

- Będę pamiętał. – wyciągnąłem rękę na pożegnanie. – Masz jakieś imię? – 

spytałem, nie licząc jednak na odpowiedź z wiadomych względów.  

- Może być Dan? – rzucił z pewnym rozbawieniem. – A ty? 

- Może być Ren? – odparłem w podobnym tonie. 

- Oczywiście - kiwnął głową. Zaśmialiśmy się obaj, wiedząc, że to 

nieprawda, ale sympatyczniejsza, niż zwykła anonimowość. Uścisnęliśmy sobie 

dłonie, po czym mój niespodziewany dobroczyńca ruszył w swoją drogę i po 

chwili zniknął mi z oczu. 

 

Znów sam na sam ze sobą 

Zostałem znów sam, wlazłem do wykrotu i zapadłem w kolejne 

rozmyślania. A było o czym. Nowe informacje, nowe doświadczenie, nowy 

niezwykły człowiek i jego historia. Z pewnym niepokojem spoglądałem co i raz 

w niebo, wypatrując dronów. Do wieczora i w nocy nic się nie działo, niemniej 

nie wychylałem się bez potrzeby z kryjówki, żeby nie kusić losu. Długo nie 

mogłem zasnąć, dzień był wszak tak ekscytujący, że myśli biegały mi po głowie 

jak króliki. Decyzję o dalszym wędrowaniu odłożyłem na jutro, próbując najpierw 

uporządkować sobie to wszystko, co mnie spotkało i czego się dowiedziałem. 

Ów człowiek o rzekomym imieniu Dan wydał mi się zagadką, a to z kilku 

z kilku powodów. Z jednej strony z racji pozycji ojca należał do kasty ludzi 
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uprzywilejowanych, dobrze wyedukowanych, a więc do tych, którzy w systemie 

mogli czuć się dobrze, wygodnie i w miarę bezpiecznie. Zapewne wychowywano 

go – jak i innych jemu podobnych – do przykładnej służby, która zapewniała 

możliwości niezgorszego awansu dla zdolnych i przydatnych, o ile zachowywali 

należyte posłuszeństwo i przestrzegali systemowych reguł gry. 

Zamiast jednak cieszyć się życiem i liczyć na świetną karierę, coś go 

korciło, żeby potajemnie węszyć po archiwach i wyszukiwać dane, które nie 

powinny interesować informatyka-sieciowca i programistę od spraw bieżących. 

Taki wewnętrzny napęd do wykraczania poza narzucone granice funkcjonowania 

to u nas poważny feler osobowy na pograniczu skłonności wręcz przestępczych, 

jako że skłania do naruszania obowiązującej służbistości, wykluczającej 

samodzielność motywacyjną w sferze myślenia i działania. Widocznie czuł się 

zbyt pewnie, albo nie umiał dobrze się maskować – dość, że go przyłapano na 

jakiejś samowolce i poddano należytej karze.  

Zapewne dzięki rodzinnym koneksjom odstąpiono od surowych wobec 

niego represji, niemniej wykluczono z grona perspektywicznej młodzieży i 

zesłano na wygnanie do obozu pracy. System okazał mu więc swoistą łaskawość, 

nie tyle jednak przez jakąś abstrakcyjną dobrotliwość, lecz dlatego, że był 

doskonałym technokratą, którego należało wykorzystać, zanim sczeźnie gdzieś na 

odludziu. Dostrzegłem w tej historii duże podobieństwo do losu Bena, którego 

również oszczędzono i zesłano na banicję na Wzgórze, gdzie został wyrzutkiem 

– ale zachował życie. Dzięki swej wiedzy medycznej został nawet lokalną 
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znakomitością wśród biedoty, czego system nie przewidział – tak jak nie mógł 

przewidzieć, że los zetknie go z małym i niezwykłym chłopakiem, którego 

wyuczy, wychowa i przysposobi do życia wbrew wszelkim teoriom rachunku 

prawdopodobieństwa i realiom tego świata. 

Ów Dan – czy jak się tam on zwał – nie poddał się, ale zmądrzał, przejrzał 

na oczy, przyczaił i postanowił zostać człowiek wolnym. Podobnie jak ja, uciekł 

nie licząc się z kosztami – tyle że nie w spontanicznym odruchu desperacji, której 

mu zapewne nie brakowało, ale dzięki chłodnej kalkulacji i wykorzystaniu swych 

niebagatelnych umiejętności. W sumie wychodziło na jedno – obaj odłączyliśmy 

się od systemu, stając się ludźmi bez jakiejkolwiek przynależności. Czyli w 

rozumieniu społecznym, urzędowym i statystycznym – nikim. Jeśli po 

ustawowym terminie, przewidzianym w procedurach, nie uda się nas przykładnie 

zniszczyć na pokaz, zapewne zostaniemy obaj niebawem wypisani z ewidencji i 

rejestrów jako tabelaryczne zera. Trudno powiedzieć, ile takie polowanie potrwa, 

niemniej każdy dzień przybliżał nas do statusu osobników zarchiwizowanych, 

czyli definitywnie i nieodwracalnie przeniesionych w systemowy niebyt.  

Odmiennie toczyły się nasze losy, niemniej zakończyły się tym samym – 

wyjściem na wolność. Ilu młodych ludzi gotowych byłoby na taki krok, gdyby 

tylko mieli po temu okazję? Przecież nie tylko w nas dojrzewała świadomość 

swego zniewolenia – można spokojnie założyć, że podobnych nam było i jest 

wielu, lecz zapewne brak im determinacji na tyle silnej, by pokonać strach przed 

ryzykiem na granicy samobójstwa. Nie wiadomo, ilu próbowało mimo wszystko 
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zerwać się z systemowej smyczy, ale przepadło bez śladu w tej szamotaninie, gdy 

tylko zaczęły ujawniać się ich motywacje i jakaś choćby nieśmiała aktywność, 

wskazująca na budzącą się w nich niepokorność. Ilu zrezygnowało, poddało się i 

żyje w stanie nieustannej frustracji, wywołanej bezsilnością lub poczuciem 

własnej słabości charakteru, blokującej decyzyjność? Czują się przy tym 

osamotnieni, gdyż dominuje w nich strach przed dzieleniem się z kimkolwiek 

swoimi rozterkami i pomysłami w obawie przed denuncjacją. W naszym świecie 

zatomizowanych, funkcjonalnych mróweczek nie istnieje bowiem prawdziwa 

przyjaźń, czy jakakolwiek wspólnotowa więź, będąca gwarancją, wręcz rękojmią 

lojalności, bliskości, bezpieczeństwa w kontaktach międzyludzkich.  

Przez całe młodzieńcze i dorosłe życie, skwapliwie kryłem się ze swoją 

wiedzą o systemie, zarówno tą, jaką wpoili mi moi mentorzy, jak i tą, gromadzoną 

dzięki pracy i doświadczeniu. Nie byłem szczery nawet z bliską mi dziewczyną z 

czasów studenckich, z drugą zaś kobietą w ogóle nie dzieliłem się niczym, poza 

wspólnym zażywaniem przyjemności seksu i prowadzeniem towarzyskich 

pogwarek. Nad owym Danem miałem tę przewagę, że od samego początku 

pozbawiony byłem najmniejszych złudzeń, w jakim świecie przychodzi mi żyć, 

aczkolwiek pomysł o definitywnej ucieczce z niego nie przychodził mi do głowy. 

Prawdę mówiąc, szukając rozwiązania mojej tajemnicy, nie wiedziałem w istocie 

do jakiego finału zmierzam – dopiero okoliczności skłoniły mnie do odruchowej 

decyzji, ostatecznej i bezpowrotnej. Miara się przebrała i stało się jak się stało – i 

bardzo dobrze, że tak się stało, niezależnie od tego, co dalej się stanie.  
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Młody informatyk inaczej dochodził swego. Wychowany w kręgu elit był 

zapewne od maleńkości przysposabiany do życia w systemie, sporo więc musiał 

o nim wiedzieć, lecz zrazu akceptował go jako jego beneficjent. Dojrzewał 

powoli, ale samodzielnie, bez wsparcia ze strony otoczenia, które niewątpliwie 

wzmacniało w nim wyłącznie wygodny oportunizm i praktyczny konformizm. 

Przejście na drugą stronę tej barykady wiele musiało go kosztować, a że był 

nieostrożny – może licząc na bezkarność z racji swego pochodzenia? – dostał 

szybko po łbie i z miejsca spadł na sam dół drabiny społecznej. Jestem pewny, że 

ta nagła degradacja dopełniła jego swoistej edukacji i zainicjowała przejście od 

nadmiernego wścibstwa osoby ciekawej tego, co się dokoła dzieje, do podjęcia 

aktywnego działania na rzecz uwolnienia się od tego, co poznał i czego 

doświadczył na własnej skórze. 

Obydwaj wykorzystaliśmy swoją wiedzę i umiejętności, by wyzwolić się z 

narzuconej nam niewoli, teraz jednak obydwaj musimy uczyć się sztuki zupełnie 

innego rodzaju, niż adaptacja do wymogów systemu. Osamotnieni, bez żadnego 

zaplecza, zdani jesteśmy na własną przedsiębiorczość i wytrwałość w 

pokonywaniu trudów wędrowania ku celom, jakie sobie wybraliśmy. Różni nas 

doświadczenie dzieciństwa – Wzgórze i szkoła moich mentorów chyba lepiej 

przygotowały mnie do codziennego radzenia sobie w walce o przetrwanie 

zarówno między ludźmi jak i w warunkach dzikiej przyrody. Ale to on – nie tylko 

beneficjent systemu jak ja, ale wręcz jego wytwór i wychowanek – znalazł 

sposób, by przeciąć elektroniczną smycz, na jakiej każdy z nas był trzymany. Co 
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znajdziemy za jakiś czas, gdy dotrzemy tam, gdzie upatrujemy metę naszych 

wędrówek? – tego teraz żaden z nas przewidzieć jednak nie jest w stanie. 

Niemniej obydwaj mamy wolę odszukania swego miejsca na ziemi i silne 

przekonanie, iż uda się nam zrealizować swe zamiary.  

Nasze spotkanie przyniosło mi pewne nowe doświadczenie – sposobność 

do otwartej rozmowy o świecie, w jakim żyjemy. Żyjąc i pracując w mieście taka 

szczerość jest nie do pomyślenia, jako że w kontaktach z innymi nie jest ani 

wskazana ani tym bardziej bezpieczna. Nawet w kręgu rodzinnym pewnych 

tematów się nie porusza, nie mówiąc już o ujawnianiu – nawet werbalnie – 

pomysłów jakkolwiek buntowniczych. Zamulenie umysłów, tresura edukacyjna 

do posłuszeństwa i poddaństwa, wszechobecny strach przed rozmaitymi formami 

opresji i wykluczenia, uzależnienie materialne i bytowe, a nade wszystko napór 

wszechobecnej propagandy – wszystko to razem kastruje osobowość do stanu 

swoistego infantylizmu, a tym samym powoduje atrofię odruchów 

samodzielności każdego rodzaju.  

Adaptacja do wewnętrznej uległości jest koniecznością, wdrukowanym, 

uzależniającym przymusem i ludziom w ich masie nie przychodzi do głowy, żeby 

poddawać w wątpliwość reguły systemu, a już tym bardziej by szukać 

jakiejkolwiek dla niego alternatywy. W bezpośrednich kontaktach w pracy czy 

gdziekolwiek indziej miałem często wrażenie, że moi rozmówcy – nawet jeśli coś 

wątpliwego kłębi im się w głowach – wręcz obawiają się ewentualności 

pojawiania się w nich niepokornych myśli. Taka mordercza autocenzura to 



217 
 

zdumiewający efekt aplikowanej wszem i wobec inżynierii psychospołecznej – 

masz się bać nie tylko nas, ale i samego siebie.  

Cóż, ja sam też trzymałem zawsze kunktatorsko język na wodze, ale w 

środku pozostałem jednak nieodrodnym wychowankiem Bena i Jona. Cóż, od lat 

niosła mnie fala sukcesów, której się poddałem, niemniej nigdy nie zgłupiałem 

do reszty, zachowując jakieś minimum refleksyjności nad własnym życiem. Ale 

przyznaję, zdecydowanych pomysłów o ucieczce nie miałem – w istocie, 

wymusiły ją okoliczności, które przekroczyły granice mej wytrzymałości. Czy 

dojrzałbym w końcu, do tego kroku w innym trybie? – tego nie wiem i nigdy już 

się nie dowiem. Świadomość znaczenia tego pytania zaburzała mi nieco dobre 

samopoczucie, bo pośrednio odbierała mej decyzji cechy szczytnego heroizmu 

człowieka zbuntowanego i gotowego na wszystko w imię obrony samego siebie 

przed totalną degradacją.  

Lecz czy tylko o to chodziło? Czy był to tylko odruch samoobrony, czy 

może coś więcej? Postawiłem na kartę swój los, by ochronić swego syna – którego 

przecież nie znałem i o którego istnieniu wcześniej nie miałem nawet zielonego 

pojęcia. Gdyby szło tylko o ratowanie własnej skóry, to wedle naszych norm 

życiowych nie przejąłbym się nieznanym mi dzieciakiem i podjął decyzję ze 

wszech miar racjonalną i zgodną z kryteriami naukowej trafności, dając sobie 

spokój jakimś rozterkom czy zgoła sentymentom. Późniejszy szantaż Rona był 

właściwie spłonką, która wyzwoliła wybuch gromadzonego przez lata materiału 

– istota sprawy tkwiła we wcześniejszym wyborze, jakiego dokonałem. Mógłbym 
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rzec, że moja ucieczka zaczęła się – choć jeszcze nie w sensie dosłownym – z 

chwilą złożenia podpisu pod swoją przekłamaną ekspertyzą w przekonaniu o 

pojęciu ze wszech miar słusznej decyzji. Tym samym wyzwoliłem się 

wewnętrznie z Miasta jeszcze przed faktycznym z niego wyjściem do strefy 

zakazanej.  

Dość to oczywista kolejność rzeczy w sprawach zasadniczych – coś 

najpierw dojrzewa w środku, inicjując w pewnym momencie działanie, 

niezależnie od tego, jak szacujemy dalszy jego przebieg. Czy to szaleństwo, czy 

desperacja, czy akt przemyślany i wyrachowany? – z punktu widzenia skutków 

nie ma to znaczenia. Reszta jest sprawnością i determinacją udowodnienia sobie, 

że ma się rację i jest się gotowym ponieść konsekwencje swego postepowania – 

jakkolwiek wydałoby się ono niezwykłe czy wręcz dramatyczne. Czego jednak 

potrzeba, by dojść do takiego punktu w życiu, do takiego stanu, w którym dojrzało 

się już do przełomu, do wyjścia poza ramy własnych uwarunkowań mentalnych i 

psychicznych? Kiedy puszcza ów nieustający, podskórny lęk, blokujący 

gotowość rezygnacji z tego, co się posiada, kim się jest i co można by jeszcze 

osiągnąć?  

Ludzie, choć utyskują na różne niewygody i dyskomforty, przywykli nawet 

do swego przystosowania. Obroża uciska, ale niezbyt już uwiera, bo skóra na szyi 

przez lata stwardniała i nie boli – oczywiście, jeśli się zanadto nie szamoczesz. 

Ilu spośród nich miewa czasami odruchy buntu – choć brak im wiary, że można 

się z tej smyczy uwolnić? Czy system rzeczywiście skutecznie pozbawia 
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człowieka samodzielnej decyzyjności i zamienia go w zaprogramowanego, 

mrówczego mini-cyborga? A może z tą świadomością realiów nie jest tak źle, tyle 

że dominuje strach, albo brakuje woli lub warunków do aktywnej kontrakcji? 

Weźmy chociażby owego majstra w bazie, który doskonale wie, na jakim świecie 

żyje. Co prawda, na samodzielne awantury już go pewnie nie stać, lecz gotów jest 

im sprzyjać – wszak chętnie, nieproszony i sam z siebie pomógł obcemu w 

ucieczce.  

Ciekawe, ilu podobnych do niego dałoby się odnaleźć, gdyby tak dobrze 

rozejrzeć się dokoła, spoglądając na ludzi nie jak na ożywione, anonimowe kody 

kreskowe, lecz jak na osoby mniej lub bardziej bystre i rzutkie, zdolne jako tako 

samodzielnie myśleć i dokonywać wyborów wedle własnych upodobań. Rzecz w 

tym, że nic prawie o sobie nie wiemy – nawet gdy razem pracujemy, czy obok 

siebie mieszkamy. Albowiem skrytość i nieufność – oto co dominuje we 

wzajemnych kontaktach; nigdy bowiem nie wiadomo, czy aby ktoś cię nie 

podgryza albo na ciebie nie doniesie, licząc na aprobatę zwierzchności i 

przychylność służb.  

W życiu publicznym obowiązują twarze wykrzywione w przyklejonych, 

sztucznych uśmiechach, urzędowa grzeczność, rytualizm oraz powściągliwość 

gestów – i puste słowa bez treści. Z kolei w pracy – komunikacja zadaniowa, 

wymiana niezbędnych informacji, bez nuty osobistego komentarza. Dopiero w 

czterech ścianach własnego mieszkania można zdjąć maski i rozluźnić mięśnie, 

napięte w grymasie sztucznego optymizmu, podszytego czujnością. I przy okazji 
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sięgnąć po jakiś znieczulacz, zasiąść przed telewizorem, a potem tępo zasnąć i o 

niczym nie śnić.  

Niewątpliwie muszą być jednak i tacy, których takie życie mierzi i uwiera, 

utrzymując ich w stanie permanentnej frustracji. Ta, jak wiadomo, rodzi same złe 

rzeczy – głównie apatię albo agresję. Przy braku możliwości rozładowania 

fatalnych emocji, ci apatyczni popadają w marazm i trwałe zniechęcenie, zaś 

agresywni – w jakąś formę destrukcji. Otwarty bunt z miejsca uruchamia 

niszczycielską reakcję systemu, natomiast duszenie w sobie latami poczucia 

niemocy i beznadziei kończy się chorobami, wypaleniem, często samobójstwem. 

Dlatego tak wielu sięga po otępiające używki, aczkolwiek nie brak zapewne i 

takich, którzy tworzą sobie jakieś zastępcze formy prywatnej aktywności, żeby 

po prostu nie zwariować. Lecz łączy ich jedno i to samo – osamotnienie, brak 

więzi i poczucia wspólnotowego przeżywania swoich niedoli życiowych.  

Sadzę, że gdzieś głęboko w środku tli się w nich gotowość do desperackich 

działań, tyle że tłumiona przez brak skonkretyzowanych pomysłów i realnych 

możliwości wyrwania się na wolność. Cóż, takich potencjalnych buntowników 

musi być sporo – to wynika z prawa wielkich liczb. Tylko co z tego? Wolne 

elektrony w polu wielkich sił mają za mało energii własnej, żeby przemóc 

oddziaływania, utrzymujące je w wymuszonych ruchach po zadanych im 

trajektoriach.  

Lecz czy istota tego stanu rzeczy nie tkwi aby bardziej w samym tylko 

wdrukowaniu ludziom przekonania o niemożności jego pokonania, a nie w jej 
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rzeczywistej nieuchronności? Czy siła systemu nie jest tylko fasadą – prawda, że 

doskonale i przekonywująco skonstruowaną, coraz to lepiej przyozdabianą i 

przytłaczającą swym ogromem – za którą kryje się fałszywa w swej treści iluzja 

wszechmocy i panowania nad prawami natury, w tym i natury człowieka? Czy 

aby dlatego właśnie system tak brutalnie tępi wszelkie przejawy buntowniczości, 

żeby nie ujawniła się jego bezsilność wobec czegoś, nad czym do końca 

zapanować się nie da – nad ową zagadkową ludzką duszą, która ponoć jest, choć 

jej nie widać.  

Może właśnie dlatego, że jest w naszym rozumieniu niematerialna, nie 

sposób jej okiełznać systemowymi metodami. Manifestuje się przez wolę i 

działanie – na to można nałożyć obrożę i smycz – ale sama z siebie jest 

nieuchwytna. Perfidna sztuczka systemu polega na tym, żeby to sam człowiek – 

przymuszany opresją lub ogłuszony i otumaniony propagandową sieczką – 

przydusił ją w sobie i nie dał jej możliwości samoobrony. Ale i to działa tylko do 

pewnych granic – w sytuacji jakkolwiek ekstremalnej owa dusza zawsze da o 

sobie znać. I w tym tkwi paradoks systemu – trzymając ludzi w ciągłym strachu, 

sam boi się czegoś, nad czym nie może bezpośrednio sprawować pełni władztwa. 

Doskonali swe metody tresury, lecz co i raz trafia się ktoś, kto jej się nie poddaje 

– co więcej, wymyka spod nadzoru i kontroli, jeśli nie fizycznie, to mentalnie i 

psychicznie.  

Dan stwierdził, że takich jak my musi krążyć po świecie sporo, tyle że w 

ukryciu, szukając dla siebie bezpiecznych przystani poza zasięgiem 
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megasystemu. Nie są w stanie mu szkodzić wprost, ale każdy z nich jest rysą na 

jego monolicie. Pytanie brzmi: czy ich suma może z czasem przekształcić się w 

szczelinę, przez którą dałoby się zapuścić w niego jakiś trujący jad, coś jakby 

niszczący wirus, wpuszczony w oprogramowanie superkomputera? Jakie warunki 

musiałby być spełnione, żeby ten moloch zaczął się zacinać albo z wolna rozpadać 

od środka? Siłą pokonać go raczej się nie da – ma bowiem potężne narzędzia 

obrony – ale może skuteczna okazałaby się właśnie metoda zainfekowania go 

jakąś śmiertelną chorobą o opóźnionym działaniu? Kto wie? Tylko co by to miało 

być? I jak zaaplikowane?  

Jak widać, moje spotkania w drodze – z majstrem w bazie i z arcymistrzem 

elektroniki i informatyki przy rzece – wyzwoliły we mnie rozmyślania, o jakie 

bym się wcześniej w ogóle nie posądzał. Z braku kompana na co dzień, 

prowadziłem w myślach długie rozmowy z owym hipotetycznym bogiem. 

Przypominało to trochę odbijanie piłeczki tenisowej o ściankę w sali treningowej 

– ja swoje, on swoje. Formułowałem wątpliwości, zadawałem pytania i 

dostawałem zaskakujące nieraz odpowiedzi, po których trudno było nadążyć dalej 

z grą, a rakietka trafiała w próżnię. Starałem się być logiczny w precyzji swych 

zagrywek, z drugiej jednak strony piłeczka leciała z powrotem niekiedy 

nieprzewidywalnym torem, co wybijało mnie z toku rozumowania i kierowało w 

stronę irracjonalizmu. Bardzo mnie wciągała ta zabawa, tym bardziej, że 

dziwnym trafem sam dochodziłem momentami do wniosków, które – choć 
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zdumiewające – wcale nie zaburzały mego dobrego samopoczucia, a wręcz 

ukazywały różne sprawy w nowym i sensownym świetle. 

Jako biologowi i genetykowi trudno było mi uporać się z koncepcją duszy 

– nawet nie z tym, czy jest, czy nie, tylko do czego miałaby służyć. Człowiek ma 

narządy, które pełnią określone zadania w całościowej mechanice organizmu, w 

sumie dość dobrze zbadane i rozpoznane. Potrafimy je regenerować od zera z 

materiału genetycznego, przeszczepiać, zastępować sztucznymi protezami.  

Skoro jednak dusza nie jest czymś materialnym, więc nie sposób jej badać 

zwykłymi metodami, a już na pewno konstruować jej zamienniki czy z 

czegokolwiek odtwarzać. Z kolei, jeśli wpływa na nasze funkcjonowanie, to musi 

się to odbywać przy pomocy jakiegoś mechanizmu transmisyjnego. Może to coś 

w rodzaju pola energetycznego? – lecz wtedy musiałaby istnieć jakaś forma jej 

oddziaływania, objawiająca się poprzez uchwytne, a więc i mierzalne oraz 

jednoznacznie skalowane zmiany stanu tego, na co oddziałuje. Jest wreszcie 

trzecia możliwość, a mianowicie, że jest nie tyle polem, ile samym źródłem tego 

pola. No i tu wkraczamy w sferę naukowej fantastyki. 

Wiadomo, jak wielki wpływ na ciało ma psychika – i odwrotnie. Można to 

nawet do pewnego stopnia mierzyć i o czymś z tego wnioskować. 

Neuropsychologia rozpracowała niejedną zagadkę tych współzależności, lecz od 

wieków nie potrafi uporać się z takimi fenomenami jak świadomość i wola. A 

przecież to dwa podstawowe atrybuty człowieczeństwa. Nasza decyzyjność jest 

przez nie warunkowana – i nie budzi to najmniejszych wątpliwości. Ale w grę 
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wchodzą jeszcze emocje, jakże często przekierowujące ludzkie wybory wbrew 

najlepszej wiedzy czy oczywistym racjom logicznym, a niekiedy i wbrew 

instynktowi samozachowawczemu. Jeśli więc owa dusza ma mieć tak wielki na 

nie wpływ, to jak to się odbywa? Jak się to aktywuje? Jakie mogą być kryteria 

nadawania kierunku tej sterowności? I wreszcie – skąd by się miały brać? 

Rozważania tego typu prowadziły do samych paradoksów. Nie 

znajdowałem wspólnego mianownika dla tego, co materialne i co niematerialne. 

Mój niewidzialny rozmówca nie wyjaśniał mi – może nie chciał? – na czym 

polega zespolenie tych dwóch aspektów ludzkiej natury. Ale skoro stworzył świat 

i człowieka, to chyba wiedział, po co i dlaczego? Skoro wyposażył go w takie 

cudeńko jak dusza, to miał w tym chyba jakiś swój cel – nie wbudowywałby w 

nas, swoje dzieło, przecież czegoś niepotrzebnego i nieużytecznego.  A może 

istnieją jakieś inne, jemu tylko wiadome kryteria użyteczności niż zwykły 

funkcjonalizm tak fantastycznego, samosterownego mechanizmu jak ludzki 

organizm? Na to pytanie nie uzyskiwałem odpowiedzi, a piłeczka, zawsze, gdy o 

to pytałem, odlatywała poza zasięg mojej ręki. Wtedy złościłem się i strasznie mu 

wymyślałem – nawet na głos! 

Cóż, rozmyślania i dziwaczne dialogi wewnętrzne, pełne zawiłej nieraz 

argumentacji, to jedno, natomiast podjęcie konkretnej i jednoznacznej decyzji o 

kierunku dalszej wędrówki – to drugie.  Co prawda, wymyśliłem sobie wcześniej 

ogólny cel, czyli góry, w nadziei spotkania tam zagadkowych wspólnot ludzi, 

żyjących może i prymitywnie, ale za to poza zasięgiem systemowego świata, 
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niemniej moje pomysły kończyły się tylko na wyobrażeniach, wykreowanych na 

bardzo mglistych przesłankach. Według słów Dana trzeba by iść jeszcze – lekko 

licząc – co najmniej ponad dwa miesiące, ale jak, którędy, w jakich warunkach i 

przez jakie przeszkody i trudności? – o tym nie miałem zielonego pojęcia.  

Ponadto wielkie góry to przecież rozległe tereny, trudno dostępne, więc 

jeśli nawet do nich dotrę, to nie wykluczone, że odszukanie owych 

domniemanych, mniejszych lub większych społeczności przysporzy mi 

kłopotów, a nawet nie dających się przewidzieć zagrożeń. Bez wątpienia ludzie 

ci – jeśli rzeczywiście jacyś tam są – dobrze się ukrywają, może nawet żyją w 

grotach i jaskiniach, czujnie strzegąc swej izolacji, więc nie jest pewne, czy 

zechcą okazać obcemu intruzowi życzliwość i gościnę. Należy też liczyć się i z 

tym, że natrafienie na ślady ich ewentualnej obecności wymagać będzie długich 

poszukiwań – a przecież gdy niebawem nadejdzie zima zrobi się już całkiem 

niewesoło, zważywszy moje skromne zasoby i brak wiedzy o możliwościach 

funkcjonowania, a więc i przetrwania w całkowicie obcym dla mnie i 

niewątpliwie nieprzyjaznym tam środowisku naturalnym. Rozważając to 

wszystko byłem w sporym kłopocie, tym bardziej, że nie miałem właściwie 

żadnego alternatywnego, perspektywicznego pomysłu na dalszy ciąg mego życia 

na wolności. Trzeba było jednak podjąć jakąś decyzję, a zwlekanie z tym niczego 

nie załatwiało.  

Istota sprawy polegała jednak nie tyle na tym, dokąd dojść i gdzie się 

zakotwiczyć – choćby na jakiś czas – lecz na wymyśleniu sensownego konceptu 
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na samego siebie. Czułem, że to słaby punkt w mych planach i kalkulacjach, a od 

pewnego już czasu nurtowała mnie myśl, że właściwie nie wiem, co miałoby być 

kresem mej wędrówki. Racjonalnie rzecz biorąc, przekładało się to na pytanie o 

wartością oczekiwaną najważniejszej w moim życiu awantury? Co chciałbym 

robić, nawet osiągnąć – gdzie i dlaczego właśnie to, a nie co innego? Jestem wolny 

– lecz jak tę wolność zagospodarować i do czego? Przecież nie poświęcę reszty 

swoich lat na włóczęgę w pojedynkę, kryjąc się po wertepach i zwolna 

zamieniając w samotnego dzikusa, starającego się przetrwać kolejny dzień czy 

porę roku.  

Dan żył marzeniem, by zostać żeglarzem wśród wysp – po namyśle 

uznałem, że długo tak nie wytrzyma. Z jego temperamentem bez wątpienia 

zaniesie go gdzieś, gdzie wciągnie go jakaś przygoda, w której spróbuje 

spożytkować swą wiedzę i niezwykłe umiejętności do kolejnej gry z systemem. 

Świat kryje niewątpliwie mnóstwo niespodziewanych miejsc, które dadzą mu po 

temu sposobność – tyle że nie przewidzi z góry, co by to miało być. Ale natura 

buntownika ma to do siebie, że podświadomie szuka wyzwań dla samej tylko 

przyjemności ich pokonywania i sprawdzania swej sprawności.  

Mnie w tym momencie brakowało takiej fali nośnej, co w pewnym sensie 

było moją słabością. Determinacja wyzwolenia i ucieczki od zła to jeszcze nie 

wszystko – gdy się powiedzie, niczym natrętna mucha powraca pytanie Bena: co 

dalej? Lecz jak tu szukać na nie odpowiedzi, gdy wszystko dokoła teraz jest 

wielką niewiadomą? Jakkolwiek nie ułożę sobie życia, system przecież nie 
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zniknie tylko dlatego, że od czasu do czasu kilku buntowników wymknie mu się 

spod kontroli.  

Problem więc – zarówno mój, jak i mnie podobnych – tkwi nie tyle w tym, 

by pozostawać w ciągłej do niego opozycji, ile w odnalezieniu w sobie motywacji 

niesytuacyjnie zadaniowej w relacji do świata, ile docelowej, niezależnej od tego, 

co ten świat nam sprokurował.  A do tego konieczne jest wyjście w sobie poza to 

wszystko, co nas sformułowało i uwarunkowało do wdrukowanych w nas 

formatów mentalnych i psychicznych. Innymi słowy, należy przeprowadzić 

całościowy remanent samego siebie, stanu swych aktywów i pasywów, 

czyniących z nas tych, kim się staliśmy – nie zawsze z własnej woli.  

Jaki jednak może okazać się efekt takich zabiegów porządkowych? I na ile 

w ogóle możliwe jest takie zoperowanie całej swej natury, a już tym bardziej, by 

nie popełnić błędu nadgorliwości w czyszczeniu zagraconych szuflad umysłu i 

psychiki? Jak nie zapędzić się w takim sprzątaniu za daleko i nie pozbyć w 

zapędzie neofity rzeczy potencjalnie użytecznych w każdych warunkach i 

okolicznościach życiowych? Jaką metodologią, jakimi kryteriami kierować się 

przy klasyfikowaniu tego, co może być korzystne, a co na pewno jest zbędne? 

Czy kierować się tylko chłodną kalkulacją, czy może bardziej zawierzyć 

emocjom, wyczuciu i intuicji, z jakiej kiedyś byłem znany? 

Pytania mnożyły mi się w głowie niczym bakterie na szkiełku 

laboratoryjnym, a ja wciąż siedziałem nad tym mikroskopem z okiem tępo 

utkwionym w okular, próbując zrozumieć, co też się pod nim dzieje. Jakże kiedyś 
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było łatwiej radzić sobie z takimi zadaniami! W dzieciństwie i młodości miałem 

mądrych mentorów, u których mogłem szukać wsparcia, potem kierowałem się 

swoją pasją i własną obsesją, co dostarczało mi filtrów, przez jakie postrzegałem 

oraz oceniałem świat i własne postępowanie, wyznaczając sobie cele, które 

uznawałem za nadrzędne, słuszne i warte ponoszenia trudów i przeszkód w ich 

realizacji. Teraz zostałem sam, z własnym bałaganem w głowie i bez żadnej 

regulacyjnej stymulacji – jeśli nie liczyć wymogów sytuacji, w jakiej się 

znalazłem.  

A to trochę za mało jak na program życiowy młodego, silnego, doskonale 

wyedukowanego i sprawnego trzydziestolatka z niewielkim okładem, bez 

żadnych zobowiązań, konieczności i przymusów zewnętrznych. Upajałem się 

sukcesem odzyskanej wolności, lecz wiedziałem już coraz wyraźniej, że na 

samym radosnym uniesieniu daleko się nie zajedzie. Niemniej popadanie teraz w 

wątpliwości, szukanie odpowiedzi na pytania, które łatwo daje się stawiać, lecz 

na które trudniej odpowiadać, wydało mi się zajęciem tyleż bezprzedmiotowym, 

co i bezproduktywnym.  

Trzy miesiące temu zaczęło się coś, co ma własną logikę i należy 

konsekwentnie iść za czasem, który niewątpliwie przyniesie rzeczy w tej chwili 

całkowicie nieprzewidywalne. A co się wydarzy? – nie wiem, ale się dowiem i 

wtedy będę się martwił lub cieszył. Na pewno przyjdzie uczyć się od nowa 

samego siebie – i obym potrafił zdawać kolejne egzaminy na tych życiowych 

studiach. Tylko jacy mi się na nich trafią wykładowcy i egzaminatorzy? 
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Oczywiście, wszystkimi tymi wewnętrznymi rozterkami dzieliłem się z 

moim niewidzialnym rozmówcą, złoszcząc się przy tym, że niezbyt jest pomocny 

i ciągle rozstawia mnie po kątach naszej wyimaginowanej, treningowej sali 

tenisowej. Może tak trzeba teraz się namęczyć po to, by – gdy dojdzie do 

prawdziwej gry – dawać sobie radę w każdym meczu? A w każdym razie nie bać 

się do żadnego przystępować i stawiać czoła nawet najbardziej wymagającym 

przeciwnikom. Tak oto za sprawą owego iluzorycznego dla mnie boga, stawałem 

się po trosze filozofem, co mnie samego dziwiło, ale i bawiło. Niemniej zabawa 

ta miała swój urok i dostarczała bodźców do wyszukiwania coraz to nowych 

argumentów do budowania kolejnych piętrowych rozważań.   

Pojawił się w niej pewien nowy wątek, gdy przypomniałem sobie słowa 

majstra z bazy o tym, że ów dobry bóg – czyli teraz mój rozmówca – musi mnie 

chyba wyjątkowo lubić. Cokolwiek by to miało znaczyć, próbowałem w moich z 

nim dialogach sobie to wyjaśnić, lecz bezskutecznie, gdyż milczał jak grób, a 

piłeczka odlatywała mi daleko w bok. Przywoływałem więc obrazy z przeszłości, 

układając je w ciągi zdarzeń jakby już nie wyłącznie losowych, lecz w jakiś 

tajemniczy sposób uporządkowanych, by nie rzec wręcz celowych. I nie o 

zwykły, prosty i bezpośredni przyczynowo determinizm tu szło – to byłoby zbyt 

banalne. Raczej o swoiście nieuchronną konieczność, aktualizującą się z udziałem 

woli zarówno mojej, jak i wielu innych ludzi, którzy swą obecnością i swym na 

mnie wpływem doprowadzili do tego, jak toczyło się i potoczyło moje życie.  
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Założyłem roboczo, choć nielogicznie, że po prostu, działo się to, co się 

działo, i tak, jakby właśnie to i tak miało się dziać! W takim rozumowaniu 

wychodziło mi, że ścieżki życia różnych, obcych mi i sobie osób, w jeden i 

niepowtarzalny sposób przez pewien czas biegły obok mojej, powodując 

jednoznacznie określone efekty w postaci wzajemnych oddziaływań. W swej 

świadomości i postępowaniu wszyscy działali podmiotowo, ja sam uważałem, że 

też tak działam, lecz skutki tego w planie odroczonym stały się dziś granicą jakiejś 

głównej ale nierozpoznawanej funkcji celu. I tak oto we wzajemnym splątaniu 

naszych losów kryła się owa ukryta konieczność, która dla każdego z aktorów 

tego dramatu miała własny sens.  

Był to jeszcze jeden z paradoksów, z którym nie umiałem się uporać, mimo 

że czułem, iż zawarta w nim jest nieprzenikniona dla mnie tajemnica mego życia 

– daleko inna niż tylko samo moje pochodzenie. Prawdę mówiąc, trochę bałem 

się tego, że odgadnięcie jej przenicowałoby mnie na wylot i przeformułowało 

moje postrzeganie człowieka, jego miejsca w świecie i w ogóle racji jego 

istnienia. W tych swoich dywagacjach doszedłem do punktu, w którym fantazja 

pomieszała się z rzeczywistością w jakiejś rozmytej alogiczności, która choć 

absurdalna, miała jednak swój urok.  

Piłeczka w sali latała od ściany do ściany po dziwnych, 

nieprzewidywalnych trajektoriach, ja zaś, nie potrafiąc za nią nadążać, 

dochodziłem do wniosku, że trzeba by podejść do tej gry całkowicie po nowemu. 

Miotanie się po sali to tylko strata czasu i sił – może więc lepiej będzie, jeśli na 
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chwilę przysiądę gdzieś z boku i przemyślę nową taktykę tej zabawy. Tyle tylko, 

że nie miałem pojęcia, od czego zacząć. Może trzeba by zmienić rakietkę, 

ustawianie się do piłki, antycypowanie biegu piłki wbrew żelaznym zasadom 

mechaniki, może zmianę oglądu całej sali treningowej?  

Bo oto zastanawiając się na tą celowością i przyczynowością w moim 

życiu, złapałem się na tym, że zapomniałem o rzeczy bodaj czy nie równie ważnej 

w jego tajemnej mechanice – a mianowicie o wzajemności owych 

niewymiernych, lecz jakże istotnych relacji psychicznych z tymi, którzy przez to 

życie się przewinęli. Dawali mi dużo, ale przecież i coś ode mnie brali! Ów 

hipotetyczny – chociaż coraz bardziej już dla mnie realny – bóg od samego 

początku stawiał na mej drodze ludzi, którzy byli swego rodzaju bezcennymi 

darami jako wypełnianie się dobrego losu. Ale kim ja byłem dla nich? Bo przecież 

i mnie stawiałam na ich drodze. 

Rozważać to należało w kategoriach zaspokajania ich potrzeb 

wewnętrznych – bo przecież niematerialnych – nade wszystko poczucia bycia 

przydatnym, pomocnym jako oparcie dla niemowlaka, dziecka, potem 

młodzieńca, przeciwko naporowi systemu. Wszak o naszym parszywym świecie 

wiedzieli niemal wszystko – oczywiście, na miarę swej pozycji życiowej, wiedzy, 

poziomu refleksji. Każdy na swój sposób go boleśnie doświadczał, każdemu 

zmarnował życie – niemniej duszy nie pognębił do końca. Dzięki temu, że ją 

zachowali w jednym kawałku, poobijaną i obolałą, ale całą i żywą, okazywali się 

zdolni do uczuć, czynienia dobra, wręcz do altruizmu – słowem do oferowania 
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siebie innym, obrony przed złem bez oczekiwania wymiernych nagród czy bez 

jakichś kalkulacji własnych zysków. Chyba że w wymiarze swoistej pedagogiki 

o efektach odroczonych, czyli wypełniania się z czasem nadziei, że to dobro, jakie 

z siebie, dają zostanie przetworzone i utrwalone w postaci. 

Ja sam nie znałem mego syna, lecz przecież sam z siebie, instynktownie 

postawiłem wszystko na jedną kartę, by go ratować. Co mu przyniesie przyszłość 

– tego nie wiem, lecz wiem, że zrobiłem to, co zrobiłem, by ratować własne 

dziecko. Ten naturalny – jak się okazuje! – odruch dobra, zrodził się z 

wewnętrznej potrzeby jego uczynienia w obliczu śmiertelnego zagrożenia 

dzieciaka. On sam zapewne nigdy nie dowie się o tym splocie losowych 

okoliczności, niemniej ja sam stałem się dla niego kimś ważnym, kto dał mu 

szansę na przyszłe życie. I ani chybi tylko ów bóg, który wie wszystko, mógł tak 

spleść nasze losy wedle swego zamysłu i woli; tu żadne rachunki 

prawdopodobieństwa i w ogóle cała statystyka, tracą sens.  A rozeznanie się w 

tym z jego punktu widzenia przekracza możliwości umysłu, uwięzionego w biegu 

swego czasu i przestrzeni, w jakiej postrzega siebie i świat.  

Te i temu podobnie myślowe eksperymenty wypełniały i szalenie 

urozmaicały samotność wędrowca na nieznanym mu szlaku. Po rozstaniu z 

Danem odczekałem jeszcze dwa dni przy wykrocie, na wypadek, gdyby jednak 

pojawiły się drony, po czym ruszyłem w dalszą drogę. Zdecydowałem się na 

kontynuowanie wędrówki w górę rzeki, ponieważ korciło mnie dojście w pobliże 

owego kombinatu górniczego, z którego uciekł mój nieoczekiwany wybawca od 
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znacznika. Co prawda, trasa ta nie pokrywała się z kierunkiem, wiodącym według 

niego do mego celu, niemniej uznałem, że przecież w każdej chwili mogę ją 

skorygować wedle jego wskazówki. A nuż uda mi się tam znaleźć coś ciekawego 

– wszak taki moloch przemysłowy to nie byle co i nawet z daleka przez lornetkę 

to i owo da się wypatrzyć. Cóż, podobno nadmierna ciekawość niejednego 

zgubiła, ale byłem pewny, że przy zachowaniu odpowiedniej ostrożności 

niewątpliwie uda mi się bezpiecznie wzbogacić moją wiedzę o kolejny element 

megasystemowej struktury naszego świata.  

 Po ponad trzech miesiącach wędrowania nabrałem już sporej wprawy w 

radzeniu sobie z codziennością – przywykłem do ciężkiego plecaka, nauczyłem 

się wynajdować znośne miejsca na noclegi, rzeka i las dostarczały strawnego choć 

monotonnego jedzenia, Przywodząc na pamięć nauki Bena z dzieciństwa w latach 

terminowania w jego leśnym domku, ostrożnie eksperymentowałem z różnymi 

roślinami, korzonkami, nawet korą drzew, próbując dochodzić ich specyficznych 

własności odżywczych czy wręcz leczniczych. Najgorsze były deszcze, na 

szczęście krótkotrwale, ale kłopotliwe, bo zmuszały do szukania leśnych osłon w 

wykrotach albo między drzewami lub – jak się trafią – pod małymi nawisami 

skalnymi.  

Bywało, że w upalne dni rozkładałem się z małym obozem niedaleko rzeki 

na dzień lub dwa, oporządzałem dobytek i samego siebie, węszyłem po okolicy, 

wieczorami rozpalałem mały ogień, coś sobie pichciłem, a potem gapiąc się w 

niego popadałem w zadumę nad swym dziwnym losem. Uważałem, żeby rano nie 
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pozostał nawet cień śladu cieplnego – drony z kombinatu, do którego się 

zbliżałem, mogły przecież w dzień zapuszczać się daleko w rutynowych lotach 

patrolowych.   

Niemniej trudno byłoby to wędrowanie określać mianem sielanki na łonie 

natury, jakże malowniczo, ale naiwnie opisywanej w bardzo starych książkach 

sprzed wieków. Przyroda jest wymagająca, nierzadko podstępna, na pewno nie 

idylliczna, lecz gdy się z nią choć trochę zakolegować, okazuje się być znośna, a 

na dłuższą metę wręcz prozaiczna. Widywałem różne zwierzęta, ale nie miałem z 

nimi poważniejszych przygód – tym większym, o których wiedziałem, że potrafią 

być groźne, schodziłem z drogi, natomiast z tymi mniejszymi starałem się żyć w 

zgodzie. Zauważyłem ciekawe zjawisko – i jedne, i drugie dawno chyba nie miały 

do czynienia z ludźmi, gdyż dostrzegając mnie z dala nie przejawiały od razu 

odruchów paniki i nie rzucały się do gwałtownej ucieczki. Kto wie, może po wielu 

tygodniach włóczęgi nadrzecznymi lasami i ja już zamieniłem się w leśnego 

stwora, wtopionego w miejscowy koloryt i uznawanego już za swojego? 

Las po drugiej stronie rzeki zwolna się przerzedzał, aż w końcu po kilku 

dniach dojrzałem początek owej równiny, o której mówił Dan. Ciągnęła się po 

horyzont, tu i ówdzie pofałdowana niewielkimi pagórkami, bynajmniej nie 

pustynna, z roślinnością jednak rzadką i przeważnie karłowatą, więc mało 

zachęcającą do życia i wędrowania. Na moim brzegu las nadal pozostawał taki 

sam – rzeka była jakby naturalną granicą między dwoma odmiennymi światami. 

Ciekawe, że w przyrodzie istnieją takie dziwne podziały, jakby nieciągłości i 
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przeskoki ekologiczne – nie chciało mi się jednak dociekać tego przyczyn, bo i 

po co. Miałem więc naturalną ochronę, włącznie ze zwierzętami, które też 

dawałyby ślady cieplne w termowizji dronów, gdyby takie się tu kręciły – także 

dobre warunki do badania okolicy i wypatrywania owego kombinatu, z którego 

uciekł Dan.  

Pierwszym sygnałem, wskazującym, że się do niego zbliżam, była woda – 

a właściwie jej smak. Nikt tam chyba nie bawił się w nadmiernie dokładne 

filtrowanie odpływów, więc zalatywała coraz wyraźniejszym fetorkiem, niezbyt 

intensywnym, lecz mimo wszystko dalekim od miłych aromatów kosmetycznych. 

Wcześniej nic takiego nie czułem, widocznie rzeka jakoś sama stopniowo 

dezaktywowała różne paskudztwa i oczyszczała się na dalszych odległościach. 

Zacząłem więc korzystać z wody skąpo, długo gotując ją przed użyciem i unikając 

zażywania kąpieli. Liczyłem na to, że szybko dojdę do fabrycznego kompleksu i 

po ominięciu go kłopot ten ustanie, jako że szedłem przecież w górę rzeki. 

Gdy w końcu znalazł się w zasięgu mego wzroku poczułem pewną 

ekscytację. Trudno powiedzieć czego się właściwie spodziewałem, niemniej 

byłem pod wrażeniem – nawet ze sporego oddalenia wręcz porażał swą 

wielkością, a zwłaszcza rozległością. Sama kopalnia była jakby ogromnym polem 

ze schodkowo uformowaną, głęboką dziurą w ziemi, ciągnącą się na długości 

chyba ze dwóch kilometrów. Dalej, nieco z boku, stała huta, wielki zespół 

produkcyjny, niczym gigantyczna, ożywiona machina w ciągłym, monotonnym 

ruchu. Ze zrozumiałych względów nie byłem w stanie rozeznać szczegółów, lecz 
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jedno rzucało się w oczy – niemal całkowity brak ludzkiej obsługi. Roboty, 

koparki, samojezdne wózki, sieci podajników, długie hale, połączone 

naziemnymi pasażami, podstacje zasilania, instalacje wodne, także wiele innych 

elementów i pomieszczeń o nieznanym mi przeznaczeniu – wszystko to razem 

tworzyło obraz jak z fantastyki naukowej.  

Całość podzielona była na sektory, osobno odrutowane, z bramkami dla 

celów transportowych. Musiano tam jakoś rozwiązać problem poruszania się 

ludzi po tak wielkim terenie – no i w ogóle całą logistykę dla zaplecza 

pracowniczego. Jaką trasą uciekał stamtąd Dan, jak zaprojektował tego wirusa, 

żeby sukcesywnie wyłączać poszczególne bariery? – to już zostanie jego słodką 

tajemnicą, za wyjawienie której zapewne miejscowi ochroniarze wiele by dali. 

Lecz dopiero teraz doceniłem jego zmyślność i skalę technicznego 

przedsięwzięcia, potrzebną do wydostania się na zewnątrz i dotarcia na drugą 

stronę rzeki. To nie była ucieczka z małego obozu za kilkoma drutami; może 

sprzyjało temu wyjątkowo korzystne dla tego celu peryferyjne usytuowanie 

baraków mieszkalnych dla obsługi?  

Gdzieś na końcu tego molocha niewątpliwie musiał być terminal kolejowy, 

skąd rozsyłano gotowe półprodukty do różnych miast-odbiorców. Jeśli pracowała 

tu – jak twierdził Dan – zaledwie nieco ponad setka ludzi, to trzeba przyznać, że 

organizacja czegoś tak imponującego z tak niewielką załogą musi budzić podziw 

dla projektantów i nadzorców technicznych owego kolosa. Nie dziwota więc, iż 
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do obsługi sterujących nim systemów komputerowych zatrudnia się najlepszych 

fachowców, chociażby takich jak Dan.  

Obserwowanie kopalni i huty ograniczyłem do minimum – przez dwa dni 

właziłem na najwyższe drzewa i stamtąd przez lornetkę podglądałem co mi 

popadało w pole widzenia. Wiele nie wypatrzyłem, bo to szpiegowanie 

prowadziłem krótko i nigdy w pełnym słońcu – obawiałem się, że gdyby ktoś 

dostrzegł dziwny rozbłysk światła, mógłby się zainteresować, skąd się wziął. 

Drony latały niewiele, głównie nad terenem kombinatu, zapewne były jakoś 

włączone w system kontroli i sterowania jego pracą. Miałem niezłą kryjówkę z 

dala od brzegu, nie kręciłem się po lesie, a trzeciego dnia tuż po świcie ruszyłem 

w dalszą drogę. Zobaczyłem tyle, ile się dało. Ale i tego wystarczyło, by 

przekonać się, że moje przypuszczenia co do funkcjonowania struktury 

megasystemu na poziomie wyższym niż same miasta, były w pełni zasadne. Co 

ciekawe, wnioski z tego płynące pobudziły moją wyobraźnię do rozważań wręcz 

niezwykłych o zabarwieniu nieco katastroficznym.   

Skala tego kombinatu, zapewne jednego z kilku lub kilkunastu na obszarze 

kontynentu, budziła podziw – ale i ponure, przytłaczjące wrażenie gigantycznego, 

nieludzkiego automatu, tępo i beznamiętnie wykonującego swoje skomplikowane 

zadania. Straszliwie skomplikowana super-maszyna i garstka załogi, jako 

przydatek i jej wymienialne wyposażenie niczym części zamienne. Co z tego, że 

to człowiek programuje i kontroluje komputery? Może w jakiejś dającej się 
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przewidzieć przyszłości w ogóle przestanie być potrzebny na miejscu, a wszystko 

będzie zarządzane zdalnie i centralnie? I co dalej?  

Czy taka funkcjonalna megastruktura techniczna może wybić się na 

samosterowność i jakieś niepojęte dla nas samostanowienie? Czy możliwe stanie 

się zespolenie całej światowej techniki w jeden autonomiczny, samonapędzający 

się superorganizm, zdolny sam się konserwować, doskonalić, rozbudowywać? I 

ustalać dla siebie zadania na dziś i na jutro? Tylko jaka wtedy byłaby funkcja celu 

czegoś takiego? Jaki sens? Na czym miałaby polegać relacja między człowiekiem 

jako pierwotnym twórcą takiej mechanicznej rzeczywistości, a nią samą i jej 

wytworami? I do czego sam byłby w ogóle potrzebny? 

Tematów do rozmów z moim wyimaginowanym rozmówcą przybywało, 

ale nie dostawałem odpowiedzi na stawiane pytania. Krok po kroku, brnąłem w 

fantazje o przyszłości naszego świata – niestety, niekoniecznie budującej. Niejako 

naturalnie moje myśli krążyły wokół jego przeobrażeń, a nawet w ogóle samych 

jego początków.  

Jak dotąd wierzyłem, że jest on jedynie wytworem ewolucji, 

zapoczątkowanej przez kosmiczny chaos. Raz puszczony w ruch, proces ten trwa 

nieustannie, a o jego przebiegu decyduje nieprzewidywalna zmienność i losowość 

wszystkiego i we wszystkim. Dla czystej logicznej gimnastyki umysłowej 

zacząłem jednak rozważać inny wariant tej zabawy, zwanej życiem.  A co, jeśli 

świat jest jednak jakąś kreacją – tyle że dajmy na to potencjału ewolucyjnego, 

zakodowanego w biologii? Zwieńczeniem tego jest teraz człowiek i jego wytwory 
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– w tym aktualnie sprokurowany system zbiorowego zniewolenia i cała 

cywilizacja techniczna. Lecz czy to ma być już koniec? 

Jeśli bowiem ów rzekomy bóg zapoczątkował świat w tak chytry sposób, 

po czym zostawił go swojemu ewolucyjnemu losowi, czemu nie przenieść 

procederu kreacji piętro niżej – a może wyżej? Od biologii przejść do maszyn. Od 

mózgu do komputera. Stworzyliśmy sztuczną inteligencję i miliony jej 

zastosowań, od których jesteśmy uzależnieni, mimo że uważamy, iż w pełni nad 

nimi panujemy. A co będzie, jeśli rozproszone teraz systemy informatyczne – 

przecież gigantyczne, masowe i wszechobecne – zawiadujące naszym życiem, 

jakoś się zintegrują ponad naszymi głowami? Gdyby tak przekroczyły jakiś nie 

dający się określić hipotetyczny próg samoświadomości? Czy takie pytanie ma w 

ogóle sens? 

Zajmując się genetyką, w tym i budową mózgu, nieraz zastanawiałem się 

nad tym, czy mózg i umysł to jedno i to samo. Spekulacje może i ciekawe, ale z 

punktu widzenia mojej pracy zawodowej i naukowej prowadzące donikąd. W 

sumie i tak decyduje funkcjonalizm narządu, a ewentualna reszta to tylko artefakt, 

pomijalny naddatek. Swobodne rozważania to jedno, a praktyka to drugie – co w 

błysku przeczucia uświadomił mi widok tego przemysłowego kolosa, którego 

przed kilkoma dniami oglądałem. Bo czy aby w jego przypadku takim dodatkiem 

nie jest właśnie ludzka załoga?  

Na razie konieczna – lecz tylko kwestią czasu może okazać się, że będzie 

stopniowo redukowana aż do zera. Po co mają pętać się tam jakieś żywe osobniki 
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– a właściwie elementy o dużym stopniu nieoznaczoności, zawodności i wysokiej 

zużywalności? Toż to zbyteczna nadmiarowość – mało wydajna, kosztowna, a 

niekiedy i kłopotliwa przez to, że lubi się wtrącać tam, gdzie nie trzeba. Po co 

strażnicy, nadzorcy, stołówki i sypialnie – cała ta obsługa obsługi? W 

ostatecznym rachunku wszystko jest kwestią precyzyjnej i drobiazgowej 

operacjonalizacji działań, niezbędnych do kopania dziury w ziemi i zamieniania 

urobku na potrzebne metale. A tę pracę przecież da się prędzej czy później 

udoskonalić do poziomu samowystarczalności funkcjonalnej tej gigantycznej 

kupy żelastwa, podłączonej do źródeł zasilania.  

Te z kolei mają swoje własne informatyczne systemy sterowania i nadzoru, 

podobnie cały transport, dalsze procesy przetwarzania surowców w gotowe 

produkty – i tak bez końca. Struktura sieciowa – tyle że wyłącznie komputerowa! 

Gdy to zaskoczy i zestroi się w jedną całość, może zrobić się dziwnie i mało dla 

nas ciekawie. Bo co wtedy będzie końcem? Zwłaszcza dla ludzi? Tu już 

brakowało mi fantazji. Rodził się też we mnie instynktowny opór przed takim 

dziwacznym zrównaniem nas z maszynami – nawet tymi elektronicznie i 

kwantowo doskonale inteligentnymi.  

Nie mogłem pogodzić się z myślą, że jakikolwiek sztuczny produkt, 

wytworzony przez człowieka, jakkolwiek złożony i sprawny funkcjonalnie, byłby 

w stanie przekroczyć próg niezależnego myślenia, nie mówiąc już 

samoświadomości. Powracał więc dylemat duszy – owego tajemniczego napędu 

wewnętrznego, daru wyższego rzędu, który miałby czynić nas rozumnymi – 
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aczkolwiek z wielu powodów bardzo niekonsekwentnymi w naszej pozornej 

często logiczności i chwiejnymi w decyzyjności.  

Maszyna musi mieć energię, żeby działać, lecz nawet jeśli nauczyłaby się 

sama ją pozyskiwać, nigdy nie wyjdzie poza zadane jej algorytmy działania, które 

tępo realizuje bez najmniejszego wahania. Nawet jeśli potrafi uczyć się rzeczy 

nowych, to tylko w ramach zadanej jej struktury zadań, pojęć i ich znaczeń. 

Brakuje jej bowiem tego, co czyni nas niedoskonałymi – zdolności do zwątpienia 

w słuszność logicznego wyboru i kierowania się właśnie racjami pojawiających 

się – często nie wiedzieć skąd, jak i dlaczego – wątpliwości, a nie kryteriami 

jakkolwiek szacowanej pewności.  Nieustannie pojawiające się przejawy 

nieoznaczoności i ich nawarstwianie się, zwłaszcza w krytycznych sytuacjach 

decyzyjnych, także musi wykraczać poza kompetencje najdoskonalszej nawet 

maszyny – chyba że metodą cięć zacznie ona redukować rzeczywistość, z która 

sobie nie radzi, co dla człowieka może okazać się wręcz śmiercionośne. 

Oto paradoks ludzkiej natury, a zarazem jej fantastyczna właściwość – 

operowanie nieoznaczonością, dla której nie ma równań, wyjaśniających 

nielogiczność tego, co z niej i przez nią w naszym życiu się wydarza. Gry w 

prawdopodobieństwa decyzyjne to tylko sztuczka formalna, z której nic nie 

wynika, gdyż w swej istocie jest to wróżenie z fusów. Logika i alogiczność są w 

człowieku splątane, niczym składowe liczby lub funkcji urojonej. Coś w nas 

kalkuluje, ale coś innego potrafi te kalkulacje wywracać do góry nogami – i to w 

jednej chwili. To, co przecież matematycznie niemożliwe – owa malusieńka, 
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niewinnie wyglądająca literka – jest potężnym i często decydującym operatorem 

tego, co wynika z prostych rachunków. Tego przecież uczą na studiach, powinien 

więc o tym wiedzieć każdy, kto zabiera się do urządzania świata według swych 

wydumanych programów – choćby i najbardziej kalkulacyjnie rozpracowanych.  

Mózg jest niewiarygodnie skomplikowanym urządzeniem, lecz – w moim 

najgłębszym przekonaniu – wyłącznie wykonawczym.  Owszem, można tworzyć 

dowolne sztuczne sieci neuronowe, nawet z naturalnych składowych, imitujące 

jego pracę. Jednak takie twory, jeśli nawet będą poruszały jakimiś 

wyrafinowanymi manipulatorami czy nawet całymi systemami operacyjnymi, to 

– gdy nadzieją się na sprzeczności lub na coś, co wykroczy poza racjonalną 

przewidywalność lub ekstrapolacyjność – zawieszą się, wstrzymają pracę i 

wezwą obsługę, albo tak czy inaczej wymuszą jej ingerencję.  

Ale co, jeśli obsługa się zbuntuje – jawnie lub skrycie? Ktoś taki, jak nie 

przymierzając Dan, czy nawet w pewnym sensie ja? Oszuka sieć, wpuści do niej 

wirusa albo nakaże wykonanie czegoś nieprawidłowego? Przecież można 

wymusić na systemie działania autodestrukcyjne, samozniszczenie jakichś jego 

podzespołów operacyjnych lub pamięci. Czy możliwe jest, że sprzeciwi się takim 

komendom, nie posłucha, bo ujawni się w nim coś na podobieństwo 

autonomicznego instynktu samozachowawczego, lub odruchów obronnych? Czy 

może celowo oszukiwać swego twórcę i programistę – i dlaczego?   

I najogólniej – czy da się wyobrazić istnienie jakiejś psychologii sztucznej 

inteligencji? Całkowicie dla nas niepojętej i co gorsza – pozostającej w opozycji 
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do człowieka? Z własnego doświadczenia życiowego wiem, czym jest empatia – 

natura obdarzyła mnie taką zdolnością, którą ludzie zawsze brali za niezwykłą 

przenikliwość czy wręcz zagadkową intuicję. Trudno mi sobie wyobrazić, by 

jakikolwiek sztuczny twór, choćby i najbardziej inteligentny, mógł być empatą – 

a już takim, który byłby w stanie się ze mną mierzyć. Na to trzeba wyczulenia na 

subtelności emocjonalne, na ich wychwytywanie, na czujne wyłapywanie 

sprzeczności między tym, co w człowieku widoczne, a tym, co przez niego 

ukrywane, nawet przed samym sobą. Oczy i uszy można omamić pozorami, ale 

nie zmysły wewnętrzne. Nie sposób stworzyć do tego czujników ani żadnych 

analizatorów. Elektronika, nawet fizyka kwantowa jest bezradna wobec nich – 

czymkolwiek są. Nie da się stworzyć ich sztucznych zamienników, ponieważ nie 

ma żadnych przypisanych im narządów, a więc wzorców biologicznych.  

Ale przecież niewątpliwie takie zmysły są – i wiem to doskonale, bo sam z 

nich korzystałem przez całe życie, jak daleko sięgam w nie własną pamięcią. 

Sadzę, że jest to pewna właściwość, dana ludziom, tyle że w różnym stopniu. Jeśli 

nawet ma naturę polową, to nijak nie wiadomo, co miałoby być naturalnym 

źródłem tego pola. I znów powraca problem niematerialnej duszy – rzecz dla mnie 

ciągle jeszcze niepojęta, lecz w mych rozważaniach zyskująca sobie prawo 

istnienia jako logiczne wyjaśnienie tego wszystkiego, co w nas nielogiczne, czy 

racjonalnie uchodzące za urojone. Wręcz słyszę, jak mój niewidzialny rozmówca 

momentami zaśmiewa się w kułak – ale jakoś tak życzliwie. 
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Czegoś takiego jak zmysły wewnętrzne nie da się sztucznie skonstruować, 

bo taki sposób odczytywania świata – czymkolwiek jest – bazuje między innymi 

na uczuciach, odczuciach i wrażeniach. A czy elektronowa struktura może je 

mieć, czy jest w stanie cokolwiek czuć? Czy może mieć wyobraźnię? Zresztą, to 

przecież także wahania, wątpliwości, konflikty emocjonalne, nie dające się 

sprowadzić do jakkolwiek przeliczalnych kalkulacji – zatem nieoznaczoność, 

czyli nasz paradoks w pełnej krasie i w akcji. Intuicja to nie tylko – jak czasami 

twierdzą psychologiczni mądrale – zdolność logicznie prawidłowego 

wnioskowania czy ekstrapolacji z niepełnej informacji. To rodzaj poznawania 

ludzi poza sygnałami, jakie odbierają zwykłe zmysły. Tu działa inna niż 

tradycyjna wersja kontaktu nadajnik-odbiornik, aczkolwiek co jest nośnikiem 

informacji i na jakich zasadach działają anteny – tego nie wiemy. 

Ba, to swoiste widzenie uogólnione poza zakresem każdego fizykalnego 

widma – coś jak banalna termowizja, tyle że na wielu miarach i ich skalach. I nie 

daje się rozkładać na czynniki pierwsze – jest poznawaniem zintegrowanym. Co 

więcej, przekłada się na stany fizyczne, na emocje, na rozmyte wrażenia, nawet 

nieuchwytne i pozornie bezzasadne obawy i lęki. Tego nie ma i mieć nie będzie 

żadna maszyna z najbardziej nawet wyrafinowanymi interfejsami. Nie jest 

bowiem zaprojektowania do funkcjonowaniu w trybie niedokonanym, do tego, co 

wątpliwe i niepewne. Nie miewa rozterek, nie przezywa smutków z powodu 

niemożności zrealizowania czegoś zaplanowanego, ani wyrzutów sumienia w 
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przypadku, gdy zrealizuje zadanie kosztem ludzkich ofiar, nawet liczonych w 

milionach. Ona bowiem nie tylko potrafi – ona musi robić swoje. 

Jest w tych ograniczeniach sztucznej inteligencji jedno zgoła niebagatelne: 

niezdolność do rezygnacji i zaniechania działania bez racji logicznych, także do 

dobrowolnej ofiarności, nawet z własnego życia. Uświadomiłem sobie, że to 

ostatnie właśnie miało miejsce, gdy ratowałem mego nieznanego mi przecież 

syna. Postąpiłem wbrew zasadom naukowym – czyli wbrew posiadanej wiedzy – 

wbrew logice mej pozycji społecznej, wreszcie wbrew własnemu 

bezpieczeństwu. Najzwyczajniej w świecie popełniłem oszustwo – i gdybyż to 

jeszcze w nadziei na jakiś wymierny i logicznie uprawdopodobniony zysk?  

Zrobiłem to bezinteresownie, w odruchu emocji, w pełni świadomie, a 

nawet z wielką satysfakcją. Nie kalkulowałem – przecież składając podpis pod 

swą decyzją, nie wiedziałem jeszcze, że za kilka godzin stanę się banitą. Ucieczka 

również była reakcją odruchową, emocjonalną, efektem osobliwego 

skumulowania się w jednym momencie, w jednym akcie woli, całego mego 

życiowego doświadczenia, które doprowadziło mnie tam, gdzie się znalazłem. 

Rozmowa z Ronem stała się spłonką, która tę reakcję wyzwoliła – ale nie z 

powodu groźby i strachu, jaki usiłował mi zaszczepić, tylko z powodu 

przekroczenia jakiejś niewidzialnej granicy obrzydzenia do tego, w czym żyłem i 

kim się stawałem. Odrzuciłem zawoalowaną ofertę uczestnictwa – co prawda, 

biernego, ale ze wszech miar korzystnego – w grach o władzę i wybrałem grę o 

własną wolność. Ale czy tylko o wolność? 
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Coś wtedy we mnie pękło, puściły jakieś więzy, siły, które mnie trzymały 

w potrzasku systemowych uwarunkowań i konieczności – nawet tych, które sam 

sobie ponakładałem, kierując się własną obsesją poznania prawdy o mym 

pochodzeniu. Już sama niezwykłość rozwiązania tej zagadki oszołomiła mnie w 

stopniu zgoła nieprzewidywalnym, ale dopiero połączenie go z wyjawieniem 

faktu o posiadaniu dziecka – i o niebezpieczeństwie, jakie nad nim zawisło – 

rozchybotało całą moją psychikę tak dalece, że wszelkie racje logiczne, jakimi się 

dotąd kierowałem, straciły sens. Pojawiła się chęć ratowania dzieciaka, puściły 

hamulce samokontroli, nawet instynktu samozachowawczego – i wszystko to 

razem, wespół z przemożnym pragnieniem uwolnienia się od owego obrzydzenia, 

uruchomiło emocje, które zrodziły imperatyw wyrwania się z niewoli. Zamiast 

wrócić do domu i sprawę przemyśleć, wysiadłem z kolejki na Wzgórzu i 

wzburzony ruszyłem do granicy strefy zakazanej.  

Niewątpliwie wielkie znaczenie – choć tego tak wtedy tak nie postrzegałem 

– miał fakt, że stało się to na stacji osady, w której niegdyś się wychowałem, a co 

okazało się zbawienne z punktu widzenia późniejszej ucieczki przez znaną mi 

strefę zakazaną. Czy to też nie był tylko przypadek? Wielkie pytanie! Zapewne 

podświadomie odezwały się utajone wspomnienia, wszystko, co było początkiem 

mej drogi życiowej – w tym i trzech lat, spędzonych pod okiem starego Bena.  

Jakby za sprawą jakiegoś fatum, początek i kres zeszły się w jednym 

miejscu, tyle że w odstępie dwudziestu lat. I tam właśnie, na skraju pola 

minowego, dopadło mnie zrozumienie tergo, co się działo przez miniony czas, co 
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się wydarzyło, dlaczego – i co powinienem zrobić. Nie wiedziałem, czy przeżyję 

tę awanturę, ale wiedziałem, że jeśli się na nią nie zdecyduję, to przegram 

wszystko – nawet gdybym się cofnął, wrócił i jakoś chytrze wywinął z tarapatów. 

Przegrałbym wtedy bowiem samego siebie.   

Wcześniej niejednokrotnie zastanawiałem się, czy jest w ogóle możliwe 

całkowite uwolnienie się od systemu. Lecz tkwiąc w nim po uszy myślałem wciąż 

kategoriami zamknięcia w jego granicach. Wyjście na zewnątrz zdawało mi się 

samobójczym szaleństwem, tym bardziej, że nie wiedziałem jak by to można 

zrobić i właściwie w jakim konkretnym celu. Idea logicznej celowości we 

własnym życiu, także kalkulacja możliwości i środków do działania, skłaniają do 

rozwagi, która w istocie jest tchórzostwem. Trzeba dopiero jakiegoś niezwykłego 

impulsu, a czasami wręcz dramatycznych okoliczności, by przestać być 

rozważnym, zawiesić rozum i zawierzyć odruchom – nawet desperackim. Na 

zimno wykoncypować tego się nie da.  

Nie wiedziałem, co będzie dalej, dokąd zaprowadzi mnie ta wędrówka – 

nawet wówczas, gdy odnajdę to, co uznawałem chwilowo za jej cel. Góry – 

doskonale, lecz co dalej? Jeśli są tam jakieś ludzkie społeczności, to – niezależnie 

jakie i co oferują – czy znajdę wśród nich odpowiedzi na wiele pytań, tych 

dawniejszych, jak i tych, które teraz chodzą mi w głowie? Czego właściwie się 

spodziewam?  

Zwolna rodziło się we mnie i wzmacniało przekonanie, że powinienem 

chyba przeformułować problem celu, jaki człowiek sobie w życiu obiera.  Może 
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lepiej byłoby zapytać, dlaczego osiągnięcie – po wielu latach katorżniczej pracy 

i poszukiwań – tego, co niegdyś sobie zamierzyłem, nie okazało się na tyle trwałe 

i wartościowe, bym nie był w stanie zrezygnować z korzyści, jakie dzięki temu 

zyskiwałem? Albo inaczej – czemu nie zadowoliło mnie spełnienie licznych 

oczekiwań, które usatysfakcjonowałoby nawet najbardziej wymagającego 

człowieka w wyścigu po rozmaite życiowe fanty?  

Przecież nie miałem źle, wiodło mi się znakomicie, byłem młody, zdrowy 

i silny, odnosiłem sukcesy, czekały mnie awanse, nawet podróże do innych miast.  

A gdybym podjął grę, jaką chciał mi narzucić Ron, mógłbym nawet wejść do 

kręgu władzy, wybić się ponad wielu innych i współuczestniczyć – choćby nawet 

tylko w ograniczonym zakresie, jako tej władzy ważny statysta – w czynnym 

kreowaniu życia naszego Miasta. To ogromna pokusa, której trudno się oprzeć, 

nawet znając cenę, jaką trzeba by za to zapłacić.  

Odrzuciłem ją z powodów irracjonalnych – według logiki systemu – 

powodowany zarówno instynktowną, wzmocnioną przez nauki mych mentorów 

niechęcią do zniewolenia i do noszenia obroży – niezależnie od długości smyczy 

– jak i emocjami, nie ze wszystkim dla mnie wtedy jasnymi.  Obrzydzenie do 

zakłamania i okrutnego wynaturzenia naszego świata, wściekłość na Rona 

podszyta lękiem przed jego zimną bezwzględnością – to dałoby się jeszcze jakoś 

rozumowo wyjaśnić, lecz szalę przeważyło coś, co trudno ująć w logiczną 

argumentację, a czego nigdy bym u siebie nie podejrzewał. Instynktownie 

chroniłem własne dziecko – mimo iż go przecież nie znalem. Niestety, nie byłem 
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w stanie obronić obydwu chłopców, wybrałem jednego – wbrew wszelkim 

racjom, ale za to zgodnie z własnymi odczuciami, jakimś odruchem niepojętego 

dla mnie instynktu i równie niepojętej więzi z niego wynikającej. 

Ktoś kiedyś skazał na śmierć pewnego noworodka, ale ktoś inny go od niej 

uchronił, licząc na to, że zajmą się nim jacyś może dobrzy ludzie. Szansa na to 

była minimalna, bo ciepłe uczucia wobec podrzutków to raczej rzadkość – 

zwłaszcza w społeczności Wzgórza, gdzie nie za bardzo lubi się nawet własne 

potomstwo. Ale się udało – a ten chłopczyk, prowadzony tajemniczą i 

niewidzialną ręką, dzięki wsparciu wielu ludzi, potem wyrósł na dużego chłopca, 

któremu wypadł w życiu niezwykły los.  

Bez wątpienia z mej głębokiej podświadomości i niepamięci wyłoniło się 

pragnienie spłaty tamtego długu, zwłaszcza w sytuacji, gdy poznałem prawdę o 

swym pochodzeniu. Moi naturalni rodzice okazali się złymi ludźmi, którzy kazali 

wyrzucić owoc swych tajemnych figlów na śmietnik tuż po jego narodzinach. 

Lecz stało się inaczej – aczkolwiek nigdy nie dowiedziałem się, kto okazał mi 

wtedy litość i nie wykonał ich rozkazu, zapoczątkowując cały długi łańcuch 

nieprawdopodobnych wręcz zdarzeń.  

To już teraz nie miało znaczenia – liczyło się tylko to, że nie mogłem 

pozwolić, bym i ja okazał się podobnym nikczemnikiem – choć inne przecież były 

przed laty okoliczności zaistnienia tego dzieciaka. Lecz nie tylko o mnie samego 

tu chodziło – ale o niego i jego matkę. Jak bym tego nie racjonalizował, to jednak 

podskórnie czułem, że – choć o ciąży nie wiedziałem – okazałem się wtedy wobec 
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niej podle. Wyszło na to, że miała w sobie więcej dumy, niż ja zżerającej mnie 

ambicji. Zniknęła z mego życia na dobre, a ja szybko pogodziłem się z tym i 

zająłem własną karierą.  Gdy po dziesięciu latach od tamtej historii odkryłem, że 

mam syna, próbowałem się oszukiwać argumentami, iż gdybym może wówczas 

dowiedział się o tej ciąży, zachowałbym się inaczej.  Lecz ta myśl była jednak 

tylko wykrętnym szachrajstwem, gdyż przy mych ówczesnych planach zapewne 

namawiałbym Utę do aborcji.  

Tak czy owak czasu zawrócić się nie dało, stało się to, co się stało, a ja sam 

stanąłem wobec wyzwania, które mną wręcz wstrząsnęło. Bo oto sam będąc 

niegdyś skazany przez rodziców na śmierć, teraz miałem świadomie podpisać 

podobny wyrok na własne dziecko. Nieważne, że go nie znałem – splot losowych 

okoliczności, był swoistym fatum, jakie z odroczeniem nade mną zawisło. W 

ciągu dwóch dni zbiegły się wszystkie nitki, z jakich utkane było moje 

dotychczasowe życie – pamięć, żale, doświadczenie, lęki, ambicje, plany dawne 

i obecne, także nadzieje. I zareagowałem najpierw oszustwem zawodowym, a 

potem odruchową ucieczką – chyba jedynym wyjściem z psychicznej matni, w 

jakiej się znalazłem. I okazało się to być nie zgubne, lecz wręcz przeciwnie – 

ozdrowieńcze. Lecz tylko do pewnego stopnia, gdyż rzecz nie była ze wszystkim 

tak jednoznaczna, jak by się mogło mi wydawać.  

To prawda, że by ratować syna – a było to wtedy dla mnie najważniejsze – 

w gruncie rzeczy poświeciłem samego siebie. Mógłbym więc uważać, że 

dokonałem aktu swoistego heroizmu.  Lecz czy aby na pewno uprawniało mnie 



251 
 

to do doskonałego samopoczucia, nawet do dumy? Przecież inne dziecko miało 

umrzeć. Co prawda swoją decyzję sformułowałem alternatywnie, jakby pewną 

szansę, a nie pewność na uzyskanie pozytywnego efektu wykorzystania jego 

narządów do rewitalizacji szanownego pana prezydenta, ale czy taka wątpliwość 

uchroni go przed śmiercią? Tak czy owak pojawiła się tu zaindukowana przez 

mnie nieoznaczoność, a z nią bywa rozmaicie. Może więc coś się wydarzy, co 

uratuje tego chłopaka?  

 Pocieszałem się, że nie dojdzie do ostateczności, ale szanse na to były 

znikome – choć nie zerowe. Podpisałem wyrok, licząc, że nie zostanie wydany. 

Zatem wyszło dubeltowe oszustwo z szansą na pomyślne zakończenie. Czy mam 

wiec prawo myśleć, że aż taki ze mnie bohater? Coś mi się niezupełnie tu 

zgadzało, wręcz uwierało. Co z tego, że nie miałbym osobiście wykonać wyrok – 

w istocie byłym sprawcą bardzo prawdopodobnego zabójstwa!  Coś gdzieś w 

środku nie dawało mi spokoju. I tak zwolna zaczęło docierać do mnie to, co mówił 

mi kiedyś o duszy garbaty Jon – że to coś, czego nie widać, ale co jest i decyduje, 

jakim jesteś człowiekiem. Nie kim jesteś – ale jaki jesteś. 

W systemie to drugie nic nie znaczy – liczy się tylko i wyłącznie to 

pierwsze. A ja od zawsze chciałem być kimś – nawet bardzo ważnym – nie 

zauważając, jakim się stopniowo stawałem i jakim stałbym się, gdybym na dobre 

wszedł głęboko w strukturę systemu. To dążenie powodowało, że liczyły się 

wyłącznie moje własne aspiracje życiowe i własna potrzeba ich zaspokajania. 

Taka jest zresztą systemowa norma wszelkiej aktywności – koncentracja na sobie 
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i ewentualna wymiana wzajemnych usług, czysto rzeczowych, w granicach 

praktyki zawodowej i codziennej krzątaniny wokół bieżących spraw. Decyduje 

bilans zysków i strat, mierzonych konkretnymi efektami – wymiernymi i 

przeliczalnymi na skalach społecznych i materialnych.   

Im lepiej ci się wiedzie w tej rywalizacji, tym bardziej się z tobą liczą, ale 

i bardziej ci zazdroszczą. Ceną jest pogłębiająca się samotność, towarzysząca 

człowiekowi niczym złowrogi cień, od którego nie sposób się uwolnić. 

Zniewolenie i uwiązanie różne bowiem przybiera formy. Ludzie radzą sobie z 

tym jak kto potrafi – ale rzadko w pełni skutecznie. Stąd stany pośrednie, 

frustracje, agresja, ucieczka w tanie rozrywki lub używki i banalny hedonizm – 

jeśli kogoś na to stać.  

Kto nie wytrzymuje naporu tej destrukcyjnej mocy systemu – zwolna 

zamienia się w strzęp człowieka i odpada z dalszej gry. Iluż to znajomych mi ludzi 

znikało znienacka z pola widzenia i z bliższego czy dalszego otoczenia. Ale kto 

by się tym przejmował – ot, takie to już życie. Jeden zepsuty trybik zastępuje się 

drugim i maszyna pracuje dalej. 

Ja zaś w pewnym sensie stałem się naraz takim właśnie zepsutym trybikiem 

– i tu właśnie zaczął się problem. Powinienem przecież był podjąć jedynie słuszną 

decyzję – lecz poczułem, że nie mam innego wyboru, jak ten, którego odruchowo 

dokonałem wbrew obowiązującej mnie powinności i systemowej lojalności. I 

nawet nie miałem zamiaru czekać aż to się prędzej czy później wyda i zostanę 

zezłomowany.  
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Skąd wzięły się wtedy te skrupuły?  Przecież w przeszłości, gdy 

korzystałem z dostarczanego mi do pracy rozmaitego materiału genetycznego, nie 

pytałem, skąd i jak go pozyskiwano.  Był potrzebny – więc mi go przysyłano.  

Była potrzeba – znajdowano dawcę i był produkt. Były programy badawcze – 

było dla nich zaopatrzenie. W moich laboratoriach dokonywano setek badań, 

które – o czym doskonale wiedziałem – wykorzystywano do systemowych celów, 

jak chociażby dokonywanie populacyjnych manipulacji genetycznych z użyciem 

leków, suplementów spożywczych i przymusowych szczepień. Były zlecenia – 

były efekty.  

Pracowałem beznamiętnie i nad wyraz skutecznie, będąc świadom, że w 

gruncie rzeczy ja sam też nie jestem nikomu potrzebny inaczej, jak tylko jako 

dawca – tyle że wiedzy i kwalifikowanej pracy. Przywykłem do tego jak każdy 

inny mieszkaniec naszego świata, traktowałem to jako normalność. Ukryty za 

murem zobojętnienia na innych, stałem się jakby żywym, doskonałym robotem – 

i tak też byłem przez świat traktowany.  

A tu naraz robot się zepsuł. Ciekawe, dlaczego? Żaden komputer, żadna 

maszyna nie ma świadomości samej siebie i samoistnie nie może działać wbrew 

zadanemu programowi czy algorytmowi. Na to trzeba czegoś, czego nie da się 

wpisać w funkcjonalizm – mianowicie zdolności do wyjścia poza samego siebie 

i zdecydowania się na świadome nieposłuszeństwo, prowadzące niekiedy aż do 

autodestrukcji. Logicznie rzecz biorąc jest to nonsens – taki sam jak owa liczba 
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urojona, która jest w stanie całkowicie odmienić przebieg zadanej funkcji 

rzeczywistej.  

Wygrałem z systemem – i nie idzie tylko o samo udane wyrwanie się poza 

Miasto i rozpoczęcie wędrówki w nieznane. Tym, co uruchomiło moje działanie, 

okazał się akt wolnej woli, nieskrępowanej już wewnętrznymi uwarunkowaniami. 

Więzy puściły, program robota się zawiesił – ja zaś w jakimś olśnieniu pojąłem 

kilka rzeczy naraz. Pierwszą było zrozumienie pojęcia ofiary i ofiarności, drugą 

zaś – zrozumienie bardziej ogólnej idei bycia potrzebnym nie tylko jako trybik w 

machinie społecznej, lecz jako człowiek w osobistych relacjach z innymi ludźmi. 

Dotarło do mnie bowiem – zwłaszcza po ostatnich doświadczeniach już po 

ucieczce – czym może być ludzka bezinteresowność, nawet wobec obcych.  

Wróciłem pamięcią do mych mentorów, życzliwych mi i oddanych, jakby 

z innej bajki – od ich śmierci nie miałem nikogo naprawdę bliskiego, tym bardziej 

żadnych przyjaciół. Moi zacni przybrani dziadkowie, także Ben i Jon – to byli 

ludzie, którzy zajmowali się mną, wychowywali i kształcili bez żadnych ukrytych 

celów i zamiarów, bez liczenia na jakiekolwiek korzyści czy wymienność usług. 

Robili to z potrzeby i dobroci serca, w nadziei, że pomogą mi, bym nie został 

przemielony przez system. I co najważniejsze – wynikało to z ich natury, a nie 

wyrozumowanych kalkulacji.  

Po prostu tacy byli – osobliwi odmieńcy, zmarginalizowani, żyjący na 

obrzeżach miejskiego mrowiska w zapomnieniu, wręcz jako systemowe odpady, 

których z różnych powodów nie zutylizowano. Tolerowano ich, zapewne 
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uważając za niegroźnych dziwaków, którymi nie warto zaprzątać sobie głowy. 

Ale to oni właśnie dzięki swej postawie, byli przetrwalnikowymi 

depozytariuszami wiedzy o dawno minionej przeszłości i o zapomnianych lub 

podeptanych prawach do wolności – w tym i wolności korzystania z rozumu. 

Podobnym człowiekiem – choć może nieco innego formatu – był majster z bazy. 

Także spotkany na szlaku Dan miał w sobie zadatki na dobrze rokującego 

odmieńca.  

A ja sam? Cóż, prawda jest taka, że mimo nauk i przestróg przekazanych 

mi przez mych nauczycieli, przez lata ulegałem systemowemu zaczadzeniu i 

trzeba było dopiero silnego wstrząsu, bym się z niego ocknął. Na szczęście ich 

pedagogika nie poszła na marne, ponieważ zakorzeniła się we mnie na tyle silnie 

i głęboko, że mimo wewnętrznego uśpienia doszła jednak do głosu niczym 

oparcie przed upadkiem i trwałą degradacją owej dotąd tajemniczej dla mnie 

duszy, jaka groziłoby niejednemu na moim miejscu. Moja desperacka decyzja 

okazała się efektem odroczonym tamtej edukacji – i na tym właśnie polega siła 

oddziaływania niedocenianych i zwykle pogardzanych odmieńców. Są niczym 

uśpione wirusy, ożywające wówczas, gdy trafią na swój czas i na właściwego 

żywiciela.  

Władza totalna wie, że istnieją, lecz w swym poczuciu omnipotencji 

niespecjalnie się nimi przejmuje, uważając, że są jedynie mało szkodliwymi 

odpadkami na śmietnisku jej gigantycznej korporacji. Ale takie przekonanie to 

błąd, który na dłuższą metę srodze się mści, bowiem pewność, iż wszystko i 
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wszystkich można wcisnąć w gorset skutecznego rygoru i służebności, to 

śmiertelna pułapka. Żaden system nie jest w stanie przewidzieć zakresu i zasięgu 

ich wpływu ani zapobiec zakażaniu coraz to nowych osobników, gdyż w grę 

wchodzą tu zarówno prawa wielkich liczb, jak i zjawiska i procesy utajone i 

pozornie bezobjawowe – a więc niewykrywalne zwykłymi sposobami. Lecz to 

właśnie dzięki owym odmieńcom, żyjącym na obrzeżach w różnych przebraniach, 

trwa osobliwa sztafeta nadziei na lepszy świat – cokolwiek to ma znaczyć – której 

sam teraz poczułem się kolejnym uczestnikiem.  

Nasz megasystem wcześniej czy później przeminie, a wyrządzone przez 

niego zło będzie już tylko wyblakłym wspomnieniem ku przestrodze potomnych. 

To natomiast, co po nim pozostanie na trwałe, to ślady i dokonania właśnie tych 

nielicznych, którzy byli i są jego pogardzanym marginesem i dzięki którym po 

minionym czasie nie będą straszyć tylko ruiny i zgliszcza. Świadomość i silne 

przekonanie, iż tak się stanie i że w jakiś szczególny sposób zostałem w to 

włączony, bardzo poprawiały mi nastrój – mimo okropnej mizerii mej aktualnej 

sytuacji. 

Ta zaś z każdym dniem coraz częściej skłaniała mnie nie tyle może do 

niepokoju, ile do wzmożonej czujnej obserwacji tego, co działo się w drodze. 

Dobrze radziłem sobie z codziennością wędrowania, stałem się wręcz specjalistą 

od aprowizacji w warunkach polowych – zdobywania pożywienia, o prawda 

niezwykle monotonnego, w pełni jednak wystarczającego – i sprawnie 

oporządzałem siebie i swój ekwipunek. Z owych piwniczek w ruinach, na które 
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natrafiłem wiele tygodni temu, zabrałem trochę przydatnych drobiazgów, więc 

mogłem zadbać nawet o odzież – nauczyłem się bowiem posługiwać igłą, nićmi, 

nożyczkami, rzemykami i mocnymi sznurkami. Musiałem wyglądać zapewne jak 

malownicza włóczęga w znoszonym ubraniu, z długimi włosami i brodą – które 

od czasu do czasu przycinałem – z dużym plecakiem na ramionach i śmieszną 

czapeczką, sporządzoną ze skrawków starych materiałów. 

 

Koniec i początek 

 Zwrot sytuacji 

Szedłem konsekwentnie wzdłuż rzeki, czasami zakolami, mając po jednej 

stronie pustynną równinę, po drugiej las, który jednak stopniowo zaczął rzednąć. 

W pewnym momencie jakby się naraz urwał, teren pozostał nadal urozmaicony 

rozmaitą zielenią, lecz już nie dawał tak bezpiecznego jak dotąd schronienia, 

chyba że wśród niewielkich skalnych wzniesień. Co jednak było najważniejsze to 

jego silne pofałdowanie – wypatrzyłem bowiem w niedalekiej perspektywie 

wzgórza, zarówno gęsto zalesione, jak i skaliste. Rzeka płynęła gdzieś stamtąd, 

nadal więc trzymałem się jej biegu w nadziei, że zmierzam w kierunku jej źródeł. 

Niemniej po kilku dniach wędrowanie stawało się coraz bardziej wyczerpujące, 

nadto musiałem szukać przejść dolinami. I oto w jednej z nich nawet dość sporej, 

czekała mnie kolejna niespodzianka z rodzaju tych zdumiewających, 

zaskakujących – i niezwykle brzemiennych w skutki. Okazała się bowiem 

kolejnym, trzecim już punktem zwrotnym w mym życiu. Pierwszym była 
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ucieczka ze Wzgórza w dalekim dzieciństwie, drugim zaś niedawna ucieczka z 

Miasta.  

Teraz stanąłem wobec czegoś, czego się co prawda spodziewałem, 

aczkolwiek całkowicie inaczej sobie wyobrażałem. Trafiłem bowiem na ludzi – 

co samo w sobie nie wydało mi się niezwykłe, bo przecież liczyłem się z tym, że 

w końcu znajdę jakichś mieszkańców ziemi niczyjej, żyjących poza systemem 

jako całkowicie od niego wolni. Ale nie takich! – nie dwie mocno wiekowe osoby, 

samotne w niedużym domu tuż na skraju polany, prowadzące coś jakby nieduże, 

starodawne gospodarstwo wiejskie z dość pokaźnym żywym inwentarzem, 

ogródkiem i kilkoma niewielkimi zabudowaniami. Wszystko to, otoczone nieco 

rachitycznym płotem, było tylko częścią większej całości, ukrytej w głębi lasu, na 

którą – jak się później przekonałem – składał się spory, murowany budynek i kilka 

luźno stojących domostw, właściwie ruder, mocno sfatygowanych, zaniedbanych, 

zrujnowanych i najwyraźniej niezamieszkałych.  

Nie było tam jednak śladów zbyt rozległych zniszczeń od ognia czy 

wybuchów – na pierwszy rzut oka wyglądało to raczej na miejsce, owszem – stare, 

ale dobrowolnie opuszczone dawno temu przez ludzi.  Została tylko para 

dziwnych lokatorów, całkiem nieźle urządzonych tu na stałe. To wszystko, razem 

z bliższą i dalszą okolicą miałem poznać dopiero z czasem, podczas dłuższego 

pobytu w gościnie u tych niezwykłych gospodarzy. Zanim jednak to się stało, 

zanim w ogóle zobaczyłem to dziwo na przeciwległym skraju lasu, pierwsze, co 

wypatrzyłem z oddalenia przez lornetkę był wielki krzyż, stojący samotnie w 



259 
 

szczerym polu nieopodal ich gospodarstwa. To on właśnie pierwszy przykuł moją 

uwagę, gdy – wyszedłszy spośród drzew na wielką polanę – zacząłem lustrować 

okolicę ze zwykłej ciekawości i nawyku sprawdzania miejsc, do których 

docierałem. Widok tego krzyża wzbudził we mnie niezwykłe zdumienie, tym 

bardziej, że najwyraźniej był zadbany – nawet z daleka dało się zauważyć 

okalające go skromniutkie ogrodzenie z grubych patyków, a tuż pod nim 

wiązankę świeżych kwiatów. 

Prawdę mówiąc, w pierwszej chwili wręcz mnie zamurowało ze 

zdziwienia, a ów stan niewątpliwego stuporu pogłębiał się, w miarę jak 

dostrzegałem kolejno resztę tego, co się tam pod lasem kryło. Po podwórku łaziło 

jakieś domowe ptactwo, nieopodal pasły się dwie kozy, szwendały się psy, a na 

małym, ogrodowym poletku krzątała się mocno wiekowa kobieta, której żwawość 

zadawała kłam latom, jakie musiała już mieć na karku. 

Schowany za drzewem wodziłem wzrokiem po całym tym żywym, 

ruchomym obrazku, przypominającym wypisz-wymaluj ilustrację z jakiejś starej 

zapomnianej książki – tyle że stereo i w kolorze – i nie za bardzo wiedziałem, co 

mam o tym myśleć i co zrobić. Nie przychodziło mi do głowy żadne sensowne 

wyjaśnienie kim mogliby być ci ludzie, skąd się tu wzięli, czy mieszkają sami czy 

jeszcze z kimś – a jeśli tak, to z kim? Jak mam się wobec nich zachować? – bo 

przecież było oczywiste, że do nich pójdę. Jak mnie przyjmą? Czego w ogóle 

mam się spodziewać? 

Ponieważ gonitwa myśli i pytań nie służy podejmowaniu decyzji, więc 
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jedynym rozsądnym wyjściem jest dać sobie spokój z wahaniami i nie zważając 

na to, co się wydarzy, ruszyć ku temu, co nieuchronne – niezależnie, czym się 

okaże. Zebrałem się w sobie, wyszedłem na otwartą przestrzeń i powoli zacząłem 

iść w stronę owego niezwykłego gospodarstwa. Gdy byłem już w połowie drogi, 

jeden z psów, zapewne zwęszywszy przybysza, zaczął ujadać, co zaciekawiło 

kobietę w ogródku. Odwróciła się w moją stronę, ale nie wykazała oznak 

niepokoju. Zawołała coś w stronę domu, a po chwili wyszedł z niego mężczyzna 

– równie stary jak i ona, ale bynajmniej nie sprawiający wrażenia wiekowego 

słabeusza. Stali obok siebie, wpatrując się spokojnie w zbliżającego się powoli 

nieznajomego.  

Idąc ku nim uniosłem nieco ręce do góry na znak, że nie mam żadnych 

złych zamiarów. Podbiegły psy, raczej czujnie zaciekawione niż agresywne – i 

tak zwolna w ich asyście, niczym w milczącej pantomimie, podszedłem do 

gospodarzy i stanąłem, czekając, co się wydarzy. Milczeliśmy, przyglądając się 

sobie – ja im z mieszaniną zdumienia i ciekawości, oni mnie z zaskoczeniem i 

nieufnością. 

- Witaj człowieku, kimkolwiek jesteś – odezwał się wreszcie mężczyzna po 

dłuższej chwili uważnego wpatrywania się w moją twarz. – Nie jesteś stąd, nigdy 

cię nie widziałem. Więc skąd? – spytał.  

Dwa krótkie zdania, a jakże wiele znaczące. Po pierwsze – powitanie 

zabrzmiało dość stanowczo, aczkolwiek nie było z góry nieprzyjazne, co 

znamionowało ostrożną akceptację przybysza. Wyczułem swoim szóstym 
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zmysłem spore zaciekawienie i gotowość do rozmowy. Lecz ważniejsze było co 

innego – pośrednie stwierdzenie, iż żyją tu gdzieś jacyś inni, z którymi gospodarz 

utrzymuje stałe kontakty. Czy mieszkają w sąsiedztwie, tuż obok, albo nieco 

dalej? – to się zapewne niebawem wyjaśni. 

-  Witam was, kimkolwiek jesteście – odpowiedziałem tą samą formułą. – 

Idę z bardzo daleka. Jestem samotnym wędrowcem, któremu udało się uciec z 

wielkiego miasta. 

- Pierwszy raz widzimy kogoś takiego – mężczyzna nie krył zdziwienia. –  

I nie wiem, co o tym myśleć. Stamtąd przecież nie ma chyba ucieczki? 

- Zdarza się, choć niewielu się to udaje. Próbują, ale w większości giną od 

razu albo w drodze. Spotkałem na szlaku tylko jednego człowieka, który też 

znalazł sposób, żeby wyrwać się na wolność.  

- Przychodzisz ze złego świata, z którym nie mamy nic wspólnego – 

oznajmił z naciskiem. – Powiadasz, że z niego uciekłeś, ale czy tamto zło cię nie 

goni? Albo czy sam go w sobie nie niesiesz? – zabrzmiało to niemal 

sentencjonalnie, trochę też jak zaczepka, ale nie wyczułem złości w jego głosie.  

- Mam ze sobą tylko ten plecak– odparłem krótko, bez dodatkowych 

wyjaśnień. – W sobie samym noszę duży bagaż doświadczeń, prawda, że 

nienajlepszych. Ale nie mam złych zamiarów i nie chcę nikomu szkodzić – 

dodałem pojednawczo. – I nikt mnie już nie goni.   

- Mamy ci uwierzyć na słowo? – spytał otwarcie, ale bez wrogości. 
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- Nie musicie. Trafiłem tu przypadkiem. Jeśli udzielicie mi gościny, choćby 

na chwilę, będę wdzięczny. Ale jeśli mi jej odmówicie, zrozumiem to i pójdę dalej 

w swoją drogę – odparłem chłodno. Nie dziwiłem się jego wątpliwościom, 

niemniej nie miałem ochoty z czegokolwiek się tłumaczyć. Wędrowałem już 

trzeci miesiąc po bezludnej krainie jakoś sobie radząc i nie miałem ani powodu, 

ani przymusu, żeby się narzucać komuś, kto węszy we mnie zagrożenie. Owszem, 

zżerała mnie ciekawość, miło byłoby też zażyć nieco wygody – lecz bez 

wpraszania się na siłę.   

- Nic w ludzkim życiu nie dzieje się przypadkiem, młody człowieku. 

Wszystko w nim dzieje się z woli boga. Skoro tu trafiłeś, widocznie tak miało się 

stać – powiedział to pewnym namaszczeniem, ale bez ostentacji.  

Nie za bardzo wiedziałem, co na to odpowiedzieć. Najpierw jeden człowiek 

niedawno mówił mi, że bóg chyba mnie lubi, teraz ten tu starzec wprost powołuje 

się na jakiś wyższy porządek rzeczy, wręcz konieczność wypełnienia się takiego, 

a nie innego biegu zdarzeń. Czyżby wyimaginowany lokator w mojej głowie miał 

z tym coś wspólnego? Nieco rozbawiło mnie takie przypuszczenie, ale 

zachowałem powagę, żeby nie urazić rozmówcy.  

- O bogu wiem tyle, co nic, choć co nieco o nim słyszałem. Nie chcę się 

wymądrzać, ale nie sądzę, żeby – kimkolwiek jest – interesował się losem jednego 

mizernego wyrzutka i włóczęgi – przyjąłem jego słowa za dobrą monetę, żeby go 

nie drażnić. 
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- Twoja ignorancja zaszczytu ci nie przynosi. Ale czego można oczekiwać 

od kogoś, kto wyrósł na jałowej ziemi? – pokręcił głową z dezaprobatą. Kiepsko 

to rokowało.  

- Nie znasz mnie, panie, a z góry zakładasz, że mogę być kimś złym. 

Szybko i łatwo osądzasz ludzi. 

- To nie osąd, tylko rozważne przypuszczenie. Przekonaj mnie, że się mylę. 

Wtedy uznam, że można ci zaufać. 

- Jak przekonać samymi tylko słowami kogoś uprzedzonego? – wzruszyłem 

ramionami z rezygnacją. – Jak sprawdzisz, że nie kłamią?  

- Brzmi uczciwie– stwierdził po dłuższej chwili namysłu, a na jego twarzy 

pojawił się nawet cień uśmiechu. – Podoba mi się – odwrócił się do kobiety, która 

zdawała się być chyba bardziej życzliwie do mnie nastawiona. Wyczułem to po 

swojemu i lekko się do niej uśmiechnąłem, ona zaś odwzajemniła mi tym samym, 

lecz wciąż milczała – Jak uważasz, spróbujemy dać mu szansę? – spytał ją tonem 

bardziej już łagodnym. 

- Niech wejdzie – odparła spokojnie, bez zbytnich ceregieli. – Nie ma co 

tak tu stać bez pożytku. Odpocznie, opowie o sobie, dowiemy się co i jak.  

- Skoro moja siostra tak mówi, niech tak będzie – przytaknął. – Ma swoje 

wyczucie na ludzi i nigdy się nie myli. – Odsunął się i wskazał na drzwi. – 

Zapraszam. 

Skąd mogłem wówczas przypuszczać, że od tego prostego zaproszenia, 

rozpocznie się w moim życiu czas jakże niezwykły – równie ważny jak ten, który 
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nastąpił po dniu, gdy dawno temu, jako mały dzieciak, po raz pierwszy 

przekroczyłem próg domu starego Bena w lasku na skraju osady na Wzgórzu. 

Wiele wskazywało na analogie między tymi dwoma zdarzeniami, ale zdałem 

sobie z tego sprawę dopiero po jakimś czasie, gdy sytuacja rozwijała się jakby 

własnym rozpędem i przybrała nieoczekiwany obrót. Albowiem pobyt u owych 

dwojga starszych mocno ludzi, przewidziany tylko jako chwila wytchnienia w 

wędrowaniu, przeciągnął się na wiele tygodni.  

Dom był nieduży, w części murowany, w części drewniany, osobliwie 

podobny do tego, w jakim rosłem u mych przybranych dziadków. Z sieni 

wchodziło się do izby z niewielkimi oknami – o dziwo, z prawdziwymi szybami, 

podobnie jak w dwóch pozostałych izbach. Centralne miejsce zajmował duży stół 

ze świecą, obok niej stała miseczka z olejem i knotem, nadto trzy krzesła, w rogu 

pod jedną ze ścian wymurowano coś na kształt wysokiego pieca z otwartym 

paleniskiem i stojakiem, po przeciwległej stronie stała przy ścianie stara kanapa, 

zarzucona skórami. Reszty dopełniały różne szafki i spory stołek z dużą miednicą, 

wiadra z wodą, gospodarskie różności porozwieszane na ścianach. Żadnej 

techniki, kanalizacji, bez prądu i gazu, opałem było tu drewno.  

Ale mimo ubóstwa i prymitywu tego wyposażenia czułem swojską 

przytulność miejsca, zwłaszcza że w powietrzu unosił się dość charakterystyczny 

zapach, który przywołał wspomnienie dzieciństwa. Zioła! Zapewne gospodarze 

zbierali je w lesie, podobnie jak niegdyś robił to Ben, który wyszukiwał je 

wszędzie, gdzie tylko się dało, by sporządzać z nich rozmaite lecznicze mikstury 
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dla swych pacjentów. Skojarzenie to nasunęło mi mgliste i ryzykowne 

przypuszczenie, że coś tu się jakby zaczyna powtarzać – tyle że w zgoła 

odmiennych warunkach i okolicznościach.  

Podekscytowany całą tą sytuacją, dałem sobie jednak spokój z 

doszukiwaniem się innych podobieństw, gdyż mogłyby to wywieść moją 

wyobraźnię na manowce i wykrzywić obraz tego, co miałem przed sobą. A 

znalazłem się w świecie, w którym czas jakby zatrzymał się przed niemal chyba 

stuleciem niczym na starej fotografii z zapomnianego archiwum – lecz był 

realnością aż nadto namacalną i niezwykle intrygującą. 

 Zrzuciłem plecak w sieni, wszedłem do izby i stanąłem za progiem, nie 

wiedząc co mam teraz zrobić. Z kłopotu wybawiła mnie kobieta, która z miejsca 

przejęła inicjatywę.  

- Jak ci na imię? – spytała – bo ja jestem Jana, a mój brat to Jan. 

- Sep – odparłem. Nie było co kryć się z tym, zresztą miałem wrażenie, że 

gdybym skłamał i tak szybko by się zorientowała. Po co zaczynać znajomość od 

głupiego szachrajstwa? 

 Przyjrzała mi się z uwagą i pokiwała głową z uśmiechem. – Ładnie – 

stwierdziła. –  Na pewno najpierw chciałbyś trochę się obmyć, ogarnąć? – 

zabrzmiało to nie jak pytanie, bardziej jak kobiece zalecenie.  

- Chętnie – odparłem, rozglądając się, gdzieby to zrobić. 

- Za domem jest studnia – odezwał się gospodarz. – Idź, obsłuż się – rzekł, 

wskazując na wiadro – odśwież, przynajmniej z wierzchu. Możesz też przynieść 
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potem trochę wody do domu. – Widząc moją najwyraźniej bezradną minę, 

zaśmiał się. – Pewnie taka technika to dla ciebie nowość, co? – dodał wesoło. 

-  Jakoś sobie poradzę. 

- Żadna filozofia. Wieszasz wiadro na haku, opuszczasz ramię, wyciągasz 

i masz. Obok stoi małe koryto, możesz go użyć dla wygody – instrukcja była 

krótka i treściwa. 

Jana bez słowa wręczyła mi mały ręczniczek, ja zaś wziąłem duży, mocno 

sfatygowany blaszak i wyszedłem zdawać pierwszą, prostą lekcję życia w 

warunkach wiejskich. Zaliczyłem ją pomyślnie, choć zrazu niezdarnie – studnia, 

a już zwłaszcza korzystanie z niej, to była dla mnie nowość, lecz nie wykraczająca 

poza moją zdolność ogarniania rzeczy mi nieznanych. Uporałem się z tym 

zadaniem szybko i wróciłem do domu w zdecydowanie lepszym nastroju, gotów 

na wszystko, co się wydarzy. 

- Siadaj – gospodarz wskazał mi jedno krzeseł. – I co? Poradziłeś sobie? 

- Bez problemu.  

- To pewnie dla ciebie nowina, taka studnia? 

- Od trzech miesięcy, jak wędruję, przywykłem do różnych nowości. Dużo 

już ich widziałem. I dużo się uczę.  

- A co było największą? 

- Przede wszystkim przyroda. Sztuka przetrwania. Oprócz tego chyba 

ogromna baza rolnicza, dziwna kolej, no i kopalnia z kombinatem. 
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- Niech ją piekło pochłonie! – wręcz krzyknął. Kątem oka zauważyłem, że 

jego siostra, krzątająca się wokół naczyń, na chwilę zamarła, ale zaraz wróciła do 

przerwanych zajęć. – Od niej zaczęły się kiedyś wszystkie tutejsze nieszczęścia – 

widząc moje zaskoczenie tą tak gwałtowną reakcją, dodał tytułem dość ogólnego 

wyjaśnienia. 

Kobieta przerwała mu, rozstawiając talerze i zajmując naszą uwagę sporym 

garnkiem z jakąś gorącą potrawą, który postawiła na stole. Nie byłem w stanie 

ukryć podniecenia – to pierwszy taki posiłek od dawna i to jeszcze jak smakowicie 

pachnący! 

- Daj mu zjeść, potem będziecie gadali – zarządziła, nakładając mi ogromną 

porcję jedzenia. – Pewnie dawno nie jadłeś niczego przyzwoitego.  

- Tyle co z lasu i rzeki. Dało się wytrzymać. Ale takich atrakcji nie 

miewałem – uśmiechnąłem się od ucha do ucha, sięgając po łyżkę. 

Starałem się nie jeść zbyt łapczywie, żeby nie wyjść na dzikusa, ale po ich 

ukradkowych spojrzeniach widziałem, że są rozbawieni moim nieukrywanym 

entuzjazmem, z jakim raczyłem się poczęstunkiem. 

- Uważaj, nie za dużo na raz, bo ci zaszkodzi – roześmiała się kobieta. – 

Nie bój się, nie zabraknie – dodała, odstawiając garnek z powrotem na palenisko. 

– Mamy czas.  

- Zdenerwował się pan, kiedy wspomniałem o kopalni – teraz, z poczuciem 

błogiej sytości, na spokojnie spróbowałem ostrożnie nawiązać do jego wybuchu 
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złości sprzed kilku minut. Ciekaw byłem, co się kryło za stwierdzeniem o 

minionych nieszczęściach, jakie się tu wydarzyły.  

Długo milczał, jakby bijąc się z myślami, czy mi to wyjaśnić, czy dać sobie 

spokój ze wspominaniem dawnych spraw. Jana wyszła z domu, najwyraźniej nie 

chcąc być obecna, gdyby brat zdecydował się na opowieść o minionych 

wydarzeniach. 

- No, dobrze – odezwał się wreszcie przytłumionym głosem. – Masz prawo 

wiedzieć, co tu się zdarzyło. Wręcz powinieneś to widzieć, jak zło – i jak straszne 

– rozlewało się po świecie. 

- Wiem, czym są miasta, więc nic mnie nie zdziwi – przerwałem mu, dając 

do zrozumienia, że trudno będzie czymś mnie zaskoczyć.  

- Jesteś pewny? Widziałeś, jak ludzie umierają setkami, tysiącami? Jak 

niszczono ich dobytek, rodziny, jak ginęły kobiety i dzieci, jak palono całe wsie? 

- Tego nie widziałem. Ale wiem, jak zamienia ich się w roboty, żywe 

manekiny, jak wygląda ich życie, co system z nimi robi. To też jest rodzaj śmierci, 

tyle że na raty. 

- Ale sam jesteś przykładem, że zawsze jest tam jakaś szansa. Tu jej nie 

było. 

Historia, jaką mi opowiedział, rzeczywiście wionęła grozą. Tutejszy świat 

zmieciono bez litości, metodycznie i tylko nielicznym szczęściarzom udało się 

uniknąć strasznego losu. 
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- Ponad pięćdziesiąt lat temu wszędzie dokoła były tu wsie, miasteczka, 

normalne życie. Żyliśmy spokojnie, z dala od rozrastających się wielkich miast-

molochów i naiwnie łudziliśmy się, że zmiany, o których dochodziły nas niedobre 

słuchy, nas nie dotkną. Ale ich echo doszło i tu. Gdzieś, ktoś zdecydował, że na 

niezbyt oddalonej od nas, pustynnej równinie powstanie kopalnia i wielki 

kombinat. I postanowił go zbudować, wykorzystując tutejszych ludzi jako 

robotników. Pojawili się werbownicy, obiecywali złote góry, miało być wspaniale 

i dostatnio. Był tylko jeden warunek – kilkumiesięczny, stały pobyt na budowie. 

- I nie wzbudziło to żadnych podejrzeń? 

- Starsi odradzali, nawet ostrzegali, ale młodzi, jak to młodzi – zachęceni 

obietnicami dobrych zarobków dawali się namówić na wyjazd, który przecież nie 

miał trwać zbyt długo. Wybierano ich jak ryby z saka, nie tylko tu, ale i w całej 

okolicy. Mijały miesiące, ale nikt nie wracał. Zrobiło się nerwowo, lecz nikt nie 

sądził, że dzieje się coś bardzo niedobrego. Aż pewnego dnia zjawiło się dwóch 

uciekinierów stamtąd, którzy opowiedzieli, jak naprawdę wygląda praca na tamtej 

budowie.  

- Domyślam się, że to nie była budowa, ale obóz katorżniczej pracy, bez 

szans na wyjście – przypomniałem sobie opowieść Dana.  

- Dokładnie tak. Koszary, bez prawa wychodzenia poza teren, zresztą 

bardzo szybko otoczony ogrodzeniami i strażnikami. Kto zachorował lub miał 

wypadek – znikał. 

- Był likwidowany?  
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- Nie na oczach innych. Ale ludzie szybko się zorientowali. Tyle że było 

już za późno. 

- A ci dwaj? Przecież jakoś uciekli. 

- Udało im się – ale sprowadzili na nas nieszczęście. Najpierw nadleciały 

maszyny patrolowe, a w dwa dni później – bojowe, z pełnym wyposażeniem. Tym 

razem posłuchano starszych i zaraz po dostrzeżeniu zwiadowców większość 

postanowiła uciekać w górskie lasy. Zostawiali w pośpiechu dobytek, ale 

zachowali życie. Maruderów, którzy zwlekali, dopadł atak z powietrza – wybuchy 

i pożary. Niemal wszyscy zginęli, większość domów spłonęła, zachowały się 

tylko nieliczne, a i to w kiepskim stanie. Niedobitki ruszyły za tymi, którzy uciekli 

pierwsi. Potem dowiedziałem się, że podobny los spotkał i inne osady z bliższej i 

dalszej okolicy. 

- Ale pan przeżył. I został. Razem z siostrą. 

- To był cud. Boża opatrzność – uniósł palec w górę. – Tak miało się stać i 

tak się stało – oświadczył z naciskiem.  

- Nie znam się na cudach, ani na planach bożych. Mógłby mi pan to jakoś 

wyjaśnić po mojemu? 

- Nie rozumiesz, boś poganin – prychnął. – Niedowiarek.  

- Niech i tak będzie. Ale co się wydarzyło? 

- Kiedy nadleciał atak, byłem w kościele, tu zaraz obok. Nasz ksiądz zdążył 

dobiec, ale na samym progu trafił go odłamek. Wciągnąłem go do środka. Żył, 
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ale był ciężko ranny. Po nalocie doszła do nas Jana, która została we wsi i 

przeżyła, bo akurat była w piwnicy swego domu. 

- Miała rodzinę? – spytałem ostrożnie, choć domyślałem się odpowiedzi. 

- Jej mąż dał się namówić na tę budowę i nigdy już nie wrócił. Mieli małą 

córeczkę, która podczas nalotu była akurat u sąsiadów. – Zamilkł. Nie musiał 

kończyć. 

- Czemu zdecydowaliście się zostać na miejscu? – spytałem po dłuższej 

chwili milczenia. 

- Umierający ksiądz kazał mi przysiąc, że będę strzegł kościoła. 

- Byłeś kapłanem? 

- Tylko uczniem, pomocnikiem. Adeptem. Ale w ostatniej chwili przed 

śmiercią wyświęcił mnie i nakazał trwanie tu przy ołtarzu bez względu na 

okoliczności. 

- Dziwne polecenie. Trochę jak dożywocie.  

- Nic nie rozumiesz i pleciesz bzdury! Takie miało być moje powołanie. 

Skoro kościół ocalał, choć mocno uszkodzony, to uznaliśmy to za znak boży, a ja 

pojąłem już, do czego zostałem wybrany i posłany. 

- Trochę to dla mnie niepojęte. Przecież nikt nie został, nie było już 

wiernych. 

- Ale został krzyż i poświęcony ołtarz. To moc, o jakiej nie masz pojęcia! 

Bo i skąd? I działa. Po jakimś czasie – roku, dwóch – zaczęli przychodzić tu 
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ludzie. Z bliska i daleka. Rzadko, na krótko, ukradkiem, nieliczni, ale 

potrzebujący. I wciąż przychodzą. 

- Nie boją się? 

- Przez jakiś czas jeszcze latały te piekielne maszyny i węszyły. Rzadko, 

ale latały, tyle że nieregularnie. Wreszcie przestały. I jest spokój. 

- Ale przecież wy tu się wcale nie kryjecie. Muszą o was wiedzieć. 

Sprawdzać. 

- Nie mam pojęcia. Może i wiedzą. Ale bóg nas strzeże.  

- System nie odpuszcza. Nie toleruje niedoróbek. Chyba że już wtedy 

uznano, że sprawa zastała definitywnie załatwiona. I tak wpisano do rejestrów. 

Ale pewności nie ma.  

- Niczego się nie boimy. Zresztą, kim my dla nich jesteśmy? Parą starych, 

biednych dziwaków, samotnie wegetujących pod lasem.  

- Miewacie gości. 

- Ci, co przychodzą, kryją się z tyłu, wśród drzew, w ruderach, które już 

zarosły, tak jak sam kościół. W dzień na polanę nie wychodzą. A z góry w lesie 

niewiele widać.  

- Gdzie mieszkają na stałe?  

- Powstały małe osady, najpierw po dwadzieścia, trzydzieści rodzin. Też w 

lasach, kawałek drogi stąd, także przed dużymi górami. Rozrzucone, rozproszone, 

ale od samego początku sobie pomagały, trzymały się razem. Rozrosły się 

okrzepły i do dziś doskonale sobie radzą. 
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- Dałoby się jakoś do nich trafić? 

- Nie wiem, czy by cię przyjęli. Jesteś obcy, nie wiadomo kto i skąd. Oni 

tam mimo rozproszenia wszyscy o sobie dużo wiedzą. To już z trzecie pokolenie 

tamtych ocaleńców z całych tutejszych okolic. Wymieszali się, pożenili, są jakby 

wielką rodziną, czy ja wiem – osobnym plemieniem.  

- I mimo takiego upływu czasu wciąż do ciebie przychodzą? 

- Nie do mnie, a do kościoła. Po boże słowo i błogosławieństwo.  

- Którego ty im udzielasz.  

- Taka moja powinność. I posługa.  Bez tego bez reszty by zdziczeli. Nie 

przymierzając, jak wy w tych waszych miastach. 

- Daleko stąd? 

- Do najbliższych będzie po kilka dni dobrego marszu. Konno szybciej. Ale 

trzeba znać drogi 

- Konno?  

- Zdarza się. Ale rzadko. Pojedynczy przyjezdni. Małe grupki pielgrzymują 

pieszo. 

- Nie rozumiem. 

- To jedyna taka świątynia w promieniu kilkuset kilometrów. Ocalała i jest 

świętym miejscem. Kto wierzy, przychodzi tu po pociechę duchową. Tego pewnie 

też nie rozumiesz? 

- Będzie musiał mi pan to dokładnie wyjaśnić. Może i nie rozumiem, ale 

chętnie się tego dowiem. 
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Z dworu wróciła Jana, niosąc rozmaitości z ogródka. Z miejsca zarządziła 

przerwę w rozmowie i gestem kazała mi iść za sobą. W sieni wskazała mój plecak 

i skierowała się do schodków na stryszek. Domyśliłem się, że zechce mnie tam 

ulokować na noc – było już popołudnie, więc do zmierzchu zostało niewiele 

czasu. Gdy weszliśmy na górę, gospodyni wskazała spore legowisko ze skór i 

futer. 

- Tu będziesz spał. Całkiem wygodnie. Lepsze to niż goła ziemia w 

szczerym polu albo w lesie. 

 - Toż to luksus – wyrwało mi się wręcz entuzjastycznie. Po miesiącach 

włóczęgi takie wygody mogły budzić tylko niekłamany zachwyt. Było nawet 

małe okienko pod dachem, co prawda bez osłony, ale nie groziły mi całkowite 

ciemności.  

- Rozpakuj się. Pewnie masz brudne łachy – rzekła bez ogródek. – Jutro 

rano się upierze, w dzień wyschną. Nagotuje się wody, będziesz mógł to 

oporządzić – spojrzała krytycznym okiem na moje sfatygowane ubranie. – Coś 

się znajdzie na zmianę. 

Ta krótko wyrażona prosta praktyczność podszyta była w głosie 

życzliwością, jakiej nie zaznałem, gdy już jako dorosły żyłem w mieście. 

Pobrzmiewała w niej ta sama nutka szorstkiej, kobiecej troskliwości, jaką 

okazywała mi dzieciństwie moja przybrana babka, a potem, w latach nauki, 

siostra starego antykwariusza, u którego wtedy mieszkałem. Z miejsca poczułem, 

że Jana ma w sobie coś z ich dobrej zwyczajności w zajmowaniu się prozą 
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codzienności. Ciekawe, czy też, tak jak one niegdyś, lubi czasami gderać w 

udawanej złości? Taka maskowana serdeczność ma swój urok, aczkolwiek w 

nadmiarze bywa niekiedy nieco irytująca, mimo że obydwie strony doskonale 

wiedzą, że to tylko taka udawana gra.  

- Tu nie wolno palić żadnego światła – miała na myśli świece czy oliwne 

lampki, co było aż nadto zrozumiałym zakazem ze względów bezpieczeństwa. – 

Zajmij się sobą – wskazała na plecak – potem, jak zechcesz, zejdź do nas – 

oznajmiła krótko i zgrabnie zeszła ze stryszku. 

Prawdę mówiąc, nie chciało mi się teraz zajmować swoim bagażem, 

położyłem się więc tylko na legowisku, czując jak schodzi ze mnie napięcie i 

zmęczenie. Odprężenie, poczucie bezpieczeństwa, satysfakcja, ale i ekscytacja – 

nie wiadomo, które z tych odczuć dominowało w tym momencie, niemniej ich 

suma wprowadziła mnie w stan, jakiego nie zaznałem od dnia ucieczki. Ten dom 

zdawał się być enklawą dawno zapomnianej normalności, osobliwie podobnej do 

tamtej z dzieciństwa – równie skromnej, prostej, aczkolwiek pozbawionej 

udogodnień cywilizacyjnych, jakie stwarzało miasto, nawet w getcie na Wzgórzu. 

Tym, co decydowało o takim stanie rzeczy byli ludzie, którzy tworzyli tę 

niepowtarzalną atmosferę – zarówno tam w przeszłości, jak i tu, na tym odludziu.  

Może rzeczywiście rację miał stary majster z bazy, mówiąc, że to, co byłem 

skłonny brać za szczęśliwe zbiegi okoliczności, to były oznaki szczególnej 

sympatii owego tajemniczego boga, czyli wspierającej mnie siły wyższej, 

ingerującej w mój los. Przecież i Dan ze swoim dziwnym aparatem, nie mógł się 
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nadziwić, jak niezwykle udało mi się umknąć pościgu i namierzania przez drony. 

Jeśli nawet było to działanie boga, to objawiało się nie tyle wprost, przez jakieś 

szczególne i widowiskowe znaki, ile przez ludzi, jakich stawiał na mej drodze. W 

ciągu ostatnich trzech miesięcy trafił mi się ów niepozorny człowiek z pola upraw, 

potem geniusz od elektroniki i komputerów, teraz ta para ludzi najwyraźniej 

poczciwych odludków choć w moich oczach trochę dziwaków i oryginałów.  

Tamci dwaj byli ludźmi systemu, ale psychicznie i mentalnie od niego 

wolnymi. Co prawda człowiek z bazy tkwił w swej pracy, lecz nie zamienił się w 

bezwolnego robota, natomiast Dan, dzięki swej wiedzy, po prostu w pewnym 

momencie uciekł z więzienia i ruszył na poszukiwanie lepszego losu. Moi 

opiekunowie i mentorzy z dzieciństwa, choć byli wytworami Miasta, to przecież 

zdecydowanie nieudanymi i nieprzydatnymi dla niego odpadami – ba, przez swą 

postawę i działanie wręcz groźnymi, utajonymi rozsadnikami koszmarnego, 

systemowego monolitu. Ja sam wyrwałem się spod jego władzy, choć nie do 

końca zdawałem sobie sprawę, ile jeszcze we mnie jest pozostałości po dawnych 

więzach i po odruchach podległości, zalegającej gdzieś głęboko w 

podświadomości. Niewykluczone, że pytanie Jana o to, czy niosę w sobie zło 

tamtego świata, zdawało się być wielce zasadne. 

Dwójka tutejszych staruszków to jedyni ludzie niejako z gruntu 

pozasystemowi, jakich poznałem – aczkolwiek nie miałem pojęcia, czy to w ogóle 

mogłoby cokolwiek oznaczać i jak się objawiać. Nie byli skażeni strukturalnym, 

wewnętrznym zniewoleniem – a jeśli nawet nie ze wszystkim wolni, to z zupełnie 



277 
 

innych powodów niż napór zewnętrznego przymusu, rygorów i ciągłego strachu 

przed opresją, degradacją i nawet fizyczną likwidacją. A z tego, co zrozumiałem, 

żyją tu gdzieś całe gromady takich nieskażonych systemowym obciążeniem – i 

bardzo byłem ich ciekaw. Próbując sobie wyobrazić jacy są, jak egzystują w 

warunkach niemal pierwotnej walki o byt – ściągnąłem buty, ułożyłem się na 

posłaniu i ani się spostrzegłem jak najzwyczajniej w świecie usnąłem snem 

człowieka wielce utrudzonego, ale i zadowolonego z niespodziewanej odmiany 

losu.   

Gdy obudziłem się, z miejsca spostrzegłem, że spałem chyba długo – w 

okienku, przez które przedtem przebijał popołudniowy zmierzch, teraz wpadało 

na stryszek jasne światło pełnego dnia. Zerwałem się na nogi i boso zbiegłem na 

dół, spodziewając się jakieś żartobliwej reprymendy za tak długie wylegiwanie 

się, ale w kuchni nie zastałem nikogo z gospodarzy. Za to nas stole czekało na 

mnie śniadanie – wyglądało na proste, ale pożywne i na pewno smaczne. Zanim 

zabrałem się do jedzenia wyszedłem przed dom i zobaczyłem na końcu 

warzywnego ogródka Janę, która krążąc między grządkami zbierała coś do 

koszyków Spostrzegła mnie i przywołała ręką. 

- Nieźle pospałeś – gdy podszedłem, przywitała mnie z uśmiechem.  

- Nie pamiętam, kiedy ostatnio miałem okazję tak odpocząć – 

przytaknąłem. – Tak wygodnie i bezpiecznie. Ale tak w ogóle to nie jestem z tych, 

co lubią się wylegiwać – dodałem szybko, zapewniając, że nie jestem jakimś 

leniwcem.  
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- Nie musisz się tłumaczyć – poklepała mnie po ramieniu. – Jadłeś? – 

spytała. 

- Jeszcze nie. Ale chętnie zjem. Zgłodniałem. 

- No to wracamy. – Wskazała na koszyki, pełne różnych warzyw. – Weź, 

przydasz się.  

I tak zwyczajnie zaczął się mój pierwszy dzień w gospodarstwie. Jana 

napoiła mnie przy śniadaniu jakąś ziołową herbatką, osładzając ją 

najprawdziwszym miodem. Gdy jadłem krzątała się po kuchni, co i raz zadając 

różne pytania. 

- Zostawiłeś tam kogoś? – spytała naraz, jakby od niechcenia. – rodziców, 

żonę, dzieci?  

- Żyłem sam – odparłem zgodnie z prawdą, unikając jednak bliższych 

wyjaśnień. – Moje zniknięcie nikomu nie zaszkodzi. Chyba – dodałem 

enigmatycznie, co jednak wzbudziło jej kobiecą czujność.  

- Czyli ktoś tam jednak został – stwierdziła, patrząc mi głęboko w oczy. 

- Ktoś, kogo nigdy nie znałem, nie poznałem, i o czyim istnieniu 

dowiedziałem się na dwa dni przed ucieczką – znów ograniczyłem się do 

aluzyjnego uniku. Ale mądrej kobiety oszukać się nie da. 

- Dziecko – było to ni pytanie, ni stwierdzenie.  

- Tak – skinąłem głową. – Syn. Ale to długa i zawiła historia – przyznałem, 

znów poprzestając na samym tylko fakcie.  
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Spojrzała na mnie uważnie, ale więcej nie pytała, wyczuła moją niechęć do 

zwierzeń.  Budziła zaufanie, przypominała dwie stare kobiety z mej dalekiej 

przeszłości. Obydwie, choć ciężko doświadczane przez życie, to jednak nie 

zgorzkniały, lecz zachowywały równowagę ducha, a mnie okazywały opiekuńczą 

serdeczność, głęboko skrywaną pod maską szorstkości obycia. Czuło się w Janie 

przenikliwość – ale nie wścibskość, życzliwość – ale bez ostentacyjnej 

czułostkowości. Mimo podeszłego wieku emanowała naturalną żywotnością i 

optymizmem, czego w Mieście mogliby pozazdrościć nawet młodzi ludzie 

sukcesu, wszelako skuci w imadle systemu.  

- Jak skończysz, naniesiesz wody do zagrzania – oznajmiła po gospodarsku, 

wracając do swej krzątaniny, podczas gdy ja kończyłem śniadanie. – Musisz się 

oporządzić, poprać łachy, pewnie trzeba to i owo ponaprawiać. – Spojrzała 

krytycznym okiem na moją głowę. – Warto by cię też trochę przystrzyc. 

Zabrałem się za wypełnianie jej poleceń, ona zaś z pewnym rozbawieniem 

obserwowała moje trochę nieporadne poczynania, wtrącając od czasu pomocne 

uwagi i wskazówki. Gdy wróciłem spod studni, wymyty i owinięty wręczonym 

wcześniej ręcznikiem, czekało na mnie czyste ubranie, znoszone, ale czyste, 

mocne i praktyczne – spodnie, wygodna bluza i proste sandały, wiązane na 

rzemyki. 

- Nawet pasuje – stwierdziła, gdy obejrzała krytycznym okiem efekty tych 

zabiegów i mój wygląd w nowym stroju. Nie spytałem czyje to rzeczy – 
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podejrzewałem, że dawno temu należały do jej zmarłego męża, ale na wszelki 

wypadek wolałem nie pytać, żeby nie poruszyć jej wspomnień.  

Było jeszcze strzyżenie i oglądanie zawartości plecaka, trochę gderania i 

komenderowania mną przy porządkach i pomocy w obejściu. Słowem – zostałem 

zadbany jako gość, przećwiczony jako domowy pomagier i zaanektowany jako 

nowy nabytek w domu i gospodarstwie. Jana oprowadziła mnie po obejściu, co 

było dla mnie niezwykłym doświadczeniem, jako że odnajdywałem dokoła 

rzeczy, znane mi tylko z dawnych książek i opowieści Bena. Ciekawe było też 

przy tym odkrywanie znaczeń wielu słów, stosowanych potocznie, ale 

pozbawionych już odniesień do ich pierwotnych źródeł. Ogród, domowe ptactwo, 

zwłaszcza kozy, proste gospodarskie urządzenia – wszystko to oglądałem niczym 

eksponaty na jakiejś wystawie dawnych osobliwości. Czas tu nie tylko się 

zatrzymał – pod wieloma względami cofnął do epoki dla mnie niejako 

przedcywilizacyjnej. Bez prądu, bez gazu, bez rozmaitych ułatwień życia 

codziennego, do jakich przywyka się w miastach – czyli jeden wielki prymityw. 

Co prawda, przez ostatnie trzy miesiące przekonałem się, że da się jakoś 

przetrwać w takich warunkach, niemniej na dłuższą metę – nie mówiąc już, że na 

stałe – nie był to zbyt obiecujący sposób na życie. A tu proszę, nie wyglądało to 

najgorzej, choć nad wyraz dla mnie egzotycznie. 

Potem Jana zajęła się gotowaniem i pichceniem jakichś wywarów i mikstur, 

ja zaś dokonałem dokładnego przeglądu mego skromnego dobytku. To i owo 

wyczyściłem, podreperowałem jak się dało, w międzyczasie spełniając jej drobne 
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gospodarskie polecenia. Przez delikatność nie dopytywała o przeszłość, natomiast 

bardzo była ciekawa mojej wędrówki, opisów miejsc, jakie poznałem, 

zafascynowała ją też osoba Dana – historia jego życia oraz sposób ucieczki z 

kopalni. Było to zrozumiale, gdyż tam właśnie, w dalekiej przeszłości u 

początków powstawania tego przemysłowego molocha, przepadł jej mąż. Niezbyt 

rozumiała, na czym polegała sztuczka z wirusem komputerowym, ale widziałem, 

że niezwykle ją moja opowieść poruszyła. Podobnie zareagowała wcześniej, gdy 

opisałem ową spalona osadę, na jaką natknąłem się u początków podróży, 

niemniej pochwaliła mnie za to, że tak wiele tam zdobyłem rzeczy praktycznych 

i przydatnych w dalszym wędrowaniu. Podczas tej dość długiej rozmowy swoim 

kobiecym rozumem wiele odczytała różnych o mnie informacji, z pozoru błahych 

uwag, wtrącanych mimochodem do mej narracji, ale w jej ocenie znaczących. 

Niczego nie komentowała, ale czułem, że mimo iż w wielu sprawach moje 

opowieści były dość skąpe, to dzięki swej przenikliwości wiele się domyśliła się 

i poznała mnie nie najgorzej – co jednak wcale mnie nie deprymowało.  

Czas szybko zleciał ani się spostrzegłem, jak zrobiło się popołudnie. W 

kuchni smakowicie pachniała potrawka, jaka Jana warzyła w sporym kociołku z 

warzyw, jarzyn i kawałków jakiegoś mięsa, czułem się wspaniale, a przy tym 

silnie podekscytowany zarówno prowadzoną rozmową, jak i dzisiejszym 

poznawaniem gospodarstwa. Nareszcie pojawił się Jan, który wrócił ze swej 

świątyni i zasiadł przy stole, najwyraźniej w doskonałym nastroju.  
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- Widzę, że się trochę ogarnąłeś, zadomowiłeś – przyjrzał mi się dokładnie 

z aprobatą dla mego nowego wyglądu.  

-  Jana mi pomogła, pokazała to i owo – przytaknąłem. 

- I co? Dla ciebie to pewnie egzotyka? – spytał z niekłamanym ni to 

sarkazmem, ni to rozbawieniem.  

- Owszem, nawet spora – odparłem szczerze. – Zdumiewająca. Niezwykła 

i atrakcyjna. A dzięki wam też przyjazna. Bezpieczna.  

- Miło słyszeć. Tyle tylko, że życie tu to nie sielanka z kolorowego obrazka. 

Bez wygód waszego niby to cywilizowanego świata. Trzeba się mocno 

napracować, żeby to wszystko sprawiać na co dzień.  

- Jak na te warunki nieźle sobie radzicie.  

- Z bożą pomocą jakoś jeszcze dajemy radę. Ale mamy już swoje lata. 

Pomagają nam młodzi, którzy nas odwiedzają.  

- Często przychodzą? 

- Co dwa-trzy miesiące. Ci z dalszych osad jeszcze rzadziej.  

- Chętnie bym ich poznał. 

- Może się zdarzyć. Jeśli zostaniesz na trochę, to się ich doczekasz. Ale nie 

wiem, czy się im spodobasz.  

- Czemu? 

- Jesteś obcy. Jakby z innej planety.  

- Ale przecież niegroźny.  
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- Skąd mają to wiedzieć? Nigdy nikt taki się tu nie zjawił. Mogą być 

nieufni.  

W międzyczasie Jana zakrzątnęła się koło stołu i jedzenia. Gdy napełniła 

duże, drewniane talerze Jan wstał i czyniąc znak krzyża na piersi wygłosił krótką 

sentencję, dziękując bogu za miniony dzień i posiłek, jaki mieliśmy spożyć. 

Poczułem się trochę nieswojo i niezręcznie, nie wiedząc, co to oznacza i jak się 

zachować. Na wszelki wypadek milcząc opuściłem głowę. Jan usiadł i zaczęliśmy 

jeść, wymieniając krótkie uwagi o moim tu przyjściu i o tym, co zdążyłem już 

poznać.  

Nie wiem, co mnie tknęło – jakiś impuls czy wręcz nakaz wewnętrzny – 

lecz naszło to mnie znienacka. Czy to atmosfera domu, czy miłe uśmiechy Jany, 

czy nieco szorstki, ale życzliwy ton głosu gospodarza – dość, że zebrałem się w 

sobie i zrazu nieco się zacinając zacząłem opowiadać im historię mego życia. 

- Przyjęliście mnie o nic nie pytając, uważam więc, że uczciwość nakazuje, 

byście dowiedzieli się kim jestem, kim i jaki byłem w przeszłości, skąd się tu 

wziąłem i dlaczego – wygłosiłem tę przedmowę trochę niepewnie, lecz bez cienia 

obawy, że spotkają mnie z ich strony uwagi niekoniecznie dla mnie pochlebne. 

Obydwoje zamilkli i przez następną godzinę słuchali uważnie, nie odzywając się 

ani słowem.  

Stopniowo mówiłem coraz płynniej, oplatając gołe fakty krótkimi 

komentarzami, oddającymi stan mych emocji w różnych opisywanych sytuacjach. 

Od dzieciństwa, spędzonego na Wzgórzu, poprzez czas nauki i studiów, wreszcie 
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przez lata pracy i robienia błyskotliwej kariery – o wszystkim opowiadałem w 

miarę szczegółowo, zwracając uwagę na to, co wydawało mi się ważne. Mówiłem 

o mych przybranych dziadkach, o obydwu mentorach, ale i kobietach, i ludziach, 

z jakimi się zadawałem. Nie ukryłem tego, że zawładnęła mną ambicja, także i 

tego, jaką obsesją była chęć wykrycia tajemnicy mego pochodzenia. Wreszcie 

doszedłem do spotkania z mymi rodzicami oraz do dramatycznego konfliktu 

wewnętrznego, związanego z informacją o tym, że mam syna – i co z tego 

wynikło. 

Nie upiększałem niczego, nie wybielałem się, zwłaszcza w sprawie mego 

paskudnego zachowania wobec matki tego chłopaka. W miarę jak mówiłem, 

formułowałem wiele ocen o własnym egoizmie, zrodzonym z połączenia pędu do 

sukcesów i odruchów samozachowawczych, jakie wytworzyłem w sobie w 

reakcji na konieczność sprostania wymogom systemu i z chęci utrzymywania się 

na wysokiej fali, jaka mnie niosła. Nie oskarżałem się, ale też i nie 

usprawiedliwiałem, niczego nie koloryzowałem ani w jedną ani w drugą stronę, 

po prostu rzeczowo relacjonowałem zdarzenia. Niejako naturalną koleją rzeczy 

wplatałem w mą opowieść skrótowe opisy realiów systemowego świata, 

mechanizmów zniewalania ludzi i zamieniania ich w żywe roboty, poddawane 

formatowaniu od maleńkości, nieustannej kontroli, inżynierii psychospołecznej i 

eksploatacji. 

Z dużym sentymentem opowiadałem o Benie i Jonie, o tym, co im 

zawdzięczałem i o tym, że jeśli nie spsiałem z kretesem, to wyłącznie dzięki nim. 
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Mówiłem też o swej pracy, o genetyce, nanotechnologii znakowania i praktykach 

eugenicznych na całej populacji. O ogromie miejskiego molocha, rozbudowanego 

do monstrualnych rozmiarów, o zamkniętych granicach, polach minowych, o 

rozwarstwieniu społecznym, ludzkiej nędzy Wzgórza i koncentracji władzy. 

Dodałem jeszcze i to, czego dowiedziałem się od Dana i co wydedukowałem już 

w trakcie ucieczki z resztek o po dawnych czasach i z własnych obserwacji w 

drodze. Trochę to wszystko było chaotyczne, ale z grubsza zawarło w sobie całą 

historię mego życia. Na koniec krótko zrelacjonowałem okoliczności mojej 

decyzji o ucieczce, szczęśliwe wydostanie się ze strefy zakazanej, wspomniałem 

o majstrze z bazy i pomocy, jakiej mi udzielił, wreszcie wyliczyłem to, co w 

drodze okazało się być splotem nieprawdopodobieństw, dzięki którym umknąłem 

pogoni. 

- Mógłbym tak opowiadać godzinami, ale na dziś chyba wystarczy – 

rzekłem mocno zmęczony. – Ale jeśli zechcecie pytać, odpowiem na każde wasze 

pytanie – zakończyłem swoją opowieść, uznając, że i tak nadużyłem ich 

cierpliwości. 

Zapadła cisza, obydwoje milczeli, spoglądając to na mnie, to po sobie. Na 

dworze zwolna zapadał już zmrok, siedzieliśmy przy małej lampce świecowej, w 

atmosferze wyczuwalnego napięcia. Wtem Jana bez słowa powoli wstała, wyjęła 

z szafki jakąś butelkę i spore kieliszki po czym nalała nam czegoś, co w zapachu 

przypominało mocny i aromatyczny alkohol. 
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- Masz, dobrze ci zrobi. Nam też. –  Zauważywszy moje zdziwienie, 

uśmiechnęła się. – Szkło zostało jeszcze po matce, ale zawartość to już mój 

wyrób. Rozgrzewa, leczy i uspokaja. 

Wypiłem duszkiem, natomiast Jan siedział bez ruchu, ukrywszy twarz w 

dłoniach. Czekałem na jego reakcję, aczkolwiek bez większych obaw. W pewnym 

sensie było mi wszystko jedno, jak potraktuje moją opowieść – zrobiłem to, co 

uważałem za słuszne i uczciwe, nie licząc ani na aprobatę, ani na krytykę, nawet 

najsurowszą. To nieco przydługie podsumowanie całego mego życia było chyba 

potrzebne i mnie samemu – ów dokonany wreszcie swoisty remanent pamięci 

dobrze mi zrobił. Rzeczy jakby trafiły na swoje miejsce, zdarzenia ułożyły się – 

w mojej ocenie – w narrację spójną, logiczną i w miarę obiektywną. Oczywiście, 

trudno uniknąć subiektywizmu, nawet w surowości samooceny i być sędzią we 

własnej sprawie, ale po prawdzie nie czekałem na żaden wyrok, decydujący o mej 

przyszłości. Gdyby gospodarze uznali mnie za człowieka bardzo paskudnego, 

niepożądanego przybysza z dalekiego i złego świata, mogłem w każdej chwili 

wstać, podziękować za dotychczasową gościnę i bez żadnych życiowych 

konsekwencji ruszyć dalej w swoją wędrówkę.  

- Opowiedziałeś nam rzeczy straszne – Jan wreszcie podniósł głowę – ale 

nie ze wszystkim. Opisałeś świat apokaliptyczny, ale twoje własne losy to 

świadectwo, że tli się w nim światełko nadziei – rzekł z pewnym namaszczeniem. 

– Niezbadane są boże plany i wyroki, ale w mroku, jaki padł na ludzi, 
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najwyraźniej niektórym dane jest zachowywać dusze nie do końca zmartwiałe – 

stwierdził z emfazą. 

Choć słowa Jan były dla mnie niezbyt zrozumiałe – choć mi nieobce – to 

jednak nie znajdowałem dla nich ani wyjaśnienia, ani odwzorowania w moim 

racjonalizmie. Zauważył moje zmieszanie, niemniej kontynuował nadal w tym 

samym duchu.  

- Twoja jest poobijana, poraniona, skażona złem, ale wciąż żywa i 

wyrywająca się ze skorupy, jaką zarastała przez lata. Bóg postawił na twej drodze 

ludzi dobrych i mądrych, którzy uchronili cię przed zatraceniem.  

- Nie tak to widzę, ale wiem doskonale, ile im zawdzięczam. Nie chcę 

nawet myśleć, kim bym się stał, gdyby nie oni.  

- Dla mnie to oczywiste. Przez wiele lat służyłeś złu, ale uważam, że dzięki 

nim nie zdobyło ono nad tobą władzy. A to już bardzo dużo. Dobrze rokuje na 

przyszłość. 

- Gdybym jeszcze wiedział, jaka ona będzie? Albo może być. Gdybym w 

ogóle miał na nią jakiś pomysł. 

- To już zostaw bogu. Prędzej czy później da ci rozeznanie, do czego jesteś 

posłany, a może nawet powołany. Nie tylko cię słuchałem, ale patrzyłem, jak 

opowiadasz. Mówiłeś szczerze i otwarcie, nie wyczułem w tobie fałszu. Wierzę, 

że ozdrowiejesz, bo najwyraźniej bóg ci sprzyja.  

- Nie bez powodu chronił cię w drodze i doprowadził aż tu, do nas – 

odezwała się Jana, która milczała, gdy opowiadałem swoją historię, a teraz 
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uważnie przysłuchiwała się naszej rozmowie, wnikliwie przebijając wzrokiem 

półmrok, panujący przy stole.  

- Wy wszystko przypisujecie bogu, tak jakby nic ode mnie nie zależało. W 

końcu to ja podejmowałem w życiu różne decyzje, świadomie poszedłem na 

ryzyko ucieczki, choć szanse na powodzenie były właściwie zerowe. Człowiek 

chyba nie jest pionkiem na szachownicy, na której ktoś rozgrywa swoje partie? – 

próbowałem oponować wedle mej własnej logiki rozumienia zdarzeń.  

- Owszem, ma wolną wolę, lecz nie sam tworzy rzeczywistość. Zawsze ma 

jakiś wybór. Lecz co, według ciebie powoduje, że wybiera tak, a nie inaczej?  

- Własny rozum. Silna motywacja. Czasami kalkulacja. U mnie to była 

desperacja. 

- Zdecydowałeś się na ucieczkę, mimo że to groziło śmiercią. Nazwij to po 

swojemu – motywacją, desperacją, nawet szaleństwem. Lecz to był przymus 

wewnętrzny, nad którym się raczej nie zastanawiałeś, który zapewne cię nawet 

przeraził.  

- Z tym się zgodzę.  

- Pomyśl – gdybyś nawet zaczął kalkulować i gdyby ci wyszło z tego, że 

nie masz szans, to czy byś się cofnął?  

- W tamtej chwili – nie. A potem było mi już wszystko jedno. 

- A może to był strach przed tym, co by cię czekało, gdybyś zrezygnował? 

- Zawsze bym się jakoś wywinął. 

- Za jaką cenę? 
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- Strasznego zaciśnięcia obroży i skrócenia smyczy. 

- Czyli zgody na własne, bezwarunkowe upodlenie. O nie, mój drogi, to by 

było całkowicie wbrew temu, co ci wpoili twoi dobrzy nauczyciele. Wbrew temu, 

jaki się dzięki nim stałeś – za sprawą bożej opatrzności. Czyli wbrew sobie. 

- Jeśli nawet tak było, to nadal będę się upierał, że to ja sam o sobie 

zadecydowałem. Choć przyznaję, że działałem jakby w amoku. Zaślepiony jedną 

myślą, żeby uciekać stamtąd, bo albo zostanę zamieniony w całkowitego 

niewolnika albo wręcz przemielony na karmę dla psów.  

 - Czy ci się to podoba czy nie, bóg dał ci szansę, byś postąpił zgodnie z 

jego wolą i planem, jaki miał wobec ciebie. A ty – co prawda po omacku i bez 

zrozumienia głębszych przyczyn swego działania – poszedłeś za jego głosem, aż 

nadto już w tobie wyraźnym. Myślę, że sprawa syna był tylko spłonką, która 

wyzwoliła wybuch. Doszłoby do niego prędzej czy później. Inna sprawa, że nie 

wiadomo z jakim skutkiem. 

- To czysto teoretyczne spekulacje – jego ciągłe odwoływanie się do boga 

nieco mnie już irytowało. W ten sposób można bez dowodzenia tłumaczyć co 

tylko się zechce. 

- I jeszcze jedno, właściwie najważniejsze. Rzecz rozstrzygnęła się w tobie 

chyba jeszcze zanim coś nakazało ci wejść na pole minowe. 

- Jak to rozumiesz? – przyznaję, że tym mnie zaskoczył. 

- W momencie, gdy złożyłeś podpis, ratujący syna, wiedziałeś czym to 

grozi. A jednak nie zawahałeś się. To dowód, że twoje sumienie nie obumarło i w 
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decydującym momencie nakazało ci postąpić tak, a nie inaczej – choć zapewne 

nie tak na to patrzysz. Przecież zdecydowałeś się na ofiarę z samego siebie! I to 

bezinteresowną! – oznajmił to niemal patetycznie.  

- Ależ to był odruch. Przyszło samo z siebie. Nic nie kalkulowałem, choć 

wiedziałem co się stanie, jeśli mój plan się wyda. 

- Przypomnij sobie, który impuls był ważniejszy – ten wcześniejszy, przy 

twoim biurku, czy ten na skraju strefy śmierci? Co było przyczyną, a co skutkiem? 

A właściwie nieuchronnym dopełnieniem? 

- Nigdy tak o tym nie myślałem. – Przez chwilę nie wiedziałem, co 

odpowiedzieć. – Zdarzenia biegły szybko, jedno za drugim. Oczywiście, jedne 

wynikały z poprzednich, ale nie rozpatrywałem tego w kategoriach jakiejś 

wyższej czy – jak to nazywasz – bożej logiki czy wręcz konieczności. W sensie 

motywacyjnym uważałem je za rozłączne, choć związane ze sobą w czasie. 

Przecież mogłem się wycofać.  

- Ale tego nie zrobiłeś! Dokonałeś wyboru! Z własnej, nieprzymuszonej 

woli! 

- No więc jak to jest? – spytałem przekornie. – Z nieprzymuszonej czy 

wymuszonej? 

- W tym właśnie tkwi tajemnica bożej opatrzności. Jak bóg da to może 

kiedyś do tego dojdziesz. Ale nie samym rozumem.  

Czułem się już mocno skołowany, dało o sobie znać zmęczenie tą 

rozmową, w której nie dawałem rady wynajdywać argumentów przeciwko jego 
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mocno jednostronnej ocenie tego, co wcześniej im opowiedziałem. Wyczuła to 

Jana i po swojemu przyszła mi z pomocą. 

- Chyba już wystarczy na dzisiaj – rzekła z uśmiechem, wstając i kładąc mi 

rękę na ramieniu. – Dajmy mu spokój – zwróciła się do brata. – Pora odpocząć. 

To musiało być dla ciebie trudne przeżycie – rzekła do mnie. – Nie każdy by 

potrafił tak opowiedzieć o sobie. Idź, połóż się, odpocznij. Jutro też jest dzień. 

Będzie czas, żeby jeszcze pogadać– oznajmiła, robiąc porządki na stole. 

Jak pokiwał głową z aprobatą, ja zaś z ulgą wstałem, ale nie chciałem 

odchodzić tak bez słowa. 

- Dziękuję, że mnie wysłuchaliście – zabrzmiało to może zdawkowo, ale 

na więcej nie było mnie stać. – Tak nakazywała mi przyzwoitość – dodałem na 

odchodnym – i mam nadzieję, że przynajmniej w tym was nie zwiodłem. 

- Postąpiłeś uczciwie, i to się liczy – rzekł Jan. – Będę miał jeszcze sporo 

pytań, ale to może poczekać – usłyszałem już w drzwiach. 

Wdrapałem się na stryszek i zaległem na posłaniu. Mimo napięcia, które 

powoli już ustępowało, także zmęczenia całym dniem, pełnym nowości i 

ekscytacji, począł nachodzić mnie spokój – nie ociężale senny, lecz pełen 

zadowolenia, jaki następuje po zakończeniu ważnej pracy, zwieńczonej 

sukcesem. Bo tak też można było umownie podsumować ostatnie trzy miesiące 

mego życia. Dokonałem czegoś właściwie niewyobrażalnego w realiach naszego 

świata – nie tylko uciekłem cały i zdrowy z Miasta, nie tylko przetrwałem 

wędrowanie w warunkach aż nadto surowych, nie tylko zrządzeniem losu 
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uwolniłem się – dzięki dezaktywowaniu znacznika – od zmory wiecznego 

pościgu, ale w końcu, po przejściu dobrze ponad tysiąc kilometrów z okładem 

trafiłem do bezpiecznej przystani i domu życzliwych ludzi. I ciekawe – nie 

dręczyło mnie pytanie: co dalej?  

Przyjdzie na nie jeszcze czas. W tym momencie niczego nie potrzebowałem 

planować, niczym się niepokoić, zadręczać, nic analizować i szacować. Żadnej 

zapobiegliwości, czujności, żadnego bieżącego problemu czy celu do 

zrealizowania. Zapanowała we mnie błoga pustka, spotęgowana także i tym, że 

wszystko, co nosiłem w sobie, wyłożyłem moim gospodarzom w długiej 

rozmowie i nie musiałem się martwić, że zalegają we mnie jakieś zadry czy 

tajemnice, których wyjawienie cokolwiek zmieniłoby w zaistniałej sytuacji. 

Leżałem wygodnie w panującej ciszy, czułem się bezpiecznie, pode mną zacni 

gospodarze układali się do snu, na zewnątrz zapadła noc i w małym okienku 

dawało się dostrzec nawet jakieś gwiazdy. 

Miałem nieodparte wrażenie, że znalazłem się w jakimś dziwnym 

międzyczasie – przeszłość była już bezpowrotnie za mną, przyszłość jawiła się 

mgliście, właściwie nijako, ja zaś trwałem w niczym nie zmąconej teraźniejszości. 

Czegoś takiego nigdy chyba dotąd w życiu nie doświadczyłem – a już zwłaszcza 

z taką intensywnością. Owszem, zdarzały się chwile wytchnienia, jakby wyrwane 

z kontekstu, aczkolwiek w istocie nigdy nie wolne od świadomości, że to tylko 

krótka przerwa w bogatym grafiku zajęć. Ktoś taki, jak ja, tak usytułowany w 

machinie systemu, nie ma czasu ani okazji na dłuższe leniuchowanie, ani tym 
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bardziej na psychiczne i mentalne oderwanie się od naporu rzeczywistości. A tu 

– proszę! żadnego harmonogramu, żadnych projektów, konieczności, 

obowiązków, czy jakichkolwiek przymusów.       

 Był w tym pewien osobliwy paradoks. Przez lata napędzała mnie ambicja, 

połączona z obsesją na temat mego pochodzenia. Wszystko temu 

podporządkowałem – i w końcu osiągnąłem to, czego chciałem. Wyszło jednak 

tak, że w odruchu emocji i desperacji zbuntowałem się przeciwko temu, co sobie 

zamierzyłem i po latach mordęgi zrealizowałem z taką determinacją – i to właśnie 

ów bunt okazał się największym sukcesem mego życia. Zaspokojenie pragnień 

zamieniło się w pułapkę, kulę u nogi, która mogła mnie pociągnąć na jakieś 

niezgłębione dno, skąd nie byłoby już powrotu. Zatem ratunkiem było odcięcie 

tego balastu i próba wydobycia się z matni.  

Gdy jesteś pod wodą i zaczynasz się dusić, robisz wszystko, żeby wypłynąć 

na powierzchnię, nawet jeśli wiesz, że mogą czekać tam na ciebie rzeczy 

paskudne, nawet niebezpieczne. Decyduje instynkt i wola przeżycia – choćby na 

krótką jeszcze chwilę. Spadając nie masz żadnych szans, ale na górze wszystko 

jeszcze może się zdarzyć, nawet ratunek przed zagrożeniami. A gdy uda się wyjść 

cało z tej opresji, gdy już nałykasz się świeżego powietrza i nieco okrzepniesz, 

wtedy dociera do ciebie, że więzy, które sam przecież sobie dobrowolnie 

nałożyłeś, mogły doprowadzić cię do zguby. W takim momencie przychodzi 

zrozumienie, co tak naprawdę wart był ów bagaż, jaki sobie gromadziłeś i z jakże 

wielkim zapamiętaniem dźwigałeś. Jeśli tylko się zawahasz, jeśli pożałujesz straty 
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i spróbujesz mimo wszystko nurkować, by go ewentualnie odzyskać, to i tak go 

już nie odnajdziesz, a podwodne wiry i żyjące w wodzie drapieżniki dopadną cię 

i zniszczą. 

Wyobraźnia podsuwała mi inne jeszcze, obrazowe wyjaśnienia mej 

sytuacji, ale z wolna wyciszała się, aż w końcu zasnąłem. Obudziłem się, gdy było 

już widno, rześki, wypoczęty i głodny. Szybko ogarnąłem się i zbiegłem na dół. 

W kuchni powitała mnie Jana, zajęta ucieraniem czegoś w miseczce, z kociołka 

na małym ogniu w piecu rozchodził się intensywny zapach jakichś ziół i 

wywarów.  

- Wcześniej dziś wstałeś – powitała mnie miłym uśmiechem. – Na stole 

masz jedzenie. 

- Pichcisz jakąś miksturę? – spytałem, siadając do śniadania.  

- Szykuję zapasy – odparła. – Niedługo powinni przyjechać goście, pora 

już na nich. Zawsze im daję różne lekarstwa. 

- Mój nauczyciel z dzieciństwa też znał się na ziołach. Leczył nimi 

miejscowych biedaków. Nieźle sobie radził, ale miał niewielki wybór surowców. 

Nie taki jak ty tutaj. 

- Las to samo zdrowie. Jeśli wiesz, co i kiedy do czego się nadaje. Rośliny, 

owoce, różne żyjątka, korzonki, kora i soki drzew. Do wyboru i wedle potrzeby. 

- Od dawna się tym zajmujesz? 

- Od dziecka. Matka mnie uczyła, potem już tak zostało. Sama też się wielu 

rzeczy dokopałam. 
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- Szkoda, że nie masz komu przekazać tej wiedzy. – Dopiero po chwili 

przypomniałem sobie, że straciła niegdyś córeczkę i zorientowałem się, że 

palnąłem gafę. – Przepraszam – zmieszałem się. 

- Nie musisz przepraszać – odparła spokojnie. – To było dawno temu. W 

innym świecie. Przeminął, a my żyjemy dalej – nie wyczułem w jej głosie 

rezygnacji, raczej nutkę zawziętej stanowczości. – Z bożą pomocą przetrwaliśmy 

i jakoś sobie radzimy – uśmiechnęła się. – Nie jest łatwo, ale nie wolno się 

poddawać. 

- Mam wrażenie, jakbym trafił do jakiejś starej bajki.  

- To nie bajka tylko twarda rzeczywistość. Nie ma się co rozczulać.  

- Przynajmniej jesteście wolni. Nie masz porównania, więc nawet nie 

wiesz, co to znaczy dla kogoś stamtąd. 

- Ochłoniesz i szybko przekonasz się, że ta wolność też ma swoje 

ograniczenia. Jeśli nie znajdziesz na nią pomysłu, pogubisz się.  

- Daj mi trochę czasu.  

- Tutaj ci go nie zabraknie.  

- Jeśli mi pozwolicie trochę tu zostać – było to ni stwierdzenie, ni pytanie. 

 - Byłoby miło – odparła bez zastanowienia. Widocznie omówili to z 

bratem już wcześniej.  – Ale musiałbyś trochę na to zapracować – dodała z 

pewnym rozbawieniem.  

- Oczywiście – wszedłem w jej dobry nastrój. – A jak? 
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- Przydałby się nam pomocnik w gospodarstwie. Nie mamy już tych sił, co 

dawniej.  

- W dzieciństwie byłem pomagierem mojego nauczyciela. To i teraz sobie 

poradzę. 

- Przyuczysz się – zabrzmiało to jak akceptacja porozumienia. – Nic 

trudnego, tyle że trochę nudne i żmudne. I mało ambitne. Dużo dreptania, 

dźwigania, brudzenia się. To nie czyściutkie laboratorium – żartobliwie ostrzegła, 

najwyraźniej pomna tego, co opowiadałem o swej pracy w mieście. 

- Nie bój się, jestem pojętny. 

- Tego jestem pewna. Ale czy cierpliwy i wytrwały? 

- Sama ocenisz. 

- No to na początek nanieś wody – zarządziła bez ceregieli, widząc, że 

skończyłem jeść. 

I tak, od prostej rozmowy, zaczął się nowy okres w moim życiu. Bez 

wielkich słów, deklaracji, obietnic – i bez robienia planów na bliższą czy dalszą 

przyszłość. Znalazłem się między tym, co zostawiłem za sobą, a tym, co mogło 

czekać mnie w dalszej wędrówce. Roztrząsanie tego, kiedy ją podejmę, nie miało 

w tej chwili sensu. Tu był przynajmniej jakiś punkt zaczepienia, by w spokoju 

odsapnąć, zmierzyć się z samym sobą w nowych i niezwykłych warunkach, 

poznać świat jakże odmienny o tego, co dotychczas znałem i który bez wątpienia 

stawiał – i będzie stawiał – wyzwania, jakich nawet nie byłem w stanie sobie 

wyobrazić. I nie szło bynajmniej o trudy czy niewygody codziennej egzystencji 
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w tym skromnym gospodarstwie jakby z pradawnych czasów, bez żadnych 

cywilizacyjnych udogodnień, nadto prowadzonym samotnie przez dość już 

wiekowe rodzeństwo. 

Okazało się, że czekał mnie czas nauki pokory, niejako wielowymiarowej. 

Życie tu było bardzo, ale to bardzo dalekie od sielankowości, o jakiej bajali starzy 

ludzie w mieście, czy jaką opisywali kiedyś niewydarzeni pisarze głupawych 

książek, które zdarzało mi się wygrzebywać w rozmaitych rupieciach. Jedni i 

drudzy idealizowali świat dawno miniony – już to na wsiach, już to w małych 

miasteczkach – o którym nie mieli w istocie zielonego pojęcia. Rzeczywistość 

była bowiem prozaiczna i trudna, choć przecież ludzie mieli wtedy dostęp do 

wielu udogodnień w pracy i codziennym bytowaniu. Tu, przy ich braku, życie jest 

ciężką harówką, inną jakością, a trwanie i przetrwanie to nieustanne wojowanie z 

żywiołami natury i naturalnym naporem czasu, czyli stopniowym zużywaniem się 

i niszczeniem domostwa i w ogóle dobytku. Uzupełniać tego nie było jak – bo 

czym i skąd? I tak stan domu, obejścia i sprzętów nie był najgorszy, jeśli wziąć 

pod uwagę, owe kilkadziesiąt lat izolacji od świata zewnętrznego. 

Musiałem zacząć uczyć się wielu rzeczy dla mnie całkowicie nieznanych. 

Z początku nie było łatwo, bo przychodziło co i raz potykać się o własną 

bezradność – aczkolwiek w sumie szło mi całkiem nieźle. Bardzo przydatny 

okazał się życiowy trening z lat dzieciństwa, spędzonych w prymitywnych 

warunkach getta biedoty na Wzgórzu. Byłem obznajomiony z prostymi 

narzędziami i pracami ręcznymi, których wyuczył mnie mój przybrany dziadek, 
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emerytowany majster fabryczny „od wszystkiego”. Terminowanie u starego Bena 

też nie ograniczało się do samej nauki – wyręczałem go często w oporządzaniu 

jego skromniutkiego gospodarstwa na skraju lasu. Bezcenne okazało się również 

swoiste przysposobienie rzemieślnicze, nabyte w latach mieszkania u Jona, 

mistrza-złotej rączki, który wciągał mnie w naprawianie najrozmaitszych staroci. 

Najgorzej szło mi tu z pracami ziemnymi i obsługiwaniem inwentarza. 

Utrzymywanie tego wszystkiego w jako takim porządku i czystości do 

przyjemnych nie należało, ale z czasem przywykłem, ku wielkiemu zadowoleniu 

Jany.  

Nie znaczy to, że całymi dniami biegałem jak parobek od jednego zajęcia 

do drugiego. Po prostu szybko złapałem rytm codziennych obowiązków i tak 

sobie je organizowałem, że miałem sporo czasu dla siebie – głównie na lektury i 

wycieczki po okolicy, kiedy towarzyszyłem Janie w zbierackich wyprawach do 

lasu. Uczyłem się wtedy różnych jego tajników, przechodząc przy okazji swoisty 

kurs praktycznej biologii, zoologii oraz naturalnej farmakologii.  

- Mogłabyś napisać podręcznik albo słownik medycyny stosowanej – 

mówiłem jej często. – Szkoda, żeby ta wiedza się zmarnowała. 

- Tak całkiem to się nie marnuje – odparła któregoś razu. – Mam pojętną 

uczennicę w jednej z pobliskich osad. Gdy mnie odwiedza, uczę ją, a to bardzo 

pojętna dziewczyna. Może ją nawet poznasz, bo już pora na gości. Zawsze z nimi 

przychodzi. 

- Pojętna, ale czy powabna? – zażartowałem podchwytliwie. 
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- Nie dla ciebie – oznajmiła stanowczo.  

- Nie martw się. Nie w głowie mi teraz kobiety. Dość mam doświadczeń, 

żeby znów pakować się w jakieś amory.  

- Młody jesteś. Takiemu łatwo powiedzieć, ale trudno dotrzymać, gdy 

nadarza się okazja – rzekła sentencjonalnie. – Ale trzymam cię za słowo – 

spojrzała na mnie poważnie. 

Dzięki Janie poznawałem zalety i smaki najrozmaitszych owoców, warzyw 

i korzonków – leśnych i ogrodowych – i ich przetworów. To były dla mnie 

wspaniałe nowości, nigdy dotąd nie miałem pojęcia, że jest tego aż tyle odmian. 

W mieście oferowano – za wygórowane sumy – jedynie produkty hodowlane z 

farm i przemysłowych przetwórni, a i to w ograniczonym wyborze, zaprawione 

chemikaliami i barwnikami, ładnie wyglądające, ale właściwie bezwartościowe. 

Jana znała też tajniki lecznicze kory i żywic różnych drzew, miała dużą kolekcję 

tajemnych eliksirów, które pichciła z dużym upodobaniem i znajomością rzeczy. 

Większość oddawała odwiedzającym gościom, ale i tak w specjalnej komórce 

było tego co niemiara. 

Wciąganie się w tajniki gospodarstwa i praktykę gospodarzenia było 

zajęciem z początku pouczającym i nawet ekscytującym, lecz szybko zaczęło 

mnie nużyć, zwłaszcza że przyuczywszy się do obowiązków, jakie mi przypisano, 

popadałem w jałową rutynę codzienności. Lecz były dwie rzeczy, dwa rodzaje 

aktywności, które poczęły nadawać większy sens memu tu pobytowi. Pierwsza, 

to niekończące się rozmowy z Janem na tematy historyczne i religijne, 
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wzbogacane lekturami, jakie mi podsuwał ze swej sporej biblioteczki. Druga, to 

buszowanie w pozostałościach po dawnych czasach sprzed katastrofy i ucieczki 

ludności, zalegających zarówno na stryszku, jak i w osobnej szopie. Jan skrzętnie 

zbierał wtedy miesiącami i latami to, co zachowało się w zgliszczach i ruinach, w 

piwnicach i po całej okolicy. Gromadził co mu wpadało w ręce, skrzętnie i 

metodycznie. Zdał sobie bowiem sprawę, że dawny ich tu świat minął 

bezpowrotnie, a on sam z siostrą, decydując się na osamotnione trwanie na 

posterunku przy świątyni, zostanie raz na zawsze odcięty od wszelkich 

udogodnień cywilizacji, zwłaszcza od dostaw energii i wszystkiego, co to za sobą 

pociągało. Żadnych źródeł towarów, sprzętów, narzędzi, materiałów – czyli 

powrót do stanu nieomal pierwotnego, z resztkami, które ocalały, w zachowanym 

domu ze skromnym gospodarskim obejściem, wyposażeniem i trochę tylko 

nadpalonym kościółkiem. 

Zebrał jednak nad podziw dużo – jak mi opowiadał, większość powynosił 

z piwnic i pozasypywanych podziemnych schowków, gdzie nie dotarł ogień i 

zniszczenie. Przypomniała mi się przygoda z początków mej wędrówki, kiedy to 

natknąłem się na spaloną osadę i wyposażyłem w wiele znalezionych tam 

rozmaitości. Z konieczności, nie chcąc obładować się wtedy zbyt dużym 

bagażem, poprzestałem na tym, co uznałem za przydatne w drodze. Tu Jan 

skrupulatnie ogołocił te pomieszczenia do cna, dzięki czemu zgromadził 

imponujący dobytek, jakże użyteczny w prowadzeniu gospodarstwa. Sporo 
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rzeczy darował odwiedzającym go od czasu do czasu przybyszom, urządzającym 

się na swoim, niemniej miarkował hojność ze względu na własne potrzeby.  

Czego tam nie było! Jeszcze dziś, po kilku przecież dziesięcioleciach, ta 

osobliwa zbieranina staroci, sprawiała imponujące wrażenie. Kartony, pudła i 

pudełka, skrzynki i skrzyneczki pełne gwoździ, śrub i śrubek, tysięcy rozmaitych 

akcesoriów, małych i większych części metalowych, drewnianych i z różnych, 

niezniszczalnych tworzyw, galanteria wszystkich odmian, duże i małe zrolowane 

płachty materiałów, skóry, naczynia i naczynka, fragmenty starych 

mechanizmów, no i pokaźna kolekcja narzędzi. Było nawet masywne imadło, 

które – jak się okazało – pełniło w gospodarstwie funkcję zgoła zadziwiającą, a 

mianowicie podręcznej prasy do wytłaczania oliwy z żołędzi, leśnych orzechów, 

kasztanów i pestek słonecznika czy dyni. Przypomniałem sobie z dzieciństwa i 

młodości zagraconą pracownię Jona i z miejsca poczułem się swojsko, 

rozpoznając tę samą atmosferę zaplecza dla wszelkiego rodzaju rzemieślniczego 

rękodzieła. Od razu zacząłem zajmować się drobnymi naprawami domowymi, 

rychło też znalazłem sobie zajęcie zgoła dla mnie niezwykłe. 

Początek temu ostatniemu dało pewne zdarzenie, jakie miało miejsce w 

kilka dni po moim przybyciu. Wracaliśmy z Janą z lasu, lecz gdy wyszliśmy na 

polanę moja przewodniczka skierowała się nie od razu do domu, lecz w stronę 

stojącego w pewnym oddaleniu krzyża. Ku memu zdziwieniu poprosiła, bym 

narwał trochę polnych kwiatów, po czym wzięła je ode mnie, splotła w małą 
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wiązankę i po kilku chwilach położyła w umocowanej przed nim na niewysokim, 

kamiennym postumencie, otwartej, pustej drewnianej skrzyneczce. 

- To będzie nasze wspólne podziękowanie za twoje tu przybycie – rzekła z 

pewnym namaszczeniem. – Co prawda, nie ma tu teraz figury Matki Bożej, ale 

wdzięczność i tak się jej należy. 

Nie wiedziałem, co powiedzieć, więc milczałem. Jak dotąd unikałem pytań 

o znaczenie różnych słów, zachowań i drobnych gestów, jakie wymieniali między 

sobą w ciągu dnia i wieczorem, a które miały wyraźny sens religijny – więc i teraz 

poprzestałem na niemym, trochę nieporadnym uśmiechu. 

- Tuż przed tamtym strasznym wydarzeniem – zrozumiałem, że mówiła o 

owym barbarzyńskim zniszczeniu osady – Jan zabrał ją do kościoła. Chciał ją 

trochę odnowić, ale już nie zdążył. Niemal cała się upaliła, popękała, zostały tylko 

fragmenty. Nie dało się z nich posklejać całości. I tak od lat krzyż stoi samotnie, 

bez swej pani. 

Gdy w kilka dni potem Jan pierwszy raz zabrał mnie do swego kościółka, 

pokazał mi też między innymi owe resztki spalonej figurki spod krzyża. 

Rzeczywiście, do naprawy się nie nadawała. Ale przyszedł mi do głowy pomysł, 

że może warto by spróbować zrobić nową na wzór oryginału. Dawno temu 

niejednokrotnie pomagałem staremu Jonowi w różnych robótkach renowacyjnych 

i nawet nieźle mi to szło – za co mnie nawet chwalił, mówiąc, że mam talent w 

rękach. Wśród narzędzi w szopie było sporo dłut i dłutek, więc gdybym poszukał 

jakiegoś większego kloca drewna, mógłbym – ociosawszy go przynajmniej z 
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grubsza – zaryzykować taką niby artystyczną dłubaninę. Czasu miałem w bród – 

więc czemu nie? Gdy przy wieczornym obiedzie powiedziałem o tym 

gospodarzom, spojrzeli najpierw po sobie, potem popatrzyli na mnie nieco 

zaskoczeni, aż w końcu przytaknęli z dużym zadowoleniem. 

  - Nie wiem, czy mi się to uda, jak wyjdzie, ale spróbuję – wolałem zastrzec 

się zawczasu na wypadek niepowodzenia.  

- Skoro Bóg natchnął cię do tego dzieła, to dalej poprowadzi twoją rękę – 

rzekł Jan z namaszczeniem.  

- Może jest, jak mówisz, ale wolałbym jednak polegać na tym, czego się 

kiedyś nauczyłem – ostrożnie i z rezerwą podchodziłem do jego religijnych 

odniesień, jakie nieraz wtrącał do swoich komentarzy na mój temat. Unikałem 

ironizowania, bo byłoby to niegrzeczne, ale nie kryłem swego dystansu wobec 

oceniania wszystkiego w duchu wiary w kierującą nami siłę wyższą.  

- Jesteś niedowiarkiem i poganinem, więc ufasz tylko sobie i zdajesz się 

tylko na siebie. – odparł, ale bez cienia złośliwości czy irytacji. – Ale czuję, że to 

będzie próba, która cię odmieni. 

- Nie rozumiem, o czym mówisz – nieodmiennie trwałem w swoim 

sceptycyzmie. –  Uważam, że to raczej wyzwanie dla moich umiejętności. Stary 

Jon twierdził, że mam dryg w rękach. Okaże się, czy miał rację. 

– Niech ci będzie – rzekł ugodowo. – Porozmawiamy, kiedy skończysz – 

uśmiechnął się nieco tajemniczo i na tym poprzestał.  
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Następnego dnia poszliśmy do kościółka, gdzie Jan wyjął z osobnej 

skrzyneczki resztki figurki, zawinięte w czyste szmatki. Obejrzałem je dokładnie 

i uznałem, że zadanie nie będzie chyba jakoś szczególnie trudne – niewielkich 

rozmiarów postać stojącej kobiety w długim płaszczu do stóp, z lekko 

rozłożonymi rękami, była statyczna, w bezruchu, nie miała żadnych zdobień czy 

ornamentyki. Odtworzenie jej wymagałoby więc zachowania proporcji, a jedyną 

trudnością mogło być zachowanie rysów twarzy i szczególnego jej wyrazu. 

- W tym właśnie tkwi cała jej tajemnica – Jan nieco zagadkowo, ale i 

enigmatycznie skwitował moją wstępną opinię po oględzinach tego, co zostało z 

figury.  

Uzgodniliśmy, że gdy już znajdę odpowiedni kawał drewna, przeniesiemy 

go do szopy z narzędziami, a ja zabiorę się tam do roboty, konsultując z 

gospodarzem na bieżąco czynione postępy. Nie potrafiłem powiedzieć, ile czasu 

mi to zajmie i czy na jednej tylko próbie się skończy.  

Naturalną koleją rzeczy byłem ciekaw tej postaci i powodów, dla jakich Jan 

i Jana otaczali ją najwyraźniej ogromnym szacunkiem, wręcz czcią. Od niej 

wszystko się zaczęło. Z początku nie pytałem wprost, raczej ostrożnie 

sugerowałem im moje nią zainteresowanie. Od słowa do słowa, padały pytania, 

lecz obydwoje, orientując się jak bardzo jestem sceptyczny wobec spraw wiary, 

odpowiadali zdawkowo i wymijająco. Długo jednak nie dało się mówić 

ogólnikami, więc Jan uznał w końcu, że należy zająć się moją edukacją religijną, 

a przy okazji i historyczną – niezależnie od tego jak będę przyjmował 
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przekazywaną mi wiedzę. W efekcie przez następne dni i tygodnie mój umysł 

nieustannie wystawiany był na ciężkie próby – i to z kilku powodów. 

W naszym miejskim świecie historia czasów minionych traktowania była i 

jest nie tyle jak tabu czy swoista dziedzina zakazana, ile jak skrótowa, 

maksymalnie i specyficznie uproszczona kronika przeszłości, podzielonej na 

dwie części – przedsystemową i systemową. Wszystko, co działo się przez tysiące 

lat, poprzedzających nastanie obecnej epoki, opisywano jako pasmo chaosu, 

wypełnionego kataklizmami, ciągłymi konfliktami, wojnami wszystkich z 

wszystkimi – także zabobonami, rozbuchanym indywidualizmem i trudno 

poskramianą samowolą jednostek, zwłaszcza tych jakoś niepokornych i 

buntowniczych. Źródłem wszelakiego zła miało być nieuporządkowane 

zróżnicowanie nie tylko jednostek, ale i całych rozmaitych ich społeczności, 

organizujących się wedle własnych praw w odrębne struktury, ekspansywne i 

wciąż wojujące ze sobą o zasoby, terytoria i eksploatacyjną dominację jednych 

nad drugimi. Przez stulecia trwało nieustające wzajemne wyrzynanie się, przez 

długie okresy panowała nędza, a nade wszystko bezproduktywne marnotrawstwo 

czasu, który mógłby być wykorzystywany do pracy na rzecz górnolotnie 

deklarowanego dobra ludzkich mas.  

W tym ujęciu historia nieuchronnie zmierzała ku powszechnej katastrofie, 

której jednak zapobiegło w końcu rozważne, dobrze zawczasu zaplanowane i 

konsekwentnie wdrażane opanowanie niekontrolowanej żywiołowości procesów 

jakoby z natury destrukcyjnych. Szło to z trudem i nie bez oporów ze strony 
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zwykłych ludzi, także z powodu konfliktów interesów wśród organizatorów tego 

globalnego projektu – niemniej te ostatnie ustały z chwilą odkryć w dziedzinie 

pozyskiwania darmowej energii z ruchu obrotowego Ziemi.  

Po krótkim okresie wielkiego zamętu, kilku mniejszych i większych 

wojenkach i w obliczu groźby konfliktu totalnego i rozpadu istniejącego ładu 

ekonomicznego i politycznego, władcy osobnych państw i bogactw doszli 

wreszcie do ugody. Wspólnie zainwestowano w niezbędną infrastrukturę do 

wytwarzania tej nowej energii oraz zmonopolizowano jej dystrybucję. 

Uruchomiło to gwałtownie przyspieszony proces domykania systemów miast, 

tworząc jednocześnie ich unię, z podziałem na specjalizacje funkcjonalne 

każdego z nich z osobna, a także ze scentralizowanym megasystemem 

pozyskiwania i przetwarzania surowców. Zniknęły dawne państwa, granice, 

powstały zintegrowane systemy łączności i transportu pod ścisłym nadzorem 

wąskich grup zarządców tworzonego ogólnoświatowego porządku. Doskonalenie 

tego wszystkiego w zakresie całkowitego ubezwłasnowolnienie mas ludzkich – 

bytowego, mentalnego, psychicznego, społecznego – skoszarowanych w 

zamkniętych konglomeracjach miejskich, było już kwestią doprowadzenia do 

perfekcji organizację tych więzień-molochów i zarządzanie nimi na jedną, 

totalitarną, uniwersalną modłę. 

 Stworzono świat, którego dwoma filarami stały się dwie wszechpotężne 

instytucje – służby wszechwładnej kontroli, opresji i represji oraz lokalne 

ministerstwa zasobów ludzkich.  Te zaś, traktowane jako swego rodzaju żywy 
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majątek, wręcz inwentarz, stały się własnością wąskich grup jego właścicieli, 

którą porozmieszczano w zamkniętych miastach, poddając już od kilku pokoleń 

należnemu formatowaniu oraz stałemu nadzorowi i eksploatacji.  

Jak wygląda w praktyce stan dzisiejszy wiedziałem dość dobrze już 

wcześniej, wielu rzeczy dowiedziałem się lub domyśliłem po ucieczce, niemniej 

nie miałem pojęcia, jak wyglądał i skąd się wziął świat sprzed owych stu z górą 

lat, kiedy to rozpoczynała się epoka globalnej szczęśliwości naszych czasów. 

Prawdę mówiąc, niezbyt mnie to kiedyś interesowało, a moi dwaj starzy mentorzy 

niewiele o tym mi mówili – byłem wtedy jeszcze zbyt mały, żeby być w stanie 

ogarnąć te sprawy. Tylko w pracowni Jona, znawcy starej sztuki, powracały 

opowieści o czasach, kiedy ona powstawała – ale bardzo wyrywkowe, 

przyczynkarskie, raczej jako ciekawostki niż zwarty przekaz historyczny. Reszty 

mej ignorancji dopełniły szkoły z ich programami, przykrojonymi na oficjalną 

modłę, a później pogrążenie się w pracy i poświecenie całej życiowej aktywności 

przede wszystkim na robienie kariery i na swoją obsesję. 

Przebiwszy się na szczyty hierarchii miasta, wszedłem do jednej z wąskich, 

elitarnych grup społecznych, której członkowie cieszyli się dużymi przywilejami, 

dobrobytem i sporą wolnością osobistą – oczywiście pod warunkiem 

posłuszeństwa i niewychylania się poza swoje obszary zawodowe. Z tej racji, za 

sprawą zamykania się w izolowanych enklawach środowiskowych, mało kto miał 

kontakt z resztą populacji, nie szukał też wiedzy na tematy oderwane, ciesząc się 

tym, co ma i czerpiąc z tego profity i przyjemności. Nieliczni niepokorni i nazbyt 
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ciekawscy choćby tacy jak niegdyś stary Ben, szybko bywali eliminowani – 

nieraz wręcz dosłownie – i jakoś dziwnie znikali z obiegu publicznego, 

niezależnie od ich statusu czy nawet potencjalnej przydatności dla władzy. 

W moim przypadku było nieco inaczej – nie zapomniałem tego, co 

poznałem we wczesnym dzieciństwie, spędzonym w getcie Wzgórza. Z czasem 

ukryłem tę wiedzę i przyczaiłem się, nie dając po sobie poznać ani tego, co 

zdobyłem przez własne doświadczenie, ani tego, czego nauczyli mnie moi dwaj 

ówcześni opiekunowie. A system mnie wsysał, ja zaś cieszyłem się z tego, co 

osiągałem i co dzięki temu zyskiwałem. Stopniowo obojętniałem na wszystko, co 

działo się dokoła mnie i poza moją pracą. Zamieniałem się w cyborga, wysoko 

wyspecjalizowaną maszynę, skuteczną i nagradzaną. Chorobliwa wręcz ambicja 

i pozazawodowa motywacja osobista stały się mym głównym napędem 

życiowym. Reszta – a już zwłaszcza zajmowanie się historią – nie miała dla mnie 

żadnego szczególnego znaczenia.  

Ale przecież był jeden obszar mojej wiedzy zawodowej, który powinien był 

skierować mnie na tory myślenia o przeszłości – bliższej, dalszej, a nawet bardzo 

odległej w czasie. Genetyka w oczywisty sposób nie mogła uciec od fenomenu 

różnic rasowych, a więc i od naturalnego, wrodzonego zróżnicowania ludzkich 

genomów. Co prawda, przez kolejne pokolenia ludzie się wymieszali – nie bez 

czujnego planowania w zakresie niejako hodowlanej prokreacji – różnice się 

zwolna zacierały, a to co z nich zostawało, sprowadzano do stosownej 

parametryzacji cech, bez żadnych odniesień do jakichkolwiek zaszłości.  
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Od samego początku podjęto prace w tym zakresie, ale sporo czasu jeszcze 

trzeba, żeby udało się rozwiązać zadanie wyhodowania człowieka niejako 

uogólnionego i genetycznie standardowego. Zresztą, czy to w ogóle jest możliwe? 

Po latach pracy miałem w tej sprawie wątpliwości, ba, wręcz nabrałem pewności, 

że to zadanie beznadziejne – lecz, oczywiście, opinię tę zachowywałem dla siebie. 

Niemniej zajmowanie się tym dostarczało mnóstwa ciekawej wiedzy, co samo w 

sobie było fascynujące i atrakcyjne. 

Biologia to materia niełatwo poddająca się manipulacjom czy planowanym 

modyfikacjom, tym bardziej, że w grę wchodzi tu praktycznie nieskończona ilość 

czynników, zmiennych i ich wariantów – znanych nam i nieznanych, i nie 

wiadomo czy w ogóle rozpoznawalnych albo kontrolowalnych – warunkujących 

zachodzące w niej procesy. Jednym z nich – bodaj czy nie zasadniczym – jest tu 

czas. Natura ma go w bród, jest kapryśna, nieprzewidywalna i w ogóle nie 

przejmuje się tym, że komuś się spieszy ze swoimi pomysłami. Nadto nie sposób 

ogarniać przyczynowości odroczonej, dynamiki procesów, przebiegu zjawisk w 

ich współzależności. Czas nie podlega kontroli nawet najpotężniejszej władzy, co 

szalenie ją irytuje, bo mając się za wszechwładną, musi jednak uznawać i 

respektować jego prawa.  

Niemniej naturalne mutacje od dawna wciąż są u nas tropione i stanowczo 

eliminowane zaraz po urodzeniu, a szczątki takich noworodków służą do prac 

badawczych, uznanych za jeden z priorytetów naszej nauki. Większość prowadzi 

jeden z podległych mi niegdyś instytutów, ja zaś sam, jako szef, nadzorowałem 
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wtedy dwa wielkie programy, będące nieodmiennie oczkiem w głowie władzy – 

standaryzacji czy też unifikacji genetycznej oraz rewitalizacji narządów i całych 

organizmów. Oczywiście, wiedziałem o co w tym wszystkim chodzi – ponieważ 

pierwszy wątek budził we mnie jednak instynktowny, aczkolwiek skrywany 

odruch niechęci wobec praktyk eksperymentalnych, więc skupiałem się na 

drugim z nich, uważając go za bardzo pożyteczny. Kiepskie to usprawiedliwienie, 

ponieważ i przy nim korzystaliśmy z materiału, dostarczanego z dziecięcych 

umieralni, zwanych domami opieki społecznej dla masowo porzucanych 

noworodków. Niemniej uważałem – obłudnie racjonalizując problem osobistej 

odpowiedzialności – że to jakoś się równoważy z autentycznie pozytywnymi 

efektami badań. Tak czy owak, obiektywnie rzecz biorąc, byłem ważnym 

ogniwem tych genetycznych programów, zrodzonych z obłąkańczo poronionych 

pomysłów udoskonalania natury.  

Zapomniałem o przestrodze, jakiej kiedyś, jeszcze w trakcie studiów, 

udzielił mi stary Ben, ostrzegając – choć tylko ogólnikowo – przed 

majstrowaniem przy ludzkich genach. Bardzo mgliście kołatało mi w głowie – z 

braku dokładnej wiedzy historycznej – że to, co robimy jest w istocie kontynuacją 

koncepcji eugenicznych, zrodzonych w dalekiej przeszłości i obciążonych 

morderczą praktyką eksperymentów na żywych ludziach. Wtedy robiono to jakby 

niejawnie, trochę w ukryciu, dziś robi się to z otwarcie, na zlecenie systemu i na 

wielką skalę. Cel zawsze był i jest ten sam – stworzenie człowieka wedle 

zadanego programu i o określnych, a pożądanych cechach psychofizycznych. Coś 
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jakby inżynieria materiałowa, tyle że na żywym organizmie, wbrew naturze, ale 

za to z poczuciem omnipotencji szalonego maniaka, pozbawionego jakichkolwiek 

zahamowań i nie przyjmującego do wiadomości, że praw natury oszukać się nie 

da. 

Świadomość tego wszystkiego narastała teraz we mnie – w tempie dość 

ekspresowym – w miarę jak zagłębiałem się w książki historyczne, jakie Jan 

podsuwał mi, czerpiąc ze swej całkiem pokaźnej biblioteczki. Chłonąłem je z 

pasją nowicjusza-eksploratora, który trafił do zakazanych zasobów, dotąd dla 

niego niedostępnych. Nie tylko rozjaśniało mi się w głowie, ale pozwalało składać 

w jedną spójną całość to, co znałem w własnego życia i doświadczenia z tym, 

czego dowiadywałem się z lektur, zwłaszcza z tych ich fragmentów, które 

opisywały rozwój nauki i jego rozmaite zawirowania. Podziw z jej 

niekwestionowanych osiągnięć, mieszał się z niechęcią do tego, jakimi środkami 

je uzyskiwano i jak ją wykorzystywano.  

Czułem się trochę jak daltonista, który naraz zaczynał stopniowo widzieć 

świat w pełni barw, czy jak jednooki, który, odzyskawszy pełnię wzroku, począł 

dostrzegać głębię obrazu. Niby to samo, a przecież coś zupełnie innego. 

Obejmowało to nie tylko naukę, ale w ogóle całą rzeczywistość, ściśle z nią 

sprzężoną – czyli od dziesięcioleci precyzyjnie i metodycznie modyfikowaną 

wedle zamówień na coraz doskonalszą obsługę systemu. Przyszło więc na nowo 

uczyć się chodzenia po świecie, poznawania go i rozumienia. 
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Między innymi ciekawie wyglądała sprawa właśnie owego rasowego 

zróżnicowania całej ludzkiej populacji. Nagiąć natury do końca nie sposób, więc 

stworzono miasta niejako monogatunkowe, gdzie bazą genetyczną są dziś 

wybrane rasy, od dawien dawna dominujące na danym terytorium. Zachowano 

pewien zakres biologicznych odmienności, koncentrując się na tym, by w ich 

ramach unifikować jednak ludzi psychicznie, mentalnie i społecznie według 

jednego modelu tresury formacyjnej. Powstały więc miasta-mrowiska ludzi 

białych, czarnych i żółtych, także pewnych ich mieszanek, różnych z wyglądu, 

ale identycznych jako systemowe mróweczki. Oczywiście, zachowano pewien 

margines różnorodności – precyzyjnej selekcji i segregacji osiągnąć się po prostu 

nie da, niemniej można dość dobrze je kontrolować.  Dostrzegłem w tym jednak 

coś, co według mojej wiedzy mogło stanowić niebezpieczną dla megasystemu, 

utajoną głęboko mechanikę genetycznej synergii cech. 

Od dawna już w swej pracy utwierdzałem się w przekonaniu, że człowiek 

nie jest tylko prostą ich sumą, lecz układem synergicznym, w którym czynnik 

nawet z pozoru nieistotny, uznawany za mało istotną resztówkę genotypu, może 

– w pewnych okolicznościach i konfiguracjach, wymykających się naszej ocenie 

i pozostającą poza naszym wpływem – ograniczyć, wyhamować lub wzmocnić 

wpływ tego, co traktujemy za jednostkowe dominanty osobowe. To prowadzić 

musi do dużego marginesu nieoznaczoności działania całości – i nie wiadomo, 

dlaczego i kiedy odbiegnie ono od wartości oczekiwanej, wywiedzionej z 

dokonanej analizy każdego konkretnego przypadku.  
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Odwołując się do analogii matematycznej, byłby to efekt pomijania 

dalekich składowych rozwinięć w szeregach funkcji – czyli traktowania wzorców 

genetycznych nie analogowo, lecz cyfrowo. Zatem nasze starania wykreowania 

stałych wzorców genetyki zachowania to zadanie z góry skazane na porażkę – co 

przewrotnie uznałem za nadzwyczaj obiecującą okoliczność, chociażby z punktu 

widzenia możliwości przeciwstawiania się dążeniu megasystemu do 

przekształcania ludzi w jednakowo zrobotyzowane cyborgi. 

Rzecz bowiem w tym, że owa nieoznaczoność tkwi w nas na dobre i choć 

nie zdajemy sobie z niej sprawy to jednak jest ona źródłem nieprzewidywalności 

naszych działań, odczuć i decyzji. Z niej rodzić się może wiele różnych rzeczy 

dobrych i złych, a na pewno może ona mieć ogromny wpływ na wewnętrzny 

sprzeciw wobec narzucanego przymusu i opresji. Jak dalece przekłada się to na 

otwarty bunt wobec systemu – to już zupełnie inna sprawa. Ludzie od maleńkości 

tresowani do posłuszeństwa strachem mogą mieć z tym ogromny problem. Nie 

przypadkiem tak wiele jest w miejskim mrowisku patologii i dysfunkcji 

psychicznych, łącznie z tłumioną agresywnością wobec innych, ale i autoagresją, 

nierzadko kończącą się samobójstwem.  

Nie dziwi więc fakt, iż nadzór psychologiczny nad populacją to jedno z 

najważniejszych zadań systemowej kontroli zasobów ludzkich – zarówno 

wielkich mas jak i wręcz pojedynczych osób. W całym tym kłębowisku 

miejskiego mrowiska ważne jest zachowanie stabilności funkcjonowania całości 

przy jednoczesnym czuwaniu nad przypadkami skrajnych już – potencjalnie 
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zaraźliwych – odchyleń od narzuconych norm i regulacji. Stąd tak monstrualnie 

rozbudowany aparat śledczy – jawny i tajny – nad jednostkami, ich grupami 

zawodowymi, nad dziećmi i młodzieżą, nad ich rozrywką i zainteresowaniami. 

Co tylko zostaje uznane za podejrzane, zaraz brane jest pod czujne oko – a gdy 

trzeba to i pod but – wychowawców od wszystkiego i dla każdego. 

Nieoznaczoność ludzkich zachowań oraz niewiarygodny wręcz potencjał 

różnorodności psychofizycznej w obrębie ludzkiego genomu – oto dwa główne 

atrybuty naszego życia jednostkowego i zbiorowego. W końcu dotarło do mnie, 

że kryje się w nich nieskończoność świata natury, której ogarnąć ludzkim 

umysłem nie sposób. Z tej pespektywy całe moje życie zawodowe to była zabawa, 

swego rodzaju błazenada przemądrzałego, pyszałkowatego zadufka czy 

zarozumiałego dzieciaka, chcącego wbrew prawom natury i ludzkim 

możliwościom za wszelką cenę postawić na swoim. 

I nastał wreszcie czas, gdy musiałem powiedzieć sobie wprost, że pod 

spodem musi tkwić coś, co jest stałe, niezmienne, nie materialne i nie biologiczne, 

zadane nam niejako z góry, a co trzyma tę psychobiologiczną konstrukcję w 

ryzach i puszcza ją w ruch. Nie zdoła tego pokonać żaden system, jak bardzo by 

się starał. 

  

Przełom – cyborgi nie płaczą 

Z początku mój rozum strasznie się z buntował przed odstąpieniem od 

ewolucjonizmu jako zasady wywiedzenia życia z kosmicznego chaosu i 
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przyjęciem idei istnienia niepojętej dla nas wyższej siły sprawczej, przez działanie 

jakiegoś stwórcy świata – wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. 

Długie rozmowy z Janem i Janą, lektury, własne przemyślenia i doznania podczas 

rzeźbienia figurki Matki Bożej, wreszcie obserwowanie natury i wtapianie się w 

nią – wszystko to powodowało, że w błyskawicznym tempie dokonywała się we 

mnie przemiana zgoła zasadnicza, a jej efektem było całkowite przefasonowanie 

na nice mojej siatki pojęciowej, wejście w świat duchowości i zanik nieufności w 

to, dokąd to nowe może mnie zaprowadzić. 

Potrafię nawet określić moment, w którym to nastąpiło – i będę go pamiętał 

do końca moich dni. Właściwie nie wydarzyło się nic spektakularnego – ot, po 

prostu, obudziłem się pewnego ranka jak co dzień, ale wstałem już jako człowiek 

wierzący. Dla racjonalisty to rzecz absurdalna lub świadectwo jakiejś chwilowej 

aberracji umysłu, jakiegoś gwałtownego załamania osobowości i tożsamości – 

lecz dla mnie samego było to wówczas niczym uczucie cudownej świeżości po 

wyjściu z cuchnącego pomieszczenia. Nie poprzedził tego żaden szczególny sen, 

nie miewałem w ostatnich dniach jakichś niejasnych przeczuć, aktualna lektura 

nie budziła nadmiernych ekscytacji czy zaskoczeń – nic z tych rzeczy, jakim 

zazwyczaj poniewczasie przypisuje się utajone przyczyny czy zwiastuny 

niezwykłych zdarzeń życiowych. Zdumiewała natomiast zwyczajność i 

naturalność owej przemiany, jej nieodwracalna ostateczność i nieodparte 

wrażenie, że stało się to, co stać się miało – wręcz musiało! 
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Wieczorem położył się na swoim posłaniu jeden człowiek, a rankiem wstał 

drugi, inny – niby ten sam, lecz całkowicie odmieniony. Trochę oszołomiony, na 

granicy wręcz euforii, której przyczynę z miejsca intuicyjnie pojął. Czułem 

wtedy, że wreszcie domknęła się we mnie jakaś gigantyczna układanka, a 

wszystkie jej elementy wskoczyły na swoje miejsce. Zerwałem się na nogi, 

szybko zbiegłem na dół i wręcz wybiegłem na dwór. Był wczesny poranek, czuło 

się, że słońce, które zdążyło już sporo wznieść się na niebie, zaczyna nieźle 

przygrzewać – do południa zrobi się naprawdę gorąco. Przeciągnąłem się z 

wesołym, nieartykułowanym okrzykiem i rozejrzałem dokoła.  

Wszystko wyglądało jak zwykle, lecz dzisiaj domostwo Jany i Jana wraz z 

ogrodem i gospodarskim obejściem wydało mi się jakoś inne – chociaż nie 

wiedziałem zrazu jak i dlaczego. Może bardziej przyjazne, swojskie i bliskie mi 

nie tylko jako przytulisko, jakie tu znalazłem, ale także przez obecność pary 

starych ludzi i przez ową małą świątynię, której obydwoje strzegli jako 

depozytariusze wiary, obyczaju i tradycji? Nie znajdowałem słów, by to opisać – 

chociażby w przybliżeniu.  

A przybyło do tego jeszcze coś szczególnego, czego nie odczuwałem dotąd 

z taką intensywnością – wrażenie harmonii całego otoczenia i nas tu trojga, 

wtopionych w naturę, której częścią przecież byliśmy z woli praw, ustanowionych 

przez stwórcę tego wszystkiego. Po prostu wcześniej nie zwracałem na to uwagi, 

gdyż brakowało mi swoistego wyczulenia na rzeczywistość – na postrzeganie jej 

szczegółów, ale i całości osobnym zmysłem, który uśpiony nie dawał znaku aż do 



317 
 

chwili, gdy został rozbudzony przez tego, kto najwyraźniej postanowił i był 

władny tego dokonać.  

Można też powiedzieć, że spadło mi bielmo z oczu, że zniknęły rozmaite 

filtry, ponakładane – w woli własnej, ale i z oddziaływań systemu – na zmysły, 

na myślenie, na emocje, na wszystkie władze poznawcze i decyzyjno-sprawcze. 

Świat przefiltrowany, a świat niezafałszowany i nieprzekłamany przez magików 

od duraczenia nas i naszej świadomości, to dwa różne kosmosy. Daltonista 

zaczyna widzieć kolory, przygłuszonemu wraca słuch, wraca też smak i czucie w 

palcach. I co się okazuje? Znienacka odnajdujemy się zupełnie gdzie indziej niż 

nam się dotąd wydawało, że się znajdujemy. 

 Nie jest to sytuacja łatwa – rzec można, że momentami bolesna. Takich 

nagłych, a istotnych przejść od jednego stanu do drugiego miałem jeszcze ostatnio 

w Mieście sporo. Sprawa z moimi tajemniczymi rodzicami, z jakże niebezpieczną 

zdradliwością kochanki, czy utajonymi groźbami ze strony śmiertelnego wroga – 

wszystko to po odarciu ze złudzeń i poznaniu prawdy, było niczym ciosy 

obuchem w łeb. 

Tym razem jednak czułem nieodparcie, że za obudzeniem się z ciemności 

stała siła dobra i mi przyjazna. Ale ani tego dowieść, ani nawet nie sposób 

opowiedzieć ot tak, jak się opowiada jakąś historyjkę z życia. Zresztą czyż 

słowami daje się w ogóle oddać choćby w przybliżeniu burzliwą emocję, a już 

tym bardziej taką, która silnie ogarnia człowieka bez reszty, nie zostawiając 

miejsca na jakiekolwiek myślenie czy wątpliwości co do sytuacji i stanu, w jakim 
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się znalazł? Jako niepodzielna całość, ogarniająca w jednej chwili wszystkie 

aspekty naszej natury, jest niedefiniowalna w jakichkolwiek domkniętych 

kategoriach czy miarach i pozostaje poza jakąkolwiek obiektywną kategoryzacją 

na poziomie jego realnych przejawów. W niewyobrażalny sposób wykracza poza 

jakiekolwiek ekstrapolacje czy fantazje po stronie przyczyn, objawów, następstw 

czy źródeł subiektywizmu sądów i ocen.  

 Najbardziej zdumiewające jest to, iż nie sposób powiedzieć skąd bierze się 

owo subiektywne przekonanie o pełni przeżywania emocji jako uogólnionego, 

psychofizycznego stanu zerojedynkowo pozytywnego lub negatywnego – nadto 

bez najmniejszych co do tego wątpliwości. A przecież są emocje głównym 

źródłem nieoczekiwanych zwrotów motywacyjnych czy decyzyjnych, 

wymykających się racjonalizacji. Potrafią też w jednej chwili przekierować nasze 

działania, wbrew racjom, uzasadniającym ich podjęcie. 

Dlatego też to właśnie one są jednym z głównych źródeł wszelkiej 

nieoznaczoności i nieprzewidywalności naszych poczynań. Doskonałym tego 

przykładem była moja nagła, impulsywna decyzja o ucieczce z Miasta. 

Racjonalne pojęcie czegoś takiego w ramach zamkniętych schematów logicznych 

wydawało się być rzeczą niemożliwą. Nadto rzecz cała komplikuje się wręcz do 

granic niemożliwości w przypadku zdarzeń, zachodzących wyłącznie w obrębie 

przestrzeni wewnętrznej. Emocje towarzyszą przecież nie tylko aktywnym 

relacjom ze światem, lecz również myślom, snom, marzeniom, czyli wszystkiemu 
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temu, co generuje umysł, pracujący bezszmerowo i w sposób niewidoczny dla 

obserwatora.  

Mimo fizycznego bezruchu, psychika w procesach myślowych pracuje na 

dużych obrotach. W tej wspólnej grze logiki i wyobraźni, oprócz analizy 

racjonalnej, trwa równolegle kreowanie fantazyjnych nieprawdopodobieństw, 

wraz z ich kontekstem emocjonalnym. W świecie wewnętrznych przeżyć to 

wszystko może przekładać się na realność życiowych zdarzeń, na sposób ich 

przeżywania i oceny wedle miar innych niż obiektywne. Ale to wszystko 

dokonuje się w zasadzie już po zaistnieniu faktów i ich następstw, będących 

skutkiem owych wcielonych w życie impulsów decyzyjnych. 

Niemniej emocje nie są czymś całkowicie odrębnym, w pełni 

autonomicznym, co wolno by oddzielać od rozumu. Te dwa aspekty naszej natury 

są ze sobą nierozerwalnie związane, by nie powiedzieć splątane. Nie da się 

bowiem postrzegać i przeżywać rzeczywistości na zasadzie rozdzielności 

poznania przez obydwie te władze poznawcze – jakiejś superpozycji jakościowo 

odmiennych, uczestniczących w nim składowych. Wszystko przecież dzieje się 

jednocześnie, a istota problemu tkwi w świadomości owej równoczesności. 

 Każdy ma własne, jednostkowo niepowtarzalne wzorce reagowania na 

rzeczywistość, jakie wypracował sobie przez doświadczenie. To one właściwie 

decydują o tym, co można określić mianem własnego porządku organizacji 

poznania i działania. W swych reakcjach na to, co dzieje się w otoczeniu – a także 

i z samym sobą – jedni ludzie w pierwszej chwili reagują emocjami, a inni – 
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chłodnym umysłem. Obydwa typy reakcji są w istocie dwiema stronami tego 

samego medalu, wybijanego na sztancy w jednym i tym samym momencie. 

Natomiast o kolejności pojawienia się ich refleksów w świadomości decydują 

indywidualnie wypracowane procedury ich porządkowania, stosowne do 

okoliczności.  

W chwili, w której doznałem czegoś w rodzaju olśnienia, obce mi były 

jeszcze rozmaite przemyślenia i wnioski, jakie stopniowo wykluwały się w 

głowie. Umysł, znienacka rozbudzony i postawiony dość brutalnie wobec nowego 

obrazu świata i mnie samego w nim, bez żadnej instrukcji jego obsługi, długo nie 

mógł się z tym uporać. Mądre słowa czy uogólnienia przychodziły zwolna, 

niemniej nie spieszyłem się z jakimkolwiek ostatecznym wnioskowaniem – bo i 

po co?  

Niezmącona wiara w niezmienniczość, trwałość tego stanu przebudzenia 

stała się imperatywem dla nowej postawy wobec życia. Natomiast pierwsze 

momenty, pierwsze doznania i doświadczanie świata na nowo były czymś 

fantastycznym, zachwycającym, niczym zachłyśnięcie się powietrzem po 

ucieczce z wsysającej morskiej głębiny. Dostaje się od tego chwilowego zawrotu 

głowy, niemniej czas układania sobie wszystkiego na nową modłę był dopiero 

przede mną.  

Gdy pewnego dni buszowałem w pudłach, złożonych w dalekim kącie 

szopy, znalazłem staroświecką ni to nieskomplikowaną zabawkę, ni to pouczającą 

niegdyś pomoc szkolną, zwaną kalejdoskopem. Składa się ona z tubusa, 
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wyłożonego wewnątrz na obwodzie i dnie lusterkami w formie skończonego 

wielościanu oraz małej komory na spodzie, wypełnionej pewną ilością 

wielobarwnych bryłek i kryształków różnej wielkości i kształtu. Przy obracaniu 

tubusa, przemieszczają się one, tworząc rozmaite, nieregularne bryły 

wielościenne, które dzięki licznym lustrzanym odbiciom dają w wizjerze obrazy 

najbardziej fantazyjnych, regularnych figur płaskich.  

Gdy naszło na mnie owo poranne olśnienie przyszło mi na myśl – między 

innymi – że ponieważ wszelkie pozorne niemożliwości, zachodzące w naszej 

świadomości, mają w sobie coś z dziwacznych fantazji dziecięcych, pomocne w 

racjonalnej ich ocenie może być posłużenie się przykładem właśnie owej 

zabaweczki. 

  Każdy, kto kiedyś czymś takim się bawił wie doskonale, że spostrzegane 

figury zmieniają się przy obrotach tubusa nie w sposób ciągły, lecz skokowy. Kąt 

obrotu, przy którym dochodzi do przemieszczenia się elementów w komorze, jest 

nieokreślony i nie zawsze jednakowy. Nieprzewidywalny jest przestrzenny 

rozkład kryształków po obrocie, a zatem nieprzewidywalny też jest końcowy 

obraz w wizjerze – nieznana jest bowiem ilość elementów, które będą 

bezpośrednio formowały dane lustrzane odwzorowanie. Ilość możliwych figur na 

wyjściu jest nieskończona, choć przeliczalna, aczkolwiek niewyczerpalna, a 

wiadomo, że niewyczerpalność to podstawa wszelkich motywacji 

eksploracyjnych. 
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Za każdym obrotem tubusa liczba i konfiguracja przestrzenna elementów, 

tworzących obraz, jest coraz to inna. Każda zamiana elementów czynnych w 

danej operacji to zmiana nie tylko kształtu obrazu, lecz także i jego struktury 

geometrycznej w przestrzeni widzenia. Coś, co było przedtem niemożliwe z racji 

struktury rozkładu elementów, teraz staje się możliwe i zazwyczaj nieprzystające 

do stanu poprzedniego. Za każdym razem czynne bywają tylko niektóre elementy: 

ulegają one losowo wymianie z tymi, które poprzednio były zakryte i nie brały 

udziału w tworzeniu obrazu – i na odwrót. Na domiar wszystkiego możliwy jest 

jeszcze jeden zabieg, a mianowicie zmiana konfiguracji luster przez obserwatora. 

Tym razem sytuacja staje się jakościowo różna od poprzedniej – mamy teraz coś 

całkowicie nowego i nieprzystającego do wcześniejszych kombinacji elementów 

w komorze. 

Chwyciwszy się tego pomysłu przyjąłem, że bryłki i kryształki wewnątrz 

tubusa to elementy składowe rzeczywistości, zaś ich rozkłady w tubusie to losowe 

ich konfiguracje, wynikające z ich cech – wielkości, kształtu, barwy, nawet 

ciężaru. Pozostają one ze sobą w relacjach, wynikających z ich własności, 

natomiast to, co widzimy w odbiciu zwierciadlanym to nasze własne, 

subiektywne postrzeganie danego obrazka, uwarunkowane zarówno tym, co się 

uformowało w danym momencie w komorze jak i samą ilością luster. Należy też 

ciągle mieć na uwadze, że z racji samej konstrukcji kalejdoskopu i natury procesu 

obserwacji mamy do czynienia z deformacją rzeczywistości, polegającą na 

odwzorowaniu struktury przestrzennej w obraz płaski.  
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W praktyce istnieje nieskończona ilości możliwych konfiguracji i 

kombinacji owych odwzorowań rzeczywistości w kalejdoskopie. Rozpoznanie 

jednej z nich szybko przestaje być wystarczające, a to za sprawą ciekawości, a 

więc i antycypacji istnienia elementów ukrytych, zmieniających stan tej 

rzeczywistości. Zawsze bowiem obserwator może – choć nie musi, lub może nie 

chcieć – pośrednio wydedukować, iż to, co widzi, to tylko wycinek większej 

całości.  

 Na domiar złego zdaje sobie przecież sprawę. że ma do czynienia jedynie 

z płaskimi obrazami-rzutami trójwymiarowej bryły, która wszak podlegać może 

nieustannym przeobrażeniom. Usiłując rozpoznać, co kryje za sobą owa 

domniemana reszta, podejmuje decyzję o dokonaniu następnego obrotu tubusa, 

by co i raz wychodzić poza to, co już rozpoznane i szukać kolejnego obrazu, który 

pozwoli mu – jak mniema! – w pewnym przynajmniej stopniu uzupełnić wiedzę 

o łącznej zawartości komory. 

W rozpoznawaniu kolejno nowych obrazków tubusowej zabawy decydują 

pospołu tak cechy kalejdoskopu, jak i obserwatora. Istotna jest tu przede 

wszystkim geometria luster, odbijających liczbę i konfigurację elementów w 

komorze tubusa, a także geometria samej komory. Od tych czynników zależy kąt 

obrotu, wywołujący zmianę obrazu w wizjerze – nie mówiąc już o kształtach i 

cechach fizycznych zamkniętych w zabawce ruchomych elementów. Niekiedy 

nic się nie dzieje nawet przy sporym poruszeniu tubusem, niekiedy zaś minimalna 

nawet zmiana jego położenia daje efekty zgoła niezwykłe. Zawsze jednak jest to 
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zmiana skokowa – i zawsze bywa dla obserwatora jakimś nieoczekiwanym 

zaskoczeniem. Tu nie ma ciągłości, pozwalającej coś przewidywać czy 

ekstrapolować, a to czyni człowieka bezradnym, gdyby chciał – przekładając to 

wszystko na realia życia – cokolwiek planować z jakimś sensownym 

prawdopodobieństwem.   

No i wreszcie sprawa ostatnia i chyba w sumie najważniejsza – pytanie, czy 

to zawsze sam człowiek ma wyłączny wpływ na obroty tubusa, czy może jest 

gdzieś jakiś niepojęty, a ukryty napęd poza wiedzą i zabawą samego 

zainteresowanego. Tak czy owak nie da się z góry określić, który z wariantów 

układów elementów pojawi się po obrocie kalejdoskopu, jaką postać przyjmie 

kolejne odwzorowanie, wreszcie jak będzie się ono miało do poprzedniego, czy 

następnego... i do dalszych, następujących po sobie w nieokreślonych odstępach 

czasowych. Na podstawie stanu wyjściowego nie sposób jednoznacznie 

powiedzieć nic pewnego o tym, co okaże się na wyjściu. Na nic się zdadzą 

hipotezy, oparte na zdrowym rozsądku i próbach rozpoznawania zasad, 

rządzących całą tą zabawą.  

Z czysto ludzkiego punktu widzenia prawdopodobieństwo wypadnięcia 

orła lub reszki przy każdym kolejnym rzucie monety pozostaje wszak takie samo, 

niezależnie od sekwencji wyników, uzyskanych w rzutach wcześniejszych. A tu 

jeszcze nawet nie wiadomo, ile jest możliwych wyników losowania!  

Co więcej, czy jest, aby ktoś, kto tą monetą może rzucać poza nami? Cały 

czas przyjmowałem początkowo, że to ja sam obracam tubusem, Ale co, jeśli w 
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grę włączy się jeszcze jakiś domniemany, hipotetyczny zewnętrzny lub 

wewnętrzny czynnik sprawczy! Kto to mógłby być? Jeśli jest intencjonalny – to 

jaka jest jego natura i istota? I skąd się może brać?  Gdzie tkwi źródło jego mocy 

i woli? Tu już wkraczamy w sferę nadprzyrodzoną, nadrealną, w metafizykę, 

której rozumem ogarnąć nie sposobna. Pozostaje więc tylko wiara w Boga, czyli 

przyjęcie za prawdę tego, czego nie widać, nie słychać, ale czego niezaprzeczalnej 

obecności doświadczamy aż nadto realnie. 

I to do niej właśnie stopniowo dojrzewałem – aczkolwiek nie za bardzo 

wiedziałem z początku co z tym fantem robić. Zresztą po krótkiej euforii, po 

pierwszych rozmowach z Janem, zorientowałem się, że przede mną długa droga 

zagłębiania się w to, co powierzchownie już spostrzegałem, ale co – w miarę 

upływu czasu, nauki i dojrzewania – zdawało się i nadal zdaje się nie mieć kresu. 

Rozpocząłem bowiem długą wędrówkę w głąb siebie w odnajdywaniu w pamięci 

śladów Boga i jego obecności w każdej chwili mego życia. To inna wędrówka niż 

dotąd. Już nie po wertepach, lasach i polach, nie fizyczna mordęga tułacza, lecz 

mozolne wnikanie w najtajniejsze, niejednokrotne mroczne zakamarki samego 

siebie – zrazu bez cienia pomysłu na wyznaczoną marszrutę.  

Wszelako wspierały mnie w tym dwie wspaniale i niezwykle istoty – Jana 

i Jan. Obydwoje szybko zorientowali się, co się ze mną stało i z miejsca okazali 

swoją radość. Pierwsza była Jana. Gdy po obudzeniu się wyszedłem przed dom z 

przeciągłym, głośnym powitaniem poranka, kręciła się w ogrodzie przy 

warzywach. Zobaczywszy mnie, wesoło pomachała ręką, lecz przyjrzawszy mi 
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się najwyraźniej dostrzegła – raczej wyczuła – jakąś we mnie zmianę, która 

przykuła jej uwagę. Poszedłem do niej, objąłem, uściskałem, przez dłuższą chwilę 

nic nie mówiliśmy – ani ona nie pytała, ani ja nie oznajmiałem, co się dzieje. Była 

wyraźnie zaskoczona moją tak niecodzienną wylewnością, ale chyba nie 

zdziwiona. Domyśliła się powodu mego stanu, a ja wiedziałem, że zaraz będzie 

już wiedziała, co się stało. Ale na słowa i wyjaśnienia miał przyjść swój czas. 

- Chyba dobry dzień nastał dla ciebie – było to ciche, szepnięte do ucha, ni 

to pytanie, ni to stwierdzenie oczywistego faktu.  

- Ano, nastał – rozpierało mnie uczucie radości, silne wzruszenie, ale 

mitygowałem jeszcze głos.  – I już się nie odstanie – dodałem.  

Lecz dalej jednak nie wytrzymałem. Poczułem bowiem, że gwałtownie 

wzbiera we mnie coś zupełnie mi dotąd nieznanego, niepohamowanego – i zanim 

się zorientowałem w czym rzecz zacząłem głośno szlochać. Wyrywał się ze mnie 

płacz, zawodziłem, wciskałem głowę w jej ramię, puściły we mnie jakieś 

pozaciągane dotąd hamulce, polały się łzy. Trwaliśmy tak w milczeniu i bezruchu 

– przełożenie tego na słowa było praktycznie niemożliwe. 

- Nareszcie. Nie masz pojęcia, jak się cieszę – usłyszałem jej szept, cichy, 

dobry, serdeczny.  

Ta nagła i niezwykła reakcja była niesamowitym zaskoczeniem dla mnie 

samego. W dorosłym życiu nie zapłakałem ani razu, nigdy nie uroniłem ani jednej 

łzy w żadnej sprawie. Jako dziecko nieraz popłakiwałem – a to z bólu po 

stłuczeniach, czy po boleśnie lub upokarzająco przegranych potyczkach z 



327 
 

rówieśnikami. Ale i wtedy należało trzymać fason – już od maleńkości bowiem 

okazywanie słabości było czymś degradującym i dyskwalifikującym jako cecha 

charakteru.  

W zachowaniach i w ogóle w obyczajności ludzi Miasta płacz dorosłego 

mężczyzny to odruch wręcz niespotykany – pogardzany, wstydliwy, którego nie 

należy okazywać pod żadnym pozorem. Nawet silny ból maskowany jest jedynie 

grymasem – lub wymusza chwilowe odsunięcie się w odosobnienie, by skorzystać 

ze stosownych środków farmakologicznych lub pomocy medycznej. Ale i wtedy 

należy powściągać swe reakcje.  

Co innego kobiety – te mają jakby większe przyzwolenie – urzędowe i 

społeczne – na okazywanie emocji płaczem, aczkolwiek nie jest wskazane, by 

robiły to ostentacyjnie w miejscach publicznych. Nawet wobec własnych dzieci 

– nie mówiąc już o obcych – powinny zachować powściągliwość, czy to przy 

karceniu, czy przy chwaleniu.  

Istnieje cały repertuar dopuszczalnych form okazywania tego typu reakcji 

i zachowań – wszystko, co wykracza poza nie jest rejestrowane, odnotowywane 

w indywidualnych zapisach i kartotekach, i w taki czy inny sposób bywa karcone 

jako naganne. Nikt przeciwko temu nie oponuje – przynajmniej jawnie, a zwyczaj 

czyni normę Zresztą tresura od maleńkości do pożądanych zachowań 

międzyludzkich wytwarza w tym zakresie automatyzmy, których sensu i 

znaczenia nikt sobie już nie uświadamia jako czegoś przeciwnego naturze. Tak 
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było, tak jest, tak ma być – i na tym koniec dopuszczalnej refleksji nad 

okazywaniem emocji.  

Płacz kojarzy się u nas wyłącznie z bólem, nawet cierpieniem – nigdy z 

radością! Ta bowiem jest zresztą zawarowana wyłącznie do sukcesów. Powinna 

mieć swoją konkretną przyczynę, jasno i wyraźnie dającą się określać w 

wymiernych i skończonych jego miarach – zawodowych, społecznych, rzadziej 

osobistych. Zresztą nikogo specjalnie nie interesuje, dlaczego ktoś się prywatnie 

cieszy i dlaczego – samotność w tłumie ma swoje różne oblicza, a jednemu z nich 

na imię obojętność.  

To straszliwa i destrukcyjna przypadłość naszych czasów, i cecha ludzi 

wypranych z naturalnej i spontanicznej emocjonalności. Cyborgi nie płaczą – a w 

każdym razie nie powinny płakać. Jest bowiem ta właściwość zagrożeniem 

stabilności psychofizycznej u osobników zrobotyzowanych i w związku z tym 

potencjalnym źródłem nieoznaczoności i nieprzewidywalności ich zachowań. A 

na takie brewerie przyzwolenia w systemie być nie może. Tępi on w zarodku 

nawet najmniejsze przejawy emocjonalnej samowoli, słusznie wychodząc z 

założenia, że nawet ulotne jej odruchy mogą nieść w sobie zarzewie 

wewnętrznego buntu, który – niepowściągnięty i nieskarcony – byłby w stanie 

przekształcić się w coś trwałego i niebezpiecznie indywidualistycznego. A 

wymykający się spod kontroli indywidualizm to przecież największy wróg 

systemu. 
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Gdy tak objęty przez Janę poddałem się w ogródku przepełniającej mnie 

radości, te wszystkie myśli przemykały mi przez głowę dość chaotycznie i 

wyrywkowo – właściwie tłoczyły się jedna przez drugą i dopiero później nastał 

czas spokojniejszej i głębszej nad nimi refleksji. Złapałem wreszcie oddech, 

szloch stopniowo ustawał, wracało poczucie rzeczywistości, czasu i miejsca. 

Powoli ruszyliśmy w stronę domu, co i raz wybuchałem śmiechem, Jana 

uśmiechała się, ale bez słowa komentarza. Wszystko wyglądało nieco 

psychodelicznie, aczkolwiek ja sam w swej euforii jeszcze nie zdawałem sobie 

sprawy co w istocie mnie spotkało i jak to się będzie przekładało na moją i naszą 

wspólną codzienność.  

Zmiana optyki w widzeniu świata i samego siebie to określenie ledwie 

ogólne, wieloznaczne i nieco mętne w zaistniałych wówczas okolicznościach. 

Natomiast praktyka życia, postawa wobec wszystkiego, co mnie otaczało i otacza, 

wobec ludzi, którzy byli, są i będą – to wyzwania, którym przyjdzie sprostać 

Jednakże rozpierała mnie energia i pragnienie oraz gotowość, by temu podołać – 

tym bardziej, że teraz był ze mną ktoś, kto obiecywał gwarancję sukcesu, a ja z 

ufnością, już teraz, bez wahania oddałem się pod jego opiekuńcze skrzydła.  

W domu Jana zabrała się do szykowania śniadania dla nas i dla brata, który 

miał ponoć nadejść lada chwila. Wydała mi kilka gospodarskich poleceń, tak jak 

zwykle, wracając tym samym w koleiny codziennej rutyny – jakby nic się nie 

wydarzyło. Bo w rzeczy samej – przyszło wykonywać wciąż te same czynności, 
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w organizacji życia domowego z tego punktu widzenia nic przecież nie stało się 

takiego, co miałoby jakkolwiek wywracać je do góry nogami.  

To były moje pierwsze doświadczenia w oswajaniu się z praktyką 

przeżywania duchowości w prozie życia. Bez wielkiego namaszczenia, raczej w 

skromnej i pokornej postawie człowieka, wykonującego swe zwykłe powinności 

i obowiązki wedle zasady módl się i pracuj – i nie bądź smutny. Od czasu, gdy 

gospodarze przygarnęli mnie do swego domu, uczestniczyłem w ich życiu, które 

po prawdzie stało się i moim. Nie było w nim miejsca na bezczynność, która – jak 

często powtarzał Jan – jest wrogiem duszy. Dlatego dużą wagę przywiązywał do 

narzuconej sobie i otoczeniu dyscypliny dnia i do zajmowania się w określonych 

godzinach pracą fizyczną – a było jej w domostwie i wokół niego bardzo dużo – 

a w innych godzinach czytaniem lektur duchowych oraz modlitwą, czyli 

osobistym obcowaniem z Bogiem. 

Dotychczas to ostatnie nie było – ze zrozumiałych powodów – moją 

najmocniejszą stroną. Dotąd nie wykraczałem w zasadzie poza tę formułę 

rozmowy wewnętrznej, jaką sobie wykoncypowałem już dawno temu, ale 

niewiele ponad to. Dopiero od momentu, gdy zacząłem dłubaninę przy figurze 

Matki Bożej, w mych duchowych konwersacjach z tkwiącym w mojej głowie 

lokatorem pojawiły się, niejako mimo woli, nowe wątki. Wspominałem o tym 

Janowi, a ten wysłuchiwał mnie uważnie, niemniej bez wygłaszania specjalnie 

mądrych uwag czy komentarzy. Jego powściągliwość mnie deprymowała i 
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dopiero z czasem okazało się, że czynił tak celowo, żeby mnie nieco poirytować 

i motywować do dalszej, pogłębionej refleksyjności.  

Mimo zawansowanego wieku i ograniczonych sił, uczciwie i pracowicie 

przykładał się do czynności domowych i gospodarskich, niemniej dużą część dnia 

spędzał w kaplicy i na czytaniu najrozmaitszych ksiąg religijnych – z pismami 

świętymi na czele. Medytował, analizował teksty, które w większości znał na 

pamięć, długo adorował ołtarz i krzyż. 

Gdy przed kilkoma tygodniami pojawiłem się w domostwie pod lasem, 

zwolna, niejako naturalnie, stałem się uważnym i cierpliwym słuchaczem jego 

wywodów i rozważań na tematy wiary. Nie nawracał mnie jawnie, otwarcie, na 

siłę, lecz ostrożnie i bardzo skutecznie budził ciekawość spraw duchowych. 

Jestem pewien, że po cichu bacznie mnie obserwował i dostrzegał oznaki 

przemian, jakie we mnie powoli zachodziły niejako poza mą świadomością. Lecz 

ani słowem, ani gestem nie dawał mi tego odczuć – jak później wyznał, zdał się 

na czas i na działanie łaski Bożej, głęboko wierząc z wielką ufnością w to, że 

dojdzie we mnie do wewnętrznego przełomu. Ponieważ praca nad rzeźbą 

posuwała się całkiem szybko i sprawnie, cieszyły go te postępy zarówno ze 

względu na realną perspektywę szybkiego powrotu krzyża w polu do dawnej 

postaci, jak i wyraźny wpływ na rozwój mojej duchowości. 

Niewątpliwie często rozmawiał o mnie z siostrą, lecz treści tych rozmów 

pozostawały ich tajemnicą – przynajmniej do czasu. Obydwoje zaakceptowali 

mnie na dobre, trochę jak syna, czy raczej wnuka, zesłanego im jako, niezwykły 
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i osobliwy dar niebios, człowieka o zdumiewającej biografii – jako oczywiste 

świadectwo niezbadanych wyroków Bożych, które objawiają się jako 

niepodobieństwa, po ludzku w randze niemal cudów. Stałem się dla nich jeszcze 

jednym dowodem na opiekuńczość dobrego Boga, a więc i na nieskończoną, a i 

niepojętą dla nas tajemnicę Bożej opatrzności, prowadzącej człowieka 

wyznaczoną ścieżką tylko jemu przeznaczoną i zapisaną w odwiecznej księdze 

życia.  

Gdy Jan wkroczył do domu, z miejsca zorientował się po naszych minach 

i po moim zmieszaniu, że stało się coś niezwykłego. Odwrócił się do siostry z 

niemym pytaniem w oczach, ta zaś roześmiała się wesoło się i wskazała palcem 

w moją stronę. 

- Jego spytaj – powiedziała udawanie tajemniczym głosem. –  Ale samo 

dobre – dodała. – Tak, jak to przewidziałeś. 

Jan podszedł do mnie, ujął za ramiona i przez dłuższą chwilę wpatrywał się 

w moją twarz. Bez słów pojął co się wydarzyło. Wreszcie ujął mnie pod rękę i 

skierował do drzwi. 

- Chodź, pójdziemy podziękować Bogu. Ja za wysłuchanie moich modlitw, 

a ty za łaskę, jaką ci okazał i za dar wiary, jaki otrzymałeś. 

Jak dotąd, od samego początku, ze strony Jany czy zaraz potem Jana nie 

padały wielkie słowa. Nie było głośnych zachwytów, egzaltowanych deklaracji, 

była spokojna radość i poczucie oczywistości tego, co się wydarzyło. Ja sam 

niezbyt nawet widziałem, jakimi słowami miałbym opisywać to, co się we mnie 
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kłębiło. Te, które znałem i którymi posługiwałem się na co dzień, mało 

przystawały do mego stanu ducha i wydawały się zbyt banalne i puste, natomiast 

te wielkie i wzniosłe brzmiały trochę sztucznie, nazbyt pompatycznie i nie 

ogarniały tych wszystkich emocji, jakie mnie przepełniały. W sumie więc 

najlepszym wyjściem była powściągliwość – tyle że nie sztuczna, podszyta   

konwenansem gładkiego pustosłowia, lecz naturalna w gestach i odruchach 

radości. 

 Poszliśmy w milczeniu do kościoła-kaplicy, podeszliśmy do ołtarza i 

stojącego na nim dużego krzyża, tam uklękliśmy obaj, a Jan zaczął intonować 

modlitwę dziękczynną. Mało co z tego pamiętam – pierwszy raz w życiu 

klęczałem w wierze i pokornym dziękczynieniu, i było to dla mnie pierwsze takie 

doświadczenie, które jednak odbierałem jako coś naturalnego i oczywistego. Z 

czasem miałem poznawać liturgię, modlitwy, adoracje. Lecz na formalny chrzest 

z udziałem dwojga rodziców chrzestnych trzeba było poczekać do przybycia 

gości z dalekiej osady.  

Niemniej pobierałem teraz w przyspieszonym tempie kościelne nauki – nie 

tylko w sensie formalnym. Jan był znakomitym i cierpliwym nauczycielem i 

duchowym przewodnikiem, ja zaś strasznie dociekliwym uczniem. Przy okazji 

poznawałem historię bardzo dawną, dawną i nowożytną. Czytałem pisma 

kanoniczne i nie tylko – i choć momentami nieco mnie nudziły to jednak z czasem 

przekonywało mnie ich piękno, urok narracji no i oczywiście każde zawarte w 

nich przesłanie. 
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Czułem się trochę tak, jak niegdyś podczas terminowania u Starego Bena. 

Znów byłem małym chłopakiem, złaknionym wiedzy, pochłaniającym książki, 

zadającym mnóstwo pytań. Zachodziły więc we mnie ogromne zmiany – w 

mentalności, w patrzeniu na świat i samego siebie, wreszcie nawet w sposobie 

mówienia i ekspresji w zachowaniach. Była jednak zasadnicza różnica między 

tym, co otrzymywałem od mentora i nauczyciela z dzieciństwa, a tym, co 

oferował Jan. Mądrość Bena, człowieka wierzącego jedynie w rozum, ogarniała 

rzeczywistość widzialną, materialną i społeczną oraz rządzące nią prawa. 

Natomiast domeną Jana była duchowość – czym w ogóle jest, gdzie tkwią jej 

źródła i co z niej wynika.  

Z nowej perspektywy zobaczyłem wyraźnie, że Świat Bena, choć bardzo 

bogaty, niemniej był jednak skończony, domknięty, ograniczony i przemijający, 

a przyczynowość – nawet ta psychologiczna – osadzona była w logice 

dwuwartościowej. Miał intuicję, lecz średnio jej ufał – wszystko musiało mieć 

jakieś racjonalne uzasadnienie. Z kolei garbatemu antykwariuszowi Jonowi z jego 

pojmowaniem piękna i dobra, z głęboką wiedzą historyczną, ze świadomością 

istnienia duszy, a nawet instynktownym wyczuciem transcendencji, brakowało 

jednej idei integrującej w pojęciu Boga. Tu się gubił, aczkolwiek bardzo chciał w 

Niego uwierzyć – lecz ponura rzeczywistość odbierała mu nadzieję, że taka wiara 

może mieć jakiś większy sens, zmienić oblicze ziemi i naprawiać ludzkie 

charaktery na większą skalę. Nie dopuszczał do siebie myśli, że Bóg nie istnieje 
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po coś, a już, zwłaszcza że – w jego pojmowaniu świata – nie da się nijak 

wydedukować po co.  

Natomiast Jan, gorliwy kapłan, to człowiek bez reszty zakotwiczony w 

Bogu i w tym, co nieskończone i wieczne, gdzie wszystko jest możliwe nawet 

wbrew znanym nam prawom natury. Wszak Bóg, który jest jej twórcą, może w 

każdej chwili albo je zawieszać, albo dowolnie naginać wedle własnej woli w 

dowolnym miejscu czy czasie. Nadto w wieczności nie istnieje przeszłość czy 

przyszłość – jest jedna i ta sama teraźniejszość.  

Dla uczonego racjonalisty, jakim wówczas byłem, wydawało się to zrazu 

nie do pojęcia i nie do przyjęcia. Ale dzięki naukom Jana, do których zresztą z 

miejsca przystąpił z wielkim impetem, mój umysł i dusza stosunkowo szybko 

zaadoptowały nową siatkę pojęciową, dzięki czemu stawałem się kimś, kto zrazu 

wręcz zdumiewał sam siebie. Towarzyszyło temu silne uwrażliwienie w sferze 

emocji, także przemiana postaw wobec świata i przeszłości, a zwłaszcza wobec 

ważnych dla mnie niegdyś ludzi, których dawno zostawiłem za sobą. Pozostawały 

nadal postaciami wielce w mym życiu znaczącymi, aczkolwiek stopniowo 

nabierałem do nich dystansu, a ich psychologiczna istotność mocno z czasem 

wyblakła.  

Szybko pojąłem – oczywiście, z pomocą Jana – że ten proces ciągłego, 

dogłębnego przepoczwarzania się, raz uruchomiony, będzie toczył się we mnie 

do końca życia. Jednak nie sposób określić czym w wymiarze konkretu miałaby 

być jego najbardziej nawet odroczona wartość oczekiwana, albowiem ulubione 
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pytanie starego Bena: i co dalej? – traciło tu swój praktyczny sens. Po pierwsze, 

nie zawsze wiadomo czym miałoby być i co znaczyć owo „dalej”, po drugie zaś 

– o tym, co w doczesności i wieczności będzie się działo „dalej” i tak w 

ostateczności decyduje zawsze i nieodmiennie Bóg.  

Co nie znaczy, że nic od nas nie zależy i że rządzi nami jakiś nieubłagany, 

wyższy determinizm. Nie znaczy to również, że nie będę realizował jakiegoś 

własnego planu czy planów na życie – wszelako starając się pozostawać w 

zgodzie z racjami wyższymi, zawartymi w prawie Bożym. Odstępstwo od niego, 

sprzeniewierzanie się mu jest, oczywiście, możliwe – wszak mamy wolną wolę – 

niemniej konsekwencje tego zwykle okazują się zgubne, zarówno w naszym 

krótkim życiu, jak i po nim, czyli już na wieki wieków. I nie sposób dowiedzieć 

się ani przewidzieć czym one się okażą, gdyż nasz ograniczony w istocie rozum, 

z jego wąsko logicznym pojmowaniem przyczynowości, nie jest w stanie ani 

ogarnąć ani nawet wręcz rozpoznawać do końca tego, co kryje Boża opatrzność, 

czym nas obdarowuje i jakimi ścieżkami prowadzi.  

Na ile mam świadomość darów otrzymanych od Boga? Czy potrafię je 

przyjąć, nimi się posługiwać i je spożytkować? W przeszłości takie myślenie było 

mi w ogóle obce – wiedziałem, że mam pewne talenty, silną empatię, ułatwiającą 

manipulowanie ludźmi, lecz korzystałem ze swych zdolności i umiejętności 

wyłącznie egoistycznie, pod kątem korzyści życiowych, kalkulowanych wedle 

własnego planu – nadto trzymając się obsesyjnie pragnienia odkrycia zagadki 

mego pochodzenia. Tak wówczas postrzegałem sens, cel i misję mego życia. 
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Jakże miałkie mi się to teraz wydaje. Powoli uczę się jednak przeformułowywać 

to myślenie, choć nie jest to takie łatwe. 

Jan wbija mi cierpliwie do głowy, że w planie duchowym człowiek winien 

dążyć do zbawienia, czyli do zjednoczenia z Bogiem i życia wiecznego. Ale tego 

nie daje się przekładać na żaden harmonogram, konkretny program, inaczej jak 

tylko poprzez poznawanie prawdy o Bogu i samym sobie, i przestrzeganie we 

wszystkim Bożych przykazań z ufnością i nadzieją na miłosierne przebaczenie i 

odpuszczenie zła, jakiego się w życiu dopuściliśmy i wciąż jeszcze nieraz 

dopuszczamy.  

I tu właśnie jest problem, gdyż moja natura mocno się buntowała przeciwko 

tak osobliwej dyskwalifikacji przeszłości – i prawdę mówiąc wciąż buntuje się 

moja miłość własna, źródło doskonałego samopoczucia i wysokiej samooceny. Z 

trudem przyjmuję do wiadomości, że moje życie było dotąd po większej części 

jednym wielkim pasmem zła i niegodziwości, za co powinienem pokutować bez 

szemrania. Jan twierdzi, że muszę cierpliwie ćwiczyć się w pokorze, niemniej nie 

stać mnie na negowane wszystkiego w sobie i swoim dotychczasowym życiu. 

Nie mam kwalifikacji na świętość, takiej jaką opisują dzieje mnóstwa 

takich postaci, niemniej Jan twierdzi, że każdy chrześcijanin powinien do niej 

dążyć, a w każdym razie do niej się przymierzać. Gdy doznałem olśnienia wiary, 

w ogóle nie myślałem o sobie w tych kategoriach. Wydarzyło się przecież coś, co 

wymykało się jakimkolwiek kalkulacjom czy przewidywaniom na przyszłość. 

Zresztą nie o to chodzi, żeby być jakimś prymusem pan Boga – takie pomysły 
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zatrącają pychą – aczkolwiek trzeba uważnie wsłuchiwać się w głos Ducha 

Świętego i jeśli się go dosłyszy to za nim podążać.  

Dużo czasu zajęło mi dojście do wniosku, że nadmierne mędrkowanie w 

kwestiach wiary prowadzi donikąd i w sumie do niczego nie jest potrzebne – 

przynajmniej mnie. Tylko zaciemnia umysł i często prowadzi do logicznych 

paradoksów, w istocie nierozwiązywalnych. Teraz już wiem, że ograniczony 

rozum nigdy nie zgłębi tego, co nieskończone – lecz i tu także z początku się 

buntowałem, gdyż zawsze głęboko wierzyłem w moc ludzkiego poznania, 

zdolnego wszystko zbadać, prędzej czy później wyjaśnić i mniej lub bardziej 

skutecznie spożytkowywać. Na tym zasadzało się moje życie, był to dla mnie jego 

podstawowy paradygmat. A tu proszę, przyszło spuścić z tonu i pokornie uznać 

swoje ograniczenia – na dodatek nie uznając tego za klęskę umysłowa czy 

egzystencjalną. Ale jakaś zadra wciąż jeszcze gdzieś uwiera i zapewne nieprędko 

zniknie.  

Tak więc po pierwszych odruchach euforii moja przemiana na początku 

okazała się wielce powierzchowna i nie wolna od niejakich wątpliwości, co i raz 

wzbudzanych przez pozostałości „starego człowieka”. Jan twierdził, że nie należy 

się szamotać i starać na siłę przyspieszać proces dojrzewania w wierze, tylko zdać 

się z ufnością na Bożą łaskawość, dzięki której – jeśli taka będzie Jego wola – 

czas zrobi swoje. Oczywiście, konieczne było i wciąż jest czujne baczenie na to, 

co się w duszy dokonuje, ale poganianie Boga w tej materii trąciłoby niesłychaną 

pychą. Ćwiczenie się w pokorze i cierpliwości – oto czego było mi potrzeba.  
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Innym problemem, z jakim od początku przychodziło się mierzyć, to 

myślenie o przyszłości w kategoriach jakiejś Bożej nagrody, tyle tylko, że 

miałaby by ona być – wedle moich pierwszych, mglistych wyobrażeń, nawet 

oczekiwań – czymś docześnie miłym i przyjemnym. A przecież w pismach 

zostało powiedziane, żeby brać swój krzyż, brzemię swego życia i swej natury, i 

iść za Chrystusem – bez gwarancji, że po drodze nie będzie bolało czy boleśnie 

się upadało. Dopiero po drugiej stronie krzyża, tego swoistego portalu, przez 

który przechodzi się cierpieniem z życia do zmartwychwstania, czekać nas ma 

wyzwolenie przez więź z Bogiem, wolną od wszelkich trosk, małych i wielkich. 

Warunek ten był zrazu dla mnie po ludzku nie do przyjęcia. W potocznym 

tego słowa rozumienia i w życiowej praktyce cierpienie jest czymś z gruntu złym, 

szkodliwym, nawet degradującym – budzi więc odruchową niechęć, reakcje 

ucieczki lub unikania sytuacji, która nim zagraża. Poza tym nikt przecież nie lubi 

i nie pragnie fizycznego bólu, czy psychicznych katuszy – zresztą od dawien 

dawna wymyśla się na to coraz to doskonalsze środki farmakologiczne lub inne 

zagłuszacze paskudnych stanów ciała i psychiki.  

Ból i cierpienie– zwłaszcza to nieuchronne, permanentne – jest w stanie 

doprowadzić człowieka wręcz do szaleństwa. Choć znamy biologiczne 

mechanizmy bólu, choć potrafmy nad nim do pewnego stopnia panować i go 

łagodzić – przynajmniej na chwilę – to jednak jako fenomen, towarzyszący życiu, 

pozostaje niepojętą dla nas tajemnicą. Można się przeciw niemu buntować – ale 
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można też go zaakceptować i oddać Bogu, by ten wyprowadził z niego jakieś 

dobro. Ale co to znaczy „oddać cierpienie”? 

Jezus uczy, że może ono być łaską i prowadzić do uzdrowienia i że 

elementem walki duchowej o własną duszę jest nauka, jak przeżywać je mądrze i 

z wiarą. Zaniechanie tej nauki to błąd, który mści się przez całe życie – nie ma 

bowiem rzeczy gorszej i bardziej fatalnej w skutkach jak cierpienie zmarnowane. 

Tak brzmi jeden z kanonów wiary. Cóż, łatwo to głosić, wyrażać słowami, lecz 

trudniej jest wejść w tę wiarę z pełnym przekonaniem – tak zresztą, jak w inne 

jeszcze prawdy nauczania Bożego. Od samego początku miałem i wciąż mam z 

tym ogromne problemy – zarówno ze zrozumieniem istoty sprawy, jak i z 

uznaniem jej jak czegoś naturalnego i oczywistego.  

Wzorem była mi tu wiara Jana, bezdyskusyjne przeświadczenie w 

prawdziwość tego, co objawiono w pismach, co niewidzialne i nieogarniane 

rozumem, a doświadczane życiem i doznaniami poznawczymi w modlitwach i 

adoracjach. Zanurzony w Bogu, był mój nowy nauczyciel niejako Jego naturalną 

emanacją, również w codziennej zwyczajności i bytowej krzątaninie. Dobrze 

poruszał się w rzeczywistości, wymagającej dużego praktycyzmu, znakomicie 

radził sobie z obowiązkami gospodarskimi, nawet tymi najbardziej prozaicznymi 

czy uciążliwymi. Ani razu podczas mego pobytu w gościnie u tego niezwykłego 

rodzeństwa nie słyszałem, żeby pomstował na trudy codziennego 

funkcjonowania, jakże często wypełnionego nawet wręcz zwykłym brudem; nie 

wymigiwał się – mimo zaawansowanego już przecież wieku – od niewdzięcznej 
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harówki w domu i obejściu. Nigdy jednak nie narzekał przy tym na związane z 

nią dolegliwości.  

Z wielką czcią i pieczołowitością opiekował się kościółkiem, jego 

wyposażeniem i pamiątkami po dawnej świetności, którym – z przesadnym może 

namaszczeniem – przydawał rangę małych relikwii. Niemniej nie popadał przy 

tym w ostentacyjną pobożność – zresztą w ogóle daleki był od wszelkiej przesady 

na pokaz we wszystkim co mówił i robił. Nadto z należytą ostrożnością i 

starannością dbał o książki w sporej biblioteczce – bogatym zapleczu mojej nowej 

edukacji. Skrupulatnie prowadził też kronikę życia swego i siostry na tym 

odludziu, co prawda pozbawionym różnych bieżących atrakcji, lecz wypełnionym 

– zgodnie z zaleceniami starodawnych mnichów – pracą i modlitwą. 

Osobne zapisy poświęcał odwiedzinom gości – posługiwaniem religijnym 

i rozwojowi ich duchowości, ich pomocną krzątaniną wokół gospodarstwa, 

gromadzeniem i składowaniem dużych zapasów drewna na opał, mniejszym i 

większym naprawom domu i obejścia.  Skład tych grupek zmieniał się, natomiast 

jedna osoba zjawiała się za każdym razem. Była to uczennica, a właściwie 

wychowanica Jany, jej młoda następczyni w rzemiośle zielarskim i ogólnie 

uzdrowicielskim, ponoć dobry duch nie tylko własnej osady, ale i kilku innych, 

rozrzuconych na dużym obszarze leśno-górzystego terytorium, na którym się 

znajdowaliśmy.  

Ciekawe przy tym były jego rozbudowane nieraz rozważania na temat tych 

nowych form życia wspólnotowego, jakie wykształciły się w warunkach 
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cywilizacyjnych deficytów, zwłaszcza w zakresie energii, wytwórczości czy 

organizacji życia społecznego, edukacyjnego i rodzinnego. Wiedza o ewolucji i 

stopniowym doskonaleniu tego życia była wręcz bezcenna. Niejako z natury 

rzeczy pozostawało ono jak dotąd poza szczególnym zainteresowaniem władzy 

któregokolwiek z miast czy jakiejkolwiek megasystemowej unii władz lokalnych.  

Rozległość tej krainy, jej niedostępność, dzikość natury, duża odległość od 

miejskich molochów i trudność w ewentualnym, systemowym zagospodarowaniu 

jej, praktyczna niemożność ustanowieniu stałej i bezwzględnej, szczelnej kontroli 

nad nią, wreszcie tysiące skomplikowanych problemów logistycznych i wiele 

jeszcze innych powodów praktycznie uniemożliwiały jakąkolwiek realizację 

pomysłów rodem z paradygmatu totalnego panowania nad światem i ludźmi. 

Obóz koncentracyjny, jeśli ma skutecznie spełniać jakieś zadane mu funkcje i 

zadania, musi być strukturą domkniętą, a czegoś takiego na tych przestrzeniach 

nie da się stworzyć. 

Pozostawiono więc te tereny sobie samym, zakładając, że jeśli nawet 

zachowały się tam różne niedobitki dość intensywnie tępionych wcześniej, 

lokalnych grup ludności, to z braku zasobów, źródeł energii i wytwórczości 

przejdą one stopniowo w jakieś stadia życia pierwotnego, a więc nie 

zagrażającego systemowi. Od czasu do czasu nastawiano satelity na szybkie 

monitorowanie losowo wybieranych tamtejszych okolic, ale to, co wykrywano, 

uznawano za mało ciekawe, by się tym zajmować jako jakimś potencjalnym 

zagrożeniem. Ot, ciągnące się tysiącami kilometrów lasy i wzgórza, bez żadnej 
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widocznej aktywności, znamionującej – wedle norm systemowych – wysoko 

zorganizowane życie społeczne.  

Oczywiście, dostrzegano głównie tylko to, co tubylcy chcieli, by zostało 

spostrzeżone. Przez dziesiątki lat rozproszeni ludzie, ocalali z serii dawnych 

pogromów, a potem kolejne ich pokolenia, opanowali sztukę maskowania się i 

skrywania tego, czym naprawdę były ich społeczności – zrazu dość prymitywne 

jak na miejskie standardy cywilizacyjne, lecz nie bezradne i bezbronne. 

Zachowano przecież wiedzę o tym jak zapanowywać nad środowiskiem i z tego 

korzystać, jak wytwarzać dobra, hodować zwierzęta, nieźle rozwinięto wysoko 

wyspecjalizowane rzemiosło, poznawano możliwości, jakie kryje natura i 

nauczono się je wykorzystywać.  

Lecz najpierw trzeba było niejako zejść z oczu wścibskim, wrażym 

obserwatorom megasystemu, skanującym co jakiś czas owe przestrzenie i 

próbującym wychwytywać ślady dobrze zorganizowanych ludzkich skupisk. 

Zaczęło się więc budowanie siedzib, drążonych w tych wzgórzach, których 

struktura wewnętrzna gwarantowała ich trwałość – oczywiście, pod warunkiem 

stosownego wzmacniania pozyskiwanych niejako górniczym sposobem wnętrz i 

różnych funkcjonalnych pomieszczeń. Stopniowo powstawały podziemne 

labirynty korytarzy, tworzących sieci komunikacyjne, łączące pomieszczenia 

gospodarcze, magazyny, warsztaty, proste mieszkania. Rozwiązano też problem 

zaopatrzenia w wodę, palenisk i wentylacji, urządzono nawet zmyślnie 
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wpasowane w przekopane wzgórza wydzielonych miejsc dla hodowanych 

zwierząt w sporej nawet ich ilości.  

Wszystko to powstawało latami, było wciąż udoskonalane i 

rozbudowywane – słowem narodziły się podziemne wsie, czy raczej jakby 

osobliwe miasteczka z dobrze rozwiniętą infrastrukturą funkcjonalną. Z czasem 

pomyślano też o edukacji i opiece zdrowotnej. W tym ostatnim przypadku wręcz 

niezastąpione stawały się takie osoby jak wychowanica Jany, czy ludzie 

szczególnie obdarzeni rozmaitymi przydatnymi talentami. Nikt się nie wałkonił, 

celem nadrzędnym było dobro całości, każdy mógł znaleźć dla siebie miejsce w 

ogólnym podziale pracy i odpowiedzialności.  

Ja zaś nie mogłem się już doczekać na przybycie gości i bliższe ich 

poznanie. Miałem wiele pytań, lecz nie zanudzałem zbytnio nimi Jana – i tak miał 

dość pracy i ambarasu przy formowaniem mego umysłu i duszy niejako na nowo, 

wszelako bez naruszania integralności mej osoby i osobowej tożsamości. Czynił 

to z ostrożnością, lecz i zadziwiającą stanowczością, skrywaną pod cierpliwą 

wyrozumiałością dla oporów, jakie we mnie się rodziły. Spieraliśmy się, i to 

nieraz ostro, nigdy jednak nie dochodziło do większych konfliktów – nie do 

przecenienia był tu wpływ Jany, łagodzącej burzliwy niekiedy przebieg mej 

edukacji. 

Dni płynęły mi teraz szybko, wypełnione nauką i praktyką wiary, 

powolnym wykańczaniem figury do krzyża na polu oraz rutynową krzątaniną 

wokół domu i jego obejścia. Dużo czasu poświęcałem lekturom – głównie 
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historycznym i religijnym – i na omawianiu z Janem rozmaitych, zawartych w 

nich wątków. Co niezwykłe, choć nie miał on żadnego formalnego wykształcenia 

akademickiego, jego rozeznanie w świecie nauki było wręcz imponujące. Z 

oczywistych powodów o wielu dokonaniach i odkryciach z ostatnich kilku 

dziesięcioleci wiedział niewiele – ponad półwieku odizolowania od świata i braku 

dostępu do informacji zrobiło swoje. Nie miał więc pojęcia jaki dokonał się postęp 

cywilizacyjny znanego mu niegdyś świata i jak do cna ten świat został za jego 

sprawą przeorany. Doskonale natomiast orientował się w tym, co poprzedzało ów 

nieszczęsny czas pogromów i dewastacji starego porządku, a nawet trafnie 

przewidział trendy rozwojowe rożnych szczegółowych dziedzin wiedzy – 

ubolewając po moich wyjaśnieniach, że zostały one jeszcze bardziej wprzęgnięte 

w służbę rodzącego się upiornego, totalnego systemu władztwa jednych nad 

drugimi. 

 - Utopie społeczne i polityczne są stare jak świat – powiadał – podsuwając 

mi książki autorów z głębokiej, ale też nawet nie tak znów dawnej przeszłości. – 

Niemniej wszystkie kolejne próby zorganizowanego, ale narzucanego siłą 

wcielania ich w życie zawsze kończyły się katastrofalnie i tragicznie dla zwykłego 

człowieka.  

- Ale się kończyły – odparłem, wskazując na kilka książek, porozrzucanych 

dokoła i chcąc wprowadzić do naszych rozmów na te tematy jakiś akcent 

optymizmu. Naczytałem, się już tak wiele o minionych czasach, że mogłem sobie 

pozwolić na tego typu uwagi, ponieważ byłem w stanie uzasadniać swoje racje. 
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 - Lecz za ją cenę? Jakim kosztem? Niezliczonych ofiar, wojen, 

kataklizmów, wieków degradacji duchowej i umysłowej całych narodów, a 

niekiedy wręcz ich anihilacji. Uszczęśliwianie kogoś na siłę zazwyczaj kończy 

się fatalnie i prowadzi do katastrofy. A co dopiero mówić o całych 

społecznościach. 

 Wszędzie tam, gdzie brakowało mu wiedzy szczegółowej, zdawał się na 

swą naturalną, niezwykłą wręcz intuicję. Co prawda, nie miał takiego 

metodologicznego treningu jak mój dawny mentor Ben, ale w swym 

rozumowaniu niejednokrotnie bardziej ufał właśnie jej niż samej tylko zimnej 

logice. I, o dziwo, nigdy się mylił. 

We wnioskowaniu, które nieraz dotyczyło logicznych paradoksów na styku 

wiary i wiedzy, skłaniał się zazwyczaj do rozstrzygnięć na rzecz tej pierwszej. Do 

argumentów na rzecz tej drugiej miał stosunek zdystansowany, często dobrotliwie 

ironiczny, twierdząc, że ekwilibrystyka umysłowa to rzecz, owszem, przydatna, 

lecz jest jedynie efektownym – by nie rzecz, efekciarskim – żonglowaniem 

pojęciami niejednoznacznymi, a nawet nieraz wręcz pustymi treściowo. Ułatwia 

to rozmaite umysłowe szalbierstwa, ze zwykłymi kłamstwami włącznie, chytrze 

ukrytymi za zwykłym bełkotem.  

Oczywiście, nie negował osiągnięć nauki, zwłaszcza tej twardej, lecz 

twierdził, że nie wolno jej mitologizować, jako źródła wyjaśnień ostatecznych i 

niepodważalnych.  
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- Sam przecież wiesz, ile rozmaitych teorii naukowych legło w gruzach, 

gdy wychodziły na jaw nowe dane z kolejnych eksperymentów. Ileż popełniano 

oszustw, nawet morderstw – i to często na wielką skalę – z błogosławieństwem 

uczonych autorytetów – zaperzył się, co przydarzało mu się rzadko. – Nie wiem 

jak jest dzisiaj, ale kiedyś była to wręcz plaga. 

Broniłem wiedzy naukowej, zwłaszcza praktycznych osiągnięć 

cywilizacyjnych – technicznych, technologicznych, medycznych – jakie 

niewątpliwie warte były wielkiego uznania. Ale zawsze przegrywałem w jednym 

– zapędzając się w obronę korzyści z nich płynących, bagatelizowałem tkwiący 

w nich potencjał destrukcyjny.  

Cóż, coś za coś – to odwieczny problem bilansu dobra i zła każdego 

odkrycia, a ja sam nie chciałem najwyraźniej dostrzegać brzytwy w rękach 

małpich ale utytułowanych szaleńców. Zresztą sam poniekąd do takiej ich elity 

można by zaliczyć i mnie samego wraz z moimi dawnymi sukcesami w dziedzinie 

genetyki stosowanej. Czasami przypominam sobie starego Bena i jego przestrogi 

przed majstrowaniem przy genach, ale wtedy niezbyt dobrze rozumiałem związki 

pomiędzy tym, czym się zajmowałem zawodowo – nawet z wielką pasją – a 

praktyką totalitaryzmu i moim w niej udziałem. Dzisiaj już wiem, jak bardzo 

tamta moja obojętność obciąża moje sumienie – i jest mi po prostu wstyd za 

ówczesną głupotę i szkody, jakie za moją sprawą wyrządzano – i nadal się 

wyrządza. 
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Goście 

Dni mijały nam szybko i nie sposób choćby skrótowo opisać mojej 

ówczesnej aktywności właściwie każdego rodzaju – przeżywałem czas swoistego 

odrodzenia umysłowego i duchowego, ba, nawet fizycznego. Choć zawsze 

cieszyłem się dobrym zdrowiem, to teraz, po ponad tysiąckilometrowym marszu 

z Miasta, po kilku tygodniach zaprawy w gospodarstwie, na wikcie Jany, po 

ozdrowieńczych przeżyciach duchowych, czułem nowy przypływ sił, wigoru i 

chęci do życia. W przyspieszonym tempie przechodziłem proces jakby narodzin 

i rozwoju nowego człowieka. i choć nie miałem dotąd wyklarowanej wizji tego, 

co będę robił w przyszłości, to z niecierpliwością czekałem na przybycie gości z 

dalekiej osady, przeczuwając – nieco jeszcze mgliście – że to wydarzenie 

przyczyni się do podjęcia jakichś konkretnych decyzji w tej sprawie. 

A był to problem w gruncie rzeczy dla mnie podstawowy, który dotąd 

czekał niejako w utajeniu, by się nim wreszcie zająć na poważne. Doskonale 

zdawałem sobie sprawę, że moja obecna sytuacja to jedynie prowizorka, 

chwilowa przerwa w podróży – tyle że nie wiadomo, dokąd, dlaczego i na jak 

długo. Ucieczka była udanym wyrwaniem się z niewoli, lecz teraz, coraz częściej 

powracało echem dawne, lecz zawsze aktualne pytanie Bena: co dalej?  

I szło nie tylko o jakieś miejsce docelowe, gdzie osiadłbym i osadził na 

dobre i na swoim, lecz o klarowną ideę przewodnią i pomysł na jej nieustanną 

aktualizację poprzez różne formy działania i oddziaływania na innych. Bo że 

zamknę się w sobie i będę wiódł żywot zbliżony do pustelniczego, jakby nieco 
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zmodyfikowanej odmiany formuły Jana – o tym nie mogło być nawet mowy. 

Zwolna wzbierała we mnie energia, wyobraźnia podsuwała coraz to nowe 

pomysły przyszłych działań, lecz były one bardziej mglistymi wizjami niż 

konkretnymi obrazami. Kilka razy zwierzyłem się Janowi z tego dylematu, ale za 

każdym razem dostawałem tę samą odpowiedź – wszystko w rękach Boga, a gdy 

przyjdzie na ciebie pora, Duch Święty ci to objawi.  

Nieodmiennie odpowiadałem mu – pół żartem, pół serio – iż szalenie to 

miłe, że niebiosa tak bardzo dbają o nas, ale osobiście lubiłbym mieć jakiś własny, 

choćby malusieńki udział w decydowaniu o własnym losie, a w każdy razie jakoś 

świadomie współuczestniczyć w jego kształtowaniu. Jan zżymał się na takie 

stawianie sprawy, zarzucając mi niecierpliwość, będącą objawem braku ufności 

w bożą opatrzność. 

- Rób swoje, módl się i zdaj na wolę Bożą. Nie popędzaj Boga, bo to 

zaczątki grzechu pychy. 

Jest w tym swoisty paradoks. Wolność i konieczności – wolność nie 

całkowita i absolutna, ale w ramach ograniczonej, z góry zadanej puli ofert do 

wyboru. Po jednej stronie dobro, po drugiej zło, tyle że i jedno drugie nie zawsze 

bywa klarowne i jednoznaczne ze względu na skutki, których nieraz nie da się 

przewidzieć, gdyż rzeczywistość lubi rozmijać się z intencjami, nawet tymi 

najlepszymi. W sumie – wielka przestrzeń nieoznaczoności i nasza w nim 

nieporadność, mimo przekonania. iż jakoś panujemy nad swym życiem i je 

kontrolujemy. Ale co to właściwie znaczy – panować nad swym życiem, skoro i 
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tak wszystko pozostaje w rękach Boga. Przyznam, że tu się wciąż gubiłem i nadal 

jeszcze gubię, lecz idąc za wskazaniem Jana, staram się wytrwale   ćwiczyć w 

cnocie cierpliwości. Idzie mi to z dużymi nieraz oporami, ale nie ustaję w   

Praca nad figurą pod krzyż zbliżała się do końca, pozostawało wykańczanie 

szczegółów, ale tak, by zachowując swą własną, znaczeniową odrębność, 

komponowały się one w jedną, spójną wyrazową całość. Pojąłem wreszcie to 

czego niegdyś uczył mnie stary antykwariusz, garbaty Jon, że rzeźbienie polega 

na usuwaniu z bryły materiału tego, co zbędne, by wydobyć na światło dzienne 

to, co w niej ukryte. Bo dzieło sztuki – każdej sztuki! – to nie suma modułów, 

składanka poszczególnych elementów, lecz właśnie jedna całość. W przeciwnym 

razie wyjdzie może i coś doskonałego, bez skazy, lecz martwego, bez ducha. 

Cyzelowanie szczegółów ma sens wtedy, gdy twórca wie dokładnie, czemu każdy 

z nich służy i czemu jest taki, jaki jest. Dotyczy to każdego twórczego wytworu 

ludzkiego talentu – według mnie, nawet w nauce!  

Obydwoje moi gospodarze uważnie mi kibicowali i z uznaniem śledzili 

postępy w tej pionierskiej dla mnie pracy. Wychwytywali na bieżąco 

najdrobniejsze nawet niuanse każdej nowinki w elementach całej postaci, 

ograniczając jednak komentarze do prostych uwag, wyrażających ich niekłamane 

zadowolenie z tego, co widzieli właśnie jako całość. Czułem ich akceptację dla 

tego, co robiłem i niezwykle mi to pomagało – aczkolwiek Jan stwierdził któregoś 

dnia, że nie będzie mnie zanadto i przedwcześnie chwalił, dopóki nie skończę.  
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- Nie będę cię wbijał w próżność – oznajmił dobitnie – bo tu idzie nie tyle 

o ciebie, ile o Matkę Bożą, która użycza ci swojego pomocnego ducha, wspierając 

to, co robisz. Nie zmarnuj jej daru i nie spraw jej zawodu. 

Niezadługo przed ukończeniem pracy nad figurą, przybyli wreszcie od 

dawna spodziewani goście. Była ich piątka, czwórka dorosłych – trzech młodych 

mężczyzn, owa dziewczyna, wychowanica Jany – oraz młody, dziesięcioletni 

chłopiec. Zjawili się późnym popołudniem, gdy już zaczynało zmierzchać, 

przemykając kolejno od skraju lasu do domu. Zwyczaj ten był pozostałością po 

pierwszych, bardzo dawnych wizytach z daleka, kiedy to liczono się z ciągłym, 

satelitarnym monitorowaniem terenu i możliwością wykrycia jakichś obcych tu 

ludzi.  

Po kilkudziesięciu latach od czasu zagłady tutejszej ludności, systemowi 

nadzorcy niewątpliwie zaniechali już stałego badania tych obszarów, zostawiając 

Jana i Janę w spokoju jako nieszkodliwy relikt, może ciekawostkę, a nie 

jakiekolwiek realne zagrożenie dla systemu, licząc na to że biologia w końcu 

dokona swego. O innych ocaleńcach, żyjących w rozproszonych, ukrytych 

społecznościach, chyba nic nie wiedziano, więc dano sobie spokój z tropieniem 

tam kogokolwiek. Sporadyczne, rutynowe kontrole niczego podejrzanego nie 

wykrywały, nikt więc z systemowego nadzoru nie zawracał sobie głowy tym 

dzikim – w fałszywym mniemaniu nadzorców – terytorium. Niemniej tamtejsi 

osadnicy od dawien dawna uważali, że nigdy nie wiadomo, co przyjdzie do głowy 
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jakiemuś zakamieniałemu służbiście, więc zwyczaj pozostał, gwarantując 

wszystkim jakie takie bezpieczeństwo.  

A tymczasem za tym pozornym bezruchem i spokojem, od dziesiątków lat 

skrywała się i wręcz rozkwitała spora aktywność ludzi z bliskich i dalekich osad, 

które powstały i wciąż rozbudowują się w bardzo niezwykły, osobliwy sposób. 

Ukryte w wydrążonych wzgórzach spore skupiska ludzkie, wręcz małe 

miasteczka, to wspólnoty o wielkiej żywotności i niebagatelnym potencjale 

rozwojowym. Z kolei moi gospodarze, choć z pozoru nieszkodliwi samotnicy, 

dożywający swoich lat rzekomo w osamotnieniu, stanowili dla tych małych ale 

licznych już dziś społeczności coś w rodzaju nieformalnego centrum 

integracyjnego, kulturowo i religijnie spajającego ludność, rozproszoną na 

ogromnych obszarach leśnych wyżyn i wzgórz. Daleko od miast-molochów i 

nowego, wspaniałego świata, stworzyła ona w ukryciu własną makro-organizację 

życia zbiorowego, ewoluującą ku nowej formie cywilizacji.  

Zorganizowane z konieczności w ramach osobliwych, archaicznych form 

życia społecznego, wspólnoty te funkcjonują bardzo sprawnie, mimo 

cywilizacyjnego uwstecznienia, spowodowanego brakiem zaplecza 

energetycznego i technicznego. Niemniej przechowano w nich wiedzę, nadto 

nieustannie doskonaląc umiejętności wytwórcze i zdolności trwania, zmyślnie 

adaptując się do ograniczeń i konieczności z nich wynikających. 

Ciekaw byłem ludzi, których z mojego punktu widzenia powinienem uznać 

za cywilizacyjnych odmieńców w dobrym tego słowa znaczeniu. Niewątpliwie i 
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oni chętnie poznają kogoś z dalekiego świata, będącego dla nich siedliskiem 

wszelakiego zła i źródłem nieszczęść, jakie spadły na ich ojców. Łatwo nie 

będzie, choć z góry założyłem, że pomocą w komunikacji dla obydwu stron będą 

gospodarze i że stopniowo przełamiemy ewentualne obopólne uprzedzenia. 

Pierwsza pojawiła się dziewczyna – miała na imię Nita, była wysoka, 

szczupła, o bystrym spojrzeniu, urodzie raczej przeciętnej, ale żywa i pełna 

swoistego wdzięku, jaki niesie ze sobą młodość. Niedługo po niej wyłonili się z 

lasu kolejno trzej dorośli mężczyźni, z których jeden wyraźnie przewodził całej 

ich grupie. Towarzyszył im kilkunastoletni chłopak, sympatyczny wyrostek, 

trochę wystraszony ale i podekscytowany nowością pierwszego kontaktu z kimś 

spoza jego rodzinnej osady.  

Jana witała ich serdecznie choć bez widowiskowej wylewności, a Jan nadto 

przeżegnał po bożemu, najwyraźniej rad z wyczekiwanych odwiedzin – i polecił 

rozgościć im się przed rychłą kolacją. Przedstawiono nas sobie wstępnie w sposób 

naturalny, pozostawiając konieczne wyjaśnienia na potem. Powściągliwość 

pierwszego kontaktu nie miała w sobie nic ze sztywnej rezerwy czy obcości, a 

przybysze z miejsca poczęli rozładowywać torby z przyniesionymi rzeczami, w 

tym i darami dla gospodarzy. Szybko też ustaliliśmy wspólnie sprawy 

organizacyjne i ogólny porządek zajęć na czas ich pobytu. 

Moje wygodne, samotnicze siedlisko na stryszku przyszło dzielić na noce 

z dwoma przybyszami, trzeci wraz z chłopcem wymościł się w szopie, a 

dziewczynę wzięła do siebie Jana. Miejsca było dużo, ale i tak wszyscy kłębili się 
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w centrum życia, które ulokowało się w przestronnej kuchni i sieni. Zaraz 

następnego dnia z rana dokonano wymiany wzajemnie przydatnych rozmaitości 

– goście przywieźli sporo suszonego i wędzonego mięsa i ryb, dwa pękate 

woreczki mąki, kilka sztuk prosto tkanej, wełnianej odzieży, skór, nawet dwie 

pary butów na zimę. Natomiast Jana wyposażyła ich w mnóstwo ziół, leków, 

maści, uzdrawiających balsamów i eliksirów z kory różnych drzew, korzeni, 

nawet pszczelego wosku – słowem, w sporą apteczkę.  

Przez kolejne dni wiele się działo. Najważniejszym wydarzeniem był 

chrzest mój i owego młodzieńca, poprzedzony należytymi, chociaż 

uproszczonymi ze względu na specyfikę warunków czynnościami liturgicznymi. 

Lecz tak to się jakoś dziwnie też złożyło, że w tym samym czasie kończyłem 

właśnie pracę nad figurą matki Bożej i z ceremonią chrztu poczekaliśmy aż do 

chwili, gdy była już gotowa, by wrócić na swoje miejsce na krzyżu.  

Jan stanowczo oświadczył, że stało się tak nieprzypadkowo, a za sprawą 

Bożej, życzliwej łaskawości, więc odbyło się to niezwykle uroczyście. Najpierw 

wszyscy udaliśmy się z rana na łąkę, tam wstawiliśmy odpowiednio 

przygotowaną figurę w puste miejsce w skrzyneczkę kapliczną, potem 

uklękliśmy, a Jan, wyraźnie wzruszony, pobłogosławił całą tę ceremonię ze 

szczególnym namaszczeniem.  

Spod krzyża poszliśmy wszyscy w podniosłym nastroju do kościółka, gdzie 

odbyła się uroczysta ceremonia chrztu dwóch osób – mnie samego i 

młodziutkiego chłopaka, który towarzyszył dorosłym przybyszom. Był synem 
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jednego z nich i bardzo przeżywał – podobnie jak jego ojciec – całe to wydarzenie. 

Od dnia, w którym doznałem łaski oświecenia, Jan przygotowywał mnie na tę 

chwilę – pouczał, wyjaśniał sens poszczególnych elementów liturgii z nią 

związanych – a mimo to trochę się zacinałem w wypowiadaniu stosownych 

formułek w archaicznym języku, przewidzianych jako wyznania wiary. Nie 

przypuszczałem bowiem, że aż tak bardzo ogarnie mnie osobliwe, nie dające się 

wyrazić słowami wzruszenie, co było z jednej strony uczuciem wspaniałym, z 

drugiej natomiast nieco rozpraszającym 

Chłopak natomiast przeszedł całą ceremonię gładko, bez zająknięcia czy 

potknięcia w całej procedurze – po reakcjach ojca widać było, że dobrze nad nim 

popracował. Jan włożył w poddawanie go procedurze liturgicznej dużo 

życzliwości, co równoważyło podniosłość i powagę sytuacji, a dzieciak 

znakomicie to wyczuł, i co go w niej nie peszyło. 

Później, po krótkiej mszy w kościółku, zasiedliśmy w kuchni do 

znakomitego posiłku, przygotowanego na tę okazję przez Janę i Nitę. Przy stole 

było co prawda trochę tłoczno, ale panował radosny nastrój i atmosfera niemal 

świąteczna, niepozbawiona wesołości, nawet figlarnych żartów.  

Była to też kolejna okazja do opowiedzenia gościom w skrócie niektórych 

fragmentów mojej historii, łącznie z epizodami czasu wędrówki. Szczególne 

wrażenie wywarł na nich opis kombinatu, jaki minąłem w drodze. Wszak to 

stamtąd właśnie bezpośrednio przyszło nieszczęście na całą tę krainę i na 

zamieszkujących ją ludzi. Zresztą od ich przybycia od razu zaczęły się rozmowy 
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o świecie, z którego przybyłem. O Mieście i w ogóle o systemie miast, o 

strukturze megasystemu, o życiu w zniewoleniu i o tym, na czym ono się zasadza.  

Z początku słuchali z niedowierzaniem, ogrom i wszechobecność 

systemowego totalitaryzmu, jaki im przestawiałem, na krótko ich przytłoczył, 

lecz szybko otrząsnęli się z przykrego zdumienia. Górę wzięły w nich zdrowe, 

naturalne odruchy wolnościowe, czego wyrazem było oburzenie, z jakim 

dowiadywali się o traktowaniu człowieka od samej maleńkości. Szczególnie 

poruszyło ich instytucjonalne zabijanie dzieci w systemie upiornych domów-

umieralni dla niemowląt. Handlowanie dziećmi czy ich mordowanie słusznie 

uznali za dzikie barbarzyństwo. Lud, który taktuje dzieci jak wielkie dobro, w 

którym rodzi się i przeżywa stosunkowo niewielka ich ilość, tego typu opowieści 

z trudem przyjmuje do wiadomości. 

Zrazu nie za bardzo chciało im się wierzyć w ograniczenia swobody 

poruszania się wedle własnej woli, gdy jednak wyjaśniłem im, na czym polega 

hermetyczność miast, otoczonych śmiercionośnymi strefami zakazanymi, popadli 

w osłupienie.  

- Jak zwierzyna w klatkach – zauważył trafnie jeden z przybyszów.  

Oczywiście, najbardziej ciekawiła ich infrastruktura cywilizacyjna obcego 

dla nich świata, technika, udogodnienia życiowe, rolnictwo, przemysł. Także 

wiedza i nauka – straciwszy bowiem kontakt z tym, co nastało, pozbawieni 

ciągłości rozwojowej i uczestnictwa w korzystaniu z dostępnego w systemie 

dorobku materialnego i kulturowego, pozostawali na poziomie sprzed katastrofy, 
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jaka ich kiedyś spotkała. Nie byli jednak całkowitymi ignorantami – aczkolwiek 

w kilku dziedzinach zdawali się wyłącznie na ekstrapolację, a i to głównie 

wyobrażeniową czy życzeniową.  

Zachowali wiedzę o historii i geografii na poziomie dla mnie niedościgłym, 

i niejako z konieczności stali się specjalistami w zakresie biologii, botaniki, 

zoologii i trochę geologii – więc w tym, w czym to ja okazywałem się kiepski. 

Natomiast nie mieli zielonego pojęcia o tym, co się rozwinęło w naukach ścisłych 

i technice, a z braku własnego zaplecza laboratoryjnego, informacji, i w ogóle 

tradycji badawczej, także braku energii i zaawansowanej technologii, pozostawali 

na naukowo-cywilizacyjnym poziomie sprzed kilkudziesięciu lat.  

To, co niegdyś było dla nich jedynie zapowiedzią niezwykłych nowinek, a 

co potem stało się zwykłą praktyką życiową, budziło w nich zrozumiałe 

zainteresowanie, momentami niedowierzanie. Szczególnie dotyczyło to 

informatyki, komputerów i sterowania procesami wytwórczymi chociażby w 

rolnictwie. A już coś takiego jak genetyka i stowarzyszone z nią dyscypliny, 

zwłaszcza praktyka rewitalizacji czy w ogóle technologia genetyczna – czyli moja 

specjalność – była dla nich właściwie fantastyką. Wyjaśniłem im co się dało na 

tyle, że należycie zrozumieli związek tej nauki nie tylko z medycyną, lecz również 

z manipulacją genetyczną i kontrolowanym, docelowym zniewalaniem ludzi na 

skalę jednostkowa i masową. Zorientowawszy się, że byłem jednym z 

najważniejszych ludzi w tym fachu, mocno się na mnie zjeżyli i nabrali rezerwy 

w codziennym obcowaniu. 
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Nie mówili tego na głos i wprost, ale nie mogli mi darować, że 

uczestniczyłem w barbarzyńskich eksperymentach na ludzkich komórkach i 

narządach osób w różnym wieku, zwłaszcza na niemowlętach i małych dzieciach. 

Uznali mnie za kogoś w rodzaju zimnego, bezlitostnego hodowcy niewolników 

na zlecenie morderczej władzy – i do końca swego u nas pobytu dawali mi odczuć, 

że choć przeszedłem głęboką przemianę wewnętrzną, to jednak w ich mniemaniu 

gdzieś w środku jestem jednak jeszcze skażony złem. 

Ich osobowość jawiła mi się jako dziwna mieszanka umysłowa, i w ogóle 

osobliwa konstrukcja mentalna – swoiście jednostronna. To trochę tak, jakby w 

sporcie ćwiczyć tylko jedną rękę, zaniedbując drugą. Konsekwencje są wtedy nie 

tylko czysto fizyczne – przekładają się bowiem na sposób i zakres widzenia 

świata, na postawę wobec niego, na ocenę swoich ograniczeń i świadomość 

swych możliwości działania. Byliśmy dla siebie więc swego rodzaju mało 

kompatybilnymi odmieńcami – mówiąc pół żartem pół serio: ja byłem 

lewoskrętny, oni prawoskrętni. I szybko się to ujawniło w naszym zróżnicowaniu 

rozumienia rzeczywistości, no i wzajemnie samych siebie.  

Co prawda, naszych relacji nie psuła jawna, wzajemna obcość, niemniej 

oznak wielkiej sympatii z ich strony nie dostrzegałem i jej nie doświadczałem. 

Pozostali wobec mnie nieufni do końca swego u nas pobytu, ja zaś również 

zachowywałem powściągliwość, nawet rezerwę. Ciekawość ciekawością, 

wymiana informacji wymianą informacji, ale ani przez moment nie wyszliśmy 
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poza zdawkową życzliwość i zadaniową współpracę w co większych pracach 

gospodarskich i małych remontach, do jakich przystąpili wręcz ochoczo.  

Jan i Jana byli dla nich niemal świętymi i możność dopomagania im w 

rozmaitych uciążliwościach gospodarskich traktowali niemal jak zaszczyt. Od 

dawna kolejne grupy gości pełniły funkcję lotnych ekip remontowych, co walnie 

przyczyniało się do tego, że całe domostwo z przyległościami utrzymane było w 

dobrym stanie. Różnorodną praktykę rzemieślniczą w tym budowlaną przybysze 

mieli we krwi – wszak od sprawności w tym zakresie zależało przecież ich życie. 

Pierwsi wygnańcy, a potem nowi osiedleńcy, podobnie jak Jan, wędrując 

po bliskiej i dalekiej okolicy, uratowali z tamtego pogromu mnóstwo narzędzi, 

sprzętów, materiałów, uzupełnianych potem przez kolejne znaleziska, a także 

przez własne wynalazki. To szperactwo trwa zresztą nieustannie, a buszowanie w 

leśnych ostępach i ruinach po dawnych osadach w poszukiwaniu coraz to nowych 

fantów i pozostałości z dawnych czasów jest nawet czymś w rodzaju ludowego 

sportu. Dzięki zasobom – tym starym, lecz wciąż odnawianym – oraz własnej 

pomysłowości i pracowitości stworzyli – właściwie od zera – swe nowe siedziby 

i znakomicie je wyposażyli. Rozbudowują je bez przerwy – zwolna, ale 

systematycznie, w miarę jak rosną potrzeby ich powiększającej się nieustannie 

populacji. 

Stali się znakomitymi hodowcami zwierząt, uprawiają ziemię, dopracowali 

się sposobów wydajnego wykorzystywania tego, co sami wytwarzają, lub 

zdobywają chociażby jako znakomici myśliwi czy zbieracze. Przy okazji mają 



360 
 

pod swą opieką nasze kozy i ich obejście, po swojemu regulując ich symboliczne 

wręcz pogłowie. My tu na miejscu tylko obrabiamy je na co dzień, co jest 

niezwykle uciążliwe, ale dzięki okresowej pomocy tych ludzi daje to w sumie 

wymierne korzyści w postaci skór i mięsa. Nawiasem mówiąc, pierwszy raz w 

życiu widziałem ubój zwierząt i bardzo mnie to zbrzydziło – choć wiedziałem 

przecież, że jeśli chce się mieć z tego pożytek, to tak być musi.  

Nie byli i nie są jakimiś uwstecznionymi w rozwoju ignorantami, niemniej 

ponad wszelkie teoretyzowanie przedkładają praktykę życiowa. Sztuka 

przetrwania od zawsze była i jest podstawą ich edukacji, sztuka trwania – 

podstawą ich egzystencji. Od samego początku nowego życia przystąpili do 

organizowania sobie życia, nadto eksplorowali intensywnie ogromne leśne 

terytoria, utrzymując też stałe kontakty z odległymi sąsiadami, żyjącymi podobnie 

jak oni sami. Spora ilość takich osiedli, zagnieżdżonych we wnętrzach wzgórz, 

stworzyła rozległą sieć wzajemnie wspomagających się małych społeczności. 

Każda z nich żyje własnym życiem, rządzi się po swojemu, ma swoje reguły, 

normy, swoją specyfikę, nawet swoją specjalizację wytwórczą.  

Nie wojują ze sobą – bo o co, i po co? Ale też i niezbyt często się mieszają 

przez zawieranie stałych związków, które można określić mianem małżeństw. 

Natomiast wizytują się, wymieniają doświadczenia, towary, nieraz wspólnie 

polują, nawet wymieniają się na krótko nauczycielami dla swych dzieci czy 

wyspecjalizowanymi fachowcami do wykonania jakiegoś zadania. Mimo dużego 

rozproszenia na ogromnych terenach łączą ich silne więzi z racji wspólnej, 
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tragicznej niegdyś historii – przydaje im to poczucia wspólnej tożsamości, 

przynajmniej u ich korzeni.  

To ostatnie to ciekawy fenomen, który kiedyś może zaowocuje jakąś formą 

trwałej integracji niejako wyższego rzędu, może nawet swoiście sformalizowanej. 

Ale czy to będzie miało jakiś sens? Rodowy i klanowy system społeczny każdego 

z osiedli znakomicie wystarcza do zachowania spokoju i równowagi małych w 

sumie społeczności. Władza jako taka, sama w sobie, nie ma dla nich szczególnej 

wartości – to raczej funkcja organizacyjna, służebna, nieraz rozjemcza i co 

najważniejsze – wyłącznie honorowa – i ludzie niezbyt się do niej palą, bo zysk 

żaden, a odpowiedzialność duża.  

Znaczenie i autorytet zdobywa się u nich przez umiejętności, pracę i 

doświadczenie, przez życzliwość dla współplemieńców i gotowość do pomocy i 

współpracy. W tych społecznościach dominują ogólne zasady etyki 

chrześcijańskiej, choć oni sami tego terminu nie tyle nie pojmują, ile nie używają. 

Stosują się do nich niejako naturalnie, nauczyli się dostrzegać nie tyle zawarte w 

nich teoretycznie czy teologicznie wykładane wartości duchowe, ile ich 

przydatność dla dobrego życia we wspólnocie.  

Przyczyniła się do tego tytaniczna praca kapłańska Jana, dzięki której 

zachowali i kultywują wiarę – choć nie wszyscy i nie we wszystkim. Brutalna 

walka o byt, zwłaszcza w pierwszych latach wygnania na leśne wzgórza, mocno 

utwardziła ich dłonie i psychikę, ale nauczyła też cenić to, co ważne we 

współżyciu wspólnotowym. To ciekawa przyczynowość – pragmatyzm jako 



362 
 

czynnik stymulujący duchowość. W swym praktycyzmie tłumaczą ją sobie 

wprost, przez dosłowne odniesienie do pisma – co w sumie prowadzi ich prostymi 

ścieżkami do Boga.  

Nie znam się za dobrze na historii, więc Jan zasugerował, bym trochę czasu 

poświecił na studia nad pierwszymi gminami chrześcijańskimi i nad tekstami 

ojców kościoła, z których wyrosły pierwsze wielkie ruchy monastyczne. Uważał, 

że pozwoli mi to lepiej zrozumieć naturę wiary tych ludzi, niejako nowych 

chrześcijan, aczkolwiek twierdził, że zanadto jeszcze tkwię w sztywno logicznym 

racjonalizmie bym był w stanie zrozumieć i wyczuć ich duchowość. 

Nieodmiennie odpowiadałem, że na filozofa się nie nadaję, niemniej prostota 

umysłowa naszych gości nieco mnie drażni. Bardzo mnie wtedy strofował, 

zarzucając skłonność do pychy i poważny deficyt miłości bliźniego.  

- Ale z Bożą pomocą to minie i dostąpisz jeszcze łaski zrozumienia tych 

wad i zdolności ich pozbycia się – mówiąc to uśmiechał się życzliwie. – Wtedy 

spojrzysz na tych ludzi innym okiem. I przekonasz się, że wcale nie jesteś od nich 

ani lepszy, ani mądrzejszy.  

Obydwoje gospodarze starali się jak mogli – każde na swój sposób – by 

moje stosunki z przybyszami nie sprowadzały się wyłącznie do uprzejmego 

konwenansu. Łagodzili ich zastrzeżenia wobec byłego technologa genetycznego 

i w ogóle człowieka z samego jądra ciemności, mnie natomiast mitygowali w 

mimowolnym nieraz wymądrzaniu się i okazywaniu swej przewagi wykształcenia 

czy doświadczenia, wyniesionego z poprzedniego życia. Dzięki temu pod koniec 
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pobytu gości zapanowały między nami stosunki może nie koleżeńskie, ale 

znacznie cieplejsze niż na samym początku.  

Sporą rolę w tym procesie poprawy wzajemnego do siebie nastawienia 

odegrała też Nita – dziewczyna tyleż niezwykła, co i mocno odstająca 

charakterem od swych współplemieńców. Była jakby kopią Jany – tyle że 

kilkadziesiąt lat młodsza od swego pierwowzoru. Zbyt młoda, by bezpośrednio 

pamiętać dawne dni śmiertelnego pogromu, a potem pionierski czas ciężkiej walki 

o przetrwanie, miała w sobie naturalną łagodność i życzliwość do świata i ludzi. 

Nie obciążona pamięcią złej przeszłości, nie hodowała w sobie zapiekłości wobec 

losu, nie narzekała – po prostu przyjmowała życie takie, jakim jest, z wszystkimi 

jego ograniczeniami i bolączkami codzienności.  

Ne było w niej cienia zgorzknienia, dość typowego w mieście u młodych 

ludzi, przedwcześnie dojrzałych i już zrezygnowanych z braku możliwości 

wyrwania się z systemowych uwarunkowań, wynikających automatycznie z 

przypisanego im statusu społecznego. Uświadomiona konieczność bycia 

oznakowanym kodem kreskowym, którego parametry wyznaczane są przez 

jakichś anonimowych nadzorców – to mało obiecująca perspektywa życiowa. 

Zdumiewało też, że dziewczyna w tak młodym wieku potrafi dostrzegać i 

rozumieć tak wiele w ludziach, nie nadużywając jednak tego do jakiegokolwiek 

manipulowaniu nimi. Miała to samo co ja – niezwykłą empatię, ale w odróżnieniu 

od tego, co ja sam uprawiałem przez całe wcześniejsze życie, wykorzystywała ją 

wyłącznie do szukania bliskości z innymi. A jednocześnie bystra, wesoła, 
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dowcipna, potrafiła żartować z siebie i innych tak, że nikt nie czul się zagrożony 

trafnością jej obserwacji czy urażony celnością sformułowań, opisujących 

rozmaite sytuacje i zachowania. Była przez to jakby dobrym duchem tej grupki 

przybyszów, roztaczając wokół aurę niekłamanej, życzliwości – aczkolwiek bez 

zbędnej czułostkowości.  

Bardzo szybko przełamaliśmy początkową rezerwę, szybko też zawiązała 

się między nami nić sympatii. Pomny przestróg Jany, wystrzegałem się 

wszystkiego, co mogłoby trącić jakąś niestosowną zalotnością, ona zaś żadnym, 

nawet najmniejszym znakiem nie dawała mi powodu do nadawania naszej 

znajomości czegoś więcej niż dobre koleżeństwo. Zresztą nie miałem ani ochoty, 

ani potrzeby komplikowania sobie życia jakimiś damsko-męskimi awanturami. 

Cokolwiek ponad to, co i jak się ułożyło, byłoby nieprzyzwoitością i wręcz 

nieuczciwością. 

Ciekawie natomiast ułożyły się moje stosunki z dwoma mężczyznami, 

którzy nocowali ze mną na stryszku. W ciągu dnia byliśmy wszyscy mocno zajęci, 

posiłki jadaliśmy wspólnie w kuchni, więc w zwyczajowym harmidrze nie było 

okazji do rozmów nieco bardziej szczerych, otwartych, i na ogólne tematy. 

Natomiast gdy kładliśmy się na nocny spoczynek zaczynały się opowieści, 

którym nie było końca.  Wypytywaliśmy się nawzajem o tysiące rzeczy dużych i 

małych, oni opowiadali jak mieszkają, żyją, pracują, bawią się i kochają, ja 

odpowiadałem im tym samym – i to na bogato, gdyż spragnieni byliśmy tysięcy 

szczegółów dosłownie w każdym poruszanym wątku.  
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Nie wiem, jaki wytworzyli sobie obraz naszego świata – bez wątpienia nie 

najlepszy – ja natomiast, oprócz pozyskania sporej o nich wiedzy szczegółowej, 

doszedłem do kilku wniosków co do moich ewentualnych planów czy pomysłów 

na przyszłość. I tu znalazłem się w dużym kłopocie – może nie wprost, lecz 

pośrednio.  

Otóż byłem wolny – nic mnie nigdzie nie trzymało, nie miałem żadnych 

zobowiązań, wszędzie dokoła wszystko było w zasadzie to samo i takie samo. 

Niezmierzone lasy i wzgórza, zamieszkałe tu i ówdzie przez osobliwych 

osadników, którzy pozakładali stałe gniazda, niezbyt dla mnie nęcące jako 

docelowe miejsca do zamieszkania i ułożenia sobie życia.  

Co miałbym tam robić? Czym w ogóle miałbym się zająć – nie tylko zresztą 

tam? Z czym miałbym się utożsamić? Stare pytanie Bena o to, co dalej, zwisło w 

próżni, gdyż nie miałem dla niego odniesienia w teraźniejszej tymczasowości. Iść 

przed siebie tylko po to, żeby iść? Odwiedzać kolejne osady, w których 

znajdowałbym właściwie to samo? Poznawczo nie miało to zbytniego sensu, gdyż 

wszystkie one były dla mnie tylko taką samą ciekawostką – i niczym więcej.  

Goście Jana i Jany byli doskonałą reprezentacją tego, do czego tutejszy 

świat doszedł. I zorientowałem się już, że nigdy bym się w nim nie odnalazł – 

przynajmniej taki, takim byłem. Zatem wędrowanie szlakiem tych gniazd z 

mojego punktu widzenia to chyba jednak strata czasu. Bez wątpienia byłoby to 

ciekawe i może nawet ekscytujące – ale w ograniczonym zakresie. Albowiem w 
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moim kalejdoskopie ilość kryształków w tubusie i ilość lusterek pozostawałaby 

ta sama. W sensie poznawczym byłoby to wyłącznie przyczynkarstwo. 

Tymczasem czasu do takich rozmyślań było niewiele, gdyż poza pracami 

w gospodarstwie mieliśmy wszyscy jeszcze jedno wspólne i bardzo ważne 

zajęcie. Otóż Jan zarządził popołudniowe spotkania, coś w rodzaju wykładów, 

zwanych rekolekcjami. Omawiał z nami zasady wiary w praktycznym ich 

wymiarze, przypominając o powinnościach z nich wynikających. Były to cztery 

kolejne dni, poświęcone odnowie duchowej i modlitwie, zakończone spowiedzią.  

Jan przywiązywał wielkie znaczenie do głębokiego wyciszenia, mówiąc, że 

w naszej epoce wiara niebezpiecznie zanikła jako zjawisko masowe, aczkolwiek 

potrzeba spotkania z Bogiem nadal tli się w ludziach, nawet jeśli nie umieją 

nazwać pewnych własnych stanów ducha. Nasz gospodarz-kapłan stanowczo 

twierdził, że zarówno tu, w nowych, półdzikich warunkach naturalnych, jak i w 

dalekich miastach totalitarnie zorganizowanego systemu, dzięki jednostkom – 

chyba jednak dość licznym – wiara kultywowana jest nieustannie, aczkolwiek tam 

odbywa się to w utajeniu, wręcz nielegalnie, ale skutecznie, jak już wielokrotnie 

bywało w przeszłości. Oby więc nie zabrakło dziś możliwości – głosił 

modlitewnie – do dawania przez spragnionych Boga miejsca intensywnemu 

słuchaniu Jego Słowa w ciszy i modlitwie. 

Gdy po rekolekcjach niekiedy krótko dzieliłem się z Janem lub Janą na 

osobności swoimi wątpliwościami co do mej przyszłości, słyszałem nieodmiennie 

bym zaufał Bogu swoją drogę i powierzył mu swój los. 
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- Bóg jest blisko ciebie, słucha pytań, daje odpowiedzi i sprawia, że mgła 

ustępuje – Jan odwoływał się do słów Pisma.  

Porady tego rodzaju brzmiały szalenie ogólnie, a w przełożeniu na język 

mniej górnolotny zawierały prostą myśl z kategorii banału, iż do wszystkiego 

trzeba dojrzeć – wszelako nakazywały zachowanie cierpliwości, której mi 

brakowało. Wraz z przybyciem gości czas jakby dla mnie przyspieszył, gdyż ich 

pobyt naruszył spokój rutyny, wybijając mnie z rytmu dopiero co osiągniętej 

stabilności. Zwolna zapominałem, że jestem tu tylko czasowo i zaczynałem czuć 

się z tym całkiem nieźle. Była to pułapka dla kogoś, kto postawił sobie za cel 

między innymi poszukiwanie i poznawanie w wędrówkach alternatywnych form 

życia społecznego ludzi funkcjonujących w warunkach cywilizacyjnie 

sprymitywizowanych.  

Zbyt długie zaleganie w takim egzystencjalnym komforcie – względnym 

bo względnym, ale przecież bezpiecznym – jest w stanie rozleniwić człowieka do 

tego stopnia, że stopniowo osłabia w nim gotowość do podejmowania wyzwań 

eksploracyjnych. Tak zaczynało dziać się i ze mną. Nie minął miesiąc, a ja 

zadomowiłem się na dobre u starego rodzeństwa, pomagając mu i odciążając od 

co cięższych obowiązków. Niektóre z nich były szalenie niewdzięczne i męczące, 

ale nie aż tak, by miały przeważyć szalę na rzecz takiego czy innego wyboru.  

Uczciwie pracowałem, nie jadłem chleba za darmo, ale miałem za to 

wszelkie wygody, jakie w takich warunkach i okolicznościach można uzyskać. 

Gospodarze okazywali mi życzliwość, wręcz rodzicielską serdeczność, było 
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spokojnie i bezpiecznie. Pod ich wpływem i dzięki ich naukom dopełniła się we 

mnie głęboka przemiana duchowa, zapoczątkowana w ostatnich miesiącach, 

zwłaszcza podczas wędrówki – i stałem się zupełnie innym człowiekiem. Czy 

lepszym? I co miałoby to oznaczać w moim przypadku? 

 Dzięki Janowi i jego pokaźnej biblioteczce uzupełniałem swoją skąpą 

wiedzę, przekonując się, że mimo mej wielce naukowej edukacji byłem strasznym 

ignorantem w wielu dziedzinach. Cierpiała na tym moja miłość własna i 

obydwoje gospodarze musieli niejednokrotnie przywoływać mnie do porządku. 

Chwilami popadałem w złość albo przygnębienie, spostrzegając, jakim jestem 

niedoukiem, czy wręcz zwykłym głąbem. 

- Nie denerwuj się – uspokajała mnie Jana – przecież nie musisz być 

encyklopedystą. Nadmiar wiedzy też bywa szkodliwy. Nadymasz się, puchniesz, 

ale to zazwyczaj puste kalorie – śmiała się z tego własnego porównania. 

Po wyrzeźbieniu figury Matki Bożej Jan uznał, że mam talent i że nie wolno 

mi go marnować. O dziwo, sekundowali mu szczerze goście, a najmocniej Nita – 

wręcz stwierdzili, że lubiliby, gdybym coś podobnego zrobił i dla ich osady. 

- Mamy w osiedlu maleńką, wydzieloną kapliczkę z poświęconym krzyżem 

– rzekła dziewczyna. – Przydałaby się w niej piękna figura albo Matki, albo Syna, 

albo nawet i jedno i drugie.  

Była to pierwsza, wyraźna aluzja do tego, że mógłbym wybrać się do nich 

na dłuższą chwilę, a przy okazji zrobić dla nich coś, na czym im zależało i 
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sprawiłoby trochę radości. Wcześniej tak konkretnej propozycji nikt z nich nie 

formułował. 

- Czy mam to traktować jako zaproszenie? – spytałem wprost, trochę 

wyzywająco, trochę półżartem, ale z cichą nadzieją, że mówią serio. 

Perspektywa spędzenia co najmniej kilku tygodni w wydrążonym wzgórzu 

i jego okolicach była kusząca. Zobaczyć podziemne miasteczko, jego budowę, 

sposób życia w nim, organizację gospodarzenia, połączenie z tym, co robią na 

powierzchni, jak polują i wykorzystują naturę do własnego bytowania – to w 

sumie niebywale atrakcyjna przygoda poznawcza.  

No i oczywiście ludzie – jacy są oni sami i ich wzajemne relacje, podział 

pracy i obowiązków, obyczaje, wychowanie dzieci i późniejsza edukacja, status 

jednostki w grupie, stanowienie własnych reguł życia wraz z systemem kar i 

nagród, etyka i moralność. Jak to wszystko funkcjonuje w jakże niezwykłych, 

wręcz unikalnych warunkach bytowych i kulturowych? Czy są wśród nich osoby 

czymś szczególnie się wyróżniające jakimiś talentami, dociekliwością, właściwą 

odkrywcom i wynalazcom. Wszak bez nich ma postępu, szans na doskonalenie 

życia.  

Wyprawa do nich byłaby kolejnym etapem mej wędrówki w poszukiwaniu 

alternatywnych, niesystemowych form życia społecznego ludzi, którzy umknęli 

zagładzie wraz ze swymi wielopokoleniowymi tradycjami, unikalnymi nieraz 

obyczajami, marzeniami i nadziejami. Nie zostali nomadami, lecz znaleźli sposób 

na osobliwe osadnictwo i na podjęcie wyzwania budowy nowego życia na bazie 
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tego, co się dało zachować z przeszłości. Tym bardziej to niezwykłe, że 

pozbawieni kontaktu z cywilizacją techniczną nie zdziczeli z kretesem, dając 

dowód hartu ducha i motywacji, wyrastających z potrzeb bycia jednak homo 

sapiens.  

Poznanie tego, jak wyszło i wychodzi im bycie owym sapiens byłoby – 

według mnie – odkryciem ich przyszłości. Nie tylko chyba ich – gdzieś stąd, 

wśród tych właśnie minispołeczności, mogłoby w jakiejś dalekiej perspektywie 

wziąć początek zainfekowanie systemu wirusem jego rozpadu i oczyszczenie 

planety z choroby szaleńczego totalitaryzmu. Jak by to miało wyglądać – nie 

miałem i wciąż nie mam zielonego pojęcia, lecz intuicja podpowiada mi, że coś 

takiego może się zdarzyć, wszelako pod pewnymi warunkami.  

Absolutnie konieczne byłoby podporządkowanie jednostkowego egoizmu 

osobniczego idei wspólnotowości. Brzmi to dziś mało realnie, lecz z czasem taka 

opcja życia zbiorowego i zbudowanej na niej organizacji wspólnoty wcale nie 

musiałaby być fantastyką. Rzecz w tym, co miałoby być owym czynnikiem, 

moderującym kształtowanie osobowości zrównoważonej i przy tym 

nieagresywnej, o dużej zdolności do naturalnej samokontroli. Przez głowę 

przelatywały mi najrozmaitsze pomysły na ten temat, w których idealizm walczył 

o lepsze z realizmem jeśli idzie o panowanie nad instynktami, lecz żaden z nich 

nie wytrzymywał próby analizy szans na ich realizację. 

Niegdyś operowano pojęciem kultury, lecz – jak zdążyłem się już tu 

naczytać i trochę poduczyć – jest ono nieokreślone i wielorako definiowane, a 
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tym samym szalenie mętne. Obejmuje wiedzę, wiarę, sztukę, moralność, prawa, 

obyczaje oraz inne zdolności i nawyki nabyte przez ludzi jako członków danego 

społeczeństwa. Utrwalone w tradycji pokoleniowej, kształtują ludzkie 

zachowania, ich następstwa i skutki tak dla jednostki jak i zbiorowości. Ale 

kultury nie da się wymyślić ani zaimplantować na zawołanie, musi ona formować 

się sama – z tym, co dobre i z tym, co złe – w biegu rozwoju danej wspólnoty i 

zgodnie z jej celami i naturą. A to wymaga czasu, dużo czasu. Tak więc 

rozmyślając o hipotetycznym świecie przyszłości ciągle natrafiałem na ścianę, 

przez którą przebić się nie byłem w stanie – nawet nie wiedziałem, jak się do tego 

zabrać. 

Wygłoszone aluzyjnie zaproszenie Nity do odwiedzenia na czas jakiś ich 

siedziby nie dawało mi spokoju i coraz częściej rozważałem pójście tym tropem 

w dalszej wędrówce, którą przecież trzeba było mi podjąć, jeśli nie miałaby się 

zakończyć zakotwiczeniem na stałe pod lasem u dobrego, starego rodzeństwa. 

Wreszcie pewnego dnia, wczesnym popołudniem, zebrałem się w sobie i 

poszedłem do kościółka, wiedząc, że zastanę tam Jana i że będzie to dobre miejsce 

i dobra okazja, by się z nim rozmówić o moich planach i w ogóle o tym, co mnie 

trapi. 

Nie przygotowałem zawczasu żadnej specjalnej mowy, mówiłem więc 

zrazu spontanicznie, a przez to nieco chaotycznie. Ale Jan, który z miejsca 

zorientował się, że przyszedłem do niego z poważną sprawą, cierpliwie słuchał, 

stopniowo porządkując moją narrację przez zadawanie krótkich, 
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naprowadzających pytań. Tą metodą wyciągnął ze mnie wszystkie moje pomysły, 

także wątpliwości i zastrzeżenia co do celowości takiego właśnie wyboru 

dalszego działania.  

- Dziękuję, że mi zaufałeś – rzekł, gdy skończyłem. – Dużo ode mnie 

oczekujesz, bardzo dużo. Nawet za dużo. – westchnął, kręcąc głową. – Bo sam 

chyba dobrze rozumiesz, że nie mam prawa brać na siebie odpowiedzialności za 

twoje decyzje? One muszą być twoje, własne i niepodważalne. Przede wszystkim 

w duszy i sercu, potem w rozumie i kalkulacjach. 

- Moje decyzje doprowadziły mnie tu, w to miejsce, do was – i chyba jednak 

w dużym stopniu przypadkowo.  

- Nie do końca się z tym zgadzam. Bo to Bóg nam cię zesłał, a tobie zesłał 

nas - rzekł, akcentując każde słowo. –  I to ma swój sens, coś oznacza, bez 

wątpienia również i na przyszłość. Przemyśl to sobie. 

- W tym problem. Wiele się wydarzyło. Ale teraz nie potrafię nijak 

przeniknąć Jego zamiarów. Co dalej? Wiem już na pewno, że muszę ruszyć w 

dalszą drogę – tyle że moje odwieczne pytanie zawisło w próżni. Dalsza 

wędrówka – to dla mnie oczywiste. Ale kiedy, dokąd, a przede wszystkim w jakim 

celu?  

- Tym nie zaprzątaj sobie zanadto głowy. Nie należy na siłę zgłębiać 

tajemnic Bożej opatrzności. Jeśli Pan uzna coś za stosowne dla ciebie, to dowiesz 

się tego bez dodatkowych pytań. A Boży duch tak pokieruje tobą, że wyjdzie na 
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Jego – choć może uznasz, że to przypadek, zbieg okoliczności, albo że taka jest 

twoja własna wola i autonomiczna decyzja.  

- Przecież nie jestem korkiem miotanym na fali! – żachnąłem się, trochę 

poirytowany jego ciągłym przypominaniem o tym, co czasami mam za jakieś 

niepojęte fatum. – Chcesz przekonać mnie, że mój udział w tej wielkiej awanturze 

to jedynie dodatek do Bożej woli? Lub raczej nieświadome jej wykonywanie? 

Sam powiedziałeś przed chwilą, że tylko ja sam odpowiadam za swoje decyzje. 

No więc jak to jest? 

- Twoje decyzje to nie żaden dodatek, tylko wypełnianie Bożej woli. Jak to 

się dokonuje? – to wielka tajemnica. Na rozum niepojęta. Ale tak właśnie jest. 

- Otóż to. Nie pojmuję tego. To dla mnie za trudne. 

- Nie irytuj się. Przyjdzie i na to pora. Przypomnij sobie jakimi etapami 

doszedłeś aż tu, do nas. Najpierw w desperacji rzuciłeś się w przepaść. Czy na 

początku tej drogi przypuszczałeś, że w ogóle przeżyjesz pierwsze dni ucieczki? 

Że ona tak będzie dalej biegła? Dokąd cię zaprowadzi? A przecież przez cały czas 

szedłeś przekonany, że panujesz nad każdym kolejnym dniem wędrówki.  

- Tak uważałem. I nadal uważam, że dość uważnie i skutecznie 

kontrolowałem swoje ruchy. 

- Tak? No to przypomnij sobie tego majstra w bazie. Choćbyś wcześniej 

nie wiem jak kombinował, nie wymyśliłbyś i zawczasu nie zaplanował tego, co 

wedle twej wiedzy było totalnym niepodobieństwem. Ale się wydarzyło! –  rzekł 

tryumfalnym głosem, unosząc palec w górę. – I dzięki pomocy tamtego 
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człowieka, którego Bóg postawił na twojej drodze, uratowałeś życie i dzisiaj 

cieszysz się dobrym zdrowiem. A to był tylko jeden z takich niby dziwnych 

przypadków – jak raczysz to nazywać. 

Przypomniałem sobie spotkanie z Danem, jego zdumienie, gdy się 

dowiedział, jak udało mi się kilkakrotnie uniknąć wytropienia przez drony. I jego 

aparacik do unieszkodliwiania znaczników. Rzeczywiście, było to w sumie 

niezwykłe, nawet zaskakujące i można by się dopatrzyć w tym jakiejś ingerencji 

sił wyższych – lecz uznałem, że teraz nie ma co dostarczać Janowi oczywistych 

dowodów na jego argumentację. 

- Czyli co? Mam zdać się wyłącznie na głos z góry? Na intuicję? Instynkt, 

na ciekawość? 

- Na ufność. Zaufaj Bożej opiece. Widać ją jak na dłoni. Ucz się 

odczytywać jej znaki. Nie z każdym to się dzieje w sposób tak wyraźny i 

oczywisty jak u ciebie. Człowieku, czy zdajesz sobie sprawę, ile Bóg z tobą 

uczynił w tak krótkim czasie? – uniósł się wręcz entuzjazmem. – Ile bielma zdjął 

ci z oczu? I to bez twojej szamotaniny? Po prostu, odmienił cię, bo taka była Jego 

wola. Czy w ogóle czujesz, jakim się stałeś? 

- Wiem, wiem. Ale strasznie tego jest dużo. I za szybko wszystko się działo 

i wciąż dzieje. Chociażby to zaproszenie do odwiedzenia siedziby naszych gości. 

Z trudem to ogarniam. 

- Powoli już ogarniasz, widzę to. Właśnie dlatego uznałeś, że czas ruszyć 

dalej.  
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- Ale – mówiąc górnolotnie – pod jaką gwiazdą przewodnią? Jak myślisz? 

Czego Bóg ode mnie jeszcze oczekuje? 

- Nie wiem. Ale chyba tego samego, co od każdego ze swych dzieci. Żeby 

żyły i działały na Jego chwałę, na pożytek ludziom i szły drogą Chrystusową ku 

własnemu zbawieniu. 

- Piękne i wzniosłe ogólniki nie zastąpią konkretnych odpowiedzi! – znów 

się zezłościłem, bo nie takich pouczeń oczekiwałem. 

- Spokojnie, spokojnie – odparł, widząc moja irytację. – Już ci 

powiedziałem – masz niebagatelny talent, którym powinieneś dzielić się z innymi. 

Tym bardziej, że jak sam słyszałeś, są chętni, by z niego skorzystać. Są ci, potem 

będą następni.  

- Mam zostać wędrownym artystą? – zaśmiałem się. – Tego jeszcze w życiu 

nie przerabiałem. Trochę to zabawne.  

- A czemuż by nie? Pomyśl, tu nie idzie tylko o same rzeźby czy obrazy, 

choć i one są bardzo potrzebne. W tutejszym świecie, gdzie cała energia idzie na 

walkę o byt i przetrwanie, ludziom brakuje ducha sztuki, artyzmu, zawartej w nim 

abstrakcji i subtelnych niedopowiedzeń, zmuszających do refleksyjności. Bez 

tego będą trwali w duchowej stagnacji. 

- Co prawda, to prawda. Tylko czy dam radę?  

- Dałeś tu, to dasz i tam. Masz niezwykłą empatię i tłumioną 

emocjonalność. Dzięki nim chwytasz wiele w lot to, co między słowami i poza 
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granicami samego rozumu, a czego zwykłymi zmysłami nie poznajesz. To cecha 

artystów, wielkich uczonych, przywódców, nawet proroków. 

- Skąd to możesz wiedzieć? – spytałem zdziwiony jego przenikliwością, 

której nigdy w tym wątku dotąd nie ujawniał. 

- Jestem trochę milczek, ale co wiem, to wiem i co widzę, to widzę. Po co 

na próżno rozprawiać o rzeczach oczywistych? I delikatnych? 

- Zaskoczyłeś mnie. To prawda. Przez całe życie wykorzystywałem tę 

zdolność ukradkiem do manipulowania ludźmi. Trzymałem na wodze, żeby ich 

kontrolować.  

- Teraz nie musisz, bo nikogo się już nie boisz. Nie masz tu wrogów. Nie 

czujesz ciągłego strachu przed innymi w morderczym systemie, który minuta po 

minucie wszędzie dokoła wymusza czujność wobec każdego z osobna i 

wszystkich razem. Strach to dzieło towarzyszącego człowiekowi zła. Zżera duszę, 

niszczy radość życia.  

- Zwłaszcza ten utajony, wiecznie skulony i przyczajony – odruchowo, sam 

z siebie dodałem cicho to, co mnie zawsze uwierało. 

- Otóż to – przytaknął. – Wypuść z siebie dobre uczucia, a nie kontrolowaną 

manipulację. Uwolnij, daj im działać. Każdy je ma, ty też. I myślę, że chyba wręcz 

w nadmiarze. Niech będą niczym niegdyś kapitał, który umieszczany w dobrych 

i pewnych akcjach znakomicie procentował – zdumiało mnie to porównanie w 

jego ustach, lecz dobrze oddawało sedno sprawy. 
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- Łatwo powiedzieć. Bez treningu to jak rzucanie się na głęboką wodę bez 

żadnego zabezpieczenia. Można nabić sobie guza, pójść na dno, a też zaszkodzić 

innym. 

- Masz rację, ale w twoim przypadku tak być nie musi. Bo masz jeszcze 

coś, co cię ustrzeże przed nadmiernymi błędami – oczywiście, nie wszystkimi. 

Takich cudów nie ma – dodał, śmiejąc się.  

- Co masz na myśli? – zaintrygował mnie tym stwierdzeniem. 

- Ogromną wiedzę, której tu ludziom brak, i z której mogą wiele skorzystać. 

Nawet nie wiesz, jak wiele.  

- Nie rozumiem. 

- Oni zatrzymali się na tym, co było niegdyś, przed dziesiątkami lat. Z braku 

kontaktu z cywilizacją, nie mają pojęcia o współczesnej nauce i technice, a 

zaawansowany sprzęt z tamtych czasów już nie działa, albo się wręcz rozpadł. 

Wielu rzeczy się domyślają z rozmaitych ekstrapolacji czy twórczej fantazji, ale 

systemowa nauka jest im obca z braku odpowiedniej formacji umysłowej, 

zbudowanej na logice, języku i metodzie. Ich odkrycia – nie przeczę, momentami 

szalenie obiecujące – wiszą w próżni. Tam, gdzie w grę wchodzi praktycyzm, są 

mistrzami wynalazczej pomysłowości. Mają swoje sukcesy, ale to za mało.  

- Ale co ja mogę mieć z tym wspólnego? Odrobienie takich zaległości to 

kwestia edukacji – i to pokoleniowej. Potrzeba nowych sposobów i nawyków 

myślenia, w tym abstrakcyjnego i symbolicznego, nowej siatki pojęciowej, 
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wyzwolenia silnej motywacji poznawczej. Przecież nie będę zakładał 

uniwersytetów, ani bawił w szkolnego belfra. 

- Mógłbyś zaszczepiać w nich, zwłaszcza w młodych, ciekawość i zdrową 

rywalizację w poznawaniu i odkrywaniu tego, co zakryte. Do tego wystarczy 

sensowne i atrakcyjne gawędziarstwo, pobudzające wyobraźnię. 

- Od tego daleko jeszcze do poważniejszej edukacji. Tym bardziej, że nie 

ma książek, zaplecza, stosownych pracowni. 

 - Ale jakieś prezentacje są chyba możliwe. Gdy byłem szkolnym 

wyrostkiem miałem wspaniałych nauczycieli fizyki i chemii. Ileż oni znali 

rozmaitych eksperymentów, zatrącających magią i siarką. Do dziś sporo z nich 

pamiętam. Kilku z moich kolegów trafiło później do dobrych szkół i wyrosło na 

niezłych badaczy, inżynierów, nawet medyków. Niestety, albo zginęli, albo ich 

wessał i przemielił system. Co na jedno wychodzi. 

- Cóż, popularyzacja wiedzy nikomu nie zaszkodzi, ale za tym powinno 

pójść coś bardziej serio, systematyczne nauczanie. A to, przyznasz, przy obecnym 

stanie rzeczy, jest raczej mrzonką. 

- Znów przemawia przez ciebie zwątpienie w możliwości dobrego Boga. 

Kto wie, co się potem będzie z tym działo? Tego nijak nie przewidzisz. Czas robi 

swoje. Raz wszczepiony maleńki wirusik nie wiedzieć kiedy może rozwinąć się 

w ciężką chorobę – rzucił żartobliwie. 

- Straszny z ciebie optymista i na dodatek idealista. 
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- Powtarzam – nie kombinuj, nie analizuj, nie zamartwiaj się na wyrost. Daj 

Bogu szansę – zażartował. – Rób swoje, a efekty przyjdą. Czy je zobaczysz? Jakie 

będą? – to już inna sprawa. Tego obaj nie wiemy, lecz nie wolno się zniechęcać.  

 Jan podniósł się, dając tym samym znak, że pora kończyć. Czekały nas 

bowiem gospodarskie obowiązki, a potem popołudniowe rekolekcje. Miałem 

wrażenie, że choć nie uzyskałem dokładnie odpowiedzi na pytania, z jakimi 

przyszedłem do niego, to jednak usłyszałem sporo uwag i propozycji dla mnie 

cennych, zważywszy rozległość i niezwykłość planów, jakie robiłem na 

przyszłość.  

Szczególnie osobliwy i wręcz zdumiewający był pomysł, bym – mówiąc w 

uproszczeniu – został wędrownym twórcą rzeźb dla kolejno odwiedzanych 

tubylczych osad. Jednakże po zastanowieniu doszedłem do wniosku, że mógłby 

w tym tkwić zamysł czegoś znacznie większego i ważnego, niż samo tylko 

produkowanie figur postaci biblijnych. Przyszła mi bowiem do głowy pewna idea, 

którą uznałem za nieco fantastyczną, lecz którą następnego dnia podzieliłem się 

z Janem i zyskałem jego pełną, wręcz entuzjastyczna aprobatę. 

Dwunastu apostołów – tak nawałem roboczo projekt, jaki sobie 

wymyśliłem na użytek dalszego wędrowania. Miał w sobie coś z ducha 

pierwszych stron księgi objawienia świętego Jana – listów Chrystusa do 

mieszkańców siedmiu ważnych miast ówczesnego świata. Listy zawierały krótkie 

opisy stanu wiary adresatów oraz pochwały lub przestrogi ich autora na 

przyszłość. 
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Czemuż nie miałbym w każdej z odwiedzanych siedzib nie zostawić po 

sobie rzeźby jednego z wielkich ewangelicznych apostołów? W ten sposób 

powstałby wśród mieszkańców tego nowego świata szlak apostolstwa wiary i 

praw Bożych. Byłby to dobry zwornik dla tak rozproszonego społeczeństwa, nie 

naruszający autonomii żądnego z jego ogniw, a przy tym jednoczący je w 

tożsamościową całość. Mogłaby powstać dzięki temu wspólnota może nie tyle w 

pełni jednorodna, ile rozmaicie zróżnicowana, ale o tym samym prawie oraz 

kodeksie i etosie moralnym. 

Pomysł ten w dużym stopniu ograniczałby niebezpieczeństwa, jakie niosą 

ze sobą różne osobiste i zbiorowe ambicje lub animozje, właściwe 

społecznościom zamkniętym, partykularyzmy czy wręcz gry interesów. Sztuka 

rozwiązywania tego typu problemów byłaby wielkim zadaniem na przyszłość. 

Idzie bowiem o to, by nie odtwarzać w karykaturalnej postaci tego, co mogłoby z 

czasem przekształcać się w zaczątki jakiegoś paskudnego systemu. Czy taki 

samosterowny organizm jest możliwy? Nie wiem, ale to już nie mój ból głowy i 

nie na dzisiaj. 

Sam projekt i moja z nim związana aktywność to jedynie propozycja, której 

poszczególne osady nie musiałyby zaakceptować, ale nic przecież nie stałoby na 

przeszkodzie, bym zostawiał u nich swoje rzeźby. Wizytując się nawzajem 

mieliby przed oczami znaki wspólnotowe, co może przyczyniłaby się do 

pogłębiania więzi między nimi.  



381 
 

Jana bardzo ucieszyła możliwość tak dziwnej i niespotykanej dotąd w 

historii formy ewangelizacji i specyficznej integracji ludzi w rozproszeniu, 

aczkolwiek wciąż martwił się brakiem odpowiedniej liczby osób, które w jego 

imieniu pełniły rolę lokalnych depozytariuszy wiary i liturgii. Poczuwał się 

bowiem do duchowego patronowania projektowi i mnie osobiście. Nie bez 

pewnej złośliwej satysfakcji zasugerował, że idea ta został mi objawiona jako 

znak woli Bożej i że moja decyzja jest właśnie wypełnianiem tej woli, mimo mego 

osobistego przekonania o własnym autorstwie projektu 

- Widzisz, chyba jednak stanęło na moim – żartował – Będę się za ciebie 

codziennie modlił, żeby Bóg wspierał twe poczynania – powtarzał to zapewnienie 

już bardzo serio przez ostatnie dni mego pobytu w domu jego i jego siostry.  

Albowiem tego samego dnia wieczorem uchwaliliśmy rada w radę wraz z 

przybyszami, że zabiorę się z nimi w ich drogę powrotną. Rozmowa był krótka, 

goście, przygotowani do takiego obrotu sprawy głownie przez Janę, ale z głośną 

aprobatą jej brata, przyjęli to postanowienie nawet ze sporym zadowoleniem. 

Najbardziej cieszyła się Nita – i to ją obarczono obowiązkiem wdrożenia mnie w 

zasady życia w ich wzgórzu, także w to, co powinienem ze sobą zabrać jako 

podstawowe wyposażenie. Wyraźnie też zadowolony był chłopak, z którym 

bardzo się polubiliśmy, mimo że uciążliwie zadręczał mnie zadawaniem tysięcy 

pytań na tysiące tematów, a ja opędzałem się tylko półsłówkami. 

- Widzisz, takimi powinieneś się zaopiekować przede wszystkim – 

powiedział Jan któregoś razu, zauważywszy że dzieciak lgnie do mnie ze swoją 
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ciekawością świata. – Mimo paskudnej przeszłości zachowałeś zdrową naturę i 

dobre emocje, które przysparzają ci przyjaźni. 

- Obyś miał rację.  

- Nie będzie ci łatwo – pokręcił głową z pewnym politowaniem i troską w 

głosie. – Napotkasz rozmaite reakcje – od szczerej sympatii, życzliwości i wręcz 

podziwu, do rezerwy, niechęci, może nawet wrogości. 

- Dziwiłbym się, gdyby było inaczej. 

- Ale pamiętaj, co mówi Pismo: jeśli gdzieś cię nie zechcą, strząśnij pyl z 

nóg swoich i ruszaj dalej – rzekł sentencjonalnie z palcem uniesionym ku niebu.  

- Mówisz tak, jakbym szedł na jakąś misję – znów się żachnąłem 

poirytowany, bo po raz nie wiem który nawracał do bogobojnych napomnień. – 

Nie mam takiego planu ani zamiaru. 

- Mam inne zdanie, ale to teraz się nie liczy – machnął ręką z rezygnacją, 

co w naszym kodzie oznaczało, że swoje wie, ale nie będzie się ze mną droczył. 

– Niemniej po ludzku twoja duma i próżność artysty zostaną nieraz narażone na 

wzgardę. Nie spodziewaj się też zapłaty ani nagród, bo wszystko popsujesz. Bierz 

z wdzięcznością, co zaoferują i nie oczekuj niczego więcej. 

- Za artystę się nie uważam, choć kto wie, może nim się stanę. Zawsze 

znajdę sobie jakieś legowisko, na chleb zapracuję, i to mi wystarczy. 
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Znów w drogę 

 Dni przed wyjazdem minęły nam szybko na licznych zajęciach 

gospodarskich i na zgromadzeniu różnych darów, jakie gospodarze przygotowali 

dla gości – no i wyprawki dla mnie na podróż i dalszą przyszłość. Nita pobierała 

intensywne lekcje botaniki, biologii i zoologii, chodziła z Janą godzinami na 

zbierackie wyprawy po lesie i ogrodzie, poznawała coraz to nowe tajniki tego, co 

w nich rosło, żyło i dawało się przetworzyć na dziesiątki rozmaitych 

medykamentów i użytkowych substancji, pichconych potem w kuchni i pokoju 

zielarskim.  

Mężczyźni kończyli doprowadzanie do porządku domu i budyneczków 

gospodarskich. Poza tym ubili i oprawili jedną kozę, przeznaczywszy ją na mięso 

i skóry, a także kości, przerabiane potem zarówno na kleje jak i na igły, dłutka i 

inne rozmaitości gospodarskie. Przyznam, że brzydziła mnie ta rzeźnicka robota, 

aczkolwiek nie dawałem nic po sobie poznać, nieco im nawet pomagałem, 

wyrażając przy tym całkiem szczery podziw dla tych ich umiejętności.  

 Jan przygotował dla mnie prezenty książkowe – mocno już wyświechtane, 

ale w niezłym stanie kieszonkowe stare wydania kilku tekstów biblijnych i 

religijnych z kanonu autorstwa wielkich nauczycieli sprzed tysiąca niemal lat, i 

nawet nieco wcześniejszych. Dostałem też katechizm i żywoty świętych. 

 - Jak już wyrzeźbisz apostołów, to przyjdzie zapewne czas i na innych. 

Przyda ci się ta wiedza, bo jest w niej zawarta cała historia wiary i tradycji – 

powtarzał to kilkakrotnie, bardzo poważnie traktując moje plany rzeźbiarskie. 
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 - Już ci mówiłem – nie zamierzam być misjonarzem.  

 - Ale to i owo opowiadać przecież możesz. Tam są niezwykle biografie, 

przykłady świętości, godne naśladowania, budzące podziw i wyobraźnię.  

 - Zbyt dużo w nich dramatyzmu, cierpienia i męczeństwa. Nie za bardzo to 

może przyciągać ludzi prostych, którzy i tak mają ciężko w życiu. 

- Masz rację. Tam potrzeba edukacji religijnej, a ja niestety niewielu mam 

wychowanków i poświęconych przeze mnie pomocników, rozsianych po osadach 

jako strażnicy wiary. A już tak utalentowanych jak ty – żadnych. Tam musi 

panować wielki zamęt w tych sprawach, ale cóż – trzeba zadowalać się tym co 

jest.  

 - Mam wrażenie, że zbyt wiele ode mnie oczekujesz, zbytnio przeceniasz i 

obarczasz powinnościami ponad moje siły, a nawet zamiary. Niczego nie obiecuje 

ponad to, o czym ci już mówiłem – i tyle. A jeśli coś wyjdzie dobrego ponadto – 

będę rad. 

 Oprócz strawy duchowej i porad natury ogólnej i religijnej, Jan wyposażył 

mnie jeszcze w rzeczy bardziej przyziemne – między innymi w narzędzia, których 

używałem do rzeźbienia figury Matki Bożej. Poszliśmy do szopy ze 

składowiskiem różności i tam dostałem polecenie wybrania sobie czego tylko 

zapragnę nie tylko do dłutowania drewna, ale do wszelkich innych robótek, jakie 

zechcę wykonywać. Uzbierało się tego sporo, bo wziąłem wszystkiego po trochu, 

aczkolwiek jeden z mężczyzn, który akurat zaszedł po coś do tego niezwykłego 

magazynku oświadczył, że oni mają u siebie o wiele większe bogactwo takich 
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rupieci. Zbierane od dawien dawna podczas wypraw zbierackich i łowieckich z 

terenów, niegdyś zniszczonych, i z ruin, zarośniętych przez lasy, wykorzystywane 

są wciąż do różnych celów – także do wymiany z mieszkańcami innych osad. 

 - Nie obciążaj się za bardzo, bo ciężko ci będzie to nosić przez te kilka dni 

powrotu do domu – udzielił porady słusznej i ze wszech miar praktycznej. 

 Od słowa do słowa zaczęliśmy rozmawiać o historii jego wzgórza, o 

pierwszych latach tamtej mordęgi, opowiedzianych mu przez jego rodziców, 

którzy na własnej skórze doświadczyli grozy tamtej katastrofy. Ostała się wtedy 

garstka ocaleńców z ich miasteczka, do której dołączyły jeszcze dwie czy trzy 

grupy z sąsiednich miejscowości – i tak zebrała się mała kolonia przyszłych 

osadników, którzy zaczęli zagospodarować pobliskie wzgórza.  

Kto wpadł na pomysł, żeby spróbować je drążyć – tego nikt już dziś nie 

pamięta, ale pomysł się przyjął i w efekcie powstała spora wspólnota, która 

zaludniła pierwotną siedzibę. Kosztem morderczej pracy udało się skopiować z 

jakiejś cudem zachowanej książki historycznej – na początku dość nieporadnie – 

pomysł pewnego bardzo starożytnego, górskiego ludu, który tym sposobem 

uchronił się przed najazdami strasznie wrogich i wojowniczych ludów.  

Obawa przed powrotem straszliwych, niszczących machin powietrznych 

dodawała kolonistom sił i szybko zbudowali pierwszą wzgórzową siedzibę, w 

której ukryli się na dobre. Dopiero potem zaczęli wszystko doskonalić, 

rozbudowywać i organizować sobie w miarę normalne życie, wynosząc na 

powierzchnię chytrze rozplanowane zaplecze gospodarcze oraz świetnie 
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pomyślane rolnictwo i hodowlę zwierząt. Po kilkunastu latach uznali, że system 

zostawił ich tereny już w spokoju, najwyraźniej uznawszy los dawnych tubylców 

za definitywnie przesądzony. Niemniej sporo początkowych nawyków 

bezpieczeństwa nadal się zachowała – o czym przekonałem się, gdy już między 

nimi przebywałem i musiałem się ich nauczyć.  

Mimo tak dziwnego i niezwykłego sposobu zamieszkania, nie są kretami, 

które żyją tylko w mroku. Trudno mi było sobie wcześniej wyobrazić, jak 

funkcjonują na co dzień w tak osobliwej siedzibie, lecz potem okazało się, że nie 

jest to jakoś wbrew naturze i że można do tego przywyknąć. Tym bardziej, że 

sporo czasu przebywają jednak na powierzchni. 

- Zobaczysz, jakie to łatwe, choć trzeba się trochę nachodzić nie tylko po 

równym – skwitował jedno z moich pytań o poruszanie się po wnętrzu wzgórza. 

– Nauczysz się i przywykniesz. 

- Ma rację – rzucił Jan znienacka, przysłuchujący się opowieściom mego 

rozmówcy. – Pamiętam z dawnych lat, jak sam chodziłem po tych wzgórzach. 

Kiedyś dawałem sobie z tym radę bez problemu – dodał – ale teraz byłoby to już 

ponad moje siły i możliwości. Zresztą, muszę pilnować domu, zwłaszcza kaplicy, 

na wypadek niespodziewanych odwiedzin moich owieczek z różnych stron. 

Tak oto, ku mojemu zdumieniu, dowiedziałem się, że nasz gospodarz 

dawno temu przewędrował niemal całe okoliczne terytorium w promieniu prawie 

dwustu kilometrów. Zaczął te wędrówki niedługo po tym, jak opadł kurz bitewny 

po całkowitym zniszczeniu lokalnych wsi i miasteczek. Świadom zagrożenia 
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degradacją ocaleńców, chodził od jednych do drugich, podtrzymywał ich na 

duchu, przekazywał też informacje o bliższych i dalszych sąsiadach, i o ich 

sukcesach w budowaniu drążonych siedzib. Stał się długie lata zwornikiem 

powstających wspólnot, łącznikiem między nimi zanim zaczęli sami się 

wzajemnie odwiedzać. 

- Trzeba było dopilnować, żeby nie poddawali się i nie zdziczeli – Jana 

naszła na chwilę refleksja o tamtych czasach. – Moją powinnością było niesienie 

słowa Bożego, żeby zachowali wiarę, przynajmniej na tyle, na ile się dało i na ile 

byli na to gotowi. Poza tym w każdej osadzie wybrałem i namaściłem swego 

zastępcę, upoważniając go do zorganizowania stałego miejsca modlitwy i liturgii. 

- Sporo się nachodziłeś i napracowałeś – rzekłem z pewnym podziwem. – 

Jak prawdziwy misjonarz. 

- Ale się udało i opłaciło – odparł z satysfakcją. – Nie jest to tak, jak być 

powinno wedle prawa kanonicznego, ale od lat proszę Boga, by wybaczył mi te 

prowizorki. Wierzę, że w swych sądach uwzględni niezwykłość warunków i 

okoliczności takiego a nie innego okazywania mu czci i głoszenia Jego słowa i 

praw. 

- To było dawno temu. A potem?  

- Wędrowałem latami, powracając do nich raz po raz i sprawdzając jak 

owocowała moja praca. Okazało się, że nie najgorzej. Znajdowałem też nowych 

ludzi do posługiwania, samodzielnie spowiadałem, chrzciłem, zbiorowo dawałem 



388 
 

śluby. Było co robić. Ale później zaczęło brakować sił i zdecydowałem, że 

zostanę już tu na dobre.  

Przerwał, a my milczeliśmy, nie chcąc przerywać jego zwierzeń, do których 

zazwyczaj nie był zbyt skory. Spojrzał na nas ze swoim życzliwym, dobrym 

uśmiechem.  

- Teraz to do mnie przyjeżdżają – dodał jeszcze na zakończenie. Przywożą 

wieści skąd się da, dokoła jest wiele nowin, wyrastają kolejne pokolenia 

ciekawych ludzi. Mają swoje sukcesy, którymi się chwalą, bo nie zastygli w 

statycznym modelu życia, są dynamiczni, rozwijają się.  

Mimo swych lat Jan opowiadał to nam niezwykle energicznie i mocno 

gestykulując – widać było, że z satysfakcją człowieka spełnionego.   

- Przy okazji wizyt bardzo się mną opiekują, ci z bliska, i ci z daleka, 

kochają Janę i są naszą pociechą na starość. A na dodatek jeszcze pojawiłeś się ty 

– zwrócił się w moją stronę – niczym znak z nieba. Bóg wysłuchał mych modlitw 

i przysłał człowieka, który na swój sposób będzie kontynuował moje dzieło.  

- Właśnie – na swój sposób – rzekłem z przekorą. – Jak zwał, tak zwał. 

Trudno to nazwać kontynuacją, ale niech i tak będzie. 

- Będzie doskonale, czuję to! Przekonasz się, a ja będę wypatrywał dobrych 

wieści od ciebie i o tobie. 

Na tym nasze zaimprowizowane spotkanie dobiegło końca, rozeszliśmy 

sią, każdy do swoich spraw. Odszukałem Janę ponieważ kazała mi się zgłaszać 

co i raz, żeby przymierzać rozmaite ubrania wierzchnie i spodnie na przyszłość, 
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jakie szykowała sięgając do swoich kufrów z nie najgorzej zachowaną odzieżą po 

swoim tragicznie zmarłym dawno temu mężu. Nita hamowała jej matczyne wręcz 

zapędy, zapewniając starą kobietę, że w osadzie zapewnią mi wszystko, czego 

będę potrzebował, włącznie z butami na zimę. W tutejszym klimacie silne mrozy 

były rzadkością, ale dokuczały śniegi i roztopy, a mieszkańcy znakomicie 

opanowali sztukę robienia stosownego obuwia ze skór i dobrego podbicia.  

- Nie obciążaj go tyloma rzeczami, bo się biedaczek przedźwiga po drodze 

– żartowała dziewczyna, a Jana, choć marudziła, to jednak ostatecznie godziła się 

z praktycznymi radami swej podopiecznej. 

- Leków mu nie dam, bo wszystko, co potrzebne masz u siebie. Jak 

przyjdzie co do czego, to go wykurujesz - Nita wysłuchiwała tych uwag ze 

spokojem i zrozumieniem. Nie chciała sprawiać Janie przykrości, więc cierpliwie 

powstrzymywała się od komentarzy i zapewnień, że wszystko będzie jak należy. 

Była nieocenionym źródłem informacji o warunkach, z jakimi przyjdzie mi 

się zetknąć we wzgórzu. Nie pouczała, nie instruowała na siłę, przekazywała te 

wiedzę trochę na wesoło, nadając tym naukom walor niekiedy wręcz zabawowy. 

Jej współplemieńcy byli w tych instruktażach bardziej rzeczowi i serio, ale w 

sumie wszyscy doskonale mnie przygotowali do tego, z czym się u nich zetknę i 

jak powinienem się zachowywać. 

Nadszedł wreszcie ostatni wieczór przed wyruszeniem w drogę. 

Zebraliśmy się razem w kuchni, Jana przygotowała wspaniałą kolację, nawet 

wyjęła całkiem niezłe i mocne wino własnej roboty, atmosfera była doskonała, 
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panowała wesołość, choć zaprawiona nutką żalu z jutrzejszego rozstania. Jan 

odprawił modlitwę, pobłogosławił zarówno zaserwowane przez kobiety jedzenie 

jak i zebranych, darując sobie jednak jakąś dłuższą mowę pożegnalną.  

- Mam nadzieję, że przed zimą znów się zobaczymy w dobrym zdrowiu i 

stanie ducha. Pamiętajcie, co wam mówiłem podczas rekolekcji i przekażcie do 

innym. Wreszcie proszę was, byście dobrze zaopiekowali się naszym przybyszem 

z dalekiego świata, który już duchowo ozdrowiał – dodał, wskazując na mnie – i 

szuka dla siebie miejsca tu, wśród nas. Ma do zaoferowania swój talent i wiedzę, 

a ja wierzę głęboko, że dzieląc się nimi dostarczy wam wiele radości i pożytku. 

Potem już na stryszku, długo jeszcze rozmawiałem z moim 

współtowarzyszami, aż w końcu zmorzył nas sen. Rano wstaliśmy wszyscy w 

dobrym stanie, zjedliśmy obfite śniadanie, posprawdzaliśmy bagaże, a dużą ich 

część załadowaliśmy na jucznego kuca, którego przybysze mieli ze sobą. 

Nadeszła chwila pożegnania. Ucałowałem Janę, która długo trzymała mnie w 

objęciach i szeptem powtórzyła kilkakrotnie do ucha słowa, które już kiedyś 

wypowiedziała inna stara, dobra kobieta, gdy przed dwudziestu z górą lat, jako 

mały chłopak ruszałem spod lasu na miastowym Wzgórzu na spotkanie ze swym 

losem. 

- Nie odwracaj się i nie oglądaj za siebie – usłyszałem jej szept i poczułem 

jej łzy na mej twarzy.  

Z Janem pożegnanie było bardziej powściągliwe, choć nie bez wzruszenia 

w gestach i nielicznych słowach. 
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- Co się miało stać, to już się stało – rzekł cicho - a co ma się stać, to się 

stanie. Bóg z tobą, mój chłopcze. 

Pochyliłem się i w naturalnym odruchu szacunku i wdzięczności 

ucałowałem jego ręce, on zaś przeżegnał mnie, błogosławiąc bez słów. Podobnie 

zachował się wobec innych, a chłopaka objął i długo trzymał w ramionach. Gdy 

już wszyscy dopełniliśmy tego, co było trzeba, ruszyliśmy w stronę ściany lasu i 

po kilku chwilach weszliśmy między drzewa, pewnie prowadzeni przez tego, 

który był tu przewodnikiem grupy. Powinienem właściwie powiedzieć, że miałem 

jeszcze jednego przewodnika, którego widzieć się nie dawało, ale którego 

obecność czułem całym sobą. I z tym odczuciem zakończyłem miniony etap życia 

i wkroczyłem w nieznane, które niosło w sobie tyleż obaw, co ciekawości i dobrej 

nadziei.  

Para starych gospodarzy, cudownych ludzi, zniknęła za nami, ja natomiast, 

pomny słów Jany, nie spojrzałem wstecz – choć bardzo mnie korciło. 

 

KONIEC 

 

 

 

 

 

 



392 
 

Podziękowania 

 

Ta książka nigdy by nie powstała, gdyby nie ofiarna pomoc wielu ludzi, 

którzy towarzyszyli mi w ciężkiej chorobie, jaka mnie nawiedziła przed półtora 

rokiem. Chcę tu wymienić kilkoro z nich – choć oczywiście nie wyczerpię całej 

ich listy. 

Zacząłem pisanie dwa lata temu, lecz musiałem je przerwać, gdyż powaliła 

mnie groźna, rzadka przypadłość zdrowotna i byłem na najlepszej drodze na 

tamten świat. Ale dobry Bóg zarządził inaczej i zesłał mi ratunek w postaci 

wspaniałych lekarek, które odciągnęły mnie znad krawędzi przepaści. 

Dlatego chcę w pierwszym rzędzie wyrazić moją wdzięczność właśnie im: 

pani dr.n.med. Annie Lewandowskiej i pani dr.n.med. Katarzynie 

Lewandowskiej, pracującym razem na jednym z oddziałów szpitala przy ulicy 

Płockiej w Warszawie, gdzie zaległem jak kłoda na trzy miesiące. Ich upór oraz 

dociekliwość w szukaniu przyczyny mej choroby i sposobu jej wyleczenia to 

fantastyczny przykład wysokich kompetencji zawodowych, lekarskiej 

determinacji i ofiarności w sytuacji, w której niejeden, nawet najbardziej 

utytułowany i doświadczony medyk poddałby się, skazując mnie tym samym na 

pewną śmierć.  

Ponadto obydwie te znakomite lekarki – nawiasem mówiąc rodzone 

siostry! – miesiącami podtrzymywały mnie na duchu, poświęcając wiele czasu 

trosce o mój stan psychiczny (a był zaiste fatalny) i wzmacnianiu mej woli 
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wyzdrowienia (a ta nieraz przygasała). Również po wyjściu ze szpitala 

sprawowały nade mną opiekę medyczną, doprowadzając do sprawności i stanu 

używalności te resztki zdrowia, jakie mi pozostały. Mogłem więc dzięki nim 

wrócić krok po kroku do pracy nad książką, zakończyć ją i udostępnić 

czytelnikom –   których, jak się okazuje, nie brakuje. 

Następnymi osobami, którym winien jestem ogromną wdzięczność to mój 

przyjaciel Zbyszek Roman i jego wspaniała żona Dorota. Przez cały szpitalny 

czas byliśmy w codziennym kontakcie telefonicznym, a rozmowy te trzymały 

mnie w pionie i przypominały, że życie może będzie jeszcze wspaniałe. Gdy 

wróciłem do domu, a potem do pisania, Zbyszek towarzyszył mi – i nadal 

towarzyszy – w mej rekonwalescencji. Przy okazji recenzował na bieżąco kolejne 

fragmenty tekstu, bez ogródek komentując to, co w nim dobre, a co złe. Z naszych 

rozmów wykluła się ostateczna postać książki – i uważam, że nienajgorsza. 

Pragnę też gorąco podziękować moim dzieciom. Tak się losowo złożyło, 

że z trójki mych synów tylko jeden – Paweł – jest przez cały czas w Polsce i to on 

osobiście, z oddaniem wspierał mnie – również w ich imieniu – w szpitalnej i 

chorobowej niedoli. Byli i są nadal ze mną, każdy na swój sposób i wedle swych 

możliwości, co jest bezcennym, synowskim oparciem podczas mego powrotu do 

życiowej normalności. Cała ta historia bardzo nas do siebie zbliżyła i 

scementowała nasze więzi rodzinne.  

Nie jestem w stanie wymienić wszystkich, którzy pomagali i wciąż 

pomagają przezwyciężyć tamto niebezpieczne tąpniecie w mym życiu i jego 
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skutki. Przekonałem się, że jest wszędzie wokół nas mnóstwo utajonego dobra, 

które nie zawsze dostrzegamy w codziennej bieganinie, ale które ujawnia się w 

sytuacjach dla nas ekstremalnych. Dziękuję więc wszystkim, którzy byli i są ze 

mną, za wspieranie mnie na różne sposoby, także za pomoc w sprawach niby 

banalnych i prozaicznych, ale dla chorego ważnych.  

Dziękuję też szefostwu i kolegom z radia WNET za możliwość szybkiego 

powrotu na antenę z moją cykliczną audycją muzyczną, a tym samym za 

wyrwanie się z izolacji społecznej i odzyskanie kontaktu ze światem jako ktoś 

użyteczny dla innych.  

 

 

 


