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Obraz pierwszy: Absolut Repair
…było zimno, potwornie zimno. Świt zastał 
ich w górskim szałasie nieopodal lodowca 
Turtmann. Policzył wszystkich, nikogo nie 
brakowało, później przypomniał sobie, że 
palec zawahał się nad ciałem Karla. Zrozu-
miał, że jego pierś nie unosiła się już w rytm 
oddechu, ale dziwnie wzniesiona kierowała 
zamarznięte sutki w stronę ręcznie malo-
wanych desek stropu. Wycieńczeni długą 
wędrówką i mrozem nie zauważyli nawet, 
jak Karl rozebrał się do pasa i zasnął. Potem 
zeszli do miasteczka, a kiedy rozebrali go 
zupełnie, aby umyć jego ciało przed ostatnią 
drogą, odkryli na podbiciach jego stóp dziw-
ny ornament. Nie wiedzieli jeszcze wtedy, 
że w tajemny sposób powielał on fragment 
innego ornamentu, którym była gigantyczna 
grzybnia o powierzchni kilkunastu kilome-
trów kwadratowych, która w ciągu ostatnich 
trzech tysięcy lat przerosła białymi nitkami 
ziemię, na której zbudowano miasteczko 

Zinal. Gdyby można było, usunąwszy zie-
mię i skały, pozostawić splątaną strukturę
białych linii, mogliby dostrzec w niej tajem-
nicze formacje i przezroczyste fi gury także
tych, których pewien profesor z Heidelbergu
ustawiał wieczorami w kręgi. Tych, którzy
patrząc w oczy sąsiadów, widzieli w nich
zmarłe siostry i szaleńcza tęsknota kazała
im rzucać się w ramiona kogoś, kogo jeszcze
przed chwilą powitaliby zaledwie uprzej-
mym skinieniem głowy. I gdyby lodowiec,
który zimnym językiem dotykał najdalej na
wschód wysuniętego domu, tego samego,
pod którego progiem znaleziono małą Ro-
sie, odwrócono dnem do góry, zauważyliby,
że jedno z odgałęzień białych nici utworzy-
ło na lodowej powłoce regularną strukturę
przypominającą runy, i gdyby umieli je od-
czytać, utworzyłyby napis Weisshorn ozna-
czający nazwę góry, z której spływał lodo-
wiec, i który był jednocześnie nazwiskiem
Heinza, tego samego, pod którego domem
znaleziono małą Rosie, która zaginęła w pe-
wien zimowy wieczór. Zrezygnowano z po-
szukiwań w przeddzień Wigilii, by odnaleźć
ją po czterech miesiącach pod rozmarzniętą 
ziemią klombu, z którego wystawał kawa-
łek jej organdynowej sukienki, klombu, na
którym Heinz sadził swoje rzadkie odmiany
azalii i rododendronów, a potem skoczył na
nartach w oblodzony żleb tak wąski i stromy,
że kiedy odnaleźli go po wielu tygodniach,
jego twarz była płaska i skośnooka jak twarz
Chińczyka, którego głowa jak jedna z wie-
lu leżała w trawie. Na zdjęciu z egzekucji
z czasów wojny bokserów, które nie wiado-
mo dlaczego wisiało w korytarzu w salonie
fotografi cznym Kurta Wexelbergera, w sa-
lonie, który bezpośrednio sąsiadował z per-
fumerią Uri Weisshorna, dziadka Heinza, na
której szybach widniał od ponad roku napis
będący reklamą odżywek i kremów Absolute
Repair…

(do czytania na głos, 
z towarzyszeniem 
chińskiego instrumentu 
erhu o barwie zbliżonej 
do ludzkiego głosu)
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Obraz drugi: Miasto jako Metafora
(głos ze wschodnim akcentem + erhu)

Na Pustyniach Zachodu istnieją jeszcze porwa-

ne Ruiny Mapy, zamieszkane przez zwierzęta 

i Żebraków; w całym Kraju nie ma poza tym 

żadnego reliktu Dyscyplin Geograficznych.

(Suárez Miranda: Podróże rozważnych mężów, księga czwarta, 

rozdz. XLV, Lérida 1658, za: Jorge Luis Borges, O ścisłości w na-

uce, przełożyła Zofi a Chądzyńska)

...na określenie Boga używa się słowa Elohim, 

które jest formą liczby mnogiej od rdzenia eloh,

zwykle odnoszącego się do tego co boskie. Ten

rdzeń pochodzi od innego, jeszcze starszego 

rdzenia: el, który oznacza Boga, bóstwo, moc, 

siłę itd. Użycie liczby mnogiej w imieniu Boga 

oraz niejasność jego etymologii [...] wydaje 

się dowodzić ofiarniczej natury pierwotnego 

bóstwa, która przejawia charakter double bind 

istoty zarazem przeklętej i ubóstwianej.

(René Girard, Początki kultury)

Ciemny korytarz przecinał pasek zimnobłękit-
nego światła wydobywający się spod metalo-
wych drzwi, zwykle o tej porze zamkniętych. 
Gdyby ktokolwiek ośmielił się przyłożyć
ucho do owej szczeliny, usłyszałby także nie-
codzienny w tym miejscu i o tej porze wielo-
języczny gwar.

Dotychczas jedyne głośniejsze dźwięki, jakie 
można było usłyszeć w tym pomieszczeniu,
były mokrym poświstem szybkoobrotowej
piły, służącej zwykle do przecinania twardej 
tkanki żeber i nacinania czerepów w rutyno-
wych przygotowaniach do sekcji.

Gwar przyciszonych głosów dochodził znad 
jednego z sześciu marmurowych stołów pro-
sektoryjnych, skąpanych w mieszaninie świa-
tła sodowych lamp i powoli rozjaśniających
się szarożółtych matowych szyb.

Niecodzienna była nie tylko pora. Zwykle
sekcję przeprowadzał jeden patolog lub le-
karz w towarzystwie dwóch lub trzech stu-
dentów medycyny. Robili to zawsze w prawie
zupełnej ciszy, czasami tylko wymieniając
szeptem uwagi na temat zmienionych wsku-
tek choroby lub wypadku organów.

Tym razem stół otaczało sześć postaci. Rozma-
wiali po angielsku, ale wśród nakładających 
się na siebie, szybko rzucanych słów można
było wyróżnić głos z silnym niemieckim ak-
centem. Należał do Hermana Wexelbergera,
jednego z najbardziej znanych patomorfolo-
gów z Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu.
Jeszcze jeden głos ze śpiewnym akcentem
zdradzał inną narodowość, był to głos Władi-
mira Chlebnikowa z Instytutu Mikrobiologii
w Nowosybirsku, jednego z największych au-
torytetów w dziedzinie mikologii. Niezwykły 
był też obiekt ich dywagacji.

Było nim ciało 52-letniego mężczyzny, zwa-
nego ze względu na urząd i sprawowaną wła-
dzę El Presidente.
Nawet najbliżsi (o ile miał takowych) zwraca-
li się do niego w ten sposób.

Także teraz, wśród przyciszonych głosów wy-
mieniających ze sobą terminy naukowe i pró-
bujących ustalić przyczynę zgonu, padało to 
słowo, tak jakby prawdziwe imię i nazwisko
na zawsze zniknęło pomiędzy wnętrznościami
wyprutymi z otwartego ciała i ułożonymi cia-
sno, jak na ofi arnym stole, na metalowej tacy
z nierdzewnej stali.

El Presidente zarządzał miastem nieprzerwa-
nie od 21 lat. W czasie pierwszych wyborów
w błyskotliwy sposób pokonał rywali, z mło-
dzieńczą werwą i erystycznym zacięciem ripo-
stując ich nieudolne strategie. Przed młodym
zwycięzcą otworzyły się wszystkie salony
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miasta. Bywał zapraszany przez najznako-
mitsze rody i gildie. Brał udział w koncertach
dobroczynnych, otwierał szpitale, parki, nowe 
budowle, nadawał nazwy nowym ulicom i ro-
bił to, co zwykle robić powinien prezydent, 
sprawując swój urząd. Nawet najbardziej 
opozycyjne i awangardowe stowarzyszenia
otwierały przed nim drzwi, dotychczas uchy-
lane tylko dla wtajemniczonych. Promieniał.
Jego nienaganny wygląd (zbyt nienaganny),
entuzjazm obywateli, przychylność mediów 
i kręgów gospodarczych sprzyjały nieustają-
cej aurze wyjątkowości. Wtedy jeszcze nikt 
nie dostrzegał, że nad serdecznym, szerokim,
wypełnionym listerinową bielą uśmiechem
i pod starannie (zbyt starannie, jak uważali 
niektórzy) ułożoną fryzurą kryją się zimne 
szarobłękitne oczy, których niezwykłą ce-
chą było to, że prawie nigdy nie mrugały, tak 
jakby pod żywą i ruchomą skórą twarzy była 
ukryta inna, z błękitnego lodu, którą dostrzec
można było tylko przez dziury otwartych 
i znieruchomiałych powiek.

Bywa tak, że rozpęd i bezwładna siła entu-
zjazmu napędzanych przez jednostajnie przy-
spieszony ruch zbiorowych mechanizmów 
trwają w swojej trajektorii, pomimo że obok 
pojawiają się pierwsze symptomy nadciąga-
jącej burzy. Kiedy w bogatym i mieszczań-
skim mieście pojawia się niekonwencjonalny 
artysta, natchniony kompozytor, szalony po-
eta, to dla establishmentu dowód ich liberal-
nego, kosmopolitycznego przyzwolenia na 
poszerzenie horyzontu percepcji. Ale dla El 
Presidente poeta był wysłannikiem obcego 
cesarstwa.

Pierwsze symptomy pojawiły się, kiedy za-
stępca El Presidente spoliczkował publicznie 
znaną aktorkę, która odmówiła podpisania 
listy lojalności. Pomimo międzynarodowej 
renomy teatru cofnięto subsydia.

Jakiś czas później, w jednym z zaułków mia-
sta, znaleziono pobitego do nieprzytomności
męża aktorki. Ponieważ był pijany, nikt nie 
próbował łączyć tego z atmosferą skandalu 
wokół teatru, tym bardziej że w tym czasie,
w kuluarach i nie tylko, mówiono o artyście
wizualnym Aaronie Goldbaumie, którego 
wystawa została zamknięta w przeddzień
wernisażu na skutek osobistej interwencji El 
Presidente. Artysta ów na jednej z fotografi i 
w niekorzystny (zdaniem przemysłowego
lobby) sposób przedstawił jedną z wiodących 
fabryk, należących do magnata i jednocześnie 
przyjaciela El Presidente. Wystarczył jeden
telefon do służalczego dyrektora galerii, by 
wystawa nie ujrzała dziennego światła.

Z czasem coraz więcej artystów emigrowało
z miasta, a nawet z kraju. Zamykano księgarnie,
teatry i galerie. Ulice pustoszały. Gigantyczne
kredyty zaciągnięte przez miasto w prywatnych
bankach zmuszały do coraz dłuższych wyłą-
czeń prądu i nikt nie wychodził po zmroku.
W zimowe noce jedyne plamy światła rozlewa-
ły się wokół starego centrum, zajętego obecnie
przez nocne kluby ze striptizem i bary go-go.
Najjaśniej jarzyła się gigantyczna, biała cza-
sza stadionu, który El Presidente za pożyczo-
ne pieniądze wybudował w samym centrum
zabytkowej dzielnicy willowej. W dni, kiedy
rozgrywano mecze, hordy pijanych i agre-
sywnych mężczyzn przesuwały się chwiejnie
wzdłuż wypielęgnowanych ogrodów, sikając
cuchnącym moczem z wezbranych podbrzuszy
na rododendronowe klomby, omszałe popiersia
i nieczynne rzeźbione fontanny. Wkrótce zabra-
no się także za ludzi marginesu (jak to ofi cjalnie
nazwano), czyli włóczęgów, żebraków i bez-
domnych. Ulokowano ich w białych kapsułach
mieszkalnych na obrzeżach miasta. (Biały ko-
lor był, zdaje się, ulubionym kolorem El Pre-
sidente). Teren wokół rozrzuconych bezładnie,
bez żadnego planu zagospodarowania, kapsuł
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otoczono zasiekami, wyrywkowo kontrolowa-
nymi przez paramilitarne oddziały utworzone ze 
zwerbowanych, głównie spośród uczestników 
meczów i gigantycznych wieców, zagorzałych 
zwolenników El Presidente.

W następnym roku do ciągle rozrastającego 
się „białego miasteczka” zaczęli dołączać
starsi ludzie, wyrzucani brutalnie ze swoich 
mieszkań zajmowanych przez prywatne kon-
sorcja budowlane.

Mechanizm był prosty: miejskie wodociągi,
których dyrektorem był jeden z najbliższych 
przyjaciół El Presidente, wystawiały niemoż-
liwe do spłacenia rachunki, czasami stoso-
wano metody bardziej „bezpośrednie”, para-
doksalnie także związane z wodą, takie jak 
zalewania lub odcinanie dopływu wody.

Ostatni z niezależnych teatrów zamknięto pod 
pozorem wystawienia wywrotowej i niepra-
womyślnej politycznie parodii rządów El Pre-
sidente pod ironicznym tytułem: Ciało w 90%

składa się z wody. Jednym z głównych ele-
mentów scenografi i była kurtyna wodna, jed-
nak w czasie próby generalnej na skutek braku 
dopływu wody kurtyna nie zadziałała.

Wkrótce jedyne przedsięwzięcia o masowym 
charakterze odbywały się na stadionie oraz 
w dziwnym hybrydalnym zamku, „odbudo-
wanym” według planów znalezionych przez 
jednego z byłych funkcjonariuszy partyjnych 
w opuszczonym forcie. Pompatyczna archi-
tektura tego molocha miała udowodnić tajem-
ne związki plemion słowiańskich zamiesz-
kujących niegdyś te ziemie z Aleksandrem 
Macedońskim. Podobno El Presidente osobi-
ście wprowadzał liczne poprawki do projektu, 
ale z pewnością całkowicie jego autorstwa był 
projekt tunelu prowadzącego spod zamku pod 
główną płytę stadionu.

Z czasem terror i prześladowania przybrały
na sile, a ich częstotliwość nabierała dziwnej
regularności współzależnej od masowych im-
prez na stadionie. Jak na ironię, na ogromnym,
pustym i niezagospodarowanym placu w cen-
trum miasta powstała budowla w kształcie
dwóch nachylonych ku środkowi dłoni, którą 
nazwano Fontanną Wolności. Podobno po-
wstała według rysunków samego El Presiden-
te, w porę odnalezionych w majtkach strip-
tizerki, w które zostały omyłkowo wciśnięte 
zamiast banknotu.

W kulminacyjnym momencie szalejącego
terroru, w ciemnościach przerywanych tyl-
ko błyskami policyjnych wozów bojowych,
łunami podpalanych kamienic i wybuchów
petard, nad miastem pojawiły się setki pa-
pierowych lampionów, ich łagodne światełka
jak roje świetlików unosiły się nad korytem
rzeki wypełnionej po brzegi plastikowymi
butelkami. Nagle zerwał się wiatr, który, nie
wiadomo dlaczego, skierował je w stronę sta-
dionu, jedynego rzęsiście oświetlonego punk-
tu w czarnym negatywie miasta. Wiatr ustał
i część z nich wylądowała na białej czaszy
rozpiętej nad trybunami, wypalając w niej
ażurowe wzory. Był to moment, kiedy El
Presidente ruszył właśnie w stronę znanego
piosenkarza, którego koncert opłacony był
z pieniędzy podatników, z haraczy od lojal-
nych kamieniczników, właścicieli burdeli
i nocnych klubów. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi
na stadionie, a także inni mieszkańcy za po-
mocą kamer telewizyjnych i przemysłowych
w domach, do których docierał jeszcze prąd,
mogło zobaczyć ostatnie kroki El Presidente
wykonane o własnych siłach. Ostatni krok 
przypominał wierzgnięcie i ubrana w biały
garnitur postać zastygła w pozycji stojącej
z ręką wyciągniętą w stronę piosenkarza ce-
lebryty. Przez następny tydzień tysiące analiz,
niezliczone konsylia i diagnostyczne narady
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nie potrafi ły wyjaśnić katatonicznego stadium 
El Presidente. Leżał na łóżku, nie reagując 
na żadne bodźce i nie przyjmując pokarmów, 
a wyciągnięta ciągle w geście powitania ręka 
wskazywała sufi t.

Dopiero analiza krwi w tak zwanym ciemnym 
polu wykazała obecność nieznanych zarodni-
ków. Były to uwicione zarodniki pływkowe
z gromady blastocladiomycota.

Kiedy pierwsze namnożone kultury pączko-
wały i wzrastały w szalkach Petriego, El Pre-
sidente był już praktycznie w agonii. Rozbież-
ności wyników analiz opóźniały diagnozę. 
Jedynym wspólnym aspektem w badaniach 
mikrobiologicznych było niezwykłe podo-
bieństwo substancji z mnożących się tworów 
do ochratoksyny produkowanej przez grzyby
z gatunku Aspergillius, których toksyczne me-
tabolity łatwo wchodzą w reakcje z białkami 
i kwasami nukleinowymi. Wykazano też, że 
ekstrakt z grzyba hamował różnicowanie adi-
pocytów poprzez aktywację receptorów AhR.
Wtedy też porozumiano się z Instytutem w No-
wosybirsku. Profesor Chlebnikow z Instytutu 
Mikrobiologii przyjechał dokładnie w dniu, 
kiedy El Presidente wydał ostatnie tchnienie. 
Nigdy nie podano do wiadomości, kto wezwał 
pozostałych uczestników sekcji.

Z relacji Wexelbergera, odnalezionej wiele lat 
później w archiwach Laboratorium w Pasade-
nie, wynika, że Chlebnikow odkrył w ciele El 
Presidente nieznany gatunek grzyba. Narządy 
wewnętrzne były podobno tak przerośnię-
te obcą tkanką, że podczas sekcji napotkano 
ogromne trudności, aby je wyrwać lub wyciąć 
z otrzewnej i osierdzia. W jednym z najbardziej 
tajemniczych fragmentów raportu czytamy, że 
nawet to, co zwykli obywatele brali za wy-
nik fantazyjnego kunsztu fryzjerskiego, było 
ustrukturyzowanym grzybowym wykwitem.

Jeszcze przez wiele lat w ruinach miasta znajdo-
wano strzępki grzybni zrośnięte z białą materią,
którą zidentyfi kowano jako resztki czaszy sta-
dionu. Podobną tkankę znaleziono także w roz-
bitych kapsułach mieszkalnych na obrzeżach
miasta zamieszkiwanego już tylko przez zwie-
rzęta i żebraków, po którego ulicach czasami jak 
nierealne widma przemieszczały się wycieczki
Japończyków w białych maskach i rękawicz-
kach, pstrykających fl eszami w stronę prze-
rażonych bezpańskich psów i hord żebraków
z dziwnymi naroślami na twarzach i rękach.

Kiedyś w okolicach zrujnowanego stadionu 
od jednej z tych wycieczek odłączyła się mała
dziewczynka, po długich poszukiwaniach
usłyszano jej płacz dochodzący z podziemne-
go tunelu łączącego stadion z zamkiem.

W jednej z zamaskowanych komór odkry-
to dyski z zarejestrowanymi danymi, które
ujawniły, że kilkakrotnie na płycie stadionu
rozegrano tajne mecze piłkarskie bez udzia-
łu publiczności według pradawnego rytu
cywilizacji azteckiej. Rytuał ten skłaniał
zwycięską drużynę do złożenia samych sie-
bie w ofi erze. Zwycięzcom wyrywano serca
żywcem.

Doktor Yukio Fukushima, wybitny etnolog,
w wywiadzie dla magazynu „Nature” sko-
mentował to znalezisko jako kolejne trudne
zadanie dla etnologów, mówił tam między
innymi o dwóch typach przekazów: mitolo-
gicznym i historycznym. „Oczywiście – po-
wiedział – w porównaniu z monstrualną rolą,
jaką przybierały ofi ary z ludzi w przypadku
religii Azteków (niektórzy specjaliści podają 
przybliżoną liczbę 20 tysięcy ofi ar rocznie
w okresie poprzedzającym konkwistę), tych
kilka ekstremalnych zdarzeń na zamkniętym
stadionie nie ma większego znaczenia, są 
one jednak małym i jednocześnie ważnym
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ogniwem teorii mimetycznej, w której czło-
wiek, w wolny sposób decydując o swoich
wyborach, niemal ustawicznie wybiera prze-
moc”.

Obraz trzeci: Kultura Materialna
(fragment opisu inwentaryzacyjnego, 
werble + erhu)

Pierwsza próba inwentaryzacji sporządzona
przez doktora Yukio Fukushimę – wybitnego
etnografa, badacza kultury materialnej oraz 
kustosza Museum of Natural History w Edyn-
burgu – w dniu, kiedy po raz pierwszy otwar-
to kamienne drzwi komory, odkryte pod płytą 
stadionu, na którym składano ofi ary z ludzi.

Od wewnętrznej strony bramy znajduje się
dokładna kopia rysunków naskalnych z Tassili
z terenów Sahary datowanych na późny neo-
lit, znajdują się tam przedstawienia tańczą-
cych w ekstazie postaci antropomorfi cznych
z halucynogennymi grzybami oraz postać sza-
mana z głową w formie łba pszczoły. Z jego
ciała wyrastają grzyby. Trzyma je również 
w swoich dłoniach.

Światło latarki wydobywa kolejno z mroku:

–  dwie wielkie soczewki z górskiego kryszta-
łu oprawione w polerowaną cynę,
–  pojemnik na wetiwer z polerowanej laki,
– latarnię z lazurytu inkrustowaną srebrem
z powtarzalną inskrypcją złotej liczby,
– fotografi ę barytową przedstawiającą tance-
rzy sufi  wirujących na ogromnym, pokrytym
abstrakcyjnymi wzorami dywanie,
– 25 muszli czarnych małży w kamiennym
garnku z nalepioną kartką: „odpływ Glenmo-
range Coast 1924 rok”,
– nóż z damasceńskiej stali w spleśniałej po-
chwie ze skóry węża, z inskrypcją z wyle-

wanego złota, trzy litery w starohebrajskim: 
alef–lamed–heh,
– koronkę splecioną z białych końskich wło-
sów z motywem swastyki,
– arabskie astrolabium ze złota, we wnętrzu
mechanizmu tkwiła zrolowana polaroido-
wa fotografi a przedstawiająca płonące szyby
w Kuwejcie,
– baptysterium z alabastru wypełnione za-
krzepłą krwią,
– zielone berło z jadeitu,
– słoik z piaskiem z napisem na przyklejonym
do szkła plastrze opatrunkowym: El Alamein.

W prawym narożniku komory spoczywa-
ła przechylona na bok szafka z intarsjami
i szufl adami, pobieżne oględziny zawartości
szufl ad ukazały fetysze z Fidżi, woskowe an-
tropomorfi czne fi gurki ponakłuwane igłami,
szmaciane lalki z głowami sporządzonymi
z wysuszonych muchomorów, pochodzące
prawdopodobnie z terenów Jakucji.

Było tam też kilka bambusowych fl etów 
i chiński instrument erhu.

Z dolnych półek słabnące światło latarki
przekazało pamięci etnografa stosy tarcz
z Gabonu i Kamerunu, pęki włóczni i koł-
czany pełne strzał o dziwnym, niepokojącym
zapachu.

To, co doktor Fukushima wziął początkowo
za pajęczynę, okazało się ażurową struktu-
rą strzępiastej grzybni oplatającej wszystko
białymi nićmi; każdy ruch otwierał kolej-
ne owocnie, wypełniając stęchłe powietrze
chmurami śmiertelnie niebezpiecznych za-
rodników.
Błyszczały w świetle latarki jak miliardy ma-
łych świetlików.

To był ostatni obraz, który zobaczył, umierając.
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Obraz czwarty: Mimesis
(delikatne uderzanie palcami
w obudowę instrumentu)

W sierpniu 1998 roku francuska spółka han-
dlowa z Meschers-sur-Gironde zażądała od 
wydawnictwa Flammarion zniszczenia 18 
tysięcy książek, które były początkiem wpro-
wadzania do sieci dystrybucyjnej dzieła, mają-
cego wkrótce triumfalnie wypełnić wszystkie 
księgarnie Europy. Autorem książki był Mi-
chel Houellebecq, tytuł brzmiał: Cząstki ele-

mentarne. Powodem był opis realnie istnieją-
cego kempingu o nazwie Espace du Possible. 
Houellebecq napisał o tym miejscu, że „jest 
to schronienie sfrustrowanych seksualnie hi-
pisów, którzy w lekko sekciarskim klimacie 
mętnego New Age oddają się rozpuście”. 
Dalej, jak pisze autor nieautoryzowanej bio-
grafi i MH, Denis Demonpion, „bohater obda-
rzony kompulsywną seksualnością” spotyka
„znerwicowane byłe działaczki lewicy praw-
dopodobnie seropozytywne”, usta „do robie-
nia laski” i „karmiczne cipy”. Houellebecq 
zmuszony do ustępstwa miał jedną noc, aby 
zmienić nazwę kempingu, musiał wymyślić 
nazwę mającą taką samą liczbę znaków – czy-
li szesnaście. Nowa nazwa brzmiała: Lieu du
Changement (Miejsce Odmiany). W czasie 
rozprawy pisarz Philippe Sollers przeczy-
tał list, w którym padło znamienne zdanie:
„przetwarzanie rzeczywistości w fi kcję jest,
aż wstyd o tym przypominać, jednym z wa-
runków literatury jako sztuki [...] literatura
jest przestrzenią możliwego, wszystkiego co 
możliwe. A nawet tego co niemożliwe”1.

Inny pisarz, Dominique Noquez, odczytał list,
w którym wspomniał o istniejącym od dwóch 
stuleci pojęciu pisarza realisty i o tym, że 
nadchodzą czasy, gdy żaden pisarz nie będzie 

1 Demonpion D., Michel Houellebecq, Warszawa 2009.

mógł napisać „ta cola jest ohydna” lub „w mo-
jej toyocie strzela gaźnik”. Nie jest intencją 
tego tekstu szczegółowy opis tego incydental-
nego zdarzenia, sprawę zakończył salomono-
wy wyrok sądu i ugoda z wydawnictwem, po-
parta sumą, która w obliczu mającego wkrótce 
nadejść gigantycznego sukcesu książki była
małym ułamkiem wpływów Flammariona 
i tantiem Houellebecqa.

Sukces nie niweczy wcześniejszej groźby
o archaicznym podłożu, na którym motłoch
wiedziony instynktem naśladowczym staje 
naprzeciw ofi ary.

Istotne jest skojarzenie z „mordem założyciel-
skim”, który jest, według René Girarda, pod-
stawą teorii konfl iktu mimetycznego. Girard 
formułuje to następująco: „przyczyną pożąda-
nia nie jest obiektywna wartość obiektu pożą-
dania – czy byłaby to rzecz, partner seksualny, 
bogactwo, pozycja społeczna; to pożądanie 
Innego warunkuje pojawienie się, wzrost albo
zanik owego uczucia”2. Według Girarda, po-
wstanie i rozwój kultury warunkują tylko dwa
dążenia – pragnienie naśladowania innych
oraz poszukiwanie kozła ofi arnego.

Obydwu tym dążeniom towarzyszy przemoc.
To przerażający paradoks, gdy uświadomimy
sobie związek tej intelektualnej prowokacji
z podstawowymi fundamentami cywilizacji.
W ujęciu Girarda pojęcie „kozła ofi arnego”
może mieć także charakter kolektywny. Jego
przeciwstawnym biegunem jest tłum, który nie
jest w stanie oddziaływać na przyczyny natu-
ralne, szuka więc dostępnej przyczyny, która
mogłaby zaspokoić odczuwany przez niego
głód przemocy. W nie zawsze przetłumaczal-
nych czy adekwatnych grach językowych
Girarda pojawia się angielskie określenie

2 Girard R., Początki kultury, Kraków 2006. 
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mob (motłoch, tłuszcza). Dobitnym przy-
kładem są stereotypowe oskarżenia podczas 
epidemii dżumy skierowane w stosunku do 
Żydów, spełniających w tym wypadku rolę 
kolektywnego kozła ofi arnego. Zakładając 
słuszność teorii mimetycznej i stałą obecność 
„założycielskiego mordu” w historii i rozwo-
ju kultury, można odnaleźć echa archaicznej 
przemocy prawie w każdym kryzysie, prawie 
w każdym momencie historii, która obfi tuje 
w akty prześladowcze.

Być może skrzętnie tłumiona kolektywna
opozycja mob (motłoch) i artysta jako Inny 
jest odległym cieniem teorii Girarda. Niechęć 
lub lęk urzędniczych elit wobec nieprzewidy-
walnego i niepojmowalnego jest lękiem mo-
tłochu przed odkryciem jego prawdziwych 
zamiarów. Tak jakby prawda nie mogła się
uwolnić z ludzkiej pamięci, odrzucana w ko-
lejnych aktach ekspulsji i konfrontacji.

Zdumiewająco nowocześnie, nowocześnie 
i złowrogo, w kontekście ekspulsji brzmi tekst 
teologa Godfreya Hermanta z 1676 roku:
„biedni to szkaradne widma, które zakłóca-
ją spoczynek obywateli, przerywają radości
rodzinne i niweczą spokój publiczny. Trzeba
uciszyć krzyk tych nędzarzy, którzy ścigają 
spokojnych mieszczan nawet w ich własnych
domach i łączą się w ruchy zbrodnicze”3. 336
lat później podobny powód „przerywania ra-
dości rodzinnych” spowodował w Poznaniu 
ekspulsję kontrspołeczeństwa poza granice,
wewnątrz których mógłby zostać „zniweczo-
ny spokój publiczny”.

Bronili ich artyści i intelektualiści – inni Inni.
Nieważne, że w grupie tych „innych” byli też
ci, którzy dawali się jowialnie poklepywać po

3 Delumeau J., Strach w kulturze Zachodu, Warszawa 
1986. 

plecach. Gesty, umizgi i strategie pojednaw-
cze w większości podszyte są tym samym
pierwotnym strachem przed reprezentantem
sacrum. Być może wielu stosujących w prak-
tyce politykę kulturalną (cóż za ohydny ter-
min) nie słyszało nigdy o aferze Helmsborro
i upokorzeniu, jakiego doznał prawicowy
senator Jesse Helms za sprawą artysty Hansa
Haacke.

Prawdziwe źródło lęku tkwi w nieprzewidy-
walnej sile sztuki, która w nieokiełznanym
zrywie może ośmieszyć i zdemaskować zło-
wrogą rolę wielkiego kapitału poprawiającego 
reputację wielu biznesmenów i polityków. Do
kanonu historii przeszła praca wspomnianego 
artysty pod tytułem A Real Time Social Sys-

tem, składająca się ze 140 czarno-białych fo-
tografi i starych kamienic w centrum Nowego 
Jorku, które wykupił biznesmen Shapolsky, 
żeby wyrzucić z nich mieszkańców, zburzyć
i sprzedać kosztowne parcele. Muzeum Gug-
genheima, gdzie miała się odbyć wystawa,
pod naciskiem fundacji zrezygnowało z eks-
pozycji.

W sztuce często tli się zapowiedź zmian.
W sztuce zderzonej z polityką i władzą tli się
tykający zegar rewolty. Tłum przyglądający 
się tej konfrontacji wybierze w odwiecznym
mechanizmie kozła ofi arnego, by ponownie
w niekończącej się ekstensji wkroczyć na
„drogę, którą kroczyli ludzie niegodziwi”4.

Gdyby mord założycielski uznać za punkt ze-
rowy (zarodnik) w powstaniu kultury, to pącz-
kujące i ujawniające się w wielu punktach cza-
su i przestrzeni mechanizmy naśladowcze ze
swoim niekontrolowanym wzrostem mogłyby
utworzyć przestrzenną strukturę przypominają-

4 Girard R., Dawna droga, którą kroczyli ludzie 
niegodziwi, Warszawa 1992.
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cą rozrost grzybni. To rozrost niewidoczny, ale 
bezustannie nawarstwiany od zarania dziejów, 
obecny w rytuałach i mitach, w konfl iktach, 
w zbiorowej repulsji, wilgotny i grząski, zagar-
niający coraz większy obszar, w którym jedyną 
przedintuicyjną strukturę relacji stanowi lęk.

A zatem lęk przed kulturą dotyczy najbardziej 
archaicznych obszarów w dziejach ludzkości 
niezależnych od pozycji i wykształcenia, gdyż 
w każdym mniej lub bardziej symbolicznym 
akcie związanym z kulturą tkwi rdzeń mimesis 
budującej niekończącą się spiralę rywalizacji.

Zamiast podsumowania
(cisza)

20 kwietnia 1970 roku Paul Celan wstępuje 
w nurt Sekwany, aby już nie wyjść z niego ży-
wym, woda odbijająca refl eksy oświetlonego 
słońcem mostu Mirabeau przypomina piaski
plaży w Ostii z wsiąkającą w nią krwią Pa-
soliniego, żółtobiałe jak rozpalona słońcem 
płyta dziedzińca, na której przez dwadzieścia
pięć dni stała klatka z zamkniętym w niej Ezrą 
Poundem.

Kiedy język prześladowców i język ofi ary 
brzmią złowrogim podobieństwem, kiedy ten, 
który uwielbiał Dantego, od kalumnii jego po-
tomków traci zmysły, kiedy niemożność dyktu-
je poecie słowa: „łykałem grudki błota, w wie-
ży”, wtedy zaczynamy rozumieć metaforę, 
jakiej użyła Toni Morrison w swym słynnym 
wystąpieniu z okazji przyznania literackiej 
Nagrody Nobla, porównując język do żywej 
istoty. Powiada tam: „opresyjny język nie tylko 
wyraża przemoc, on sam jest przemocą”.

Słowo, a co za tym idzie, sfera symboliczna
potrzebują wstrząsu, „katastrofy systemicz-

nej” (jak nazywa to Girard), zerwania związ-
ku znaku z przedmiotem. Być może Sekwa-
na stała się Styksem, gdy Żyd, który przeżył
Zagładę, piszący w języku prześladowców,
dotarł do krawędzi słowa, zastanawiając się,
co było przed nim. I jeśli rację ma Merlin Do-
nald, że mit rozwinął się wcześniej niż mowa, 
mógł w tym ostatnim pasażu usłyszeć echo 
najdawniejszych konfl iktów, z których pozo-
stały tylko trzy wspólne dla wszystkich kultur 
punkty: Bóg, rytuał i język.                           
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