
1 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



2 

 

 

TOM III 
 

Ź  R  Ó  D  Ł  A 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wszystko płynie, dlatego też to i owo tonie.  

(Szkoła Heraklita, lekcja filozofii, około 475 p.n.e.)  

 
Tylko czas płynie rzeczywiście. 

(Szkoła podstawowa w Hajnówce, lekcja fizyki, XX wiek). 

 
- Dlaczego?... Dlaczego mi uciekasz? 

(Pięcioletnia Annie, biegnąc w głąb morza za balonikiem porwanym przez wiatr. Kronika wypadków w Brighton, 
1972). 

 
Cóż jeden człowiek? Całe cywilizacje toną. 

(W rozdziale „Najpiękniejsze listy samobójców w najpiękniejszych bibliotekach” – Library of Alexandria).  

 
Wszyscy utoniemy, ale...  

(W rozdziale „O nieuchronności istnienia”). 

 
Życie wyszło z wody.   

(Humanities Research Center).  

 
Absit omen (łac.) – oby to nie była zła wróżba.  

(W traktacie Le origini della scienza moderna, Padwa 1435).     
 

Daleko na północy, za siedzibą wiatru północnego, istniała Hyperborea, kraina o tak cudownym 
klimacie, że jej mieszkańcy prowadzili szczęśliwe, wolne od trosk i cierpień życie, a nasyciwszy się 
nim, odbierali je sobie, skacząc do morza ze skały. Skoczyli wszyscy, bez wyjątku. 

(Teopomp z Chios, w monumentalnej pracy Philippika, 350 p.n.e.).     

 
Fakt, że tak chętnie wracamy do książek Tolkiena, świadczy o tym, że ich nie rozumiemy, albo gdzieś 
na samym początku stało się z nami coś niedobrego i wracamy tam, by to sprawdzić.  

(William Kilpatrick w obszernej analizie prawa Murphy'ego, xxx  1983). 

 
Woda jest Praformą i Początkiem Wszystkiego, zatopmy się więc w myślach.  

(Pierwsi pustynni prorocy).  
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Człowiek uświadomił sobie, że „jest”, gdy to, co nazywa się „twarzą”, objawiło się mu w lustrze wody. 

(W rozdziale „Historia najważniejszych odkryć”, część I, „Świadomość”).  

 
Gdy pojawiła się świadomość, pojawiły się też specyficznie ludzkie potrzeby – chęć poznania świata i 
zrozumienia sensu własnego życia, lecz  im więcej człowiek rozumiał, tym większy ogarniał go 
niepokój. Chwilami miał wrażenie, że wszystko wokół jest chaosem, a jego istnienie nie ma 
najmniejszego sensu.  

(„Twilight Zone“, Season 1, episode 23, „A World of Difference").   

 
- Zauważyłem pewien fundamentalny rozdźwięk. Świadome życie jest głównym problemem 
świadomości – stwierdził Narcyz, młodzieniec niezwykłej urody, syn nimfy Liriope i bóstwa rzecznego 
Kefisosa, widząc swe odbicie w wodzie. Rozdźwięk ten był tak doskonały, że chłopiec wpadł w 
rozpacz i odebrał sobie życie.  

(W artykule „Co Narcyz wiedział  o narcyzmie?”, Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie und psychisch-gerichtliche 
Medizin, Berlin 1924). 

 
- Jest jeszcze druga strona lustra – rozległ się cichy głos – Ta prawdziwa. Wiem, myślisz, że poznałeś 
siebie, ale wszystko, co przeżyłeś i widziałeś, było jedynie iluzją... 
- ... „niejasnym przeczuciem – mówił dalej zdumiony Lewis – nęcącym przebłyskiem, nigdy nie 
dotrzymaną obietnicą, echem zamierającym w chwili dotarcia do twoich uszu”. 

 (Lewis Carroll w Krainie Czarów).  
 

Filozoficzna kwestia: „skąd przychodzimy i dokąd idziemy?” traci rację bytu, jeśli wypowiadamy ją  na 
morzu. Bezmiar płynnego żywiołu skłania raczej do pytania: „w co zostaliśmy wrzuceni i z czego 
wybawieni?”.  A więc jeszcze raz, od początku. 

(Klemens Aleksandryjski, około roku 210). 

 
Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad 
powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. 

(Księga rodzaju).  

 
Głęboka woda zbliżyła się do moich ust.  
Wyciekając z obfitego źródła Pana.  
Piłem i upiłem się  
Wodą żywą, która nie zabija. 

(Oda IX, którą odnalazł Olivier Clément, poszukując początków mistyki chrześcijańskiej). 

 
W Ogrodzie Rozkoszy Ziemskich kilkaset osób bez odzienia wykonuje z pozoru błahe czynności – 
prowadzi rozmowy, kosztuje owoców, ujeżdża dzikie zwierzęta, przede wszystkim jednak oddaje się 
miłości. Tak przynajmniej wyobrażał sobie to Hieronim Bosch i namalował na swoim słynnym 
tryptyku. Po zamknięciu skrzydeł bocznych ukazuje się Ziemski Glob w momencie kreacji. Oto 
Prapoczęcie! Zapłodniony zarodek unosi się na ciepłych wodach morza i deszczu.      

(Quoniam ipse dixit, et facta sunt; ipse mandavit et creata sunt – Bo On przemówił, a wszystko powstało; On 
rozkazał, a zaczęło istnieć, Psalm 33, wers 9).    

 
Ale pogoda zmieniła swe oblicze, 
naraz w chmurach Adad zagrzmiał. 
Gdy tylko usłyszeli głos boga, 
przynieśli asfalt, by uszczelnić wejście do statku. 

(Epos o Atra-hasisie, sumeryjska gliniana tabliczka z XVII wieku p.n.e). 
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 I z wichru powiedział Pan: „Aż dotąd, nie dalej! Tu zapora dla twoich nadętych fal”. I stało się, ocean 
ucichł, a skoro wystarczyło jedno Jego słowo, to jak Mu nie ufać, jak w Niego nie wierzyć? 

(Hiob 38, 1.8-11). 

 
Burza na morzu, jako ucieleśnienie śmiercionośnej potęgi żywiołów, stała się archetypem sytuacji 
granicznej, a tym samym idealną scenerią do objawienia boskiej mocy. Smagany wiatrem i 
pozbawiony gruntu pod nogami żeglarz, mógł oczekiwać tylko jednego – łaski bogów lub Boga – 
jedynej nadziei i ostatecznego oparcia.  

(W rozdziale „Woda i teologia. Próba uchwycenia płynnego zjawiska”).    

 
I Pan rzekł: Zgładzę z powierzchni ziemi ludzi, których stworzyłem, bo żal mi, że ich stworzyłem. 

(Księga Rodzaju). 

 
POTOP! 

(Noe). 

 
Był jakiś markotny... Zapytałam wtedy, czego jeszcze chcesz? Ty, Noe, którego nasz Miłosierny Pan 
obdarzył zaufaniem i życzliwością. Wprawdzie rzekł ci, że nastąpi potop i zgładzi wszystkich ludzi, ale 
natychmiast kazał ci zbudować arkę, byś mógł się w niej schronić wraz z rodziną i dobytkiem... 
Dopiero później dowiedziałam się, że ten zwyrodnialec już w wieku siedmiu lat znęcał się nad 
zwierzętami. 

(Naama, żona Noego w wywiadzie dla stacji telewizyjnej Al Jazeera. Doha, 2007. W rozdziale „Historyczne 
rekonstrukcje”).  

To chyba jakiś żart!? Żona Noego nie miała imienia. 

(W liście od czytelnika). 
 

- I co teraz? – zapytała, gdy znaleźli się na bezkresnym oceanie. 
- Zdajmy się na Opatrzność – odpowiedział. – Bóg jest mądry, dobry i pełen miłości do ludzi. 

(W opowiadaniu Druga Arka, o której wiadomo tylko tyle, że przepadła wieści). 

 
Odwieczna wiara z Opatrzność, jako nieustanną opiekę wszechwiedzącego i wszechmocnego 
Boga nad światem i każdym człowiekiem z osobna, prowokuje do odwiecznego pytania, skąd na 
świecie wzięło się tyle zła i tylu złych ludzi? W niektórych religiach opatrzność oznacza los albo 
przeznaczenie, co z kolei sugeruje zwolnienie z konieczności samodzielnego działania, czy wręcz 
myślenia, mimo iż zdrowy rozsądek podpowiada, że losowi trzeba wyjść naprzeciw lub choćby dać 
sobie pomóc. 

(Das muss man wissen – Allgemeinbildung, Würzburg 1805). 

 
Słyszałem o Opatrzności, a jednak nie widziałem nigdy ani Jej, ani czegoś co by Ją przypominało – 
dlatego sądzę, że nie istnieje. 

(Alexandre Dumas, Hrabia Monte Christo, powieść w odcinkach, Le Journal des débats, 1844). 

 
„Wiele było potopów”, wspomina Platon w dialogu Krytias, opisując zmiany, jakim uległ krajobraz 
Grecji po wycięciu lasów. „Z Attyki został tylko chudy szkielet ziemi – biada filozof. – Kiedyś woda nie 
spływała tak marnie, jak dziś, z gołej skały do morza, ziemia przechowywała ją w sobie i tę 
pochłoniętą wodę spuszczała w doliny, tworząc niezliczone źródła rzek. Do dziś jeszcze nad źródłami, 
których nie ma, stoją stare kapliczki”.  

(W głośnym sporze filozofów, podczas którego Platon założył się z Sokratesem, że przez następne dwa i pół 
tysiąca lat nikt nie dostrzeże destrukcyjnego wpływu człowieka na otoczenie. Ateny, 520 p.n.e.). 
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Gdy okazało się, że nie ma skutku bez przyczyny i że postępowanie człowieka rodzi określone 
następstwa, w północnych krajach nauczono się budować pochyłe dachy.   

(W rozprawie Abd el-Quadira, uczonego z Pendżabu, II wiek, p.n.e.).     

 
Cudowny wynalazek, nie sądzę jednak, by kiedykolwiek znalazł praktyczne zastosowanie.  

(Chrystus chodzący po wodzie, Galilea, I wiek naszej ery).     

 
„Ponieważ utopiłeś innych, utonąłeś i ostatecznie ci, którzy cię utopili, zostaną utopieni”. To zawiłe 
zdanie z mitologii hebrajskiej zawiera prostą myśl – wszelkie grzechy zostaną ukarane. Zgodnie z tą 
samą mitologią królestwo Szatana jest odbiciem królestwa człowieka. Kiedy rodzi się człowiek, w 
piekle pojawia się demon zrodzony na jego obraz.   

(Skarbnica Midraszy, rozdział „Szatan jako lustrzane odbicie człowieka”, Synaj, II wiek).  

 
Nie bójcie się. Wyszedłem na brzeg , by rozprostować nogi.  

(Szatan na plaży w Biarritz, we współczesnym dramacie). 

 
Potop wiązał się z piekielnym cierpieniem, jednak między piekłem a potopem istnieje zasadnicza 
różnica. Ten, kto znalazł się w piekle, nie może go opuścić – piekło jest cierpieniem nieskończonym – 
potop, podobnie jak czyściec, zakłada jego tymczasowość. 

(Tom XII, rozdział „Czy piekło było kiedykolwiek puste i czy przebywanie w nim jest gorsze niż nieistnienie?”). 

 
Jahwe wysłał Jonasza statkiem do Niniwy, by oznajmił jej mieszkańcom, że źle postępują. Gdy jednak 
dostrzegł, że krnąbrny posłaniec nie ma zamiaru spełnić Jego prośby, postanowił go ukarać. Najpierw 
zesłał straszną burzę, by wtrąciła go do morza, a potem wielką rybę, by go połknęła. Gdy Jonasz, 
spędziwszy we wnętrznościach ryby trzy dni i trzy noce – zespoliwszy się z tym, co zwierzęce – 
zrozumiał swój błąd, ryba wypluła go na brzeg. Przygoda Jonasza jest metaforą duchowości i 
duchowej przemiany. Duchowość jest bowiem dążeniem do przekraczania granic własnej egzystencji, 
a duchowa przemiana świadomym ograniczaniem własnego „ja” w imię wyższych wartości.  

(Profesor Nibelius o znaczeniu i aktualności Księgi Jonasza, 968).   
 

Odwrotnością utonięcia jest wynurzenie. O dziwo, wynurzenie się człowieka ze świata zwierzęcego – 
największy przełom w historii ludzkości – nie zasłużyło sobie nawet skromny pomnik, monumentów 
zezwierzęcenia jest za to bez liku. 

(Profesor Cornelius, postać z filmu „Planeta Małp”, 1968).     

 
Herodot pisze, że za wschodnim morzem mieszkali jednoocy ludzie, nazywani Arimaspami, którzy 
nienawidzili kozłonogich Argipejów. Issedonowie z kolei, lud obdarowany przez bogów garbem, na 
którym rosną kwiaty, nienawidzili jednych i drugich, mówiąc o nich, że to nie ludzie, lecz plugastwo 
wężowe, i że woń od nich bije nieznośna, bo z ust zamiast śliny cieknie im zgniły pajęczy jad.    

(Herodot, Historiae, Ateny, około 420 p.n.e.). 

 
Nie ma dla nas ratunku!? 

(Zdesperowani pasażerowie parowca „Princess Alice”, który zatonął w Tamizie razem z setką Londyńczyków 
wracających z wycieczki. Times, 1878).     

 
Nie nanieśliśmy jeszcze na mapy wszystkich wodnych szlaków. 

(Alfred de Vigny w powieści o fikcyjnej wyspie Gondal).  

 
Błądzimy, odkąd słowa przestały cokolwiek znaczyć. W nic już nie wierzę i niczego nie oczekuję.  
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(Bartolomeu Dias, portugalski żeglarz, który w 1488 roku opłynął południowy skrawek Afryki i nazwał go 
Przylądkiem Burz – Cabo das Tormentas – a król Portugalii Jan II przemianował go na Przylądek Dobrej Nadziei – 
Cabo da Boa Esperança).  

 
To wszystko jest jeszcze bardzo mgliste.  

(W rozdziale „Jak opowiadać z dokładnością zegara z Courtray, który przed grabieżą tego miasta w 1383 roku, 
wskazywał godziny poczciwym mieszczanom”). 

 
To mgła wynalazła kompas. 

(Nils Winther, Historia Wysp Owczych, Tórshavn, 1857).   

 
Coraz powszechniejsze uznanie znajduje teoria, że cudowny kamień magnetyczny, który swobodnie 
pływał w wodzie, jako że zawierał w sobie moce niebios i mógł ulepszyć świat, utonął w pobliżu 
duńskiej wyspy Falster. 

(Virtutes caelorum movebuntur, kazanie wygłoszone w Kolońskiej katedrze w 1666 roku).     

 
Nie mam konkretnego powodu, by odejść z tego świata. Chodzi tylko o to dziwne uczucie... Ciągle 
mam wrażenie, że ominęło mnie jakieś szczęście. 

(W rozdziale „Najpiękniejsze listy samobójców w najpiękniejszych bibliotekach” – Trinity College Library, 
Dublin).  

 
Niezliczona ilość książek, mówiących o tym, jak być szczęśliwym, sprawia, że tonący cieszą się byle 
czym i nie wołają o pomoc. 

(Związek Zawodowy Duńskich Ratowników. Oslo, 2014). 

 
O Wyspach Szczęśliwych wiadomo było tylko tyle, że nikt żywy do nich nie dopłynął, mimo to Grecy, 
wierząc, że naprawdę istnieją i leżą za Słupami Heraklesa, namiętnie ich szukali.   

(W szkicu powieści l’Ile de la Raison, której autor zaginął bez wieści). 

 
Mityczny Dedal nigdzie nie zagrzał miejsca. Najpierw uciekł z Aten na rządzoną przez Minosa Kretę, a 
potem, gdy go tam uwięziono, postanowił uciec. I nic to, że wyspa była pilnie strzeżona. Dedal, 
zręczny rzemieślnik, skonstruował skrzydła z piór spojonych woskiem i uciekł wraz z synem Ikarem, 
wzbijając się w powietrze. Mimo iż ojciec ostrzegł syna, by nie szybował zbyt wysoko, Ikar wzbił się 
pod niebiosa, a gdy słońce roztopiło wosk, nieroztropny chłopiec spadł do morza i utonął.  

(W liście pewnego Francuza, który w 1926 roku odwiedził Kretę).    

 
Egipski bóg słońca Re co noc przepływał swoją barką przez czarne wody krainy śmierci, po czym 
wracał w aureoli życiodajnych promieni, zwiastując kolejny nowy dzień. Obezwładniający strach, że 
któregoś dnia słońce nie wzejdzie i świat utonie w ciemnościach, był fundamentem władzy faraonów 
– królów kosmicznego porządku. 

 (W liście tego samego Francuza, który rok później roku odwiedził Kair).    

 
Utrzymywanie człowieka w strachu jest fundamentem wielu  religii, dlatego manipulowanie nim 
przetrwa egipskie piramidy. Jedynym zagrożeniem dla religii jest tylko inna religia, a najlepszym tego 
przykładem zdarzenie z okolic Baal-Sefon, gdzie w cudowny sposób rozstąpiło się Morze Czerwone, 
dzięki czemu Mojżesz poprowadził swój lud do Ziemi Obiecanej. Gdy nad ranem w ślad za Izraelitami 
ruszyli Egipcjanie, wody powróciły i zatopiły całe ich wojsko.  

(Około 1200 p.n.e.).  

 
Mojżesz dostał od Boga pokarm z nieba, wodę ze skały i 10 przykazań. Jedno z nich mówiło: „nie 
zabijaj”. Zatapiając egipskie wojsko, nie tylko je złamał, ale też okazał godną potępienia 
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niewdzięczność. Będąc niemowlęciem, wrzucony został bowiem do Nilu, skąd wyłowiła go 
córka faraona, ratując mu życie.   

(Pięćdziesiąty dziewiąty przypis do Józefa Flawiusza).    

 
Zaczęło się od tego, że kapłanka imieniem Rea złożyła śluby czystości, po czym zakochała się w bogu 
wojny Marsie, zaszła w ciążę i urodziła bliźnięta – Remusa i Romulusa. To, że współżyła z bogiem, nie 
wiele jej pomogło, za złamanie ślubów skazana została na śmierć – okrutną śmierć przez zakopanie 
żywcem. Podobny los miał spotkać jej synów – niemowlęta zamierzano utopić w Tybrze. Ale widok 
bezbronnych dzieci tak wzruszył kata, że postanowił je ocalić. Ukrył chłopców w koszyku i licząc na 
cud, spławił go z prądem rzeki. I cud się zdarzył, bliźnięta przygarnęła wilczyca i wykarmiła je własnym 
mlekiem. Gdy bracia dorosną, założą miasto Rzym – wieczne miasto cudem uratowanych topielców.    

(Tytus Liwiusz, Ab Urbe condita libri CXLII, 26 p.n.e.).     

 
Topienie niemowląt z pewnością nie należało do szlachetnych uczynków, dlatego w bagnach i 
trzęsawiskach północnej Europy topiono również dorosłych. Trudno powiedzieć, czy była to forma 
kary, czy też wyróżnienie, zważywszy, że po śmierci ofiary trafiały do podwodnego pałacu bogini Ran, 
gdzie w koralowych komnatach żyły w szczęściu i wiecznym spokoju. Nordycka bogini była jednak 
nienasycona i nie czekała, aż ktoś zapuka do jej drzwi – noc w noc udawała się na łowy, wciągając w 
wiry okręty i łapiąc żeglarzy, którzy wypadli za burtę. Jak na boginię miała jednak czysto ludzką 
słabość – bardziej niż topielców ceniła sobie złoto – dlatego wikingowie, wybierając się w rejs, zawsze 
zabierali z sobą trochę tego kruszcu, by w razie potrzeby przebłagać chciwą Ran. 

(W opowieści o królu Norwegów Haraldzie Jasnowłosym, który też kochał złoto i za żadne skarby nie chciał się 
nim dzielić. Trondheim, VII wiek).   

 
Wszyscy kochali złoto, dlatego też bezskuteczne poszukiwania Atlantydy, tajemniczego królestwa, 
które Platon opisuje w dialogu Timajos, skłaniają do wniosku, że owa mityczna kraina, otoczona 
złotymi murami i wyłożona srebrem, utonęła w zbytku. 

(W jednej z licznych teorii).  

 
Kto śni, że kąpie się w złocie, ten utonie we krwi.  

(W babilońskim senniku). 

 
Jeśli pierwszą z egipskich plag była przemiana wód Nilu i całej wody w Egipcie w krew, to dziewięć 
kolejnych było już bez znaczenia.  

(Makot Micrajim, przypisy).  

 
Wbrew przestrogom Kasandry i Laokoona, mówiącym, że wszyscy utoną we krwi, mieszkańcy Troi 
zauroczeni widokiem drewnianego konia, otworzyli bramy miasta.  

(W rozdziale „Homer i wojny tak okrutne, że na samą myśl o nich wstrzymujemy oddech”).   

 
Mówi się, że Proust potrzebował kilkunastu stron, by opisać osobę wiercącą się na łóżku, 
zapominając, że Homer potrzebował aż 24 ksiąg, by opisać mężczyznę wracającego do domu. 
Odyseusz, bo o nim mowa, płynąc statkiem spod Troi, mógł utonąć na wiele sposobów, dzieląc tym 
samym los swoich towarzyszy, przeżył jednak, ponieważ oparł się wszelkim pokusom, w tym także 
Syrenom, które swym czarującym śpiewem sprowadzały żeglarzy na okoliczne rafy.  
(We wstępie do analizy Istota teorii spiskowych, praca zbiorowa, Cambridge, 2011). 

 
Szaleniec, kto się zbliży i Syren tych śpiewy  
Usłyszy! On nie ujrzy nigdy, póki żywy,  
Ni małżonki, ni dziatek, ni ziemi rodzinnej:  
Tak go sczaruje śpiew tych Syren słodkopłynny. 

(Homer, Odysea). 
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Ciche jest morze, któż by odgadł, że żyją w nim potwory.   

(Św. Hieronim ze Strydonu kuszony przez kobiecego demona, namawiającego go, by wzgardził wieczną duszą i 
skosztował rozpustnego ciała).    

 
... i wtedy zobaczyłem samotną wyspę, nadzieja na przeżycie najpierw zatliła się, a potem wybuchła 
jasnym płomieniem. Moje ciało wypełniła energia wracających sił. Płynąłem ochoczo i radośnie, 
szybko, coraz szybciej, ale im dłużej to trwało, tym bardziej wyspa oddalała się, aż w końcu zniknęła 
za horyzontem... 

(Opowieść mieszkańców wyspy Gondal o fikcyjnym autorze Alfredzie de Vigny).  

 
Co jest wyspą, a co stałym lądem? Cesarstwo rzymskie za Augusta było największą, najbogatszą i 
najpotężniejszą polityczną strukturą świata. Dziesięć lat po jego śmierci urodzi się Jezus. Imperium 
zacznie się kruszyć, zamieniać w archipelag wysp, a potem znikać w morzu niepamięci. Na arenie 
dziejów pojawią się mroczne postacie z azjatyckich pustyń i europejskich lasów, a wraz z nimi nowe 
rytuały – wspólna modlitwa, bierny opór, partyzantka i sabotaż. 

(W tej samej opowieści). 

 
Czy chrześcijaństwo byłoby tym, czym jest, gdyby cesarz Maksencjusz nie utonął w Tybrze? Z 
pewnością nie zostałoby wyniesione do rangi oficjalnej religii – religii państwa, które skupiając w 
sobie prawie cały znany wówczas świat, rozprzestrzeniło ją na swoim terytorium. Ale tak właśnie się 
stało. Był rok 312, czasy bratobójczej wojny z Maksencjusza z Konstantynem. Gdy armia 
Maksencjusza ścigana przez oddziały Konstantyna dotarła nad Tybr, okazało się, że kamienny most 
Mulwijski jest poważnie uszkodzony. Zdesperowany Maksencjusz postanowił zbudować 
prowizoryczny most na łodziach. Niestety, niewiele mu to pomogło. Gdy legiony wroga były już w 
zasięgu wzroku, jego zdemoralizowana armia wpadła w panikę i zaczęła uciekać – most nie wytrzymał 
naporu żołnierzy i rozpadł się na kawałki. Maksencjusz wraz z setkami żołnierzy utonął w Tybrze, a 
Konstantyn – pierwszy chrześcijański cesarz – triumfalnie wkroczył do Rzymu. 

 (W rozdziale „Con questo segno vincerai – znaki i symbole”).  

 
Krzyż, instrument wyjątkowo okrutnej, upokarzającej kary, nie zawsze był symbolem chrześcijaństwa. 
Do IX wieku była nim ryba – w starogreckim „Ichthys” (ΙΧΘΥΣ). Na malowidłach zdobiących rzymskie 
katakumby ryba jest również symbolem eucharystii – w przedstawieniach Ostatniej Wieczerzy 
pojawia się tuż obok chleba i kielicha. Wybierając krzyż, chrześcijaństwo zaczęło płynąć ku abstrakcji. 

(W tym samym rozdziale).  

 
Nie wierzycie? To posłuchajcie. Powiedzonko „palcem na wodzie pisany” znaczy tyle, co „niepewny, 
niemający szans się wydarzyć”, a jednak obcowanie z wodą wywołało lawinę zdarzeń pewnych, 
trwałych i, co najistotniejsze – nieodwracalnych. 

(W mowie wygłoszonej podczas święcenia wody kąpieliska w Osinowie Dolnym nad Odrą, XXI wiek). 

 
Z I  XIĘGI SŁYNNYCH UTONIĘĆ  

 W stojącej wodzie spodziewaj się trucizny.  
 
Widok Jana, który zanurzał ludzi w wodach Jordanu, sprawił, że na mieszkańców Betanii padł blady 
strach. Rzeka w tym miejscu nie była głęboka, ale bardzo zdradliwa. Gdy oznajmił, że to, co robi, jest 
symboliczne i nazywa się „chrztem”, patrzyli na niego podejrzliwie, kiwając z politowaniem głowami, 
gdy jednak dodał, że obrządkiem tym przygotowuje ludzi przyjście Mesjasza, który obdarzy ich 
wiecznym życiem, nad rzeką pojawiły się nieprzebrane tłumy.   

 (Około 3 km od Jerozolimy).  
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Nic z tego nie rozumiem.    

(Teuoco, malajski tłumacz Magellana, wolny człowiek, ochrzczony w Malakce jako Enrique, a potem – po 
porwaniu przez sumatrzańskich handlarzy niewolników – sprzedany jako Abdul. Wyspy Korzenne, 1522).   
 
By zrozumieć drugiego człowieka, trzeba pływać w wodzie, w której on utonął. 

(Abraham Lincoln). 

 

Gdy na Jeziorze Galilejskim zerwała się burza, Apostołowie liczyli na to, że Jezus pomoże im wylewać 
wodę z tonącej łódki, a On po prostu uspokoił jezioro. 

(Ewangelia Marka). 

 
Wbrew pozorom słowo „utopia” nie ma nic wspólnego ze słowem „utopić”.    

(Słownik wyrazów łudząco podobnych).   

 
- Posłuchaj tego, Mateuszu: „I będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga 
zrozpaczonych narodów, gdy zaszumi morze i fale”.  
- Podoba mi się, Janie. Krótko, zwięźle, posiada nawet pewną dramaturgię. Dodałbym tylko: „A wtedy 
wszyscy utoną”. 
- Nie będzie pasowało do następnego zdania, Mateuszu, bo jeśli wszyscy utoną, to kto będzie 
drętwiał ze strachu w oczekiwaniu tego, który przyjdzie nas sądzić?    

(Szkoła Apokaliptyków i Ewangelistów, II wiek, pustynia w Azji Mniejszej. Xięga II, rozdział „Historyczne 
rekonstrukcje”).   

 
- Bóg jest zarówno celem naszej wędrówki, jak i naszym przewodnikiem.  
- To jałowy formalizm. 
- Może więc: I ujrzał chorągiew, czarną jak noc, w kolorze gniewu lub wełnianej szaty, w której 
Mahomet triumfalnie wkroczył do Mekki. 
- Już lepiej.  

 (W tej samej szkole, wieki później).   

 
Zważywszy, że historia ludzkości jest historią wojen, a większość z nich miała podłoże religijne, 
świadczy o tym, jak niebezpieczna jest metafora „głęboka wiara”. Czy powinniśmy więc zostawić za 
sobą ten stary ląd i zanurzyć się w nowym nurcie, czy może lepiej nie kusić losu i zostać w 
macierzystym  porcie?    

(E. R. w intymnym liście do Henrietty, w którym dowodzi, że wszystko, co wiemy o świecie opiera się na 
metaforze, dlatego nasza wiedza nie jest ani pełna, ani doskonała. Paryż, 1896). 

 
Świat jest wielki, większy niż nam się zdaje. Pomyśl pan nad tym, zastanów się.     

(Ważna osoba z zarządu portu). 

 
Pogwizd jest wielki! Ręce precz od Pogwizda, najwyższego boga wiatrów i Słowian! 

(Hasło słowiańskich terrorystów, którzy utopili w rzece sąsiada Chrześcijanina, V wiek).  

 
Borwon jest wielki! Ręce precz od Borwona, najwyższego boga Celtów! 

(Hasło grenlandzkich terrorystów, którzy wysadzili w powietrze siedzibę biskupa w Gardar, X wiek).  

 
Jakiż to zamysł ma natura, wydając na świat aż tylu idiotów?      

(Nostradamus).  

 
Rozmyty jest obraz bogów. 

(Tabliczka zapisana klinowym pismem, biblioteka Aszurbanipala w Niniwie, spalona w 612 roku p.n.e.). 
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Przepraszam, ale co to nas obchodzi?   

(Patagońscy Zaklinacze Pogody).     

 

Czy żeglarze i rybacy poczuli się bezpieczniej, gdy zniknęły pogańskie wodne bóstwa? Gdy w nicości 
rozpłynęła się mezopotamska Amathaunta, egipska Anuket, perska Anahita, hinduska Ganga, 
celtycka Belisama, grecki Posejdon, rzymski Tryton, germańska Njord, aztecki Tlaloc, afrykański 
Urashi, albo słowiański Wodjanoj?    

(Pytanie do Jamesa Frazera, autora słynnej książki Złota gałąź).   

 
w żywym języku jasnych źródeł rzek  
mówię słowem fal i ciemnych wirów 
mórz i oceanów wielokształtnej jaźni  
wołam jasnym, świeżym i czystym  
śpiewem potoków i strumieni  
deszczem jezior i stawów  
natchnienieniem i lekarstwem świętym 
szepczę porannym chłodem rosy   
zaklinam trupim ciepłem oparów  
mokradeł i bagien wcielonego diabła 
wypowiadam wróżby i proroctwa 
śmiertelne, niezgłębione 

(Xięga II, rozdział „Anonimowa liryka marynarska”). 
 

Ojcowie kościoła będą mieli kłopot znalezieniem patrona wody. Nic dziwnego. Nawet wszyscy 
chrześcijańscy święci nie byliby w stanie reprezentować żywiołu, który zawiera pierwiastki dobre i złe, 
boskie i szatańskie, który przeraża i fascynuje, zmienia się, przyjmuje wielorakie kształty i przeróżne 
postacie, raz jest niezmąconym, przejrzystym źródłem dającym życie i ochłodę, raz lucyferyczną 
gorącą otchłanią, złowrogą i zabójczą. Woda symbolizuje „całokształt wszelkich możliwości”, pisał 
Mircea Eliade, jest bowiem „macierzą każdej możliwej egzystencji”.  

(Xięga I, rozdział „Woda i teologia. Próba uchwycenia płynnego zjawiska”).      

 
- Dokąd płyniesz? 
- Ku ciemnościom Erebu. Tam, gdzie nie dochodzi światło. A ty? 
- Donikąd. Już dawno wyzwoliłem się spod jarzma celu.  

(W mało znanej greckiej tragedii).  

 
Płynie się, żeby płynąć. 

(Sentencja z filmu „Nóż w wodzie” Romana Polańskiego, 1961). 

 
- Kim jesteś, skąd przybywasz i co robisz w tym miejscu? – spytał nieznajomy. 
- Panie mój, jestem cudzoziemcem – odpowiedział Sindbad. – Płynąłem na pewnym statku, a potem z 
paru innymi podróżnikami tonąłem w morzu, lecz Allach podarował mi drewniany cerber, a ja 
wsiadłem doń i płynąłem w nim, aż fale wyniosły mnie tę wyspę.  
- Warto było tak się trudzić?  
 Sindbad uśmiechnął się i zaśpiewał. 
 

Kto pereł szuka, ten w morską musi pogrążyć się wodę, 
A los mu za to fortunę i sławę daje w nagrodę. 

 

(Opowiadanie Sindbada Żeglarza z Księgi tysiąca i jednej nocy). 
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Poławiacze pereł nigdy nie widzieli pieniędzy.  

(W liście, który pewien poważny uczony napisał do Krzysztofa Kolumba).   

 
Dukaty czy floreny?  

(Pytanie pewnego indiańskiego wodza, który twierdził, że posiada cudowny dar rozmnażania pieniędzy. Xięga I,  
rozdział „100 najciekawszych pytań z czasów konkwisty”).    

 
Jaki piękny byłby świat, gdyby człowiek nie myślał tylko o pieniądzach. 

(Harvey White, skazany za utopienie komornika w wannie. Detroit, 1954).   

 
Fenicjanie, mieszkańcy krainy na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego, uważani za 
największych żeglarzy starożytności, ale też wynalazców pieniędzy, opływając Wyspy Cynowe, 
identyfikowane dziś z Brytanią, zostali napadnięci przez tubylców, którzy zażądali od nich okupu, a że 
nie znali pieniędzy, uznali, iż nie posiadają nic cennego i zatopili ich statek.    

(Tabliczka z Byblos, II połowa II tysiąclecia p.n.e.).   

 
Bóg nie ma głupcom za złe, że się nie uczą, lecz ma za złe mądrym, że nie uczą głupców.  
(Ali ibn abi Talib). 

 
„Zdobywając wiedzę, osiągamy dobro, a z nim pożytek i szczęście”, twierdził Sokrates, zapominając, 
że wiedza nie zawsze stoi po stronie dobra, ponieważ to, co dla jednych jest dobre, dla innych może 
być złe. W czasach II wojny punickiej podczas oblężenia Syrakuz przez flotę Marka Klaudiusza 
Marcellusa pojawiła się najstraszliwsza broń owych czasów – kartagiński „Pazur Archimedesa” – 
machina zamontowana na murach miasta i poruszana dźwigiem uzbrojonym w olbrzymi hak, który 
spadał na wrogie statki, jak grom z jasnego nieba, wywracał je do góry dnem i zatapiał w morzu.  

(Syrakuzy, 214 - 211 p.n.e.)    

 
Dla ludzi fala grobem; ci, co pozostali,  
W długich męczarniach głodu życia dokonali. 

(Owidiusz, Przemiany).  

 
Wojny nie wybuchają same – są dziełem ludzi, tragicznym w skutkach przejawem ich obsesji. Gdy 
wódz kartagiński Hamilkar usłyszał, że jest brzydszy niż starcze pocałunki składane na twarzach 
dziewic, zatopił całą rzymską flotę w sile 200 penter.  

(Kronika bitwy morskiej pod Drepanum, 250 p.n.e.).   

 
W legendzie mówiącej, że po nieudanej próbie zdobycia Brytanii, cesarz Caligula wypowiedział wojnę 
Posejdonowi  i rozkazał legionistom, by siekali mieczami morską toń, jest mniej więcej tyle samo 
prawdy, co w historyjce o orkiestrze „Titanica”, która grała do końca – otóż orkiestra naprawdę grała 
do końca.  

(Kronika Southampton, I połowa XX wieku).  

 
Każda prawda ma swoje granice, a te nie są czymś trwałym. Gdy w roku 55 v p.n.e. Gajusz Juliusz 
Cezar dotarł nad Ren, ustanowił tam granicę między cywilizacją a barbarzyństwem. Po drugiej wojnie 
światowej granica ta przesunie się nieco na wschód. 

(„Who's Who in Public Relations – from Julius Cesar to George Clooney“, Los Angeles 2003). 

 
Prawda zawsze wychodzi na wierzch. Dlatego zaraz musi dawać nura. 

(Stanisław Jerzy Lec). 
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Starożytni uwielbiali kąpiele i kochali nagość. Taka jest prawda – naga prawda – człowiek stworzony 
przez pogańskich bogów był nagi i czysty. Adam i Ewa też byli nadzy, ale ich nagość jest już inna, wraz 
z nią rodzi się grzech i wstyd – pobożni ludzie kąpać się będą w ubraniu – pojawi się złowieszcze 
słowo „nieczystość”. 

 (W Pierwszym liście do papieża).  

 
Nieistniejące dziś Baje, starożytne miasto nad Zatoką Neapolitańską założone przez greckich 
osadników ku czci sternika Odyseusza imieniem Baios, w czasach świetności Rzymu było stolicą 
uciech i rozrywki, zyskując sobie miano „Deversorium Vitiorum” (Grzesznego Zacisza). Bawiła się tam 
cała rzymska elita, z cesarzami Kaligulą i Neronem na czele. Baje miały w sobie coś z biblijnej Sodomy 
i Gomory, rzymscy bogowie byli jednak łaskawsi niż Jahwe, nie pozwolili, by rozpustne miasto 
utonęło w morzu ognia, lecz niczym dziewczę spragnione kąpieli, zanurzyło się w  
śródziemnomorskim błękicie i zniknęło w nim powoli.  

 (The Archaeology of Drowned Landscapes). 

 
Cieszcie  się życiem! Szatan boi się ludzi radosnych.  

(Św. Jan Bosco).  

 
Serdecznie pragnę zgonu, 
Bym u Jezusa był. 
Tum w nędzy, smętkach tonął, 
Tam będę w świetle żył. 

(Salomon Franck, Przyjdź słodka chwilo śmierci mej. Oda z 1715 roku, która tak wzruszyła Jana Sebastiana 
Bacha, że skomponował do niej muzykę).   

 
Siedmiu śpiących z Efezu, ich hipnotyczna wręcz niewrażliwość, to najlepszy przykład oczekiwania 
pierwszych chrześcijan na zmartwychwstanie ciał.  

(Psałterz Moguncki i jego tajemnice). 

 
Nie mam nic przeciwko religii, ale wiara w ponowne narodziny wymaga pewnego wyjaśnienia.  

(Rzymski admirał Lucius Gallus do marynarzy, którzy właśnie przeszli na chrześcijaństwo. Bitwa morska pod 
Neae, 74).  

 
Gdy Florian wstawił się za prześladowanymi legionistami, którzy dla Chrystusa porzucili pogańskich 
bogów, cesarz Dioklecjan skazał go na śmierć. W 304 roku kazał go utopić w nurtach rzeki Enns 
niedaleko Lauriacum. Jego męczeńska stała się pretekstem do nieśmiałego powrotu nałono starych 
wodnych bóstw. Florian – teraz Święty Florian – został patronem sztormów, powodzi i strażaków.   

(Xięga I, rozdział „Czego Szatan nie przewidział”).   

 
Św. Krzysztof, zgładzony za wiarę przez cesarza Trajana około 250 roku, był patronem pielgrzymów, 
którym za życia towarzyszył podczas przeprawy przez rzekę. Głód świętych był jednak tak wielki, że z 
czasem poszerzono zakres jego obowiązków. Św. Krzysztof stał się opiekunem tragarzy, farbiarzy, 
marynarzy, żeglarzy, flisaków, introligatorów, miasta Wilna, całej Ameryki, a później kierowców. Imię 
„Krzysztof” wywodzi się z greckiego i oznacza „niosący Chrystusa”, dlatego w ikonografii  
przedstawiany jest jako olbrzym, przenoszący przez rzekę Dzieciątko Jezus. Scenę tę ilustrują na ogół 
znamienne słowa: „Dźwigasz cały świat, gdyż ja jestem ten, któremu służysz, pomagając innym”.  

 (W tym samym rozdziale).    
 

Pomaganie innym nie będzie nadrzędną cechą chrześcijan. Odkąd dobre uczynki stały się domeną 
świętych, zwykły człowiek niechętnie wkraczał w ich kompetencje.  

(Damião de Góis, Kronika wielce szczęśliwego króla Don Manuela). 
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- Pomóż dobrodzieju. 
- Czegóż ci trzeba nędzniku? 
- Balsamu z Genezaret, kadzidła z przylądka Gardefan i kości słoniowej znad Gangesu.  

(Fragment popularnej sztuki napisanej dla Związku Marynarzy Którzy Zeszli Na Psy).  

 
Kiedy ubodzy się zamyślają, nie wolno im przeszkadzać.  

(Reiner Maria Rilke, Twarz i głowa bez twarzy).   

 
Jestem dobrym człowiekiem, chwalę Boga i lżę Szatana, miałem wszystko, a teraz nie mam nic. Sam 
nie wiem, jak to się stało. Wyszedłem tylko na chwilę z psem.    

(Samobójca, który skoczył do East River z brooklińskiego mostu. Xięga II, rozdział „Najpiękniejsze listy 
samobójców w najpiękniejszych bibliotekach” – Morgan Library, Nowy Jork, USA).     

 
Nie wszyscy święci byli tacy święci, za jakich się podawali. Historia Anny Laminit – szwajcarskiej 
ascetki, która żyła, mimo iż nic nie jadła – jest najlepszym tego przykładem. Wieść o jej pobożnym 
życiu rozeszła się po całej Europie, a jej sława była tak wielka, że w roku 1511 odwiedził ją sam 
Marcin Luter. Ale nawet on, człowiek mądry i obyty w świecie, nie odkrył, że Anna jest tylko 
wyrafinowaną oszustką. Rzekoma ascetka nie tylko nie gardziła jedzeniem, ale też wszelką rozpustą, 
co wyszło na jaw, gdy zaszła w ciążę. Wściekli mieszczanie oskarżyli ją o świętokradztwo i wytoczyli 
proces. Sąd we Fryburgu uznał jej winę i skazał na śmierć. W roku 1518 fałszywą świętą zaszyto w 
worku i wrzucono do rzeki Sarine.   

(W piśmie Bis die Seele aus ihrem Körper entweiche, Fryburg 1518).    

 
- Zobaczymy się jeszcze? 
- Na biegunie innej gwiazdy. 

(Anonimowa liryka marynarska) 

 
Jak pożar rozeszła się wieść po ulicach Awinionu, że w krainie kapłana Jana mieszka ptak, który 
rozumie ludzką mowę i wygrzebuje złoto pazurem, nie mówiąc o tym, że nosi wielki krzyż na szyi, 
choć sam niewiele większy jest od dzięcioła, i że dziś wieczorem zagości w pałacu papieża Klemensa 
V, gdzie zamknięty na trzy godziny w szklanym naczyniu ze święconą wodą, przeprowadzi na dowód 
istnienie Boga. 

(W rozprawie mnicha Johanesa pt. „Dlaczego ptak się utopił, a Bóg mimo wszystko istnieje?”, Norymberga, 
1348). 

 
Nie wiem dlaczego, ale się uśmiechnąłem.   

(W rozdziale „Słowa marynarzy, którzy pierwsi zobaczyli ląd”).  

 
Dla Brytyjczyków pierwsze tysiąclecie nie zaczęło się szczęśliwie. Po tym, jak mnich Pelagiusz wysunął 
tezę: „Uwierz w siebie i przestań zadręczać Pana Boga", wybrzeża Anglii zaroiły się od trupów. Tylko 
nieliczni zdobyli się na odwagę, by zbawienie wziąć we własne ręce. 

(We wspomnieniach Albina, karła Jego Królewskiej Mości, który miał zwyczaj przebierać się za Świętego Albina). 

 
Wynalazek święconej wody sprawił, że chrześcijaństwo zaczęło święcić triumfy. Nie wiadomo, czy 
ktokolwiek w niej utonął, wiadomo jednak, że dzięki niej nie jeden wypłynął na powierzchnię. 

(Zwergkönig Egwaldus, jasnowidzący wróżbita Wikingów, króry wsławił się tym, że u wybrzeży dzisiejszej 
Kanady kazał zawrócić swoim towarzyszom, gdyż objawiły mu się XX-wieczne amerykańskie seriale. Islandia, 
1011).   

 

Ostatni z wikingów Knut Wielki, król Danii, Norwegii i Anglii, z ojca Swena Widłobrodego i matki 
Sygrydy Dumnej, córki Mieszka I i Dobrawy, chcąc przekonać swoich poddanych do chrześcijaństwa, 
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kazał zanieść się wraz z tronem nad morze, po czym uroczystym gestem rozkazał falom się cofnąć. 
Morze nie posłuchało. Knut zszedł z tronu, padł na kolana i ogłosił uroczyście, że tylko Jezus jest 
prawdziwym królem, Jego bowiem morze posłuchało.   

(Liber vitae of the New Minster and Hyde Abbey Winchester , 1016).   

 
Przydomek „ostatni z wikingów“ był kiedyś bardzo popularny. Za takowego podawał się również król 
Norwegii Harald III Nieobliczalny, który w 1066 roku zginął w bitwie pod Hastings. Legenda mówi, że 
Anglosasi odmówili mu godnego pochówku i wrzucili jego ciało do morza, ponieważ miał na sobie 
uwłaczający godności rycerza zniewieściały strój zdobny w liczne hafty.   

(Inskrypcja na Tkaninie z Bayeux, wykonana haftem za pomocą ściegu łańcuszkowego oraz stębnówki, czyli 
ozdobnego ściegu na wierzchniej stronie materiału tworzącego nieprzerwaną linię, Bayeux 1092).  

 
Nie bacząc na przepowiednię, mówiącą, że jeśli wyruszy na krucjatę do Ziemi Świętej, to po drodze 
zginie, Fryderyk I „Barbarossa", syn księcia Szwabii i Święty Cesarz Rzymski, udał się do Jerozolimy, a 
gdy tylko minął Konstantynopol, utonął w rzece Saleph. Dla ówczesnych monarchów, marzących o 
tym, by zginąć w walce na polu chwały, śmierć przez utopienie była hańbą największą z możliwych.  

(Kronika roku 1189).  

 
A kto na ziemi po krótkim przechodzie 
Bez wieńca sławy położy się w grobie, 
Ten tyle śladu zostawi po sobie, 
Co dym w powietrzu, co bańka na wodzie. 

(Dante Alighieri, Boska Komedia). 

 
UTONĄĆ W ŚWIETLE! 

 
Suger, zakonnik z klasztoru benedyktynów, proboszcz w Berneval i Toury, a od roku 1127 opat Saint-
Denis, miał tylko jedno marzenie – stworzyć budowlę, która tonie w świetle. To marzenie się spełniło. 
Niezwykła wizja, ale też upór zwykłego opata, sprawiły, że w Saint-Denis powstała pierwsza gotycka 
katedra – rozbłysk światła w otchłani ciemnych wieków, transcendentalna pielgrzymka, wiodąca od 
tego, co przedwieczne, do tego, co nieskończone, klucz do zrozumienia praktyki czasu i teorii 
względności. 

(Opat Suger, Liber de rebus in administratione sua gestis, XII wiek). 

 
Po zawaleniu się latryny w Erfurckiej katedrze, w fekaliach utopiło się ponad 60 osób. Między innymi 
hrabia von Ziegenhain, baron von Abenberg i biskup Friedrich. Wielu z tych, którym udało się 
wypłynąć na powierzchnię, zabiły spadające belki i kamienie.  

(Kronika Erfurtu, 1184).   

 
Zwyczaj topienia ludzi w ekskrementach nie przyjął się w średnich wiekach. Swój renesans przeżyje 
dopiero na przełomie XX i XXI wieku – wraz z wynalazkiem Internetu.   

(National Science Foundation. Arlington, Virginia, USA, 1989).  

 
Skutki wynalazku pojawiają się przed wynalazkiem – Marshall McLuhan, 1964.    

(Inskrypcja, którą James Watt opatrzył swoją maszynę parową z 1763 roku). 

 

Czy król Francji Filip II August zdziwił się, gdy dwunastoletni pastuszek Stefan z Cloyes przyniósł mu 
list od samego Jezusa? Może by się zdziwił, gdyby Jezus pofatygował się osobiście, a że tego nie 
uczynił, nie zdziwił go ani list, ani jego treść – pomysł, by Stefan wraz z innymi dziećmi wybrał się do 
Jerozolimy i wyzwolił ją z rąk muzułmanów. Król się wzruszył i poparł misję. W ogóle wzruszenie było 
tak ogromne, że dwaj kupcy z Marsylii, Hugon Ferrus (Żelazny) i Wilhelm Porcus (Świnia), postanowili 
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wynająć okręt i pomóc dziatwie w tej niezwykłej wyprawie. W roku 1212 słowo stało się ciałem, 
dzieci wyruszyły w morze, do Ziemi Świętej nigdy jednak nie dotarły – ich okręt zatonął po kilku 
dniach w okolicach wyspy San Pietro.   

(„Historia wypraw krzyżowych i francuskiej poczty”, dzieło, które nie doczekało się publikacji, ponieważ król 
Ludwik XVI zakazał jego druku, tłumacząc, że wszystko, co zawiera to czysty absurd. Paryż, 1775). 

 
Bogu wystarcza nadzieja, by z naszego nieszczęścia wynikło choć trochę dobrego, dlatego utonięcie w 
szlachetnym celu jest bardziej sensowne, niż to, którego przyczyną jest zwykła nieostrożność.  

(W rozdziale „Poszukiwanie sensu życia i nieszczęść z tym związanych”). 

 
Po tym, jak Hiszpanie zdobyli Grenadę i wygnali Maurów, większość z nich osiedliła się w 
nadbrzeżnych miastach Afryki Północnej, gdzie – niejako w odwecie – wielu wybrało profesję 
morskiego rabusia i grasowało na wodach Morza Śródziemnego i Atlantyku od końca XV do połowy 
XIX wieku. Wyjątkowość ich procederu polega na tym, że piraci berberyjscy, jak ich nazywano, nie 
tylko napadali na statki, ale też nadbrzeżne osady. Co więcej, organizowali ekspedycje do wszystkich 
prawie chrześcijańskich państw całej Europy, tworząc tym samym prawdziwe imperium, żyjące z 
handlu porwanymi chrześcijanami obojga płci, których sprzedawano na targach niewolników w 
Algierii i Maroku. Do XIX wieku piraci berberyjscy zatopili lub zniszczyli tysiące statków, nie mówiąc o 
tym, że porwali ponad milion Europejczyków.  

(„Hostis humani generis, czyli wrogowie rodzaju ludzkiego i jak z nimi walczyć”, petycja mieszkańców 
Montpellier do władz miasta,  1681). 

 
Pościgamy Maurów?   

(Znany podróżnik markiz d'Aroca do swojego muła na jarmarku w Salamance).    

 
W czasach wypraw krzyżowych narodziła się sentencja „Bóg tak chciał” i tylko nieliczni pytali, „czy na 
pewno?”. Nie inaczej było w czasach słynnej Powodzi Marcellusa, nazwanej tak od dnia 
kanonizowania papieża Marcellusa I, a więc 17 stycznia 1362 roku, kiedy to północną Europę 
nawiedziła najbardziej niszczycielska fala opadów i sztormów. U wybrzeży Fryzji zalanych zostało sto 
tysięcy hektarów ziemi, a handlowe miasto Rungholt zniknęło z jej powierzchni. Życie straciło około 
200 tysięcy osób, co sprawia, że Powódź Marcellusa porównywalna jest z tsunami, jakie spustoszyło 
wybrzeże Indonezji w 2004 roku. 

(„Grote Mandrenke, czyli Wielkie Utonięcie”, Kronika Fryzji, XIV wiek).  

 
O Powodzi Marcelusa opowiadały całe pokolenia. Opowiadałyby może do dziś, gdyby nie nastąpiło 
kolejne nieszczęście. 19 listopada 1404 roku w dniu Św. Elżbiety wybrzeża Holandii nawiedził tak 
straszny sztorm, że woda wdarła się w głąb lądu i zabrała z sobą kilka wiosek wraz z ich 
mieszkańcami. Ledwo je odbudowano, a na nieszczęsny lud spadła kolejna katastrofa. W roku 1421 – 
o dziwo również 19 listopada w dniu Św. Elżbiety – wody wdarły się ponownie, zalewając tym razem 
aż 79 wiosek oraz miasta Geertruidenberg i Dordrecht. Życie straciło ponad 10 tysięcy ludzi. Masa 
wody była tak ogromna, że okolic  północnej Brabancji zwanych „de Biesbosch“ do dziś nie udało się 
osuszyć.  

(„Pierwsza i druga Powódź Św. Elżbiety, czyli co chciał powiedzieć Sir Lawrence Alma-Tadema, malując w roku 
1856 obraz  „The inundation of the Biesbosch”, a nie powiedział).   

 
Odpowiadając na liczne listy czytelników, informujemy, że słynna bitwa na jeziorze Czudzkim, zwana 
też lodowym pobojowiskiem, którą w niezwykle ekspresyjny sposób ukazał Siergiej Eisenstein w 
filmie Aleksander Newski z 1938 roku, nie jest wymysłem kinematografii. Starcie zbrojne między 
księciem Newskim a zakonem krzyżackim pod wodzą Hermana I jest historycznym faktem, który miał 
miejsce w 1242 roku. Wielu rycerzy zakonu utopiło się w jeziorze, gdy pod ciężarem ich zbroi załamał 
się lód.  

(Od redakcji). 
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Sensacją roku 1327 była historia Edwarda II, króla Anglii i Walii, któremu własna żona Isabelle de 
France oraz jej kochanek Roger Mortimer, za pomocą zwierzęcego rogu wlali do odbytnicy 
roztopione żelazo. Ówcześni medycy, widząc, że jego skóra pozostała nietknięta, zastanawiali się, czy 
król się utopił, czy też spłonął od środka?  

(Niezwykłe okoliczności śmierci Edwarda II, Londyn, 1327).    

 
W jakim to okropnym wieku żyjemy!  

(W pierwszym numerze London Gazette, 7 listopad 1665).  

 
Zobaczyłem świat i oniemiałem z zachwytu. Potem poznałem ludzkość. Sam jej widok napawał mnie 
wstrętem. Wtedy postanowiłem zniknąć – być niewidzialnym. 

(W rozdziale „Najpiękniejsze listy samobójców w najpiękniejszych bibliotekach” – Bibliotheca Albertina, Lipsk). 

 
Jestem niewidzialny.  

(Pewien pobożny człowiek, który przez 17 lat klęczał na wybrzeżu Normandii, wierząc, że za grzechy Bóg 
pozbawił go cielesnej powłoki, co widziały tysiące ludzi, nie mogąc się doczekać, kiedy w końcu zabiorą go fale. 
Departament Seine-Maritime, 1329 – 1346).   

 
Nie wyglądał mi na wariata.   

(Słowa, które złotnik Renier z Huy wygrawerował na chrzcielnicy w Liege, chcąc uczcić pamięć brata, który 
utopił się w płytkiej sadzawce, 1348).  

 
Mądrość jest morzem małym i płytkim – głupota niezmierzonym i bezdennym. Oto przesłanie Statku 
Błaznów (niem. Daß Narrenschyff ad Narragoniam), moralizatorskiego poematu Sebastiana Branta z 
1494 roku, inspiracji wielu dzieł, zarówno literackich, jak i malarskich. Już wówczas zdawano sobie 
sprawę, że ster w rękach ludzi bez rozumu to wielkie nieszczęście, a różnica między mądrym a głupim 
jest różnicą o fundamentalnym znaczeniu. Arystoteles zapytany, czym się różnią ludzie wykształceni 
od niewykształconych, odpowiedział: „Tym, czym żywi od umarłych”. 

(W rozprawie „Skąd się wziął motyw ludzkości płynącej bez celu?”, XV wiek).    

 
Myślenie, dążenie do wiedzy, a w zasadzie wszelkie ludzkie wysiłki i tak nie mają sensu, ponieważ 
naszym życiem sterują humanoidalne gady, które w zamierzchłych czasach przybyły na Ziemię z 
planety Alfa Draconis leżącej w Konstelacji Smoka. Dlaczego akurat gady?, można by zapytać, 
dlaczego stworzenia, które ledwo co wyszły z wody i nie wspięły się jeszcze na wyższe szczeble 
ewolucyjnej drabiny, decydują o losach świata? Nie wszystkie gatunki, które wypełzły z wody 
uważały, że życie na lądzie jest szczęściem, a zostały na nim tylko po to, by obrzydzać życie innym.  

(Santorius). 

 
Jakiż to zamysł ma natura, wydając na świat aż tylu idiotów?     

(Nostradamus).  

 
W czasach epidemii dżumy, zwanej też Czarną Śmiercią, która w latach 1346 – 1353 nawiedziła 
Europę i uśmierciła 25 milionów jej mieszkańców, okazało się, że zainfekować można również ludzkie 
dusze. Po tym, jak oskarżono Żydów o zatrucie wody w studniach, nie jeden z nich do niej trafił. Pod 
pewnym względem pogromy Żydów były czymś nowym. Jak dotąd masowe mordy na innych grupach 
etnicznych lub religijnych były zjawiskiem ekonomicznym, kierowała nim „niewidzialna ręka rynku”, 
jak mawiał Adam Smith – zabijano z chęci zysku – bezinteresowne mordy są zjawiskiem 
psychologicznym. Żydzi tonęli w studniach, a ich oprawcy w tłumie. Pod koniec XIX wieku pojawi się 
pojęcie „psychologia tłumu”. Gustaw Le Bon, jego twórca, zauważył, że wraz ze wzrostem wielkości i 
anonimowości grupy, poszczególne jednostki nie tylko zachowują się irracjonalnie, ale też ślepo 
podążają za autorytetami i wykonują ich najbardziej niemoralne rozkazy. 
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(Gustaw Le Bon, Psychologie des foules, 1895).  

 
Po upadku Konstantynopola w 1453 roku zamknęły się bramy Azji. Europa zaczęła się dusić. Nastała 
era kolonialnych podbojów i masowej turystyki. Wieki później, gdy wskutek niekończących się wojen 
Azja zacznie się dusić, zamkną się bramy Europy.  

(Słynna „Kronika wypadków spisana na skórze garbowanej w żółci bratobójcy”, o której wspomina encyklopedia 
d’Alamberta i Diderota z 1752 roku).  

 
Toną, dusząc się własnym jadem 

W piekle, nad brzegiem Styksu, Wergiliusz i Dante spotykają Flegiasa. 

 
... łódź ku nam malutka  
Biegła po wodach, pod sterem jednego  
Wioślarza tylko, który wykrzykiwał: 
„Złapałem ciebie, niegodziwa duszo!“  
„Flegias, Flegias! Pan mój się odzywa. 

 
Flegias pokazuje im niegodziwców, których życiem kierowała pogarda, pycha i złość. Teraz toną w 
trującym bagnie, dusząc się własnym jadem – toną i utonąć nie mogą. 

 
Iluż to ludzi, którzy się tam mają 
Za wielkich królów, kiedyś w tej kałuży 
Tarzać się będą, jako brudne wieprze, 
I straszna wzgarda po nich tam zostanie! 

(Dante Alighieri, Boska komedia – Pieśń Ósma). 

 
Odkąd wiadomo, że woda uświęcona przez chrzest Chrystusa w Jordanie nie przyjęłaby żadnego 
przestępcy, utrzymywanie się oskarżonej osoby na powierzchni wody, stało się decydującą przesłanką 
oddania jej w ręce kata lub na okrutne tortury.  

(Inkwizytor Mordimer Madderdin w Swimming the Witch, Pricking for the Devil’s Mark, Oxford, 1405).   

 
 „Opuszcza się obwinionego do wody w taki sposób, że związuje mu się ręce pod goleniami i wsuwa 
kij pomiędzy podkolana i ramiona, by nie mógł posługiwać się ani rękami, ani nogami. Należy mu 
zrobić znak na głowie, by można było poznać, czy człowiek tonie, czy pływa. Należy także przewiązać 
mu wokół brzucha powróz, by można było go wyciągnąć, gdyby tonął”. 

(W Judicum aquae frigidae – instrukcja pławienia czarownic na ziemiach polsko-litewskich. Kalisz, 1320).  

 
A wskaże li na kogo niepewny głos ludu,  
Choć szczegóły niepewne tajny skrywa mrok,  
Od razu go pochwycą i, ręce i nogi  
Związawszy, rzucą nagle w wir spienionych fal.  
Jeżeli zacznie tonąć, znak to, że niewinny,  
Jeżeli zaś przeciwnie, wina pewną już.  

(Fragment wiersza Mikołaja Hussowskiego, w powyższej Instrukcji zamieszczony).   

 
Karę śmierci przez utopienie stosowano już w starożytności. Na ogół skazanego związywano lub 
zaszywano w worku i wrzucano do wody. Pierwszą znaną ofiarą tej metody był Hippasos z 
Metapontu, matematyk z przełomu VI i V wieku p.n.e. Utopienie było popularnym rodzajem 
egzekucji w Republice Weneckiej – popularnym i praktycznym, skazanego topiono zaraz po wydaniu 
wyroku, czemu służyło stojące w sali sądu najzwyklejsze na świecie wiadro. Prawdziwy renesans kary 
śmierci przez utopienie nastąpi w czasach Rewolucji Francuskiej i jej zamiłowania do masowych 
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egzekucji. Gdy gilotyna okazała się już mało wydajna, rewolucjoniści skonstruowali specjalne łodzie z 
klapą w dnie. Skazańców topiono na ogół parami, związując kobietę i mężczyznę, a że zamiłowaniu 
dyktatur do egzekucji  towarzyszy na ogół zamiłowanie do cynicznej nowomowy, powstały takie 
zwroty, jak  „déportation verticale” (deportacja pionowa) albo „mariage républicain” (republikańskie 
małżeństwo).     

(Wspomnienia  Jeana-Baptiste Carriera, kata znad Loary. Nantes, 1793-94).  

 
O wielkim szczęściu mógł mówić skazany na śmierć książę George Plantagenet. Gdy dowiedział się, że 
sam może wybrać metodę egzekucji, postanowił utopić się w beczce wina Malvasia.    

(Pamiętniki Oliviera de la Marche, 1478).  

 
W kościele klasztornym franciszkanów pojmano kobietę oskarżoną o czary, złodziejstwo i prostytucję. 
Pobożni ludzie wyciągnęli ją ze świątyni i zawlekli nad Ren, aby w próbie wody zimnej dowieść jej 
winy. Jak się okazało, kobieta była niewinna – utonęła po trzech minutach.  

(W jednym z pierwszych druków Gutenberga. Moguncja, 1448).      

 
Co ma wisieć, nie utonie. 

(Polskie przysłowie, mówiące, że w mętnych wodach naszego życia nic nie znika i prędzej czy później prawda 
wyjdzie na jaw).  

 
„Dajmy na to, iż prawda jest kobietą”, tym zdaniem Nietzsche zaczyna swoje epokowe dzieło Poza 
dobrem i złem. Jeśli ma rację, to mężczyzna jest kłamstwem, tym bardziej że Adamowa pierwsza płeć 
opiera się na iluzji bycia jedyną. 

(Archiwum Nietzschego).   

  
Adam, mimo iż mieszkał w cieniu Drzewa Mądrości, długo nie wiedział, co jest seks. Trudno 
powiedzieć, o kim myślał, zanim pojawiła się Ewa, ale fakt, że Adamowa nagość była rejonem Bożym 
– strefą Jego szczególnej obecności – stanie się przedmiotem licznych spekulacji.   

(W Drugim liście do papieża, jako że ten pierwszy pozostał bez odpowiedzi). 

 
Filozofia jest „jedną z najprzyzwoitszych form sublimacji stłumionej seksualności”, twierdził Zygmunt 
Freud. Religia z pewnością taką nie jest – erotyczne sublimacje duchownych są wysoce nieprzyzwoite. 
Świat według inkwizytorów opisany w dziele Młot na czarownice (Malleus maleficarum,  1486) jest 
imponującą manifestacją mizoginizmu i seksualnych fantazji jej autorów. O ile niechętni kobietom 
mężczyźni zawsze podkreślali rzekomą różnicę między pierwiastkiem męskim i żeńskim – męski 
wiązał się z moralnością i logiką, żeński zaś, z próżnością, niewiedzą i chucią – o tyle dzieło Heinricha 
Kramera i Jakoba Sprengera jest mentalną pornografią. Podstępne czarownice szargają każdą 
świętość, zbierają męskie członki „po 20 albo 30 razem, kryjąc je w ptasich gniazdach albo zamykając 
w skrzynkach, gdzie poruszają się niby żywe, karmione owsem i pszenicą”.  

(Wienerisches Diarium). 
 
W wodzie spotyka się to, co najpiękniejsze z tym, co najstraszniejsze. Meduza, najmłodsza z trzech 
Gorgon, najbardziej przerażająca kobieta, jaką nosiła ziemia, mieszkała nad okrążającą cały świat 
rzeką Okeanos – Afrodytę zaś, niedościgniony wzór zmysłowego piękna, zrodziła morska piana. 
Kobiety, ucieleśniając niebezpieczną, a zarazem nieodpartą moc miłości, kusiły i wciągały mężczyzn w 
głębiny – w głębiny ich najskrytszych marzeń i wyuzdanych obsesji. Między wodą i kobietą zacierały 
się wszelkie granice, obie cechuje zmienność i niestałość. Ale też aura tajemniczości, przekonanie, że 
pozostają w ścisłym związku z zaświatami, dają schronienie istotom nadprzyrodzonym, posiadają moc 
przekształcania rzeczywistości. Tadeusz Miciński w jednym ze swoich wierszy mówi o tym wprost: 
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Widzę w Twych oczach zdradliwe sadzawki,  
kożuchem zgniłych lśniące nenufarów,  
potworne śmigi kręcących się żarów,  
roślin krwiożerczych wężowate drgawki. 

 
Stosunek poety do kobiet jest jednak ambiwalentny, w innym wierszu upaja się więc urokiem czystej 
kobiecości. 

 
Widzę w Twych oczach ciemne morza tonie 
 i szafir nieba co się w nich przegląda —  
rozkosz otchłani, która śmiercią zionie —  
ciszę bezmiarów — których się pożąda.  

 
(Xięga II, rozdział „Estetyka żywiołów. Oblicza kobiety i fenomenologii”).  
 

Woda towarzyszy człowiekowi od samego początku, nic więc dziwnego, że jej atrybuty odcisnęły 
piętno na ludzkim języku. Zarówno tym wzniosłym, poetyckim, wynurzającym się z „głębi uczuć”, jak i 
tym potocznym, gdy zamiast grzecznego „proszę odejść”, sięgamy po obcesowe „spływaj!”. Już samo 
słowo „płynąć” zawiera w sobie optymistyczny pierwiastek, co więcej, nawet „płynąć w nieznane” nie 
oznacza zaraz katastrofy, sugeruje bowiem, że gdzieś za horyzontem znajduje się lepszy świat. A jeśli 
go tam nie ma? Wówczas pojawia się „głęboki smutek”, „fala niepowodzeń”, a potem „morze 
cierpienia”. Cóż w roku 1621 chciał powiedzieć światu papież Grzegorz XV, nazywając wolność 
wyznania „brudnym ściekiem pełnym heretyckich wymiocin"? Papież odkrył jeszcze jedną 
zdumiewającą cechę wody i języka. Otóż, przenosząc pewne formy występowania cieczy na zjawiska 
duchowe lub społeczne, nadajemy im szczególnej, wizualnej wręcz ekspresji.    

(Xięga I, rozdział „Sięgnąć dna, czy nabrać wody w usta?”).  

 
W oddali słychać wrzaski wściekłego tłumu: Oczyścić to bagno! Fali hugenotów postawmy tamę! 
Kawaler de Durais 
- Prędzęj, prędziej, uciekajmy!  
Madame de Lanneau  
- Bramy Luwru są zamknięte.  
Kawaler de Durais 
- Wyjdziemy przez piwnicę, a potem szybko do Sekwany. 
Madame de Lanneau  
- Mostów strzegą katolicy, a wszystkie łodzie zarekwirował król. 
Kawaler de Durais 
- Nie dbam o to. 
Madame de Lanneau  
- Jesteś ranny, nie przepłyniesz Sekwany. 
Kawaler de Durais 
- Wolę utopić się w wodzie, niż we krwi moich braci w wierze.  

(Fragment sztuki „Noc św. Bartłomieja, czyli krwawe paryskie wesele”, mówiącej o absurdalnej rzezi, jakiej w 
nocy z 23 na 24 sierpnia 1572 dopuścili się katolicy, mordując około pięciu tysięcy hugenotów).  

 
Protestanci byli tak samo okrutni, jak katolicy, mimo to nazywanie „potopem” najazdu Szwedów na 
Rzeczpospolitą jest ewidentnym nadużyciem tego biblijnego terminu. Inaczej ma się sprawa z 
popularnym w czasach Wojny Trzydziestoletniej Szwedzkim Napojem (Schwedentrunk), mieszanką 
wody z moczem i gnojowicą, wlewaną do gardła wszystkim, którzy narazili się Szwedom lub Szwecji.   

(„Jak  narodziło się pojęcie ‘kwestia smaku’, oraz powiedzonko ‘o gustach się nie dyskutuje’?”, jeden z 
pierwszych traktatów o estetyce,  Magdeburg, 1655). 
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- Twoje zdrowie, królewno! 

(Portugalski książę Henryk Żeglarz, który nigdy nie żeglował, do tancerki Pepity Olivy, która nigdy nie tańczyła). 

 
Będziemy błądzić, wynajdując wciąż nowe drogi. Nie lepiej poczekać, aż Newton odkryje grawitację? 

(W XVI-wiecznym dramacie, którego główny bohater śnił, że Ziemia jest płaska, co – niestety – się sprawdziło. 
Gdy w okolicach Abisynii skończył się ocean, jego okręt spadł w bezgraniczną przepaść). 

 
- Nie czuje Wasza Wysokość tego powolnego obrotu Ziemi? 
- Czasami – rzekł król Karol, a Ferdynand dostrzegł nieśmiały uśmiech na jego twarzy. 

(Spotkanie króla Karola z Ferdynandem Magellanem, portugalskim żeglarzem, który jako pierwszy chciał 
opłynąć Ziemię i korzystając z tego, że się kręci, wrócić w to samo miejsce, 1521).     

 
Renesansowe odkrycie perspektywy sprawiło, że człowiek po raz pierwszy zanurzył się w świecie 
iluzji. Była ona tak doskonała, że genialny Leonardo da Vinci – tak na wszelki wypadek – skonstruował 
aparat do nurkowania.  

(Codex Atlanticus, 1500). 

 
Tajemnica Istnienia 

Nadszedł czas, by wyjaśnić tajemnicę istnienia. Tajemnica istnienia jest tajemnicą podróży – podróży 
po świecie i w obrębie własnego świata. Świat jako taki jest jednością złożoną z wielości – świat ludzki 
jednością złożoną z wielości poszczególnych istnień. 

(National Geographic Magazine). 

 
- Słyszałam, że podróże kształcą – rzekła królowa Elżbieta do błędnego rycerza morza Francisa 
Drake’a. 
- Znam wielu głupców, Wasza Wysokość, i proszę mi wierzyć, żaden z nich po podróży nie zmądrzał.   

(Prywatna audiencja, Londyn, 1571).    

 
Jeśli nawet podróże nie kształcą, to sprawiają przyjemność. Kiedyś sprawiały przyjemność szczególną, 
były bowiem czymś elitarnym i wyjątkowym. Nic więc dziwnego, że śniły się ludziom po nocach. W 
lutym 1532 roku wielki pisarz François Rabelais śnił, że udał się w długą podróż i obudził się dopiero 
w październiku. Jednak najbardziej niezwykłe jest to, czego doświadczył słynny kompozytor Claude 
Debussy, któremu po południu 1893 roku przyśniło się, że znalazł się na toskańskiej plaży Maremma i 
zobaczył fauna grającego na własnym flecie.  

(W rozdziale „Wielkie sny sławnych ludzi”).        

 
Żaden malarz nie potrafił oddać tego, co zdarzyło się w 1571 roku na Morzu Jońskim u wejścia do 
Zatoki Patras w pobliżu portowego miasta Lepanto w dzisiejszej Grecji. Tam właśnie Święta Liga – liga 
chrześcijańskich mocarstw śródziemnomorskich, powołana do życia przez papieża Piusa V  i 
dowodzona przez Don Juana de Austrię – starła się z niezwyciężoną jak dotąd  flotą Osmańskiego 
Imperium. Bitwa trwała zaledwie pięć godzin, wystarczyło jednak, by przeszły one do historii, jako 
najtragiczniejsze w dziejach morskich bitew. Flota osmańska straciła 117 galer i 60 statków, a wraz z 
nimi ponad 30 000 marynarzy. Zginął również jej dowódca kapitan Derya Ali Pasha.  

(„Próba wyjaśnienia, co namalował Cy Twombly, który mimo wszystko przeniósł tę bitwę na płótno?”, w 
rozdziale „Paintings and Drownings”). 
 

I tak trafię do piekła.  

(Ostatnie słowa kapitana Jamesa Spencera, który mógł się uratować, lecz zgodnie z tradycją nie chciał opuścić 
tonącego statku). 
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Z pewnością jedynym kapitanem, który chciał się utopić, był – a może nadal jest – Hendrik Van der 
Decken, kapitan okrętu widmo, zwanego też Latającym Holendrem, którego sam widok przynosił 
nieszczęście i zwiastował śmierć. Wieczna tułaczka Van der Deckena po oceanach świata miała być 
karą za liczne zbrodnie, którymi się splamił podczas rejsu z Amsterdamu do Batawii.   

(W rozmowie grupy urlopowiczów, czekających na otwarcie baru. Plaża w Kapsztadzie, 1981). 

 
Każdy statek może stać się widmem, każda łódź łodzią umarłych, ostatecznym celem żeglugi jest 
przecież wieczny port – Böcklinowska wyspa umarłych. Przestrzeń posępna i pusta, martwa i skalista, 
miejsce, w którym pierwotny żywioł wody po raz ostatni raz zmienia swe oblicze, zastyga w 
mistycznej ciszy i otwora się na drugą stronę – na porośniętą cyprysami śmierć – ein Bild zum 
Träumen. 
(Arnold Böcklin, „Die Toteninsel”, 1880–1886). 

 
We are sinking, do your best! 

(W poradniku Ostatnie słowa kapitana). 

 
Hola hop!... Hola hop!... 
(Pierwsza zachowana na piśmie informacja o śpiewaniu na pokładzie statku, podczas wybierania lin, zapisana 
przez dominikanina Feliksa Fabri z Ulm, który w 1493 roku płynął na weneckiej galerze z Italii do Palestyny).     

 
Oj żeglujże, żeglarzu.  

(Pieśń marynarska z XVII wieku, spisana w roku 1908 przez Jana Potoka, nauczyciela ludowego ze Strzelna, 
opatrzona wskazówką, że śpiewać ją należy w miarowym rytmie bicia piany za pomocą wioseł). 

 
Gdyśmy Otranto opuszczali trzydziestu nas wypływało,   
gdyśmy na Kadyks powracali, dziesięciu pozostało. 

(Wzruszająca ballada marynarska z XVIII wieku, śpiewana ku czci towarzyszy, których pochłonęło morze). 

 
Widmo utonięcia było jedynym zmartwieniem ludzi morza. Do XVIII wieku angielska Royal Navy 
straciła więcej marynarzy wskutek szkorbutu niż sztormów i napaści korsarzy. Dopiero gdy szkocki 
lekarz James Lind zauważy, że między jedzeniem owoców cytrusowych a odpornością na szkorbut 
istnieje tajemniczy związek, a potem zachęci do ich spożywania, kondycja marynarzy znacznie się 
poprawi. Tajemnicę tę dwa wieki później rozwiąże Albert von Szent-Györgyi, odkrywca witaminy C. 

(W streszczeniu dzieła Jamesa Linda, A treatise of the scurvy, 1753). 

 
Astronawigacja, czyli oznaczanie pozycji statku na podstawie położenia gwiazd, znana była już od 
wieków, lecz dopiero w 1731 roku angielski matematyk John Hadley wynajdzie sekstant, czyli 
kątomierz lusterkowy, służący do mierzenia wysokości ciał niebieskich nad horyzontem. Wielkie 
osiągnięcie, zważywszy, że o samych gwiazdach nie wiedziano wówczas prawie nic. 
 
A kto wymyślił, 
            że gwiazdy głupsze 
            krążą wokół mądrzejszych? 
 A kto wymyślił 
            gwiazdy głupsze? 

(Miron Białoszewski, O obrotach rzeczy) 

 
Henryk VIII był okrutny nie tylko dla swoich licznych żon, lecz również dla własnych marynarzy. 
Zgodnie z jego Prawem Morskim szczególne kary groziły im za spanie na wachcie. Gdy zdarzyło się to 
raz, delikwent mógł liczyć na wyrozumiałość – przywiązywano go do masztu i obficie polewano wodą 
– jeśli jednak został przyłapany po raz kolejny, zawieszano go w koszu na bukszprycie, gdzie 
nieszczęśnik siedział tak długo, aż umarł z głodu, albo się odciął i wpadł do morza.   
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(„Sea Laws“ by Henry VIII, King of England and the father of the Royal Navy, 1520). 

 
- Widziałem kwiat, co pożera myszy. 
- A ja rybę tak wielką, że można by na niej postawić kościół. 
- A ja małpę podobną do człowieka.  
- Łżesz! 
- Ja łżę!?... To powiem ci tak, jak Wszechmogący powiedział Hiobowi, kiedy ten ośmielił się z Nim 
dyskutować: „Gdzieś był, gdy ja zakładałem ziemię?" 

(Poradnik dla kupców i żeglarzy, rozdział „Co opowiadać w portowej knajpie, by nie narazić się śmieszność”, 
wydanie kieszonkowe, 1753). 

 
Mimo iż bystrości marynarskiego umysłu zawdzięczamy uniwersalną mądrość, mówiącą, że wejście 
na statek w momencie, gdy inni szykują się do jego opuszczenia, jest poważnym błędem, zawód 
marynarza nigdy nie cieszył się wielką reputacją.  

(W tym samym poradniku). 

 
Marynarzom zarzucano nie tylko łgarstwa, ale też skłonność do zabobonów, przy czym słowo „zarzut” 
jest tu absolutnie nie na miejscu. Zastanówmy się: skoro zwykły człowiek gotów jest uwierzyć we 
wszystko, oprócz tego, że wszystko jest przypadkowe, to w co ma wierzyć ktoś, kto dosłownie traci 
grunt pod nogami? Czy komuś takiemu wystarcza lakoniczne stwierdzenie: jeśli utoniesz, to nikt nie 
będzie temu winny, można przecież winić fatalnego zbiegu okoliczności lub splotu niekorzystnych 
meteorologicznych zjawisk? Marynarskie zaklinanie losu, chęć przebłagania kapryśnej natury jest jak 
najbardziej zrozumiała – marynarze mają do tego prawo – kto wie, może tylko oni mają prawo do 
religii.  

(W liście adiutanta lorda Scotta, którego okręt osiadł na mieliźnie).   

 
Wszyscy ludzie cierpią, ale my cierpimy niezasłużenie.  

(Załoga okrętu „Rubikon”, której długotrwały rejs odebrał rozum. Otwarty Pacyfik, 1797).  

 
Nie każde rozciągnięte w czasie zjawisko zasługuje na miano „historii”. Historia utonięć – słynnych 
utonięć – zaczęła się w 1492 roku, gdy przed obliczem Izabeli I Kastylijskiej, zwanej też Katolicką, 
pojawił się Genueńczyk Krzysztof Kolumb i przedstawił plan morskiej wyprawy do Indii drogą na 
zachód. Opętani żądzą zysku Europejczycy zbudują wielkie floty i ruszą jego śladem. Nie wszyscy 
wrócą. Ilość wraków, które spoczęły na dnie mórz i oceanów, jest doprawdy imponująca.  

(Jewels of History, Harvard University, 1929).  

 
Kolumb nie wiedział, że odkrył Amerykę – do końca życia wierzył, że dotarł do Indii. Jego następcy, 
byli już nieco mądrzejsi, doskonale wiedzieli, że nie kradną ziemi Hindusom. 

(Xięga II, rozdział „Historia największych odkryć”). 

 
Indianie doskonale znali takie pojęcia, jak „obszar” lub „terytorium”, nie znali jednak słowa „granica”. 
Tym samym nie znali słowa „zagranica” – o ludziach z dalekich krajów mówili, że przybywają „zza fal”. 
Gdy zza fal przybyli Hiszpanie, okazało się, że znajomość granic jest bardzo ważna. Pytając o nie, 
pytamy nie tylko o nasze miejsce w świecie, lecz również o granice człowieczeństwa – moralną miarę 
tego, co wolno nam robić i tego, co jest absolutnie zakazane. 

(Xięga II, rozdział „Granice”). 

 
Granice? Nigdy żadnej nie widziałem, ale słyszałem, że istnieją w umysłach niektórych ludzi.  

(Thor Heyerdahl). 

 
Montezuma II, ostatni władca Azteków, wiedział jak zachłanni i okrutni są Hiszpanie. Nie chciał jednak 
z nimi walczyć, wręcz przeciwnie, szukał porozumienia. Gdy usłyszał, że ich wódz nazywa się Hernán 
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Cortés de Monroy Pizarro Altamirano, marqués del Valle de Oaxaca, zaproponował, żeby przeszli na 
„ty”. Nie wiele mu to pomogło. Cortés kazał go udusić, a jego ciało wrzucić do jeziora Texcoco. 

(Kapitan Aranco, Wspomnienia z Tenochtitlán, stolicy państwa Azteków, rękopis z 1520 roku). 

 
Nie można być miłym dla wszystkich.  

(Ulubione powiedzonko hiszpańskich konkwistadorów).   

 
Odkrywszy Karaiby, hiszpańscy żeglarze nie mogli się oprzeć wrażeniu, że dotarli do raju. Bujna 
roślinność i egzotyczne piękno tubylców zrodziło wiele legend i mitów, między innymi ten o 
Fontannie Młodości – tajemniczym źródle o magicznych właściwościach. Każdego, kto skosztował 
tryskającej z niego wody, czekała wieczna młodość. Nic dziwnego, że chęć jej znalezienia stała się 
obsesją Hiszpanów, zwłaszcza jednego – Juana Ponce de Leóna, który w roku 1513 wraz z niewielką 
flotą wyruszył na jej poszukiwanie. Dopłynąwszy do dzisiejszej Florydy, uznał ją za mityczną wyspę 
Bimini, na której – według Indian Taino – owo źródło miało się znajdować. Gdy go tam nie znalazł, 
zorganizował kolejną wyprawę, ale i tym razem wszystko spełzło na niczym. Bolesne porażki nie 
złamały jednak jego uporu – Juan poszukiwał go przez lata – miał cel w życiu i wciąż czuł się młodo. 
Zestarzał się dopiero gdy osiadł w Hawanie, gdzie zresztą zmarł w 1521 roku. 
 
THE fount the Spaniard sought in vain 
Through all the land of flowers 
Leaps glittering from the sandy plain 
Our classic grove embowers; 
Here youth, unchanging, blooms and smiles, 
Here dwells eternal spring, 
And warm from Hope's elysian isles 
The winds their perfume bring.  

(Oliver Wendell Holmes, Fountain of Youth) 

 
Schować złoto!  

(Wódz indian Tacapeco, który właśnie zasypiał, gdy za drzwiami usłyszał chrzęst hiszpańskich rapierów). 

 
Schować srebro!  

(Portugalski misjonarz w Brazylii, który właśnie błogosławił stół, gdy za drzwiami usłyszał stukot holenderskich 
sabotów). 

 
- Bez paniki. Orinoco to spokojna rzeka, a dzicy, to dobrzy ludzie.  
- Dlaczego mielibyśmy panikować, skoro otacza nas tylu dobrych ludzi.  

(W książce Na granicy życia i Wenezueli, napisanej przez sierżanta Juana Flores-Valdeza, jedynego, którego fale 
wyrzuciły na brzeg, 1603).  

 
Z czasem nikt już nie liczył okrętów hiszpańskiej floty, zwanej „Flotą Skarbów”, która między XVI a 
XVIII wiekiem transportowała bogactwa zagrabione w krajach Nowego Świata. Jak wiadomo, nie 
wszystkie dotarły do celu. Nie wszystkie też zatonęły wskutek sztormów czy zdradliwych raf, chciwość 
Europejczyków sprawi, że o skarby Nowego Świata, bić się będą między sobą. Tak było w zatoce Vigo, 
gdzie w roku 1702 podczas bitwy z Anglikami i Holendrami, Flota Skarbów została całkowicie 
zniszczona. Tam też spoczywają ówcześni żeglarze, ich zmurszałe kości wciąż strzegą meksykańskiego 
złota, peruwiańskiego srebra i wszelkiej maści szlachetnych, choć do niczego niepotrzebnych kamieni.  

(Flota de Indias – historia rica y triste, Don Razor y Don Leach, Madrid 1706).  

 
- Bez paniki. Przybywamy w pokoju. Jedyną rzeczą, której chcemy was pozbawić, jest poczucie winy.   

(W nieopublikowanej powieści fantastyczno-naukowej, mówiącej o tym, jak mieszkańcy Ameryki Południowej 
skolonizowali Hiszpanię. Autor nieznany, rękopis w Bibliotece Watykanu).  
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Słynna bitwa pod Trafalgarem położyła kres hiszpańskiej hegemonii. W 1805 roku angielska flota pod 
dowództwem legendarnego admirała Horatio Nelsona, księcia Brontu i barona Nilu, zaatakowała 
hiszpańsko-francuską eskadrę i zadała jej śmiertelny cios. Sprzymierzeni stracili 22 okręty i ponad 3 
tysiące ludzi. Berło kolonializmu przeszło w ręce Brytyjczyków. 

(Xięga II, rozdział „And Now for Something Completely Different“). 

 
Historia kolonialnych podbojów odzwierciedla poniekąd historię galeonu – żaglowego okrętu 
wojennego lub statku handlowego z charakterystycznym galionem, czyli figurą na dziobie, mającą 
uzasadnić jego nazwę lub podkreślić status. Przez wieki galeony były powodem do dumy, później 
przeżytkiem, a w końcu mglistym wspomnieniem. Nie rzadko nostalgicznym, podszytym tęsknotą za 
świetnością imperium. Ten sam los spotkał imponujące galiony, niegdyś ozdobę mórz – dziś 
kiczowatą dekorację podmiejskich pubów. 

(W tym samym rozdziale). 

 
Niejako przy okazji pierwszych zamorskich wypraw, odkryto seksualne obyczaje innych kultur. Dzięki 
barwnym opowieściom marynarzy Europa dowiedziała się, że erotyzm Japończyków jest szalonym 
ornamentem wijącym się w sześcianach ich sypialni, a Hindusów – zmysłową grą piersi i bioder, od 
których drżą arabeskowe kamienne posadzki. W Europie mąż mógł mówić o szczęściu, gdy choć raz w 
życiu zobaczył swoją żonę nago. 

(Ilustrowany magazyn dla mężczyzn, Nr 6-78, str. 11).  

 
„Miłość to morze, którego wybrzeżem jest kobieta”, pisał Victor Hugo, wyjaśniając przy okazji, jak 
wielkim wyzwaniem dla marynarskiej braci była seksualna abstynencja. Trudno powiedzieć ilu z nich 
wyskoczyło z tego powodu za burtę, wiadomo jednak, że wyskoczyło wielu. 

(„Jak wyglądało życie na Ziemi, zanim powstało słowo ‘stres’”, artykuł w czasopiśmie Psychologia praktyczna, 
11/1953). 

 
Mieszkańcy centralnego Madagaskaru nie znają morza, a jednak wódz ma prawo spać z każdą kobietą 
ze swego plemienia. 

(Na ścianie portowej toalety w Tunisie).    

 
Zamienię jedwab i brokat na marynarski drelich.  

(Ogłoszenie w Timesie, 1905). 

 
Cnota sama w sobie jest nagrodą, lecz jeśli marzysz o rozwiązłym życiu i perwersyjnym seksie, warto 
nieco skorygować kurs. 

(W wykładzie, który pewien sternik wygłosił w klasztorze Sióstr Urszulanek). 

 
Poszukuję mężczyzny, który jako pierwszy poczuł do siebie wstręt. Mile widziany marynarz.  

(Ogłoszenie matrymonialne w Daily Mirror, 1959).  

 
- Zbliż się, mój milutki, spuszczę ci klucz na wstążce.    

(Pani Laura, żona admirała, który wypłynął w długi rejs).  

 
A mówił, że cały dzień spędzi na wyścigach. 

(Kobieta nad brzegiem rzeki Mersey, gdzie wyłowiono jej męża wraz z kochanką. Manchester, 1976).  

 
Okres „burzy i naporu” nie ma nic wspólnego z meteorologią. To czysto literacki termin, dotyczący 
wczesnego niemieckiego romantyzmu. Jego początkiem, a zarazem sztandarowym dziełem były 
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Cierpienia młodego Wertera, epistolarna powieść Goethego z 1774 roku, wraz z którą przyszła moda 
na niebieski frak z żółtą kamizelką – strój głównego bohatera – oraz samobójstwo z miłości.  

(Werther-Effekt und Suizid-Epidemie– Medien-induzierte Selbsttötung, Hof-Buchhandlung und Hof-
Buchdruckerei, Oldenburg 1896). 

 
- Śmierci! Śmierci! – zawołał Don Alfonso na widok hrabianki d’Arco, najpiękniejszej kobiety w 
Saragossie.  
- Na Boga, szaleńcze, co chcesz uczynić? – zapytała na wpół zemdlona panna, widząc, że młodzieniec 
zbliża się do balustrady mostu. 
- Serce mi płonie, ugasić więc je muszę! – zawołał Don Alfonso, trzasnął kastanietami i z impetem 
rzucił się w głębiny Ebro. 

(Kronika miłosnych wypadków miasta Saragossa, rękopis znaleziony w 1798 roku).   

 
CUDOWNE OCALENIE 

 
Żyję! Żyję! Żyję!...  Ale, jak to się stało ?... Albo, czy to, co się stało, musiało się stać? Czy życie ludzkie 
jest zbiegiem okoliczności, czy też toczy się zgodnie z jakimś z góry ustalonym planem? Kto macza w 
tym palce, Bóg czy przypadek?  

(W rozdziale „Kilka niezawodnych sposobów na cudowne ocalenie”). 

 
W roku 1609 cała Anglia rozprawiała o tragedii, jaka wydarzyła się u wybrzeży Szatańskich Wysp, jak 
wówczas nazywano Bermudy. Chodziło o osiem okrętów i setki emigrantów płynących z Londynu do 
amerykańskiej Wirginii. Podczas strasznej burzy jeden z nich zaczął tonąć. „Choć przez cały czas 
pompy były w robocie – wspomina pewien marynarz – wody ciągle przybywało. Luǳiom zaczynało 
braknąć sił i wielu z nich w przystępie rozpaczy puściło się z falami, licząc na cud ocalenia”. I cud się 
zdarzył. Wprawdzie wielu pasażerów straciło życie w głębinach, niektórzy jednak ocaleli i później 
opowiedzieli tę historię. Z pewnością słyszał ją Szekspir, jej echo pobrzmiewa bowiem w Burzy – 
słynnym, pełnym dwuznaczności dramacie wystawionym w Londynie w 1611 roku.  
 

AKT PIERWSZY 

Scena pierwsza 
Okręt na morzu. Burza, pioruny i błyskawice. 

 
KAPITAN 
Bosman!  
BOSMAN 
Jestem, kapitanie. Co robić?  
KAPITAN 
Przemów do majtków.  
 
Głównym bohaterem Burzy jest Prospero, prawowity książę Mediolanu, który – pozbawiony tronu i 
wygnany przez swego brata – trafia na tajemniczą wyspę, zamieszkaną przez duchy i potwory. 
Wykorzystując swe czarnoksięskie moce, przejmuje nad nimi władzę, po czym mści się na swoich 
prześladowcach. Morska burza budzi demony zemsty i przeobraża się w burzę ludzkich namiętności. 
„Nadchodzi przypływ, który już niebawem do czysta obmyje wybrzeża ich rozumu”, zwiastuje 
Prospero. Jego sen – sen o polityce uprawianej za pomocą czarnej magii – ziści się. Ziści się nie raz, 
stanie się ciałem koszmarnych dyktatur, które jednego tylko chcą: „aby kłamstwo brzmiało jak 
prawda”, powie George Orwell, ich wielki demaskator. 

(W literackim szkicu Co geniusz ze Stratfordu zawdzięcza marynarzom?)  

 
Zamiast wyciągnąć wnioski ze swoich doświadczeń, z uporem popełniałem wciąż te same błędy.  
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(Robert Fludd, członek królewskiego kolegium fizyków, ale też alchemik i różokrzyżowiec, który w 1617 roku 
skoczył do Tamizy).      

 
Spotkanie Hamleta z Ofelią, a więc symbolu teatru z symbolem nieszczęśliwej miłości, od początku 
nie wróżyło nic dobrego. Zwłaszcza, że miało miejsce w omotanych siecią intryg murach Elsynoru. Po 
niezrównoważonym księciu Danii zostało sakramentalne „być albo nie być”, a po Ofelii „utopić albo 
nie utopić”. Hamlet wybrał „nie być”, a Ofelia „utopić”. Koniec. Albo prawie koniec, ponieważ 
Szekspir, uśmiercając Ofelię, wyjaśnił przy okazji subtelną różnicę między samobójstwem a 
nieszczęśliwym wypadkiem. „Tu płynie woda, dajmy na to, a tu stoi człowiek, dajmy na to: jeżeli 
człowiek pójǳie do wody i utopi się, rad nierad, to już ci nie zaprzeczy temu, że poszedł; ale jeżeli 
woda przyjǳie do niego i zatopi go, to co innego; wtedy nie można powieǳieć, że on się utopił”.   

(Dzieje dramatu i dramaty samobójców, aneks do Gesta Danorum, historii spisanej około 1200 roku przez Saxo 
Gramatyka). 

 
Paryż też miał swoją Ofelię. Pod koniec XIX wieku z wyłowiono Sekwany zwłoki pięknej dziewczyny. 
Na jej ciele nie znaleziono żadnych obrażeń – samobójstwo było jedynym wytłumaczeniem jej 
śmierci. W nadziei na identyfikację jej zwłoki wystawiono w witrynie paryskiej kostnicy. Taki był 
zwyczaj. Ale potem nic już nie było zwyczajne. Mimo iż  nigdy nie udało się ustalić jej tożsamości, 
łagodny uśmiech dziewczyny przyniósł jej nieśmiertelną sławę. Po tym, jak patolog zrobił jej 
pośmiertną maskę, natychmiast się w niej zakochał. Nie on jeden. W masce topielicy z Sekwany 
zakochała się cała plejada poetów i pisarzy – Rainer Maria Rilke, Louis Aragon, Vladimir Nabokov, 
Albert Camus i wielu innych.  

(Artykuł w La Voix des Femmes, Paryż, 1912). 

 
Ten uśmiech łagodny, który pożąda 
Okruchu miłości, myłaś w Sekwanie, 
I tylko została druga Gioconda, 
I tylko zostało puste pytanie... 

(Stanisław Grochowiak, Nieznajoma z Sekwany, fragment).  

 
Topielice pobudzały męską wyobraźnię, łączyły bowiem ckliwy sentymentalizm z wyszukanym, 
graniczącym z nekrofilią erotyzmem. Tonące w wilgotnym żywiole kobiece ciało kojarzyło się z 
upadającym aniołem, łączyło religijną ekstazę z lubieżną pokusą skosztowania zakazanego owocu. W 
pewnym miejscu kończyła się jednak ta fascynacja – powiedzieć o kobiecie, nawet tej najpiękniejszej, 
że „sięgnęła dna”, nigdy nie było komplementem. 

(W pornograficznej książce Nuances d'humidité, napisanej przez pewnego francuskiego studenta, Paryż 1907). 

 
Perwersyjny pociąg do topielic, jak też przekonanie, że targnęły się na życie z powodu 
nieodwzajemnionej miłości, ma swoje źródło w legendzie o Safonie z Lesbos, starożytnej greckiej 
poetce, która zakochała się w Faonie, bóstwie z orszaku Afrodyty, a gdy ten ją odtrącił, popełniła 
samobójstwo, skacząc do morza ze Leukadyjskiej Skały.  

(Lesbos około 600 p.n.e.). 

To nieprawda. Safona dożyła późnej starości, kształcąc dziewczęta w sztuce poezji, tańca i gry na 
instrumentach, głównie lirze zwanej barbitonem.  

(W liście od Koła Miłośniczek Barbitronu, Lesbos, 2011). 

 
Jeśli Papias z Afrodyzji twierdzi, że wyrzeźbił kobietę bardziej nagą niż sama nagość, to znaczy, że nie 
widział panny Amelii, która utonęła w wannie podczas porannej kąpieli.    

(Publiciste parisien, 1899). 

 
Pomidory sprowadzone do Europy w XVII wieku z Ameryki Południowej nazwano „miłosnymi 
jabłkami”, wierzono bowiem, że posiadają moc afrodyzjaku – wywołują erekcję u mężczyzn i 
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pobudzenie seksualne u kobiet – dlatego też długo sprzeciwiano się, by włączyć je do domowego 
jadłospisu. Mimo iż erotyczne właściwości pomidorów były tylko mitem, siła sugestii była tak wielka, 
że gdy w Holandii nagle ich zabrakło, pewien zrozpaczony student skoczył do Onbekendegracht, 
jednego z kanałów w Amsterdamie.  

(W okolicznościowej ulotce „Gracht en kracht van tomaten”). 

 
Prawdą jest, że wielkim żeglarzom i odkrywcom zawdzięczamy urozmaicony jadłospis, ale bywało też 
odwrotnie, w roku 1779 Hawajczycy zjedli Jamesa Cooka, wielkiego żeglarza i odkrywcę.    

(W przewodniku turystycznym „Tajemnice zatoki Kealakekua”). 

 
Akselbanty i insygnia admiralskie oddam w dobre ręce.      

(Ogłoszenie w Timesie, 1901).  

 
Nic nie zapowiadało, że „Mayflower”, mały trójmasztowy galeon, który latem 1620 roku wyruszył z 
Southampton, dopłynie do celu. Był w tak opłakanym stanie, że zaraz po wyjściu z portu zaczął 
przeciekać. Na pokładzie znajdowała się setka angielskich kolonistów, płynących do Ameryki. Głównie 
purytanie, radykalni wyznawcy Biblii, a zarazem przeciwnicy kościoła anglikańskiego, zmuszeni do 
porzucenia ojczyzny, w której groziły im prześladowania i surowe kary. Bóg musiał czuwać nad grupką 
heretyków, ich dziurawy galeon wylądował bowiem w okolicach dzisiejszego Plymouth. Tam założyli 
osadę i celebrowali swój surowy, sprowadzony do pracy i modlitwy tryb życia. Przynajmniej przez 
jakiś czas. Zachłysnąwszy się religijną wolnością Nowego Świata, purytanie sami zaczną prześladować 
i karać.  

(„Lądowanie w Plymouth – nowy początek starych obyczajów”, Salem 1692).  

 
Odkryłem wszystko, co było do odkrycia. Opłynąłem ziemię dookoła, zebrałem w całą wiedzę moich 
czasów, stworzyłem klimatologię, oceanografię, geografię roślin i naukę o krajobrazie, lecz przyznać 
muszę z pokorą, że największym umysłem, jakiego nosiła ziemia, jest purytanin Cotton Mather, 
oskarżyciel w procesie czarownic z Salem, który odkrył, że Szatan ukrywa się wszędzie, a szczególnie 
tam, gdzie nikt się go nie spodziewa. 

(W jednej z licznych interpretacji tragedii z Salem, z tą różnicą, że pierwozorem głównego bohatera był 
Alexander von Humboldt, płynący rzeką Rio Magdalena z Cartageny do Bogoty, 1842).    

 
Utonięcie żywej istoty budzi powszechne współczucie – zatopienie martwego przedmiotu na ogół 
nikogo nie obchodzi. Na ogół, są bowiem wyjątki. Gdy w grudniu 1773 roku u nabrzeża portu w 
Bostonie pojawiły się angielskie statki z herbatą, na której sprzedaż Brytyjczycy mieli monopol, 
oburzeni Amerykanie, podstępem wdarli się na pokład i wyrzucili ładunek za burtę. Podstęp ów był 
tak wyrafinowany, że do dziś nie wiadomo, na czym on polegał. Woody Allen uważał, że mogło być 
tak: „najpierw Amerykanie, przebrani za Indian, wyrzucili herbatę za burtę. Później Indianie, 
przebrani za Amerykanów, wrzucili do portowego basenu Brytyjczyków. Następnie zaś Brytyjczycy, 
przebrani za herbatę, powrzucali się do wody wzajemnie”.  

(History of Boston Tea Party, told at Woody Allen’s party in New York, Phantom Press International, 1972).  

 
Gdy w roku 1839 Lin Zexu, wysłannik w chińskiego cesarza w Kantonie, kazał zmieszać z wapnem, a 
potem zatopić w morzu 20 tysięcy skrzyń z angielskim opium, rozpętała się wojna – I wojna chińsko-
brytyjska, zwana też Wojną Opiumową. Topienie narkotyku trwało trzy tygodnie, a woja ponad trzy 
lata. Z perspektywy angielskich dealerów nie przyniosła jednak oczekiwanych efektów, za jakiś czas 
wybuchła więc druga. W roku 1856 eskadra brytyjskich okrętów zaatakowała, a potem zajęła Kanton, 
Szanghaj i Hongkong.   

(„Jak to się stało, że w połowie XIX wieku Anglicy tonęli w gotówce, a Chińczycy w obłędzie? Próba trzeźwej 
analizy zjawiska”, praca zbiorowa, Oxford University, 1968).  
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Fakt, że legendę dzikiego Zachodu stworzyło kilku grafomanów, nie pozostanie bez konsekwencji. 
Amerykanie długo będą wierzyć, że najpiękniejszym przejawem ich kultury są drążki do 
przywiązywania koni, a ich największym wrogiem krwiożerczy Indianie. O ile z tym pierwszym można 
by się nawet zgodzić, o tyle z tym drugim już nie – jadących na Zachód pionierów nie dziesiątkowały 
hordy dzikich tubylców, lecz głód, choroby, ciężkie zimy i nieszczęśliwe wypadki. Głównie podczas 
przepraw przez zdradliwe rzeki. Szczególnie złą sławę zyskały sobie North Platte i Green River, 
zdarzało się bowiem, że jednego dnia utonęło w nich więcej osób, niż w innych rzekach przez cały 
rok.   

(Historia „Aktu o domostwach”, na mocy którego każdy osadnik dostawał amerykańskie obywatelstwo oraz 65 
hektarów ziemi zrabowanej Indianom. Washington, 1862).  

 
Tym, co łączyło emigrantów, którzy w XIX wieku opuścili Europę, była upokarzająca nędza we własnej 
ojczyźnie. Błędem byłoby jednak twierdzić, że stanowili oni tłum pozbawionych nadziei na lepsze 
życie przygnębionych desperatów. Stany Zjednoczone nie zyskałyby sobie miana „kraju 
nieograniczonych możliwości”, gdyby nie twórczy optymizm nowych przybyszów. 

 („Znaczenie optymizmu i spontanicznych decyzji w USA”, American Psychological Association). 

 
 „Ameryka...”, pomyślałem i poczułem, jak przeszywa mnie to dziwne uczucie. „Luna“ miała opinię 
bezpiecznego żaglowca, a jednak się bałem. Dopiero wizyta u starej Claudette przywróciła mi spokój. 
- Nie chcesz zobaczyć tego, czego nikt jeszcze nie oglądał? – zapytała. 
- Czy ja wiem... – odpowiedziałem nieśmiało. 
- Czeka na ciebie kraina cudów. 
- Naprawdę?  
- O tak. Przeżyjesz chwile najwyższego zachwytu.  

 (Michel Chesquiére, fryzjer z Sotteville-lès-Rouen, który przed wyprawą do Ameryki postanowił zasięgnąć rady 
wróżki).  

 
Jak jednym słowem nazwać stan zachwytu, radosnego uniesienia, zapał, werwę, żarliwość, pasję, 
euforię i ekstazę? Proponujemy słowo:  
 

ENTUZJAZM. 
 
Jak się topić to się topić - Sweet Georgie Brown 
Daj całusa, poleć w USA - Sweet Georgie Brown 
Ja przez Ciebie będę w niebie - Sweet Georgie Brown 
Mój los dobrze znasz, ten sam pewnie masz, OK!  
Mój kolega mnie ostrzega "ratuj się pan"! 

(Mel Brooks i Anne Bankroft w filmie „Być albo nie być”, amerykańskiej komedii z 1983 roku, remake’u filmu 
Ernsta Lubitscha z 1942 roku). 

 
Górnicy zjawili się w czterdziestym dziewiątym, 
kurwy w pięćdziesiątym pierwszym, 
a gdy się spotkali, spłodzili syna tej ziemi. 

(Referen XIX-wiecznej piosenki, sławiącej dzieje powstania San Francisco, jedynego miasta w USA, które 
rozwijało się bez purytańskich wpływów, przez co stało się kulturowym cudem nasyconym kosmopolityczną 
atmosferą śródziemnomorskich portów Europy i ich miłością do swobody obyczajów. W artykule „Skąd się 
wzięli bitnicy, hipisi i kelnerki toples”, San Francisco 1968).    

 
Pod Richmond nogi rozłożyłam 
Leżąc na wznak 
Na czółna wąskim dnie. 
„Patrz! To są perły, które były jego oczami”. 
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(Czytanie III Kazania Ognia, które T. S. Eliot zapisał w Jałowej Ziemi).  

 
Matko Boska!   

(Pewien Indianin, który zobaczył swoją twarz w lusterku podarowanym mu przez katolickich osadników. Okolice 
dzisiejszego Salt Lake City, 1836). 

 
Entuzjazm gaśnie w mgnieniu oka. Tym, co pozostaje, jest rozczarowanie. 

(Michel Chesquiére, fryzjer z Sotteville-lès-Rouen, jedyny ocalały z żaglowca „Luna“, który w roku 1860 zatonął 
wraz 75 pasażerami zaraz po wypłynięciu z Hawru,).   

 
 „Luna“ nie była jedynym okrętem, który zatonął, nie opuściwszy europejskich wód. Ich lista jest 
długa – dłuższa jest tylko lista tych, które w ogóle nie dotarły do celu. Największą tragedią tych 
czasów było zdarzenie z 1858 roku. Na pokładzie „Austrii“, jednostki obsługującej linię Hamburg - 
Nowy York, wybuchł tak piekielny pożar, że okręt zatonął niejako natychmiast. Nie było nawet czasu, 
by spuścić na wodę nieliczne łodzie. Utonęło 538 emigrantów.     

(Disasters and Accidents in American History). 

 
Kogo wyrzucić za burtę z przeciążonej łodzi ratunkowej?     

(Morski Kodeks Moralny, Paragraf 1.) 

 
Kogo zjeść, gdy skończy żywność? 

(Morski Kodeks Moralny, Paragraf 2.) 

 
„Kogo zjeść?” – cóż za obrzydliwe pytanie, cywilizowany człowiek powinien powiedzieć: „Proszę się 
poczęstować”. 

(Sławomir Mrożek w sztuce „Na pełnym morzu”).  

 
Słowo „cywilizacja” po raz pierwszy pojawiło się w 1784 roku w eseju markiza de Mirabeau, który 
usiłował dowieść, że stoją za nim takie cechy, jak godne postępowanie, szczytne cele i humanitarne 
prawa, a więc wszystko to, co dziś kryje w sobie słowo „człowieczeństwo”.  

(Na tropach określenia „biały cywilizowany człowiek”, La Gazette de France, Paryż 1814). 

 
- Jesteśmy głodni – powiedział Fletcher.  
- Jedliście wczoraj i zjecie jutro – odparł kapitan Bligh. 
- Ale jutro i wczoraj nie istnieją. 

(Co naprawdę stało się na HMS „Bounty”, okręcie, na którym – mimo iż przewoził sadzonki drzewa 
chlebowego z Tahiti na Jamajkę – marynarze nie mieli co jeść).  

 
Legenda kanibalizmu wśród dzikich narodziła się najprawdopodobniej w 1637 roku, kiedy to Johann 
Moritz, książę Nassau-Siegen, udał się do Pernambuco i zabrał z sobą nie tylko misjonarzy, by nieśli 
prawdziwą wiarę, ale też dwóch malarzy – Alberta van der Eeckhouta i Fransa Posta. O ile Post skupił 
się na malowaniu fauny i flory, o tyle Eeckhout na portretowaniu tubylców. Na jednym z jego płócien 
Indianka ze szczepu Tapuya niesie na plecach kosz, z którego wystaje odcięta ludzka noga.  

(W rozdziale „Pantings & Drownings“). 

 
- Czy uwierzysz – rzekła panna de Kerkabon – że bratową zjedli Irokezi?   
- Oczywiście, gdyby jej nie zjedli, to by tu była. 

(Wolter, Prostaczek. Historia prawdziwa, znaleziona w papierach ojca Quesnela, 1767). 

 
Rytualny kanibalizm był obecny w wielu kulturach, również europejskich, nie był jednak regułą. O 
wiele częściej  występował wśród zdesperowanych rozbitków. Liczba mnoga jest tu jak najbardziej 
uzasadniona, nie zdarzyło się bowiem, żeby rozbitek zjadł samego siebie.  
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(Morski Kodeks Moralny) 

 
- To pańska ręka, panie d'Espignac?  
- Nie, panie d'Amande, to noga kawalera de la Tournelle.  

( Jak mogło dojść do kanibalizmu na tratwie „Meduza”, skoro okręt wojenny „Argus” był tuż, tuż i w końcu 
odnalazł rozbitków?”,  La Gazette de France, Paryż 1816). 

 
Ha, szkoda!  

(Ze zbioru słów wypowiadanych w złą godzinę). 

 
„Kochani ludożercy 
Nie zjadajmy się Dobrze 
Bo nie zmartwychwstaniemy 
Naprawdę” 

(Tadeusz Różewicz, List do ludożerców).  

 
Nie chcąc być pożartym przez ludożerców, Robinson Crusoe czytał im Biblię, opowieść dostosowaną 
do możliwości poznawczych niepiśmiennych tubylców. Nie postępował jednak po bożemu i grzeszył 
pychą, ponieważ gdy zasnęli, sięgał po Miltona. 

 
Siedli na wzgórzu w pewnym oddaleniu    
I myśli wzniosłe wymieniając, wiedli    
Dyskurs wysoki o Losie, o woli,    
O Opatrzności i przewidywaniu,    
O ustalonym losie, woli wolnej,    
Przewidywaniu pełnym. I bez końca    
Błądzili pośród spraw tych zagmatwanych. 

(John Milton, Raj utracony).  

 
Przypadki Robinsona Crusoe, to drugorzędna lektura z pierwszoosobową narracją głównego 
bohatera. 

(Krytycy Daniela Defoe w artykule „The Life is Strange and Surprsing”, Edynburg 1719).  

 
- Nie kocha pan ludzi, kapitanie? – zapytała księżniczka Rosalinda ze łzami w oczach. 
- Miłość musi dojrzeć, seniorita – odpowiedział Edward, przywiązując jej kotwicę do nóg.   
- Widzę, że panu brak jakichkolwiek zasad.  
- Cóż daliśmy światu, kierując się tymi zasadami? 
- Ale zabić człowieka to ciężki grzech. 
- Niektóre grzechy nawet Bogu sprawiają przyjemność – rzekł Edward. 
- Pan jesteś bluźniercą! – zawołała Rosalinda. 
- Ależ seniorita, aby być bluźniercą, trzeba wpierw uznać, że coś jest święte.  

(Historia spotkania hiszpańskiej księżniczki Rosalindy z Edwardem Teacha’em, jednym z najokrutniejszych 
piratów, lepiej znanym jako „Czarnobrody”. Fragment sztuki pewnego marynarza. Jedyny, jaki się zachował. 
Karaiby, 1716).   

 
Fascynacja, jaką wśród młodzieży budzą powieści o piratach, świadczy o tym, że przestrzeganie prawa 
nie jest wrodzoną ludzką cechą.  

(Pippi Långstrump, Wyspy Taka-Tuka, 1970). 

 
Żelazna klatka z ciałem Williama „kapitana" Kidda wisiała nad brzegiem Tamizy przez miesiąc. Jego 
martwe oczy – oczy jednego z najkrwawszych piratów XVII wieku – tak długo patrzyły na mętne 
wody, aż w końcu wypadły z czaszki. Kidda ujęto w 1701 roku po tym, jak obrabował 400-tonowy 
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okręt „Quedagh”, wyładowany belami jedwabiu, satyny i muślinu, a także złotem, srebrem i 
kosztownymi towarami z Dalekiego Wschodu. Wystawienie trupa na pokaz miało być przestrogą – 
zarówno dla tych, którym marzyło się, by pójść w jego ślady, jak i tych, którzy zamierzali szukać jego 
łupów. Na próżno. Piratów wciąż przybywało, a jego legendarnych skarbów ludzie szukają do dziś. 
Jedni na Wyspie Dębów w Nowej Szkocji, inni na Long Island, a jeszcze inni na wyspach Charles i 
Thimble. Jak dotąd nikt ich nie znalazł. Jedynym skarbem, jaki został po Kiddzie, jest Wyspie Skarbów 
– przygodowa książka Roberta Louisa Stevensona. 

(Archiwum Execution Dock w londyńskiej dzielnicy Wapping).  

 
Mam gdzieś Jacąuesa d'Arquiela, naszego kapitana!  
(Napis, który pewien pirat nabazgrał na murze portu w Timbuktu).   
Tam nie ma portu.  

(W liście od anonimowego czytelnika, który po raz kolejny zarzuca autorowi kłamstwo).  

 
Sprostowanie: Mary Frith, pseudonim Moll, legendarna złodziejka i pierwsza kobieta, która publicznie 
paliła fajkę, skazana za postrzelenie w ramię i obrabowanie generała Fairfaxa, nie została utopiona w 
Tamizie, jak dotychczas sądzono, lecz zmarła na opuchliznę idąc ulicą Fleet Street.     

(Kronika Towarzyska, Londyn, 1659). 

 
Gdy baron Münchhausen zaczął tonąć w bagnie, a w pobliżu nie było nikogo, kto by mu pomógł, 
chwycił się za włosy i sam wyciągnął z topieli. Opowieść ta – jedna z licznych i równie 
nieprawdopodobnych – sprawiła, że niemiecki szlachcic zyskał sobie miano największego kłamcy w 
historii. Ale czy na pewno sobie na to zasłużył? „Nie robimy czegoś nie dlatego, że jest za trudne do 
zrobienia, lecz dlatego, że nie mamy odwagi tego zrobić”, powiedział Seneka, a ci, którzy to słyszeli, 
nie mogli się nadziwić, ile prawdy ta myśl zawiera.  

(We wstępie do fińskiego wydania powieści Niezwykłe przygody Barona Münchhausena, Rudolf Erich Raspe, 
1785).   

 
W 1703 roku podczas osuszania podmokłych terenów Wyspy Zajęczej utonęło około 150 robotników. 
Zważywszy, że u ujścia Newy takich wysp jest ponad 40, można założyć, że ogólna liczba ofiar była 
dużo większa. Krótko mówiąc, Zatoka Fińska nie była idealnym miejscem pod budowę, a jednak 
właśnie tam car Piotr I Wielki postanowił wznieść nową stolicę – Sankt Petersburg – cud architektury i 
symbol potęgi Rosyjskiego Imperium. O dziwo, będzie też symbolem jego upadku. Zgodnie z 
komunistyczną propagandą strzał ze stojącego na Newie krążownika „Aurora” dał początek rewolucji 
październikowej, która zmiecie z powierzchni ziemi zarówno cara, jak i carat.  

(W dysydenckiej broszurze pt. „Dlaczego Rosyjskie Imperium stało się marzeniem Władimira Putina, a Piotr I 
Wielki jego ulubioną historyczną postacią, mimo iż  Piotr miał 203 centymetry wzrostu, a Władimir dużo 
mniej?”).   

 
Gdy przyjrzałem się sobie bliżej, okazało się, że jestem zupełnie innym człowiekiem. 

(Wspomnienia pacjentów, którzy po terapii elektrowstrząsowej wyleczyli się z narcyzmu, w Psychiatry Made 
Simple, Part 1. Chapter 8, „Electroplexy”, Philadelphia 1990). 

 
Istnieje czas przeszły, czas przyszły i czas płynny. Ten ostatni jest tylko po to, bym się w nim zanurzył. 
Utonął w jego ciemnym, wilgotnym wnętrzu.  

(„Najpiękniejsze listy samobójców w najpiękniejszych bibliotekach”, Bodleian Library, Oxford). 

 
Czym jest czas, przekonała się brytyjska flota w sile 21 okrętów, które w 1707 roku opuściły Gibraltar i 
udały się w kierunku Anglii. Pogoda nie była najlepsza, ale nie na tyle, by się tym niepokoić. Mimo to 
załoga odetchnęła z ulgą, gdy okazało się, że okręty zbliżają się do celu. Pomiar głębokości wskazywał, 
że znajdują się na krawędzi szelfu kontynentalnego, z dala od niebezpiecznych skał południowo-
zachodniego krańca Anglii. Niestety, pomiar był błędny. Okręty znajdowały w niebezpiecznym rejonie 
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Wysp Scilly, gdzie cztery z nich – „HMS Association”, „HMS Eagle”, „HMS Romney” i „HMS Firebrand” 
– rozbiły się o skały i zatonęły. Życie straciło ponad 1400 marynarzy. Przyczyna tragedii była z pozoru 
błaha – problem z dokładnym określeniem długości geograficznej, a tej nie można było ustalić bez 
funkcjonującego na morzu zegara. Straty były tak ogromne, że brytyjski parlament uchwalił „Ustawę 
o długości geograficznej”, obiecując 20 000 funtów temu, kto taki zegar skonstruuje. Suma była 
zawrotna, swoich sił próbowało więc wielu rzemieślników, lecz dopiero John Harrison, z zawodu 
cieśla i zegarmistrz samouk, konstruując w 1759 roku swój słynny „H-4,” rozwiązał ten problem.  

(„Historia H-4,  cudownego zegara Johna Harrisona”, Times 1759).  

 
Nie boję się! Niczego już się nie boję!  

(Na fladze Królewskiego Towarzystwa Uratowanych Cudem). 

 
Jestem tak wolny jak pierwszy człowiek zrodzony z natury 
Zrodzony przed początkiem niewoli nędznych praw 
Wtedy gdy wolny w lesie szlachetny dzikus biegł. 

(John Dryden, Podbój Grenady, 1672). 

 
„Czując się wolnym i panem siebie, mniemałem, iż mogę dopiąć wszystkiego – pisze Jean-Jacques 
Rousseau w Wyznaniach. – Wkraczałem z ufnością na szeroką scenę świata”. Oświeceniowa wiara, że 
człowiek z natury jest dobry, nie była niczym nowym – mit „dobrego dzikusa”, jako wzór do 
naśladowania dla zepsutej cywilizacji, jest tak stary, jak sama cywilizacja, pojawia się bowiem już w 
eposie o Gilgameszu, gdzie żyjący wśród zwierząt Enkidu to „dziki, ale dobry człowiek”. Ale mit jest 
tylko mitem, dla cywilizowanego człowieka Zachodu dzikus był prymitywem, a jego życie egzystencją 
pozbawioną sensu.  

(W oświeconej Księdze Lovejoya i Boasa, która bezkompromisowo rozprawia się z innymi oświeconymi 
księgami). 

 
Nie lada sensacja, przywieźliśmy Murzynów na sprzedaż!   

(Kapitan szkunera „Wildfire”, wybrzeże Alabamy, USA, 1846)  

 
Statki niewolników różniły się od innych głównie tym, że posiadały tzw. steerage, czyli dodatkowy 
pokład, umożliwiający transport jak największej ilości czarnoskórych. Były one nie tylko przeciążone, 
ale też stare, ryzyko ich zatonięcia było więc ogromne. Szacuje się, że między wiekiem XVI a XIX do 
obu Ameryk dotarło 15 milionów Afrykańczyków, ilu z nich nie dotarło, można się tylko domyślać. 

(W artykule „Skąd w Ameryce wzięło się nagle tylu ludzi?”) 

 
Szczęśliwe lądowanie w Ameryce nie było końcem tragedii Afrykanów.  W bibliotece publicznej 
Nowego Orleanu znajduje się „Raport śmierci z lat 1862-1863”, niezwykły rejestr zbiegłych 
niewolników, którzy utonęli w bagnach Bayou, regionu w delcie Missisipi. „Rosa, 18 lat, niewolnica 
pana Dupre – Tom, 28 lat, niewolnik pana Pinckarda – John, lat 33, niewolnik pana Bezou – Izaak, 17 
lat, niewolnik pana Schoffera – Easlis, 47 lat, niewolnik pana Arfutta – Susan, 16 lat, niewolnica pana 
Lafourche – Isam, 55 lat, niewolnik pana Donivara – Wesly, 37 lat, niewolnik pani Penro – Cupid, 22 
lata, niewolnik pani Dunn – Solomon, 51 lat, niewolnik pana Leya – Thomas, 24 lata, niewolnik pani 
Olidier – Bascun, 45 lat, niewolnik pana Laurensa – Jim, 15 lat, niewolnik pana Weavera...”. To długi 
rejestr, ciągnie się w nieskończoność. 

(Orleans Parish, Coroner's Office).  

 
W roku 1850 w USA płacono 400 dolarów za czarnego niewolnika (dziś około 150 000), dziesięć lat 
później, gdy cena podwoiła się, pojawiło się zjawisko lokowania kapitału w niewolników.  

(The Economist). 
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Gdy w 1803 roku u brzegów Dunbar Creek na wyspie St. Simons w stanie Georgia, pojawił się 
„Wanderer”, statek niewolników z transportem Igbów – etnicznej grupy zamieszkującej dzisiejszą 
Nigerię – zdarzyło się coś, czego od dawna się obawiano.  Afrykanie, nie godząc się na życie w 
niewoli, najpierw przejęli statek i sprowadzili go na mieliznę, potem utopili całą załogę, a na końcu 
sami rzucili się do wody. 

(Igbo Landing Story). 

 
Podobno nie da się zawrócić kijem rzeki, a jednak obraz Marie-Guillemine Benoist namalowany w 
1800 roku i wystawiany w Luwrze jako „Portret czarnej kobiety”, zmienił właśnie tytuł na „Portret 
Madeleine”. Tak bowiem nazywała się pozująca do portretu modelka z Gwadelupy. Wiadomo 
również, kim jest osoba z bukietem kwiatów na słynnym obrazie Maneta „Olimpia” – dziewczyna 
miała na imię Laure. „Była piękną, czarną kobietą”, zanotował artysta w pamiętniku.  

(Paintings and Drownings). 

 
Historia homofobii zaczęła się od pytania: „jak odróżnić dziwki portowe od marynarskich?”, a że 
odpowiedź nie była prosta, problemem tym zajęli się myśliciele. Szwajcarski pastor Caspar Lavater w 
1772 roku stworzył podstawy fizjonomiki, a sto lat później włoski psychiatra Cesare Lombroso 
wyjaśnił, jak rozpoznać urodzonego przestępcę. I tak oto nastąpiła istna eksplozja wiedzy, z tłumu 
bezbarwnych postaci z łatwością można było wyłowić złodziei, rabusiów, fałszerzy, kłusowników, 
włóczęgów i wszelkie inne natury bestialskie. Teraz każdy wiedział, jak wyglądają mordercy, 
zamachowcy, anarchiści, spiskowcy czy karbonariusze. Wystarczył rzut oka, by rozpoznać pedałów, 
zboczeńców, dezerterów, zbiegłych więźniów, zdegenerowanych szlachciców oraz wszystkie inne 
szumowiny lub osoby mające wrodzony wstręt do pracy.  

(„Stan badania nad kretynizmem, pelagrą i biegunką”, w „Rendiconti del Reale Istituto lombardo di scienze e 
lettere", nr 5, s. 72–83, 150–61, Mediolan 1872). 

   
Huu! Huu! - Fiu! Fiu! - Kuku! Kuku! To ja, szubienica!  

(Szkocka ballada marynarska, XVII wiek). 

 
Dając się zwieść fałszywym obietnicom, kamienna figura potępieńca, która od wieków stała u 
wybrzeża Szkocji, wolnym krokiem ruszyła w kierunku morza.  

(„Historia populizmu w Szkocji”, artykuł w The Herald, Glasgow).  

 
Eh, bien (fr.) – No cóż.  
(Trup dryfujący po północnym Atlantyku) 
Zachowywał się z godnością.  

(Dopisek na marginesie strony)/ 

 
Powiedzonko „tonący brzytwy się chwyta”, wiele mówi o patriotyzmie. 

(Danton, jeden z organizatorów i przywódców rewolucji francuskiej 1789, znakomity mówca, którego w 
dzieciństwie kopnął rozjuszony byk, co zdeformowało mu głowę. Ścięto ją w 1794 roku).  

 
W tym miejscu utonął człowiek, który był narodu kotwicą.  

(Napis na nagrobku, w rozdziale „O szkodliwości wzniosłych metafor”). 

 
OŚLI PORT 

 „Odebrałem depeszę z listem kanclerza, w której, w imieniu Najciemniejszego Pana, wzywał mnie, 
bym udał się do Ciemnogrodu – pisze Stanisław Kostka Potocki we wstępie do swej powieści – Był 
także przyłączony paszport dla mnie i towarzysza, którego bym sobie dobrał, jako gości 
Najciemniejszego Pana w całym smorgońskim państwie”. I tak oto bohaterowie przybywają statkiem 
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do Oślego Portu, gdzie celnicy sprawdzają, czy przybyły tam statek nie jest aby „zarażony książkami”, 
jako że Ciemnogrod z uporem pielęgnuje swój status – status bastionu głupoty i zacofania. 

(Mruczysław V, Wielki Mistrz Zakonu Smorgońskiego, który z czeska polskim mówił językiem, a jego strój 
podobny był do Krakowiaków. Ciemnogród, 1820).       

 
Podczas gdy ułani biją się w przystani 
Ty pytasz głupio: zapali pani? 
Podczas gdy husaria zdobywa sanitariat 
Ty się zachowujesz jak zwykły wariat 

(Statek Ponuraków). 

 
UBU 
Morze złowrogie i niegościnne, które opływa kraj zwany Germanią, tak nazwany, ponieważ wszyscy 
mieszkańcy tego kraju są Germańce. 
UBICA 
Oto, co nazywam erudycją. Powiadają, że to kraj bardzo piękny. 
UBU 
Ha! Panowie! Choćby był najpiękniejszy, to nie to, co Polska. Gdyby nie było Polski, nie byłoby 
Polaków!  

(A. F. Herold w Mercure de France o jednej z manii Alfreda Jarry'ego, czyli teatrze). 

 
Polaków i Germańców nigdy nie łączyła jakaś nić sympatii. Mityczna księżniczka Wanda, córka równie 
mitycznego Kraka, założyciela Krakowa i pierwszego władcy Polski, wolała rzucić się do Wisły, niż 
wyjść za niemieckiego księcia. Tak przynajmniej twierdzą niektórzy kronikarze. Inni z kolei sugerują, 
że było odwrotnie, że to król Alemanów, po tym jak Polka odrzuciła jego zaloty, z rozpaczy przebił się 
mieczem. Ta wersja nie posiadała jednak pożądanego politycznego potencjału. Potrzeba mitu o 
zgniłym Zachodzie i odwiecznej polsko-niemieckiej wrogości była tak wielka, że na szerokie wody 
propagandy wypłynęła legenda o bohatersko tonącej Wandzie. 

(W recenzji spektaklu „Wanda”, Teatr Polski, Szczecin). 

 
W mitologii słowiańskiej dziewczyna, która się utopiła, mogła powrócić do żywych jako nimfa wodna 
zwana Rusałką. Warunek: czarować mężczyzn i wciągać ich pod wodę. Rusałkom nie sprawiało to 
większego kłopotu, były tak piękne, że potrafiły uwieść każdego. Kłopoty zaczęły się, gdy mężczyźni 
zaczęli wyjeżdżać na Zachód.   

(W telewizyjnym cyklu „Historie, o których się nie mówi”).    

 
Utopce, słowiańskie demony wodne zrodzone z dusz utopionych płodów, znane były z tego, że 
wciągały w głębiny zwierzęta i miłośników kąpieli. W czasie nowiu wychodziły na ląd, nie czyniąc 
krzywdy nikomu. Znany obraz „Topielec z Gniezna gwałci Holenderkę na aksamitnym poszyciu fotela 
z Utrechtu”, nie opiera się na faktach.    

(Historia wierzeń pierwszych Słowian, Gebethner i Wolff, Warszawa, 1925).  

 
Mokosz, Mamuna, Bagiennik, Stichija, Brodarica, Lamia, Dziwa, Baba wodna, nie mówiąc już o wiłach, 
rodzanicach i brzeginiach – ilość słowiańskich demonów wodnych jest doprawdy zdumiewająca. 
Długo sądzono, że są czystym wymysłem, dopiero w XXI wieku policji udało się zatrzymać kilku 
osobników.   

(„Gang Wodnika rozbity”, Wiadomości Pruszkowskie, 2001). 

 
„Na dzielnym koniu, dzielny jeździec, nieugiętego męstwa, świetnego honoru, pięknej postaci, wąs 
czarny, czapka na bakier” – tak o księciu Józefie „Pepi” Poniatowskim, który w 1813 roku utopił się w 
nuratch Elstery, pisał Aleksander Fredro, nie mogąc się nadziwić, jakim to cudem przegrana bitwa 
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pod Lipskiem, wykreowała tak wielkiego bohatera. Dla Polaków był mały krok – wielki jednak dla 
polskości – narodził się bowiem kult bycia ofiarą.  

(Rozdział „Ideał ginącego wodza na przestrzeni dziejów”, w pracy doktorskiej „Główne nurty historii tonące w 
potoku zdarzeń bez znaczenia”, Uniwersytet Jagieloński w Krakowie, 1959). 
 

Zakorzeniony w obrzędach ofiarnych zwyczaj topienia Marzanny, czyli kukły przedstawiającej 
słowiańską boginię zimy i śmierci, zwanej też Morą lub Śmiertką, miał zapewnić urodzaj w 
nadchodzącym roku. Niektórzy głęboko wierzący poganie, licząc na to, że samo się zaorze i zasieje, 
przestali w ogóle orać i siać. Mimo to żyli długo i szczęśliwie – gdy obrządek nie skutkował, topili 
smutek w wódce. Mało tego, jeśli wierzyć słowom św. Jana Złotoustego (a któżby im nie wierzył) 
nawet nad tą czynnością czuwało słowiańskie bóstwo. Perepłut, według słów Jana był bogiem rzek i 
alkoholu, a modlono się „obracając i przepijająć z rogów”. 

(Koło Alkohologiczne im. Marii Konopnickiej). 

 
„Inteligentni ludzie są często zmuszani do picia, by bezkonfliktowo spędzać czas z idiotami”, wyznał 
Ernest Hemingway, odwiedziwszy Pojezierze Drawskie. 

(Pojezierskie porzekadła z rejonu Popielewic i Brzękowic oraz doliny Drawy i Dębnicy, Wydawnictwo 
Turystyczne, Czaplinek 1957). 

Hemingway nigdy nie był na Pojezierzu Drawskim. 

(List od czytelnika). 

Najprawdopodobniej chodzi tu o Kubę. 

(Od redakcji). 

 
Ludzie pili we wszystkich krajach i w każdych czasach, nie mylił się więc Francois de La 
Rochefoucauld, mówiąc, że więcej ludzi utonęło w kieliszku niż w morzu.   

(Koło Alkohologiczne im. Wiktora Hugo). 

 
Może i ludzie pili we wszystkich czasach i krajach, lecz tylko w Rosji nałogowo tworzyli literaturę.  

(Kronika Nestora, dzieje państwa ruskiego od przybycia Ruryka do Nowogrodu, XIII wiek). 

 
Dostojewski uważał, że w trupie tli się życie jeszcze przez trzy miesiące, a czasami nawet przez pół 
roku, czego świadectwem są głosy dochodzące z grobów, co skłania do chłodnej diagnozy, że chcąc 
mieć pewność lepiej pochować zmarłego daleko od domu albo wrzuć go do rzeki. 

(Komentarze do Zbrodni i kary, Fiodora Dostojewskiego, praca zbiorowa, Wydawnictwo Łuna, Moskwa, 1972) 

 
Zanim utopiono Grigorija Jefimowicza Rasputina, próbowano innych metod, a to dlatego, że rzekomy 
mnich, faworyt rodziny cara Mikołaja II i jeden z najbardziej wpływowych ludzi w ówczesnej Rosji, 
wcale nie zamierzał odejść z tego świata. Zaczęło się od tego, że w grudniową petersburską noc roku 
1916, zwabiono go podstępnie do pałacu księcia Feliksa Jusupowa, gdzie gospodarz  wraz z innym 
spiskowcem, wielkim księciem Dymitrem Pawłowiczem, uraczyli go zatrutym winem. Rasputin wypił 
wino do dna, lecz trucizna nie zrobiła na nim żadnego wrażenia. Oniemiały z wrażenia Jusupow 
strzelił więc do niego, ale i to nie pomogło – ranny mnich uciekł z pałacu i upadł dopiero po oddaniu 
kolejnych strzałów. Upadł, ale wciąż żył. Wówczas to spiskowcy sięgnęli po środki ostateczne – 
Jusupow zmiażdżył mu pałką czaszkę, a Pawłowicz, dla pewności, wrzucił go do Newy.   

(Historie, od których na samą myśl robi się niedobrze,  Petersburg 1916).   

 
Gdy Anuszka weszła do cerkwi, zobaczyła ikonę z twarzą Chrystusa. On też na nią patrzył, a właściwie 
hipnotyzował wzrokiem. Stoi więc Anuszka w cerkiewnym chłodzie i zastanawia się, na czym polega 
inność Jego twarzy, znanej przecież, ale jakby obcej. „To mogłaby być twarz nie zbawiciela, lecz 
topielca, który jednak nie umarł, ale schronił się przed wszechobecną śmiercią pod wodą, a teraz za 
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sprawą niepojętych prądów popływa pod powierzchnię przytomny, arcyświadomy i mówi: patrz, oto 
jestem”. 

(„Bieguni i topielce, czyli Olga Tokarczuk z podwodnej perspektywy”, temat wypracowania w jednej ze szkół 
średnich).  

 
Wszystkie rzeczy biorą swą wartość z faktu, że istnieje między nimi związek. Tylko woda żyje w 
luźnym związku.  

(Journal of The American Chemical Society, USA, 1963).  

 
O jakiej zamarzysz postaci, taką tej wody moc da ci.  

(Juliusz Słowacki, Balladyna). 

 
Ruszajmy więc na wody!  

(Lord Byron, poeta romantyczny, twórca bohatera bajronicznego, człowieka, który robi wszystko i w niczym nie 
potrafi znaleźć sensu. Za wyjątkiem śmierci, ta bowiem była wówczas w modzie).   

 
Śmierć jest wszędzie wokół nas,  
Śmierć pracuje cały czas,  
Gdzie nie spojrzysz, wzdłuż i wszerz,   
Wszystko jest śmiercią – my też. 

(Percy Bysshe Shelley, Śmierć). 

 
Percy Bysshe Shelley, angielski poeta romantyczny, przyjaciel Byrona i gwiazda swoich czasów, 
przeszedł do historii, jako mąż Mary Godwin – później Shelley – z którą wyjechał do Szwajcarii, gdzie 
Mary napisała słynną powieść Frankenstein albo: Współczesny Prometeusz (1818). Percy nie doczekał 
oszałamiającego sukcesu żony. W 1822 roku, płynąc żaglówką z Livorno do Lerici, zatonął podczas 
sztormu. Czy Mary myślała o tym, by za pomocą elektryczności przywrócić męża do życia? Nic na to 
nie wskazuje, po tym, jak na plaży w Viareggio wypłynęły jego zwłoki, natychmiast kazała je spalić.    
 

MARE TENEBRARUM  

Romantyczni poeci odkryli własne imaginacyjne morze – Morze Ciemności – morze tego, co 
nieświadome. „Jest w naszej duszy morze wewnętrzne – napisze Maeterlinck – kędy szaleją 
dziwaczne burze tego, co nie daje się ująć w dźwięki ani opisać”. Mickiewicz wsłuchiwał się „w szum 
wód głuchy, zimny i jednaki”, chciał „przez fale rozeznać myśl wód jak przez znaki”. „Czy to jezioro? 
Czy to moja własna dusza?”, pyta Tetmajer, zapowiadając nadejście psychoanalizy, która poprzez 
senne widziadła zajrzy w mroki ludzkiej natury, która w romantycznych czasach znała tylko jeden 
kierunek – na dno!  
 
Skocz w otchłań, co tam leży czarna, niezmierzona,  
Choćbyś miał głowę strzaskać, albo pierś rozedrzeć!  
Chwilę choćby przed skonem: serce toni przejrzeć,  
Lub niemej tajemnicy trupem paść w ramiona! 

(Franciszek Mirandola, Na dno). 

 
Zanim człowiek odkrył, że woda jest żywiołem par excellence melancholijnym, a raczej, 
„melancholizującym”, nieodpartą pokusę rzucenia się w głębiny tłumaczył sobie za pomocą ludowych 
podań – dopiero później sięgnął po poezję. Dla bohaterów wierszy Baudelaire’a, czy Verlaine’a woda 
ma magiczną siłę przyciągania, tytułowy Panteista z wiersza Micińskiego marzy wręcz, by spocząć w 
„czarnym aksamicie jeziora, gdzie rybki całowałyby go po ustach, odrywając kawałkami ciało”. „Jak tu 
dobrze wśród roślin podwodnych”, zachwyca się Balmont. Skąd ta irracjonalna tęsknota? Zdawało 
się, że woda, w przeciwieństwie niszczycielskiego ognia, jest krainą łagodnej śmierci – „śmierci jako 
odpoczynku i regeneracji, ale nigdy jako kresu”, pisał Eliade. W istocie był to wyraz nieuświadomionej 



37 

 

tęsknoty za połączeniem się z dobrze znanym żywiołem, powrotem do macierzyńskiego łona, do 
prenatalnego stanu szczęścia.  

 („Rozdzierający smutek wody”, sympozjum poświęcone nastrojotwórczej funkcji wody, Warszawa 1965).  

 
Oświecenie – epoka gilotyny. Romantyzm – epoka topielców.   

 (W Journal des Savants, francuskim literackim periodyku, Paryż, 1863).    

 
Ostatnim romantykiem był Ludwik II, król Bawarii, nazywany też Królem Bajkowym lub Ludwikiem 
Szalonym, co jak najbardziej odzwierciedlało jego ekscentryczną powierzchowność i subtelną naturę. 
Ludwik romantycznie żył i romantycznie skończył, w 1886 roku wszedł do jeziora Starnberg i żywy 
stamtąd nie wrócił. Do dziś żywa jest jednak jego legenda – legenda króla, który bardziej cenił sobie 
efemeryczne królestwo poezji i muzyki, niż to, którym przyszło mu władać na ziemi. Żywe są też jego 
symbole – szczególnie bajkowy zamek Neuschwanstein – budowla, która tak zauroczyła Walta 
Disneya, że uczynił z niej wizytówkę Disneylandu. 

 (Od Landu do Disneylandu, czyli krótka historia Bawarii, Monachium, 1963). 


