


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

TADEUSZ BOROWSKI

Świat jako lewa noga psa

O sensie i strukturze wszechświata rozprawiali mędrcy i poeci, święci i zbrodniarze, agno-
stycy¹ i realiści, fanatycy i kpiarze. Szerokoplecy Platon² nauczał, że świat, ak cień czło- Obraz świata
wieka, est odbiciem idealne wieczności. To wzbuǳiło liczne dysputy mięǳy komenta-
torami ego dialogów. Giordano Bruno³ sąǳił, że istnie e wiele planet, na których także
ży ą luǳie, i że Chrystus na każdą z nich musiał osobno przychoǳić, aby człowieka zba-
wić. To zaprowaǳiło go na stos inkwizyc i. Niezrównany Anatol France⁴ dowoǳił, że
wszechświat est lewą nogą psa, którą on się drapie, opęǳa ąc się przed pchłami. To
zapewniło mu wǳięczny uśmiech pokoleń.

Jedynie nauka, praktyczne przekształcenie świata przez siłę i rozum, może stworzyć Nauka
prawǳiwy, obiektywny obraz świata i wskazać człowiekowi cele do osiągnięcia. „Obiek-
tywizm nauki est siłą, która ednoczy świat rozǳierany konfliktami. W moim rozumie-
niu obiektywizm naukowy est zwycza em opierania naszych przekonań na podstawie
obserwac i i doświadczeń o tyle niezależnych od warunków lokalnych i od temperamen-
tu badacza, o ile est to możliwe dla człowieka” — napisał Bertrand Russell⁵ w Historii
filozofii zachodniej; obiektywizm ego logiki matematyczne nie przeszkoǳił mu w kru-
c acie przeciw komunizmowi. ǲiałalność naukowa nie z ednoczyła świata rozdartego
konfliktami: Freud⁶ uciekł z Niemiec, Langevin⁷ walczył w partyzantce, Bartla⁸ rozstrze-
lano we Lwowie, profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego zamknięto w lagrze; fizyka
dała bombę atomową, chemia — cyklon, który truł miliony luǳi. Nauka est dyrektywą
ǳiałania, nie tylko opisem, praktyką, nie tylko teorią, nie produktem, lecz żywą czę-
ścią życia społecznego. Ważnym est dla nie nie tylko związek mięǳy teorią względności
a perturbac ami Merkurego, lecz także związek stałe h Plancka⁹ z wo ną w Indonez i¹⁰,

¹agnostyk — wyznawca agnostycyzmu, czyli poglądu filozoficznego negu ącego możliwość pełnego poznania
obiektywne rzeczywistości, w szczególności wyklucza ącego możliwość dowieǳenia się, czy bogowie lub Bóg
istnie ą oraz aką ma ą naturę. [przypis edytorski]

²Szerokoplecy Platon — przypuszcza się, że określenie „Platon” (gr. platos — szerokość, rozległość) związane
est z atletyczną budową ciała, którą mógł pochwalić się filozof. [przypis edytorski]

³Bruno, Giordano (–) — włoski filozof, humanista; łączył różne kierunki filozoficzne, naukowe
i religĳne, przedstawiciel renesansowe filozofii przyrody, zwolennik poglądów Kopernika; spalony na stosie
przez inkwizyc ę. [przypis edytorski]

⁴France, Anatol, właśc. François-Anatole Thibault (–) — ancuski poeta, pisarz i ǳiennikarz. Lau-
reat literackie Nagrody Nobla (). Na słynnie sze ǳieła France’a to: Zbrodnia Sylwestra Bonnard (),
Gospoda pod Królową Gęsią Nóżką () oraz Bogowie łakną krwi (). [przypis edytorski]

⁵Russell, Bertrand (–) — bryty ski filozof, matematyk i logik, a także ǳiałacz społeczny i eseista,
laureat Nagrody Nobla w ǳieǳinie literatury (). [przypis edytorski]

⁶Freud, Sigmund (–) — austriacki neurolog żydowskiego pochoǳenia, twórca psychoanalizy.
[przypis edytorski]

⁷Langevin, Paul (–) — ancuski fizyk, pedagog i ǳiałacz oświatowy. [przypis edytorski]
⁸Bartel, Kazimierz (–) — polski matematyk i polityk, profesor Politechniki Lwowskie ; premier

pięciu rządów Rzeczypospolite , senator i poseł na Se m, wicepremier oraz minister wyznań i oświecenia pu-
blicznego w pierwszym rząǳie Józefa Piłsudskiego. Po za ęciu Lwowa przez Wehrmacht został aresztowany
przez Gestapo i rozstrzelany. [przypis edytorski]

⁹stała Plancka (fiz.) — edna z podstawowych stałych fizycznych, charakterystyczna dla mechaniki kwan-
towe , oznaczana literą h. [przypis edytorski]

¹⁰wojna w Indonezji — indonezy ska rewoluc a narodowa; konflikt zbro ny i dyplomatyczny mięǳy Re-
publiką Indonez i a imperium holenderskim toczący się od ogłoszenia niepodległości Indonez i w  r. do
uznania e przez Holandię pod koniec  r. [przypis edytorski]
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psychoanalizy z faszyzmem, logiki matematyczne Russella z kapitalizmem, Christian
Science¹¹ z epoką imperializmu.

Niemiecki pozytywista i hitlerowiec, mikrofizyk Pascual Jordan¹², wsławiony przypi-
saniem wolne woli elektronom, wydał po upadku faszyzmu książkę (Verdrängung und
Komplementarität, Hamburg ), w które posługu ąc się zarówno psychoanalizą, ak
zdobyczami mikrofizyki, usiłu e uzasadnić tezę, że biorąc rzecz „ściśle pozytywistycz-
nie”, istnie ą z awiska parapsychiczne: duchy, telepatia i metaplazma. Pascual Jordan był
człowiekiem odważnym. Kiedy gorliwi fizycy niemieccy żądali stworzenia osobne , nie-
mieckie fizyki, deutschartig schauende Physik¹³, Jordan wystąpił z protestem: fizyka dawała
broń narodowi i tylko to stanowiło o e położeniu w społeczeństwie. Gdy ednak ta broń
wykruszyła się i zarǳewiała na ontach, Jordanowi coraz częście wydawało się, że świat
est ednym wielkim snem.

„Nic ǳiwnego — pisze on w zakończeniu swe poprzednie książki Fizyka XX stulecia
(Die Physik des . Jahrhunderts, Braunschweig ) — że wiz a wszechświata ako kuli
ogniste , która eksplodowała przed ǳiesięcioma miliardami lat, kusi nas, aby zastanowić
się nad przeǳiwnym pytaniem Miguela de Unamuno¹⁴, czy przypadkiem cały świat —
i my wraz z nim — nie esteśmy tylko snem Boga; czy modlitwy i obrzędy nie są ni-
czym innym niż usiłowaniem, aby uśpić Boga głębie ; staraniem, aby się nie obuǳił i nie
przestał nas śnić”.

Kiedy Bóg śpi, dymią krematoria. Miguela de Unamuno zaszczuli na śmierć faszy-
ści hiszpańscy, kiedy Bogu przyśnił się faszyzm. Ale Pascual Jordan ży e i nie odczuwa
wyrzutów sumienia, że był faszystą.

Co młody inteligent w kra u kapitalistycznym powinien wieǳieć o otacza ącym go świe-
cie? Sokrates dla półinteligentów, dr C. E. M. Joad¹⁵, ǳiekan Wyǳiału Filozoficznego
Birkbeck College na Uniwersytecie Londyńskim, napisał dla niego Przewodnik po my-
śli współczesnej, którego znaczną część poświęcił nienormalnym z awiskom psychicznym:
strachom, mediom i seansom spirytystycznym.

— Dwie panienki angielskie — opowiada dr Joad — Miss Moberly i Miss Jourda-
in¹⁶ zwieǳały w sierpniu  roku Pałac Trianon w Wersalu. I, o ǳiwo! Panny spotkały
tam luǳi ubranych w osiemnastowieczne stro e, wiǳiały szumiące drzewa, po których
zostały edynie pnie, rozmawiały z ogrodnikiem przy altance, która zachowała się tylko
na starych sztychach, a nawet opisały szczegółowo pewną damę dworską, która — ak
wykazały potem uczone dociekania — mogła być edynie Marią Antoniną. Nie aki pan Czas, Sen
Dunne¹⁷ zaś spostrzegł, że miewa prorocze sny. Wypracował sobie metodę notowania
snów natychmiast po przebuǳeniu, odǳiela ąc elementy przeszłości od wróżb przyszło-
ści. Ankieta, którą przeprowaǳił wśród swoich przy aciół, dowiodła, że każdy człowiek

¹¹Christian Science (ang.) — Stowarzyszenie Chrześcĳańskie Nauki; wyznanie religĳne założone w Stanach
Z ednoczonych w  r. Mimo nazwy doktryna stowarzyszenia nie utożsamia się z podstawowymi naukami
chrześcĳaństwa — nie może być więc zaklasyfikowana do wyznań chrześcĳańskich. Głównym filarem naucza-
nia est uzdrowienie fizyczne, a nie zbawienie duchowe. Wyznawcy nie uzna ą lekarstw; wierzą w uzdrowienie
spowodowane modlitwą. [przypis edytorski]

¹²Jordan, Pascual (–) — niemiecki fizyk oraz polityk, współautor ważne serii prac o mechanice
kwantowe . W  r. dołączył do NSDAP, a w  r. został zwerbowany przez Luwaffe i przez pewien czas
pracował ako analityk pogodowy w ośrodku badań nad bronią rakietową. [przypis edytorski]

¹³deutschartig schauende Physik (niem.) — fizyka w stylu niemieckim. [przypis edytorski]
¹⁴Unamuno y Jugo, Miguel de (–) — hiszpański pisarz, dramaturg i filozof, należący do tzw. poko-

lenia . [przypis edytorski]
¹⁵Joad, C. E. M. (–)— bryty ski filozof, autor, pedagog i osobowość radiowa. W  r. ob ął stano-

wisko kierownika Wyǳiału Filozofii i Psychologii w Birkbeck College na Uniwersytecie Londyńskim. [przypis
edytorski]

¹⁶przypadek Moberly-Jourdain — w  r. Charlotte Anne Moberly i Eleanor Jourdain opublikowały pod
zmienionymi nazwiskami książkę opisu ącą ich wizytę w wersalskim Pałacu Trianon z sierpnia  r., podczas
które rzekomo cofnęły się w czasie i wiǳiały duchy. [przypis edytorski]

¹⁷Dunne, John William (–) — bryty ski żołnierz, inżynier lotniczy i filozof, autor książki „Ekspery-
ment z czasem” opowiada ące o ego snach prekognitywnych i teorii czasu, którą nazwał serializmem. [przypis
edytorski]
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posiada tę zdolność. Co więce , okazało się, że każdy człowiek ży e w snach drugiego
człowieka, które mówią o przyszłych doświadczeniach człowieka śnionego. Na podstawie
tych przeżyć oraz z pomocą matematyki pan Dunne opracował naukową teorię czasu.
Przyszłość istnie e uż ǳiś, lecz w podróży przez czas, zwraca ąc uwagę na teraźnie szość,
nie potrafimy dostrzec przyszłości. Iǳiemy w przyszłość ak człowiek, który wstępu e ty-
łem na schody i wiǳi tylko stopnie, które przekroczył. Ta teoria nazywa się „serializm”.
Natomiast teoria starego imperialisty, marszałka Jana Christiana Smutsa¹⁸, nazywa się Organizm
„holizm”. Sęǳiwy marszałek twierǳi, że ewoluc a biologiczna polega na stapianiu się
ednostek w organiczne całości, tworzeniu coraz większych organizmów. Już nie nogą
psa, ale całym psem.

O przeżyciach starych panien Moberly i Jourdain, o serializmie i holizmie młody
inteligent bęǳie wieǳiał mnóstwo ciekawych rzeczy. Ale o konfliktach i dążeniach na-
sze epoki młody Anglik niczego się nie dowie z te książki dra Joada. Na pytanie: „Czy
istnie ą duchy?”, młody Anglik odpowie bez wahania: „Istnie ą”, i na dowód przytoczy
kilka interesu ących teorii. Ale na pytanie: „Czy istniał faszyzm?” — czytelnik książki
doktora C. E. M. Joada nie bęǳie umiał dać odpowieǳi. W książce doktora Joada nie
ma ani słowa o faszyzmie.

Doktor C. E. M. Joad nie pisze nawet, że faszyzm w ciągu kilku lat wyprodukował
wiele milionów duchów.

„Co rozstrzyga o życiu i śmierci człowieka: rzeczywistość społeczna epoki czy psychika
ednostki?” — pomyślał dawny uczeń, a zarazem przy aciel profesora, i zagryza ąc ner-
wowo wargę, odszedł od okna. W bramie uniwersytetu stanęli dwa cywile w skórzanych
kurtkach i rozmawiali z woźnym. Ulicą przelewały się ciężarówki z wo skiem, szły, hucząc,
czołgi i armaty. Profesor powieǳiał, miesza ąc herbatę:

— Nie, mó chłopcze, nie ma mowy, żebyś tuta został. Jesteśmy przy oncie, nie
umiałbym zresztą nadużyć zaufania narodu. Dowoǳiłem kompanią w siedemnastym ro-
ku.

— To uż nie ma znaczenia, profesorze — powieǳiał dawny uczeń. „Wystarczy teraz
spoko nie czekać, drugie bramy nie ma” — pomyślał.

— Wraca ąc więc do dyskus i — powieǳiał profesor z ożywieniem — a sąǳę, że nie
marksizm¹⁹ ma rac ę, lecz psychoanaliza! Trzeba zbadać duszę człowieka! I leczyć! Dusza
człowieka, pamiętasz, mówił stary Heraklit²⁰…

Dawny uczeń wzruszył ramionami i powieǳiał ze znużeniem:
— Zmieniamy tę duszę od dwunastu lat, profesorze. Zbudowała ona autostrady i do-

szła do Wołgi, a teraz niszczy mosty i cofa się nad Łabę.
— Mówimy o nauce, nie o wo nie — rzekł łagodnie profesor. — Kiedy zaczynałem

praktykować w Wiedniu, lecząc nerwice, państwo, nauka, obycza e i religia pokrywały
milczeniem instynkty seksualne człowieka. Spychano e w podświadomość ak w bagno.
Odkopałem prawdę  człowieku. Całe swo e życie poświęciłem prawǳie i medycynie.

— Ci młoǳi chłopcy powinni się uczyć — rzekł dawny uczeń i wskazał dłonią za
okno. Dachy miasteczka ozdobione były drewnianymi wieżyczkami artylerii przeciwlot-
nicze . Chłopcy łazili leniwym krokiem po wieżyczkach i pilnowali nieba. Profesor wstał
od biurka, wyprostował nogi i przeciągnął się z westchnieniem.

— Mó drogi chłopcze — powieǳiał — postępowaniem człowieka kieru ą potężne, Kondyc a luǳka, Erotyzm
ukryte w podświadomości pierwotne instynkty seksualne, które człowiek, ży ąc w spo-
łeczeństwie, musi łagoǳić przez sublimac ę²¹, spożytkowu ąc ich energię w ǳiałalności
dozwolone przez społeczeństwo. Przekracza ąc zakazy, człowiek musi zginąć. Nikt mu

¹⁸Smuts, Jan Christian (–) — południowoaykański polityk i wo skowy; interesował się przyrodo-
znawstwem, napisał poczytną książkę Holism and Evolution (Holizm i ewoluc a, ). [przypis edytorski]

¹⁹marksizm — teoria filozoficzna, ekonomiczna, społeczna i polityczna stworzona przez K. Marksa i F. En-
gelsa, zakłada ąca, że zmiany historyczne zachoǳą pod wpływem walki klas, która prowaǳi do utworzenia
społeczeństwa komunistycznego. [przypis edytorski]

²⁰Heraklit — oński filozof przyrody, znany z koncepc i zmiany ako centralnego elementu świata wyrażone
w sformułowaniu ta panta rhei: wszystko płynie. [przypis edytorski]

²¹sublimacja (psychol.) — mechanizm obronny, polega ący na tym, że niemożliwy do zrealizowania popęd
zaspoka a się za pomocą czynności zastępczych. [przypis edytorski]
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nie bęǳie mógł pomóc. Pełnym życiem ży e tylko ten, kto wypełnia ego nakazy. Czy
nam wiadomo, aką rozkosz przeżywa ą teraz ci chłopcy? Jakie kompleksy znika ą na za-
wsze z ich podświadomości?

— Zginą wraz ze swo ą podświadomością, kompleksami i rozkoszą — mruknął dawny
uczeń i znowu stanął przy oknie. Dwa mężczyźni w skórzanych kurtkach palili w bramie
papierosy.

Profesor uśmiechnął się serdecznie i potrząsnął młodego przy aciela za ramiona:
— Non omnis moriar²², mó drogi, non omnis! Naród bęǳie żył, społeczeństwo bęǳie

istniało, kultura bęǳie kwitła! Czymże są ǳie e kultury? To ǳie e społeczeństwa, które
ustanawia zakazy i tabu religĳne, uświęca przywódców i czci pomniki chwały narodowe .
My dwa tuta i ci młoǳi chłopcy na dachu, i ci żołnierze, którzy adą na ont, i ci męż- Erotyzm
czyźni, którzy rozgląda ą się po ǳieǳińcu — stoimy w ogniu walki o nowy seksualny
porządek świata i nową moralność płciową. Jesteśmy świadkami zażarte , płynące z nie-
nawiści do o ców, walki rewoluc onistów z państwową i społeczną tradyc ą, ucieleśnioną
początkowo we własnym o cu rewoluc onisty. Nasza żąǳa pienięǳy, nasza obawa przed
rozrzutnością, która uszczupla ma ątek — to przecież tylko ukryte formy analne ero-
tyki ǳiecka! Nasza troska o los świata, pragnienie zgłębienia przyczyn i skutków — to
tylko roǳa ciekawości erotyczne , która hamowana strachem seksualnym cofa się przed
osiągnięciem właściwego celu. Czymże est, mó drogi chłopcze, nabożny kult madonn
i świętych, ak nie żywą miłością do matki? Czyż miłość o czyzny nie est ucieczką od
własnego Ja? Cóż to est ǳieło sztuki? Popęd erotyczny zna du e w nim pełne zaspoko-
enie, które w formie naturalne dane est edynie roǳące kobiecie: ǳiecko, tworzenie.
Pierwotne instynkty — oto kultura, mó chłopcze.

— Czy głód est pierwotnym instynktem człowieka? — zapytał dawny uczeń. Głód, Kondyc a luǳka
— Naturalnie, że est! — powieǳiał profesor. — Ale głód nie tworzy kultury, gdyż

nie można go sublimować.
— Ale czasem człowieka trzeba nakarmić — powieǳiał dawny uczeń.
— Toteż luǳie zazwycza eǳą — rzekł z pobłażliwym uśmiechem profesor.
— A eśli ustró opiera się na nęǳy człowieka, co wtedy, profesorze?
— Kiedy dysputu e się z młodymi ludźmi, zawsze wiadomo, co powieǳą — powie-

ǳiał profesor i zatarł z żartobliwym zadowoleniem dłonie. — Ja sąǳę, że walka o byt
powodu e narastanie kompleksu niższości u człowieka. W takie cywilizac i, w które e-
den człowiek est wrogiem drugiego — a taką cywilizac ę tworzy cały nasz system prze-
mysłowy, choć nasz naród starał się to zmienić — demoralizac a i zbrodnia następu ą
nieodwołalnie; są to wraz z głodem uboczne produkty walki o byt.

— Trzeba walczyć z taką formą cywilizac i — powieǳiał dawny uczeń. Znowu sta-
nął przy oknie. Dwa mężczyżni w skórzanych kurtkach rozmawiali z pasażerami małego
samochoǳika, który przystanął przy bramie. Potem, nie śpiesząc się, ruszyli przez ǳie-
ǳiniec mięǳy nagimi kasztanami. „Zda e się, że nie trzeba bęǳie długo czekać” —
pomyślał z bezradną goryczą.

— Nie mówimy o walce, mówimy o nauce — zwrócił mu uwagę profesor. — Ja
sąǳę, że aby ograniczyć i zniszczyć tę demoralizac ę, należy ustanowić na uniwersytetach
katedry pedagogiki lecznicze . Wie pan! — Zerwał się podniecony i szybkim krokiem
przeszedł się po gabinecie. — To znakomita myśl!

— To uż nie ma znaczenia, profesorze — powieǳiał dawny uczeń.
Na schodach rozległy się głuche kroki i zastukano do drzwi.
Do gabinetu weszli przez seminarium dwa mężczyźni w skórzanych kurtkach i na

widok młodego człowieka uśmiechnęli się szeroko.
— Nareszcie! — rzekł pierwszy. — Naszukaliśmy się po całym mieście!
Drugi mrugnął znacząco brwią. Dawny uczeń posłusznie włożył płaszcz i skierował

się do drzwi.
— Co się stało? — rzekł zaskoczony profesor i przetarł z zakłopotaniem okulary.
— Dezerter — rzekł krótko człowiek w kurtce.
— No wiǳicie, moi panowie! — zawołał ze zǳiwieniem profesor. — Rozmawiałem

z nim przez goǳinę i niczego się nie domyślałem!

²²non omnis moriar (łac.) — nie wszystek umrę (Horacy, Pieśni III, ). [przypis edytorski]
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— Domyśli się pan na polic i — rzekł pierwszy cywil z ukrytą pogróżką w głosie.
— Raus²³, drogi profesorze! — krzyknął przy aźnie drugi.
Wyprowaǳili ich zgodnie z gabinetu, powiedli przez ǳieǳiniec do samochoǳi-

ka i zawieźli do więzienia. Młody przy aciel i dawny uczeń profesora został po krótkim
sąǳie rozstrzelany, profesora wrzucono do celi, gǳie powoli chudł z głodu. Ledwo ży-
ącego wyciągnęły z poǳiemia sanitariuszki raǳieckie i napoiły gorącym mlekiem ak
czułe matki. Umyty i schludnie przyoǳiany wyszedł profesor na ulice zalane słońcem
i podążył do domu, brnąc przez dymiące gruzy i omĳa ąc le e pełne zielonkawe , trupio
cuchnące cieczy. Ale dom ego spalił się, żonę zabiła bomba, tylko trawnik zielenił się
przed domem. Profesor udał się więc do uniwersytetu i stanął na pustym i wymarłym
ǳieǳińcu, zasłanym szkłem i gałęziami. Postrzępione przez pociski kasztany obsypane
były kwieciem, trawniki pachniały wiosenną zielenią. Wszęǳie były ruiny i zieleń.

W korytarzu rektoratu profesor natknął się na ǳiekana, wychudłego, bladego, ale
radosnego. Uścisnęli się ze łzami w oczach i profesor powieǳiał:

— Tyle przeżyłem, drogi kolego!
— To było straszne! — potwierǳił ǳiekan. — Dwanaście lat! Nowe średniowiecze!

I nas zmuszono do współpracy! No, ale teraz trzeba nam się brać do ǳieła, tworzyć nowy,
prawǳiwy świat! Pan wie, że mianowano mnie rektorem?

— Mam dla pana propozyc ę, rektorze — powieǳiał profesor, złożywszy gratula-
c e. — Myślałem o nie długo w więzieniu. Pragnę ob ąć katedrę pedagogiki lecznicze .
Winienem to mo emu dawnemu uczniowi. Może by nigdy nie zdezerterował.

— Przedstawimy pro ekt ministrowi oświaty — powieǳiał rektor. Weszli do rozbite
bombą sali wykładowe , w które pracowali murarze, i zamknęli za sobą drzwi.

Profesorzy rozpoczęli wykłady. Bywalec z Christian Science mówił uchodźcom z Europy
o aniołach, czyli dobrych myślach, i dobre lokacie złota; wyszedłszy z ukrycia, mikro-
fizyk Jordan wykładał na uniwersytecie UNRRA²⁴ o biologii kwantowe i o śnionym
świecie; niegolony od tygodnia dr C. E. M. Joad, wymachu ąc energicznie fa ką, uzasad-
niał doktrynę holizmu i liberalizmu; Bertrand Russell, który wrócił właśnie z męczące
propagandowe wycieczki do Berlina, zwierzał się zdolnie szym uczniom i asystentom:

— Z mo e praktyki naukowe wyciągnąłem wniosek, że kosmicznie i przyczynowo Wieǳa
rzecz u mu ąc, wieǳa nie est ważnym czynnikiem we wszechświecie; z mo e podróży
wróciłem przekonany, że świat może zbawić przed soc alizmem edynie bomba atomowa.

Oczyma duszy wiǳę skupione twarze studentów, którzy z upo eniem pochłania ą
słowa swoich profesorów. Nasz trudny i piękny świat znowu zamienia się w lewą nogę
psa, Pan Bóg znowu zapada w sen i cząsteczki elementarne składa ą się na cegły kre-
matoriów, widmo komunizmu unosi się nad głowami wraz z metaplazmą i demonami.
Za parę lat uczniowie ci roze dą się do swoich zawodów: edni do laboratoriów szukać
nowych odmian cyklonu, inni po adą do kolonii na gubernatorów i komisarzy, ci będą
handlarzami, tamci generałami — wszyscy zaś zostaną gorliwymi kapłanami, modląc się
przez całe życie, aby Pan Bóg dale śnił o imperializmie.

W małym uniwersyteckim miasteczku stary profesor pedagogiki lecznicze wchoǳi
ciężkim krokiem na katedrę i zaczyna wykład sakramentalnym zdaniem:

— Miałem dawnie ucznia, który zdezerterował.
Wzruszenie i wstyd przez chwilę nie pozwala ą mu mówić i profesor zakłopotany

przeciera okulary. Wtedy studenci, również ze wstydem i współczuciem, nisko opuszcza ą
głowy na pulpity.

(Z tomu Opowiadania z książek i gazet)

²³raus (niem.) — na zewnątrz, wychoǳić. [przypis edytorski]
²⁴UNRRA — ang. United Nations Relief and Rehabilitation Administration; mięǳynarodowa organizac a

utworzona w  r. w Waszyngtonie w celu uǳielenia pomocy kra om Europy i Az i po II wo nie światowe .
[przypis edytorski]
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