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Dawno, dawno temu, chyba bêdzie ju¿ z jedena�cie lat,
by³em w parku w Dukli. By³em tam nie bez powodu. Park w
Dukli, ca³y, calu�ki wiosn¹ �mierdzi czosnkiem, czosnkiem nie-
d�wiedzim. Ro�lina ta, to dziki krewniak naszego czosnku.
Jako, ¿e lud nasz ró¿ne dzikie ziela nazywa³ nied�wiedzi, zajê-
czy albo wróblêczy, czosnek akurat dosta³ epitet nied�wiedzi.
Nie trzeba go ani sadziæ, ani siaæ, ro�nie gdzieniegdzie wielki-
mi ³anami, wystarczy przyj�æ, zerwaæ parê soczystych zielo-
nych li�ci o kszta³cie li�ci konwalii, a smaku najprzedniejszego
szczypiorku. Zrywa³em wiêc sobie ów nied�wiedzi czosnek,
jak jaki� Rosjanin lub Gruzin (dwa te narody lubuj¹ siê w tym
warzywie), a¿ tu podesz³a do mnie staruszka. Machnê³a lask¹
i powiedzia³a: �Panie, nie jedz tego, to¿ to dzikie!�.

* * *

Im bardziej cz³owiek rozwija cywilizacjê, tym czê�ciej
pojawia siê w mediach i sztuce temat powrotu do natury, natu-
ralno�ci i dziko�ci, jako warto�ci utraconej. Prze�wiadczenie,
¿e obecne czasy s¹ �gorsze� od przesz³o�ci, jest stare jak sam
cz³owiek. Ju¿ staro¿ytni Grecy wierzyli w �z³oty wiek ludzko-
�ci�. Potem jeszcze wielu innych my�licieli na czele z Rousseau
studiowa³o temat dziko�ci, czuj¹c rozd�wiêk miêdzy tym, co
naturalne i tym, co �sztuczne�. Sam te¿ wiele lat spêdzi³em na
próbie zrozumienia tego zagadnienia, a w miêdzyczasie ostat-
nie szczepy zbieraczy - ³owców na Ziemi poddawane by³y stop-
niowej eksterminacji.

Ksi¹¿ka ta jest pomy�lana jako zbiór notatek i rozmy-
�lañ pochwyconych na szybko po spacerze, w poci¹gu, sa-
molocie, po �niadaniu. Tworzy tematyczn¹ ca³o�æ, ale mo¿e
byæ czytana w dowolnym porz¹dku - tak jak czyta siê zbiór
poezji czy encyklopediê. Pierwsz¹ przymiark¹ do dzie³a o �dzi-
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kim cz³owieku� by³ dla mnie tekst, który napisa³em kilka lat
temu do internetowego magazynu ezoterycznego Taraka, za-
tytu³owany �Okresowy powrót do paleolitycznego trybu ¿ycia
jako nowy czas sacrum�.

Coraz to nowe badania z dziedziny medycyny i psycho-
logii pokazuj¹, jak korzystne dla dobrostanu cz³owieka jest
zmaksymalizowanie w naszym wspó³czesnym ¿yciu takich ele-
mentów, które przypominaj¹ pierwotny sposób ¿ycia cz³owie-
ka; jak wysokobia³kowa dieta oparta o dobrej jako�ci chude
miêsa oraz bogate w mikroelementy dzikie ro�liny, dieta ubo-
ga w cukier, skrobiê i t³uszcz, jak du¿a ilo�æ ruchu, d³ugie kar-
mienie dzieci piersi¹ czy przynale¿no�æ do niewielkiej grupy
o silnych wiêziach emocjonalnych. Mo¿e nied³ugo i �nauko-
wo� udowodni siê wielkie znaczenie dla naszego dobrostanu
okrutnych obrzêdów inicjacji i szamañskich transów.

S³owa �naturalny� i �dziki� nios¹ w sobie wiele znaczeñ,
czêsto sprzecznych. Rozwa¿ania nad nimi, pomimo ¿e przy-
puszczalnie nie doprowadz¹ do jakiego� wielkiego prze³omu
w skali ca³ego �wiata, mog¹ poprawiæ jako�æ ¿ycia i stworzyæ
poczucie szczê�cia u jednostek.

Ksi¹¿kê o dzikim i naturalnym napisa³em, bo temat ten
nurtowa³ mnie przez ca³e ¿ycie. Staraj¹c siê byæ bardziej dziki
i naturalny, postêpuj¹c za jakim� wewnêtrznym instynktem,
u�wiadamia³em sobie stopniowo jak trudne, skomplikowane
i wieloznaczne to zadania. I pomimo ¿e wiele rzeczy mi siê nie
uda³o, to poszukiwanie natury odkry³o dla mnie szerokie ¿ycio-
we horyzonty i wype³ni³o ¿ycie pierwotn¹ rado�ci¹.

W ksi¹¿ce wiele jest odniesieñ do przyrody. I nie bez
powodu. Jestem z wykszta³cenia biologiem - ekologiem i etno-
botanikiem. Piszê j¹ jednak nie tylko z perspektywy naukowca,
ale i cz³owieka, który poszukiwa³ dziko�ci naprawdê, mieszka
na wsi, próbuje powróciæ do ró¿nych prehistorycznych technik
i du¿o czasu spêdza po prostu na trawie, patrz¹c na chmury.
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Into the Wild

Kiedy zaczyna³em my�leæ o napisaniu czego�, niezwy-
k³¹ popularno�æ uzyska³a ksi¹¿ka Into the Wild Jona Krakau-
era, a potem oparty na niej film. Jest to dog³êbna liryczna ana-
liza historii ¿ycia niejakiego Christophera McCandlessa. Ten
m³ody, sk³onny do samotnych podró¿y cz³owiek w pewnym
momencie postanawia na pewien czas zupe³nie odci¹æ siê od
cywilizacji, z plecakiem, �piworem, strzelb¹ i paroma jeszcze
gad¿etami wyrusza w g³¹b Alaski. Jego zw³oki zosta³y znale-
zione pó�niej w �piworze we wraku autobusu po�ród prze-
pastnych alaskañskich lasów.

Ten nieszczêsny m³ody cz³owiek sta³ siê dla ludzi sym-
bolem tych, którzy szukaj¹ natury i dziko�ci. Jak wiele osób
pisa³o do mnie albo mówi³o: �Znasz ksi¹¿kê Into the Wild? To
trochê jak ty!�. Tylko co to znaczy �trochê�? Przez jaki� czas
marzy³em o takim posuniêciu jak on, odseparowaniu siê gdzie�
w Bieszczadach, ale w tym momencie mia³em ju¿ ¿onê
i pierwsz¹ córkê, mia³em wentyl bezpieczeñstwa i ³¹cznik z ludz-
ko�ci¹. Te¿ fascynujê siê zdobywaniem po¿ywienia w przyro-
dzie, a kiedy by³em w wieku McCandlessa mia³em podobnej
d³ugo�ci brodê i podobnie nawiedzony wzrok. Nigdy nie do-
szed³em do ekstremalnego prze¿ycia,  jakim by³o spêdzenie
samotnie zimy w tajdze, bêd¹c zmuszonym polowaæ na zwie-
rzynê. Robi³em rzeczy stopniowo. Wiêc i stopniowo u�wiada-
mia³em sobie swoj¹ s³abo�æ. Wynikaj¹c¹ i z konieczno�ci wie-
loletniej zaprawy, naturalnej s³abo�ci pojedynczego cz³owieka
zdanego na d³u¿sze lata zmagañ z ¿ywio³em i... z w³asnych fi-
zycznych ograniczeñ - zawsze by³em najgorszy na lekcjach WF,
w biegach potrafi³em prze�cign¹æ tylko dwóch grubasów, pi³ki
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w grach nigdy nie mog³em z³apaæ, jedyne co potrafi³em, to
celnie rzucaæ do kosza. Nigdy do koñca nie zrozumia³em swojej
przypad³o�ci. Robi³em sobie nawet jakie� testy, podejrzewa-
j¹c wadê serca. A tu wszystko w porz¹dku. Mo¿e to jaki�
defekt na poziomie oddychania komórkowego?

Ludzi, z regu³y m³odych mê¿czyzn, próbuj¹cych w pew-
nym momencie ¿ycia uciec od cywilizacji, jest i by³o wielu.
Wielu wraca³o po pierwszej nocy w lesie, inni po miesi¹cu,
jeszcze inni po roku czy dwóch latach wêdrówki. McCan-
dless sta³ siê s³awny dziêki swojej �mierci, która wynika³a w
du¿ym stopniu z braku przygotowania i rozeznania terenu. Dzikie
plemiona mieszkaj¹ w miejscach, które znaj¹ z regu³y od dziec-
ka. Od dziecka wyrastali ci ludzie w pewnym klimacie, ch³od-
nym czy gor¹cym. Ich sprzymierzeñcami s¹ te¿ duchy przod-
ków, którzy pomarli na tym terytorium. Gniewni m³odzi ludzie
zachodu uciekaj¹ zwykle (ale nie zawsze) w miejsca, w któ-
rych nigdy wcze�niej nie byli.

Chris McCandless ucieka³ od ludzi i systemu. Jednak
zabra³ ze sob¹ tak zbrodniczy jego fragment, jak broñ paln¹.
Zabra³ te¿ nowoczesny �piwór i aparat fotograficzny, za po-
moc¹ którego uwieczni³ swoje ostatnie dni.

Przynajmniej jeden rozdzia³ ksi¹¿ki Krakauera zajmuj¹
dywagacje, dlaczego McCandless zgin¹³. Film przychyla siê
ku wersji, ¿e jad³ truj¹ce ro�liny. Jednak prawda jest bardziej
skomplikowana i, jak pisze Krakauer, przypuszczalnie zadzia-
³a³o tu kilka czynników na raz: jego kontuzja, wych³odzenie
i mo¿e kumulacja trucizn z ro�lin, które jad³. Jako d³ugoletni
zjadacz dzikich ro�lin wiem jednak, ¿e organizm, poza bardzo
truj¹cymi ro�linami, zwykle stopniowo sygnalizuje nam, ¿e co�
nam szkodzi. Ro�liny, po których �le siê czujemy, stopniowo
staj¹ siê dla nas jakby mniej smaczne. No ale McCandless by³
uparty i mia³ ma³y wybór. Warto pamiêtaæ jeszcze o tzw. rab-
bit starvation, czyli �mierci z powodu od¿ywiania siê chudym
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miêsem - prawie samym bia³kiem. Organizm po kilku dniach
takiego od¿ywiania siê reaguje wymiotami i os³abieniem.

Cz³owiekowi niedo�wiadczonemu w zdobywaniu po-
¿ywienia mo¿e byæ trudno prze¿yæ, nawet kiedy ma broñ pal-
n¹. Dzikie zwierzêta maj¹ w swoim ciele ma³o t³uszczu, a samo
bia³ko jest mniej kaloryczne ni¿ t³uszcz. Dziczyzna jest wiêc
du¿o mniej kaloryczna ni¿ t³uste miêso hodowanych �wiñ czy
krów. ̄ yj¹c w warunkach �naturalnych�, w ci¹g³ym ruchu i na-
ra¿eni na ch³ody, potrzebujemy z grubsza oko³o 2 kg dziczy-
zny dziennie aby prze¿yæ. £atwo przeliczyæ, jak wiele zwierz¹t
trzeba zabiæ, o ile nie mamy pod rêk¹ ¿ubrów, ³osi czy s³oni.
Zreszt¹ zabicie takiego du¿ego zwierza te¿ nie gwarantuje suk-
cesu, gdy¿ potrzeba wiele pracy, aby zakonserwowaæ tak wiel-
kie ilo�ci miêsa, na przyk³ad przez suszenie czy wêdzenie. Do-
�wiadczy³ tego Chris Mc Candless, który upolowa³ ³osia, ale
znaczna czê�æ jego miêsa zmarnowa³a siê, zjedzona przez lar-
wy much.

Podobnych trudów polowania, tym razem g³ównie na
drobne le�ne ptactwo, i braku satysfakcji tym po¿ywieniem
do�wiadczy³ Raymond Maufrais. Ksi¹¿ka Zielone piek³o jest
wstrz¹saj¹cym dokumentem jego dwóch samotnych podró¿y
przez d¿ungle Ameryki Po³udniowej. Drugiej z tych podró¿y
nie prze¿y³. Znaleziono tylko jego pamiêtnik. Bohater pamiêt-
nika by³ potwornie wyczerpany czêstymi opadami tropikalne-
go deszczu i innymi niedogodno�ciami �rodowiska. Na to na-
warstwi³o siê niedo¿ywienie, przypuszczalnie w³a�nie rabbit
starvation, spowodowane przez od¿ywianie siê wy³¹cznie chu-
dym miêsem.

Nale¿y sobie zadaæ pytanie, na ile ucieczka w g³¹b lasu
z broni¹ wyprodukowan¹ w fabryce, z aparatem fotograficz-
nym, �piworem i kaloszami jest ucieczk¹ od cywilizacji. Rozu-
miej¹ to jedynie McPhersonowie, ma³¿eñstwo, autorzy ksi¹¿-
ki o podobnym tytule: Naked into the Wilderness, czyli Nago
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w dziko�æ. Nie jest to jednak pamiêtnik ich drogi do �mierci,
ani prze¿ywania dwóch lat w lesie, ale przewodnik, jak prze-
¿yæ i zrobiæ wszystko, nie maj¹c nic, absolutnie nic. Autorzy s¹
tak ortodoksyjni, ¿e nawet gdy t³umacz¹, jak rozpala siê ogieñ
³ukiem ogniowym, instruuj¹ jak zrobiæ ciêciwê uplecion¹ z w³a-
snych (d³ugich!) w³osów lub z w³ókien ro�linnych. Oczywi�cie
jak nó¿, to tylko z kamienia lub rogu...

Sama Alaska, s³yn¹ca ze swej dziko�ci, jest jednym
z miejsc, gdzie wielu �mia³ków próbowa³o samotnie uciec od
cywilizacji. Krakauer przytacza na przyk³ad przypadek �mia³-
ka, który zbudowa³ chatê w g³êbi alaskañskiej g³uszy, zebra³
prowiant na zimowanie, ale �le skalkulowa³ ile mu potrzeba
jedzenia i ju¿ w lutym zag³odzi³ siê na �mieræ, podobno nie
próbuj¹c zbytnio siê ratowaæ (trzy mile w dó³ rzeki by³a pusta
chata zaopatrzona w prowiant).

Inny przyk³ad Krakauera to historia niejakiego Gene'a
Roselliniego. Ten niezwykle uzdolniony cz³owiek z bogatej ro-
dziny chodzi³ na studia uniwersyteckie, gdzie otrzyma³ bardzo
dobre oceny, uczêszczaj¹c na kursy z antropologii, historii, fi-
lozofii i lingwistyki. Nie ukoñczy³ jednak studiów, bo nie wi-
dzia³ takiej potrzeby, pomimo, ¿e zaliczy³ wiêkszo�æ przed-
miotów. Studia porzuci³ i wybra³ siê na wêdrówkê wzd³u¿ za-
chodniego wybrze¿a, w stronê Alaski. W roku 1977 osiad³
w lesie nieopodal miasteczka Cordova. W  wywiadzie udzie-
lonym dziennikarce dziesiêæ lat pó�niej t³umaczy³, ¿e ¿yje jak
jego pierwotni przodkowie. Odrzuci³ prawie wszystkie zdo-
bycze cywilizacji w przekonaniu, ¿e ludzko�æ wraz z jej roz-
wojem ulega powolnej degeneracji. Eksperymentowa³ z ró¿-
nymi okresami rozwoju ludzko�ci, i w koñcu osi¹gn¹³ poziom
rozwoju z epoki neolitu. Domy�lam siê, ¿e chodzi o to, i¿ upra-
wia³ jakie� ro�liny (inaczej chwali³by siê, ¿e jest paleolityczny).

Takie ¿ycie Roselliniego trwa³o kilkana�cie lat. Pod ko-
niec tego okresu, jak wynika z zachowanego listu do przyja-
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ciela, zw¹tpi³ w mo¿liwo�æ pe³nego sukcesu i postanowi³ wy-
ruszyæ w permanentn¹ podró¿ dooko³a �wiata, na piechotê.
W koñcu jednak nigdy nie opu�ci³ �swojego� lasu. Pope³ni³
samobójstwo w roku 1991.

Okresowy powrót do paleolitycznego trybu ¿ycia
jako nowy czas sacrum
Referat na I Zje�dzie Autorów i Czytelników TARAKI
w Ryni 21-23.IV.06, opublikowany na stronie www.tara-
ka.pl

Cz³owiek u swojego zarania by³ zbieraczem-³owc¹. Nie-
wielkie wspólnoty prowadzi³y nomadyczny lub semi-nomadycz-
ny tryb ¿ycia. Ludzie ¿yli w prostych, czêsto tymczasowych
schronieniach, gromadzili niewiele dóbr i zapasów, a ¿ywili siê
tym, co znale�li i z³apali. Kultura cz³owieka pierwotnego by³a
nomadyczna, egalitarna i w ma³ym stopniu oparta o w³asno�æ.
�W³asno�ci¹� by³y relacje spo³eczne, wpasowanie siê w eko-
system oraz relacje ze �wiatem duchowym. Pierwotna ducho-
wo�æ cz³owieka to animizm i szamanizm. W rzeczywisto�æ
duchow¹ nie trzeba by³o �wierzyæ�, ona istnia³a. Powszechna
by³a wiara w o¿ywion¹ i obdarzon¹ dusz¹ naturê przedmio-
tów. £atwiejszemu kontaktowi z ni¹ i ³atwiejszemu przecho-
dzeniu w stany zmienionej �wiadomo�ci sprzyja³y nastêpuj¹ce
czynniki: sam animistyczny �wiatopogl¹d, okresowy brak po-
¿ywienia (�posty z konieczno�ci�), czêsto niewygodne sza³asy,
zaburzaj¹ce okres snu w ten sposób, ¿e zaciera³y ró¿nice miê-
dzy jaw¹ a snem (przeciwieñstwo budzika), po¿ywienie opar-
te o miêso i niskokaloryczne ro�liny, co zapobiega³o racjonali-
zuj¹cemu dzia³aniu wysokiego poziomu cukru we krwi, a tak-
¿e wysoka znajomo�æ ro�lin i grzybów psychoaktywnych. Do-
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datkowo etos my�liwego promowa³ okrutne inicjacje i inne
próby fizyczne, stawiaj¹ce cz³owieka na granicy �mierci. Samo
ubóstwo narzêdzi i �rodków promowa³o bezpo�redni �kon-
takt z rzeczywisto�ci¹�, zarówno w aspekcie fizycznym
(�krew�), jak i bezpo�redni kontakt ze �wiatem duchów.

Zmiany, które nast¹pi³y w wiêkszo�ci spo³eczeñstw
w ci¹gu ostatnich kilkunastu lub kilku tysiêcy lat, objawiaj¹ce
siê udomowieniem ro�lin i zwierz¹t, osadzeniem wspólnot ludz-
kich w sta³ych siedzibach, ostatecznie zwiêkszeniem komfortu
¿ycia i spania, zwiêkszeniem ilo�ci dóbr materialnych i wielko-
�ci wspólnot, mia³y silny, w du¿ym stopniu racjonalizuj¹cy wp³yw
na zachowania ludzkie.

O ile w ma³ych, tradycyjnych wspólnotach zbieraczy-
³owców i prymitywnych rolników �wiêto, czas sacrum, w opo-
zycji do profanum, jest, za wyj¹tkiem obrzêdów inicjacyjnych,
czasem wiêkszych zgromadzeñ ludzkich, odpoczynku po po-
lowaniu czy zbiorach, ewentualnie czasem przygotowania do
nich, to zupe³nie inna sytuacja zachodzi w bogatych spo³eczeñ-
stwach postindustrialnych. Tutaj wakacje, d³u¿szy czas wolny,
w przeciwieñstwie do na przyk³ad Bo¿ego Narodzenia, reliktu
�wi¹t tradycyjnych, staj¹ siê okresem swego rodzaju �intensy-
fikacji prze¿yæ�.

Monotonia codziennej pracy i czynno�ci z ni¹ zwi¹za-
nych jest zamieniana na stanie siê kim� innym. Wigilia Bo¿ego
Narodzeniu w Polsce krêci³a siê w du¿ym stopniu wokó³ je-
dzenia. Spo³eczeñstwa niedo¿ywione jedzenie sakralizowa³y.
Nasze dosyæ dobrze od¿ywione spo³eczeñstwo w coraz wiêk-
szym stopniu przenosi si³ê ciê¿ko�ci ze schematycznych i zry-
tualizowanych �wi¹t tradycyjnych, na �wiêta oparte o mo¿li-
wo�æ samoekspresji, powrotu do trybu ¿ycia, który nam naj-
bardziej odpowiada ewolucyjnie albo okazjê do nadrobienia
inicjacyjnych zapó�nieñ.

O�mielam siê stwierdziæ, ¿e wiod¹c¹ tendencj¹ w spo-
sobie spêdzania tego wolnego czasu, nowym wyrazem �wiêta,
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jest powrót do pierwotnego trybu ¿ycia cz³owieka. Jest to
powrót czasami �wiadomy, jak na przyk³ad na ró¿nego rodza-
ju surwiwalowych czy indianizuj¹cych warsztatach lub spo-
tkaniach, zwykle jest to jednak proces odruchowy, nieu�wia-
domiony. Tutaj wymieniæ nale¿y nomadyzacjê wakacji, chêæ
przemieszczania i podró¿owania, szczególnie po³¹czon¹ z obo-
zowaniem pod namiotem czy w przyczepie kampingowej.
Wszelkie wyprawy wêdkarskie czy grzybobrania (czysta for-
ma zbieractwa i ³owiectwa) oraz formy bardziej zawoalowane
(safari, rafy koralowe, wycieczki do zoo itp.). O dziwo, wy-
rwaniu z du¿ych organizmów spo³ecznych (korporacje, szko-
³y, biura) towarzyszy intensyfikacja kontaktów interpersonal-
nych - nowe znajomo�ci, przyja�nie, romanse. Cz³owiek po-
wraca do niewielkich, kilkunasto-kilkudziesiêcioosobowych
struktur spo³ecznych (obozy wêdrowne, wycieczki autokaro-
we, wyjazdy �ze znajomymi�).

Obecnie w antropologii pojawiaj¹ siê dwa g³ówne hi-
potetyczne pierwotne habitaty Homo sapiens. Jeden z nich to
sawanna, a drugi to bogate w miêczaki i ryby wybrze¿a rzek,
jezior i mórz. I sawanna, i owe wody s¹ oczywi�cie w klimacie
gor¹cym. I co roku Europa jest �wiadkiem wielkiego exodusu
do tych pierwotnych habitatów cz³owieka. Zjazdy rockowe,
hippisowskie, indianistyczne, a tak¿e z innej beczki - zloty �re-
dniowiecznych rycerzy, motocyklistów, rajdowców, a nawet
miejsca spotkañ z papie¿em, maj¹ wspóln¹ cechê - to wielkie
sawannopodobne amfiteatralne trawiaste miejsca, zwykle z po-
jedynczymi drzewami. Ci, którzy nie udali siê na owe zloty,
stoj¹ w korkach na autostradach (lub w kolejkach na lotni-
skach) w drodze na gor¹ce pla¿e po³udniowej Europy i Cie-
p³ych Krajów. Tam pó³nadzy lub nadzy, zajadaj¹c ma³¿e, sma-
¿one ryby, winogrona czy mango, tañcz¹c na dyskotekach po
jakiej� tam extasy, s¹ mo¿e trochê bli¿si swoim przodkom ni¿
za ekranem komputera lub przy szkolnym biurku, w ponury
�nie¿ny styczniowy dzieñ.
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Rozwijaj¹ca siê ostatnio tzw. medycyna ewolucyjna stara
siê zapobiec chorobom w³a�nie poprzez nauczenie ludzi, jak
we wspó³czesnym �wiecie ¿yæ zgodnie z wypracowanym ewo-
lucyjnie pierwotnym sposobem ¿ycia cz³owieka. Oznacza to
miêdzy innymi du¿o, du¿o ruchu oraz li�cie, owoce i chude
miêso w diecie.

Ale co to ma wspólnego z duchowo�ci¹? Otó¿ ma. Po
pierwsze czêsto samou�wiadamiane odczucie bycia cz³owie-
kiem bardziej pierwotnym, bli¿szym wyimaginowanych �ko-
rzeni�, odczucie powrotu do z³otego wieku staje siê celem
w samym sobie, a wakacje czasem �wiêtym. Po drugie ten
�wiêty wolny czas jest prerekwizytem przemian �wiadomo�ci.
Czas wolny to czas, kiedy odpoczywaj¹ budziki. Nasz natu-
ralny rytm snu nie jest drastycznie przerywany, a sny siê czêsto
w³a�nie wtedy pamiêta. Sny sobotnie to sny czêsto najbardziej
znacz¹ce. To czas na wyciszenie, medytacjê, modlitwê, jogê,
pielgrzymkê. Ale i czas szaleñstwa. Kiedy mo¿na pozwoliæ
sobie na siedzenie przed monitorem przez 24 godziny, odwie-
dziny dyskotek, wêdrówkê po Europie autostopem. Czas
wolny, to czas poszukiwania czego� nowego, odnowy spon-
tanicznej wiêzi z lud�mi, przyrod¹ i duchowo�ci¹. Czas kiedy
pod�wiadomie poszukuje siê sytuacji liminalnych, na granicy,
otwartych, ryzykownych, nieokre�lonych. Autostop, podró-
¿e, narkotyki czy nawet roz³¹ki ze �rodowiskiem spo³eczno-
przyrodniczym, które otacza nas na co dzieñ, s¹ przynajmniej
po czê�ci takimi sytuacjami. Czasem sytuacjami gro�nymi -
najwiêcej wypadków samochodowych zdarza siê w³a�nie pod-
czas wakacji.

Do tej pory w artykule przewija³y siê sytuacje, kiedy
sakralny i liminalny aspekt wakacji by³ czym� nieu�wiadomio-
nym. Ale gdyby tak podej�æ do tego �wiadomie? Z nastawie-
niem, trochê teatralnie. M¹drze ³¹cz¹c lub oddzielaj¹c inicja-
cyjno-deprywacyjne i orgiastyczno-karnawa³owe aspekty
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�wiêta. Sam nie wiem czy to poprawi, czy zepsuje zabawê.
Gdyby tak doprowadziæ do tego, ¿e piesze (odchudzaj¹co-
transformacyjne) pielgrzymki do Afryki na safari po³¹czone z wêd-
kowaniem, seksem grupowym i techno-party, poprzedzone sa-
domasochistycznym w¹tkiem inicjacyjnym stan¹ siê czym� tak
�wiêtym i tradycyjnym jak wigilia? I o tym chêtnie podyskutujê.

Co to znaczy naturalny?

Przymiotnik naturalny �ci�le wi¹¿e siê z przymiotnikiem
pierwotny. Naturalny to zgodny z natur¹, pierwotny - taki jaki
by³ pierwotnie, na pocz¹tku. Je�li zak³adamy, ¿e cz³owiek jest
coraz mniej �naturalny�, to wzorca cz³owieka naturalnego po-
winni�my szukaæ w cz³owieku �pierwotnym�.

I tu przypomina mi siê pewne naukowe seminarium (37
Seminarium Geobotaniczne), które odby³o siê w roku 1992
w Warszawie, w ramach zebrania Sekcji Geobotanicznej Pol-
skiego Towarzystwa Botanicznego, zatytu³owane �Pierwotno�æ
przyrody polskiej�. Jego organizator, profesor Janusz Faliñ-
ski, uzna³ je za na tyle donios³e, ¿e jego zapis magnetofonowy
opublikowano w pi�mie Phytocoenosis1 . Dyskutanci - ekolo-
dzy ro�lin i archeolodzy - debatowali o tym, od kiedy przyro-
da Polski przesta³a byæ pierwotna. Czy dwana�cie tysiêcy lat
temu, kiedy ostatnie zlodowacenie zaczê³o ustêpowaæ i wzra-
staæ zaczê³o zaludnienie? Tylko wtedy jeszcze by³a tundra...
Czy lasy, które ukszta³towa³y siê potem, wpierw typu tajgi brzo-
zowo-sosnowej, a potem dopiero z udzia³em innych gatun-
ków: dêbu, lipy czy wi¹zu, by³y jeszcze naturalne? A mo¿e

1   Faliñski JB (red.) 1993. Pierwotno�æ przyrody. Zapis dyskusji geobo-
taników, archeologów, paleoekologów, gleboznawców, hydrobiologów i
ekologów zwierz¹t na XXXVII Seminarium Geobotanicznym,Warszawa,
29 lutego 1992 r.. Phytocoenosis. Seminarium Geobotanicum 5 (N.S.)
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oddzia³ywanie cz³owieka by³o u nas jeszcze 2-3 tys. lat temu
na tyle ma³e, ¿e las wtedy, przynajmniej w czê�ci kraju, mo¿na
by uznaæ za pierwotny? Czy naturalny jest Bia³owieski Park
Narodowy, ostatni prawie nietkniêty rêk¹ cz³owieka obszar
lasu na Ni¿u Europy?

Pamiêtam, jak zastanawia³em siê, gdzie robiæ moj¹ pra-
cê magistersk¹. Profesor Andrzej Batko poradzi³ mi, abym robi³
j¹ w w³a�nie w Puszczy Bia³owieskiej, u profesora Faliñskie-
go, bo pomijaj¹c niesamowit¹ postaæ tego drugiego, �bêdê
mia³ przez ca³e ¿ycie punkt odniesienia�, �bêdê wiedzia³, co to
znaczy naturalny las�, �nikt mi nie wmówi, ¿e byle lasek jest
naturalny� - mówi³ Batko. I pos³ucha³em go.

I pojecha³em do Puszczy. Mia³em dziewiêtna�cie lat.
Wcze�niej ³azi³em trochê po Karpatach i po lasach Mazow-
sza, widzia³em wiele piêknych fragmentów lasu. A Puszcza
zaskoczy³a mnie. Po pierwsze martwym drewnem - wszêdzie
wpó³ zgnite pnie. Na nich paprocie, mchy, grzyby, nawet m³o-
de drzewka. W miejscach po przewróconych �wierkach wiel-
kie do³y z wod¹. Las gospodarczy ¿yje eutanazj¹ - wszystkie
drzewa umieraj¹ tak samo - pod pi³ami, kiedy przychodzi ich
czas. Tutaj drzewa umiera³y ró¿nie. Jedne gatunki, jak sosny,
zasycha³y i sta³y jeszcze latami jak duchy. Inne, jak lipy i osiki,
³ama³y siê. Wreszcie �wierka wiatr wyrywa³ z korzeniami.
W tym lesie mniej by³o wertykalno�ci, drzewa nie wygl¹da³y
jak wojsko stoj¹ce na baczno�æ na placu defilad. To by³o pole
bitwy, a mo¿e pijany taniec w jakim� prymitywnym obrzêdzie.
Drzewa pionowe, drzewo martwe poziome. Drzewa prawie
poziome, z których odrasta³y pionowe, nowe pnie. Drzewa
pod skosem. Drzewa wyrastaj¹ce na drzewach. Choinki na
zgni³ych pniach wysoko�ci jednego metra. Dziury po wykro-
tach, w których mo¿na siê utopiæ, martwe lipy, puste w  �rod-
ku, w których mo¿na spêdziæ noc.

Jakby policzyæ ro�liny rosn¹ce w tym lesie, ich gatunki,
okaza³oby siê, ¿e jest ich podobna ilo�æ jak w lesie �prawie
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naturalnym�,  jakim� byle rezerwacie czy dobrze utrzymanym
drzewostanie gospodarczym. Ale ten las ma inn¹ geometriê...
No i wiêcej saprofitycznych grzybów na martwym drewnie,
wiêcej pêdraków i innych larw tocz¹cych pnie. Tych aspek-
tów naturalnego lasu jest wiêcej. Zwierzêta. W tej Puszczy
¿yj¹ ¿ubry i dziki, i jelenie, wilki, lisy i rysie. Ale nie ma nie-
d�wiedzi. Wyginê³y wiele lat temu. Czy dziki las, nietkniêty sie-
kier¹, z wilkiem i ¿ubrem, ale bez nied�wiedzi, jest naturalny?
Podobno kiedy� mog³y te¿ tu ¿yæ rosomaki, dzi� ograniczone
do dalekiej pó³nocy. Mo¿e dopiero Puszcza Bia³owieska z ro-
somakami jest kompletna, naturalna? Zwierzêta potrafi¹ te¿
odcisn¹æ bardzo silne piêtno na ro�linno�ci. Dziki buchtuj¹ co
roku znaczny procent Puszczy, miejscami wygl¹da ona jak pole
orne z pojedynczymi drzewami. Na swoich ryjach przenosz¹
k³¹cza le�nych kwiatów. Z ¿ubrzych �placków� kie³kuj¹ na-
siona niektórych ro�lin. Bobry wycinaj¹ w pieñ ca³e nadrzecz-
ne drzewostany.

Jeszcze sto lat temu wiêkszo�æ obszarów le�nych od-
dalonych od zadymionych wiosek pokryta by³a ko¿uchem
porostów - brodaczek (rodzaj Usnea). Obecnie brodaczki
mo¿na znale�æ jako rzadko�æ w pó³nocno-wschodnim rogu
Polski, reszta kraju pozbawiona jest tych porostów. Relatyw-
nie du¿o porostów mo¿na znale�æ na oceanicznych wybrze-
¿ach Zachodniej Europy, na przyk³ad w Bretanii. Powietrze
przynoszone znad morza przez zachodnie zwykle wiatry jest
tam bardzo czyste. Wiêkszo�æ gatunków porostów jak wia-
domo jest wybitnie wra¿liwa na najdrobniejsze nawet zanie-
czyszczenia powietrza.
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Sawanna, morze i dzieci

W ostatnim dziesiêcioleciach ukszta³towa³ siê stereotyp
sawanny jako pierwotnej ojczyzny cz³owieka. Zamknijmy oczy.
Wielka trawiasta przestrzeñ, pojedyncze drzewa i zakrzacze-
nia, lwy, s³onie, antylopy...

Jeden z ojców antropologii kultury, badacz pocz¹tków
religii, twórca pojêcia animizm, Edward Tylor, bardzo intere-
sowa³ siê naturalnymi sk³onno�ciami dzieci. Uwa¿a³, ¿e w nie-
których zachowaniach i sk³onno�ciach dzieci zachowane s¹
pocz¹tki ludzko�ci. Mia³ tu przede wszystkim na my�li ró¿ne
dzieciêce formy my�lenia i zachowania magicznego. A mo¿e
sk³onno�ci dzieci wska¿¹ nam te¿ ekologiczn¹ ojczyznê cz³o-
wieka? Zarówno dzieci i doro�li lubi¹ otwarty krajobraz z po-
jedynczymi drzewami. Wiêc parkowy krajobraz sawanny na
pewno nale¿y do jednego z preferowanych landszaftów. Dzie-
ci lubi¹ chodziæ do parku... W parkach i miejskich zieleñcach
czêsto jest piaskownica. Dzieci kochaj¹ piasek. Kochaj¹ mor-
ski piasek, pla¿e, morze i w ogóle wszelk¹ wodê.

Hipotezê zwi¹zku ewolucji cz³owieka z wod¹ stworzy³
ju¿ kilkadziesi¹t lat temu oceanograf Alister Hardy. Teoriê tê
wymy�li³ w roku 1930, ale przedstawi³ j¹ dopiero 30 lat pó�-
niej. Jego g³ównym argumentem by³a obecno�æ u ludzi grubej
warstwy tkanki t³uszczowej, jak u wielu ssaków morskich. Jego
oponenci jednak broni¹ teorii sawanny, mówi¹c, ¿e i na sa-
wannie t³uszcz by³ potrzebny, ¿eby ogrzaæ nagie cia³o podczas
zimnych nocy. Inn¹ zwolenniczk¹ teorii wodnej ma³py jest Elaine
Morgan. Przytacza ona jeszcze wiêcej argumentów za wod-
no-l¹dowo�ci¹: szcz¹tkowe b³ony p³awne miêdzy palcami, gru-
czo³y ³zowe jak u zwierz¹t wodnych, umiejêtno�æ p³ywania
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i kontrolowania oddechu. Zaznaczyæ nale¿y, ¿e przypuszczal-
nie hipotezê sawanny i wodnej ma³py mo¿na jako� po³¹czyæ.
Mo¿e wpierw ewoluowali�my nad wodami, a potem przenie-
�li�my siê na sawanny. A mo¿e jeste�my istotami przystosowa-
nymi do dwóch �rodowisk?

Zak³adaj¹c, ¿e cz³owiek jest wszystko¿erc¹, skraj mo-
rza powinien byæ dla niego najkorzystniejszym �rodowiskiem.
¯yj¹c w takim miejscu mo¿e penetrowaæ nie tylko �rodowi-
sko l¹dów, na przyk³ad las czy sawannê, ale pozyskiwaæ bar-
dzo cenny pokarm ze zwierz¹t morskich, na przyk³ad ryby, sko-
rupiaki, ma³¿e, jak równie¿ morskie wodorosty. Na niektórych
brzegach mórz tropikalnych wystêpuj¹ na dodatek namorzyny,
lasy z drzewami o pniach podniesionych przez wystaj¹ce korze-
nie, co umo¿liwia wzrost drzew w strefie zalewów. Lasy te, na
przyk³ad w Indochinach, s¹ bardzo bogatym �ród³em po¿ywie-
nia, siedliskiem wielu gatunków zwierz¹t morskich.

Hipoteza wodnej ma³py i zwi¹zku cz³owieka pierwot-
nego z wod¹ by³a przez wiele lat wy�miewana przez wiêk-
szo�æ archeologów. Wiêkszo�æ znalezisk przodków cz³owie-
ka pochodzi z g³êbi l¹du, g³ównie wy¿yn wschodniej Afryki.
Jednak istnieje przecie¿ mo¿liwo�æ, ¿e nadmorskie szcz¹tki
ludzkie zosta³y zniszczone wskutek podniesienia poziomu mórz.
Bardzo wa¿nym argumentem przemawiaj¹cym za znaczeniem
mórz w pierwotnej ekspansji cz³owieka s¹ nowe pogl¹dy na
zasiedlenie Ameryki. Ameryka zosta³a zasiedlona niedawno,
sami Indianie s¹ ma³o zró¿nicowani genetycznie. Jak wiêc w ci¹-
gu krótkiego czasu mogli skolonizowaæ tak olbrzymi konty-
nent? Zak³adaj¹c, ¿e ich przodkowie dostali siê z Azji przez
Alaskê i cie�ninê Beringa, aby doj�æ do Ziemi Ognistej, mu-
sieliby kolonizowaæ bardzo ró¿ne �rodowiska: tajgê, lasy li-
�ciaste, stepy, pó³pustynie, lasy zwrotnikowe i równikowe. Oka-
zuje siê, ¿e s¹ �lady tego, ¿e kolonizacja Ameryki odbywa³a
siê wpierw wzd³u¿ brzegu. £awice jadalnych ma³¿y, na przy-
k³ad szczególnie licznych i ³atwych do zbierania omu³ków,
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wystêpuj¹ wzd³u¿ ca³ego brzegu Ameryki, od Alaski po Zie-
miê Ognist¹. Rozrastaj¹ce siê pierwsze indiañskie rodziny prze-
mieszcza³y siê po prostu kilkadziesi¹t kilometrów albo i dalej,
gdzie - nie zmieniaj¹c technologii zdobywania po¿ywienia -
mog³y docieraæ do coraz to nowych zasobów ma³¿y i ryb. �ro-
dowiska ekotonów - skrajów dwóch ekosystemów - s¹ nie-
zwykle bogate i atrakcyjne dla cz³owieka. Kanadyjscy bada-
cze, Nancy Turner, Iain J. Davidson-Hunt i Michael O'Flaher-
ty, twierdz¹, ¿e Indianie z zasady wybierali jako miejsce prze-
bywania w³a�nie ekotony: brzegi mórz, jezior i rzek oraz strefy
styku terenów zalesionych i otwartych2. Wszak¿e brzegi mórz
to nie tylko ma³¿e i ryby, ale jagody rosn¹ce w lasach czy nad-
morskie ptaki i ich jaja. Tak¿e jaja ¿ó³wi, kraby i wiele innych
organizmów. Skaliste brzegi mórz mog¹ siê wydawaæ bardzo
niedostêpne, ale to w³a�nie one s¹ schronieniem wielu gatun-
ków. W nadmorskich klifach gnie¿d¿¹ siê ptaki, w polowaniu
na które specjalizowali siê zarówno mieszkañcy szkockiej
wyspy St. Kilda (najbardziej izolowanego obszaru Wysp Bry-
tyjskich), jak mieszkañcy Ziemi Ognistej.

Jako przyk³ady pierwotnych zbieraczy-³owców zwykle
przytacza siê ¿yj¹cych w sawannie Hadza oraz po³udniowo-
afrykañskich tzw. Buszmenów (ludzi mówi¹cych jêzykami
z grupy Khoi-San, dla odró¿nienia odrêbno�ci poszczególnych
grup u¿ywa siê obecnie ich w³asnych nazw, na przyk³ad !Kung,
Ju/'hoansi, /Gui, //Gana, Tyua, dziwne znaczki !, / i ' oznaczaj¹
kliki, dziwne d�wiêki z ich jêzyka). Tymczasem w�ród ludów
przynajmniej do niedawna uprawiaj¹cych zbieracko-³owiecki
tryb ¿ycia s¹ tak¿e ludy nadmorskie: Inuit (dawniej zwani Eski-
mosami) z Arktyki, Cyganie Morscy (Moken) z wybrze¿y Bir-
my, Tajlandii i Malezji oraz Andamañczycy z Wysp Andamañ-

2Turner N, Davidson-Hunt I, O'Flaherty J 2003. Living on the Edge:
Ecological and Cultural Edges as Sources of Diversity for Social-
Ecological Resilience. Human Ecology, 31: 3
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skich (pomiêdzy Indiami i Pó³wyspem Malajskim). Tereny nad-
morskie by³y zawsze najatrakcyjniejszymi terenami do ¿ycia,
wiêc czêsto ¿yj¹ce tam prymitywne kultury by³y ekstermino-
wane na korzy�æ wiêkszych spo³eczeñstw, a potem pañstw.
Prawd¹ jest, ¿e pierwsze miasta by³y wynikiem wynalezienia
rolnictwa. Ale pierwsze ludne wsie i osiedla zbieraczy-³owców
to mieszkañcy brzegów wód. Indianie wybrze¿a Pacyfiku
w sposób chyba najbardziej intensywny i czasoch³onny ze
wszystkich Indian oddawali siê dzia³alno�ci przypominaj¹cej
wspó³czesn¹ sztukê dziêki bogatym ³awicom ³ososia wp³ywa-
j¹cym z oceanu do rzek Gór Skalistych i dziêki obfito�ci in-
nych �owoców morza�. Ich �niedalecy� s¹siedzi na wschód
od pasa gór oddzielaj¹cego ich od oceanu ¿yli ju¿ w wielkim
rozproszeniu, w ci¹g³ej wêdrówce za sk¹p¹ zwierzyn¹, k³¹-
czami ro�lin i nasionami sosny.

Zima

Kiedy próbowa³em ¿yæ okresowo jak dziki cz³owiek
w karpackich lasach, zawsze g³êboko dotyka³ mnie problem
klimatu. �nieg le¿y zwykle przez 3-4 miesi¹ce, miêdzy listopa-
dem i kwietniem, temperatury spadaj¹ prawie co roku na kil-
ka dni do ponad -20 OC, czêste s¹ przymrozki i mniejsze mro-
zy. Nawet w lecie noce s¹ zimne, a wilgotny klimat i zimna
rosa o poranku dodatkowo potêguj¹ uczucie letniego ch³odu.
Kilka lat temu, dr¿¹c z zimna w zbudowanym przez siebie z ga-
³êzi i traw sza³asie, okopcony dymem z ogniska, czasem wrêcz
do poziomu wymiotów, wci¹¿ zmarzniêty mimo tylko-3 OC na
zewnêtrz i ciep³ej kurtki, zacz¹³em siê zastanawiaæ czy natural-
ne ¿ycie w ogóle ma sens w tym klimacie. Moi przodkowie
wywêdrowali z wy¿yn wschodniej Afryki 100 tys. lat temu
i pewnie gdzie� dopiero 50 lub 20 tys. lat temu dotarli do miejsc,
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gdzie czasami pada �nieg. Jaki sens ma szukanie natury w lesie
w zrobionej w chiñskiej fabryce kurtce czy nawet w ko¿uchu,
choæby z  zabitej przez siebie owcy? A mo¿e powinienem sie-
dzieæ w tym sza³asie nago, nawet w zimie? Próbowaæ zaharto-
waæ siê? Oczywi�cie zwiêkszy³oby to moje zapotrzebowanie
na po¿ywienie, a na dodatek zadziwia³oby s¹siadów wioz¹-
cych drewno z lasu. Cia³o cz³owieka ma wielkie zdolno�ci ada-
ptacyjne. Charles Darwin, podczas swojej s³ynnej podró¿y na
okrêcie Beagle obserwowa³ Indian Ziemi Ognistej, którzy
w temperaturze zbli¿onej do zera stopni chodzili nago, bo nie
znali ubrania. Opisuje nawet karmi¹c¹ piersi¹ matkê, na któr¹
spadaj¹ p³atki �niegu.

Zreszt¹ nie tylko Indianie Ziemi Ognistej �wietnie znosili
zimno. Tak¿e mieszkañcy Australii, nieu¿ywaj¹cy ubrania, zmu-
szeni byli w zimne, pustynne noce grzaæ siê w³asnymi cia³ami
lub cia³ami swoich psów. A ¿eby nie szukaæ daleko, mój kole-
ga J, kiedy� mieszkaniec samotnej chaty na peryferiach pod-
karpackiej, dzi� mieszkaniec nie mniej dzikiego przysió³ka
w Beskidzie Niskim, od wielu lat prawie nie pali w piecu.
W Kopytowej spa³ w �piworze razem z psem. Teraz pies mu
zdech³ i, chyba, �pi sam. Go�cie, którzy trafiaj¹ zim¹ do jego
chaty, wytrzymuj¹ w niej kwadrans, a godzinê wówczas, gdy
gospodarz poczêstuje ich któr¹� ze swych nalewek.

Tolerancja niskich temperatur to sprawa aklimatyzacji.
Do tropikalnej Tajlandii wyjecha³em w grudniu i wracali�my
przed Nowym Rokiem. Trzy tygodnie wystarczy³y, aby siê kom-
pletnie odzwyczaiæ od zimy. Pierwsze wyj�cie w temperaturze
minus trzy stopnie wydawa³o siê jak wyrok �mierci, zimno k³u³o
po twarzy i osacza³o. Po dwóch tygodniach w tej samej tem-
peraturze bez k³opotu wytrzymujê piêæ minut w samym swe-
trze, przechadzam siê po ogrodzie.

Przystosowanie siê do zimna widaæ te¿ na moich
wiosennych warsztatach polowych. Na prze³omie kwietnia
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i maja, kiedy je organizujê, temperatura w dzieñ wynosi ju¿
10-20 OC, ale w nocy spada czasem do minus trzech lub
czterech. Pomimo tego, ¿e nie wszyscy maj¹ ciep³e �piwory,
narzekañ na zimno jest ma³o. Sam spa³em kiedy� na tych
warsztatach pod trzema kocami, na otwartej przestrzeni, przy
-3 OC, bo odda³em swój �piwór córce. Zmarz³em, ale siê nie
przeziêbi³em. Na warsztatach jesiennych, w po³owie wrze�nia,
nocne temperatury miêdzy 0 i 5 OC wydaj¹ siê letalne,
a rozmowy tocz¹ siê g³ównie na temat zimna. Ró¿nica jest taka,
¿e jesieni¹ zimno dopiero nadchodzi, wiosn¹ cia³a s¹ ju¿ po
sze�ciu miesi¹cach niskich temperatur, zahartowane jak stal.

Przyk³ad hartowania mo¿na daæ jeszcze inny: Anglicy.
Anglia s³ynie z zimnych domów. Temperatury w tym kraju w zi-
mie utrzymuj¹ siê zwykle miêdzy plus piêæ i plus dziesiêæ. Cza-
sem w nocy wystêpuj¹ przymrozki, a mróz w dzieñ ogranicza
siê do jakiego� epizodycznego dnia lub kilku w roku. Angiel-
skie domy s¹ jednak z regu³y potwornie zimne. Anglicy chêtnie
oszczêdzaj¹ na ogrzewaniu, do bólu. Nie zostawiaj¹c sobie
nawet jednej ciep³ej izby, poza okazjonalnie palonym komin-
kiem. Centralne ogrzewanie ma zegar i w³¹cza siê na chwilê
rano i wieczorem. Czym� zupe³nie normalnym jest temperatu-
ra 15-16 stopni, a w nocy i mniej. W domach w Polsce i Rosji
jest cieplej. Pomimo szalej¹cych mrozów, czasem jest w nich
jak w saunie. Nawet je�li oszczêdza siê na ogrzewaniu, z regu-
³y jest jedna ciep³a izba, przynajmniej kuchnia, gdzie mo¿na siê
ogrzaæ, w najgorszym wypadku jaki� elektryczny czy gazowy
grzejnik. W blokach ludzie zwykle spêdzaj¹ zimê w tempera-
turze 24-25 OC. Prawie tropiki! Sk¹d ta ró¿nica? Wydaje mi
siê, ¿e dlatego, i¿ w Anglii trudniej zamarzn¹æ. Wystarczy odro-
bina opa³u, dwa swetry, ¿eby wegetowaæ, spêdziæ zimê trzê-
s¹c siê, ale nie grozi nam �mieræ. Na wschodzie i pó³nocy Eu-
ropy zima to sprawa powa¿na, przy trzaskaj¹cych mrozach
�mieræ z wych³odzenia zdarza³a siê dawniej czêsto. Ludzie s¹
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przygotowani: maj¹ ko¿uchy, futra, czapki na uszy, kalesony,
efektywne piece. I u¿ywaj¹ tego, ile siê da, na ile ich staæ, na
zasadzie odwrócenia ekstremalnych temperatur na zewn¹trz.
W zwi¹zku z tym s¹ przyzwyczajeni od dziecka do spania w
cieple, a przynajmniej pod ciep³¹ pierzyn¹. Malutkie dzieci cie-
p³o siê ubiera i dok³adnie przykrywa na noc. W Anglii dzieci
�pi¹ w temperaturze 15 OC przykryte cieniutkim kocykiem. A
dawniej ch³opcy chodzili nawet w zimie w krótkich spoden-
kach do szko³y. Przypuszczalnie powstaje pewna fizjologiczna
odporno�æ na zimno, jak u ludów pierwotnych. W nauce o roz-
woju biologicznym cz³owieka opisano wiele przyk³adów wp³y-
wu na organizm �rodowiska przyrodniczego z dzieciñstwa,
wp³ywu, który pozostaje na ca³e ¿ycie. Na przyk³ad ludzie z te-
renów wysokogórskich maj¹ wiêksz¹ objêto�æ klatki piersio-
wej w stosunku do reszty cia³a3.  Zak³adaæ nale¿y, ¿e fizjologia
Anglików na skutek �zimnego chowu� jest tak¿e odmieniona
na ca³e ¿ycie. Oczywi�cie próbowaæ przystosowaæ siê mo¿na
i pó�niej. Pewien Niemiec spotkany na ekologicznym festiwa-
lu Big Green Gathering opowiada³ mi, ¿e od kilku lat miesz-
ka w tipi (w Wielkiej Brytanii, nie w Niemczech, gdzie jest
bardziej mro�no). Mówi, ¿e minê³o wiele miesiêcy zanim siê
naprawdê  przystosowa³ do zimna, ale teraz nie ma ju¿ z tym
k³opotów.

Ubranie i ogrzewanie. Element cywilizacji, którego siê
pozbywamy na koñcu, próbuj¹c ¿yæ jak �dzicy�.  Z przyjem-
no�ci¹ próbujemy polowaæ jak dzicy, budowaæ sza³asy, od-
prawiaæ animistyczne rytua³y, ale najtrudniej pozbyæ siê �pi-
wora, szczególnie je�li nie mo¿emy go zast¹piæ zwierzêcym
futrem. Co pozostaje? Zakopaæ siê w stogu siana, grzaæ przy
ogniu, przytuliæ siê do innych.

3Wolañski N 2005. Rozwój biologiczny cz³owieka. Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa.
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Grzybiarze

W Polsce ostatni¹ i najsilniejsz¹ ostoj¹ pierwotnego zbie-
racko-³owieckiego trybu ¿ycia jest zbieranie grzybów. Zio³a
lecznicze zbieraj¹ jedynie nieliczni, zbieranie owoców na kon-
fitury i soki, po okresie dwudziestowiecznej fascynacji, uleg³o
zmniejszeniu z powodu wzrostu stopy ¿yciowej spo³eczeñstwa,
które w zapracowaniu woli kupowaæ tanie d¿emy i soki w su-
permarketach. Dzikie owoce zbieraj¹, i to rzadko dzieci, je-
dz¹c je na surowo, albo nieliczni entuzja�ci. Ale z grzybami
jest inaczej. Oczywi�cie, nie zbieraj¹ ich wszyscy. Ale znaczny
procent polskiego spo³eczeñstwa, nie wiem, mo¿e jedna
czwarta, z lubo�ci¹ oddaje siê temu zajêciu. I przynajmniej raz
w roku wybiera siê na grzybobranie.

Grzybobranie to nie zbieranie owoców. Chyba ka¿dy,
kto ma do wyboru grzybobranie i owocobranie, wybiera to
pierwsze. Zbieranie owoców jest odtwórcze. Ka¿da poziom-
ka, ka¿da borówka jest prawie taka sama. Zbieranie owoców
jest jak mantra, je�li jest ich pod dostatkiem. Zbieranie grzy-
bów jest jak podchody, poszukiwanie skarbu, polowanie. Nie
do�æ, ¿e grzyby pojawiaj¹ siê okresowo, to pojawiaj¹ siê miej-
scami, trzeba ich szukaæ. Mówi siê, ¿e ludzi najbardziej lubi¹
graæ w gry, w których losowo�æ równowa¿y siê z umiejêtno-
�ci¹, logik¹. Tak jest z grzybami. Wiedza o tym, gdzie lubi¹
rosn¹æ kozaki (¿e pod brzozami i osikami w trawie), praw-
dziwki (w starych drzewostanach, czêsto na s³onecznych gór-
kach), ma�laki (w m³odnikach sosnowych i modrzewiowych),
rydze (w jod³owych, sosnowych i �wierkowych m³akach), jest
dok³adnie tyle samo warta, co szczê�cie i... wytrwa³o�æ. Oraz
pewien szósty grzybowy zmys³. ̄ eby byæ dobrym grzybiarzem,
trzeba byæ dobrym obserwatorem, piechurem i wró¿em.
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Ludzi zachwyca chyba te¿ bogactwo form grzybów. Nie
do�æ, ¿e poszczególne gatunki tak ró¿ni¹ siê od siebie, to w ob-
rêbie tego samego gatunku owocniki s¹ czêsto tak ró¿ne: smu-
k³e i pêkate, proste i krzywe, ma³e i du¿e.

Narody ró¿ni¹ siê postaw¹ wobec grzybów. Antropo-
log Gordon Wasson wprowadzi³ klasyczny ju¿ podzia³ na na-
rody mykofilne i mykofobowe4 . Mykofile lubi¹ grzyby, zbie-
raj¹ je lub hoduj¹, nie boj¹ siê ich, ceni¹ je. Grzyby s¹ wa¿nym
elementem w kulturze takich krajów jak Polska, Rosja, Chiny,
Meksyk czy W³ochy. Grzybów z regu³y ma³o u¿ywaj¹ Ger-
manie. Szczególnie unikali ich Anglicy, którzy kojarz¹ je raczej
z czym� truj¹cym, demonicznym i niebezpiecznym. W jêzyku
angielskim panuje wielkie ubóstwo ludowych nazw grzybów i ni-
ska znajomo�æ gatunków. Tymczasem przeciêtny wiejski dzie-
siêciolatek w Polsce czy w Rosji rozró¿nia kilka lub kilkana�cie
gatunków jadalnych. W ilustrowanych bajkach angielskich po-
jawiaj¹ siê zwykle grzyby niejadalne: muchomory, jakie� zas³o-
naki, w polskich - muchomorowi zwykle towarzyszy prawdzi-
wek i inne grzyby jadalne, na przyk³ad ko�larze czy kurki.

Grzyby nie maj¹ zbyt wielu sk³adników od¿ywczych.
Sk³adaj¹ siê g³ównie z wody. Jak w �Akademii Pana Kleksa�:
czarodziejsko nadmuchane potrawy, które nie nape³nia³y brzu-
cha. Mog³yby byæ �wietnym przyk³adem indyjskiej Mai, u³u-
dy. Maj¹ du¿o chityny, której - podobnie jak b³onnika - nie
trawimy. Jedne, jak kurki, nie daj¹ nam ¿adnej energii, inne,
jak rodzina prawdziwków, szczególnie borowik szlachetny, za-
wieraj¹ pewne ilo�ci bia³ka i t³uszczu, które mia³y znaczenie
w pokarmie niedo¿ywionych ch³opów. Grzyby to kopalnia mi-
kroelementów. Chiñczycy wierz¹ powszechnie, ¿e regularne
jedzenie niewielkich ilo�ci grzybów sprzyja zdrowiu. Tak¿e nasz
jasnowidz, Ojciec Klimuszko, twierdzi³, ¿e grzyby dzia³aj¹
korzystnie na uk³ad nerwowy. Ostatnio mamy coraz wiêcej

4Wasson RG 1957. Seeking the magic mushroom. Life, 42:100-120.
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dowodów na to, ¿e jedzenie grzybów mo¿e stymulowaæ nasz
uk³ad odporno�ciowy. Z drugiej strony grzyby s¹ bardziej
zdradliwe ni¿ ro�liny. Czê�ciej w�ród nich trafiaj¹ siê grzyby tru-
j¹ce, które nie s¹ gorzkie (na przyk³ad muchomor sromotniko-
wy Amanita phalloides czy surowy podgrzybek szlachetny Xe-
rocomus badius). Grzyby pojawiaj¹ siê nagle w lesie, znik¹d,
spod ziemi. St¹d czêste skojarzenia z diab³em, z nieczystymi
si³ami. Wyrastaj¹ w nocy, s¹ o�lizg³e, szczególnie czêsto owoc-
niki pojawiaj¹ siê w pe³niê ksiê¿yca, kojarzon¹ z czarami.

Z dostêpnej mi literatury wynika, ¿e ludy pierwotne te¿
by³y podzielone i mia³y ró¿norodny stosunek do grzybów ja-
dalnych. W Ameryce Pó³nocnej stopieñ, w którym Indianie
wykorzystywali grzyby w potrawach, by³ zró¿nicowany, ale
ogólnie nie stanowi³y one wa¿nego sk³adnika kuchni. W Ame-
ryce Pó³nocnej w bardzo niewielkim stopniu korzystano te¿
z halucynogennych, �magicznych mocy� muchomora czerwo-
nego Amanita muscaria, w przeciwieñstwie do Syberii, gdzie
mia³ wielkie, kulturotwórcze znaczenie.

Grzyby nie s¹ wiêc sta³ym elementem diety, lecz pew-
nego rodzaju wyborem, opcj¹. Opcj¹ obecn¹ jednak w kultu-
rach zamieszkuj¹cych tereny le�ne ju¿ od prehistorii.

Technologia zbioru grzybów na grzybobraniu w XXI wieku
niczym nie ró¿ni siê od technologii zbieracza-³owcy. To czyste
zbieractwo wielu gatunków naraz. Ca³a rado�æ niespodzianki,
tajemnicy, mini-polowanie. Miliony Polaków ka¿dej jesieni do
lasu pcha atawistyczna si³a, instynkt zbieracki. Nie z g³odu, zwykle
nie dla zysku, czasem nawet przez osoby, które grzybów nie
jedz¹. Grzybobranie to wielka gra przygodowa.

W pozbawionej zbyt wielu uciech  ma³ej karpackiej wio-
sce, w której mieszkam, wetkniêtej pomiêdzy kilka wzgórz,
grzyby, oprócz alkoholu oraz okazjonalnego seksu z s¹siada-
mi albo polowania, s¹ jedyn¹ i g³ówn¹ rozrywk¹. Ka¿dy chwali
siê swoj¹ zdobycz¹. Niesie dumnie kosz lub reklamówkê uli-
c¹. Wylicza wpierw ile prowdziwków znalaz³, potem ile ry-
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dzów, liszówek (kurek), puodgrzybków, kozoków i ma�lo-
ków. Czasem trafi siê i kania. A¿ prosi siê ustaliæ punktacjê.
Kiedy� na moich warsztatach w tak¹ grê nawet zagrali�my. Za
prawdziwka i kaniê by³o piêæ punktów, za rydza i podgrzybka
trzy punkty, za kozaka dwa, za ma�laka i pomniejsze (na przy-
k³ad lakówkê ametystow¹ Laccaria amethystina) lub mniej
cenione grzyby (na przyk³ad muchomor czerwieniej¹cy Ama-
nita rubescens) po jednym. Zabawa by³a przednia, a moja
kilkuletnia córka Nasim wypisywa³a wtedy rêcznie robione
dyplomiki. Czasem zdarza³y siê tylko k³ótnie, czy mo¿na liczyæ
lekko robaczywe grzyby, bo ca³kiem robaczywe by³y dyskwa-
lifikowane. Szkoda tylko, ¿e szalê zwyciêstwa przewa¿a zwy-
kle przypadkowe znalezisko setki jakich� ledwo jadalnych be-
d³ek. Mo¿e trzeba udoskonaliæ punktacjê?

Przedmiotem gry mog¹ byæ i inne organizmy ¿ywe. Kie-
dy by³em studentem biologii, na zaliczenie praktyk wakacyjnych
z bezkrêgowców wodnych na Mazurach musieli�my zebraæ
komplet oko³o trzydziestu taksonów ró¿nych zwierz¹t wodnych.
Specyfikacja by³a do�æ dok³adna, na przyk³ad trzy gatunki pija-
wek, cztery gatunki �limaków, jeden gatunek g¹bek itd. Gdy
inni studenci babrali siê po pas w jeziornym szlamie, ja zebra³em
tylko jeden gatunek, pijawkê koñsk¹, trafi³em akurat na sze�æ
osobników, które powoli uda³o mi siê z zyskiem przehandlo-
waæ na 30 innych taksonów. Zbiera³em odpady zebrane przez
innych, na zasadzie, ja ci dam pijawkê, której nie masz, a ty mi
dasz dwie widelnice. Taki prymitywny biznesik.

W Rzepniku grzyby maj¹ jeszcze jedno znaczenie. Wy-
par³y zwrot �dzieñ dobry�. Zreszt¹, mo¿e nigdy go tu nie by³o.
Naród rzepnicki, a szczególnie ci, co pochodz¹ z okolicznych
polskich wiosek, jak £êki czy Wysoka, nie pukaj¹ do drzwi,
nie dzwoni¹, nie mówi¹ �dzieñ dobry� ani �do widzenia�. Po
prostu pchaj¹ siê w drzwi, z ca³¹ si³¹, nawet je�li zamkniête,
maj¹ nadziejê, ¿e pod naporem cia³a zamek czy zasuwka ust¹pi,



27

szarpi¹ za klamki, a jak wychodz¹, to wstaj¹ i id¹. Bez s³owa.
Wyj¹tkiem s¹ tu dawni przesiedleñcy zza Buga, o bardziej
�pañskich� manierach.  Nie dajmy siê jednak zwie�æ. Funkcjê
s³owa �dzieñ dobry�, a w³a�ciwie te¿ i �jak tam?�, na okres
lata i jesieni przejê³o pytanie: �Som grzyby?� i odpowied�, za-
le¿nie od stanu lasu: �som� albo �nima� albo te¿ �som, ino
wszystkie robaczywe�. Zawsze te¿ jest nadzieja na grzyby, bo
jest albo przed pe³ni¹, albo po pe³ni, przed nowiem, albo po
nowiu. Najgorsze te robaki.

Naturalny seks

Co to znaczy naturalny seks? Jaki seks uprawia³ staty-
styczny, modalny dziki? Pewnie uzyskaæ mo¿na by wiele ró¿-
nych odpowiedzi od ró¿nych antropologów i etnografów. Oso-
bi�cie my�lê, ¿e podstawow¹ cech¹ seksu dzikich by³o to, ¿e
by³ krótki. Nie czyta³o siê wtedy poradników o tym, jak za-
spokoiæ kobietê, a wynalazki tantry i taoizmu s¹ zaawansowa-
nym dorobkiem ludzko�ci. Talayesva, Indianin z plemienia Hopi,
bohater ksi¹¿ki Wódz S³oñce stwierdzi³, ¿e wojownik z jego
plemienia wspó³¿yje z kobiet¹ w sposób szybki, niczego nie
opó�nia, poddaje siê popêdowi5 .

Talayesva opowiada jeszcze o innym koncepcie plemienia
Hopi. Aby byæ czystym, przed uroczysto�ciami religijnymi mê¿-
czyzna musi powstrzymywaæ siê od seksu przez cztery dni.
Przypomina to trochê wierzenia z religii ¿ydowskiej - mê¿czy-
zna jest nieczysty w dniu, w którym uprawia³ seks lub wyst¹-
pi³a u niego polucja. W katolicyzmie rzymskim i buddyzmie
wystêpuje natomiast skrajna koncepcja celibatu - kap³ani, mnisi

5Simmons LW (red.) 1964. Wódz S³oñca. Autobiografia D.C. Talay-
esvy, Indianina z plemienia Hopi. PIW, Warszawa.
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musz¹ ca³kowicie powstrzymywaæ siê od seksu. Czy¿ nie bar-
dziej naturalne wydaje siê okresowe powstrzymanie od nie-
go? W spo³eczno�ciach zbieraczy-³owców regu³¹ jest to, ¿e
szamani posiadaj¹ rodziny, dopiero w pierwszych cywiliza-
cjach, gdzie pojawia siê podzia³ zawodów, pojawiaj¹ siê czê-
�ciej bez¿enne kasty.

Widz¹c nag¹ i atrakcyjn¹ osobê, której fizycznie pra-
gniemy, nie mamy w¹tpliwo�ci, ¿e to pierwotne po¿¹danie i po-
pêd, wspólne wszystkim zwierzêtom. Na ile jednak to, co dzie-
je siê dalej, zmienia kultura? Na ile? Przecie¿ ju¿ poca³unek
nale¿y do kultury, a nie natury - tak wiele ludów siê nie ca³uje!
Czy s¹ ludy, które nie wsadzaj¹ cz³onka do pochwy? Na razie
nie znalaz³em, ale mo¿e s¹? Mo¿e by³y jakie� dziwaczne ple-
miona, w których dzieci poczyna³y siê przez prysznic ze sper-
my wszystkich mê¿czyzn, którzy spu�cili siê sami (albo na-
wzajem) do skorupy orzecha kokosowego? Co� jak totaliza-
tor sportowy. Kiedy mia³em kilkana�cie lat, mój kolega zapy-
ta³ mnie: �Jak oni to wymy�lili, ¿eby pchaæ penisa do dziury,
kto na to wpad³?�. Rzeczywi�cie, w purytañskich komunistycz-
nych Chinach (i nie tylko tam) by³y przypadki, ¿e bezp³odno�æ
leczono u par, które nie wiedzia³y, ¿e trzeba �wsadziæ�. Zreszt¹,
jakie to skomplikowane! Czy nie ³atwiej by³oby byæ ryb¹. Tr¹c¹
siê w ³awicy, polewaj¹c¹ sperm¹ jaja opadaj¹ce w oddali na dno...

Czy masturbacja jest naturalna? Wspó³cze�nie teorety-
cy seksu twierdz¹, ¿e tak. A egipski Bóg Ra stworzy³ podob-
no �wiat z samotnego wytrysku... Tymczasem Malinowski
w swoich badaniach nad seksualno�ci¹ Trobriandczyków
wspomina, ¿e krajowcy uznaj¹ onanizm za smutny i dziwacz-
ny. Przecie¿ zawsze znajdzie siê druga chêtna strona.
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Moken

Wyspy Surin to jedno z najpiêkniejszych miejsc na �wie-
cie. Niewielkie wysepki otoczone rafami koralowymi, kilka-
dziesi¹t kilometrów na zachód od brzegów Tajlandii. Morze
Andamañskie. Zas³ynê³o katastrof¹ spowodowan¹ przez tsu-
nami w roku 2004. Po drugiej stronie Morza Andamañskiego
- Wyspy Andamañskie z ostatnimi relikatmi zbieraczy-³owców,
pó³nagich tubylców tych wysp, kryj¹cych siê w cieniu tropi-
kalnej puszczy. Tu, po wschodniej stronie tego morza, ¿yje
zupe³nie inna grupa zbieraczy-³owców. Moken, zwani te¿ Chao
Ley, w porównaniu do najbardziej pierwotnych Andamañczy-
ków nie wygl¹daj¹ jak stereotypowi dzicy. W rêcznie robio-
nych ³odziach, ubraniach kupionych lub otrzymanych od ko-
go�, od wieków wêdruj¹ po wyspach Archipelagu Sundaj-
skiego i Morza Andamañskiego. Od Birmy po Indonezjê. �wiat
dowiedzia³ siê o nich po katastrofie Tsunami. Stracili wtedy
swoje ³odzie, ale w wiêkszo�ci prze¿yli dziêki zmys³owi ob-
serwacji. Niektórzy z nich do roku 2004 nie kupowali ry¿u,
tak wa¿nego w kulturach Azji. ̄ yli rybami, miêczakami, kre-
wetkami oraz dzikimi warzywami i owocami. Czê�æ rodzin z tej
grupy uleg³a ju¿ daleko id¹cej transformacji. Osadzeni w wio-
skach odbudowanych przez ró¿ne agencje lub przez siebie
samych w mniejszym stopniu ¿yj¹ z ryb, czasem pracuj¹ dla
turystów lub co� sprzedaj¹.

W Tajlandii najbardziej niezale¿ni Moken ¿yj¹ na Wy-
spach Surin. Na jedn¹ z tych wysp, gdzie mie�ci siê siedziba
parku narodowego, przybywam jako zwyczajny turysta w mo-
torowej ³odzi, przy okazji mog¹c z rurk¹ i mask¹ ogl¹daæ osza-
³amiaj¹ce rafy koralowe. Spacerujê po wyspie. Ca³a pokryta
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jest równikow¹ puszcz¹. Wyspy wygl¹daj¹ jak niedostêpne,
owalne kopu³y. Brzegi w du¿ym stopniu skaliste, trudno do-
stêpne, ale i pe³ne ma³¿ i morskich �limaków stanowi¹cych
wspania³y pokarm. Do samej wioski-przystani Moken nie
docieram. Z powodu wzrastaj¹cej fali mijamy wioskê (widzê
j¹ z daleka) i wracamy do Kurraburi. Zbiera mi siê na wymio-
ty. G³owê trzymam schylon¹ nad plastikow¹ torb¹, po³kn¹³em
dwa awiomariny. Samych Moken spotykam jednak na pla¿y
parku narodowego, gdzie zacumowali kilka ³odzi. Bardzo ciem-
noskórzy w porównaniu do Tajów. Kilku mê¿czyzn i ch³op-
ców w ³odziach. Kilka kobiet, które wed³ug naszego prze-
wodnika pracuj¹ jako sprz¹taczki dla parku narodowego.

Lista

W wielu rozdzia³ach tej ksi¹¿ki zastanawiam siê, co jest
dzikie, a co nie, co jest naturalne, a co nie. Zag³êbiaj¹c siê
w szczegó³y, widzimy, ¿e wiele rzeczy nie jest oczywistych, to,
czy na przyk³ad bardziej naturalne jest oparcie siê w du¿ym
stopniu na miêsie (jak zbieracze-³owcy), czy raczej powrót do
po¿ywienia ma³p - owoców i li�ci... Albo to, czy nasz pocz¹-
tek jest na sawannie czy na brzegach wód...

Ale mo¿e by odwróciæ rozumowanie i pomy�leæ, co jest
nienaturalne?

Trampki? No w sumie nasi tropikalni przodkowie ich
nie nosili. Pisz¹c te s³owa, siedzê przy restauracji w tajlandz-
kiej d¿ungli i widzê, ¿e nawet i teraz króluj¹ tutaj japonki i ró¿-
nego rodzaju klapki, stopy s¹ nagie, opalone, ��wiadome�,
przewietrzone. Obuwie sta³o siê konieczne w zimnym klima-
cie. Bez skórzanych mokasynów czy futrzanych zimowych bu-
tów ciê¿ko ¿y³oby siê pierwszym mieszkañcom Ameryki Pó³-
nocnej. Ale sta³o siê siedliskiem grzybów.
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Ubranie? Trampki to te¿ ubranie, wiêc w³a�ciwie mo¿na
by powiedzieæ to samo: im wiêcej tropiku, tym bardziej natu-
ralne. Problem w tym, ¿e i teraz w tropikach ludzie, pomimo
¿e czêsto chodz¹ w japonkach lub boso, zwykle zakrywaj¹
znaczn¹ czê�æ swojego cia³a. No ale jak popatrzymy na In-
dian Amazonii czy co bardziej izolowanych mieszkañców Afry-
ki, widaæ, ¿e nago�ci jest wiêcej.

Telefon? Telefon ani internet nie s¹ naturalne. Ilo�æ bod�-
ców  i ³atwo�æ dotarcia do ka¿dego powoduj¹, ¿e czujemy siê
zalewani informacj¹, propozycjami, bod�cami, pokusami.
Z drugiej jednak strony poczucie bycia w jednej globalnej wio-
sce zbli¿a nas do siebie, pomniejsza �wiat. Du¿o pisa³ o tym
McLuhan zanim jeszcze powsta³ internet.

Samochód? Samolot? Tak, to dzie³a szatana. Sztuczne
materia³y, importowane paliwa, zbyt szybka podró¿, zbyt du¿e
koszty, z³udne poczucie wolno�ci, totalna izolacja od otoczenia.

I tak przyk³ady mo¿na by mno¿yæ. Odartym z techniki
pozostaj¹ nasze cia³a, nasi bliscy i przyroda. Jej ¿ywio³y, jej
gatunki i najprostsze narzêdzia: kij i kamieñ (nie licz¹c skorup
z orzecha kokosowego, ale to tutejszy bonus).

Totalna sterylno�æ

Czy dziki to znaczy brudny? Pe³en bakterii i robaków?
Osrany? Poszarpany? Tak zwykle wyobra¿ali sobie dawniej
dzikusów mieszkañcy Europy. Pomimo ¿e wyobra¿ali sobie
ich jako bardziej brudnych od siebie, zwykle nie mieli racji.
Pojêcie czysto�ci jest wzglêdne. Liczne tabu zapobiegaj¹ roz-
noszeniu chorób i zarazków, a ró¿ni¹ siê czêsto z powodu kli-
matu lub historycznych uwarunkowañ chorób. We wczesno-
�redniowiecznej Europie, oprócz tego ¿e panowa³, jak i pó�-
niej, brud, panowa³ te¿ pewien luz. Ludzie nie wstydzili siê
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swojej nago�ci, obie p³cie k¹pa³y siê razem, a prostytutki spó³-
kowa³y z klientami w publicznych ³a�niach. Jednak epidemie
d¿umy i syfilisu  oraz innych pomniejszych chorób odizolowa³y
od siebie ludzi. W rozrastaj¹cych siê miastach kontakt z dru-
gim cz³owiekiem oznacza³ niebezpieczeñstwo. Odzie¿ i ogra-
niczenie kontaktów fizycznych by³y �wietnym �rodkiem zapo-
biegawczym. A wiêc odzie¿, widelce, prezerwatywy.

Szczególnie obra�liwe wydaje siê powszechne u Euro-
pejczyków postrzeganie muzu³manów z Bliskiego Wschodu
jako brudnych. Islam nakazuje mycie siê przed modlitw¹, piêæ
razy dziennie, nawet mycie ma³¿owin usznych. Tak¿e u¿ywa-
nie wody do podmywania po defekacji (a nie papieru) oraz
czêste u¿ywanie ³a�ni parowej hamam czyni muzu³man najczyst-
szymi lud�mi na �wiecie. Natomiast prawd¹ jest, ¿e na Bliskim
Wschodzie w wielu krajach poziom sanitarny otoczenia jest
ni¿szy, ale wynika to z innego postrzegania przestrzeni publicz-
nej, a w najwiêkszym stopniu ze zwyczajnej biedy.

Dzikie wydaje siê brudne, ale nie zawsze jest brudne.
Dywan we wspó³czesnym domu ma wiêcej organizmów cho-
robotwórczych ni¿ dno bukowego lasu. W lesie panuje rów-
nowaga, ró¿ne gatunki grzybów i ro�lin wytwarzaj¹ substan-
cje, które dzia³aj¹ zabójczo na inne gatunki. A w mieszkaniu ta
równowaga jest mniej stabilna. Co�, co siê wydaje czyste, mo¿e
raz byæ czyste, a raz pe³ne chorobotwórczych zarazków ko-
rzystaj¹cych z biologicznej pustki. Wiele gatunków szkodli-
wych bakterii nie uchowa³yoby siê w pe³nym ¿ycia lesie. Znacz-
n¹ czê�æ naszej masy cia³a stanowi¹ bakterie ¿yj¹ce w organi-
zmie. Z definicji nie mo¿emy byæ sterylni, sterylno�æ to �mieræ.

W utrzymywaniu czysto�ci oczywi�cie przydaje siê po-
dej�cie umiarkowane. Jest jaka� optymalna ilo�æ bakterii, która
pozwala na w miarê zdrowe ¿ycie - pewnie tyle, ile ich trzeba,
jest w niezbyt czystym wiejskim domu albo w lesie, za ma³o -
w supermarkecie i aptece, za du¿o - w kupie gnoju i na miej-
skim targowisku albo w poczekalni lekarskiej przychodni.
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Naturalno�æ i gnoza

My�lenie o naturalno�ci i dziko�ci przywodzi nas jesz-
cze do jednego w¹tku. Tradycji. Z jednej strony mo¿emy trak-
towaæ powrót do natury jako powrót do �tradycji przodków�,
jak robi¹ to neopoganie, na przyk³ad zwolennicy powrotu do
szamanizmu, religii S³owian czy Germanów. Z drugiej strony
mo¿e to oznaczaæ odwrót od wszelkiej tradycji, wszelkiego
obyczaju. Co, oczywi�cie, w formie czystej jest niemo¿liwe
(sam nasz jêzyk jest wytworem tradycji, warto�ci¹ zbiorow¹).
Jednak samo zagadnienie jest warte eksploracji.

Co maj¹ robiæ ludzie, którzy nie chc¹ wracaæ do natury,
czytaj¹c przewodniki surwiwalowe i ksi¹¿ki o szamanizmie?
Przecie¿ mo¿na z nich wyczytaæ, jak rozpaliæ ogieñ, zbudo-
waæ schron, polowaæ czy u¿ywaj¹c �technik prymitywnych�
wprowadzaæ siê w inne stany �wiadomo�ci. Na d³u¿sz¹ metê
nie ma sensu odrzucanie wszystkiego i budowanie wszystkie-
go od zera, to wszak nawet w bardzo przyjaznym klimacie
i �rodowisku by³aby praca na pokolenia. Jednak w niektórych
sytuacjach zabawa �w odrzucenie wszystkiego�, poszukiwa-
nie przekazu niemego w samej przyrodzie i w g³êbi nas to �wiet-
na zabawa. To wielkie odkrywanie �wiata. Kiedy zbudowa-
³em swój pierwszy sza³as z traw i ga³êzi, nie mia³em ¿adnej
instrukcji. Widzia³em tipi zrobione z p³ócien, które czêsto ro-
bi¹ mi³o�nicy kultur Indian Prerii, i zawsze zastanawia³o mnie
co by zrobili, gdyby nie mogli kupiæ p³ócien. Polowaliby? Na
co? Na bizony? ̄ ubry? Jelenie (ich skóry s¹ mniejsze...). Eu-
reka! Suche trawy! I zacz¹³em sk³adaæ tipi z patyków i pokry-
waæ je zerwanymi rêkoma d³ugimi trawami. Oprócz ogl¹da-
nych w wieku dzieciêcym filmów o ró¿nych dzikich nie mia³em
¿adnej instrukcji, jak taki sza³as zrobiæ. Ale potem, kiedy ju¿
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doszed³em do wprawy w ich budowie (tak, ¿e dobrze chroni¹
przed deszczem), zacz¹³em spotykaæ dok³adnie takie same
sza³asy na kartach ró¿nych ksi¹¿ek - podrêczników surwiwa-
lu, w atlasie etnograficznym Syberii, na stronach internetowych
o Buszmenach czy w rozdziale o architekturze Apaczów. Mo-
del wielokrotnie objawiony.

Równie naturalny jak idea takiego sza³asu wydaje siê
pomys³ ustawienia wiêkszej ich liczby w okrêgu, no i ju¿ mamy
wioskê.

My�lê, ¿e wiele, wiele rzeczy mo¿na odkryæ �na nowo�,
zwyczajnie ¿yj¹c w warunkach choæ trochê zbli¿onych do pier-
wotnych. W lesie, w sza³asie, pod jakim� daszkiem. Od¿y-
wiaj¹c siê jak najbardziej tym, co tu i teraz. Mo¿na by stwo-
rzyæ now¹ kulturê. Bo i nazwy miesiêcy mo¿na by wymy�liæ
od nowa. Same pchaj¹ siê ró¿ne, obecnie niewykorzystane
nazwy, jak miesi¹c zawilców, kukaj¹cych kuku³ek czy kwit-
n¹cego czarnego bzu. Kiedy �pi siê pod gwiazdami, dzia³anie
faz ksiê¿yca odkrywa siê bez biodynamicznych kalendarzy, tak
jak i potêgê elementów: wody, ognia, ziemi, powietrza, mo¿na
jeszcze i dodaæ chiñskie - drewno i metal.

Malowanie cia³a, smarowanie siê glin¹, krwi¹, wêglem
drzewnym, sokiem ro�lin samo te¿ siê narzuca, du¿o prêdzej
ni¿ ubiór.

Wystarczy popatrzeæ na zabawy dzieci, szczególnie te
�w Indian�,  ¿eby zobaczyæ ile kreatywno�ci i niewykorzysta-
nych pomys³ów czai siê w ka¿dej najmniejszej grupce ludz-
kiej. Trzeba jednak uwa¿aæ - nawet dzieci s¹ okrutne. Kiedy
przypominam sobie ró¿ne pomys³y moje i moich kolegów, ciarki
mnie przechodz¹ (przywi¹zywanie do drzewa przy mrowisku,
rzucanie kamieni w samochody w konkursie, kto pierwszy zabije
kierowcê).
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Tipi i powrót do natury

Znam wielu ludzi, dla których symbolem powrotu do
natury sta³o siê tipi. Tipi to s³owo z jêzyka jednego z plemion
amerykañskich Prerii, Lakotów. U¿ywane  na okre�lenie sto¿-
kowatego sza³asu o konstrukcji z d³ugich, cienki ¿erdzi, przy-
krytego skórami lub p³ótnem. Tipi by³a domostwem dla wielu
Indian Prerii. Co prawda, potrzeba wielu bizonich skór, aby
zrobiæ jedno tipi, ale jest to schronienie, które jest bardzo prze-
stronne. W tipi o �rednicy piêciu czy sze�ciu metrów mie�ci siê
wokó³ ogniska kilkadziesi¹t osób. Tipi jest czym� przeno�nym,
przestawnym, autentycznie nomadycznym. Zarazem daje po-
czucie bycia �w domu�, cieñ, ochronê przed wiatrem, prywat-
no�æ. Tipi oczywi�cie ma wiele wad, jak wiêkszo�æ prymityw-
nych schronieñ - ³atwo siê do niego w³amaæ, ³atwo je znisz-
czyæ, szybko siê zu¿ywa. Z ¿erdzi, je�li nie s¹ idealnie równe,
zwykle skapuje podczas deszczu woda, co bardzo utrudnia
¿ycie w nim (tyczki do indiañskich tipi by³y wybierane ze spe-
cjalnego gatunku sosny, bardzo cienkie i proste...). Tipi nie
jest te¿ zbytnio ciep³e, trudno siê w nim ogrzaæ zim¹ bez ci¹-
g³ego podsycania ognia.

Schronienia typu tipi budowali nie tylko Indianie Prerii -
tak¿e wiele ludów Pó³nocy, zarówno w Kanadzie, jak i na Sy-
berii. Tipi pó³noce by³y jednak zwykle ni¿sze, ustawione bar-
dziej na p³asko. Wysokie tipi Prerii pozwala na szybkie usu-
wanie dymu i wody deszczowej, jest jednak marnotrawieniem
skór. Trudniej te¿ ogrzaæ tak wielkie pomieszczenie, wiêc lu-
dzie Pó³nocy gnie�dzili siê w ma³ych, niskich sza³asach, w sil-
nym zadymieniu.

Nie zawsze to, co pierwotne, jest przyjemne. Dym jest
substancj¹ rakotwórcz¹, mo¿e zwiêkszaæ zachorowalno�æ na
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nowotwory. Ludzi pierwotnych to nie obchodzi³o, bo ¿yli �red-
nio oko³o trzydzie�ci lat, warto jednak o tym pamiêtaæ. W przy-
rodzie jest wiele  naturalnych substancji rakotwórczych. To
bujda, ¿e produkuje je tylko cz³owiek. Rakotwórcza jest pa-
proæ orlica, której pêdy jadaj¹ i Chiñczycy, i Japoñczycy, i ja-
dali Indianie. Rakotwórczy jest betel ¿uty jako u¿ywka przez
mieszkañców Azji Po³udniowej. Podobno rakotwórczy jest te¿
nawet barszcz, ro�lina, która by³a i u nas kiedy� u¿ywana jako
pokarm.

Dlaczego tipi sta³o siê tak popularne wspó³cze�nie w�ród
mi³o�ników natury? No có¿, my�lê, ¿e jego popularno�æ wzros³a
w momencie popularyzacji samochodu. Tipi jest wielkie i ciê¿-
kie. Nie mo¿na go zabraæ do plecaka. Mo¿na jednak wrzuciæ
do samochodu. Tipi kojarzy siê z Indianami Prerii, ci z kolei -
z wolno�ci¹, mêstwem, dziko�ci¹. Tipi jest ³adne i du¿e. Kilka
tipi w krêgu wygl¹da monumentalnie. Tipi o �rednicy piêciu
czy siedmiu metrów jest jak wielki salon, pozwala na zebranie
siê wielu osób, jest przestrzeni¹ zbli¿on¹ do naszych miesz-
kañ, a nie nor¹, jak ma³y namiot czy wigwam.

Czy tipi jest naturalne? Nie w swojej konstrukcji. Mó-
wiê o tipi pokrytych p³ótnem zrobionym w fabrykach. Przy-
najmniej kije wyciosane s¹ z prawdziwych drzew. Jest jednak
�bardziej� naturalne w swojej funkcji. Umo¿liwia ¿ycie noma-
dyczne i bli¿ej elementów powietrza, ziemi, ognia i wody.

Bambus

Bambus to obok banana inny (sub)tropikalny cud natu-
ry. Te¿ bylina o wyrazistej geometrii. W czê�ci Azji powszech-
ny, banalny, czasem podstawowy surowiec budowlany. Zara-
zem symbol piêkna. Z bambusem od �rodka zetkn¹³em siê
dopiero w Tajlandii. Na po³udniu tego kraju jest du¿y park
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narodowy Khaosok, który wraz z kilkoma przyleg³ymi po³a-
ciami lasu stanowi jeden z najwiêkszych chronionych obsza-
rów lasu w Azji po³udniowo-wschodniej. Obecno�æ ³atwo
dostêpnego z krajowej drogi w miarê naturalnego lasu przy-
ci¹ga trochê turystów, tych zorientowanych na naturê. Oczy-
wi�cie mam na my�li gibony i tygrysy, a nie dziewczyny z klu-
bów w Bangkoku. Jest to las fragmentami dziewiczy, bo ro-
sn¹cy na trudno dostêpnych wielkich ska³ach wapiennych,
miejscami wtórny, naruszony przez ludzi, czego oznak¹ jest
znaczna ilo�æ gigantycznych bambusów, który dopiero za jaki�
czas osi¹gnie sw¹ pierwotn¹ wielko�æ.

Przy pierwszej przechadzce po tej wiosce, mniejszej od
Bia³owie¿y, ale bardzo j¹ przypominaj¹cej, bo i park narodo-
wy i przewodnicy, i pewna izolacja, otoczenie lasem i jego
obecno�æ, a zarazem subkultura turystyczno-barowa - jaki�
tuzin restauracyjek, guesthausów - zaczepia nas kilku prze-
wodników oferuj¹cych ró¿ne �trips� i �trekkings�. Przeja¿d¿ki
po jeziorze, sp³ywy tratwami, ³a¿enie po jaskiniach, poszuki-
wanie najwiêkszego kwiatu �wiata - rosn¹cej tam raflezji.

Nazywaj¹ siê ró¿nymi �nickami� jak Jungle Man albo
jaki� inny Jungle, prawdziwy Jungle Guy. Czê�æ oferty wydaje
mi siê kiczowata. Facet proponuje ³a¿enie po puszczy i bam-
boo cooking, �bambu kukiing� z akcentem na iing. Chcê jed-
nak spêdziæ noc w d¿ungli, specjalnie siê nie bojê, ale nie chcê
spaæ na ziemi, nie mam hamaka, poza tym my�lê, ¿e mo¿e w
tej prostej ofercie jest co� wiêcej? Umawiam siê z jednym
sympatycznym kolesiem, mówi¹cym trochê po angielsku. Wy-
chodzimy w jeden dzieñ, ³azimy po lesie, rozbijamy ma³y obóz,
on robi swoje �bambu kukiing�, a na drugi dzieñ wracamy.
Nie podsuwam mu pomys³u na polowanie, to¿ to Park Naro-
dowy. Mój przewodnik zabiera wiêc ró¿ne akcesoria do swo-
jego curry i maczetê. Po kilku godzinach ³a¿enia pokazuje miej-
sce w lesie, nad rzek¹, gdzie rozbijamy siê. Zawiesza mi ha-
mak przy samym ogniu. �No, thank you�. �Nie chcê siê upiec�
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- dodajê po polsku. Lyng, bo tak ma na imiê, z niesamowit¹
precyzj¹ w ci¹gu 10 minut obciosuje maczet¹ ca³¹ zastawê:
kubeczki, ³y¿kê oraz rury wygl¹daj¹ce jak czê�ci organów z ko-
�cio³a. W rurach gotuje obiad. Pêdy bambusa maj¹ co kilka-
dziesi¹t centymetrów przegródkê, co pozwala na ³atwe prze-
rabianie ich na naczynia. Rury oparte s¹ o poprzeczkê zawie-
szon¹ na dwóch pionowych kijkach. Ogieñ je smaga, wiêc s¹
to oczywi�cie naczynia jednorazowego u¿ytku. Prosta rzecz,
a cieszy, szczególnie oko. Jak Lyng wlewa swoje potrawy do
rozpo³owionych, roz³upanych wzd³u¿ korytek, obiad wydaje
siê królewski i jest oczywi�cie piekielnie ostry. Zajadaj¹c zupê,
stajê siê coraz bardziej g³odny. Próbujê wyt³umaczyæ, ¿e w su-
mie fajnie by³oby zje�æ co� dzikiego. Znajdujê wielkie owoce
wygl¹daj¹ce jak niedojrza³e jab³ka. Drzewo o czerwonej ko-
rze, du¿ych ciemnych li�ciach (Dillenia indica).
- Good? - pytam.
- Very good - odpowiada Lyng. Skrawa plasterek. Próbujê.
Ohyda, gorzkie i kwa�ne, i twarde.
- Very good with this6  -  i miesza chilli z sol¹.
- Yes, better7  - dodajê.
W sumie nawet gówno z chilli i sol¹ ma ciekawy smak. Wcho-
dzê do wody. Setki ryb czmychaj¹, ale zaraz wracaj¹. Kilku-
nastocentymetrowe brzanki (chyba rekinie) szczypi¹ mnie po
nogach. Próbujê jedn¹ z³apaæ. Lyng rzuca siê do wody i za
chwilê wy³awia dwie. Przy próbie ogl¹dania wyrywaj¹ mi siê
z rêki. Przez godzinê robiê jakie� mostki, wk³adam bambuso-
we rury do wody. Mo¿e to je zwabi? Nic. Lyng mówi:
- No problem - wyci¹ga haczyk i linkê.
Nabija kawa³ek z obiadu i zarzucam. Zarzucam, zarzucam, nic.
- Wait, no problem8.
Zostawiamy przynêtê i idziemy.

6ang. bardzo dobry z tym
7ang. tak, lepsze
8ang. zaczekaj, nie ma problemu
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- Now trekking animal, good time9.
Przez dwie godziny w ciemno�ci przetrz¹samy d¿unglê, widzi-
my tylko kilka paj¹ków i patyczaka. Chwilê po powrocie przy-
nêtê ³apie dwudziestocentymetrowy sumik. Rzucam siê na nie-
go z ³apami.
- No touch, poison10 - pokazuje, ¿e ma jaki� kolec jadowy.
Patrzê rybie w oczy. Ma wielkie koralowe oczka jak mi�. Ciê¿-
ko rusza skrzelami. £apiê siê za brzuch. Jestem dosyæ najedzo-
ny, ale taki sumik, upieczony, super. Znów patrzê mu w oczy,
patrzê na jego skrzela i przypominam sobie bajkê o z³otej ryb-
ce. Proszê go, ¿eby spe³ni³ moje ¿yczenie, ¿e nigdy nie bêdzie mi
gorzej ni¿ teraz, i wypuszczam. Chlup. Lyng siê nie poddaje.
Mówi:
- Too small (�Za ma³y�).
Rzuca znowu. Piêæ minut - podobny sumik, trochê wiêkszy. Biorê
go do rêki i wrzucam w wodê. Zjadam go wirtualnie. Zapo-
mnia³em wymówiæ nastêpne ¿yczenie: �¯ebym tu kiedy� powróci³
na d³u¿ej�.

Pedro i Weronika

Mój znajomy Pedro pochodzi z pewnego zachodnioeu-
ropejskiego kraju. Ma prawie dwa metry wzrostu, d³ugie, ja-
sne w³osy i promienny u�miech na twarzy. Kilkana�cie lat temu
trafi³ w polskie góry i zakocha³ siê w nich. Poczu³, ¿e tu mo¿e
odnajdzie �swój� powrót do naturalnego �wiata. Piszê o nim,
bo jest idealnym bohaterem tej ksi¹¿ki. Ci¹gle u¿ywa s³owa
�naturalne�. �ciany barakowozu, w którym mieszka, nie s¹
wype³nione we³n¹ mineraln¹, ale, jak mówi, s¹ �naturalne�,

9ang. teraz trekking zwierz¹t, dobry (na to) czas
10ang nie dotykaj - trucizna
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zrobione z trocin i wapna. Ubranie te¿ ma naturalne - lniany
garnitur i filcowy kapelusz. Pedro czci naturê. Nie chcia³ miesz-
kaæ w nienaturalnym domu. Przez wiele lat pomieszkiwa³ w tej
karpackiej dolinie w swoim tipi. Nie ca³y czas, ale spêdzi³ tam
wiele miesiêcy, nawet w zimie. Go�ci zadziwia³ czêsto stopieñ,
w jaki znosi on ch³ód. Niewielka gar�æ chrustu wystarcza³a
mu, aby rozgrzaæ siê i ugotowaæ herbatê, ale przypadkowi
go�cie dr¿eli z zimna...

Pedro nie zabija zwierz¹t, jest wegetarianinem, wierzy,
¿e bêdzie tu móg³ ¿yæ z natury. Z dzikich owoców czy hodo-
wanych przez siebie warzyw. Na razie ¿ywi siê te¿ ry¿em i in-
nymi zbo¿ami, które kupuje w pobliskim sklepie. Kilka lat temu
opowiada³ mi, ¿e wystarczy zbiæ trochê nasion ró¿nych ro�lin
w kulkê z nawozem, porozrzucaæ je dooko³a, a warzywa bêd¹
potem ros³y same. Nie wiem czy to robi³, ale nie wierzê w tak
cudowne rozmno¿enie po¿ywienia.

Pedro, jak wiêkszo�æ poszukiwaczy natury, jak ja, po-
zostaje ze sob¹ w sprzeczno�ci. Ucieka od �wiata Babilonu,
w dzik¹ g³uszê, gdzie wybiera pewne elementy dziko�ci, za
którymi têskni... Sza³as, cisza, potok. Pewne inne rzeczy z cy-
wilizacji przyjmuje, ale minimalistycznie. Nie ma przecie¿ pr¹-
du ani samochodu. Ma ju¿ jednak pi³ê motorow¹ i laptopa,
którego ³aduje w pobliskiej wsi. Kilka lat temu nie pozwala³
�cinaæ drzewek, wszystko mia³o byæ robione rêcznie, dzisiaj
¿ycie zmusza go do pewnych uproszczeñ.

Pedro jest jednak mistykiem. Pomimo, ¿e tak wiele ³¹czy
go ze znienawidzon¹ przez niego cywilizacj¹, jest daleko przed
innymi. Tyle wytrwa³ w skrajnych warunkach, zachowuj¹c
ludzkie ciep³o i poci¹g do ludzi. Za³o¿y³ rodzinê, znalaz³ kobie-
tê, która chce ¿yæ jak on. Wychowuj¹ dwoje dzieci. Bez pr¹-
du, ale z laptopem. Bez domu, ale w ciep³ym barakowozie,
nad szumi¹cym le�nym potokiem.

Jestem ciekaw jak potocz¹ siê jego losy, ale ufam, ¿e
zachowa tê wspania³¹ �naturaln¹� czê�æ siebie. A sam jestem
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mu winien wdziêczno�æ za pokazanie mi pewnego cudownego
urz¹dzenia. By³o to dawno temu, kilka lat wstecz, kiedy pra-
wie nikt nie s³ysza³ o pendrive'ach, a na pewno nie ja. Pedro,
jako nomada, nosi³ go na szyi na rzemyku, razem z jakim�
amuletem. Mia³ tam wszystko, wszystkie swoje pliki. Kiedy
odwiedzi³ mnie, zapomnia³ go. Zostawi³ u mnie na biurku. A ja,
g³upi, my�la³em, ¿e to amulet, kawa³ek jakiej� przedpotowej
maszyny elektrycznej. Kiedy pojawi³ siê znowu, krzykn¹³: �To
u Ciebie zostawi³em tego pendrajwa!�.

A co ciekawe, Pedro przyby³ do naszego kraju na pie-
chotê, cz³onek cechu wêdrownych cie�li by³ zobowi¹zany od-
byæ swoj¹ wêdrówkê, nie maj¹c samochodu. Jak to mówi¹
Niemcy: langsam faren, lange faren (�wolno jedziesz - dale-
ko zajedziesz�).

Rok po napisaniu powy¿szych s³ów opowiadam Pedro-
wi i jego ¿onie, Weronice, o tym, co tu o nich napisa³em. We-
ronika obrusza siê:
- A ja? Co prawda to Pedro by³ tu pierwszy, ale to w³a�nie ja
noszê z lasu ga³êzie, gotujê i piorê w zimnej wodzie z potoku!
- Sorry Weronika! Dedykujê ten rozdzia³ Wam obojgu, ale
z wrodzonego lenistwa nie bêdê zmienia³ zaimków...

Waldek

Waldek mieszka zaraz ko³o Pedra, przez potok. S¹ je-
dyni w opustosza³ej okolicy. Waldek te¿ szuka tu powrotu do
natury. Ma cha³upê, konia i krowê, mo¿e i kozê, nie pamiê-
tam, za s³abo siê znamy. Nie ma pr¹du. Jest prawie samowy-
starczalny, przynajmniej tak g³osi legenda. Co� tam sieje, upra-
wia, ma mleko. Pracuje jak prawdziwy rolnik. Osi¹gn¹³ pewn¹
perfekcyjn¹ niezale¿no�æ, której szuka wielu. W sensie tego,
jak bardzo siê od �wiata odci¹³, prze�cign¹³ wszystkich. Jego
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niezale¿no�æ siêgnê³a zenitu. Denerwuj¹ go i hipisi, i zb³¹kani
tury�ci, a nawet zagl¹daj¹cy do niego dawni przyjaciele. Po-
winien oficjalnie og³osiæ siê pustelnikiem. Bo po co to wszyst-
ko, dla samego siebie? A tak przynajmniej og³osz¹ go �wiêtym
i bêdzie dawa³ przyk³ad.

Podró¿

Pisz¹c te s³owa, lecê nad po³udniow¹ Azj¹. Samolot
wylecia³ z Phuketu na po³udniu Tajlandii i mknie nad Oceanem
Indyjskim. Minêli�my jedn¹ z Wysp Andamañskich, przeciêli-
�my Indie, Pakistan, Afganistan, Morze Kaspijskie, w koñcu
dotrzemy do Monachium.

Czy podró¿owanie jest naturalne? Czy dziki cz³owiek
podró¿owa³? Jak daleko? By³ przecie¿ nomad¹...

S³owo nomada rodzi skojarzenia z cz³owiekiem targa-
nym przez los w coraz to nowe kraje. Jednak, jak pokazuj¹
dane archeologiczne i antropologiczne, wiêkszo�æ wêdrówek
pierwotnych nomadów by³a raczej pewnymi orbitami kr¹¿enia
w ich rodzinnej ziemi, gdzie le¿a³y ko�ci lub prochy przodków.
Gdzie ¿y³y ich duchy oraz ro�liny, które znali i zbierali, i zwierzê-
ta, na które umieli polowaæ. Wielkie migracje by³y g³ównie dzie-
³em przypadków, katastrof lub szaleñców. Poszukiwanie nowych
³owisk w okresie g³odu. Syn sk³ócony z ojcem, zabieraj¹cy czê�æ
plemienia w wêdrówkê, mo¿e zagubiona ³ód�.

Ostatnio modny jest koncept �air miles� - mil podró¿-
nych. Ludzie, którzy lataj¹ daleko, potwornie zanieczyszczaj¹
�rodowisko, w ci¹gu jednego transkontynentalnego lotu spalaj¹
tyle, co doje¿d¿aj¹c do pracy przez rok. Spogl¹dam z okna
samolotu na spowity w mgle Pakistan. Mea culpa, mea culpa,
ostatni raz.
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No ale jak mam podró¿owaæ? Poci¹giem, autem, mo-
tocyklem, rowerem, koniem? Pieszo?

W dziewiêtnastym wieku pewien Wêgier obszed³ ca³y �wiat
dooko³a. Wyszed³ z Budapesztu kieruj¹c siê na wschód. Przez
Mongoliê, statkiem, przez ca³¹ Amerykê. Zabra³o to parê lat.

Mój znajomy pojecha³ rowerem z Polski na Syberiê.
Ludzie, je�li tylko akurat sytuacja na Bliskim Wschodzie po-
zwala, je¿d¿¹ autami z zachodu Europy do Indii czy Tajlandii.
Moja prababka wróci³a, czê�ciowo na piechotê, z Irkucka do
Polski. Czê�ciowo na piechotê, czê�ciowo �autostopem� - na
czo³gach i ciê¿arówkach.

Najd³u¿szy dystans, który pokona³em pieszo wci¹gu
jednego dnia, to tyle, co maraton, czterdzie�ci dwa kilometry.
Wiêcej nie wyrabiam. Ale s¹ tacy, którzy chodz¹ po sto. Wiêc
i zasiêg podró¿y pierwotnych ludzi by³ pewnie mierzony takimi
czterdziestokilometrowymi jednostkami, odpowiadaj¹cymi d³u-
go�ci marszu przez jeden dzieñ, z d³ugim wieczornym odpo-
czynkiem, a potem snem.

Czytaj¹c o plemionach zbieraczy-³owców mam wra¿e-
nie, ¿e mo¿na ich podzieliæ na ró¿ne kategorie. Po pierwsze
tych, którzy przemieszczali siê w �rodowisku w miarê jednoli-
tym , ale czêsto na wiêksze odleg³o�ci, wêdruj¹c za zwierzyn¹.
Jak Indianie Prerii, poszukuj¹cy bizonów. Oraz tych, którzy
kursowali jak wahad³o miêdzy dwoma �rodowiskami daj¹cy-
mi inny rodzaj po¿ywienia, ale którzy nie musieli daleko pod-
ró¿owaæ, jak plemiona Indian zachodniego wybrze¿a Amery-
ki Pó³nocnej. Przez czê�æ roku poluj¹cy na ³ososie, a przez
czê�æ zbieraj¹cy dzikie ro�liny, g³ównie jagody i cebulki w la-
sach. Zbieracko-³owiecka wersja osiad³o�ci i miejsko�ci. Jak
pokazuj¹ ró¿ne badania, wiêksze i bardziej osiad³e grupy zbie-
raczy-³owców skupia³y siê na wybrze¿ach, w miejscach szcze-
gólnie obfituj¹cych w pokarm. Miejsca monotonne przyrodni-
czo lub ubo¿sze w pokarm zmusza³y do wêdrówek. Wreszcie
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rytm wêdrówek móg³ byæ skomplikowany, ale powtarzalny.
Coroczny cykl ¿ycia Paiutów �wietnie stre�ci³a Emma Lou
Davis11. Jak opisuje, Indianie z okolic jeziora Mono, u pod-
nó¿a gór Sierra Nevada, ¿ywili siê zielonymi czê�ciami ro�lin,
korzeniami, owocami, nasionami traw, poczwarkami muchó-
wek Hydropyrus hians, g¹sienicami ciem Coloradia pando-
ra ¿eruj¹cych na sosnach, gryzoniami, jaszczurkami, królika-
mi i okazjonalnie wiêksz¹ zwierzyn¹. Podstawowym po¿ywie-
niem zimowym by³y du¿e nasiona sosen. W zimie Paiutowie
rozdzielali siê, tak ¿e ka¿da rodzina obozowa³a oddzielnie.
Wybierali do zimowania lasy sosnowe lub inne ciep³e miejsca
po wschodniej stronie jeziora. ̄ ywili siê zgromadzonymi za-
pasami (g³ównie nasionami sosen) i upolowanymi gryzoniami.
W marcu przenosili siê na zachodni brzeg do �wietlistych la-
sów sosnowych, gdzie polowali na jelenie i zbierali m³ode zie-
lone pêdy ro�lin. Potem na pocz¹tku lata przenoszono siê
na otwarte przestrzenie, szczególnie wokó³ jeziora, gdzie zbie-
rano nasiona, owoce, k³¹cza. Gdy nastawa³ czas zbierania po-
czwarek muchówek gromadz¹cych siê na brzegu jeziora, przy-
pomina³o ono wielkie pole kempingowe, a sza³asy ci¹gnê³y siê
kilometrami. I wreszcie jesieni¹ przenoszono siê do lasów so-
snowych, gdzie zbierano w olbrzymich ilo�ciach zielone jesz-
cze szyszki z orzeszkami wystêpuj¹cego tam gatunku sosny
(trochê jak orzeszki limbowe), a gdy plon by³ odpowiedni,
tam te¿ zimowano w sza³asach z ga³êzi, o lekko wkopanych
w ziemiê pod³ogach.

11Davis EL 1962. Hunter-gatherers of Mono Lake. The Masterkey,
36(1): 23-28.
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Pierwotne Spo³eczeñstwo Dobrobytu

Pierwotne Spo³eczeñstwo Dobrobytu (w oryginale ori-
ginal affluent society) to termin ukuty przez amerykañskiego
antropologa Marshalla Sahlinsa, zaprezentowany na sympo-
zjum Man the Hunter w Chicago w roku 1966.

Sympozjum to mia³o donios³e znaczenie. Nast¹pi³ wte-
dy  prze³om w patrzeniu na ¿ycie prymitywnych zbieraczy-
³owców. Dot¹d kojarzono ich z ubóstwem, g³odem, prymity-
wizmem. Teraz stali siê pewnym idea³em �z³otego wieku�, bo
podobno nie byli tacy g³odni, a ich kultura duchowa by³a czê-
sto bardzo wyrafinowana (jak te¿ mniej widoczne aspekty
kultury materialnej).

Sahlins nazwa³ ekonomiê spo³eczeñstw zbieracko-
³owieckich �ekonomi¹ Zen� (Zen economy). Sahlins argumen-
tuje, ¿e zbieracze-³owcy mog¹ uzyskaæ poczucie dobrobytu
ma³o potrzebuj¹c i zaspokajaj¹c w ró¿norodny i w ka¿dy
mo¿liwy sposób swoje podstawowe potrzeby12.

Sahlins cytuje Lornê Marshall13:

�Gdy !Kung14  bêd¹ coraz bardziej wchodziæ w kontakt z Eu-
ropejczykami, a to ju¿ siê dzieje - bêd¹ drastycznie czuæ brak
naszych rzeczy i bêd¹ potrzebowaæ i chcieæ wiêcej. Tworzy to

12Sahlins M 1968. Notes on the Original Affluent Society, [w:] Man
the Hunter. RB. Lee, I. DeVore (red.). New York, Aldine Publishing
Company, ss.85-89.
Sahlins M 2003. The Original Affluent Society [w:] Stone Age
Economics, M Sahlins (red.), Routledge, Kentucky.
13Marshall L 1961. Sharing, Talking, and Giving: Relief of Social
Tensions Among �Kung Bushmen�. Africa, 31:23149. T³um. £.£.
14Wykrzyknik przed Kung oznacza d�wiêk-klikniêcie nie wystêpuj¹cy
w innych rodzinach jêzykowych.
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poczucie ni¿szo�ci u nich, byæ bez ubrañ, kiedy stoj¹ obok
ubranych obcych. Ale w ich w³asnym ¿yciu i z ich wytworami
byli oni relatywnie wolni od presji materialnej. Oprócz jedze-
nia i wody (wa¿ne wyj¹tki!), których Nyae Nyae Kung wy-
starcza - ale ledwo, s¹dz¹c z faktu, ¿e wszyscy s¹ szczupli,
choæ nie wychudzeni - mieli oni to, co potrzebowali lub mogli
zrobiæ to, co potrzebowali, jako ¿e ka¿dy mê¿czyzna potrafi
robiæ i robi rzeczy, które mê¿czy�ni robi¹, a ka¿da kobieta
potrafi robiæ i robi rzeczy, które kobiety robi¹. !Kung mogliby
zawsze u¿ywaæ wiêcej skorup strusich jaj na koraliki do no-
szenia lub sprzeda¿y, ale jest tak, ¿e ka¿da kobieta znajduje
wystarczaj¹co, ¿eby mieæ tuzin lub wiêcej skorup do noszenia
wody, tyle ile uniesie - i dobr¹ liczbê ozdób koralikowych.
W ich nomadycznym ¿yciu zbieracza-³owcy, podró¿uj¹c
od jednego �ród³a do drugiego poprzez pory roku, zawsze wê-
druj¹c od jedzenia do wody, w te i z powrotem, nosz¹ swoje
dzieci i dobytek. Z dostatkiem materia³ów pod rêk¹, aby wy-
mieniæ swoje wytwory w miarê potrzeby, !Kung nie rozwinêli
sposobów przechowywania i powielania. Nie chc¹ nawet no-
siæ po jednym ze wszystkiego. Po¿yczaj¹ to, czego nie maj¹.
Z tym luzem, nie gromadz¹, a akumulacja obiektów nie jest
zwi¹zana ze statusem.�

Szczególn¹ uwagê Sahlins zwraca na znaczn¹ ilo�æ cza-
su dostêpn¹ dla zbieraczy-³owców. Bazuj¹c na pracach
McCarthy'ego i McArthura w Ziemi Arnhema i Richarda Lee
u po³udniowoafrykañskich !Kung, twierdzi, ¿e zbieracze-³ow-
cy pracuj¹ jedynie przez oko³o dwadzie�cia godzin na tydzieñ,
czyli po³owê tego, co ludzie wspó³cze�ni.
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Ból

Jedn¹ z najmniej eksplorowanych cech ludzi pierwot-
nych jest odporno�æ na ból. Tak jak bohater jednej z ksi¹¿ek
Hermana Hessego mówi, ¿e potrafi po�ciæ, medytowaæ i cze-
kaæ, cz³owiek pierwotny móg³by powiedzieæ: �Potrafiê polo-
waæ, zbieraæ, po�ciæ i znosiæ ból�. Ból, nieod³¹czny sk³adnik
¿ycia ka¿dego cz³owieka, by³ du¿o bardziej obecny w czasach
bez strzykawek, paracetamolu i szpitali. Cz³owiek, co praw-
da, ju¿ w prehistorii odkry³ substancje narkotyczne, które po-
maga³y znosiæ ból, jak opium czy niektóre ro�liny psiankowa-
te, jak lulek i bieluñ, jednak wychowanie by³o nastawione na
znoszenie bez narzekania nawet ekstremalnego bólu. Widaæ
to na przyk³ad w powszechno�ci niezwykle okrutnych obrzê-
dów przej�cia.

Jeden z najokrutniejszych obrzêdów przej�cia wymy�lili
australijscy Aborygeni15.  W wielu szczepach Australii u m³o-
dych, kilkunastoletnich ledwo ch³opców dokonywano tak
zwanej �subincyzji�, czyli naciêcia penisa. Jakby rozszerzonej
wersji obrzezania. Penisa nacinano wzd³u¿ jak hot-doga, tak,
¿e niszczono nasieniowód, ale pozostawiano moczowód. Wiêc
siusiu sz³o normalnie, a nasienie sz³o u nasady cz³onka (co mog³o
mieæ znaczenie w ograniczeniu p³odno�ci...). Oczywi�cie by³o
to bolesne. Obrzêdu dokonywano ostrym kamieniem lub
muszl¹, a potem tak¿e ró¿nymi odpadkami cywilizacji bia³ych
(na przyk³ad szk³em). Ch³opcy cierpieli tygodniami z powodu
trudnych do zagojenia ran, a wcze�niej matki prze¿uwa³y na-
pletki swoich synów, �piewaj¹c rytualne pie�ni.

15Szyjewski A 2000. Religie Australii. Nomos, Kraków.
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�wietnych opisów tolerancji na ból dostarcza studio-
wanie obrzêdów Indian Prerii. Ich obrzêdy inicjacji, vision
quest (ang. �poszukiwanie wizji�), taniec s³oñca i pokrewne,
naje¿one s¹ okrucieñstwem. Indianin z plemienia Crow przed
wyruszeniem w poszukiwaniu wizji oczyszcza³ siê w sza³asie
potu i szed³ na szczyt wzgórza, gdzie przygotowywa³ sobie le-
gowisko z jedliny. Potem odcina³ sobie kawa³ek palca, na przy-
nêtê dla duchów i le¿a³ tak nago, z odciêtym palcem, przez
cztery dni i cztery noce. Nie jedz¹c i nie pij¹c. I tak, znajduj¹c
siê na krawêdzi �mierci, dostêpowa³ wizji.

Z wielkimi szczegó³ami okrutne obrzêdy wojowników
plemenia Mandanów znad górnego biegu Missouri opisa³
w XIX w. George Catlin16. Wojownicy, aby udowodniæ swo-
je mêstwo albo pokazaæ ufno�æ Wielkiemu Duchowi, byli pod-
wieszani na specjalnych strukturach, jakby szubienicach. Przy
tym nacinano im skórê w kilku miejscach na ciele, skóra ta
naci¹ga³a siê wiêc, jako ¿e wojownik by³ w ich miejscu przy-
wi¹zany rzemieniami. Niektórzy wojownicy poddawali siê temu
obrzêdowi kilka razy w ¿yciu. Na dodatek pod koniec obrzê-
du dawali sobie obci¹æ jeden palec. Za pierwszym razem ob-
cinano im ma³y palec u lewej rêki. Za drugim jeszcze jeden
z palców lewej rêki, ale zdarza³o siê te¿, ¿e Ci najbardziej od-
dani dawali sobie obci¹æ nawet ma³y palec u rêki prawej. Ca-
tlin opisuj¹c krwawe obrzêdy Mandanów, podkre�la jak bar-
dzo dobrze goi³y siê wszystkie rany bior¹cych udzia³ w obrzê-
dzie. Przy obciêciu palców p³ynê³o relatywnie ma³o krwi. Ran
niczym nie banda¿owano ani niczym nie smarowano.

Tak¿e u ró¿nych grup Pigmejów w Afryce wystêpuj¹
obrzêdy inicjacyjne powi¹zane z silnym bólem - ch³ostanie
ch³opców, którzy maj¹ zakneblowane usta, czy pi³owanie zê-
bów. W �rodkowej Australii dokonywano tak¿e rytualnego
wybijania zêbów.

16Catlin G 1989. North American Indians. Penguin Books, New York.
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Dym

Wynalazek ognia jest starszy ni¿ wynalazek rolnictwa,
pasterstwa i metalu. Jest przypuszczalnie starszy ni¿ sam cz³o-
wiek. Z zachowanych �ladów wynika, ¿e ju¿ Homo erectus
móg³ u¿ywaæ ognia. Nie jest pewne, czy umia³ go rozpalaæ, ale
pewnie podtrzymywa³ w sposób nieprzerwany przez lata.

Gdzie jest ogieñ, jest dym. Dopóki ludzie ¿yli w ciep³ym
klimacie i ogieñ by³ u¿ywany tylko do gotowania czy odstra-
szania dzikich zwierz¹t, dym nie by³ k³opotem. Dym zacz¹³
dawaæ siê we znaki w ciasnych sza³asach, podczas d³ugich
zimowych dni. Z jednej strony odstrasza³ robactwo, z drugiej
utrudnia³ oddychanie, pewnie by³ jednym z niewielu rakotwór-
czych czynników w ¿yciu pierwotnego cz³owieka, i szkodzi³
oczom. Choroby oczu spowodowane przez dym to jedna z tych
dziwnych, pradawnych przypad³o�ci, które ust¹pi³y chorobom
cywilizacji, rakowi, cukrzycy i chorobom uk³adu kr¹¿enia.

Na zachodzie Europy, gdzie zimy nie s¹ zbyt ostre, ob-
szerne kominy i kominki odprowadza³y dosyæ efektywnie cie-
p³o ju¿ kilkaset lat temu. Jednak wschodnia Europa, a¿ do
prze³omu dziewiêtnastego i dwudziestego wieku, by³a ostoj¹
kurnych, zadymionych chat. Jak to siê sta³o? Ano bez komina
ciep³o wolniej ucieka³o z cha³upy, a dym konserwowa³ �ciany
chat. Dym ucieka³ przez otwór w powale, a potem snu³ siê
przez strzechê. Kiedy w XIX wieku panowie zaczêli wy-
magaæ od ch³opów budowy kominów, ci ostatni my�leli, ¿e
ci pierwsi oszaleli, nie rozumiej¹c jak mo¿na wyrzucaæ z do-
mu ciep³o. A dzi� denerwuje nas ma³y dymek papierosa
na przystanku.
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Zlot

Kiedy mia³em 19 lat i z powodu trochê �przyspieszone-
go� kursu edukacji wróci³em w³a�nie z Puszczy Bia³owieskiej,
gdzie zbiera³em materia³y do pracy magisterskiej, mój szkolny
kolega Krzysiek pokaza³ mi zdjêcia z pewnej imprezy, która
odby³a siê dos³ownie o godzinê jazdy samochodem od moje-
go rodzinnego Krosna. By³ to zjazd Rodziny R.

Nieformalne zjazdy R zaczê³y siê w roku 1972, ale po
kilku latach idea przenios³a siê do Europy, gdzie od roku 1983,
ka¿dego lata, w jakim� odludnym miejscu odbywa siê �Euro-
pejski Zlot Rodziny R�.

R ma wiele hipisowskich cech. Wygl¹da jak zjazd hipi-
sów i po czê�ci nim jest. Jednak powsta³o u schy³ku tamtej
epoki. Ide¹ zlotów jest szerzenie mi³o�ci, braterstwa, uzdra-
wiaj¹ca wymiana energii, ¿ycie przynajmniej przez krótki okres
poza Babilonem, jak uczestnicy nazywaj¹ normalny komer-
cyjny �wiat.

Kiedy zobaczy³em zdjêcia Krzy�ka, nie wiedzia³em
o tym, przedstawi³ to po prostu jako zjazd �ekologów�, �mi-
³o�ników Indian�, �takich fajnych dziwaków z Zachodu�. By³
to drugi pod rz¹d zjazd w Polsce. Pierwszy odby³ siê w Biesz-
czadach, ten odbywa³ siê w pobliskich Polanach Surowicz-
nych. By³ to jednak wyj¹tek, zwykle co roku zjazd jest w innej
czê�ci Europy.

Krzysiek opowiada³ mi o ludziach pluj¹cych dymem,
o ludziach rozdaj¹cych za darmo jedzenie, smaruj¹cych siê b³o-
tem oraz o chodz¹cych nago laskach. Bardzo ¿a³owa³em, ¿e
nie by³em wtedy, tak blisko domu, na R, i przez kilka lat pró-
bowa³em dowiedzieæ siê, jak tam trafiæ. Ma³o mia³em kontak-
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tu z tym �rodowiskiem, a internet dopiero raczkowa³. Kiedy
wreszcie R namierzy³em, ju¿ trochê wiêcej wiedzia³em o jego
idea³ach, a sam by³em prawie trzydziestolatkiem z ¿on¹ i trzy-
letni¹ córk¹.

Pierwsze R, na którym by³em, odby³o siê w Chorwacji.
Do koñca nie by³o wiadomo gdzie, bo miejsce w ostatniej chwili
przeniesiono. Pojechali�my tam autem. By³o to �wie¿o po
wojnie w Jugos³awii. Po drodze mijali�my wsie z podziura-
wionymi murami, porzucone lodówki, sprzêty, opuszczone
domy. Impreza odbywa³a siê blisko bo�niackiej granicy, w prze-
piêknej dolinie zwanej Pagan, czyli Patelnia.

R, rzeczywi�cie zgodnie z tym co mówi³ Krzysiek, rodzi
nie tylko hipisowskie skojarzenia, ale i indiañskie. Wygl¹da
jak wielki rytualny zlot jakiego� plemienia. Wra¿enie to wzma-
ga du¿a ilo�æ p³óciennych tipi i ró¿nego rodzaju ad hoc two-
rzonych wigwamów, sprawiaj¹ca, ¿e znacznie liczniejsze daszki
z tarpolin i komercyjne namioty jakby nie s¹ widoczne.

Powi¹zanie R z �Indianami� jest silne, ale i rozmyte. To
nie jak w przypadku ruchów indianistycznych zabawa w ko-
piowanie Indian, zabawa w konkretne plemiê. Wed³ug mnie
bliskie jest to harcerskiej, settonowskiej idei Indian. A wiêc
pióropuszów nie widaæ, choæ w ró¿nych amuletach co raz wi-
dzi siê orle pióra. Broni te¿ nie ma, bo zlot jest ze swojej idei
wegañski. Widzi siê jednak ludzi o pomalowanych twarzach,
ubranych �inaczej�, owe wspomniane ju¿ tipi. Wiele osób sie-
dzi i mówi �jak� Indianie. W krêgu, siedz¹c na ziemi, w sku-
pieniu, powoli. Czasem, choæ nie czêsto, bo do tego potrzeba
du¿o pracy, a wiêkszo�ci osób ciê¿ko przychodzi intensywne
dzia³anie, odbywaj¹ siê ró¿ne ceremonie i warsztaty, na przy-
k³ad obrzêd indiañskiej sauny (najpopularniejsze s¹ jednak
warsztaty masa¿u).

Oczywi�cie, mówi¹c o Indianach, mam na my�li Indian
Prerii, gdy¿ to wyidealizowany ich obraz, podobnie jak harce-
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rze i indiani�ci, kopiuj¹ niektórzy uczestnicy Zjazdów. Robie-
nie czego� �jak to robili Indianie� jest najwy¿szym stopniem
pozytywnej oceny czego�. Czasem zdarzaj¹ siê te¿ odniesie-
nia do innych plemion, a najwa¿niejsz¹ legend¹ R - przepo-
wiednia wodza z plemienia Hopi (podobno zmy�lona, choæ
naprawdê piêkna).

Jedzenie na R jest za darmo. Dwa razy dziennie odby-
wa siê tak zwany �food circle�. Na g³ównym placu zlotu, gdzie
powiewaj¹ cztery �indiañskie� kolorowe flagi czterech kierun-
ków �wiata, ludzie zbieraj¹ siê w krêgu, a jedzenie jest wno-
szone w du¿ych garach i rozdawane przez wolontariuszy. Je-
dzenie jest dosyæ proste, zwykle jaka� zupa, podp³omyki (cza-
pati) i owoce. Wegañskie. Niesolone. Czêsto przypalone - bo
gotuj¹ wolontariusze - którzy lubi¹ siê zagadaæ. Poza tym kie-
dy gotuje siê dla kilku tysiêcy ludzi, tak, kilku tysiêcy ludzi,
czasem s¹ wpadki. Sam kiedy� zrobi³em tysi¹c podp³omyków.

Kiedy� te¿, kroj¹c w kostkê cukinie wype³niaj¹ce przy-
czepê od traktora, by³em �wiadkiem strasznej k³ótni. To na R
rzadka rzecz, bo wszyscy staraj¹ siê zachowaæ styl, luz, dy-
stans, �love attitude� i �non-violence�. Pewna uczestniczka zo-
sta³a przy³apana na soleniu zupy. A przecie¿ w kuchni by³o wiele
osób, dla których sól to wielki wróg. Zosta³a wiêc s³ownie
prawie zlinczowana, a wieczorem w krêgu odby³a siê wielka
narada: soliæ czy nie soliæ.

S³uchaj¹c argumentów zacz¹³em zastanawiaæ siê, co
powiedzia³by lub zrobi³ mój wyidealizowany Cz³owiek Pier-
wotny (w mojej g³owie nie ma wyidealizowanego Indianina
czy Aborygena, stworzy³em sobie w g³owie Wyidealizowane-
go Ogólnego Cz³owieka Pierwotnego Strefy Le�nej Klimatu
Umiarkowanego). Wiele ludów ¿yj¹cych daleko od morza, na
przyk³ad po³udniowoamerykañscy Yanomami, nie zna³o soli i
jej nie u¿ywa³o, mimo to ich organizmy �wietnie funkcjonowa-
³y, maj¹c pod dostatkiem soli mineralnych zawartych w miêsie,
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warzywach i w popiele z ogniska, którym zanieczyszczone by³o
po¿ywienie. Jednak obecno�æ soli jest naturalna dla ludzi ¿yj¹-
cych nad morzem. Nadmorskie dzikie warzywa, na przyk³ad dzi-
kie buraki na wybrze¿u Anglii (naprawdê warto ich spróbowaæ),
s¹ bardzo s³one. Samo ich jedzenie dostarcza nam du¿ych ilo�ci
soli. Je�li hipoteza Wodnej Ma³py, o której piszê w innym frag-
mencie tej ksi¹¿ki, jest prawdziwa, to cz³owiek mia³ czêsty kon-
takt z sol¹. Mo¿e to nie jest takie wa¿ne, s³one czy nie?

Siedz¹c wieczorem przy ognisku i s³uchaj¹c starych
przebojów z lat sze�ædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych z Bobem
Marleyem na czele, s³uchaj¹c rozmów o autostopie, w jakim
kraju mo¿na zarobiæ na pracy w sadach czy o tym, ¿e wreszcie
odbêdzie siê pielgrzymka-karawana wozów R do Indii (�piew-
ka, któr¹ s³ychaæ od wielu lat, ale nikt jej jeszcze nie zorganizo-
wa³),  po kilku tygodniach mo¿na siê zanudziæ na �mieræ. Jednak
od czasu do czasu mo¿na wychwyciæ wspania³ych i ciekawych
ludzi, wiêc sam osobi�cie nie obra¿am siê na tê pozorn¹ nudê.
Zreszt¹ zawsze mo¿na siê odwróciæ i pój�æ do lasu.

Organizatorzy R maj¹ jaki� szósty zmys³. Pomimo ¿e
z regu³y prowadz¹ dosyæ lu�ne i pró¿niacze ¿ycia, maj¹ w so-
bie du¿o ciszy, spokoju i wra¿liwo�ci, która pozwala na wy-
czucie ducha miejsca, genius loci. Miejsca s¹ z regu³y odludne
i trudno dostêpne dla podró¿uj¹cych autem, co tworzy osobn¹
kastê, tych którzy maj¹ du¿e auta, wany i ciê¿arówki, i w nich
mieszkaj¹, i ju¿ nie fatyguj¹ siê jeszcze godzinê marszu do w³a-
�ciwego obozu. A wiêc dziêki szóstemu zmys³owi miejsca R
s¹ dzikie, piêkne i zwykle po³o¿one tam, gdzie s¹ jakie� gór-
skie pastwiska, ale i las. Prawdziwy Indianin by siê nie po-
wstydzi³. Gorzej jest z wod¹. Bo miejsca nad du¿ymi rzekami
s¹ zwykle spalone z powodu ich mniejszej dziko�ci i ³atwiej-
szej dostêpno�ci. A wiêc pozostaj¹ górskie siklawy, jeziorka,
�róde³ka. Jedynie na Tworylnem w Bieszczadach uda³o siê
umiejscowiæ R nad Wielk¹ Rzek¹ Sanem. Drugie polskie R
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te¿ by³o w dolinie. Ale na przyk³ad R we W³oszech i Bu³garii
odbywa³y siê wysoko w górach, we W³oszech by³y to ja³owe
buczyny i borówczyska, w Bu³garii regiel górny ze �wierkami,
jak w Tatrach! Ciekawie jest marzn¹æ w nocy i dr¿eæ z zimna
w krajach, do których je�dzi siê w lecie na wybrze¿e, bo maj¹
gwarantowan¹ pogodê.

Idea wielkiego plemienia, w którym jedzenie jest za dar-
mo (kupuje siê je z datków) i nie ma przemocy, jest fikcj¹.
Zlot odbywa siê w warunkach idealnych lub sub-idealnych.
W lecie, w mi³ym miejscu, bez konieczno�ci obrony (w Euro-
pie, bo w Ameryce s¹ ci¹g³e k³opoty z policj¹ i le�nikami).
¯ywno�æ jest kupowana od miejscowych rolników i w miej-
scowych sklepach (co zyskuje wielk¹ przychylno�æ tubylców)
z pieniêdzy przywiezionych z zewn¹trz, z Babilonu. Obóz trwa
cztery tygodnie i siê zwija. Jest to wiêc utopia okresowa. Jed-
na z niewielu utopii, która siê spe³nia, bo nie ma pretensji do by-
cia utopi¹ permanentn¹.

Utopi¹ by³aby próba ogo³ocenia otaczaj¹cej przyrody
z dostêpnego pokarmu. Nie da siê trzech tysiêcy ludzi wy¿y-
wiæ le�nymi jagodami i korzonkami na obszarze stu hektarów.
Ciê¿ko by³oby nawet jednej ma³ej rodzinie. Siedz¹c w obo-
zach R my�la³em nad tymi sprawami jednak czêsto. Jedzenie
by³o, jak na moje podniebienie, pod³e, za du¿o niedogotowa-
nej kapusty, za du¿o pó³surowych p³atków owsianych. Za ma³o.
Wiêc do¿ywia³em siê. Na chorwackim by³y to li�cie: szczaw,
ostro¿eñ, pokrzywa. We W³oszech k³¹cza kuklika górskiego,
kwiatostany dziewiêæsi³ów bez³odygowych, cebulki storczy-
ków, jaszczurki, jagody borówki czernicy i koniki polne.
A w Bu³garii znowu koniki polne i ró¿ne listki, jak w Chorwa-
cji. W³a�ciwie to jedzenie koników by³o niezgodne z wegeta-
riañskim przes³aniem R. Wydawa³o mi siê jednak niewinne oraz
promuj¹ce samowystarczalno�æ i jedzenie ekologiczne. Dziw-
nie musia³em wygl¹daæ: nago, z twarz¹ pomalowan¹ w czer-
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wone prêgi, z wielk¹ papierow¹ torb¹ (na koniki, ¿eby nie
wyskakiwa³y, papierow¹, bo ekologia) w lewej rêce i z meta-
lowym kubkiem w prawej, na borówki. Kiedy pytano mnie:
�Co robisz, bracie?�,  mówi³em, ¿e zbieram owoce. W istocie
przynosi³em ca³y kubek jagódek, ale i torbê z sze�ciuset czy
siedmiuset konikami. Rano robi³em ma³e ognisko, rozgrzewa-
³em rondelek, wysypywa³em koniki z torby, które po kilku mi-
nutach potrz¹sania nad ogniem przestawa³y skakaæ i robi³y siê
gor¹ce jak raki. Potem wrzuca³em jagody i trochê cukru. Miêso
z jagodami na s³odko. Niestety nie chcia³o mi siê tego robiæ na
obiad i kolacjê, wiêc potem jad³em kapustê.

We W³oszech rozpocz¹³em karierê jako prowadz¹cy
warsztaty. Przekazywanie wiedzy o dzikich ro�linach jadalnych
wydawa³o mi siê czym� bardzo pasuj¹cym do R - waha³em siê
czy tego nie robiæ ju¿ w Chorwacji. Jednak we W³oszech ze-
bra³em siê na odwagê. Trzeba by³o wrzeszczeæ do trzech ty-
siêcy ludzi podczas obiadu, którzy siedzieli w czterech kon-
centrycznych krêgach, co sto metrów powtarzaj¹c og³osze-
nie, wiêc w sumie wiele razy: �Organizujê warsztaty od¿ywia-
nia siê dzikimi ro�linami jadalnymi, spotykamy siê po obiedzie
na g³ównym placu�. Pora by³a ma³o czytelna, no ale có¿, to �R
time�, godzina w tê czy w tê... Wiêc czeka³em. Pojawi³o siê
nie d³ugo ko³o tuzina osób, ale mówili, ¿e jeszcze id¹, jeszcze
id¹, drugi, tuzin, trzeci, siódmy, dziesi¹ty... Uzbiera³o siê sto
piêædziesi¹t osób. Wiêc przez resztê dnia prowadzi³em boso
przez lasy i pola  t³um, w po³owie nagi, wielojêzyczny, wykrzy-
kuj¹c nazwy w jêzykach, które zna³em, po polsku, angielsku,
rosyjsku, oczywi�cie po ³acinie, dodawa³em do ³aciñskich nazw
koñcówkê �o� zamiast �um�, bo to zwykle robi to, ¿e od razu
jest po w³osku albo hiszpañsku, parê nazw zna³em po francu-
sku i niemiecku. Polacy krzyczeli: �O, go³¹bki�, Rosjanie �Wot,
suroje¿ki�, a Niemcy pytali: �Was ist das?�. Jak pokazywa³em
pa³kê wodn¹, jaka� Austriaczka zaczê³a siê martwiæ, ¿e to spra-
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wa kryminalna, bo w Austrii to jest pod �cis³¹ ochron¹. Mu-
sia³em jej t³umaczyæ, ¿e we W³oszech nie, a poza tym W³ochy
to wiadomo, wszyscy maj¹ to w d..., mafia i w ogóle. Kiedy
doszli�my do jeziora, zacz¹³em mówiæ o miêcie wodnej, t³um
siê nagle obna¿y³ i rozpierzch³ w toni jeziora. A ja zerwa³em tê
miêtê, w³o¿y³em do ksi¹¿ki, zapomnia³em o niej. W zawilg³ym
plecaku prze¿y³a jeszcze tydzieñ, wsadzi³em j¹ do szklanki,
pu�ci³a korzonki, do dzi� ro�nie w ogrodzie. Bujnie.

R to wspania³e pole do socjologicznych obserwacji, ¿e
tak powiem pan-europejskich. Widaæ narodowe przyzwycza-
jenia. ̄ ydzi z kawa³ka p³achty zrobili �wi¹tyniê, gdzie mo¿na
by³o przyj�æ i pomedytowaæ, obojêtnie jakie wyznania. Niem-
cy trzês¹ organizacj¹ obozów. Krzycz¹, ¿eby kopaæ ubikacje,
shit-pits. Francuzi pij¹ cafe we w³asnym gronie, zamkniêci w un
tipi. Austriacy zrobili coffee-shop otwarty, kawa za darmo
dla ka¿dego. G³ównymi ich klientami s¹ Polacy, którzy raczej
nastawieni s¹ na darmowe posi³ki i kawê, szczególnie m³ód�.
W Bu³garii spotka³em dwóch punków, gdzie� z Podhala: �Sta-
ry, ju¿ jeste�my ustawieni. Tam mieszka kole�, co ma kozê.
Mleko nam daje, rakij¹ nas poi, na razie j¹ za darmo daje.
We wsi na dole chodzimy do jednej babci. Kupili�my od niej
koguta. Jak siê to R zakoñczy, to zar¿niemy go uroczy�cie i ro-
só³ siê zrobi. Ziemniaki nam daje. Bo my  �bracia S³owianie�.

 Kiedy doszed³em do R we W³oszech, pada³ deszcz. Ale
braterstwo by³o. W welcome center napoili mnie ciep³¹ her-
bat¹, a trójka W³ochów wziê³a mnie do ma³ego namiotu dwój-
ki. Zakopali siê w �piwory i wyci¹gnêli bagietki napchane szynk¹
i cyk, otworzyli wino.
- Chcesz? - pytaj¹.
- To R - mówiê. A jeden:
- To W³ochy. U nas wszyscy jedz¹ szynkê i pij¹ wino, to bar-
dzo zdrowe!

Zarazem spotykam ludzi wiernych R diecie. ̄ ywi¹cych
siê latami czapati, owocami, p³atkami. Wegetarian, wegan, fru-
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tarian i witarian. Imponuje mi to, bo lubiê miêso, ale nie lubiê
my�leæ o �mierci zwierz¹t. Ale organizm tego nie akceptuje.
Jakie� miêso lub choæby nabia³ musi byæ. Rozmawiam z dziew-
czyn¹, która od roku je jab³ka i marchew. Nawet nie wygl¹da,
¿eby mia³a anoreksjê. Ale¿ ci frutarianie s¹ pierwotni! Bardziej
ni¿ ludzie pierwotni (50% miêsa w diecie), bardziej nawet ni¿
szympansy (10% owadów w diecie), stadium goryla.

Buszmeni

Buszmeni, od angielskiego bush (pierwotnie �krzew�,
przez kolonizatorów Afryki przeniesione na gêstwinê, las) oraz
men (ludzie). Termin pejoratywny, pogardliwy, a sama wiedza
o tych ludziach w�ród przeciêtnych ludzi zachodu jest ¿adna,
pozbawiona takich stereotypów jak Indianin Prerii w pióro-
puszu, malutki Pigmej skacz¹cy po zwalonych k³odach tropi-
kalnego lasu czy nagi Aborygen australijski na pustyni.

Buszmeni, razem z Hotentotami, nale¿¹ do grupy jêzy-
kowej Khoi-San i obecnie, aby podkre�liæ i uszanowaæ od-
rêbno�æ poszczególnych grup u¿ywa siê zwykle ich w³asnych
nazw na siebie. W tym rozdziale opowiem o /Gui, //Gana, Ju/
'hoansi i Tyua, ludziach, którzy do niedawna wêdrowali po
suchych terenach po³udniowo-zachodniej Afryki, ¿yli w ma-
³ych, krótkotrwa³ych osadach zbudowanych z pó³kulistych
sza³asów przykrytych suchymi trawami. Znaków takich jak �/�
i �!� u¿ywa siê w pisowni jêzyków Khoi-San na oznaczenie d�wiê-
ków-klikniêæ, charakterystycznych dla tej grupy jêzykowej.

/Gu i //Gana ¿yj¹ na terenie Botswany. Dla nauki odkry³ ich
w roku 1958 Laurens van der Post w swojej ksi¹¿ce �The Lost
World of the Kalahari�, opartej na jego kilku ekspedycjach do
tych ludzi, ludu, który uwa¿ano wcze�niej za ju¿ wymar³y.
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Do roku 1979, czasu ich osiedlenia, omawiane ludy by³y
praktycznie czystymi zbieraczami-³owcami. Przeciêtna wêdru-
j¹ca grupa sk³ada³a siê z oko³o czterdziestu osób. Ich wêdrówki
by³y silnie zdeterminowane przez obecno�æ rzadkiej na �pu-
styni� Kalahari wody i dzikich warzyw. Pustyniê nale¿y rozu-
mieæ tu w szerokim znaczeniu, raczej jako bardzo such¹ sawan-
nê, poro�niêt¹ przez trawy oraz pojedyncze krzewy, a tak¿e drzewa
z rodzaju Acacia, Albizia i Bauhinia17.

W po¿ywieniu dominuj¹, jak u wiêkszo�ci Buszmenów,
ro�liny, ró¿norodne ich czê�ci. Najwa¿niejsze to bulwy Cucumis
kalahariensis i Coccinia rehmannii, orzechy Bauhinia peter-
siana i Tylosema esculentum, owoce Grewia flava, G. retin-
nervis i Ochna pulchra, w tym dzikie melony Citrullus lanatus
i Acanthosicyos naudiniana, ro�liny cebulowe z rodzaju Lede-
bouria. Jedz¹ tak¿e grzyby, szczególnie trufle z rodzaju Terfezia.

Choæ mê¿czy�ni spêdzaj¹ na polowaniu trzy do piêciu
dni tygodniowo, od piêciu do dwunastu godzin, czyli porów-
nywalnie tyle, co kobiety zbieraj¹ce dzikie ro�liny jadalne co-
dziennie przez jedn¹ do piêciu godzin, ich udzia³ w wy¿ywieniu
upolowanym miêsem stanowi jedynie 20% spo¿ywanych ka-
lorii. Mê¿czy�ni poluj¹ na oko³o piêædziesi¹t gatunków zwie-
rz¹t. Techniki polowania s¹ ró¿ne: ³uk i zatrute strza³y, kij z ha-
kiem, w³ócznie, pu³apki, nagonka z psem oraz wrêcz �ciganie
zwierz¹t i ³apanie ich w rêce. S¹ to g³ównie ssaki i ptaki, ró¿nej
wielko�ci.

Choæ jak u wiêkszo�ci zbieraczy-³owców u ludu tego
dominuj¹ ma³¿eñstwa monogamiczne, to poligamia jest czêsta,
prawdziw¹ ciekawostk¹ ich ¿ycia seksualnego jest instytucja
zaaku. S¹ to powszechnie wystêpuj¹ce zwi¹zki pozama³¿eñ-

17 Informacje o tym ludzie na podstawie monografii: Tanaka J &
Sugawara K 1999. The /Gui and //Gana of Botswana. [w:] RB Lee & R
Daly (red.), The Cambridge Encyclopaedia of Hunters and Gathe-
rers. Cambridge University Press, Cambridge.
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skie. Na pocz¹tku s¹ potajemne. W dalszej fazie prowadz¹,
jak na Zachodzie, do rozwodu albo do poligamii, albo do in-
stytucjonalnej wymiany partnerów i dóbr miêdzy dwoma �mo-
nogamicznymi� ma³¿eñstwami.

Niestety od lat siedemdziesi¹tych XX w.  z powodu ka-
tastrofalnych susz, zwiêkszenia populacji plemienia, progra-
mów osadniczych, zwiêkszonego dostêpu do wody pitnej i al-
koholu permanentnie odmieni³o siê ¿ycie tego ludu.

Dalej na pó³nocny zachód, na pograniczu Botswany i
Namibii ¿yj¹ Ju/'hoansi18 . Do niedawna zbieracze-³owcy, te-
raz g³ównie rolnicy i pasterze, mieli tak¿e to szczê�cie, ¿e ich
pierwotny tryb ¿ycia uchwycili w swej schy³kowej fazie antro-
polodzy. To w³a�nie w oparciu o informacje o ¿yciu tego ludu
Sahlins sformu³owa³ swoj¹ hipotezê pierwotnego spo³eczeñ-
stwa dobrobytu, gdy¿ ich dieta, ilo�æ ruchu i niski poziom cho-
rób zalicza³y ich do najzdrowszych ludzi na �wiecie. Dopiero
wprowadzone pó�niej choroby, jak gru�lica, pogorszy³y ich
dobrostan.

Podobnie jak poprzednio omawiane szczepy Buszme-
nów, Ju/'hoansi swoje po¿ywienie czerpali z ro�lin. Szczegól-
nie cenne by³y dla nich owoce drzewa mongongo (Ricinoden-
dron rautanenii). Wpierw rozgotowywano mi¹¿sz tych owo-
ców, robi¹c polewkê, a potem pra¿ono zawarte w �rodku,
bardzo smaczne podobno, nasiona.

Przemiany cywilizacyjne drugiej po³owy XX w.
i dzia³alno�æ rz¹dów doprowadzi³y do przymusowego osiedlenia
tego szczepu, nêdzy, alkoholizmu i chorób. Jednak niektóre
rodziny w latach osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych zaczê³y
wracaæ do zabranych im terytoriów, a z zewnêtrzn¹ pomoc¹,
szczególnie Nyae Nyae Development Foundation of Namibia,

18Biesele M, Royal-/o/oo K 1999.The Ju/'hoansi of Botswana and
Namibia. [w:] RB Lee & R Daly (red.), The Cambridge Encyclopaedia
of Hunters and Gatherers. Cambridge University Press, Cambridge.
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rozpoczêli drogê do zatrzymania totalnej dezintegracji poprzez
³¹czenie zbieractwa, ³owiectwa, pasterstwa, a nawet
ekoturystyki.

Szczep Tyua ¿yje na wschód od od Ju/'hoansi, na skra-
ju Botswany i Zimbabwe19. Nazywany jest czasem Rzecznymi
Buszmenami. Lud ten od wieków wchodzi³ w relacje ekono-
miczne z rolnikami Bantu, a ju¿ w roku 1929 spora jego czê�æ
zosta³a wygnana ze swoich terytoriów przez utworzenie przez
w³adze Zimbabwe Wankie Game Reserve (obecnie Park Na-
rodowy Hwange). Pomimo ¿e obecnie Tyua ¿yj¹ g³ównie z rol-
nictwa, pasterstwa i pracy najemnej, uzupe³niaj¹ swoje po¿y-
wienie o polowanie i zbieractwo. Polowanie, co prawda, zo-
sta³o dla nich zdelegalizowane ju¿ kilkadziesi¹t lat temu i za-
wsze rodzi³o wiele konfliktów, w³¹cznie z aresztem. W roku
1979 rz¹d Botswany wyda³ im specjalne licencje zezwalaj¹ce
na polowanie, mimo tego dochodzi³o wci¹¿ do nadu¿ywania
w³adzy przez urzêdników i policjê. Tyua do niedawna od¿y-
wiali siê 83 gatunkami ro�lin, 52 gatunkami ssaków, 18 gatun-
kami ptaków, siedmioma gadów, o�mioma owadów i trzema
gatunkami ryb.

19Hitchcock RK 1999. The Tyua of Northeastern Botswana and
Western Zimbabwe. [w:] RB Lee & R Daly (red.), The Cambridge
Encyclopaedia of Hunters and Gatherers. Cambridge University
Press, Cambridge.
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Oszustwo Tasaday

Pisz¹c o zbieraczach-³owcach oraz ich wspó³czesnych
na�ladowcach, warto te¿ wspomnieæ zbieraczy-³owców sfa³-
szowanych. Jest to historia tak zwanej kontrowersji Tasa-
day, dotycz¹ca plemienia z Filipin, które mia³o ¿yæ do niedaw-
na jak ostatni jaskiniowcy, a jest przypuszczalnie oszustwem20.

Lud Tasaday odkry³ w roku 1971 Manuel Elizalde Ju-
nior, przezes Panamin, organu powo³anego przez prezydenta
Marcosa do zajmowania siê mniejszo�ciami etnicznymi na Fi-
lipinach. Donosi³ on o istnieniu grupy zbieraczy-³owców ¿yj¹-
cych w lesie Cotabao ko³o Mindanao. Grupa ta liczy³a oko³o
25 osób. W ci¹gu nastêpnych miesiêcy wywo³a³o to du¿e za-
interesowanie �wiatowych mediów, a wielu dziennikarzy i an-
tropologów, zawsze pod �opiek¹� Elizalde, mia³o okazjê po-
dziwiaæ to plemiê w jego jaskiniach. Odkrycie to podwa¿y³
jedynie filipiñski antropolog Zeus Salazar, ale zabroniono mu
dostêpu do plemienia. Od roku 1972 a¿ do obalenia dyktato-
ra Marcosa w roku 1986 zakazano kontaktów z plemieniem i
ustanowiono �ci�le strze¿ony rezerwat maj¹cy je chroniæ.

Pierwszymi, którzy po �mierci Marcosa próbowali de-
maskowaæ to oszustwo, byli szwajcarski antropolog Oswald
Iten, niemiecki dziennikarz Walter Unger i fotograf Jay Ullal.
Ci dwaj ostatni, kiedy przybyli do rezerwatu zapowiadani, za-
stali ludzi prawie nagich, jedynie w spódniczkach z traw. Ty-
dzieñ pó�niej, niezapowiedzeni, sfotografowali tê sam¹ rodzi-
nê  w normalnych europejskich ubraniach.

20Berreman GD 1999. The Tasaday controversy. [w:] RB Lee & R Daly
(red.), The Cambridge Encyclopaedia of Hunters and Gatherers.
Cambridge University Press, Cambridge.
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Tasaday s¹ prawdziw¹ ma³¹ grup¹ etniczn¹ i rzeczywi-
�cie wykazuj¹ wiele prymitywnych cech w swoim sposobie
¿ycia. S¹ prymitywnymi rolnikami - kopieniaczami, którzy bar-
dzo wiele czerpi¹ z lasu. Jednak wykorzystano ich do swego
rodzaju oszustwa, przedstawiaj¹c ich jako pierwotnych, nie
znaj¹cych rolnictwa jaskiniowców. Sprawa Tasaday porusza-
³a wielu antropologów, tym bardziej, ¿e wielu na pocz¹tku da³o
siê nabraæ i pisa³o w tonie powa¿nym o odkryciu Tasaday.
Trudno te¿ by³o przez lata podwa¿yæ na sto procent cyniczn¹
manipulacjê, jak twierdzi Barreman. Dopiero du¿a masa do-
wodów, lingwistycznych i antropologicznych nie�cis³o�ci, po-
woli podwa¿y³a s³awê Tasaday. W jednym z programów tele-
wizyjnych BBC pad³o nawet pytanie, czy je�li Tasadayom uda³o
siê �nabraæ� prawie ka¿dego antropologa, to na ile w ogóle
warte zaufania s¹ ich badania i odkrycia. Trudno�ci z obale-
niem mitu Tasaday by³y te¿ czysto praktyczne: strach przed
procesami o znies³awienie czy zemst¹, na przyk³ad polegaj¹c¹
na odmowie wjazdu do Filipin. Kontrowersji  wokó³ Tasaday
po�wiêcono i konferencjê na Filipinach, i specjalny tom Ame-
rican Anthropological Association, w którym dosyæ ³agodnie
oceniono to domniemane oszustwo. A redaktor tomu T.N. He-
adland podkre�li³, ¿e to sami Tasadayowie nie oszukiwali an-
tropologów �wiadomie.21

Bananowiec i tatarak

Oprócz podobnych do siebie tysiêcy gatunków ro�lin,
s¹ takie, które trudno pomyliæ, charakterystyczne, a zarazem
niezwykle u¿yteczne. Na przyk³ad bananowiec. Bananowiec

21Headland TN (red.) 1992. The Tasaday Controversy: assessing the
evidence. Washington, DC: American Anthropological Association.
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to du¿a ro�lina, dorastaj¹ca do kilkunastu metrów, lecz nie
drzewo, ale gigantyczna bylina.

Ogólnie znany jest jako ro�lina o jadalnych owocach.
Jadalne s¹ tak¿e jego kwiaty, sprzedawane w Tajlandii jako
warzywo. A li�cie u¿ywane s¹ na wiele sposobów, jako natu-
ralne talerzyki pod potrawy (Indie), do zawijania pieczonych
w ¿arze potraw czy nawet jako krótkotrwa³e pokrycie sza³a-
sów. Banan wydaje siê czym� trudnym do zast¹pienia. M¹-
czyste owoce o unikalnym smaku oraz wielkie, nietruj¹ce li-
�cie stanowi¹ o jego wielkiej warto�ci. W naszym klimacie
zamiast li�ci bananowca mo¿na by u¿ywaæ do podawania in-
nych wielkich li�ci. Kiedy jednak rozgl¹damy siê dooko³a, nie
ma wcale wielu gatunków ro�lin o du¿ych li�ciach. Chrzan - rze-
czywi�cie �wietnie siê sprawdza. Zreszt¹, tradycyjnie jest w Pol-
sce u¿ywany jako podk³adka do pieczenia chleba oraz zawija
siê jego li�æmi ryby pieczone w ognisku. Moja córka uwielbia
je�æ pieczone kie³baski trzymaj¹c je w li�ciach chrzanu.

Jakich innych jeszcze li�ci u¿ywano w Polsce jako pod-
k³adki do pieczenia chleba? Jak pokaza³y badania Polskiego
Atlasu Etnograficznego, oprócz chrzanu powszechnie u¿ywa-
no te¿ kapusty, a na pó³nocnym wschodzie tak¿e wonnych li-
�ci tataraku. Du¿o rzadziej w niektórych wsiach klonu, jaworu
i dêbu. A ze s³yszenia wiem o u¿ywaniu do tego te¿ li�ci wino-
ro�li, co jest pewnie nowsz¹ mod¹, ale mo¿e jest tradycyjnie
praktykowane na po³udniu, no bo i Ba³kany oraz Bliski Wschód
s³yn¹ z go³¹bków z li�ci winoro�li. Tak jak my u¿ywamy do
owijania go³¹bków kapusty, po³udniowcy - winoro�li, to Ru-
muni i Huculi robi¹ go³¹bki z gorzkich li�ci podbia³u, a w Mo³da-
wii natomiast u¿ywano do tego nawet li�ci kaczeñców.

Dlaczego pisz¹c o naturalno�ci, piszê o go³¹bkach? Bo li�æ
jako produkt architektoniczny albo substytut papieru czy naczy-
nia, jest czym� naturalnym, g³êboce pierwotnym. Zanim zaczêto
robiæ chleb, gotowaæ ry¿ czy zanim wymy�lono go³¹bki w li�ciach,
na ¿arze pieczono miêso, ryby, owady, bulwy.
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Oprócz pieczenia na powierzchni ziemi, szeroko rozpo-
wszechnione w�ród prymitywnych szczepów bardzo nawet
odleg³ych czê�ci �wiata jest pieczenie pokarmu w do³ach ziem-
nych. Tak robili i Maorysi, i Aborygeni australijscy, i Indianie z
wybrze¿a Pacyfiku.

Wykopywano dó³, czêsto obk³adany kamieniami, w któ-
rym palono ognisko, a potem, przynajmniej po czê�ci, usuwa-
no ¿ar. Dó³ wyk³adano warstw¹ zielonych li�ci, a w �rodek
wk³adano bulwy lub miêso. Tak ugotowane potrawy maj¹
wspania³y aromat i zwykle piek¹ siê równo (piek¹c na ognisku
wiele rzeczy ³atwo przypaliæ). Dodatkowym atutem (zarazem
wad¹) tej metody jest d³ugi czas przygotowania potrawy.
Wk³adamy produkty wieczorem, a rano czeka na nas �niada-
nie. Zakopywanie ¿ywno�ci w ziemi jest te¿ pierwotn¹ metod¹
konserwowania ¿ywno�ci. Tak¿e i w Polsce kiszono dawniej
kapustê bezpo�rednio w do³ach ziemnych, podobnie jak to
robi³y z dzikimi ro�linami ludy Syberii. Znane s¹ te¿ przypadki
konserwowania miêsa przez zakopanie ca³ego zwierzêcia
w pod³o¿u. Tu szczególnie przydatny jest torf. Wiele razy od-
najdywano na Syberii zakonserwowane w torfie mamuty, któ-
re mo¿na by pewnie skonsumowaæ. Dobry ¿o³¹dek zniesie wie-
le... Kiedy�, na zajêciach z botaniki, podkrad³em koledze ka-
wa³ek kokosa. Zdziwi³em siê, ¿e mi¹¿sz jest taki twardy (ale
smakowa³ kokosem). Dopiero potem zobaczy³em piecz¹tkê
na ³upinie - Carskij Imperatorskij Uniwersitet. To by³ okaz
muzealny.

Zbieracze-³owcy za kasê

Dziki cz³owiek zbieracz i ³owca nie zawsze zdradza swoje
pierwotne sposoby ¿ycia odkrywaj¹c rolnictwo. Wiele jest
przypadków  we wspó³czesno�ci, kiedy dziki cz³owiek bez-
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po�rednio wskakuje do gospodarki towarowo-pieniê¿nej.
I chyba to ³atwiejsze. Z ³owcy-nomady staje siê nomad¹, po-
szukiwaczem pracy w �wiecie �Babilonu�. Tak czêsto dzieje
siê na przyk³ad z morskimi nomadami Indochin. Istnieje jesz-
cze opcja po�rednia. Zbieraæ i polowaæ za kasê, utrzymaæ swój
styl ¿ycia, ale zdobyæ nowe produkty - strzelby, paciorki, wodê
ognist¹, ry¿, cukier czy m¹kê. Tak handlowali dawniej z bia³y-
mi i Indianie, i mieszkañcy Syberii. Ludy zbieracko-my�liw-
skie z Borneo od kilkuset lat dostarczaj¹ handlarzom ró¿nych
produktów. Wyspecjalizowali siê natomiast wêdrowni Raji
z Nepalu22 , którzy zbieraj¹ dziki miód i przehandlowuj¹ jego
czê�æ za ry¿, do¿ywiaj¹c siê dzik¹ zwierzyn¹. Handlowaæ mog³y
te ludy, które nie by³y odizolowane od rolników, ale w Austra-
lii takich mo¿liwo�ci nie by³o (chyba zaczêliby je�dziæ na Now¹
Gwineê). Wracaj¹c do nepalskich Raji, inna pokrewna grupa
dawnych zbieraczy-³owców z Nepalu, Raute, handluje drew-
nianymi misami, wyd³ubanymi z pni le�nych drzew. Przynosz¹
je do wioski i wymieniaj¹ za tyle ry¿u, ile mie�ci siê w misie.
A miêso? Poluj¹ na ma³py - makaki i langury. Nie pokazuj¹
jednak obcym ani jak poluj¹, ani nie lubi¹ pokazywaæ, jak
jedz¹ ma³pie miêso. Jest to swego rodzaju zabezpieczenie przed
ogl¹daniem ich w sytuacjach obrzydliwych dla ich s¹siadów -
rolników, którzy ma³piego miêsa nie jedz¹23. No có¿, aby ¿yæ
we wspó³czesnym �wiecie, na skraju terytorium rolników, naj-
lepiej je�æ to, czego oni nie jedz¹, ¿eby im nie wchodziæ w dro-
gê. Znale�æ swoj¹ niszê - myszy, szczury, ma³py czy - jak eu-
ropejscy Romowie - je¿e. My�lê, ¿e o ile we wspó³czesnej
Europie je¿o¿erca prêdzej czy pó�niej by³by �cigany przez ja-
kie� organizacje ochrony przyrody, to szczuro¿erca by³by cz³o-
wiekiem ciesz¹cym siê wziêciem. Niestety takich brakuje,

22Raji Honey Hunters from Nepal, National Geographic, June 1998.
23Reinhard J 1974 The Raute: Notes on a Nomadic Hunting and
Gathering Tribe of Nepal. Journal of Himalayan Studies 2(4): 233-271.
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a w wielkim mie�cie ³atwiej jest wy¿yæ z jedzenia dobrej jako-
�ci po¿ywienia wyrzucanego do �mietników, którym siê ¿ywi¹
szczury, ni¿ je�æ same gryzonie.

Odej�cie od pierwotnej zbieracko-³owiecko�ci mo¿e byæ
okresowe. Afrykañscy Pigmeje przez czê�æ roku pracuj¹ na
plantacjach murzyñskich, a czê�æ roku spêdzaj¹ na polowa-
niach w lesie.

Niewiele wiêc pokarmowo te ludy, na po³y dzikie, ró¿-
ni¹ siê od zawodowych polskich k³usowników oraz szeroko
komentowanych w mediach mieszkañców rozwi¹zanych PGR-
ów na Ziemiach Odzyskanych, którzy czêsto po upadku ko-
muny ¿yli jedynie ze sprzeda¿y le�nych jagód i grzybów... i pew-
nie z k³usownictwa. Do tego nurtu �zbieractwa za kasê� zali-
czyæ siê mo¿e i pisz¹cy te s³owa. Znacz¹c¹ czê�æ moich do-
chodów stanowi sprzeda¿ nasion dzikich ro�lin, których ani sam
nie zjadam, ani te¿ moi klienci, którzy raczej siej¹ je w ogro-
dach, jako ¿e s¹ to nasiona piêknych polnych i ³¹kowych kwia-
tów. Co prawda, niektóre z nich by³y u¿ywane na po¿ywienie.
Drogie to jednak by by³o po¿ywienie. W przypadku wiêkszo�ci
gatunków zbieram pó³ kilograma albo kilogram dziennie. To jak
praca za kilo razowej m¹ki za dniówkê. Chyba nie warto by dla
tego porzucaæ cywilizacji. A które z nasion kwiatów, jakie zbie-
ram móg³bym je�æ (niektóre s¹ truj¹ce)? Te zjadliwe to na przy-
k³ad wyka ptasia i brudno¿ó³ta, z których po namoczeniu i d³u-
gim gotowaniu robi³em zupê o smaku grochówki, mak polny
daj¹cy ca³kiem niez³y mak do kanapki, wiesio³ek te¿ na kanap-
kê, rdest wê¿ownik i szczaw, dobre na kaszê.

To zamienianie na pieni¹dze czê�ci swoich ³owów i zbio-
rów jest dobr¹, �nowoczesn¹� strategi¹. Dalej siê mo¿na prze-
mieszczaæ i zachowaæ kulturê zwi¹zan¹ z ³owami i zbierac-
twem. Mo¿na staæ siê kast¹, czasem nawet tolerowan¹, albo
i cenion¹. Zbieracze-³owcy wpadaj¹ czasem na nowe sposo-
by po¿ytkowania swojego �rodowiska. Choæby Cyganie Mor-
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scy Moken, z wysp Surin na pograniczu Tajlandii i Birmy, któ-
rzy swego czasu zaczêli nurkowaæ i zbieraæ wielkie muszle na
sprzeda¿ dla turystów, czego im obecnie zakazano.

Paleodieta

Kiedy kilkana�cie lat temu zaczê³a siê moja fascynacja
zbieraczami-³owcami, uzupe³nia³em wtedy swoj¹ dietê dzikimi
k³¹czami, li�æmi czy rozjechanymi przez samochód ¿abami i je-
¿ami, bo chcia³em siê uniezale¿niæ od systemu, pieniêdzy i ca-
³ego tego ³añcucha zobowi¹zañ miêdzyludzkich. Dopiero wie-
le lat pó�niej zacz¹³em doceniaæ zdrowotne aspekty pierwot-
nej diety cz³owieka i dostrzegaæ niebezpieczeñstwo zbytniego
odbiegniêcia od niej.

Na pocz¹tku wierzy³em, ¿e kiedy�, kiedy osi¹gnê ju¿ mi-
strzostwo w zdobywaniu dzikich ro�lin jako po¿ywienia, w koñ-
cu uniezale¿niê siê. Kiedy zaczyna³em, za³o¿y³em w³a�nie rodzi-
nê, mieli�my pierwsz¹ córkê i nie tak du¿o czasu i si³, ¿eby przez
sze�æ godzin wykopywaæ i myæ drobne k³¹cza. Wiêc wiêkszo�æ
moich kalorii pochodzi³a z makaronu, chleba czy ziemniaków,
wokó³ których tworzy³em ró¿ne potrawy z³o¿one z ³atwych do
pozyskania dzikich li�ci. Kiedy w listopadzie 2004 r. przyjecha-
³em do Bia³owie¿y na pogrzeb jednego z moich najwiêkszych
mistrzów, mojego dawnego promotora, profesora Faliñskiego,
dziêki spotkaniu ze swoj¹ dawn¹ znajom¹ z czasów pomieszki-
wania w stacji badawczej Profesora zosta³em przedstawiony
profesorowi Markowi Konarzewskiemu, który swoj¹ pracê
dzieli³ wtedy miêdzy Bia³owie¿ê i Bia³ystok. Profesor Konarzew-
ski udostêpni³ mi wtedy robocz¹ wersjê swojej wydanej nie-
wiele pó�niej ksi¹¿ki Na pocz¹tku by³ g³ód, �wietnej ewolucyj-
nej historii diety cz³owieka i zdrowotnych powik³añ, je�li siê od
niej odchodzi (na przyk³ad jedz¹c chleb).
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Jego ksi¹¿ka jest bardzo antywegetariañska. Wiele
w niej jest argumentów na rzecz znacznego udzia³u miêsa w na-
szej diecie (zdrowego miêsa, ma siê rozumieæ, a nie fabrycz-
nych produktów serwowanych w sklepach). Ja wtedy by³em
bardzo prowegetariañski (pomimo ¿e nigdy wegetarianinem
nie by³em). Pod wp³ywem kilkugodzinnej rozmowy z profeso-
rem Konarzewskim sta³em siê �wie¿o nawróconym miêso¿erc¹
(w sumie miêso zawsze lubi³em, tylko wydawa³o mi siê to nie-
potrzebnym, kosztownym sponsorowaniem �mierci zwierz¹t).
A argumenty by³y dla mnie proste, mia³em coraz wiêksz¹ nad-
wagê oraz silne, dziedziczne obci¹¿enie mo¿liwo�ci¹ rozwoju
cukrzycy. Dieta �a la dziki cz³owiek� podobno te dwa proble-
my rozwi¹zuje. Do tej pory szed³em tropem na po³y tylko do-
brym. Dzikie li�cie tak. Ale chleb i makaron trzeba zast¹piæ
dziczyzn¹... Zak³adaj¹c, ¿e akceptujemy przynajmniej w pew-
nym wymiarze zabijanie zwierz¹t  i zgadzamy siê z tym, ¿e po-
wrót do pierwotnej diety cz³owieka oznacza powrót do je-
dzenia miêsa okraszonego warzywami i owocami, bez takich
zepsutych produktów cywilizacji jak chleb, alkohol i s³odycze.
Dieta taka uzyska³a ju¿ swoj¹ nazwê - znana jest zwykle jako
dieta paleolityczna - i ma rzesze zwolenników. Najbardziej zna-
nym jej propagatorem jest Lorain Cordain, autor ksi¹zki The
Paleo Diet24.

Porównania sk³adu diet ró¿nych grup zbieraczy-³owców
pokazuj¹, ¿e �rednio ponad po³owê energii zdobywali oni z miê-
sa. Jedynie u kilku grup tropikalnych i subtropikalnych udzia³
miêsa to oko³o jedna trzecia uzyskanych kalorii. Nie jest to
jednak takie miêso, jakie kupuje siê zwykle w sklepie: kie³ba-
sa, boczek czy kurczak. S¹ to cia³a dzikich zwierz¹t. Miêso
takie jest chudsze ni¿ �sklepowe�. Jest w nim zdecydowanie
wiêcej bia³ka. Chc¹c siê od¿ywiaæ miêsem bardziej zbli¿onym

24Spis ksi¹¿ek i artyku³ów tego autora znajduje siê na stronie
www.thepaleodiet.com
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do dzikiego, naj³atwiej jest... kupiæ sarnê w sk³adzie dziczy-
zny. No ale to miêso jest drogie. Innym rozwi¹zaniem jest spo-
¿ywanie takich produktów, jak pier� z kurczaka lub w¹trób-
ka, czy inne podroby, zawieraj¹cych znikome ilo�ci t³uszczu.
Tu jednak mo¿emy wpa�æ w pu³apkê. T³uszczu w nich jak na
lekarstwo, ale s¹ to zwykle produkty masowego chowu zwie-
rz¹t karmionych antybiotykami i sztucznymi mieszankami. Po-
dobnie jest z rybami, jak: panga, pstr¹g, karp, tilapia, hodowa-
nymi w st³oczeniu, karmionymi specjalnymi paszami. Ale i ryby
pe³nomorskie nie s¹ wolne od zanieczyszczeñ, wszak oceany
staj¹ siê coraz wiêkszym �mietnikiem. Niebezpieczne jest tak¿e
ci¹g³e jedzenie w¹troby. W tym organie mo¿e gromadziæ siê
szczególnie du¿o trucizn �rodowiskowych, najwiêcej, gdy jemy
zwierzêta ¿yj¹ce d³ugo - wiêc nie m³ode kurczaki, ale na przy-
k³ad produkty koñskie (wszak zabija siê g³ównie stare konie).

Nie cieszcie siê jednak, ¿e pomo¿e Wam kurczak eko-
logiczny albo, jak siê mówi w innych krajach, produkty orga-
nic czy bio! Nawet ekologiczne kurczaki s¹ zwykle przynaj-
mniej w zimie karmione g³ównie zbo¿em. A w zbo¿u nad ko-
rzystnymi dla nas t³uszczami omega-3 przewa¿aj¹ t³uszcze
omega-6, sprzyjaj¹ce chorobom uk³adu kr¹¿enia. Miêso zwie-
rz¹t karmionych zbo¿em i ich jaja, nawet je�li zwierz¹tka ¿y³y
na �wie¿ym powietrzu, biega³y i by³y szczê�liwe, nie jest dzi-
kie. Dziki kurczak to kurczak, którego mo¿emy spotkaæ
w d¿ungli Indochin - skacze sobie po drzewach i zajada siê
d¿d¿ownicami. Je�li chcesz sam mieæ takiego ptaka, zamiesz-
kaj na skraju lasu, zrób w nim wielk¹ wolierê i wpu�æ wiosn¹
kurczêta. Jesieni¹ bêdziesz mieæ super-miêso na kilka garn-
ków roso³u. Szkoda tylko, ¿e wszêdzie teraz czyhaj¹ lisy i we
wsi, w której mieszkam, dziki chów �przyle�nych� kur zamie-
ra... Widaæ to po smaku jajek.

No, dziki drób mo¿na te¿ znale�æ na poboczu drogi,
w formie nie¿ywego ba¿anta. W Anglii, gdzie ba¿antów jest
wiêcej, wiele osób zaczê³o zbieraæ zabite ptaki, u nas trudniej
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na tym polegaæ, taki rarytas trafi³ mi siê tylko dwa razy. Oczy-
wi�cie ba¿anty ¿r¹ te¿ zbo¿e, które kradn¹ rolnikom, czego
dowodem by³o to, co znalaz³em w wolu takiego zabitego ba-
¿anta, jednak znaczn¹ czê�æ ich diety stanowi¹ bezkrêgowce
i dzikie ro�liny. W rosole z ba¿anta, po dwu godzinach goto-
wania, pojawi³o siê jedno oko t³uszczu - i to jest dziki ptak!

Pierwszego �drogowego� ba¿anta jad³em w Anglii.
W domu w Norwich, w którym mieszkali�my, by³o okropnie
zimno i dogrzewali�my siê kominkiem. Pozyskiwa³em do nie-
go drewno w postaci chrustu z miejskiego parku i z Thetford
Forest. Po drodze do Thetford Forest znalaz³em w³a�nie owe-
go ba¿anta. Zabra³a go jednak znajoma, sam za du¿o naczyta-
³em siê o botulizmie, efektach zatrucia jadem kie³basianym.
Bakterie jadu kie³basianego pojawiaj¹ siê czasem w starym
miêsie i starych przetworach warzywnych, powoduj¹c dosyæ
nieprzyjemn¹ �mieræ. Odczeka³em trzy  dni, nasza znajoma
dalej ¿y³a. Ba¿ant by³ du¿y, stwierdzi³a, ¿e jej siê znudzi³ i da³a
mi resztki swojego gulaszu. Po tym jak dowiedzia³em siê, ¿e
dziczyzna jest tak twarda, ¿e ba¿anty powinno siê trzymaæ dwa
tygodnie w piwnicy, ¿eby skrusza³y, chêtniej  siêgam po road-
kill, drogowe rarytasy.

Kusz¹cym pokarmem s¹ te¿ rozjechane przez auta je¿e.
Pyszne br¹zowe miêso (st¹d angielska nazwa hedgehog - ¿ywo-
p³otowy wieprz). Bojê siê jednak trochê w�cieklizny. No có¿,
nigdy nie wiadomo czy przydro¿na �je¿yzna� nie jest produktem
w�ciekliznowego sza³u. Pierwszy raz takiego je¿a oprawia³em
w grubych, gumowych rêkawicach - co da³o 30 dkg pysznego
gulaszu. Za drugim razem sma¿y³em ca³ego na ro¿nie, kolce �mier-
dzia³y, ale trochê miêsa by³o. A Cyganie robi¹ je¿e w glinie. Nale¿y
siê jeszcze zastanowiæ, czy przydro¿ne je¿e i ba¿anty nie maj¹
za du¿o o³owiu. Zawsze co� jest nie tak...

Pewnie najczystszym miêsem w Polsce s¹ koniki polne.
Je�li ³apiemy je w górach, daleko od drogi. ̄ ywi³y siê dzik¹,
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górsk¹ traw¹, po upieczeniu pachn¹ cudownie, jak szprotki.
S¹ jednak czystsze od szprotek ¿yj¹cych w brudnym morzu.
Tylko tak trudno siê je ³apie. Nawet z³apanie dwustu na godzi-
nê nie pokryje naszych potrzeb energetycznych. O ile siê nie
pomyli³em w kalkulacjach, trzeba by na nie polowaæ ponad
24 godziny dziennie. Chyba, ¿e siê udoskonali metody ³owów.
Koniki polne cieszy³y siê wielkim wziêciem u niektórych szcze-
pów Indian zachodniej czê�ci USA. W stanie Utah wiatr zno-
si³ je z rozleg³ych prerii do s³onych jezior, w których topi³y siê
i mo¿na je by³o zbieraæ wiadrami.

Hadza

Hadza, plemiê z³o¿one z oko³o tysi¹ca cz³onków, ¿yj¹-
ce na wzgórzach pó³nocnej Tanzanii. Wysocy, smukli, czarno-
skórzy zbieracze-³owcy. Zauwa¿eni przez bia³ych dopiero na
pocz¹tku XX wieku. Do niedawna, do lat sze�ædziesi¹tych,
¿yli wy³¹cznie z ³owów i zbieractwa, teraz wspomagaj¹ siê ju¿
poletkami kukurydzy i s³odkich ziemniaków. Dalej jednak po-
luj¹, je�li maj¹ na co, bo konkurencjê robi¹ im komercyjni
k³usownicy, którzy wybili ju¿ nosoro¿ce i wiêkszo�æ s³oni.

Hadza ¿yj¹ w kraju, który odpowiada stereotypowym
wyobra¿eniom o pocz¹tkach ludzko�ci. Sucha afrykañska sa-
wanna, wzgórza pe³ne zwierzyny. Pod strza³ami z ich ³uków
gin¹ impala, zebry, bawo³y, eland i zebu. Nie ograniczaj¹ siê
jednak tylko do zabijania. Chêtnie zjadaj¹ padlinê, zabieraj¹
j¹ na przyk³ad lwom. Hadza nie u¿ywaj¹ strzelb ani pu³apek.
S¹ jednak wytrawnymi �chodziarzami�. Potrafi¹ zamêczyæ
zwierzêta kopytne ci¹g³ym po�cigiem. Antylopy s¹ bardzo szyb-
kie na krótkie dystanse. Nie mog¹ jednak wytrzymaæ prze-
grzania spowodowanego ci¹g³ym tropieniem. W tym czasie
kobiety zbieraj¹ pêdy podziemne ro�lin i owoce, szczególnie
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owoce baobabów. Je�li siê spojrzy na ich ulubione pokarmy,
Hadza s¹ koneserami miêsa ssaków. W przeciwieñstwie do
wielu innych ludów Afryki praktycznie nie jedz¹ owadów, ga-
dów, ryb i miêczaków s³odkowodnych.

Hadza obecnie ¿yj¹ czê�ciowo w sta³ych osadach, przy-
muszani przez w³adze, czê�ciowo wci¹¿ wêdruj¹. W latach
sze�ædziesi¹tych wszyscy wêdrowali, w ma³ych kilkunastooso-
bowych grupach. Przenosili obóz co dwa lub trzy tygodnie.
Hadza odznaczaj¹ siê szczególn¹ pogard¹ do akumulacji dóbr,
dziel¹ siê jedzeniem i przedmiotami. Uprawiaj¹ te¿ hazard, grê
lukucuko, w której stawk¹ s¹ strza³y, no¿e czy fajki. Hazard
wydaje siê towarzyszyæ cz³owiekowi od jego zarania, a ró¿ne
gry, których stawk¹ jest broñ, symboliczne przedmioty czy
po¿ywienie mo¿na odnale�æ w wielu prymitywnych kulturach.
U Indian Thompson, ¿yj¹cych w górach pó³nocno-zachodniej
Ameryki Pó³nocnej, kobiety uprawia³y hazard, u¿ywaj¹c wy-
kopanych przez siebie jadalnych bulw psizêbu (Erythronium).
Rezultatem tego by³o to, ¿e jedne kobiety wraca³y podwójnie
objuczone po¿ywieniem, inne z niczym.

Hadza to spo³eczeñstwo ultraegalitarne, o wyrównanej
pozycji poszczególnych jednostek, niezale¿nie od wieku i p³ci.
Pewien komunistyczny idea³. Hadza dziel¹ jedynie obrzêdy,
jak u wielu innych ludów, mê¿czy�ni i kobiety maj¹ swoje od-
rêbne, sekretne rytua³y, na przyk³ad obrzezanie kobiet. Cere-
moni¹ ³¹cz¹c¹ obie p³cie jest natomiast taniec epeme, odpra-
wiany w ciemno�ci. Antroplogów fascynuj¹ jednak g³ównie
przez swoj¹ wierno�æ ³owiectwu w �rodowisku tak bliskim
pocz¹tkom cz³owieka, no i przez swoje padlino¿erstwo.
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Nago�æ

Nago�æ to jedna z rzeczy, które, jak wynika z rozmów
prowadzonych z ró¿nymi lud�mi, najbardziej kojarz¹ siê z dzi-
ko�ci¹. Ów motyw wstydu i okrycia nago�ci pojawia siê te¿
w Ksiêdze Rodzaju. Czy rzeczywi�cie nago�æ jest taka wa¿na?
Co w tym tkwi?

Cz³owiek powsta³ nagi i wpierw jego ewolucja to by³a
ewolucj¹ nagiego cz³owieka. Wci¹¿ w niektórych cieplejszych
obrze¿ach �wiata istniej¹ kultury �bardziej� nagie od europej-
skiej, gdzie ludzie nie wstydz¹ siê obna¿aæ swoich piersi i genita-
liów.

Nago�æ jest tematem ekscytuj¹cym dla Europejczyka, bo
zawsze dla tych bardziej ubranych, to co ubrane mniej jest na
pocz¹tku bardziej podniecaj¹ce. Jak dla go�ci z bardziej kon-
serwatywnych krajów muzu³mañskich widok w³osów, kolan, ud
czy ramion Europejek. Przypomina mi siê te¿ podniecenie, jakie
czujê na widok kobiecych nóg, widocznych na ulicach miast
w pierwsze ciep³e, wiosenne dni, przez zimê zakrytych.

Odkrywanie prawie wszystkiego nie jest zupe³n¹ nago-
�ci¹. W niektórych kulturach dopiero pozbawienie cz³owieka
biodrowej przepaski albo jakiej� ozdoby g³owy czyni cz³o-
wieka nagim.

Pierwszy argument, który przeciw nago�ci jej wrogo-
wie zwykle przytaczaj¹, to jest istnienie pewnego naturalnego
wstydu, który mo¿emy jednak obaliæ, patrz¹c na zachowanie
siê ludzi w kulturach �nagich�.

Drugi argument jest typu �ochrona prywatno�ci�, tro-
chê jak ochrona danych osobowych. �Dlaczego kto� ma pa-
trzeæ na mojego ma³ego/du¿ego penisa?� - powiadaj¹ niektó-



74

rzy. I znów sprawa wzglêdna. Zwolennik islamskich zas³on
dla kobiet mo¿e powiedzieæ: �Dlaczego kto� ma patrzyæ na twarz
mojej ¿ony?�! Mo¿e gdzie� jest z³oty �rodek? Mo¿e w nim teraz
siê znajduje nasza cywilizacja, z pewn¹ czê�ciow¹ tolerancj¹, a
pewnie i nie. Z³oty �rodek jest jednak bardziej po�rodku ni¿ na
samym skraju, a na pewno nie na skraju saudyjskim.

Prawdziwe powody zakrywania cia³a s¹ jednak du¿o
bardziej konkretne. Ludzie w krajach zimnych, jak tylko na-
uczyli siê �ci¹gaæ ze zwierz¹t skóry i je przerabiaæ na odzienie,
zaczêli odzienia u¿ywaæ. Podbój Syberii nie jest mo¿liwy nago.
Kultury dalekiej Pó³nocy oraz wszelkich krajów, gdzie jest
mro�na zima, a wiêc na przyk³ad przynajmniej dwóch trzecich
Europy, od zarania swych dziejów utraci³y kontakt z totaln¹
nago�ci¹, za wyj¹tkiem Finów, Estoñczyków i Rosjan kulty-
wuj¹cych saunê. Jako ¿e cz³owiek w zimnej Europie jest ju¿
kilkadziesi¹t tysiêcy lat, a chleb je dopiero od nieco ponad
dziesiêciu tysiêcy, ko¿uch wydaje siê byæ bardziej zro�niêty
z nasz¹ mentalno�ci¹ ni¿ rolnictwo. Cz³owiek nagi na mrozie
nara¿a siê na �mieræ. Cz³owiek nagi w temperaturze dodatniej,
ale niskiej, na przyk³ad 5 czy 12 OC nara¿a siê, nawet je�li siê
do tej temperatury zahartuje, na dodatkowy, wysoki wydatek
energii z pokarmu. A wiêc musi du¿o je�æ, wiêcej ni¿ ci ubrani.

A co z okazjonaln¹ nago�ci¹, od czasu do czasu? No
có¿, jak siê chodzi ubranym ca³y czas, ta wpierw naturalna
nago�æ staje siê bardziej podniecaj¹ca, staje siê momentem
szczególnym i obwarowanym pewnym tabu. Istniej¹ jednak
du¿e kulturowe ró¿nice w podej�ciu do nago�ci okazjonalnej
w krajach zimnych. We wspomnianych wcze�niej Finlandii i
Estonii , w krajach gdzie popularna jest ³a�nia parowa, a ludzie
umilaj¹ sobie zimê grzej¹c siê w niej, i rozgrzawszy siê, ba-
raszkuj¹ od tysi¹cleci nago po �niegu, nago�æ nie jest szokuj¹-
ca, jest jedynie pewnym stanem okresowym, czasem zabawy
i higieny. Tymczasem zimne kraje, takie jak Polska czy Anglia,
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które sauny nie znaj¹, w swojej kulturze sprezentowa³y swoim
mieszkañcom ca³e pok³ady zahamowañ, prze³amywane do-
piero wspó³cze�nie.

Okrycie to te¿ pewien sposób zabezpieczenia przed
seksualn¹ agresj¹. Ka¿da warstwa odzie¿y to i u napastnika,
i u ofiary dodatkowe sekundy dla osoby napastowanej.

Jest jeszcze jeden rzadko przytaczany argument za ubie-
raniem siê. Paso¿yty. Siadaj¹c nago, ³atwiej jest przenosiæ jaja
robaków na niedomytym ty³ku ni¿ siedz¹c w ubraniu.

Ludzie próbuj¹ zmieniæ zakres tabu nago�ci. Sam jestem
wielkim jego wrogiem. Bo oprócz praktycznych niedogodno�ci
w klimacie zimnym, w klimacie ciep³ym nago�æ ma sens. Cia³o
dobrze oddycha, ³atwiej utrzymaæ je w czysto�ci. A zreszt¹ wie-
lu ludzi ma nieodpart¹ potrzebê ogl¹dania nagich cia³. I to wcale
nie wi¹¿e siê tylko z seksualnymi fascynacjami. To potrzeba ogl¹-
dania ludzi w pewnej ca³o�ci, a nie poszatkowanych przez odzie¿.
Co� naprawdê od�wie¿aj¹cego. To tak jakby powiedzieæ, ¿e
nie wolno patrzeæ na kwiaty. Niby wielkich praktycznych pro-
blemów to nie rodzi, ale szkoda by by³o...

Oczywi�cie biali potrzebuj¹ ubrania w tropikach, ¿eby
nie spiekli siê na raka. Ci¹g³e wystawianie siê na s³oñce zwiêk-
sza zapadalno�æ na nowotwory skóry, i to powa¿nie.

Indywidualna próba przesuwania tabu nago�ci w wielu
krajach mo¿e skoñczyæ siê grzywn¹, kar¹ wiêzienia albo
agresj¹ ze strony innych ludzi. Ale nie zawsze.

Kilka lat temu mój kolega  przyszed³ do mojej siostry
pytaj¹c, czy mo¿e sfilmowaæ jego chrzest na bieszczadzkiego
pustelnika. Ona, czuj¹c, ¿e �wiêci siê jaka� rozróba, wziê³a
mnie ze sob¹. Wszystko mia³o odbyæ siê na kro�nieñskim ryn-
ku. Luty, temperatura oko³o zera. Kolega przyszed³ dosyæ
obna¿ony. Jedynie jego biodra okrywa³ wieniec z jedliny. W rê-
kach trzyma³ brzozowy kij, a zamiast ubrania, jak nam wyzna³,
wysmarowa³ siê baranim gównem. Mia³ nadziejê sprowoko-
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waæ filistrów, wszcz¹æ akcjê stra¿y miejskiej przeciw niemu.
Tañczy³, k³ad³ siê na ziemi. Ludzie nie zwracali na niego uwagi,
stra¿ te¿. Jedna ma³a dziewczynka zapyta³a mamê:
- Dlaczego ten pan jest tak dziwnie ubrany?
- Jaki pan? - zapyta³a mama - nie widzê ¿adnego pana.
Kolega bardzo zmarz³ i pomimo swej fascynacj¹ naturalno-
�ci¹, nago�ci¹ i wielkiej chêci poruszenia t³umów, musia³ przy-
j¹æ ich ubran¹ opcjê.

Przypuszczam, ¿e na pla¿ach nudystów, tych gdzie wszy-
scy musz¹ byæ rozebrani wielu dylematów behawioralnych nie
ma. Problemem dla niektórych panów mo¿e byæ niepo¿¹dana
erekcja. No, ale to tylko komplement dla pañ, poza tym po-
tem zdarza siê to rzadko.

Problemy behawioralne, ¿e tak powiem savoir-vivre'u,
pojawiaj¹ siê w sytuacjach mieszanych. We�my na przyk³ad zjaz-
dy R, o których piszê w innej czê�ci ksi¹¿ki. Te zjazdy organizo-
wane s¹ pod szczytnymi has³ami mi³o�ci i wolno�ci. Awiêc ma³o
na nich agresji, a wolno�æ panuje w ubiorze, co objawia siê du¿¹
ilo�ci¹ nagich cia³. A wiêc nagich ludzi widuje siê i krz¹taj¹cych siê
po obozie, i jedz¹cych nago w krêgu, i s³u¿¹cych jako roznosicie-
le jedzenia. Osobn¹ scen¹ jest grupa nagich ludzi czekaj¹cych na
prysznic. Kolejka do wê¿a, w którym wodê poprowadzono z po-
³o¿onego wy¿ej �ród³a. Widaæ wielk¹ gradacjê w postawach ró¿-
nych ludzi i nacji. Awiêc s¹ ci, którzy id¹ myæ siê osobno, sami,
do jakiego� pobocznego potoczku, zawsze ubrani. Ci, co rozbie-
raj¹ siê tylko w tym wielkim publicznym prysznicu, ale nigdzie
indziej. Ci, co chodz¹ nago po obozie, ale ubieraj¹ siê do krêgu z
jedzeniem (to by³a opcja, któr¹ nie wiem dlaczego ja wybra³em,
pewnie w poszukiwaniu �z³otego �rodka�). S¹ wreszcie tacy, którzy
przychodz¹ nago je�æ, ale do serwowania jedzenia ubieraj¹ siê.
No i ci zawsze nadzy. W�ród bardziej nagich nadreprezentowani
s¹ Niemcy, w�ród zawsze ubranych - Polki i Angielki. Zreszt¹ to
tylko nieistotna statystycznie obserwacja...
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Ciekawe, ¿e w�ród chodz¹cych nago dominuj¹ na R
mê¿czy�ni o d³ugich cz³onkach i kobiety o p³askich piersiach.
Tych o ma³ych cz³onkach jest wyj¹tkowo ma³o, pewnie siê
wstydz¹? A dlaczego brakuje kobiet o du¿ych piersiach? Mo¿e
bardziej czuj¹ spojrzenia? Mo¿e to niewygodne i mêcz¹ce?
A mo¿e te o p³askich piersiach chc¹ siê swoj¹ nago�ci¹ do-
warto�ciowaæ? Kobiety o bardziej mêskiej urodzie, o drob-
nych piersiach maj¹ te¿ pewnie wiêcej testosteronu, który po-
zwala na determinacjê w przybyciu do trudno dostêpnych gór-
skich miejsc, gdzie zloty siê odbywaj¹. Wiêc mo¿e wielko-
pier�ne kobiety w ogóle na R nie przybywaj¹ ;)? Ja widzia³em
tylko jedn¹. Zreszt¹ w nago�ci te ró¿nice - du¿e piersi, ma³e
piersi itp. - siê niweluj¹. Zdrowe i m³ode cia³a s¹ po prostu
piêkne. Ludzie, wszyscy jeste�cie piêkni!

Naturalna rodzina

Jak wygl¹da pierwotna, zgodna z natur¹ rodzina? Go-
ryle maj¹ haremy, w których silny samiec pilnuje swoich sa-
mic. Orangutany ¿yj¹ parami. Szympansy uprawiaj¹ seks ka¿-
dy z ka¿dym, bez wzglêdu na p³eæ. A ludzie? Jeste�my gene-
tycznie bli¿si szympansom, wiêc mo¿na by siê spodziewaæ po-
dobnego seksualnego chaosu. Co� zreszt¹ takiego sugerowa-
³o wielu pierwszych teoretyków historii rodziny i ma³¿eñstwa,
na przyk³ad amerykañski antropolog Lewis Henry Morgan.

Tymczasem antropologów badaj¹cych zbieraczy-
³owców zastaje zwykle �zwyczajno�æ� relacji mêsko-damskich
i powszechno�æ monogamii (modelu jedna ¿ona - jeden m¹¿).
Ró¿nica miêdzy monogami¹ plemion pierwotnych a wspó³cze-
snym spo³eczeñstwem zachodnim jest jednak taka, ¿e u nas
poligamia jest nielegalna, a u zdecydowanej wiêkszo�ci pier-
wotnych plemion jest powszechna, tyle ¿e wiêkszo�æ mê¿czyzn
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ma jedn¹ ¿onê. Wiêc model pierwotny to raczej model muzu³-
mañski: islam przyzwala na posiadanie czterech ¿on, ale do-
�wiadczaj¹ tego nieliczni. No bo kobiet i mê¿czyzn jest zwykle
prawie po równo. Czêsto�æ poligamii wzros³a w spo³eczno�ciach
rolników. Pewni mê¿czy�ni po prostu stawali siê bogatsi od in-
nych, mieli wiêcej ziemi, a potomstwo kolejnych ¿on mog³o j¹
uprawiaæ. Spo³eczno�ci zbieraczy-³owców s¹ bardziej egali-
tarne, st¹d wiêkszy udzia³ monogamii.

Trzeba jednak przyznaæ, ¿e wiêkszo�æ zbieraczy-³ow-
ców swoje obyczaje zam¹¿pój�cia ma ubo¿sze ni¿ rolnicy. Ja-
kie� prezenty, przeniesienie rzeczy czy okresowa s³u¿ba u te-
�ciów. A i rozwody s¹ czêste. Mistrzami s¹ tu Indianie Aché,
gdzie jedna kobieta ma w swoim ¿yciu kolejno po kilkunastu
ma³¿onków.

Czy nie przypomina to czasów wspó³czesnych? Seryj-
nej monogamii? Mo¿e wbrew biadoleniu starszych pokoleñ
tak ma byæ? Ró¿nica oczywi�cie jest taka, ¿e przy obecnych
rozwodach rodzice czasem wyje¿d¿aj¹ do odleg³ych miast lub
krajów, w plemionach pierwotnych dzieci pozostawa³y w ro-
dzinie rozszerzonej, a rozwiedzeni rodzice ¿yli w tej samej lub
skoligaconej grupie.

Rowerzysta

Nazywaj¹ go rowerzysta. Mieszka w niewielkim mie-
�cie na po³udniu Polski. Na prywatnej dzia³ce zbudowa³ drew-
niane tipi i szopê z desek, jak na narzêdzia na dzia³ce. Nie ma
ogrzewania. Od wielu lat mieszka w nieogrzewanej budzie,
chudy jak szczapa, zdrów jak ryba. Jak mi kiedy� powiedzia³,
chleb i margaryna to jego g³ówne po¿ywienie. No i pije herba-
tê, zio³ow¹, zale¿nie od sezonu inn¹, nawet z kory wierzby jak
jest chory. No wiêc potrzeba mu jeszcze kasy na gaz do butli
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- na herbatê i na czê�ci do roweru, którym zje�dzi³ pó³ Eurazji.
Je�li ludzie pierwotni byli bardzo minimalistyczni, to rowerzy-
sta ma z nimi wiele wspólnego. Je�li na jednego Buszmena
przypada ju¿ dwóch antropologów, to i on powinien dostaæ
jak¹� parê do opieki.

Aché

Kochamy ruch, w jednym miejscu �pimy tylko raz,
ale gdy pada, mo¿emy spaæ tam kilka razy zanim wyruszy-
my dalej. Kiedy przestaje padaæ, naszymi  nienapiêtymi
³ukami uderzamy w g¹szcz, aby strz¹sn¹æ  krople deszczu
i przestraszyæ jaguary. I znów jeste�my na szlaku.

Bepurangi, Indianin Aché, 197825

Indianie Aché, zwani te¿ Guayaki, to jedni z ostatnich zbie-
raczy-³owców Ameryki Po³udniowej. Zamieszkuj¹ lasy wschod-
niego Paragwaju. Ci skryci, le�ni ludzie mieli dawniej opiniê kani-
bali26.  O plemieniu tym mówi³o siê ma³o a¿ do po³owy XX wie-
ku, kiedy stali siê jednym z czo³owym obiektów dok³adnych ba-
dañ antropologicznych nad zbieraczami-³owcami.

Wiêkszo�æ terytorium, na którym ¿yj¹, to subtropikalny las
z temperaturami w lecie oko³o 35o C, a w najzimniejszym miesi¹-
cu oko³o 10o C. Kilka razy w roku notuje siê nawet mrozy.

Guayakowie ¿yj¹ w ma³ych grupach, w jednej jest zwy-
kle 7-9 mê¿czyzn. ̄ ywili siê do niedawna g³ównie miêsem ssa-

26Informacje o plemieniu za: Hill K & Hurtado AM 1999. The Aché of
Paraguay. op. cit.

25Hill K & Hurtado AM 1999. The Aché of Paraguay. [w:] RB Lee, R
Daly (red.), The Cambridge Encyclopaedia of Hunters and Gathe-
rers. Cambridge University Press, Cambridge. T³um. z ang. £.£.
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ków. Miêso stanowi u nich 78% energii w diecie, g³ównie jest
to miêso pancerników, ma³p kapucynek, pekari, paca, coati
i jeleni. Nastêpnym produktem jest miód - 8%. Te dwa po-
karmy zdobywane s¹ wy³¹cznie przez mê¿czyzn, natomiast
g³ównie kobiety zajmuj¹ siê pozyskiwaniem takich produk-
tów, jak rdzeñ palm, skrobia palmowa, larwy chrz¹szczy z rdzeni
palm i owoce. To zadziwiaj¹ce, jak ma³o w diecie tych ludzi
stanowi¹ owoce, tym bardziej, ¿e lasy te obfituj¹ w nie, powszech-
nie rosn¹ tam nawet zdzicza³e pomarañcze!

Jako ¿e tak �wietnie skwantyfikowano ten lud, podam jesz-
cze wiêcej liczb z ich ¿ycia. Mê¿czy�ni spêdzaj¹ na pracy (g³ów-
nie polowaniu) oko³o siedem godzin dziennie. Kobiety zbieraj¹
po¿ywienie jedynie przez oko³o dwie godziny dziennie, ale po-
�wiêcaj¹ jeszcze dwie godziny na przeniesienie obozu, a resztê
czasu na opiekê nad dzieæmi. Aché przenosz¹ obóz ka¿dego dnia,
chyba ¿e bardzo pada. Wed³ug opowie�ci starszych dawniej czê-
�ciej pozostawali na kilka dni w tym samym miejscu.

Ta wêdrowno�æ i ci¹g³a zmiana przek³adaj¹ siê te¿ na...
¿ycie osobiste. Ma³¿eñstwa s¹ niezbyt trwa³e. Jeszcze do nie-
dawna przeciêtna kobieta mia³a dwunastu mê¿ów w swoim
¿yciu! Wed³ug antropologów, którzy badali to plemiê, prawie
¿adne ma³¿eñstwo nie trwa³o ca³ego ¿ycia ma³¿onków, a prze-
ciêtna kobieta rodzi dzieci dla dwóch do piêciu mê¿ów.

W ostatnich latach ¿ycie Aché ulega silnym przemianom:
ich jêzyk zanika na korzy�æ Guarani, powszechnego w u¿yciu
jêzyka Paragwaju. Jak podaj¹ Hill i Hurtado, starsi plemienni
zdecydowali zachowaæ jedynie czê�æ zwyczajów: jak rodzaj
ojca chrzestnego, dominacja miêsa i miodu w od¿ywianiu, sil-
na identyfikacja ze spo¿ywaniem larw owadów (dla odró¿nie-
nia od �bardziej cywilizowanych� szczepów) i wysokie kultu-
rowe znaczenie dzielenia siê po¿ywieniem. W rezerwatach Aché
dzia³aj¹ te¿ misjonarze katoliccy i protestanccy, co oczywi�cie
jeszcze bardziej przyspieszy zag³adê ich kultury.
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Burning Man

Na Burning Man nie by³em, jeszcze nie by³em. To wielki
festiwal organizowany na odleg³ej pustyni na zachodzie USA.
Pojawiaj¹ siê tam tysi¹ce ludzi, szczególnie artystów, aby na
koniec festiwalu spaliæ swoje dzie³a oraz wielk¹ figurê cz³o-
wieka, st¹d �p³on¹cy cz³owiek� czyli Burning Man.

Festiwal jest w miejscu jakby sterylnym. Niego�cinnym,
bo jest gor¹co i nie ma wody, i go�cinnym, bo zwykle �wieci
s³oñce. Suche gor¹co umo¿liwia za� luz je�li chodzi o ubranie
lub jego brak, nie trzeba parasoli, a wodê mo¿na przywie�æ ze
sob¹. Podobny festiwal na wschodzie Stanów nie jest ju¿ ta-
kim sukcesem, bo... zbyt czêsto leje deszcz.

Burning Man jest imprez¹ komercyjn¹ i bardziej nadzo-
rowan¹ ni¿ R. Jednak i tu i tam zachwyca zdolno�æ ludzi do
samoorganizacji. Obie te imprezy s¹ przyk³adem twórczego
chaosu.

Burning Man to psychodelia wcielona w ¿ycie. To pra-
wie ¿e ruch spo³eczny, internetowo-artystyczno-newageowo-
trybalistyczny. Tworzone tam konstrukcje przewy¿szaj¹ naj-
�mielsze obrazy po LSD, a sposób, w jaki niektórzy ludzie
maluj¹ swoje cia³a, jest chyba szczytem osi¹gniêæ body-artu
w �wiecie. Na ile¿ ró¿nych sposobów mo¿na pomalowaæ pe-
nisa! Albo go wrêcz skryæ, je�li jest ma³y i ³atwo siê gubi w ³¹-
ce namalowanej na udach. Na ile¿ sposobów mo¿na zawiesiæ
na ciele kawa³ki tkanin, koraliki i paski, oczywi�cie w sposób
ma³o praktyczny w codziennym ¿yciu. I na ile¿ sposobów
mo¿na zamieniæ kobiece piersi w spirale, koncentryczne krêgi,
motyle, kwiaty, mandale i ukwia³y.

¯ycie wspó³czesnego cz³owieka, zawiniêtego w ubra-
nie, pêdz¹cego gdzie� przed siebie, tworzy w nim têsknotê za
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pierwotnymi obrzêdami modyfikacji i malowania cia³a. Potrzeba
ta wydaje siê dosyæ powszechna. Jest czê�ciowo zaspokaja-
na przez makija¿ kobiet, u mê¿czyzn wy³azi rzadziej, na przy-
k³ad podczas meczów pi³karskich, kiedy kibice przyozdabiaj¹
twarze narodowymi flagami.

Na moim le�nych warsztatach czêsto malujemy cia³o,
drastyczna zmiana wygl¹du rodzi naturalne gurd¿ijewowskie
æwiczenie �stop�. Kiedy nagle przez niezwyk³o�æ naszego po-
³o¿enia jeste�my bardziej �wiadomi, tu i teraz.

Wzory malowania cia³a s¹ ró¿ne. W sumie malowanie
cia³a przypomina w swojej funkcji i ró¿norodno�ci modê odzie-
¿ow¹. We wzorach, które widzia³em, szczególnie fascynuj¹ mnie
te, które biegn¹ od pachwin, bokiem cia³a wzd³u¿ tu³owia,
po�ladków i nóg, a¿ do stóp. Ubiór, ze swoimi spódnicami,
paskami, T-shirtami i spodniami, bardzo podkre�la podzia³ cia³a
na czê�æ górn¹, czê�æ �rodkow¹ - tabu i czê�æ doln¹ - nogi.
Tymczasem mnie w ciele fascynuje jedno�æ jego funkcji, a pod-
kre�la to w³a�nie taki pod³u¿ny wzór, na przyk³ad grupa linii
lub rz¹d kropek. Wygl¹damy wtedy bardziej jak wodne zwie-
rzêta, ryby, jaszczury, traszki. Inny wzór, który robi na mnie
wra¿enie i który sam stosujê, to jasna, bia³a albo ¿ó³ta linia
wzd³u¿ linii nosa.

Lila

Lila ma lniane w³osy i d³ugi warkocz. Uciek³a z miasta
na peryferie Polski. Na swej górce pod lasem zbudowa³a, sama,
ma³¹ chatkê. Nie tak¹ z prospektów biur projektowych, nie
tak¹ z bali jak w przeciêtnym skansenie, ani nie tak¹ z pierni-
ków, na kurzej stopce jak Baba Jaga. Chata Lili powsta³a tak.
Wpierw zwi¹za³a ¿erdzie i ustawi³a je jakby na tipi. Wierzcho-
³ek, oko³o po³owy tej kopu³y, pokry³a trzcin¹ �ciêt¹ w przy-
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dro¿nym rowie. Jak ju¿ powsta³ ten dach, to pod nim, na pla-
nie okrêgu zrobi³a �ciany. Powbija³a pionowe ko³y, oplot³a je
wiklin¹ i oblepi³a glin¹. Musia³y byæ dosyæ grube, prawie pó³
metra szerokie. Wygl¹da to wiêc tak, jakby ma³a bajkowa
chatka pod strzech¹ by³a wpisana w tipi, bo ich dolne koñcówki
wystaj¹ poza chatkê. Zwykle siê tego jednak nie zauwa¿a, wi-
dzi siê chatkê, z jej rêcznie wymodelowanymi �cianami i okien-
kiem w kszta³cie serca. Przez ma³e drzwiczki, owalne u góry,
wchodzi siê schylaj¹c. W �rodku klepisko z p³askich kamieni,
po brzegach z gliny. Palenisko. Kosze pe³ne zapasów ziaren i fa-
solek. Tak mieszka s³owiañska czarownica.

Po co uciek³a od �wiata, na jego skraj? Po co dziew-
czyna z miasta na kilka lat zamieszka³a w lesie? Nie wiem.
Pewnie potrzebowa³a, pewnie przynajmniej na jaki� czas jest
do tego stworzona. Zachwyci³o mnie to, co robi. Zawsze za-
chwyca mnie, kiedy ludzie nie gadaj¹, nie opowiadaj¹, nie obie-
cuj¹, nie snuj¹ wielkich planów, tylko id¹ do przodu.

Kiedy pierwszy raz zobaczy³em tê chatê, pomy�la³em:
�Dziewczyna ¿yje w dziczy, w sza³asie, ale soczewicê kupuje
w sklepie�. Dwa lata pó�niej mia³a mê¿czyznê, szopê z kozami
i wielki, wielki ogród, który uprawia³a. Z cywilizacji zosta³a tyl-
ko komórka. £adowa³a j¹ co kilka dni w pobliskim miasteczku.
Wcze�niej przez kilka lat czmycha³a jednak na zimê. Pojawia³a
siê z pierwszymi kwiatami i ucieka³a z pierwszymi mrozami. Wê-
drowno�æ le�no-blokowa. Ca³kiem niez³y wynalazek.

Kiedy� w koñcu spêdzili zimê w chacie. Jak mi opowia-
da³a, pod grubymi pierzynami. Ciep³o ucieka³o gdzie� pod trzci-
now¹ strzech¹, zimno wali³o od gliny. Wstawili piecyk z rur¹,
zamiast ogniska. Cywilizacja wkracza drobnymi krokami, wle-
wa siê jak woda najdrobniejsz¹ szczelin¹. �Jak to siê sta³o, ¿e
w izbie tak sucho?� - pytam. A ona: �Wpierw by³a wilgoæ, ale
mia³am ju¿ jej dosyæ i wkopa³am pod �ciany papê�.
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Ziemia Ognista

Ziemia Ognista, Tierra del Fuego, po³udniowy koniuszek
Ameryki Po³udniowej, smagany wiatrami, ch³odny, wilgotny,
oceaniczny fragment tego kontynentu. Miejsce to jeszcze w XIX
w.  zamieszkiwa³o jedno z najbardziej prymitywnych plemion na
Ziemi, a nazwa Ziemia Ognista pochodzi od ognisk, które palili
jej mieszkañcy, aby siê ogrzaæ. Mowa tu o plemieniu Yamana.

Lud ten zosta³ uwieczniony w dziennikach Karola Dar-
wina. Szczególnie znana jest jego relacja o nagiej kobiecie
karmi¹cej dzieci, kiedy na jej ramiona pada³ �nieg. Tempera-
tura wynosi tutaj zwykle kilka stopni Celsjusza, choæ przy-
mrozki i �nieg mog¹ pojawiæ siê przez ca³y rok. Skaliste fiordy
poro�niête s¹ przez lasy buka po³udniowego (Nothofagus
spp.). Jednak to nie las dostarcza³ wiêkszo�ci po¿ywienia, a
morze. Przed przybyciem bia³ych, którzy na dodatek zdzie-
si¹tkowali zasoby, mieszka³o tu kilka tysiêcy Indian z tego ple-
mienia. Na swoich czó³nach polowali na bardzo zró¿nicowan¹
morsk¹ faunê: walenie, foki, morskie wydry, ryby, kormorany
i inne ptaki morskie. Zbierali te¿ ¿yj¹ce na ska³ach morskie
ma³¿e. Jednak g³ównym po¿ywieniem by³y foki.

Yamana przenosili siê prawie ka¿dego dnia. Czasem
spêdzali ca³e dnie na ³odziach. Kobiety bra³y bardzo aktywny
udzia³ w zdobywaniu pokarmu zwierzêcego: ³apa³y ryby, ma³-
¿e, a nawet ptaki na pokarm. Kobiety by³y te¿ czêsto, na rów-
ni z mê¿czyznami, szamanami. Brak by³o wyra�niejszej struk-
tury wodzowskiej. Rodziny wêdrowa³y osobno albo w ma-
³ych grupkach. Schrony by³y proste, tymczasowe. Po tym sa-
mym terytorium wêdrowa³o wiêcej grup, tak ¿e dogodne obo-
zowiska, na przyk³ad szkielety sza³asów, by³y powtórnie wy-
korzystywane przez nastêpn¹ przyby³¹ gromadê.
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Z powodu ci¹g³ego poszukiwania po¿ywienia, ci¹g³ej
wêdrówki, do wiêkszych ludzkich zgromadzeñ dochodzi³o
rzadko, na przyk³ad z okazji wyrzucenia na brzeg jakiego�
wielkiego walenia.

Pierwsza po³owa dwudziestego wieku przynios³a jed-
nak wielkie zmiany w ¿yciu Yamana. Z powodu nap³ywu lud-
no�ci bia³ej, stali siê robotnikami rolnymi, ulegli przemieszaniu
poprzez ma³¿eñstwa, stopniowo zanik³ ich jêzyk. Dzi� po tej
kulturze pozostali jedynie pojedynczy ludzie, znaj¹cy jêzyk
Yamana, i opisy podró¿ników.

Kociarz

Kiedy pójdê do nieba albo piek³a, na pewno siê z nim
spotkam. Straszono mnie ju¿ nim, kiedy mia³em trzy lata. Trzês¹-
cy siê menel z siw¹ brod¹, prowadz¹cy stary rower. Mówili mi, ¿e
zjada dzieci, tylko niegrzeczne oczywi�cie, skrzynka na baga¿ni-
ku pomie�ci³aby pewnie trzylatka. Czasem sta³ pod ko�cio³em i
¿ebra³.

Tak naprawdê  nie jad³ dzieci, ale koty. Bliski mi jest przez
swoje kulinarne upodobania, dopiero teraz. Podmiejski, samo-
wystarczalny ³owca. Wieczne odpoczywanie racz mu daæ, Panie.

Kanibalizm i ³o¿ysko

Zawsze fascynowali mnie kanibale. Dlatego zjada³em
³o¿ysko po porodzie ka¿dej z moich córek. W³a�ciwie nie ka-
nibalizm, ale niewinna forma popróbowania smaku ludzkiej
tkanki. Kanibalizm nie jest do niczego chyba potrzebny, o ile
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nie jest siê bardzo g³odnym albo nie wystêpuje taka magiczna
potrzeba. Jednak jest dziki, dziki, dziki, wiêc pasuje do tej
ksi¹¿ki.

A to w³a�ciwie wszystko przez Sarê. Obie córki przy-
sz³y na �wiat w Anglii. Kiedy urodzi³a siê pierwsza, Nasim,
Sarah powiedzia³a: �Wiesz, w Anglii je siê ³o¿yska, w ka¿dym
razie wielu ludzi z krêgów alternatwnych je zjada�. I rzeczywi-
�cie, pielêgniarka ze szpitala w Taunton, nawyk³a do glaston-
buriañskich hipisów, zapyta³a:
- Zapakowaæ?
- Yes, please - odpowiedzia³em.

W³a�ciwie wiêkszo�æ tych, którzy mówi¹ yes, zakopuje
³o¿ysko pod drzewem. Jak pierwotne plemiona. Zakopywano
je gdzie�. Wiele razy szuka³em wzmianek o ich jedzeniu. I ci¹gle
tylko, ¿e zwierzêta jedz¹, nawet ro�lino¿erne, no i Chiñczycy,  i
Wietnamczycy. I znalaz³em kiedy�, ¿e u nas w Galicji jedli, ch³o-
pi, w³a�ciwie starsze rodzeñstwo dziecka, ¿eby nie by³o o nie
zazdrosne. A teraz nie mogê sobie przypomnieæ, gdzie to czyta-
³em... Mo¿e mi siê �ni³o? Ale widzê to. Drewniana chata, sze-
�cioro dzieci po¿eraj¹cych kawa³ miêcha, pierwszy raz w tym
roku.

£o¿ysko ludzkie wygl¹da trochê jak w¹troba. W smaku
pomiêdzy polêdwic¹ i w¹trob¹. To po urodzeniu Nasim wa¿y³o
chyba osiemdziesi¹t deko. Jedn¹ trzeci¹ zjad³em na surowo.
Drug¹ porcjê zjad³em jak tatara, z pieprzem, jajkiem, tylko nie
mia³em ogórków, bo to w Anglii by³o. Z trzeciej zrobi³em tikka
masala, chcia³em daæ Sarze, przynios³em do szpitala, ona nie
chcia³a, zas³aniaj¹c siê wegetarianizmem, to zjad³em.

Przy drugim dziecku ju¿ zjad³a pó³, parzy³a z paprycz-
kami chilli i imbirem, potem suszy³a, jak Chiñczycy.
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Walden

Nad jeziorem Walden, w Nowej Anglii, w USA, ko³o miasta
Concord, ¿y³ kiedy� cz³owiek, który nazywa³ siê Henry David
Thoreau. Jaki� student po¿yczy³ mi jego najs³ynniejsz¹ ksi¹¿kê
�Walden, or Life in the Woods� i tak zaczê³a siê moja przygoda z
nim. Studenci czêsto przynosz¹ ze sob¹ ciekawe rzeczy. Im bar-
dziej ich s³uchasz - i im czê�ciej masz okazjê z nimi siê napiæ, tym
mo¿na siê wiêcej od nich nauczyæ - i jeste� lepszym nauczycielem.

Thoreau ¿y³ w czasach Mickiewicza. By³ ekscentrykiem.
Nie za³o¿y³ rodziny, nie jad³ miêsa, nienawidzi³ przemocy, by³ twórc¹
idei obywatelskiego niepos³uszeñstwa, czyli civil disobedience.
Kocha³ przyrodê. Poszukuj¹c powrotu do niej (ju¿ w XIX wie-
ku) i niezale¿no�ci, zbudowa³ nad Walden ma³¹ chatkê, chyba co�
jak 3 x 4 m. Ale sam. Ksi¹¿ka jest opowie�ci¹ o tej budowie.
Thoreau pisze o tym, ¿e ka¿dy student architektury na zaliczenie
dyplomu powinien zbudowaæ dom. Minê³o pó³tora wieku i jego
idea wci¹¿ siê nie spe³ni³a. Thoreau uprawia³ ziemiê i jad³ jej plony.
W jego prozie jest tyle mi³o�ci. Do ludzi i �wiata. Jako jeden z nie-
wielu kocha³ Indian i choæ ¿y³ tak krótko, niech ka¿dy, kto ucieka
w dzicz, pomy�li o nim przez chwilê. Nawet pomimo faktu, ¿e jak
g³osi wie� gminna, zajêty budow¹ i pokarmow¹ samowystarczal-
no�ci¹, znajdowa³ siê pod czu³¹ opiek¹ mamy, która mieszka³a
niedaleko i czêsto przynosi³a mu do domu prowiant, a mo¿e na-
wet robi³a pranie.

Walden by³o inspiracj¹ dla wielu dzia³aczy spo³ecznych, fi-
lozofów i my�licieli. Pomimo tego, ¿e eksperyment Thoreau z bu-
dow¹ domu nie by³ jakim� d³ugofalowym sukcesem, na zawsze
w pamiêci pozostan¹ mi jego wnikliwe przemy�lenia nad zachê-
ceniem studentów do budowy w³asnych chatek zamiast p³acenia
czynszu.
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Miejska mena¿eria

Kiedy� mieszka³em na dziesi¹tym piêtrze warszawskie-
go bloku przy ulicy Smyczkowej. Pewnego dnia samopoczu-
cie zepsu³ mi straszny smród. Po chwili zidentyfikowa³em jego
�ród³o. Z wentylacji wyci¹gn¹³em go³êbia, który zacz¹³ siê roz-
k³adaæ. Go³¹b to symbol natury w wielkim mie�cie. Symbol
dla mnie naturalnego dostosowania siê do miasta. Go³¹b by³
kiedy� ptakiem miejsc skalistych. A miasto... jak góry. Natu-
ralne podej�cie do miasta. Miasto jest. Naturalnie jest, nie-
skoñczone nowe naturalne habitaty. Oczywi�cie go³¹b te¿ jest
okazj¹ dla mi³o�nika survivalu miejskiego. Mój znajomy Kac-
per (teraz antropolog), w Poznaniu, gdy by³ jeszcze studen-
tem, polowa³ na go³êbie w okolicach rynku. Szczególnie pod
koniec miesi¹ca, jak mu siê skoñczy³a kasa.

Oczywi�cie ¿arcia jest w mie�cie wiêcej, co udowodnili
wyje¿d¿aj¹cy do pracy w Anglii Polacy wy¿eraj¹cy z miej-
skich sadzawek karpie i karasie. Oprócz go³êbi s¹ te¿ wrony,
gawrony czy kawki, pyszne w wieku m³odocianym, stare, ¿ylaste
i niedobre. Kiedy� te ptaki by³y u nas czêsto wrzucane do gara.

S¹ jeszcze psy i koty. Pewien kole�, który uciek³ z wiê-
zienia, opowiada³ mi, ¿e ¿ywi³ siê nimi. Wola³ psy. Koty mia³y
zbyt lej¹cy t³uszcz jak na jego gust.

W miastach oczywi�cie pozostaje jeszcze szperanie po
�mietnikach, szczególnie przy supermarketach i restauracjach.
Od¿ywianie siê w ten sposób to prawdziwy sport, wci¹ga to
ludzi, nazywaj¹ to dumpster diving. Ten rodzaj zdobywania
po¿ywienia to jeden z przejawów freeganismu, czyli wolno-
ganizmu - jedzenia wszystkiego, za co siê nie p³aci. A wiêc je-
dzenia ze �mietników, z pozosta³o�ci zbiorów, dzikich ro�lin i
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zwierz¹t. Mo¿na jeszcze zbieraæ jedzenie zostawione na stoli-
kach w du¿ych restauracjach. Na promie z Dover to Calais to
by³a moja ulubiona zabawa - czyhanie na �wie¿o pozostawione
obiady. Z regu³y po kobietach. Faceci zwykle nie odpuszczaj¹
i zjadaj¹ wszystko. Niestety moja znajoma, która te¿ uprawia³a
ten sport, z³apa³a z tego powodu pokarmow¹ zó³taczkê.

A myszy i szczury? No, mo¿na spróbowaæ. Choæ oso-
bi�cie za du¿o naczyta³em siê o chorobach przenoszonych przez
gryzonie. Arsena³ hantawirusów i innych �wiñstw, które roz-
przestrzeniaj¹, to chyba ewolucyjne przystosowanie do wszyst-
kiego, co nie-myszowate.

Kiedy� jecha³em do Krakowa autem, zapomniawszy
dokumentów, kart i pieniêdzy. Mia³em tylko dwie swoje ksi¹¿ki
i ledwo tyle benzyny, ¿eby do Krakowa dotrzeæ. Ksi¹¿ki po-
stanowi³em sprzedaæ i wróciæ za te pieni¹dze. Kiedy przyby-
³em do Krakowa, poczu³em siê g³odny. Ustawi³em siê w ko-
lejce po zupê dla bezdomnych. Trochê bez sensu, gdy¿ zaraz
zobaczy³em drzewo - jarz¹b szwedzki, obwieszony owocami.
Potem na Plantach by³y jeszcze inne jesienne jagódki. W po-
³udnie znalaz³em w kieszeni sze�ædziesi¹t groszy, kupi³em so-
bie bagietkê, a pó�niej sprzeda³em ksi¹¿ki i spokojnie wróci-
³em do domu.

Indiani�ci

Indiani�ci to mi³o�nicy Indian. Europejczycy bardziej
Indiañscy od samych Indian. Czy pamiêtasz, jak mia³e� sze�æ
lat i bawi³e� siê w Indian, nosz¹c na g³owie przepaskê, gdzie
doklei³e� trzy kurze pióra? Co sk³ada siê na ten wielki feno-
men Indian Prerii? To, ¿e tak wiele osób siê nimi fascynuje?
Wra¿enie niezale¿no�ci? Mocy? Heroizm ich walk? Europej-
czycy z Indianami Ameryki Pó³nocnej na pewno czuj¹ wspól-
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notê klimatyczn¹. To nie jacy� Pigmeje czy Buszmeni, którzy
mog¹ baraszkowaæ sobie nago, bo temperatura nie spada
poni¿ej zera. Lakota, Czarne Stopy czy Crow to my�liwi sma-
ganych wiatrem i mro�nych równin, poluj¹cy na zwierzêta po-
dobne do europejskich.

Ich mêsko�æ na pewno pobudza wyobra�niê Europej-
czyków o patriarchalnej, indoeuropejskiej historii. Zdziwieni
byliby jednak, gdyby im powiedzieæ, ¿e wiele plemion indiañ-
skich by³o matrylinearnych. Dziedziczyli w linii matki, a pozy-
cja kobiet by³a silniejsza ni¿ w dawnej Europie.

Tak idealizowani i wrzuceni do jednego wora Indianie
Ameryki Pó³nocnej to dziesi¹tki szczepów i jêzyków, ludzie
ró¿ni¹cy siê od siebie tak, jak Polak od Albañczyka, Gruzina
czy Baska. Jest wiêc w czym wybieraæ.

Indianie Lakota, jak i ró¿ne inne szczepy, tolerowali
homoseksualizm. Osoby �odmiennej orientacji� by³y berda-
che. Mieli wybór, czy staæ siê wojownikami. Mogli pozostaæ
w obozowisku jako ¿ona innego wojownika. Mieli opiniê osób
dok³adnych i perfekcyjnych. Rzeczy zrobione dobrze, chwa-
lono, mówi¹c, ¿e �pewnie zrobi³ je jaki� berdache�. Jak dale-
kie jest to od wci¹¿ s³yszanych wyzwisk od peda³ów.

Indianie Prerii to tak¿e tradycja poszukiwania wizji. Sza-
nuj¹cy siê wojownik tak¹ wyprawê powinien by³ odbyæ. Nie
zawsze mu siê to udawa³o. Przed wypraw¹ oczyszcza³ siê w in-
diañskiej ³a�ni. Wychodzi³ na �wiête miejsce, jak na przyk³ad
wierzcho³ek góry. Czyni³ sobie ³o¿e z ga³êzi i k³ad³ siê na nim.
Nie jad³ i nie pi³. Trzy, cztery dni, a¿ doprowadza³ siê na skraj
�mierci. I wtedy przychodzi³y duchy i wizje. Czasem, aby du-
chy jeszcze bardziej przywabiæ, sk³ada³ im ofiarê - odcina³
palec. Jak przynêtê dla ryby.

Wielka by³a wiara Indian w sny i wizje. Mocne wizje
senne trzeba by³o odegraæ, opowiedzieæ, wcieliæ w ¿ycie.
�wietnie ilustruje to ksi¹¿ka �Black Elk speaks�.



91

Je�li mia³bym powiedzieæ, czego najbardziej brakuje
naszej wspó³czesnej cywilizacji, czym najbardziej ró¿nimy siê
od pierwotnych przodków, to chyba wybra³bym poszukiwa-
nie wizji (jego brak). St¹d pustka, st¹d instynktowne poszuki-
wanie narkotyków jako wulgarnego spe³nienia pierwotnych
wizyjnych obrzêdów.

Kiedy� wybra³em siê na zlot mi³o�ników Indian. Nie
mia³em ze sob¹ tipi, tylko zwyk³y plastikowy namiot. Dlacze-
go o tym piszê? Bo pierwsze pytanie, jakie mi zadano, doty-
czy³o tego, jaki mam namiot. Ci z tipi obozowali w centrum, ci
z namiotami ze sklepów na boku. Ci drudzy tworzyli jakby
rezerwat podludzi, gapiów, osób nie-w-pe³ni-indiañskich. Bacz-
nie byli obserwowani przez tzw. indiañsk¹ policjê. Przy jed-
nym z ognisk jaki� cz³owiek wyci¹gn¹³ gitarê i cichutko zanuci³
piosenkê Boba Dylana. Po kilku minutach przybiegli owi poli-
cjanci i powiedzieli: �Proszê przestaæ! Tu siê nie gra muzyki
nie-indiañskiej!� Przy s¹siednim ognisku siedzia³a indianistka
w ponczo. Gra³a jakie� takie peruwiañskie melodie na fujarce.
Jej nie powstrzymali. Widocznie inkaskie klimaty mniej siê k³ó-
ci³y z imprez¹ ni¿ Dylan.

Pod obóz zajecha³ volkswagen transporter. Wysun¹³ siê
z niego kole� w pióropuszu. Zagadn¹³em go o co�, czuj¹c, ¿e
mogê mieæ do czynienia z jednym z weteranów. �Mo¿esz mó-
wiæ do mnie Siuks� - powiedzia³. Za nim z samochodu wynu-
rzy³a siê kobieta w d¿insowej bluzie i spodniach, jego ¿ona.
I to by³ standard. Pó³nadzy faceci w przepaskach biodrowych
z kawa³kami skóry z przodu i z ty³u, i w pióropuszach albo
z pojedynczymi orlimi piórami, rozstawiaj¹cy tipi. I z nimi ¿ony
i dziewczyny, w sukienkach w kwiaty albo d¿insowych blu-
zach. Wlok¹ce zakupy, butle z gazem i bêbny.

Ten niewyobra¿alny niedobór prawdziwych squaw, naj-
lepiej z obna¿onymi, zwisaj¹cymi do pasa piersiami, bardzo
mnie irytowa³, tworzy³ pewien estetyczny dysonans. Rozumiem
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jednak, ¿e potrzeba bycia Indianinem przebranym to swego
rodzaju kryptotranswetytyzm, w szerokim tego s³owa znacze-
niu. Transwestytyzm w znaczeniu nie takim, ¿e mê¿czyzna chce
byæ przebrany za kobietê, ale takim, ¿e mê¿czyzna mo¿e byæ
przebrany i pomalowany, dziwny, z pióropuszem, z koralika-
mi. O ile kobiety ju¿ dawno wywalczy³y sobie du¿o praw do te-
go jak byæ ubrane, mê¿czy�ni dopiero to robi¹.

Na zje�dzie by³ nawet pewien Indianin. Pewnie jaki�
honorowy go�æ z plemienia X. Podpatrzy³em go akurat, gdy
zajecha³ na parking. Wysiad³ z samochodu, spojrza³ na obóz.
I przysiad³. Ca³y trz¹s³ siê. Ze �miechu. Po chwili pozostawa-
nia w tym przykurczu zorientowa³ siê, ¿e go namierzyli gospo-
darze. Wsta³ i przybra³ kamienn¹ twarz wodza. I jakby od nie-
chcenia otrzepa³ z kurzu swój czteropak z piwem Lech.

Udawanie Indian mo¿e siê wydawaæ spraw¹ dziecinn¹ i
naiwn¹. Jest jednak rzecz¹ powa¿n¹. Rodzi napiêcia na linii
Indianie i nie-Indianie. Czasem czyta siê protesty indiañskich
starszych i medicine-menów z powodu tego, ¿e biali, którzy
wpierw Indian wymordowali, wydziedziczyli i zniewolili, teraz
kradn¹ ich tradycjê. Czyli Indianie zachowuj¹ siê odwrotnie
ni¿ aposto³owie Ko�cio³a, którzy chcieliby, ¿eby nawet Ara-
bowie, Chiñczycy i Papuasi przyjêli Bibliê, niszcz¹c przy oka-
zji w³asn¹ rdzenn¹ kulturê. Indianie przypominaj¹ bardziej ̄ y-
dów, traktuj¹cych swoj¹ religiê i kulturê jako sprawê wewn¹trz-
narodow¹. Oczywi�cie i w�ród Indian s¹ �odszczepieñcy�,
którzy, kto� mo¿e powiedzieæ �nieopatrznie�, dziel¹ siê swo-
imi zwyczajami.

Oczywi�cie biali od Indian przejmuj¹ zwykle zewnêtrz-
ne rzeczy, mi³e, ³atwe i przyjemne. Stroje, wzory, tipi. Niektó-
rzy siêgaj¹ dalej. Po ceremonie, ale zwykle te przyjemne, jak
indiañska sauna. Na poszukiwanie wizji, po³¹czone z cztero-
dniowym postem od jad³a i wody, poprzedzone z³o¿eniem (od-
ciêciem) w ofierze swojego palca, wybieraj¹ siê nieliczni.
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Sam sza³as potu - inaczej indiañska sauna, angielskie
sweatlodge, lakockie inipi - jest �wietnym przyk³adem miê-
dzykulturowych dysonansów i problemów. Sza³as potu wy-
stêpuje lub wystêpowa³ jako element ¿ycia bodaj¿e wszyst-
kich szczepów Indian Ameryki Pó³nocnej. Poza swoim me-
chanicznym dzia³aniem, jak sauna, czyli rozgrzane kamienie
polewane wod¹ w niewielkiej przestrzeni, mia³ swoje g³êbokie
aspekty religijne, magiczne, spo³eczne i zdrowotne. Tak jak
szaman ³¹czy w sobie cechy kap³ana, medyka i uczonego, tak
sza³as potu ³¹czy w sobie elementy sauny, ³azienki, ko�cio³a i
pubu. Wykorzystywany by³ bowiem do oczyszczenia w sze-
rokim tego s³owa znaczeniu: od relaksu po polowaniu, przez
leczenie chorego, do oczyszczenia przed wyj�ciem na poszu-
kiwanie wizji.

Ceremonie sza³asu potu by³y przez w³adze USA zwal-
czane, a do niedawna formalnie nielegalne. Zaprzestanie od-
bywania tych obrzêdów wp³ywa³o niekorzystnie nie tylko na
morale Indian w rezerwatach, ale i na ich zdrowie i higienê.

Tymczasem w drugiej po³owie XX w. ceremonie sza³a-
su potu sta³y siê popularne w pewnych krêgach bia³ych, wpierw
pomiêdzy cz³onkami ruchów hipisowskich i post-hipisowskich,
a potem w szeroko rozumianym New Age.

Jedni odprawiali sza³as potu w sposób ortodoksyjny,
zgodny z przekazanymi zwyczajami danego plemienia, trzy-
maj¹c siê tego wiernie, aby uszanowaæ dawne tradycje, a mo¿e
z obawy przed duchami. Inni przejêli jedynie zewnêtrzn¹ for-
mê, czyli saunê w ma³ym wigwamie, przykrytym na przyk³ad
kocami, do wnêtrza którego wnosi siê roz¿arzone kamienie
umieszczane w do³ku na �rodku. I jedni i drudzy nara¿ali siê na
krytykê. Pierwsi oskar¿ani byli przez wielu Indian o kradzie¿
ich obyczajów, drudzy o powierzchowne, sportowe trakto-
wanie ceremonii.

Sam odprawiam sza³as potu na po³y sportowo, na po³y
tradycyjnie. I uwa¿am, ¿e mam do tego prawo. Po pierwsze



94

dlatego, ¿e Indianie przejêli od nas te¿ wiele rzeczy. Jak globa-
lizacja, to globalizacja. Czyta³em kiedy� ksi¹¿kê Raymonda
Bucko zatytu³owan¹ The Lakota Ritual of the Sweat Lodge,
katolickiego kapelana Lakotów, który opisywa³ swój udzia³
w sza³asach potu u Lakotów. Sami Indianie te¿ zreszt¹ zmo-
dyfikowali swoje podej�cie do swojej ³a�ni. Podobno z braku
drewna rozgrzewaj¹ kamienie... przez palenie opon. Po dru-
gie, nawet je�li pewni cz³onkowie ró¿nych szczepów s¹ prze-
ciwni przenoszeniu tych rytua³ów, traktujê tê wiedzê jako wy-
kradzion¹. Prawdziwa tajemnica pozostaje tajemnic¹. Skoro
kto�, gdzie�, kiedy� siê tego nauczy³ i wyniós³, to odpowiada
za to konkretna osoba. Po trzecie, wyznajê doktrynê �owo-
cu�, czyli, jak to powiedzia³ sam Jezus (Mt, 7, 16-20):

Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera siê winogrona
z ciernia albo z ostu figi?
Tak ka¿de dobre drzewo wydaje dobre owoce, a z³e drze-
wo wydaje z³e owoce.
Nie mo¿e dobre drzewo wydaæ z³ych owoców ani z³e drze-
wo wydaæ dobrych owoców.
Ka¿de drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, bêdzie
wyciête i w ogieñ wrzucone.

Je�li widzê, czujê, ¿e co� przynosi dobre owoce albo
przynajmniej nie przynosi z³ych, to mogê to robiæ. Inn¹ wersj¹
tej doktryny jest podej�cie Indian do snów: sny nale¿y trakto-
waæ powa¿nie. Je�li komu� siê co� wy�ni³o, to powinien to
odegraæ na jawie, a jawa weryfikuje moc snu. Przypomnia³ mi
siê tu bohater ksi¹¿ki Nabokova Two leggings: the making
of a crow warrior, któremu przy�ni³a siê zmiana w rytuale
sza³asu potu. Starsi szczepu zgodzili siê na zmianê rytua³u pod
warunkiem, ¿e przyniesie to konkretny, pozytywny efekt. I przy-
nios³o. A wiêc wy�niwszy co�, mam prawo to wprowadziæ
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w ¿ycie, je�li biorê odpowiedzialno�æ za owoce. A mi siê wy-
�ni³ sza³as potu pod polskimi brzozami, gdzie wzywam duchy
mojego lasu. Zreszt¹ mo¿e wcale nie uciekam od w³asnych
tradycji, ale do nich wracam. Na terenie obecnej Ukrainy sta-
ro¿ytni Scytowie rozgrzewali siê pod skórzanymi sza³asami
opartymi na tyczkach, gdzie wk³adano gor¹ce kamienie. Scy-
towie co prawda posypywali je konopiami...

Przep³yw

Jadê w³a�nie autobusem z Tarnowa do Krosna. Zapcha-
nym po brzegi, �mierdz¹cym od potu. Kierowca weso³o wy-
krêca kierownic¹ i wymachuje wajch¹ biegów. Zwykle spoty-
kam bardziej ponurych i sfrustrowanych. Ten jest naprawdê
mi³y i tryska szczê�ciem. Co czyni ludzi tak ró¿nymi, ¿e jedni
potrafi¹ byæ szczê�liwi spêdzaj¹c ¿ycie jako kierowcy  auto-
busów, a inni nie? To, co czeka ich po powrocie do domu czy
wrodzone nadawanie siê na kierowcê? Niektórzy ludzie wy-
konuj¹ przez ca³e ¿ycie bardzo powtarzalne czynno�ci i wy-
daj¹ siê byæ zadowoleni. Kiedy� zmuszony by³em pracowaæ
przez dwa tygodnie w angielskiej rze�ni. Sta³em przy ta�mie
osiem godzin, zdzieraj¹c skórê z trzech tysiêcy �wiñskich brzu-
chów dziennie. Sta³a ko³o mnie Angielka, Sara, kobieta oko³o
piêædziesi¹tki, sama wygl¹da³a jak ró¿owa �winka, a¿ cud, ¿e
jej nie przerobili na parówki. Mieszka³a pó³ kilometra od rze�-
ni. Zapyta³em, od jak dawna stoi przy tej ta�mie. Odpowie-
dzia³a, ¿e ca³e ¿ycie, znaczy siê, odk¹d skoñczy³a szko³ê �red-
ni¹. �I like it here� - powiedzia³a (�Lubiê tu byæ�). A ja widzia-
³em kwitn¹ce na zewn¹trz rze�ni ¿onkile i czu³em zapach tra-
wy. Nie by³em szczê�liwy.

Jak pokaza³y badania Mihály Csíkszentmihályi'ego, lu-
dzie zwykle deklaruj¹ poczucie najwiêkszego szczê�cia, kiedy
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s¹ w stanie �flow�, przep³ywu, kiedy ich �wiadomo�æ nie na-
potyka zbytniego oporu, ich my�li i czyny p³yn¹ zgodnie z tym,
jak zamierzali, zgodnie z tym, co ich interesuje lub co nie spra-
wia wiêkszej trudno�ci. Najlepiej, ¿eby by³o to co�, co nieco
anga¿uje, a wiêc jazda samochodem, praca w biurze, kopanie
rowu. Takie rzeczy jak rodzina czy seks, o dziwo, w bada-
niach s¹ dalej. To taka podbudowa, która siê te¿ liczy, ale
w codziennym poczuciu szczê�cia króluje �flow�.

Jakie poczucie przep³ywu mieli pierwotni ludzie? Pew-
nie czasem te¿ du¿e, bo i czas przep³ywa³ im przez palce. Ko-
biety wykopywa³y z ziemi jadalne le�ne bulwki, tak jak dzi�
kopi¹ ziemniaki. A mê¿czy�ni naprawiali sw¹ broñ lub wêdro-
wali na polowanie. By³y i okresy zgrzytu, jak g³ód, choroba
czy nag³a zmiana pogody. Fascynuje jednak to, ¿e ludzie maj¹
takie ró¿ne potrzeby.

Wspó³czesne urz¹dzenia bardzo czêsto dostarczaj¹ oka-
zji do rozp³yniêcia siê w �przep³ywie�: jazda samochodem, ogl¹-
danie telewizji, surfowanie po internecie. Z drugiej strony ro-
�nie specjalizacja. Oczekuje siê od nas, ¿eby�my wykonywali
jedn¹ funkcjê: bycia sekretarkami, kierowcami, nauczyciela-
mi, fryzjerami. Kiedy� ludzie chodzili do pracy na piechotê lub
przynajmniej spacerowali na przystanek autobusowy i musieli
staæ w ciasnym autobusie. Teraz je¿d¿¹, a pewne miê�nie cia³a
nie pracuj¹ prawie w ogóle.

Cz³owiek pierwotny mia³ konieczno�æ i sposobno�æ
przyjmowaæ ró¿norodne pozycje i wykonywaæ ruchy, które
my rzadziej wykonujemy: noszenie ciê¿arów na g³owie, kuca-
nie, ¿eby zrobiæ kupê, podkradanie siê do zwierzyny, noszenie
dziecka na plecach itd. No i du¿o tañczy³. Osobi�cie nie lubiê
tañczyæ, ale kiedy prowadzê wyk³ady, siedzê na stole i ma-
cham nogami. I od czasu do czasu chodzê po swoim lesie  na
czworakach, dla zmiany perspektywy.
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Polowanie

Rzecz¹, która by³aby dla mnie najtrudniejsza w na�la-
dowaniu moich pierwotnych przodków, jest bycie prawdzi-
wym ³owc¹. Nie lubiê zabijaæ zwierz¹t i mam s³aby refleks
i wytrzyma³o�æ. Jad³em ju¿ ryby z³owione w³asnymi rêkami,
¿aby i jaszczurki. Jad³em zwierzêta rozjechane przez samo-
chody i ptaki, które wypad³y z gniazd. Nie nauczy³em siê jed-
nak sztuki zabijania wiêkszych zwierz¹t. Kiedy�, kiedy jesz-
cze my�la³em, ¿e nauczê siê polowaæ, a by³o to w pierwszym
roku mieszkania w mojej wsi, poszed³em na bardzo d³ugi spa-
cer wzd³u¿ grzbietu poro�niêtego buczyn¹. Widzia³em siebie
z ³ukiem, poluj¹cego na jelenie. By³o to takie namacalne. I na-
gle... nagle zobaczy³em le¿¹c¹ na ziemi sarnê. Bez ruchu. By³a
ciep³a. Mia³a ranê na tu³owiu, od strza³u. K³usownicy - pomy-
�la³em. Schowa³em siê w gêstwinie i czeka³em, co bêdzie da-
lej. Po pó³ godzinie postanowi³em im zgarn¹æ tê sarnê. Nie
wiem, co mnie podkusi³o. Stwierdzi³em, ¿e fakt, i¿ dostrze-
g³em sarnê daje mi prawo do stanowienia o jej losie. Ta zagu-
biona, zastrzelona sarna to dar od Opatrzno�ci dla mnie. Za-
rzuci³em j¹ na plecy, ciê¿ka by³a. Zdecydowa³em siê, ¿e prze-
ci¹gnê j¹ wzd³u¿ parowu, a potem ukryjê i przyniosê do domu,
w kawa³kach (jak?) w plecaku. Przera¿ony by³em t¹ wielk¹
mas¹ cia³a. Jak to pokroiæ? Zawsze chcia³em oprawiæ sarnê,
nauczyæ siê jak szybko i sprawnie rozdzielaæ skórê i poszcze-
gólne organy i partie miêsa. No i mia³em okazjê. Bêdê móg³
swoje postne zupki z pokrzyw wzbogaciæ gulaszem z sarny.

No wiêc wlok³em j¹ dwa kilometry. A¿ s³yszê: �Stój, bo
ciê zastrzelimy!�. By³em otoczony. Trzydziestu my�liwych w mo-
rach, w kapeluszach z piórkiem. �Sk¹d jeste�?�. �Z Pietruszej
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Woli�- mówiê (oni byli chyba z s¹siedniej wsi). Nie uwierzyli
mi, by³em nowy i nie wiedzieli, kim jestem. �Ty nie pierdol
chuju, ¿e jeste� z Pietruszej Woli, ino dawaj sarnê i spierdalaj,
bo ciê zastrzelimy�.

Sarnê dane mi by³o oprawiaæ kilka lat pó�niej. Znów
darowan¹. Siostra krêci³a swój film T. Rickster w Lesie £a-
giewnickim w £odzi. Potrzebna by³a le¿¹ca na �niegu zwierzy-
na, wiêc j¹ kupi³a. Nie mia³a ju¿ trzewi, ale i tak roboty z kro-
jeniem by³o ho, ho! Mój s¹siad, Piotr, zacz¹³ po indiañsku.
Przemówi³ do martwej sarny i przeprosi³ j¹ za jej �mieræ,
a w usta w³o¿y³ jej odrobinê tytoniu.

Karma

By³ piêkny, lipcowy poranek. Robotnicy budowali w³a-
�nie rusztowanie do remontu ko�cio³a. Piêli siê z deskami co-
raz wy¿ej. Czasem przychodzili do nas po wodê do studni.
Dzisiaj te¿ pojawi³ siê jeden. Nie mia³ jednak butelki w rêce.
- We� pan to! - robotnik trzyma³ cztery pokrwawione ptaszki.
Trzy ju¿ nie ¿y³y, ale by³y jeszcze ciep³e, jeden, z roztrzaskan¹
g³ow¹ i ze zdeformowan¹ nog¹, jeszcze podrygiwa³.
- Dlaczego ja?
- Bo pan wszystko ¿resz, s³ysza³em. Szkoda ¿eby siê mia³o
zmarnowaæ. Z gniazda wypad³y.
- Dawaj - powiedzia³em.

U³o¿y³em je na deseczce. Tego co jeszcze drga³, dla
oszczêdzenia mu cierpieñ ciachn¹³em tasakiem. Ledwo opie-
rzone by³y. Skóra zesz³a z nich za jednym poci¹gniêciem. Zro-
bi³em z nich szasz³yki. Pycha.

Poszukiwanie ró¿norodno�ci jest czym� naturalnym. To
nie snobizm ani wyuzdanie. Co� nowego, co wykracza poza
dotychczasowe doznanie, poci¹ga. Strach przed nowym jest,
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ale je�li otwieramy swe zmys³y na pewne doznanie: pokarmy,
podró¿e, seks, zawsze pojawia siê ta chêæ: wiêcej i dalej. Trzeba
umieæ siê zatrzymaæ.

Kiedy� przyszed³ s¹siad i powiedzia³:
- Kupisz nietopyrza?
- A po co mi nietoperz? - zapyta³em.
- Ty wszystko skupujesz, my�la³em, ¿e wymy�lisz dla niego
co�. Mo¿e go zjesz, albo zasuszysz, albo gdzie we Warszawie
sprzedosz. Ja cie znom, ty na tym interes zrobisz.

Przelotnie pojawi³a siê we mnie nieodparta pokusa zje-
dzenia nietoperza. Po chwili pomy�la³em jednak o w�ciekli�-
nie, któr¹ przenosz¹, ich czarnym futrze, drobnych kostkach i o
ustawie o ochronie gatunkowej zwierz¹t. Na wszelki wypadek
zapyta³em o cenê, ¿eby znaæ aktualn¹ rynkow¹ warto�æ nieto-
perza na Podkarpaciu.
- No... dwo wina.
- Za drogo - powiedzia³em.
- Za drogo?

Odezwa³a siê ¿y³ka handlowa i u niego:
- Widzisz nietopyrz mo dwo skrzyd³a to i dwo wina sie nale¿om.
- Masz tu na jedno i wypu�æ go.
- Bedzie. I tak nik inny go nie kupi.
I fru, nietoperz poszybowa³ pod mój dach.

Przypomnia³em sobie wtedy, jak opowiadano mi w dzie-
ciñstwie, ¿e nietoperz jest wys³annikiem diab³a. Jeszcze pod
koniec XX wieku niektórzy mieszkañcy Krosna wy³apywali
nietoperze, suszyli je i wieszali na strychu jako swoisty amulet.

Nie wiedzia³em wtedy, ¿e za kilka lat dowiem siê, ¿e
w niektórych zapad³ych zak¹tkach Indochin jada siê nietope-
rze. A ja przegapi³em tak¹ szansê. Kiedy pojecha³em do Taj-
landii, na darmo pyta³em o gulasz z nietoperza. Jada siê go
jedynie w jednym regionie tego kraju, tam gdzie nie dotar³em.
I jeszcze na Guam. I te¿ podobno siê mo¿na zaraziæ od nich
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ró¿nymi wirusami. A m³odzi tam to ju¿ w ogóle nie chc¹ je�æ
nietoperzy. Opowiada³em tê historiê swoim miêdzynarodowym
studentom z Warsaw International Studies in Psychology. Rêkê
podnosi studentka z Ghany. U nich te¿ jedz¹ i to powszechnie.

Przynoszono mi nie tylko nietoperze, ale od czasu do czasu
w miarê �wie¿e, inne, demoniczne zwierzêta, które zginê³y tra-
giczn¹ �mierci¹, zapewniaj¹c¹ �wie¿o�æ: jaszczurki przeciête
na pó³ przez kosiarkê czy zaskroñce rozjechane przez auta.

Albert

Albert interesowa³ siê medycyn¹ chiñsk¹. Ca³y czas po-
wtarza³ mi, ¿e jem wilgotne pokarmy, ¿e muszê siê wysuszyæ, bo
mój organizm zebra³ w sobie za du¿o wody. Odwiedzi³ mnie
kiedy�, gdy budowa³em sobie w lesie nowy sza³as z ga³êzi i su-
chych traw. Prawdê mówi¹c, nie tylko gada³ o swojej medycy-
nie, ale i nosi³ ga³êzie.
- Dlaczego nie kupisz p³ótna na tipi?
- Bo chcê, ¿eby by³o naturalne. Widzisz, tipi robi¹ w fabryce,
mo¿e z jakich� importowanych sznurów.
- A mi siê podoba p³ótno... Zreszt¹ ta trawa, któr¹ zbierasz,
ro�nie tu na ³¹ce, w lesie jej nie ma. £¹ka nie jest naturalna, tylko
las jest naturalny.
- Ale jest organiczna - broni³em siê.
- Ta konstrukcja, sto¿ek, kilka kijów zwi¹zanych i przykrytych
such¹ traw¹, to chyba najprymitywniejszy typ chaty ludzko�ci -
doda³em.
- Najprymitywniejszy, ale wcale nie taki fajny, he, he - zaatako-
wa³ Albert. - Popatrz, te dr¹gi buduj¹ce konstrukcjê bêd¹ na
ciebie negatywnie energetycznie oddzia³ywaæ. No i ta sto¿ko-
wata konstrukcja wed³ug Chiñczyków zabiera cz³owiekowi yang.
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- Mo¿e masz racjê, pó³kolisty wigwam rzeczywi�cie ma milszy
kszta³t. Szkoda tylko, ¿e wolniej siê go robi....

Albert by³ zawsze jednym z najbardziej naturalnych lu-
dzi, jakich zna³em. Niczym siê nie wyró¿nia³, by³ jednak m¹dry
i spokojny. I niesamowicie powolny. Widaæ by³o, jak rozwa¿a
ka¿d¹ my�l w piêædziesiêciu kombinacjach. Jako astrologicz-
ny byk, wiedzia³ czego chce.

Kiedy�, siedz¹c z nim przy ognisku, zacz¹³em siê zasta-
nawiaæ, co ³¹czy wszystkich moich znajomych. Byli w�ród nich
profesorowie i w³óczêdzy, zawodowi schizofrenicy, biznesmeni
i drwale. Wtem u�wiadomi³em sobie to. Nie chodzili codziennie
do pracy. To znaczy pracowali: od czasu do czasu, albo wtedy
kiedy chcieli, albo ze dwa dni w tygodniu (jak siê jest naukow-
cem, trzeba pracowaæ...), jednak nie mieli tego od siódmej do
trzeciej. Nazwijmy to po imieniu - niewolnictwa27.

Pewien wódz plemienia Nez Perces powiedzia³, t³uma-
cz¹c dlaczego nie podejmuj¹ normalnego zachodniego ¿ycia:
�Moi synowie nie bêd¹ pracowaæ, wtedy ich sny straci³yby moc�.

Wiêc mo¿e zadajê siê z lud�mi, których sny maj¹ moc?
Mo¿e... Osobi�cie uwa¿am sny za wielki dar, a ich �wiado-
mo�æ i ³¹czno�æ z nimi za podstawê duchowego rozwoju, po-
cz¹tek jedno�ci osobnika w sobie i jedno�ci z wszech�wia-
tem. To ciekawe, ¿e najbardziej wyraziste sny mia³em, kiedy
mieszka³em w Warszawie, w ma³ym, prawie pustym pokoiku
w szarym bloku. Wyniesienie siê na wie�, o dziwo, mo¿e chwi-
lowo (na czterna�cie ju¿ lat...), rozproszy³o we mnie ten senny
potencja³. No a mo¿e go po czê�ci spe³ni³em. A mo¿e lepiej
mniej �niæ? W sumie w Warszawie te¿ nie �ni³em okropnie
intensywnie. Wiele by³o biegania po pustych wzgórzach, po-
ro�niêtych kostrzew¹ owcz¹ i ró¿nymi kwiatami. Zale¿nie od
dnia: firletkami, krokusami, goryczk¹. To w³a�nie firletki wo³a-

27Tutaj moja korektorka Ania Wojciechowska, na co dzieñ etatowa
nauczycielka dopisa³a: �A ja? :-)�
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³y mnie w warszawskich snach, krzycz¹c: �Wracaj do nas, do
³¹k, do gór�. W tym pustym pokoiku o bia³ych �cianach i zie-
lonej pod³odze, w szarym bloku, patrz¹c na �wiat³a pêtli tram-
wajowej, �ni³em, ¿e po drugiej stronie Wis³y, na Pradze, wy-
ros³y góry. Coraz wy¿sze wapienne klify, jak na podkrakow-
skich ska³kach. Senna unia Krakowa z Warszaw¹. Szuka³em
w tych latach w Warszawie miejsc naturalnych. S¹. Gdzie�
zagubione pomiêdzy rozjazdami. W nocy chadza³em na Kopê
Cwila. Górkê usypan¹ podczas budowy ursynowskiego osie-
dla. W kszta³cie zikkuratu. Siedzia³em tam czêsto pomiêdzy
dwudziest¹ drug¹ i pó³noc¹. Parê osób z psami. Dlaczego nikt
inny nie chcia³ siedzieæ na jej czubku? Dooko³a mnie pêdzi³y
samochody i miga³y �wiat³a okien w blokach. A mo¿e czekali
a¿ zejdê, ¿eby zaj¹æ moje samotne miejsce? No i Wis³a, dzika,
piêkna rzeka. Pamiêtam urodziny Sary, kiedy palili�my ogni-
ska na skutym kr¹ lodzie i czyta³em jej Ma³ego Ksiêcia.

Ryby

Kiedy kto� mówi: dziki cz³owiek, s³yszê s³owa Daniela
Olbrychskiego w Panu Wo³odyjowskim. �Jam jest Azja Tu-
chajbejowicz�. S³yszê jak rozrywa koszulê i pokazuje swój
znak - wytatuowane na piersi ryby. Rysunek na ciele. Pierw-
sze ubranie cz³owieka. Tatua¿ to ju¿ jednak rzecz wtórna.
Pierwsze by³o smarowanie glin¹ i popio³em. Malowanie ko-
biecych piersi roztartymi poziomkami i malinami. Rysowanie
na tu³owiu okrêgów i spiral wêglem drzewnym. Smarowanie
twarzy krwi¹. Malowanie na nosie pod³u¿nej, ¿ó³tej prêgi.
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¯ar
Cz³owiek mo¿e chodziæ po ogniu. W³a�ciwie nie po ogniu,

ale po ¿arze. Rozpala siê du¿e ognisko z ga³êzi lub szczapek,
a kiedy wypali siê w ma³y stos czerwonych wêgielków, jak
orzechy, rozgrzebuje siê je. I ka¿dy, prawie ka¿dy mo¿e po
nich przebiec. Niewiarygodne, ale prawdziwe. I wci¹¿ nie ma
dobrego fizycznego wyt³umaczenia. Musi byæ jaka� warstwa
izolacyjna, bo przecie¿ d³oñ po³o¿ona na takim ¿arze parzy siê
niemi³osiernie, nie mówi¹c o kolanach czy ³ydkach, brrr.

A wiêc mamy ¿aroodporne stopy. Jeste�my wiêc nie tylko
wodnymi ma³pami, dzieæmi rzek i oceanów, urodzonymi, jak
hipopotamy i delfiny, do odkrywania wodnych spi¿arni. Ale
jeste�my te¿ dzieæmi Peruna, b³yskawicy, ognia i po¿ogi. Pew-
nie biegali�my dawniej po wypalonych, tl¹cych siê jeszcze la-
sach i sawannach, po ciep³ym popiele, zbieraj¹c na wpó³ zwê-
glone antylopy.

A mo¿e odkryli�my ten dar pó�niej? Obrzêd chodzenia
po ¿arze jest obecny w niektórych kulturach w po³udniowej
Azji, na Hawajach, w ró¿nych tajemnych islamskich bractwach,
a w Europie przechowali go Bu³garzy.

W Bu³garii zwyczaj chodzenia po ¿arze nazywa siê ne-
stinarstwo. Nestinari wchodz¹ w ¿ar z ikonami, najczê�ciej taki
obrzêd odbywa siê w dzieñ �wiêtych Konstantyna i Eleny,
pod koniec maja. Przetrwa³ w kilku wsiach po³udniowo-
wschodniej Bu³garii, w górach Strand¿a.

Chodzenia po ¿arze nauczy³ mnie Wojtek Jó�wiak. Zbie-
rali�my wielki stos ga³êzi, pociêtych i po³upanych w niewielkie
szczapki, jak do pieca. Kiedy stos siê dopala³, kiedy ¿ar sk³a-
da³ siê z pomarañczowych rozgrzanych bry³ek wielko�ci orzesz-
ka, kiedy znika³ p³omieñ, rozgarnia³o siê go. Uk³ada³o siê gra-
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biami parometrow¹ �cie¿kê i... wchodzi³o siê. Bardzo siê ba-
³em za pierwszym razem i zawsze bardzo siê bojê. Przej�cie
kilku kroków po ¿arze wydaje siê wbrew ludzkiej naturze,
wydaje siê czym� totalnie magicznym, ale i niemo¿liwym, i per-
wersyjnym. Nie wszyscy siê boj¹. Niektórzy wrêcz na ¿arze
tañcz¹.

Warsztaty Wojtka, na których robi chodzenie po ogniu,
s¹ bardzo powa¿ne i tworz¹ pewn¹ liturgiczn¹ ca³o�æ. Ognio-
wi sk³ada siê ofiary. Do ognia siê przemawia. I, broñ Bo¿e, nie
pije siê piwa. Uczestnicy tych warsztatów - przypuszczam -
my�l¹, ¿e gdyby po wypiciu piwa wej�æ w ogieñ, poch³on¹³by
ich ¿ywcem.

Tymczasem by³em �wiadkiem obrzêdu chodzenia po
¿arze piwem inicjowanego. W Uniwersytecie Ludowym we
Wzdowie co roku w noc �wiêtojañsk¹ pali³o siê Wickermana
- Wierzbina. Wielk¹ wiklinow¹ kuk³ê. Ze spalenia ¿aru po-
wstaje wielki kr¹g. A¿ prosi siê, ¿eby w niego wej�æ. I widzia-
³em, jak ludzie wchodzili w niego rozochoceni muzyk¹, po piêciu
Warkach, i nie maj¹c pojêcia, jak siê po ogniu chodzi. Nie bez
powodu Papie¿ Klemens wzywa³ na ³o¿u �mierci  �...sancta
piva di Polonia... sancta biera di Warka...�.

Wêch

Wêch nam siê stêpi³ zanim zostali�my lud�mi. Jeste�my
jak ma³py bardzo wzrokowi. Lecz wêch jest i ci, co go u¿y-
waj¹, daleko zachodz¹. Naszym dzieciom odbiera siê wêch.
Og³upia siê je wzrokiem, czasem d�wiêkiem. Rzadziej daje siê
im dotyk. A wêch? Czy dzieci w szkole maj¹ jedn¹ tygodnio-
wo lekcjê edukacji wêchowej? Do�wiadczaj¹ tego tylko nie-
widomi, z konieczno�ci. Nasz naturalny pokarm w lesie, to, co
jest dla cz³owieka jadalne, nie bardzo ró¿ni siê od tego, co je
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dzik. A dzik wywêszyæ potrafi. Ile¿ to rz¹dków ¿o³êdzi, które
posadzi³em, wyjad³y dziki. Przesta³y, gdy przykry³em je �mier-
dz¹cymi ga³êziami czarnego bzu. Ile¿ to k³¹czy ¿ywca wyjad³y...

Co wywêszyæ mo¿e cz³owiek? Du¿o, w du¿ym stopniu
to kwestia treningu. Roz³o¿enia rzeczy na sk³adniki pierwsze.
Ju¿ wiem, jak pachnie szczur. Wywêszê go w stodole. I wiem,
jak pachnie lis. Te¿ go wywêszê. Jak pachn¹ butwiej¹ce li�cie
olchy, a jak dêbu. Buka jeszcze inaczej. Jest las, który pachnie
malinami, i taki, który pachnie je¿yn¹. I taki, który pod�mier-
duje pokrzyw¹. I murawy, po których gdy siê chodzi, wydaj¹
z siebie po kolei �wie¿y zapach macierzanki, aptecznie zala-
tuj¹ dziurawcem, a dalej pachn¹ jak mokre w³osy, kostrzew¹.
Idziesz dalej, a zalatuje ciê zapach ziemi ze �wie¿ego kretowi-
ska i piór martwego go³êbia grzywacza.

Mu³ nad potokiem po�mierduje tlenkiem ¿elaza. Ze �ró-
de³ka wydobywaj¹ siê b¹belki gazu. M³aka pachnie kaczeñ-
cem, skrzypem i walerian¹. Wchodzisz w b³oto trzy metry da-
lej, zaskoczenie - aspirynowy aromat k³¹czy wi¹zówki i go�-
dzikowo-b³otny zapach kuklika.

Te zapachy wpierw trudno rozdzieliæ. Powoli jednak
uczysz siê, co, gdzie i jak pachnie. Mnie pomog³o zbieranie
ro�lin na nasiona. Kiedy na strychu suszy³y siê sterty jednego
gatunku, mo¿na by³o siê nauczyæ zapachu ka¿dego z nich osob-
no. Dok³adnie i dog³êbnie. Raz ca³y strych pachnia³ krwawni-
kiem, innym razem wiesio³kiem, z³ocieniem czy firletk¹. Z³o-
cieñ uspokaja podobnie jak rumianek. Obcowanie z nim koi
duszê. Wiesio³ek te¿ pachnie s³odko, lekko waniliowo, jak cia³o
m³odej dziewczyny o oliwkowej skórze. Firletka podobnie,
czuæ tam jednak i nutê perfum. Chaber ³¹kowy - bije od niego
sztywna i spokojna gorycz.



106

Li�cie

�Piraha nie jedz¹ li�ci� - powiedzia³ Indianin z tego ple-
mienia na widok antropologa zajadaj¹cego sa³atê - �Dlaczego
je jesz?�. Li�cie to ciekawy temat. Wiele ludów trochê od nich
stroni, traktuj¹ je jedynie jako co� do zawijania miêsa i korze-
nie do pieczenia. Inne ludy ceni¹ je i wierz¹, ¿e daj¹ im zdro-
wie. Siekaj¹ i jedz¹ na surowo, sma¿¹ czy gotuj¹. Goryle jedz¹
g³ównie listowie, szympansy ju¿ mniej.

S³owianie jedli g³ównie szczaw, lebiodê i pokrzywê. To
�wiêta zupna trójca wszystkich S³owian. Resztê li�ci, mniej.
Kojarzy³y im siê z niedostatkiem, przednówkiem, g³odem.

Jednym z takich g³odowych li�ci jest ostro¿eñ ³¹kowy
(Cirsium rivulare), miêkkolistny �oset�, pospolity na karpac-
kich ³¹kach. Kiedy� ratowa³ górali od g³odu. �Dobre, ino pusy�
- powiedzia³a góralka. Wypróbowa³em. Smakuje jak gorzka-
wa sa³ata, ale rzeczywi�cie po zajêciach ca³a grupa popierdy-
wa³a weso³o.

Po zjedzeniu du¿ej li�ci kupa wygl¹da zdrowo, ciemno-
br¹zowo. Czasem nawet zielonkawo. I nie lepi siê, ma³o papie-
ru siê zu¿ywa. Jakby� jednak jad³ ich za du¿o, nie jad³ nic inne-
go, zacznie robiæ siê rzadka, dostaniesz g³odowej biegunki.

Kiedy panowa³ g³ód na Kurpiach, jedli du¿o pokrzyw.
Zbierali ca³y dzieñ, gotowali i jedli, a wieczorem znów byli g³odni.
Wypróbowa³em to na le�nych wêdrówkach. Jesz ca³y dzieñ
li�cie lipy, dochodzisz do objêto�ci wiaderka i zaczynasz siê
czuæ dopiero lekko zaspokojony. Jak powiedzia³a jedna miesz-
kanka podkarpackiej wsi: �Jak by³ g³ód, to my osty jedli. Ca-
³om stodo³e by nimi zapcho³. I tak my g³odne byli�.
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Nadnercza

¯ycie naszych pierwotnych przodków wcale nie by³o ta-
kie ró¿owe. Jedn¹ z najstraszniejszych rzeczy by³o pos¹dzenie
o rzucenie czarów. A czêsto siê to w wielu kulturach zdarza³o.
We wspó³czesnym s¹dzie winny nie musi byæ znaleziony. Daw-
niej czasem mo¿na by³o kogo� dobraæ w zastêpstwie. Winny
musia³ siê znale�æ. Australijscy Aborygeni wycinali w nocy nad-
nercza swoim ofiarom pos¹dzonym o czary. U innych czasem
sam strach przed rzuceniem anty-czaru przez czarownika po-
wodowa³ �mieræ lub chorobê. Pisze o tym barwnie Longwood
w ksi¹¿ce Ja, Aborygen.

Wêdkarze

Wêdkarze to niedoceniana reliktowa grupa zbieraczy-
³owców. Ci, wydawa³oby siê, Nudni Panowie z Piwkiem, sie-
dz¹cy nad brzegiem rzeki ze swoj¹ wêdk¹, kryj¹ w sobie bo-
gactwo wiedzy o przyrodzie, ³owiecki kunszt i prze¿ycia do-
równuj¹ce pierwotnym wojownikom. Znaj¹ dziesi¹tki gatun-
ków ryb. Wiedz¹, jak wygl¹daj¹, jak smakuj¹, jak siê poru-
szaj¹, jak i kiedy uprawiaj¹ seks. Wiedz¹, gdzie ¿eruj¹, gdzie
spêdzaj¹ zimê, upa³, okres deszczu. Wiedz¹ te¿, co lubi¹ je�æ.
Znaj¹ ka¿dego robaczka, który móg³by byæ smaczny dla ryb.
Nigdy nie by³o mi dane posi¹�æ w pe³ni tego kunsztu. Zbyt
zaprzeda³em siê zielsku. Jestem, co prawda, od czasu do cza-
su wspó³uczestnikiem wêdkowania, ale to nie to samo. Jako
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pragmatyka ci¹gnie mnie bardziej do ³apania ryb sieciami, rê-
kami albo og³uszenia ich jak¹� trucizn¹. Wêdkarstwo pachnie
trochê jak¹� ideologi¹.

No ale koñcz¹c ¿arty - wêdkarz jest bliski cz³owiekowi
pierwotnemu. Po pierwsze ³apie g³ównie dzikie. Po drugie ³apie
ró¿norodne rzeczy, u¿ywa przy tym swojej wiedzy o �rodowi-
sku. Nie przemêcza siê - siedzi i ³apie.

A omal¿e wêdkarzem nie zosta³em. Wychowa³em siê
dwie�cie metrów od rzeki Wis³ok. Mama nie pozwala³a mi sa-
memu chodziæ nad rzekê, ale ukradkiem spotyka³em siê tam
z kolegami obsesyjnie ³owi¹cymi ryby. Szkoda, ¿e tych ryb nie
jedli, mamy mówi³y im, ¿e s¹ zbyt zatrute, wiêc ³owili je dla czy-
stej przyjemno�ci ³apania, zabijania i dawania ich do jedzenia
swoim kotom. Przynajmniej to. Zreszt¹ by³y to zwykle jakie�
ukleje, kie³bie, czasem ma³e p³ocie, rzadziej brzany czy klenie.

W tym roku, dzieñ po zakoñczeniu moich kilkudniowych
warsztatów, na których gotowali�my potrawy z dzikich ro�lin,
siedzê u s¹siada z pobliskiej wsi, w³a�nie nad Wis³okiem, na
ognisku ju¿ cywilizowanym. Na imprezê przybywa nastêpny
go�æ. Mówi: �Z³owi³em dzisiaj piêædziesi¹t klen�i. I rzeczywi-
�cie wyci¹ga rybê za ryb¹. Piêkne, z czerwonymi p³etwami,
jak jakie� amazoñskie k¹saczowate. Ju¿ oczyszczone. K³a-
dzie je na ruszt nad ogniskiem. Chyba nigdy w ¿yciu nie by³em
o nic tak zazdrosny. Oczywi�cie nie o ich miêso, bo jem do
woli. Zazdrosny o prze¿ycie wielkich ³owów, zazdro�ci¹ wo-
jownika, którego wspó³plemieniec zabi³ piêædziesi¹t bizonów.

Granice

Pisz¹c w tej ksi¹¿ce o dziko�ci i naturalno�ci z jednej
strony pokazujê ludzi, którzy przekraczaj¹ granice wspó³cze-
snej, zachodniej �normalno�ci�, czêsto uznawani s¹ za dziwa-
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ków, ale mog¹ byæ uznani za stereotypowych, nudnych w in-
nych spo³eczeñstwach. Piszê te¿ o innych spo³eczeñstwach,
reliktach przesz³o�ci, prehistorii. Czy mo¿emy uznaæ, ¿e wszyst-
ko, co gdzie�, kiedy� by³o akceptowane, jest �naturalne�? I tak,
i nie. Cz³owiek jako istota biologiczna zawsze czy tego chce,
czy nie chce, pozostaje czê�ci¹ natury, wiêc w pewnym sensie
jest zawsze �naturalny�. Chcia³em jednak pokazaæ naturalno�æ
modaln¹. Tak jak urzêdy statystyczne pokazuj¹, ile zarabia
przeciêtny obywatel, tak ja chcia³em pokazaæ, jak wygl¹da
przeciêtny dziki i przeciêtny powrót do natury.

S³owo �dziki� nastrêcza pewne k³opoty. Z jednej strony
kojarzy siê z takimi epitetami jak bliski natury, niekontrolo-
wany, niezale¿ny, organiczny, z drugiej za� z takimi przymiot-
nikami jak: okrutny, nieokie³znany, drapie¿ny, krwio¿erczy,
bezwzglêdny, niemoralny. Eksploracja tego drugiego szere-
gu epitetów musia³aby siê te¿ wi¹zaæ z opisem najbardziej sa-
dystycznych zbrodni, zarówno indywidualnych, jak i zbioro-
wych. Nie bêdê tego robi³, ale trzeba byæ �wiadomym tego
aspektu natury. Okrucieñstwa ch³opczyka, który odrywa mu-
chom skrzyde³ka i tego, co zdarzy³o siê w O�wiêcimiu. Droga
do tego nie jest wcale taka d³uga.

Dzicy s¹ dzicy tylko czasem

Gdyby zrobiæ taki park tematyczny pod tytu³em �Flint-
stones�, gdzie mo¿na na weekend zabraæ rodzinê albo jeszcze
lepiej pojechaæ na grupowy wyjazd z firm¹ i obejrzeæ praw-
dziwego/udawanego dzikiego, i gdybym Ci o tym opowiedzia³,
pewnie jako pierwszy obraz u Ciebie wyst¹piliby ludzie odzia-
ni w skóry albo nadzy, polowania na wielkiego zwierza, krwa-
we obrzêdy inicjacji, miêdzyplemienne walki, tañce i tam-tamy.
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Takie sceny wystêpuj¹ te¿ w ró¿nych filmach w stylu �Walka
o ogieñ�. Jednak przeciêtna rzeczywisto�æ, zastana przez ko-
go�, kto zaskoczy³by prawdziwych dzikich, by³aby dosyæ nud-
na. Przypomina³aby sceny rodzinne z naszego w³asnego domu
albo sceny nagrane w programach typu Big Brother. Plotki,
dzieci bawi¹ce siê w doros³ych, d³ubanie w ziemi za jakimi�
korzeniami, zbieranie jagód. Mê¿czy�ni wracaj¹cy z polowa-
nia, zmêczeni jak po wielogodzinnej pracy. U�miechy, u�mie-
chy takie jak nasze, jak potwierdzaj¹ psycholodzy i antropo-
lodzy - ale czêstsze ni¿ w naszych czasach. A pakowanie obo-
zu - jak przeprowadzka albo wyjazd na wczasy. Chyba wiele
racji mieli strukturali�ci, uwypuklaj¹c niezwyk³¹ jedno�æ ludz-
kiej kultury. To, co dla nas dzikie i odmienne, przejawia siê co
jaki� czas, na co dzieñ dzicy nie s¹ dzicy, s¹ lud�mi.

Ishi

Ishi to ostatni niecywilizowany Indianin Pó³nocnej Kali-
fornii. Ishi to nie jego prawdziwe imiê, ale s³owo oznaczaj¹ce
cz³owieka w jego jêzyku. Ishi urodzi³ siê gdzie� w po³owie
XIX wieku (oko³o 1860) i zmar³ w roku 1916. Zosta³ znale-
ziony przez grupê mê¿czyzn w miejscowo�ci Oroville w roku
1911. Plemiê Yahi, z grupy Yana, by³o jak wiele innych ple-
mion ofiar¹ gor¹czki z³ota w Kalifornii. W roku 1865 zosta³o
prawie wyr¿niête w pieñ, oprócz ostatnich kilkudziesiêciu osób.
Ostatecznie z grupy ludzi ¿yj¹cej w coraz bardziej cywilizo-
wanej Kalifornii, ukrywaj¹cej siê przez kilkadziesi¹t lat przed
bia³ymi, przetrwa³ sam Ishi. Samotny, przez wiele lat ¿y³ nadal
jako prawdziwy zbieracz-³owca, polowa³ na zwierzynê i zbie-
ra³ dzikie ro�liny. Kiedy go znaleziono, by³ w kiepskim stanie,
bardzo wychudzony, w strzêpach odzie¿y. Jego odkrycie by³o
sensacj¹ i wywo³a³o du¿e zainteresowanie. Przeniesiono go do
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Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, gdzie mieszka³
w budynku nale¿¹cym do Muzeum Antropologicznego. Pod
szczególn¹ opiekê wziê³o go dwóch badaczy: Alfred L. Kro-
eber i Thomas Talbot Waterman. Powoli zrekonstruowano jego
jêzyk, a Ishi dostarczy³ cennych informacji antropologicznych
o ¿yciu jego plemienia. ̄ ona znanego antropologa Kroebera,
Theodora, opublikowa³a ksi¹¿kê Ishi in Two Worlds (na pol-
ski przet³umaczona pod tytu³em Ishi cz³owiek dwóch �wia-
tów). Ishi zmar³ w roku 1916 na gru�licê.

Zapytany, co mu siê najbardziej podoba w kulturze bia-
³ego cz³owieka, Ishi odpar³, ¿e ³azienka i bie¿¹ca woda (rzeczy
oczywi�cie wtedy dostêpne w Ameryce bardziej ni¿ w Euro-
pie). Fascynowa³a go mo¿liwo�æ posiadania �prywatnego stru-
mienia� w domu. Nienawidzi³ jednak miasta i t³umów. Mo¿e
gdyby ¿y³ teraz, powiedzia³by: �Kocham ³azienki i internet�,
i pewnie dalej nienawidzi³by miasta.

Dzik

Dlaczego dzik w mojej ksi¹¿ce? No bo: �Dzik jest dziki�
- jak napisa³ Jan Brzechwa. Wiêc niech bêdzie dzik. Poza
tym dzik lubi to, co cz³owiek. Jego przysmaki, takie jak ¿o³ê-
dzie, pêdraki, ro�liny le�ne, jak ziarnop³on czy ¿ywiec, to po-
karmy te¿ dla ludzi, którymi sto³owali siê nasi przodkowie.

Brzechwa napisa³: �Dzik jest dziki, dzik jest z³y�. Dzi-
ko�æ kojarzy siê ze z³em... I to chyba od dawna. W wielu
mitologiach dzik to w³adca mrocznej czê�ci przyrody. Chto-
niczne zwierzê puszcz i bagien. Ryj¹ce w ziemi, �mierdz¹ce,
niegardz¹ce padlin¹.
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Odarcie

Fascynacja dziko�ci¹ opiera siê po czê�ci na fascynacji
prostot¹ i têsknocie za odarciem z niepotrzebnych zale¿no�ci,
szczegó³ów, naddatków, uwik³añ. Zbieracz-³owca to cz³owiek,
który posiada³ czêsto tylko swoich bliskich, mo¿e jak¹� broñ
czy naczynie, które i tak by³ w stanie wykonaæ z surowców
dooko³a niego. Pozbycie siê zbêdnych rzeczy - jak koszuli.
Tak jak Hucu³, który nosi³ ko¿uszek na nagim ciele. Sahlins
nazwa³ to ekonomik¹ Zen.

Zapomina siê jednak o tym, ¿e cz³owiek dziki uwik³any
jest w swój ekosystem i �wiat duchów. Cz³owiek dziki nale¿y
do swojej ziemi. Zna tylko ro�liny i zwierzêta ze swojego ob-
szaru. Przeniesiony kilkaset kilometrów dalej móg³by mieæ k³o-
poty z prze¿yciem. Cz³owiek dziki ma swoje miejsca mocy,
miejsca, gdzie le¿¹ jego przodkowie, ulubione obozowiska,
wodopoje. Ulubione dzikie drzewa owocowe, do których
powraca. �wiête góry. Szczególnie przyjazne pla¿e. Cz³owiek
jest uwik³any ze swojej natury. Przez odarcie z jednych rzeczy,
szybko nara¿amy siê na uwik³anie w inne.

Sklep ze zdrow¹ ¿ywno�ci¹

Mekk¹ ludzi, którzy poszukuj¹ natury, jest sklep
ze zdrow¹ ¿ywno�ci¹. Przybytek ten jest g³ównie nawiedzany
przez kobiety. Primo, kobiety bardziej dbaj¹ o zdrowie, se-
cundo, czê�ciej te¿ trzymaj¹ siê diety wegetariañskiej, a to
szczególnie wegetarianie swoje produkty tam nabywaj¹. Wy-
razem poszukiwania produktów naturalnych s¹ produkty BEZ
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cukru, BEZ konserwantów, ORGANICZNE, BIO, EKOLO-
GICZNE, BIOLOGICZNE, BIODYNAMCZNE itd. Oka-
zuje siê jednak, ¿e sklepik taki mo¿e byæ miejscem poszuki-
wania nie tylko dla tych, co d¹¿¹ do naturalnego, ale te¿ i dla
tych, którzy d¹¿¹ do dzikiego. Tu kupisz pasteryzowany sok
brzozowy, kawê z ¿o³êdzi oraz dziki ry¿ (Zizania aquatica).
Zbo¿e, które z samej swojej nazwy jest dzikie. Nie da³o siê
bowiem ujarzmiæ próbom jego masowej produkcji i jak ros³o
przed wiekami nad Wielkimi Jeziorami Ameryki Pó³nocnej, tak
samo ro�nie i dzi�. Tak jak kiedy� dawa³o pokarm plemionom
Indian, dzisiaj daje pokarm plemieniu poszukiwaczy zdrowe-
go jedzenia. Klienci sklepów ze zdrow¹ ¿ywno�ci¹ to w³a�ci-
wie kilka odrêbnych plemion: wegetarianie z mi³o�ci do zwie-
rz¹t, ortoreksycy (ludzie obsesyjnie dbaj¹cy o swoje zdro-
wie), ludzie schorowani, z przypad³o�ciami takimi jak cukrzy-
ca czy choroby uk³adu kr¹¿enia, wreszcie poszukiwacze no-
wych smaków. Dla tych ostatnich powstaje zreszt¹ coraz wiê-
cej sklepów z ¿ywno�ci¹ egzotyczn¹ czy - jak to siê mówi -
orientaln¹. Sam osobi�cie do tej ostatniej grupy nale¿ê i sklepy
ze zdrow¹ ¿ywno�ci¹ zwykle omijam na korzy�æ tych oriental-
nych, definitywnie ju¿ po tym, jak pewnej wiosny widzia³em
ludzi kupuj¹cych pasteryzowany sok brzozowy z zesz³ego roku.
A lasy nim tryska³y.

Puszta i puszcza

Kiedy pytasz ludzi, z czym im siê kojarzy dziki, jedni
opisz¹ Ci pustkowia, inni miejsce pe³ne dzikich zwierz¹t i ro-
�lin. W naszym kraju najbardziej dzika jest puszcza, a szcze-
gólnie ta Najdziksza z Dzikich, Puszcza Bia³owieska (dok³ad-
niej jej �rodek, bo reszta to zwyk³a fabryka drewna z powodu
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z³ej woli i g³upoty kolejnych ekip rz¹dz¹cych). �ród³os³ów s³o-
wa puszcza tkwi w s³owie pusty, wiêc jest to termin myl¹cy,
bo puszcza to pustkowie jedynie w tym sensie, ¿e jest bez
ludzi. A przecie¿ pe³na jest za to wszystkiego, co lud�mi nie
jest. Puszta jest bardziej pusta, bo puszta to wêgierski step,
gdzieniegdzie tylko poprzerywany zagajnikami. Puszta jest
bardziej pusta ni¿ puszcza. Ale �ród³os³ów ten sam - od s³o-
wiañskiego pustego.

Jakby policzyæ, ile gatunków stworzeñ ma puszcza,
wysz³oby, ¿e du¿o. Ale najwiêcej gatunków ma skraj puszczy
i nie-puszczy. Przez wieki cz³owiek karczuj¹c puszczê uboga-
ca³ przyrodê. Puszczy by³o tak du¿o, ¿e polany, które tworzy-
li�my, by³y jak oazy na pustyni. Miejsca, gdzie ¿y³y kwiaty
i owady lubi¹ce s³oñce. A¿ sytuacja odwróci³a siê. To puszcze
sta³y siê wyspami otoczonymi przez pola, ³¹ki i pastwiska.
Od niedawna  florystyczne i faunistyczne pustynie. Dziêki na-
wozom, herbicydom i pestycydom. A jeszcze piêædziesi¹t czy
sto lat temu ³¹ki i pastwiska by³y pe³ne kwiatów i motyli, pomi-
mo, ¿e koszone i wypasane, i w³a�nie dlatego. W Polsce pew-
nie gdzie� na wiek osiemnasty przypada szczyt biologicznej
ró¿norodno�ci w wiêkszo�ci z mo¿liwych skal. Lasy rzadko
jeszcze by³y monokulturami, ³¹ki i pastwiska pe³ne by³y rzad-
kich dzi� ro�lin, takich jak zimowit, dziewiêæsi³ czy mieczyk,
a i przyby³o ju¿ trochê obcych gatunków z Ameryki. Dzi� ubo-
¿enie nastêpuje g³ównie przez wymieranie gatunków terenów
otwartych wskutek ró¿norakich gwa³townych przemian w u¿yt-
kowaniu gruntów.
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Warsztaty

Próbuj¹c uciec od cywilizacji, bardzo szybko u�wiado-
mi³em sobie z³udê mojego marzenia. Zreszt¹ mo¿e nie by³o to
a¿ takie szybkie. Rok, dwa lata? W³a�ciwie jednak przez do-
brych kilka lat po przeniesieniu siê na wie� tkwi³o we mnie
poczucie winy z powodu braku si³ na realizacjê marzenia o dzi-
ko�ci i samowystarczalno�ci. Siedz¹c w domu, my�la³em o tym
�rednio co godzinê, widzia³em siebie skulonego w sza³asie, a nie
siedz¹cego w fotelu, przy cieple pieca. Jedynie kiedy tempe-
ratura na zewn¹trz spada³a poni¿ej minus dziesiêciu stopni,  te
w¹tpliwo�ci jako� znika³y. Próbuj¹c zrozumieæ ten mój pêd w
g³owie ku my�leniu o byciu Tam, w lesie, a nie Tu, przy piecu,
u�wiadomi³em sobie, ¿e nie chodzi³o jedynie o dziko�æ, by³ to
jaki� ogólny ¿al nad kondycj¹ ludzk¹. O to, ¿e nie jeste�my
tacy jak pies czy jeleñ. Istot¹, która mo¿e istnieæ samoistnie,
przemieszczaæ siê miêdzy przestrzeni¹ domu i przestrzeni¹
otwart¹ bez �ci¹gania czy nak³adania butów i kurtek. Istot¹,
która nie zabiera plecaka, nie wie o pieni¹dzach i widelcach.
Oczywi�cie, jednostki bliskie temu mojemu idea³owi w�ród
ludzi napotkaæ mo¿na - w�ród trampów, bezdomnych, szalo-
nych, �wiêtych (odsy³am tu do fantastycznej monografii Jacka
Sieradzana Szaleñstwo w religiach �wiata), ale przyznaæ trze-
ba, ¿e dla cz³owieka poza stref¹ równikow¹ takie ¿ycie jest
bardzo trudne. Pewnie naj³atwiejszym zbli¿eniem siê do tego
idea³u jest, jak to robi¹ niektórzy moi go�cie, niezmienianie
odzienia przez kilka dni.

No ale wracajmy do g³ównego w¹tku moich my�li. To
znaczy do tego, co sta³o siê potem, kiedy ponios³em pora¿kê...

Na swojej ziemi, na le�nej polanie, zacz¹³em budowaæ
sza³asy. Sypia³em w nich czasem, szczególnie w zimie, kiedy



116

mia³em bardziej potrzebê bycia �na zewn¹trz�. Potem byli ró¿ni
znajomi, którzy siê pojawiali i razem obozowali�my, zbierali-
�my dzikie ro�liny jadalne, budowali�my nastêpne sza³asy, nie-
cili�my ogieñ ³ukiem ogniowym, siedzieli�my.

Wpierw by³o niekomercyjnie. Przyje¿d¿ali coraz to nowi
ludzie. Zawsze jednak chcia³em, ¿eby nasze spotkania by³y
zwarte. Przyje¿d¿amy, spêdzamy parê dni razem i odje¿d¿a-
my. Nauczy³em siê tego, bior¹c udzia³ w warsztatach Wojtka
Jó�wiaka. Jedno�æ czasu, miejsca i akcji. Wojtek nie pozwala
na warsztatach pojawiaæ siê nawet spó�nialskim. Warsztaty,
spotkanie - staj¹ siê wspólnym teatrem. Tymczasem nasze
spotkania bywa³y chaotyczne. Mia³o byæ dwana�cie osób,
przyje¿d¿a³a jedna. Dwa dni za wcze�nie albo dwa dni za pó�-
no. Wiêc wprowadzili�my p³atn¹ rejestracjê. I to dzia³a³o. Lu-
dzie zaczêli przyje¿d¿aæ na czas. I zawsze przynajmniej po³o-
wa tych, którzy siê zarejestrowali. A co najgorsze, to zaczê³o
przynosiæ kasê. Tak paleolit zmieni³ siê w biznes. Bardzo przy-
jemny biznes, który wci¹¿ traktujê w quasi-religijny sposób.
Moje w³asne warsztaty technik prymitywnych prze¿ywam tak,
jakbym to ja siê gdzie� pojawia³ u kogo�, jakbym opuszcza³
w³asny dom. To celebracja danej pory roku. Je�li s¹ wiosn¹,
celebracja wiosny, latem - celebracja lata. To samo miejsce
jest tak ró¿ne. Ludzie, którzy przyje¿d¿aj¹ o ró¿nych porach
roku, przyje¿d¿aj¹ w inne miejsce. A warsztaty, na pocz¹tku
jako ogólnosurwiwalowe, gdzie jemy, budujemy i æwiczymy
ró¿ne techniki, sta³y siê warsztatami dzikiej kuchni. Tak wy-
sz³o. Po prostu tylko na tym siê znam dobrze. Cieszy mnie, ¿e
moje warsztaty przyci¹gaj¹ ró¿nych ludzi. Byli ju¿ menad¿ero-
wie firm, studenci biologii, etnologii, technologii ¿ywno�ci i in-
formatyki, kontroler jako�ci kie³bas, stada farmaceutów, sprze-
dawczyni ze sklepu ze zdrow¹ ¿ywno�ci¹, dentysta, student
rusycystyki, uczony i zarazem redaktor pisma piekarskiego,
punk-garncarz z Niemiec, hipisi, kilkunastu harcerzy, wojsko-
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wi, sêdzia, arty�ci plastycy i tak dalej, i tak dalej. Nie by³o
jeszcze ksiêdza, matematyka i mechanika samochodowego.

Spotkania na temat dzikiej kuchni wprowadzaj¹ ludzi
w dziwny stan. Na ³onie przyrody, ale nie sami. Daleko od domu,
ale wtuleni w s³omiane tipi. Osmagani dymem, w kuckach, ro-
ze�miani, z palcami ubrodzonymi glin¹ przy obieraniu korzeni
czy�æca, wydaj¹ mi siê wyj¹tkowo pe³ni - z laptopami schowa-
nymi w g³êbi plecaków, z tabliczkami czekolady schowanymi na
zapas, s¹ przynajmniej trochê odarci z nadmiaru cywilizacji.

Mycie i nie-mycie

Dzisiaj dzicy czasami kojarz¹ siê niektórym z brudem
czy brakiem higieny. Ale kiedy biali poznali pierwszych miesz-
kañców Ameryki, by³o odwrotnie. To biali stronili od mycia,
nosili brudne, przepocone p³ócienne i skórzane ubrania, a In-
dianie czêsto codziennie k¹pali siê w rzece, a oczyszczaj¹cy,
tak¿e w sensie higienicznym, obrzêd indiañskiej sauny by³ jedn¹
z kluczowych spraw w ich spo³eczeñstwie. Wczesno�rednio-
wieczne ³a�nie popularne by³y w miastach Europy. Pomimo ¿e
poziom higieny by³ niski, do ³a�ni chodzono chêtnie, a by³a te¿
elementem towarzyskim. Ludzie nie wstydzili siê bardzo swo-
ich cia³. Potem przysz³y fale zaraz, które ograniczy³y kontakty
miêdzyludzkie, a k¹piel i ³a�nia sta³y siê czym� niebezpiecz-
nym. Brud odpada³ sam albo zostawa³ na koszuli. Ca³y XVIII
i XIX wiek to czasy takiego brudu. £a�nia parowa, sauna -
pozosta³a jedynie w krajach najzimniejszych, gdzie ³agodzi³a
ch³ód i niewygody zimy.

Dla jednych ludzi powrót do natury mo¿e byæ i inicjacj¹
do brudu, odreagowaniem od strachu przed kurzem, bakte-
riami i b³otem. Dla innych powrotem do natury bêdzie wyjazd
nad morze czy rzekê. Ablucja w mokrej czê�ci przyrody.
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Betel

Jedn¹ z podstawowych cech �rodków zmieniaj¹cych
�wiadomo�æ - dzi� wulgarnie nazywanych �narkotykami� lub
�dopalaczami� - u¿ywanych przez ludy pierwotne, by³o to, ¿e
ros³y na miejscu. By³y czasem rzadkie, tak jak europejska bel-
ladonna, ale jednak miejscowe. U�wiadomi³em sobie to, ¿uj¹c
betel - ³agodn¹ u¿ywkê mieszkañców po³udniowej Azji. W Taj-
landii i Malezji palmy areka katechu (Areca catechu), których
orzechy s¹ g³ównym sk³adnikiem tego specyfiku, rosn¹ wszê-
dzie, a pieprz betel (Piper betle) wystêpuje w lesie. W sk³ad
ca³ego zestawu do ¿ucia, oprócz pokruszonych orzechów areki
i pieprzu, wchodz¹ jeszcze przyprawy i mleko wapienne. Be-
tel dzia³a stymuluj¹co, lekko osza³amiaj¹co - co� pomiêdzy
kaw¹ i rauszem po piwie w gor¹cy dzieñ. Jak wiêkszo�æ tra-
dycji, u¿ywanie ro�lin psychoaktywnych ma swoje dobre i z³e
strony. Dobre, bo dzia³a orze�wiaj¹co i odka¿a przewód po-
karmowy, dzia³a toksycznie na wiele paso¿ytów. Z³e, bo na
d³u¿sz¹ metê powoduje czernienie i wypadania zêbów. Zwiêk-
sza te¿ czêsto�æ wystêpowania pewnych schorzeñ, a najgor-
sze, ¿e wyra�nie zwiêksza zapadalno�æ na pewne formy no-
wotworów przewodu pokarmowego. W Tajlandii jest u¿yw-
k¹ g³ównie dla starszych wiejskich kobiet. Kiedy proszê we
wsi, ¿eby mnie poczêstowali betelem, wszyscy siê �miej¹...
U¿ywanie betelu jako� ograniczone jest do tropikalnych i sub-
tropikalnych rejonów Azji i Madagaskaru, i tam jest na miej-
scu, ro�nie dziko albo siê go uprawia z ³atwo�ci¹. U¿ywka
naturalna, produkt lokalny, produkt regionalny.

Dlaczego muchomor czerwony (Amanita muscaria),
bohater ilustracji w bajkach dla dzieci i �wiêty grzyb plemion
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Syberii, daj¹cy ich szamanom �wiête wizje, nie sta³ siê u nas
produktem lokalnym? Obrzêdow¹ zup¹? Sk³adnikiem �wiê-
tego bigosu? Wiele osób, które eksperymentowa³y z mucho-
morami, jako przyczynê podaje nieprzyjemne sensacje, nud-
no�ci, wymioty towarzysz¹ce wizjom. Wczoraj rozmawia³em
z cz³owiekiem, który zjad³ sze�æ kapeluszy i by³ w �pi¹czce.
Plemiona Syberii posi³kowa³y siê tym, ¿e pito mocz osób, któ-
re jad³y muchomora. Mocz taki nie ma ju¿ podobno skutków
ubocznych. Mo¿e S³owian w to nie wtajemniczono?

Dlaczego w Europie prawie nieznany by³ inny lokalny
produkt psychoaktywny - grzyby z rodzaju Psilocybe? Te ma³e
grzybki czêsto wyrastaj¹ na pastwiskach w jesienne, d¿d¿yste
dni. Kiedy� tych pastwisk by³o wiêcej, ale u¿ywanie grzyb-
ków rozpowszechni³o siê dopiero wraz z kultur¹ hippisów.
I proszê tu nie winiæ chrze�cijañstwa. Bo i w ostatnim tysi¹cle-
ciu na naszych ziemiach nie brak by³o magów, czarownic oraz
zwyczajnych wiejskich pastuszków poszukuj¹cych wra¿eñ. Et-
nobotanik bia³ostocka Ewa Piro¿nikow napotka³a na Podlasiu
�lady tradycji jedzenia przez dzieci ro�liny nazywanej durna
repka. Nasiona lulka lub bielunia. Dzieci namiêtnie je rozgry-
za³y,  a rodzice karcili je, je�li zauwa¿yli, ¿e ich pociecha jest
na �durnej repce�.

W Karpatach najbardziej naturalnym �rodkiem psycho-
aktywnym by³ chyba pokrzyk wilcza jagoda (Atropa bella-
donna). Ta ro�lina jest nierzadka na polanach bukowych la-
sów. Otoczona by³a specjalnym kultem w Rumunii (znana tam
pod nazw¹ matraguna, przeniesion¹ z pokrewnej madrago-
ry). Zwyczaje zwi¹zane z jej u¿ywaniem opisa³ barwnie Mir-
cea Eliade w ksi¹¿ce Od Zalmoksisa do Czyngis-chana. By³a
to ro�lina ¿ycia i �mierci. Mog³a przynie�æ powodzenie, ale i
katastrofê. Ambiwalentny, trudny do okie³znania sprzymierze-
niec, jakich wiele na kartach powie�ci Carlosa Castanedy, s³yn-
nego propagatora halucynogenów.
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I wreszcie ³ochynia, borówka bagienna, pijanica (Vac-
cinium uliginosum). W wielu wsiach w Polsce unikana jako
truj¹ca, a w innych zbierana. Czasem zjedzenie wiêkszych jej
ilo�ci powoduje odurzenie, podobne do alkoholowego. Nie
wierzy³em temu za bardzo kilka lat temu. Na torfowisku ko³o
Supra�la zjad³em dwa talerze, chwilê potem by³em w stanie
ju¿ chodziæ tylko na czworakach, nie trwa³o to jednak d³ugo.

Je�li ju¿ piszemy o chodzeniu na czworakach... To by³o
moje dzieciêce marzenie. W wieku trzech lat mia³em d³ugie
fazy chêci bycia kim� innym ni¿ ma³y ch³opiec, pewnie nieobce
i niejednemu z czytelników. Próbowa³em byæ miêdzy innymi
dziewczynk¹ i ptakiem. Bez skutku godzinami wysiadywa³em
kurze jaja ukradzione z kurnika.

Seminarium

Jestem znowu na naukowym seminarium botanicznym
w Bia³owie¿y. Po trzynastu latach od czasu, kiedy próbowa-
³em ¿yæ w ziemiance i odrzuciæ cywilizacjê, zastanawiam siê,
co ci¹gnie mnie do tych ludzi, którzy pokazuj¹ prezentacje mul-
timedialne z tabelkami i opowiadaj¹ o konkurencji miêdzy ga-
tunkami czy rozmieszczeniem jakiego� rzadkiego kwiatu.

Spotkania ludzi s¹ czym� naturalnym. Chêæ bycia z in-
nymi, którzy nie s¹ tylko naszymi najbli¿szymi krewnymi, to jed-
na z najpierwotniejszych potrzeb. Dlaczego - je�li policzyæ moje
wyjazdy z domu na zloty, spotkania i konferencje - dominuj¹ te
botaniczne, a nie te pod has³em: �Hej, wróæmy do natury!�?

Wiêkszo�æ spotkañ i zlotów ludzi �alternatywnych� jest
dosyæ nudna. Oczywi�cie nie od razu. Zreszt¹ spotkania bota-
niczne te¿ mog¹ byæ nudne, a - dla wiêkszo�ci ludzi, b - po
pewnym czasie. Wiêc naturalno�æ spotkania wynika z impul-
su, z tego, ¿e ludzie chc¹ siê spotkaæ. A naukowe nawet mi-
tyngi mog¹ mieæ wiele cech plemiennych. Wieczorki, czê�ci
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taneczne, narady starszych, inicjacje, a same prezentacje i
wyk³ady - centrum obrzêdu.

Botanicy ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹. Wspó³lokator pokoju
na konferencji, na której jestem, stwierdzi³, ¿e spotkania bota-
ników od �ro�lin wy¿szych, ro�lin naczyniowych� s¹ drêtwe,
to du¿a grupa botaników, starsi trzymaj¹ siê ze sob¹, m³odzi
badacze osobno. U briologów (badaczy mchów)  jest inaczej.
Seminaria s¹ ma³e  i wszyscy s¹ razem. Podobno algolodzy
(znawcy glonów) na dodatek du¿o pij¹. Zoolodzy jeszcze bar-
dziej. Mo¿e to jest tak, ¿e istoty, które badaj¹, s¹ ich �wiêtymi
totemami, a sami siê do nich upodabniaj¹. Botanicy od ro�lin
wy¿szych, powolni i anemiczni, grupa o silnej stratyfikacji, jak
sama szata ro�linna, z³o¿ona i z du¿ych drzew, i ma³ych kwia-
tuszków. Egalitarni, skromni briolodzy, lubi¹cy wodê i wódkê
znawcy glonów, zezwierzêceni zoolodzy, eteryczni, szczupli
z regu³y lekkoduchy  - badacze motyli.

Ogieñ

Ogieñ - pierwszy atrybut cz³owieka. U¿ywali�my go jesz-
cze zanim zostali�my Homo sapiens, gdy byli�my jeszcze ja-
kimi� innymi Homo. �wiadcz¹ o tym pok³ady popio³ów w ja-
skiniach.

Ogieñ - dziki i niepohamowany jak pierwotny wojow-
nik. A zarazem opanowany i kontrolowany przez dzikich - u¿y-
wany do odstraszania drapie¿ników i do polowania na kopyt-
ne, a nawet na szarañczê. Ogrzewacz nieow³osionych ma³p,
który pozwoli³ im przemie�ciæ siê tak daleko na pó³noc.

Jako dziecko uwielbia³em wypalaæ trawy. Wypalanie ro-
�linno�ci na wiosnê ma wiele wspólnego z magi¹. Jedno nie-
pozorne dzia³anie, zapa³ka rzucona w suche badyle, tworzy
kilkumetrowe p³omienie i dymy snuj¹ce siê kilometrami.
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W okolicach Krosna wiele przepiêknych terenów tra-
wiastych zachowa³o swoj¹ florê w³a�nie dziêki dzieciom pod-
palaj¹cym je na wiosnê. Eliminuje to oczywi�cie pewne orga-
nizmy, ale stwarza te¿ przestrzeñ dla wielu innych.

Kiedy� udziela³em wywiadu do lokalnego radia o pozy-
tywnych skutkach wypalania traw. W tym samym momencie
zadzwoni³ s¹siad z wiadomo�ci¹, ¿e pali siê mój las! Inna s¹-
siadka wypala³a trawy i zaj¹³ siê brzozowo-jaworowy m³od-
nik. Kiedy doszed³em na miejsce, stra¿ po¿arna ju¿ ugasi³a
ogieñ. I wtedy te¿ zrozumia³em w pe³ni jego gro�n¹ potêgê.

Ogieñ da³ wielk¹ przewagê hominidom, które nauczy³y
siê go podtrzymywaæ. Obronê przed zwierzêtami, mo¿liwo�æ
u¿ywania go do rze�bienia, a co najwa¿niejsze do przygoto-
wania posi³ków. Miêso opieczone w ogniu by³o wolne od pa-
so¿ytów, a wysoka temperatura umo¿liwia³a spo¿ywanie ro-
�lin, które na surowo s¹ truj¹ce, ba, nawet bardzo truj¹ce.
Zwierzêta ba³y siê ognisk, mo¿na te¿ by³o wykorzystywaæ ogieñ
do nagonki. Ma³o docenian¹ korzy�ci¹ z ognia jest te¿ mo¿li-
wo�æ ¿³obienia naczyñ przy u¿yciu kawa³ka ¿aru. Wielk¹ zdo-
bycz¹ by³a umiejêtno�æ wypalania du¿ych po³aci lasów. Tak
w Amazonii do tej pory niektóre szczepy uprawiaj¹ ro�liny.
Karczuje siê kawa³ek lasu, a kiedy �ciête ro�liny podeschn¹,
wypala siê go. Ale zanim wynaleziono rolnictwo, w niektórych
terenach ludzie u¿ywali ognia do polowania, czasem nawet
zbierali czê�ciowo zwêglone zwierzêta z pogorzeliska. Zasta-
nawiaj¹ce jest to, ¿e my, ludzie, jeste�my zdolni do przebie-
gniêcia dobrych kilku metrów po roz¿arzonych wêglach bez
poparzenia. Mo¿e to ewolucyjne przystosowanie do wybiera-
nia zdobyczy z pogorzelisk?
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Podró¿ w Tatry

My, ludzie cywilizacji, jeste�my uprzywilejowani w do-
stêpie do ró¿nych rzeczy. Nie mówiê tu nawet o po¿ywieniu
i komforcie. Mam na my�li na przyk³ad mo¿liwo�æ wej�cia do
samochodu i odjechania w sin¹ dal. Poruszaj¹c siê autostra-
dami w ci¹gu jednego dnia mo¿emy znale�æ siê na drugim koñcu
Europy. Ilo�æ przeró¿nych ograniczeñ, którym podlega³ cz³o-
wiek pierwotny, jest ogromna. Odkrywa siê to ju¿ na zwy-
k³ym biwaku, kiedy zamiast ogrzewanego kaloryferem domu
musimy zadowoliæ siê grzaniem przy ogniu z zebranego przez
siebie chrustu. Ale i pewne rzeczy by³y ³atwiejsze - nie trzeba
by³o wstawaæ tylko po to, ¿eby wys³aæ dzieci do szko³y albo
aby pój�æ do pracy jedynie dlatego, ¿eby zarobiæ na egzo-
tyczne wakacje albo na samochód lepszy ni¿ s¹siada.

Pewne ograniczenia w dawnym ¿yciu odkrywamy w bar-
dzo namacalny sposób przenosz¹c siê z miasta na wie�. Za-
mieniamy wybetonowany chodnik na b³otnist¹ �cie¿kê, gazo-
we ogrzewanie na samodzielnie r¹bane drewno, a stumetrowy
podjazd pod dom w zimie staje siê wyzwaniem.

Kiedy kupowa³em ziemiê, na której chcia³em mieszkaæ,
bardzo zwraca³em uwagê na ilo�æ. Chcia³em kupiæ jeden, du¿y,
pojedynczy kawa³ ziemi, mo¿liwie tani oczywi�cie, bo pieniê-
dzy nie mia³em du¿o. W polskich górach, bo w górach chcia-
³em mieszkaæ, trudno jednak o du¿y kawa³ ziemi. Pola s¹ roz-
drobnione, rzadko który gospodarz móg³ marzyæ o piêciu hek-
tarach, a cha³upy na sprzeda¿ zwykle mog¹ poszczyciæ siê tyl-
ko ogrodem. Wiele po³aci pól w Beskidzie Niskim po zlikwi-
dowanych PGR-ach by³o naprawdê tanich (jeszcze wtedy
w 1996 roku), ale zwykle by³o na nich bardzo niewiele drzew.
Zachwyci³ mnie kawa³ek ziemi w Pietruszej Woli na Pogórzu
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Dynowskim, gdzie siedemna�cie hektarów malowniczych pa-
górków by³o do sprzedania dziêki temu, ¿e a¿ sze�ciu gospo-
darzy ko³o siebie odda³o posiadan¹ ziemiê dla pañstwa, na
rentê. No i kupi³em. Pan, który mierzy³ drzewa, przed oszaco-
waniem do przetargu, powiedzia³: �Nie kupuj pan tego, tu nie
ma rzeki. Ja mam na oku jeden hektar, ale przy samej Jasio³-
ce�. Wtedy zlekcewa¿y³em jego s³owa, ale teraz rozumiem ich
g³êbiê. Co prawda, jestem zadowolony ze swojej ziemi, ale
rozumiem ju¿ warto�æ du¿ej rzeki. Dolina rzeki to inny �wiat,
inne siedliska, nadrzeczne zaro�la, ryby, �limaki, ptactwo wod-
ne. I tak prowadz¹c zajêcia surwiwalowe, wêdrujemy z moje-
go kawa³ka ziemi piêæ kilometrów nad rzekê. Bo wszêdzie
jest tak samo, dopiero kiedy dojdzie siê tam, znajduje siê inne
ro�liny i zwierzêta. Dlatego te¿ tak wa¿ne dla cz³owieka by³o
kiedy� posiadanie kontaktu z wielk¹ rzek¹. Tyle, ¿e miejsce
takie by³o ³atwe do znalezienia i wytropienia przez wroga, no
i atrakcyjne te¿ dla innych. Indianie Machiguenga z Peru wy-
trwali w swojej prymitywnej gospodarce kopieniaczo-³owiec-
kiej dziêki temu, ¿e od rzeki byli daleko. Moja ziemia by³a
tania, bo te¿ by³a niedostêpna, od rzeki daleko - co� za co�.

A wiêc mamy rzekê. Oczywi�cie przyda³oby siê jeszcze
jezioro i morze. Ile¿ to u¿ytecznych gatunków mo¿na by zna-
le�æ w miejscu, gdzie jest i s³one morze, i s³odkie jezioro, i rzecz-
ka, i las...W tym momencie widzê stolicê Estonii, Tallin, miasto
w³a�nie tak po³o¿one.

Ka¿da zmienno�æ �rodowiska by³a dla cz³owieka pier-
wotnego jak magnes. Nie mia³ telewizora i ksi¹¿ek, jego oknem
na �wiat by³ wierzcho³ek wzgórza. St¹d ludzie ci¹gn¹ do przy-
jaznych niskich wzgórz (nad rzekami oczywi�cie!) bardziej ni¿
do równin. Chyba ¿e równina styka siê ze wzgórzami. Jak
w Krakowie, w Turynie, Xian, Pekinie, Sandomierzu, Rzeszo-
wie i Tarnowie. Przed nami piaszczysta równina, za nami gli-
niaste lub wapienne wzgórza. Inna gleba, inne kwiaty, inne drze-
wa. No i mo¿liwo�æ patrzenia w dal. Im wiêksze góry, tym
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wiêkszy wybór ro�lin i stref klimatycznych. Z równiny, na któ-
rej jest po³o¿one Xian, mo¿emy w ci¹gu jednego dnia konnej
jazdy wjechaæ w wysokie góry siêgaj¹ce szczytami 4000 m
n.p.m. Z rozgrzanych gajów persymon, granatów i jujub wje-
chaæ wpierw w krainê dêbów, potem brzóz i lip, potem jode³,
a nastêpnie wysokogórskich zaro�li i ³¹k. Bez samochodu mo¿e
tak byæ tylko w wysokich górach. W po³udniowych Chinach
czy w pó³nocnych Indiach w dwa dni mo¿na przej�æ z subtro-
piku w wysokogórskie hale. By³o to na wyci¹gniêcie rêki na-
wet dla ¿ebraka. Jakie bogactwo prze¿yæ w porównaniu do
równin Mazowsza i bagien Polesia!

Gdybym mieszka³ pod Tatrami, w marcu zbiera³bym sok
z brzóz i jaworów na dole, a potem robi³bym to coraz wy¿ej,
wraz z postêpami wiosny, gdzie� do koñca kwietnia. Móg³-
bym �na dole�, na pogórzu zbieraæ ¿o³êdzie, w reglu dolnym
bukowe orzeszki, a w górnym orzeszki limby. I jeszcze na ha-
lach objadaæ siê gotowanymi dziewiêæsi³ami.

Chyba najwiêksze zró¿nicowanie biomów na ziemi ma
wschodni Meksyk. Jestem w Xalapa, stolicy stanu Veracruz,
na wysoko�ci ponad tysi¹ca metrów n.p.m. W strefie lasów
mglistych. Ciep³ej, wilgotnej. Pod miastem piêtrzy siê wilgotna
d¿ungla. £apiê autobus na zachód. W ci¹gu dwóch godzin prze-
kraczamy g³ówny ³añcuch górski. Mijamy bujne ³¹ki, lasy dê-
bowe i sosnowe, ca³kiem jak w Europie. Autobus z wolna
stacza siê w dó³. Po drugiej stronie gór jest sucho. Opuncje
i inne kaktusy. Grzechotniki, skorpiony i sêpy. A w oddali ma-
jaczy najwy¿szy, o�nie¿ony szczyt Mezoameryki - Pico de
Orizaba. A tu ¿ar leje siê z nieba. Po konsumpcji tacos w ja-
kiej� przydro¿nej budzie w El Limon Totalco zatrzymujê dale-
kobie¿ny autobus. Zawozi mnie na wybrze¿e. Zje¿d¿amy
w dó³, mijaj¹c Xalapê, a potem i strefê suchych lasów, i sa-
wann. W Veracruz piach, kraby, ryby na targu, a niedaleko
lasy namorzynowe. Wszystkie biomy ziemi w zasiêgu paru
dwugodzinnych podró¿y autobusem.



126

Lochy

Jeden z najciekawszych przypadków wtórnego zdzicze-
nia, który znam, to rosyjski ¿o³nierz z I wojny �wiatowej, któ-
ry spêdzi³ podobno w podziemiach fortu XIII w Bolestraszy-
cach ko³o Przemy�la osiem lat. Zamkniêty pod ziemi¹ przez te
lata wpierw jad³ konserwy, a potem szczury. Przystosowa³ siê
do ci¹g³ego ¿ycia w temperaturze kilku stopni. W³osy mia³ d³u-
gie, na palach szpony, nie znosi³ �wiat³a i ha³asu. Umar³ szybko
po tym, jak go wyci¹gniêto na powierzchniê.

Historia ta mo¿e byæ jednak tylko legend¹. Odnalezio-
no podobno nawet osobê, która twierdzi³a, ¿e sfabrykowa³a
tê historiê w przedwojennej polskiej prasie. A propos legend,
pamiêtam, jak kiedy� bra³em udzia³ w zdjêciach do filmu mo-
jej siostry w Lesie £agiewnickim w £odzi. Filmowano scenê,
w której bra³a udzia³ martwa sarna  i moja córka. By³a zima,
mokry �nieg . Siedzia³em w starym Roburze i zajmowa³em siê
robieniem kawy i herbaty filmowcom. Znudzony kierowca za-
jada³ sa³atkê, chwal¹c siê, ¿e jest na diecie i nie je chleba.
Zaproponowa³em mu, ¿eby spróbowa³ kiedy� koników po-
lnych, mówi³em, ¿e mnie zdarza siê je je�æ.

- Eee tam - powiedzia³ - pan to tylko je czasem je,
a gdzie� w górach jest taki facet, co siê tylko owadami ¿ywi,
czyta³em z nim wywiad w Wyborczej.

Oczywi�cie mia³ na my�li wywiad ze mn¹, ale tak ³atwo
zamieniæ czasem na zawsze.
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Rousseau

Pisz¹c o dobrym dzikusie, nie mo¿na nie wspomnieæ
Rousseau. Jean-Jacques Rousseau by³ szwajcarskim pisarzem
francuskojêzycznym, jednym z najwybitniejszych twórców
o�wiecenia. Rousseau jest chyba najbardziej znanym w histo-
rii literatury piewc¹ naturalnej harmonii dziko�ci. By³ (teore-
tycznie) wrogiem cywilizacji. W swojej pierwszej rozprawie
napisa³: �Usuñcie ten nieszczêsny postêp, zabierzcie nasze b³êdy
i na³ogi, zabierzcie wytwory cywilizacji, a wszystko bêdzie
dobre�. Swoj¹ negacjê postêpu, pieni¹dza, pracy zarobko-
wej i cywilizacji zawar³ te¿ w swoim dziele pedagogicznym:
Emil, czyli o wychowaniu (1762). Jego ksi¹¿ki uzyska³y wielki
rozg³os, by³ jednym z najbardziej wp³ywowych my�licieli swo-
ich czasów. Jednak Rousseau jest jednym z najlepszych przy-
k³adów niezgodno�ci teorii i praktyki. Jego idee by³y wznios³e,
egalitarne, postêpowe, anarchistyczne w dobrym tego s³owa
znaczeniu. W praktyce odda³ kilkoro swoich dzieci do przy-
tu³ku, a sam by³ utrzymankiem bogatych kobiet.

Naturalny i dziki

 W ksi¹¿ce tej przeplataj¹ siê ci¹gle dwa przymiotniki
dziki i naturalny. �S³ownik wspó³czesnego jêzyka polskiego�
tak definiuje termin naturalny:
1. zgodny z natur¹; niesztuczny, prawdziwy, rzeczywisty;
2. w³a�ciwy komu� lub czemu� z natury; wrodzony, przyro-
dzony;
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3. nie budz¹cy w¹tpliwo�ci; oczywisty, normalny;
4. swobodny, niewymuszony, szczery, zwyczajny.

Definicji tego, co dzikie, w pe³ni nie przytoczê, bo obej-
muje ona du¿o d³u¿szy ci¹g synonimów ni¿ dla naturalnego.
Obszar znaczeniowy dzikiego to nie tylko naturalny, ale i sza-
lony, nieokie³znany, brutalny, nieprzystosowany.

Nie wszystko, co naturalne, jest chyba dzikie. Cz³owiek
naturalny raz bêdzie okrutny i niepohamowany, innym razem
³agodny, zreleksowany, bierny. Bêdzie dziki jak ³agodny dzi-
kus i nie-dziki poprzez swój brak zdziczenia.

Matriarchat i patriarchat

My, Indoeurpejczycy, przyzwyczajeni do dziedziczenia
nazwisk po ojcu, autorzy wielkich �wiatowych wojen, zafa-
scynowani wojownikami i zdobywcami kosmosu, stoimy bar-
dziej po stronie patriarchatu. Co prawda ostatnie dziesiêciole-
cia przesuwaj¹ szalê na korzy�æ kobiet i ich wiod¹cej roli w
spo³eczeñstwie (matriarchatu). A jak by³o na pocz¹tku? Tego
nie wie nikt. Oczywi�cie mo¿na przypuszczaæ. Zainteresowa-
nych odsy³am do dzie³a Zygmunta Krzaka, w³a�nie pod tytu-
³em Od matriarchatu do patriarchatu. Krzak jest fanem ma-
triarchatu. Twierdzi, ¿e wystêpowa³ w spo³eczno�ciach pale-
olitycznych, le¿y u pocz¹tków ludzko�ci, a dalsze losy ludzko-
�ci kierowa³y siê ku patriarchatowi. Nie wszyscy siê jednak z
nim zgadzaj¹. Na pewno wielu antropologów powie, ¿e na
pocz¹tku istnia³a wiêksza równowaga miêdzy p³ciami. Faktem
jednak jest, ¿e by³ podzia³ ról. Wspó³cze�nie istnieje tylko jed-
no plemiê zbieraczy-³owców, filipiñscy Agta, gdzie kobiety
poluj¹. Banalny podzia³ na kobietê rodzicielkê i zbieraczkê
oraz mê¿czyznê-³owcê jest w wiêkszo�ci wypadków jak naj-
bardziej prawdziwy. Je�li nawet matriarchatu na pocz¹tku nie
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by³o, to u znacznej liczby pierwotnych spo³eczno�ci ³owiec-
kich czy kopieniaczych dziedziczenie nastêpuje w linii ¿eñskiej.
Czy to nie logiczne? Przecie¿ matka jest zawsze pewna, ¿e to
jej dziecko, a kto jest jego ojcem, nie jest takie oczywiste.
Z tej perspektywy nasz system dziedziczenia nazwisk jest
�mieszny. Niektórzy nosz¹ nazwiska mê¿ów swoich matek,
które poczê³y z s¹siadem czy listonoszem, czy roznosicielem
pizzy (to nowa kategoria w porno-stronach, pizza sex). Ich
nazwiska s¹ bezu¿ytecznymi etykietami. Zadziwia jednak z dru-
giej strony fakt, ¿e, jak podaje Ferraro w swojej Cultural
Anthropology, w a¿ 36% tradycyjnych kultur na Ziemi braku-
je odrêbnego s³owa �matka� lub inaczej - nazywa siê nim te¿
jej siostry lub nawet inne dalsze krewne!

Wspó³cze�nie przyzwyczajeni jeste�my tak¿e, ¿eby rów-
no traktowaæ wszystkich swoich przodków, tak samo mamê
taty mamy, jak i mamê taty taty. W wielu kulturach przynale¿y
siê jedynie do linii mêskiej albo ¿eñskiej, liczy siê przodków
w linii prostej - kto by³ matk¹, matk¹ matki matki matki albo
ojcem ojca ojca ojca. To drugie jak w Biblii przy wyliczeniach
przodków Józefa z rodu Dawida. Na pierwszy rzut oka wy-
dawa³oby siê, ¿e wszyscy nasi przodkowie s¹ równi. Tak jed-
nak nie jest do koñca. Te dwie linie - czysto ¿eñska (po k¹-
dzieli) i czysto mêska (po mieczu) nios¹ najwiêcej wspólnej
dla nas informacji genetycznej. Nasze DNA jest zgromadzone
g³ównie w chromosomach w j¹drze komórkowym. Jednak
jedna odrêbna niæ DNA jest przechowywana w mitochron-
driach - organellach komórkowych. Przodkowie owych or-
ganelli przed miliardami lat byli bakteriami, które zamieszka³y
w naszych komórkach. Mitochondria maj¹ poczesne miejsce
w procesach oddychania i zapisane w nich mog¹ byæ pewne
choroby genetyczne zwi¹zane z oddychaniem komórkowym,
objawiaj¹ce siê na przyk³ad nieprawid³ow¹ prac¹ miê�ni. Ale,
co najwa¿niejsze, mitochondria mamy tylko po mamie. Plem-
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nik ich nie posiada, ¿yje krótko. Mitochondria s¹ przekazy-
wane tylko przez komórkê jajow¹. I w przeci¹gu historii zmie-
niaj¹ siê tylko przez dosyæ rzadkie mutacje. Wiêc porównuj¹c
dwa osobniki, ilo�æ mutacji, którymi siê ró¿ni¹, jeste�my w stanie
powiedzieæ, ile pokoleñ temu ich linie oddali³y siê od siebie.
Tak powsta³a koncepcja �mitochondrialnej Ewy�. Tak osta-
tecznie udowodniono, ¿e nasza linia zaczê³a siê w Afryce.

Na szczê�cie dla panów mo¿na te¿ badaæ linie czysto
mêskie. Chromosom Y, odpowiedzialny za p³eæ mêsk¹, jest
przekazywany tylko przez plemnik. Tak mo¿na porównywaæ
ró¿ne linie osób z tym samym nazwiskiem. Sprawdziæ czy wszy-
scy pochodz¹ od tego samego niedawnego przodka. Ostatnio
skontaktowa³a siê ze mn¹ pani o tym samym nazwisku, co ja.
Zap³aci³a za test genetyczny dla mnie, po to, ¿eby porównaæ
mój chromosom Y z chromosomem jej brata. I co siê okaza-
³o? Sekwencje by³y takie same... Potem wysz³o, ¿e nasze ro-
dziny pochodz¹ z dwóch s¹siednich wsi, a nasze rodzinne linie
rozesz³y siê w XIX w.

Party

Stojê pod hal¹, w której jest party. Migaj¹ �wiat³a, ³upie
muzyka techno. Panny na kwasie i extasy wyginaj¹ siê ryt-
micznie.

Mia³em kolegê antropologa, który - kiedy wyci¹ga³em
p³ytê ze wspó³czesn¹ muzyk¹ - krzywi³ siê jakby mia³ wypiæ
szklankê octu. �To nie dla mnie� - mówi³ - �Kultura upad³a,
zanik³a tradycja, to �mieci�.

A mnie Ci ludzie tak bardzo przypominali plemienne tañ-
ce. I by³o to takie ciekawe, ¿e jemu nie. Dla niego liczy³a siê
linia przekazu. Co�, co mia³o przekaz niejasny, naderwany, nie
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liczy³o siê. I by³o to takie niespójne. Sam fascynowa³ siê sza-
manami, którzy przekaz dostawali od duchów, a nie ojców...
Znów dochodzimy do konfliktu miêdzy tradycj¹ i objawieniem,
konfliktu miêdzy faryzeuszami a Jezusem. Faryzeusze, przed-
stawiciele tradycji, i Jezus g³osz¹cy co� nowego. �Po owo-
cach ich poznacie� - te s³owa przypomnia³em mojemu Antro-
pologowi. Party te¿ poznacie po owocach.

Wierzenia religijne dawno, dawno temu zmienia³y siê
szybciej ni¿ te we wspó³czesnych ko�cio³ach. Mo¿e prawie
tak szybko, jak wspó³czesny internet. Ludzie wchodzili w bez-
po�redni kontakt z duchami, a prorocze sny modyfikowa³y ich
zachowania. Warto tu wspomnieæ ksi¹¿kê Two Leggings: the
making of a Crow warrior Petera Nabokova. Czyli Dwie
Nogawice (imiê bohatera): kszta³towanie wojownika z ple-
mienia Wron. Historia duchowego rozwoju jednego cz³owie-
ka, w du¿ej mierze przekaz autobiograficzny. Opowie�æ o po-
szukiwaniach wizji i snach Indianina Prerii. W ksi¹¿ce tej wi-
daæ wielk¹ labilno�æ tradycji. U wiêkszo�ci Indian Prerii ob-
rzêd sza³asu potu odbywa siê w ma³ym wigwamie z jednym
wej�ciem od wschodu. Jednak bohater ksi¹¿ki mia³ wizjê, ¿e
plemiê ma siê oczy�ciæ, wchodz¹c do sza³asu z dwoma wej-
�ciami - od wschodu i zachodu. Niezgodne z tradycj¹. Nie-
bezpieczne. Ale Starsi pozwalaj¹ na odprawienie obrzêdu, aby
zmierzyæ moc snów Dwóch Nogawic. Obrzêd przynosi po-
wodzenie (chodzi³o chyba o polowanie na bizony). Moc snów
zosta³a potwierdzona. Uczestnicy techno-party napiszcie do
mnie, czy wasze wizje po LSD uzyska³y moc? Owoce mówi¹
o wszystkim. DNA naszych dzieci to nasze podstawowe owo-
ce. Nasze wizje zosta³y tak pre-uformowane, ¿e ich owocem
ma byæ rozkwit naszego plemienia, dzieci, dzieci, dzieci. Owoce
przynosz¹ tylko te party, w (mo¿e d³ugofalowym) wyniku któ-
rych co� siê poczê³o.
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Krzy¿owanie z szympansem

Aby niedowiarkom potwierdziæ nasz¹ oczywist¹ blisko�æ
z ma³pami cz³ekokszta³tnymi, nale¿a³oby przeprowadziæ eks-
peryment krzy¿owania cz³owieka z szympansem. Wcale to takie
jednak oczywiste nie jest, bo nasze genomy ró¿ni¹ siê o jedn¹
parê chromosomów. Ale nie mówiê o tym swoim studentom,
tylko powa¿nie pytam: �Kto z Was (za du¿e pieni¹dze zak³a-
dam) podj¹³by siê próby skrzy¿owania z szympansem?�. Od-
powied� zadziwia mnie. Trzy czwarte z pañ  na sali podnosi
rêkê (by³y to studentki dydaktyki jêzyków obcych). ̄ aden
z panów. Panie twierdz¹, ¿e nie ma wielkiej ró¿nicy miêdzy
mê¿czyzn¹ i szympansem. Zadzwoni³ dzwonek i nie uda³o mi
siê ustaliæ do jakiego stopnia chodzi³o o pieni¹dze.

Liczby naturalne

Liczby naturalne s¹ od Boga. U³amki wymy�li³ diabe³.
Pierwotni zbieracze-³owcy nie byli ekspertami od matematyki.
Nauka pozna³a plemiona, które licz¹ tylko do trzech, czterech
czy piêciu. Prawdziwym szokiem by³y jednak wyniki badañ
nad jêzykiem Piraha. Plemiê Piraha mieszka w dorzeczu Ama-
zonki, w Brazylii. Ma jêzyk, który przez dziesiêciolecia fascy-
nowa³ lingwistów, nikt nie potrafi³ go zrozumieæ. Piraha nie znali
innych jêzyków, nie mo¿na wiêc by³o u¿yæ t³umaczy. Dokona³
tego dopiero antropolog i lingwista Daniel Everett. Cz³owiek
ten po�wiêci³ ca³e prawie ¿ycie badaniu tej grupy ludzkiej. Przy-
by³ tam z rodzin¹ jako protestancki misjonarz. Zosta³ jednak
przy okazji przez plemiê nawrócony, a raczej odwrócony - bo
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nie maj¹ jakie� wyrazistego systemu wierzeñ. Piraha nie wie-
rz¹ w duchy. Czasem je widz¹. Je�li duchów nie widz¹, niko-
mu nie uwierz¹, ¿e s¹. Ich jêzyk nie ma nie tylko liczebników,
ale i s³ów do nazwania kolorów, nie ma liczby, rodzaju i cza-
sów. Lud ten nie pamiêta wydarzeñ poza dwa pokolenia wstecz.
Mówi siê o tym, co jest w zasiêgu tera�niejszo�ci, rzadziej -
niedalekiej przesz³o�ci. Ludzie osadzeni w konkrecie. Po co
komu liczebniki? Przecie¿ Kasia i Andrzej to nie to samo, co
Kasia i Ania. Everything makes a difference.

Nienawidzê tego kraju

Kiedy wracam z zakupów w pobliskim Kro�nie, szcze-
gólnie w szary, zimowy dzieñ, zwykle my�lê: �Nienawidzê tego
kraju, nienawidzê tych ludzi�. Ile¿ to razy rozmawiali�my z Sa-
rah o przeniesieniu siê do innego pañstwa. Nasze palce wodz¹
po mapie �wiata. Anglia? Maroko? Tajlandia? Indie? Amery-
ka? Oboje nienawidzimy g³upawych gêb sprzedawczyñ w kro-
�nieñskich sklepach, ich skwaszenia, strachu przed rozmow¹,
niechêci do interakcji.

Jako ¿e wiêkszo�æ zbieraczy-³owców by³o nomadami,
nie wêdrowali zwykle byle gdzie - kr¹¿yli po swoim teryto-
rium, odwiedzaj¹c, zale¿nie od pory roku, miejsca odpowied-
nie do polowania i zbierania ro�lin. Australijscy Aborygeni
uwa¿ali, ¿e oni nie posiadaj¹ ziemi, ale ziemia posiada ich. Nie
by³o wiêc mowy o pozostawieniu ziemi, gdzie le¿¹ prochy ich
przodków, gdzie strzeg¹ ich duchy.

Tymczasem bardzo wielu wspó³czesnych poszukiwaczy
neo-dziko�ci ucieka od miejsc sk¹d pochodz¹. M³odzi, ko-
chaj¹cy naturê ludzie zmykaj¹ ze smaganych zimnym wiatrem
krajów pó³nocy: Holandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii. Prze-
nosz¹ siê nad Morze �ródziemne albo dalej, gdzie� w tropiki.
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Inni wol¹ w³a�nie pó³noc, gdzie pomimo trudnych warunków,
s¹ miejsca o pustej dzikiej przyrodzie, jak Alaska, która po-
ci¹ga³a bohatera �Into the Wild�.

Ja wybra³em opcjê pozostania na swoim miejscu. Po
kilku latach ¿ycia w Warszawie powróci³em w rodzinne Kar-
paty. Od miejsca, gdzie spêdzi³em dzieciñstwo, odszed³em dwa-
na�cie kilometrów. Mo¿na ten odcinek przej�æ w dwie godzi-
ny... Zamieszka³em we wzgórzach, które by³y dla mnie, dziec-
ka, mitem. Poro�niête lasem pagórki na horyzoncie wydawa³y
siê nieosi¹galne. Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e niedaleko w ¿yciu
zaszed³em.

Ale wci¹¿ waham siê. Nienawidzê zimy. Nie powiem,
¿e kocham upa³y, ale ka¿da temperatura poni¿ej dziesiêciu stop-
ni wydaje mi siê nieludzka. Uciek³bym gdzie� chêtnie, w jakie�
subtropikalne góry o rze�kim, ale ciep³ym klimacie. Robi³em
sobie kiedy� test na facebooku pt. �Jakiej narodowo�ci je-
ste�?� Wysz³o mi ¿e Berberem.

Powstrzymuj¹ mnie duchy. Tkwiê powi¹zany odwieczn¹
pêpowin¹ narodzin, uwik³any w sieæ istnieñ, które ¿y³y nieda-
leko miejsca, gdzie teraz mieszkam. To naturalna konserwa-
tywno�æ.

Kiedy mia³em dwadzie�cia trzy lata by³em bliski rozpo-
czêcia studiów doktoranckich w Oklahomie. I pewnego dnia
mia³em sen. By³ marzec. Wypalone trawy, wspinam siê na
wzgórze pod Krosnem, kopiê dó³ na szczycie. A w nim �wieci
z³oty kielich. Na pó³ metra wysoki. Kiedy zbudzi³em siê rano,
odwo³a³em swoje plany wyjazdu, a po po³udniu dosta³em list,
¿e przyznano mi stypendium Fundacji Nauki Polskiej. Dzie-
siêæ tysiêcy z³otych, co pokry³o prawie po³owê ceny ziemi, na
której teraz mieszkam.

Ale wci¹¿ czekam na moment, kiedy duchy przodków
powiedz¹ mi: �Mo¿esz i�æ�. Wygrzebiê wtedy z cmentarza
w Kro�nie ko�ci moich dziadków, wypolerujê je, zawinê w lnia-
ny worek po praprababce i pójdê przed siebie w góry Atlas.
Msha Allah.
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Samotno�æ i wspólnota

Poszukiwacze dziko�ci to czêsto pojedynczy �mia³ko-
wie, dziwacy, szaleñcy, mistycy. Czasem zdarzaj¹ siê pary.
Rzadko wspólnoty. Tymczasem ¿ycie cz³owieka pierwotnego
przebiega³o w grupie, w plemieniu. W wielu plemionach sa-
motne oddalanie siê do d¿ungli jest uznawane za �miertelnie
niebezpieczne. Gro¿¹ nie tylko wê¿e, ale i duchy.

¯ycie w pierwotnej wspólnocie to nie tylko s¹siedztwo
cia³ i dzia³añ - to tak¿e inne postrzeganie zakresu ludzkiej wol-
no�ci i ego. W spo³eczno�ciach pierwotnych jednostka by³a
zupe³nie przypisana wspólnocie. Cz³owiek nie istnieje osobno.
Odrzucenie przez grupê to najwiêksza kara, porównywalna
z kar¹ �mierci.

Papuasi

Nowa Gwinea jest przyk³adem powszechnego b³êdu
w stereotypach �wiata zachodniego. Kojarzy siê z dzikimi lud�-
mi zaszytymi w d¿ungli, maj¹cymi przebite ko�æmi przegrody
nosowe i zjadaj¹cymi swoich krewnych. Kanibalizm rzeczy-
wi�cie do niedawna tam siê zdarza³ (mo¿e zdarza). Nowa Gwi-
nea to jednak kraj rolników. Plemiona Nowej Gwinei upra-
wiaj¹ ró¿ne lokalne ro�liny jadalne, czasem buduj¹ nawet wiel-
kie rowy irygacyjne na swoich polach oraz hoduj¹ �winie. Ich
os³awione zami³owanie do kanibalizmu mog³o byæ spowodo-
wane niewielk¹ ilo�ci¹ miêsa (wiêkszo�æ po¿ywienia to ro�liny
daj¹ce skrobiê). St¹d te¿ w Nowej Gwinei jada siê tak wiele
owadów. Podobnie jest w pó³nocnej Tajladnii, gdzie dla bied-
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nych mieszkañców prowincji Isaan, ¿ywi¹cych siê g³ównie ry-
¿em, z³apane koniki polne, pluskwiaki czy cykady nie s¹ wy-
kwintnym daniem, ale przede wszystkim �ród³em bia³ka i cen-
nych kwasów t³uszczowych.

¯ubr

¯ubr to król Puszczy. Nie tylko Bia³owieskiej. W Wy-
sokiej Strzy¿owskiej te¿ jest królem. Siedzê tu w knajpie u Ka-
meruna i pijê swojego ¿ubra z browaru Dojlidy. Siedzê i pijê
razem z niejakim majstrem Noga.
- Ty, Staszek, powiedz mi, dlaczego ch³opy tak teraz pij¹ tego
¿ubra?
- Bo fajnie se na ¿ubra popatrzeæ - rzek³ m¹drym tonem Noga
machaj¹c przy tym palcem.

Trans

Mo¿na siê d³ugo k³óciæ o to, czym jest trans. Trans to
worek, do którego wrzuca siê ró¿ne stany �wiadomo�ci, inne
od �wiadomo�ci codziennej. Stany, w których czê�ciowo przy-
najmniej nie reagujemy na bod�ce z otoczenia. Nawet ogl¹da-
nie telewizji mo¿e byæ transem.

Plemienni szamani przy uzdrawianiu i wieszczeniu czê-
sto padali na ziemiê, w drgawkach, z pian¹ na ustach, czasem
nieczuli na ból do tego stopnia, ¿e mo¿na ich by³o k³uæ ostrymi
narzêdziami. Dopiero w takim stanie �wiadomo�ci zdolni byli
do efektywnego dzia³ania.

Rzeczywisto�æ codzienna rozprasza. Zmiana stanu �wia-
domo�ci pozwala na inne spojrzenie na docieraj¹ce do nas
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bod�ce. Z jednej strony dostrze¿enie bod�ców trywialnych,
niedostrzeganych w normalnej �wiadomo�ci - jak w przypad-
ku spo¿ycia grzybków czy LSD. Z drugiej strony ogniskuje
energiê psychiczn¹, moc. Sposób ¿ycia codziennego cz³owie-
ka, bogactwo bod�ców, czynno�ci krótkie, przerywane inny-
mi, dostatek pokarmu utrudniaj¹ wej�cie w trans. Trans osi¹-
ga siê albo u¿ywaj¹c ro�lin czy grzybów mocy, albo tañcz¹c
przez wiele godzin, albo g³oduj¹c, albo nie �pi¹c przez wiele
dni, albo s³uchaj¹c rytmicznej monotonnej muzyki, ALBO
wszystkie te rzeczy na raz.

Muzyk¹, która szczególnie sprzyja stanom �transowym�,
autosugestii i jasnowidzeniu s¹ rytmy theta (4-7 Hz). Tak¹ czê-
stotliwo�æ fale mózgowe przejawiaj¹ przed za�niêciem. Na
granicy snu i jawy.

Potêgê rytmicznej muzyki zna³y nie tylko plemiona pier-
wotne. Tak¿e europejska piechota ju¿ od XVI w. zna³a moc
marszu w rytmie i moc bêbna. Monotonne modlitwy, ró¿aniec
i litanie stymuluj¹ podobne stany.

Cukier

Cukrzyca jest chorob¹ dwudziestego pierwszego wie-
ku. Jest chorob¹ pe³nego talerza. Poza niewielkim procentem
diabetyków, którym �co� siê zepsu³o�, reszta zapracowa³a so-
bie na to. Ludzie, którzy niedojadaj¹, którzy wêdruj¹, poszcz¹,
poluj¹, ¿ywi¹ siê miêsem dzikiego zwierza pieczonym w zawi-
ni¹tku z li�ci, nie maj¹ cukrzcy. Jest ona cen¹ za frytki, lemo-
niadê i ptasie mleczko, za samochód i za kanapê z telewizo-
rem. Jeste�my cywilizacj¹ cukru.

Przez wieki zmagania siê z g³odem za wszelk¹ cenê pró-
bowali�my siê naje�æ. Pierwotni zbieracze-³owcy te¿ czêsto



138

byli najedzeni. Ale nie zawsze. Czasem g³odowali. A ich po¿y-
wienie to chude miêso, w³ókniste bulwy, orzechy, miód czasa-
mi. Czasy zbieraczy-³owców to czasy niskiego cukru, niskie-
go poziomu cukru we krwi. Sprzyja³o to transom, wizjom,
halucynacjom. Holistycznemu spojrzeniu na �wiat, kontaktom
z duchami. Przy ni¿szym stê¿eniu cukru we krwi, takim na gra-
nicy normy, nie jeste�my w stanie my�leæ, my�leæ jak nauko-
wiec, informatyk czy ksiêgowy, ale nasze miê�nie wci¹¿ mog¹
pracowaæ, mo¿emy �piewaæ, mówiæ, i�æ i mieæ wizje. Kiedy
poziom cukru nam siê trochê podnosi, kiedy nie jeste�my g³od-
ni, robimy siê mniej ruchawi i bardziej sk³onni do my�lenia,
planowania, knucia, intrygowania. Taki by³ dwudziesty wiek.
A dwudziesty pierwszy? Czy bêdzie wiekiem takiego poziomu
cukru, ¿e wszyscy pogr¹¿ymy siê w cukrzycowej �pi¹czce?

Dziki miód

Jak piszê w tej ksi¹¿ce w innym miejscu, wiêkszo�æ tro-
pikalnych ludów pierwotnych zna miód i go kocha. �cina siê
czasem stumetrowe drzewa, aby zdobyæ jedn¹ dzik¹ baræ. Od
dawna marzy³em, aby znale�æ w lesie dzikie pszczo³y. Ale kli-
mat u nas surowy, trudno o to. Pszczo³y przysz³y same. U s¹-
siada za³o¿y³y gniazdo w �cianie domu, w we³nie mineralnej.
Wielkie królestwo wype³ni³o ca³y szczyt chaty s¹siada Ronka.
Pewnego dnia my�la³em ¿e Ronek oszala³. Rozebra³ ca³y sza-
lunek. Kiedy podszed³em bli¿ej zobaczy³em, ¿e stoi przy nim
tuzin wiaderek. W ka¿dym plastry ociekaj¹ce miodem.
- Robimy dzik¹ ucztê? - zapyta³.

Plastry by³y pyszne. Wosk i miód, miód i wosk, nie po-
winno siê ich rozdzielaæ. Razem s¹ najlepsze. Prawdziwie dzi-
kie pszczo³y z we³ny mineralnej.
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Dziwo¿ona

Dziwo¿ona? To po³¹czenie s³ów �dziwa� i �¿ona�, czyli
�dzika kobieta�. W niektórych jêzykach s³owiañskich do tej
pory �diwy� to dziki. W dziwo¿ony wierzy³ gdzieniegdzie u nas
lud (mia³y te¿ i inne nazwy). Porywa³y nowo narodzone dzieci.
Podmienia³y je i zostawia³y swoje, brzydkie. Mia³y d³ugie, ob-
wis³e do ziemi piersi. Mieszka³y w lesie, dzikie kobiety. Po³o¿-
nice, aby ochroniæ siê przed nimi, musia³y obk³adaæ nowo na-
rodzone dzieciê dziurawcem (nazywanym �dzwonki�).

Dziwo¿ony i ich specjaln¹ ro�linê, s³odyczkê, spopula-
ryzowa³ Goszczyñski. Wystêpuj¹ w jego poematach Sobótka
i Dziennik podró¿y do Tatrów. Dziwo¿ony maj¹ jeszcze czer-
wone czapeczki ze s³odyczk¹. S³odyczka to ma³a paproæ, ofi-
cjalnie �paprotka zwyczajna�. Ma s³odkie k³¹cza, które gdzie-
niegdzie jada³y dzieci i pastuszkowie. W Ja�le w XIX wieku
nawet je sprzedawano na targu. W Sobótce Goszczyñski za-
mie�ci³ nastêpuj¹c¹ pie�ñ obrazuj¹c¹ inicjacjê na dziwo¿onê:

W³osy ci rozplot¹,
Czapeczkê nasadz¹,
S³odyczkê je�æ dadz¹

Odpowied�

Czy jest odpowied� na pytanie czy mo¿na powtórnie
pozostaæ dzikim cz³owiekiem? I tak, i nie. Ca³kowity powrót
do zbieracko-³owieckiego trybu ¿ycia, bez ¿adnych zdobyczy
cywilizacji, jest mo¿liwy w umiarkowanie przynajmniej ciep³ym
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miejscu na krótk¹ metê: kilka tygodni, najwy¿ej kilka lat. Jest
to wybór ekstremalny, bez szansy na wychowanie potomstwa.
Wybór dla samotnych desperatów lub grup pustelników. Im
wiêcej oczywi�cie cywilizacji zostawimy sobie, tym wiêksza
szansa na nasz sukces. Licz¹ siê nawet drobnostki: p³ótno na
sza³as, butelka po wodzie mineralnej, denko od konserwy do
zrobienia no¿a, butelka oleju, kilo m¹ki, a najlepiej karta kre-
dytowa na sznurku, podmiejski �mietnik albo rodzina, która
nas przezimuje.

Ewolucja

Dziewiêtnastowieczni ojcowie antropologii, tzw. ewo-
lucjoni�ci, zak³adali, ¿e spo³eczeñstwa rozwijaj¹ siê od �dzi-
ko�ci� - czyli pierwotnych zbieraczy-³owców, poprzez �bar-
barzyñstwo�, do �cywilizacji�. Potem teza ta by³a zwykle kon-
testowana przez ich nastêpców, ale obecnie czêsto siê do niej
powraca. Neoewolucjoni�ci pokazuj¹, jak wielkie znaczenie
dla kultur ma to, ile mog¹ wyprodukowaæ jedzenia i w jaki
sposób. Zbieracze-³owcy potrafili wy¿ywiæ bardzo ma³o osób
z jednego kilometra kwadratowego. Efektywno�æ u¿ytkowa-
nia (wyzyskiwania!) ziemi ros³a wraz z doskonaleniem metod
rolniczych. Wraz z rozwojem rolnictwa, coraz mniejsza liczba
bardziej udoskonalonych gatunków by³a nas w stanie wy¿y-
wiæ - od jako�ci przechodzili�my do ilo�ci. Od dziesi¹tków
gatunków zwierz¹t naziemnych, wodnych i ro�lin spo¿ywanych
przez przeciêtnego zbieracza-³owcê doszli�my do sytuacji, gdzie
znaczna czê�æ populacji ziemi ¿ywi siê kilkoma gatunkami zbó¿,
warzyw i zwierz¹t. Poza nielicznymi bogaczami z wierzcho³ka
tej piramidy i niedobitkami dzikich ludów. Dziêki obni¿eniu
kosztów jedzenia mamy jednak wiêcej wolno�ci w innych sfe-
rach - przemieszczaniu siê, wybieraniu zawodów, posiadaniu.
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Ci, którzy chc¹ powtórnie powróciæ do ¿ycia jako zbieracze-
³owcy, nie powinni tego reklamowaæ. Gdyby nawet jedna
czwarta rodaków ich pos³ucha³a, w ci¹gu roku ogo³ociliby oni
kraj ze wszystkich jadalnych zwierz¹t i wiêkszo�ci jadalnych
ro�lin, a i tak byliby g³odni.

Czy warto wiêc próbowaæ? Tak, ale z pe³n¹ �wiado-
mo�ci¹ pora¿ki i szansy... na czê�ciowy sukces. W przyrodzie
jest wiele niewykorzystanych nisz. Czê�ciowy powrót do zbie-
racko-³owieckiego trybu ¿ycia jest wiêc wskazany, dopóki nie
obni¿a on tej wielkiej warto�ci, któr¹ wci¹¿ zachowali�my -
wspó³¿ycia kilku miliardów ludzi z wieloma milionami gatun-
ków organizmów na ziemi. Szukajmy wiêc grzybów w lesie,
albo wybierzmy siê od czasu do czasu na ryby i zbierajmy
pokrzywy do zupy. Przetrz¹sajmy te¿ lokalne �mietniska i zja-
dajmy nietkniête frytki pozostawione w barze, ale nie zasta-
wiajmy pu³apek na ¿ubry i nie rzucajmy kamieniami w ptaki.

Okresowy powrót do paleolitycznego ¿ywota mo¿na po-
traktowaæ jako nowy obrzêd. Powtórnego nawi¹zania kon-
taktu z natur¹. Nie ma sensu porzucaæ nagle wszystkich wy-
tworów cywilizacji, bo poz¿eramy siê nawzajem. Wa¿ne jed-
nak, aby zachowaæ ka¿dy maciupki element naszych paleoli-
tycznych obyczajów. Dla dobra naszej psyche i naszego cia³a.
Od tak niedawna jeste�my cywilizowanymi lud�mi.

Chyba najwiêksze zaleg³o�ci s¹ w szkole. Szko³a, która
kilka godzin dziennie wt³acza dzieciom nienaturalne liczby i nie-
naturalne wiadomo�ci.

Pedagodzy powinni zamiast tego obowi¹zkowo zabie-
raæ dzieci do lasu, na jeden miesi¹c, do samodzielnie skon-
struowanych sza³asów. Dzieci powinno k¹paæ siê od czasu do
czasu w zimnym jeziorze i kazaæ im wykopywaæ dzikie bulwy.
Wyrzuciæ ze sklepików szkolnych batoniki i coca-colê. Niech
w szkole stoi beczka z kiszon¹ kapust¹ i bochen chleba na
zakwasie, wêdzone ryby i gomó³ka sera.
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Niech dzieci znaj¹ wszystkie kwiaty w swoim lesie.
A w Wielkim Tygodniu trzeba je przeg³odziæ ze dwa dni na
specjalnym obozie w �rodku wielkiego lasu.

Niech dziko�æ bêdzie piramid¹ - to co jest nam wszyst-
kim ludziom wspólne i zdrowe, jej podstaw¹, a to, co dziwne,
rzadkie, trudne, ale wci¹¿ potrzebne zakamarkom duszy - jej
wierzcho³kiem.

Noc �wiêtojañska

Tomasz mieszka³ w bloku we Wroc³awiu, ale kocha³
góry, las, potoki, w³óczêgê. Ka¿dy weekend spêdza³ na �wie-
¿ym powietrzu ze swoj¹ dziewczyn¹. Oboje pracowali w biu-
rze, wiêc ci¹gnê³o ich na wie�. Zamówili sobie u znajomego
tipi, indiañski namiot, rozstawili go za wsi¹, pod lasem, na ich
prywatnej ³¹ce, któr¹ niedawno kupili. Co drugi weekend, za-
miast ³aziæ po górach, spêdzali w nim pi¹tkow¹ i sobotni¹ noc.
Zapraszali te¿ znajomych. W sumie uzbiera³o siê grono kilku
mi³o�ników natury. £owili ryby, zbierali grzyby, æwiczyli wspi-
naczkê po drzewach.

Jego ¿ona wraz z przyjació³k¹ wyjecha³a na kilka dni na
wczasy last minute do Chorwacji. Tej soboty siedzia³ sam
w swoim sza³asie. A mia³a byæ to noc �wiêtojañska. Rozpali³
ma³e ognisko i patrzy³ w ogieñ. Widzia³ swoimi oczyma pras³o-
wiañskie orgie, które odbywa³y siê w ten dzieñ. Dzikie wrzaski,
pary kopuluj¹ce gdzie� po krzakach. No w³a�nie, jak to robili,
dobierali siê w pary czy pieprzyli siê na jednym placu? Pozosta-
nie to tajemnic¹ historii, sam by wola³ pewnie na placu.

Oczami wyobra�ni widzia³ grupkê swoich przyjació³
�wiêtuj¹cych to �wiêto. Pewnie nie da³oby siê ich namówiæ.
A mo¿e? Kolejne wersje tej orgii przychodzi³y mu do g³owy.
By³ jednak osob¹ bardzo praktyczn¹ i ostro¿n¹. A AIDS, a ci¹-
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¿e? S¹ prezerwatywy, ale nienawidzi³ ich. Mo¿e lepiej by³oby
siê onanizowaæ w krêgu ogniska? Albo przywi¹zaæ kobiety do
drzew? Nie wyobra¿a³ sobie, ¿eby jego przywi¹zywaæ, nie
wytrzyma³by, by³ ruchliwy, mówili, ¿e mia³ ADHD. Kupiæ pacz-
kê z lateksowymi rêkawiczkami i zmieniaæ je, masuj¹c ka¿d¹
now¹ cipkê? A mo¿e za³o¿yæ maski zwierz¹t? Widzia³ kiedy�
taki film o orgii w maskach. Tymczasem mia³ tylko maski ko-
lêdników: pasterz, herod i turoñ. Pewnie wszystkie kobitki
chcia³yby byæ pieprzone przez turonia... A mo¿e lepiej u¿yæ
jakich� naturalnych materia³ów do masa¿u? Owoców cisu,
wielkich bezskorupowych �limaków? A mo¿e jednego i dru-
giego, lateksowe rêkawice zanurzyæ w papce z le�nych owo-
ców? A mo¿e biæ siê po genitaliach brzozowymi ga³¹zkami?
Wytarzaæ siê w glinie? W popiele? Eskalacja jego pomys³ów
i  wyobra¿eñ doprowadzi³aby go pewnie do wytrysku, gdyby
nie szelest. Do sza³asu wszed³ wioskowy s¹siad, Radek:
- Po¿yczy³by� dwaj�cia z³otych? - mówi.
- A na co? - dopytuje siê Tomasz.
- Robimy ognisko na �wiêtojanki.
- Dzisiaj ja stawiam - powiedzia³ dumnie Tomasz.

Pojechali do miejscowego sklepu. Tomek kupi³ dwa-
dzie�cia piw (mo¿e wystarczy?) i pó³tora kilo kie³basy.
- I to bêdzie impreza - powiedzia³ Radek. - Alkohol, kie³basa
i dziewczyny, a nie jakie� tam powroty do natury, he, he.

Tomek zabra³ siê za rozpalanie ogniska, a Radek po-
szed³ po �ekipê�. Przysz³o jeszcze dwóch ch³opaków i trzy
dziewczyny. Zna³ ich wszystkich. Po paru piwach impreza za-
czê³a siê rozkrêcaæ, rozmowa zaczê³a siê kleiæ (najpierw mia³
wra¿enie, ¿e nie maj¹ o czym rozmawiaæ).

Radek zapyta³:
- A wy to siê bardzo podczas tych indiañskich zlotów pieprzycie?

Tomek odpowiedzia³:
- Nie bardzo, w sumie wszyscy maj¹ ochotê, ale jako� tak nie
wychodzi - odpowiedzia³ Tomek.
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- To co, mo¿e ino pijecie? - zapyta³ Radek.
- W³a�ciwie nie pijemy, chcemy powróciæ do natury - skwito-
wa³ Tomek.
- No i ca³y w tym problem, u nas jak jest krzynka piwa i ogni-
sko, z tym nie ma problemu. Nie trza nam ¿adnego powrotu
do natury, natura sama do ciebie przychodzi - odpar³ Radek. -
Zobaczysz dzisiaj - szepn¹³.

Elektryczno�æ

To, jak elektryczno�æ zmieni³a ¿ycie cz³owieka, widaæ
kiedy jaka� wichura zerwie kable sieci. Dezorganizacja odby-
wa siê na dwóch poziomach. Na poziomie organizacyjnym nie
mo¿emy u¿ywaæ komputera, rozmra¿aj¹ siê zapasy w lodów-
ce i tak dalej. Istnieje jeszcze poziom percepcji �wiata. Przy-
zwyczajeni jeste�my do silnego o�wietlenia a¿ do wieczora.
I nagle wieczory staj¹ siê d³ugie, musimy godzinami tkwiæ
w mroku roz�wietlanym �wiec¹ czy ogniem z kominka. Brak
�wiat³a to �wiadomo�æ mroku, skradanie siê wieczornej ciem-
no�ci, wiêksza wra¿liwo�æ na d�wiêk. To tak¿e zwiêkszenie
tolerancji na brud. W ciemno�ci jakby mniej obchodz¹ nas
rozsypane na pod³odze okruchy. Zasypia siê wcze�nie, a rano
wita s³oñce jak prawdziwe bóstwo. Wykorzystuje ka¿d¹ go-
dzinê, jak biedak ss¹cy ka¿dy okruch chleba.

Wpad³a mi ostatnio do rêki angielskojêzyczna ksi¹¿ka
Jak ¿yæ bez elektryczno�ci opowiadaj¹ca o ¿yciu Amiszów.
Amisze to protestancka grupa chrze�cijan, którzy neguj¹ po-
stêp. Zatrzymali siê na etapie rozwoju, kiedy powstali. Po-
wstali jako od³am mennonitów, z niewielkiej grupy dwustu
osadników przyby³ych w XVIII w. do USA. Obecnie jest ich
kilkadziesi¹t tysiêcy. Zachowali dialekt jêzyka niemieckiego.
S¹ bardzo konserwatywni w swojej recepcji zdobyczy tech-
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niki. W wielu aspektach zamarli jakby na poziomie XVIII wie-
ku, chocia¿ poszczególne gminy decyduj¹ o akceptacji pew-
nych wynalazków, na przyk³ad budek telefonicznych. W do-
mach nie maj¹ elektryczno�ci i wielu innych udogodnieñ, które
uzale¿nia³yby ich od �wiata zewnêtrznego.

Amisze s¹ ¿ywym dowodem na to, jak niewiele potrze-
ba cz³owiekowi do szczê�liwego funkcjonowania. Dosyæ efek-
tywnie gospodaruj¹ bez u¿ycia nowoczesnego sprzêtu rolni-
czego. Maj¹ konne powozy, a telefonów w domach siê nie
u¿ywa. Wierz¹, ¿e takie wynalazki odstrêczaj¹ od normalnych
s¹siedzkich spotkañ.

Amisze odmawiaj¹ te¿ p³acenia ubezpieczeñ spo³ecz-
nych, posy³ania dzieci do szko³y d³u¿ej ni¿ do czternastego roku
¿ycia (maj¹ w³asne szko³y), szczepieñ i s³u¿by wojskowej.
Z tych powodów popadali w liczne zatargi z w³adzami stano-
wymi, ale zwykle wygrywaj¹! Mo¿e wspólnota paru tysiêcy
ludzi ma ju¿ swój g³os. Zadziwia trwa³o�æ ich przekonañ i wi-
talno�æ, a tak¿e niski procent odstêpstw od wspólnoty (oko³o
dwadzie�cia procent).

Dupa

Wie�ka mieszka na skraju wsi. Ma osiemdziesi¹t osiem
lat, ale wygl¹da na sze�ædziesi¹t. Jest bezdzietn¹ wdow¹.
Schludna chata, ³adny ogródek, kilka kóz, stary sad. Taki tro-
chê sielski krajobraz. Jest prost¹ kobiet¹, ale m¹dr¹ i przeni-
kliw¹. I zna siê na zio³ach. Chata jak na �europejskie standar-
dy� jest zakopcona, zajdziona brudem, no ale wietrzy siê czê-
sto. Wie�ka te¿ poubierana w jakie� ³achmany. W domu pach-
nie kompotem jab³kowym, w³oskimi orzechami pouk³adanymi
w kartonach, i myszami.
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Kiedy pytam, czy nie przeszkadzaj¹ jej myszy, odpo-
wiada: �Nie, ale szczury tak, bo gryzom�. Innym razem mówi:
�Raz mi siê myszy potopi³y w kiszonyj kapu�cie. Ciemno by³o,
ale ¿em je ³ugotwa³a. Dobre by³y, ino chrupa³y�.

Nie pali du¿o w piecu. Trochê ga³êzi z lasu przynosi,
zawsze opatulona w te ³achmany, pewnie tak  i �pi.

Fascynuje mnie jako symbol harmonii. Mo¿e sam bêdê
taki, jak bêdê stary?

Szukaj¹c w niej m¹dro�ci, jakiej� mediterrañskiej czy
kaukaskiej diety cud dla stulatków, pytam, co je:
- Chleb z mas³em, chleb ze smalcem, ji z pasztetem. I kwa�ne
mliko. Co tam jest. Nie wybrzydzom.
- A jak zdrowo ¿yæ? - pytam.
- Trza pacierz mówiæ i trochê dupê ruszyæ. Jak bym sama
na polu nie robi³a i drzewa nie romba³a, i tymi pekaesami je�-
dzi³a, to ju¿ bym na cmyntorzu le¿a³a. Dupê trza ruszaæ, to
najwa¿niejsze. Czy zimnioki plewiæ, czy z ch³opem, czy bez
górê do tego drugiego sklepu dzie chlep tañszy, czy w ko³o
placu trzydzie�ci razy. Dupa musi w ruchu byæ.

Nie przysz³a góra do Mahometa, Mahomet
przyszed³ do góry

Dumki Jacoba Wojciecha Jankowskiego to niewielka
sympatyczna ksi¹¿eczka, która zainspirowa³a mnie do napisa-
nia tej historii. Podsunê³a te¿ formê. Krótkie przemy�lenia o ró¿-
nych rzeczach, te¿ o powrocie do natury, gdy¿ Jacob mieszka³
kiedy� w Beskidzie Niskim. Wpad³a mi w ³apy na Wo³owcu,
w³a�nie w Beskidzie Niskim, gdzie le¿a³a na pó³ce agrotury-
styki. Czujê siê kontynuatorem tamtej ksi¹¿ki. Swoj¹ móg³-
bym nazwaæ Dumki £ukasza.
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Przez parê lat zbiera³em siê, ¿eby tê ksi¹¿kê zamówiæ
i jako� zapomina³em. A¿ tu pewnego dnia dosta³em list od sa-
mego Jacoba - przys³a³ mi ksi¹¿kê z dedykacj¹! Pomy�la³
o mnie, s³ysz¹c o moich dzia³aniach i warsztatach. Jak mi³o.

Ska¿enie

By³em w go�cinie u znajomych. Wyj¹tkowo jad³em czip-
sy - co� czego zwykle nie robiê, no ale by³ Nowy Rok, a ja po
dwóch piwach. Skoñczy³y siê, kurczê. A ja zmi¹³em papierek
i odruchowo wrzuci³em do pieca. Gospodyni wykrzyknê³a:
- £ukasz, nie spodziewa³am siê tego po tobie!

T³umaczy³em siê, ¿e to przez nieuwagê, ale ona dalej
by³a struta. Skazi³em jej piec. Mo¿e po raz pierwszy znalaz³o
siê w nim co� ohydnego. Plastikowa torebka, z której jak de-
mony wyskocz¹ dioksyny i inne rakotwórcze �wiñstwa. I w su-
mie mia³a racjê. Ma³o kto ma �wiadomo�æ jak straszn¹ rzecz¹
jest spalanie plastiku. Przynajmniej tu u nas, na wsi.

I wtedy zacz¹³em siê zastanawiaæ, czy z dziko�ci¹ jest
jak z unikaniem ska¿enia czy jak z mas¹ krytyczn¹. Te dwie
opcje mo¿na rozwa¿aæ przy próbie osi¹gniêcia czegokolwiek.
No wiêc we�my ska¿enie. Zak³adamy, ¿e istnieje jaki� pier-
wotny idylliczny stan dziko�ci. Jaki� Zbieracz-£owca w Pier-
wotnym Lesie. Wystarczy, ¿e poka¿emy mu jakie� paciorki
albo aparat fotograficzny, albo damy mu plastikow¹ butelkê
i przestanie byæ pierwotnym cz³owiekiem. Mo¿emy te¿ ska-
ziæ, �odpierwotniæ� Pierwotny Las. Wyci¹æ w nim w¹ziutk¹
�cie¿kê przez �rodek, jedno drzewo, ma³¹ polanê albo wytê-
piæ w nim wszystkie ¿ubry.

I teraz koncepcja masy krytycznej. Za³ó¿my, ¿e aby zo-
staæ dzikim cz³owiekiem, trzeba zebraæ ile� tam punktów. Po
przekroczeniu pewnego progu jeste�my Dzicy.
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Za chodzenie na grzyby, wêdkowanie i spacery po lesie
- po jednym punkcie.

Za ¿ycie w lesie, w sza³asie przez ca³y rok - 365 punk-
tów. Po jednym za ka¿dy dzieñ.

Za zbieranie dzikich ro�lin - te¿ jakie� punkty.
I za polowanie na sarny, i za jedzenie �limaków, i jedze-

nie robaków.
Jeszcze zale¿nie z jakiej broni polujemy. Jak z dubel-

tówki, to przemno¿yæ to przez jedn¹ drug¹. Za nieposiadanie
zapa³ek - punkty.

Za pogl¹dy animistyczne - 20 punktów.
Za ka¿d¹ ¿onê wiêcej ni¿ jedna - po 100 punktów.
Za osi¹gniêcie transu przynajmniej raz w roku - punkty.
Za subincyzjê cz³onka - punkty.
Za ka¿dy procent kalorii uzyskiwany dziennie bez pie-

niêdzy - punkty.
Za chodzenie nago - te¿ jaki� punkcik.
Za grzebanie w podmiejskim �mietniku - jeden punkt.
Za jedzenie je¿y i kotów rozjechanych przez samocho-

dy - te¿ punkty.
I tak dalej, i tak dalej. Osi¹gn¹wszy rocznie 1000 punk-

tów zostajemy Nowym Dzikim Cz³owiekiem. Idolem harce-
rzy i niektórych antropologów. I niewa¿ne, ¿e postanowili�my
byæ dzikim cz³owiekiem przez jedena�cie miesiêcy, z zastrze-
¿eniem, ¿e zrobimy sobie miesiêczne wakacje do cywilizacji,
gdy zostaniemy profesorem antropologii, który bêdzie opo-
wiada³ o tych 11 miesi¹cach. Nawet mogliby�my w�ród stu-
dentów werbowaæ nowych cz³onków plemienia, wyk³adow-
ców antropologii/pedagogiki/socjologii/psychologii dziko�ci.
A mo¿e wilderness science?
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Kot

Bolek mia³ dom na wsi, ale drugi nieopodal odziedziczy³
po babce. Jako ¿e czu³ siê trochê samotnie, chcia³ ¿eby kto�
ciekawy w nim mieszka³. Pozwoli³ w nim przezimowaæ parze
znajomych. Hania i Pawe³ byli frikami (od angielskiego free).
Nie mieli sta³ej pracy, ale co roku odk³adali co�, pracuj¹c
w Norwegii. Fajnie siê z nimi dogadywa³o, dbali o chatkê, wy-
sprz¹tali j¹, odmalowali. Wszystko OK, tylko ten kot.

Bolek nienawidzi³ zwierz¹t. On, mi³o�nik przyrody, ho-
dowa³ ró¿ne cudne ro�liny w swoim ogrodzie, kocha³ te¿ po-
krzywy, z których robi³ zupê, i ³osie zagl¹daj¹ce mu do okna.
Nie rozumia³ jednak, po co ludzie trzymaj¹ zwierzêta w domu.
Hania by³a wegetariank¹, mia³a na dodatek alergiê na koty.
Ale jak tylko siê sprowadzili, kto� wcisn¹³ jej kota. Kupowa³a
mu raz w tygodniu kawa³ kaszanki. Kot by³ jednak wybredny
i miaucza³ przera�liwie, domagaj¹c siê jego ulubionych makre-
li. Myszy zabija³, ale ich nie zjada³.

Min¹³ rok. Hania i Pawe³ znów wyje¿d¿ali do Norwegii.
A potem na wyprawê do Indii.
- A co z kotem?- zapyta³ Bolek.
- Zostawimy go tobie, bêdzie sobie jad³ myszki, a czasem mu
podrzucisz jakie� resztki.
- Ale¿ ja nienawidzê kotów.
- Nie opowiadaj, jeste� przyrodnikiem.
- Ale ja go zabijê i zjem.
- Nie opowiadaj, ¿yj wibracjami mi³o�ci, daj mu wolno�æ.

Hania objê³a Bolka na po¿egnanie i doda³a:
- Poradzi sobie.

Bolek jednak dotrzyma³ s³owa. Naostrzy³ chiñski tasak
do warzyw, który kupi³ na wietnamskim bazarku w Warsza-
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wie, chwyci³ kota za kark, pog³aska³, tamten mrukn¹³ przy-
jemnie. I nagle zawy³, krew trysnê³a po �cianie, kot wykrêci³
siê w spazmach, drasn¹wszy nieco oprawcê. Ciêcie by³o jed-
nak bardzo celne. Wykrwawiwszy siê w strasznych konwul-
sjach, znieruchomia³.

Bolek oprawi³ kota, jak siê oprawia królika. G³owê za-
mrozi³ w ca³o�ci w osobnym woreczku w zamra¿alniku. Z reszty
zrobi³ gulasz. By³o tego dosyæ du¿o. Jad³ przez dwa dni. Taki z
cebul¹ i marchewk¹. Trochê mu ju¿ zbrzyd³, wiêc dorzuci³ ki-
szonej kapusty, grzybów i suszonych �liwek. Bigos. Ekspery-
mentalnie (i trochê ¿eby zabiæ koci zapach) doda³ kawa³ pasty
krewetkowej i sosu sojowego.

Nachyla³ siê nad pierwsz¹ misk¹ tego niby-bigosu. Do
domu zastuka³a Hania.
- Bolek, zapomnia³am ci oddaæ ksi¹¿kê. A co to tak ³adnie
pachnie?
- Bigosik.
- Szkoda, ¿e jestem wegetariank¹.
- E tam, to taki z krewetkami tylko.
- No dobra, skuszê siê.

Bolek nabra³ miskê, staraj¹c siê nie wrzucaæ kawa³ków
kota.
- Pycha, a ten kawa³ek? To ryba?
- Nie, twój kot.

Od tego dnia nosi³ na rêce g³êbok¹ bliznê po zêbach Hani.

Dynamic Landscape

Czytam w³a�nie �wietn¹ monografiê Dynamic Landsca-
pe, któr¹ redagowali Nigel Dunnett i James Hitchmough. Zaj-
muj¹ siê tym, co ja - pograniczem ekologii i projektowania
ogrodów. Tworz¹ niby-naturalne krajobrazy w angielskich
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miastach i je badaj¹. I pomy�la³em sobie o tym, ¿e o poszuki-
waniu natury przez cz³owieka mo¿na by my�leæ jak o odtwa-
rzaniu dzikiego krajobrazu w mie�cie, w miejscu gdzie zosta³
zniszczony.

Autorzy pracy opisuj¹ ca³e spektrum dzia³añ ogrodo-
wych, które id¹ w kierunku natury. A wiêc na pierwszym miej-
scu odtwarzanie �rodowisk. Na przyk³ad zak³adamy w na-
szym ogrodzie las, który ma byæ wiern¹ kopi¹ lasu rosn¹cego
na takich glebach w okolicy. Robimy listê gatunków, przenosi-
my sadzonki z s¹siedniego lasu, zbieramy nasiona, nawet za-
szczepiamy odpowiednie mikroorganizmy i grzyby, przenosz¹c
fragmenty gleby. No a jak by³oby to z lud�mi? No trzeba by na
przyk³ad zebraæ kilku ochotników, potomków jakiego� do-
niedawna-dzikiego plemienia, przetrenowaæ ich w surwiwalu,
przekazaæ wiedzê, któr¹ zebrali etnografowie i umie�ciæ do-
k³adnie w tym samym �rodowisku, w kraju, w którym ¿yli ich
przodkowie. Takim trochê podobnym eksperymentem (tylko
nie powrotem do natury!) by³o utworzenie pañstwa Izrael.

Wreszcie istniej¹ inne formy naturalizowania krajobra-
zu. Wybieramy pewne, tylko rodzime, gatunki. Nie zale¿y nam
na takim bardzo dok³adnym odtworzeniu ca³ego ekosystemu,
tylko odtworzeniu jego podstawowych funkcji. No wiêc tu
by³oby podobnie - nie pilnowaliby�my, czy to plemiê zacho-
wuje siê dok³adnie tak, jak to plemiê zachowywaæ siê powin-
no. Po prostu wypu�ciliby�my tych ludzi w interior. Wa¿ne, ¿e
odpowiednich ludzi w odpowiedni teren. Mo¿e prze¿yj¹.

No i mamy jeszcze tak¹ mo¿liwo�æ, ¿e sadzimy jakie�
ró¿ne piêkne i wygl¹daj¹ce w miarê �naturalnie� gatunki drzew,
krzewów i kwiatów, ale nie rodzime, tylko pochodz¹ce  z in-
nych kontynentów. I pozwalamy im rosn¹æ w sposób natural-
ny, dziko, niekontrolowanie. Ludzkim odpowiednikiem tego
by³oby wybranie grupy jakich� ochotników - surwiwalowców,
hipisów, naukowców dzikologów-ekologów i wypuszczenie ich
�na wolno�æ�, ¿eby tworzyli nowe plemiê dzikich ludzi.
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Czwarta opcja to sadzenie rodzimych ro�lin, ale nie w spo-
sób chaotyczny, dziki, naturalny, lecz po miastowemu, w alej-
kach, klombach, rz¹dkach miêdzy pasami jezdni. A to odpo-
wiada³oby daniu przestrzeni ¿yciowej ostatnim zbieraczom-
³owcom w naszej cywilizacji, jakich� praw ³owieckich, na przy-
k³ad ¿eby mogli polowaæ na go³êbie na krakowskim rynku.

Plemiê

W roku 2006 Sarah po³o¿y³a na stole gazetê.
- To co� dla ciebie - powiedzia³a.

Bohaterami artyku³u by³a dwójka Brytyjczyków, Bene
Keene i Mark James, którzy za³o¿yli internetowe plemiê. Ale
nie ¿adne forum, grupê wsparcia, zainteresowañ. Oni wypo-
¿yczyli wyspê na Oceanii, na Fid¿i, wynajêli od jakiego� ple-
mienia. Na wyspê mo¿na przyjechaæ za op³at¹. Oczywi�cie
mo¿na wszystko uregulowaæ kart¹ kredytow¹, loguj¹c siê na
stronie www.tribewanted.com. Potem ogl¹da³em reporta¿ z tej
wyspy. Pokazywano postêp prac nad budow¹ ró¿nych bu-
dynków. Nie, nie ³ud�my siê, budowy nie prowadzili cz³onko-
wie Plemienia Bia³ych, lecz cz³onkowie miejscowego plemie-
nia polinezyjskiego.

£owczy

Moja ksi¹¿ka powoli koñczy siê. Cyzelujê akapity i s³o-
wa. Laptop na kolanach, brzozowe drwa trzaskaj¹ w piecu.
Kto� puka. Wchodzi Maciek ze wsi za górk¹.
- Napijesz siê kielicha na moje imieniny? - pyta.
- No dobra, wchod�.
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Nie lubiê nag³ego pijañstwa, ale w sumie lubiê tego cz³o-
wieka, wiem ¿e nie przegina, napijemy siê po szklance i pój-
dzie spaæ. No ale by³ ju¿ bardzo pijany, zauwa¿y³em, jak ju¿
siad³. Po³o¿y³ na stole wiatrówkê.
- Bêdziemy z tego pili?
- Nie - z kieszeni wyci¹gn¹³ flaszkê - noszê j¹ czasem przy
sobie, wiesz, zima, zaj¹ce, ba¿anty.

I znów przypomnia³em sobie wspó³czesnych ³owczych.
- Zawsze trochê miêsa bêdzie dla ciebie - zagai³em.
- Chuj, nie miêso, nie ma kilo z takiego ba¿anta. Ale jaka sa-
ty-fa-cja wymamrota³. Wiesz, pach, pach, krew, od razu czu-
jesz ¿e nie jeste� do dupy. - I tu zar¿a³, zachichota³. - Nie wie-
dzia³e� ¿e Wielki £owczy jestem, Wielki, Najwiêkszy, wszyst-
kie sarny powystrzelom - zar¿a³ i pad³ na ziemiê. Ofiara ukra-
iñskiej wódki Blagoff i w³asnej wielko�ci.

Dzikie ¯ycie

Lubiê s³owo dziki, dlatego nazwa³em swój ogród, swo-
je przedsiêwziêcie: Dziki Ogród. Chyba te¿ naturalne jest to,
¿e czytam Dzikie ¯ycie - periodyk Pracowni na Rzecz
Wszystkich Istot, spo³ecznej organizacji broni¹cej ostatnich
dzikich ekosystemów naszego kraju. Zawsze bliscy mi byli ide-
owo, w przeciwieñstwie do tych, którzy tylko broni¹ wigilij-
nych karpi.

Otwieram nowy numer Dzikiego ¯ycia - zauwa¿am
motto, które mog³oby byæ mottem tej ksi¹¿ki, ale nie bêdê go
ju¿ temu pismu podkrada³: �Kultura odcinaj¹ca siê od dzikie-
go ¿ycia w otaczaj¹cej nas przyrodzie, a tak¿e odcinaj¹ca siê
od dzikiego ¿ycia, które jest w nas samych, skazana jest na
ró¿ne niszcz¹ce zjawiska, prowadz¹ce prawdopodobnie a¿ do
jej zniszczenia�. To napisa³ Gary Snyder.
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Gary Snyder to wybitny amerykañski pisarz i artysta,
przedstawiciel pokolenia lat sze�ædziesi¹tych i siedemdziesi¹-
tych, zwi¹zany przez pewien czas z tzw. back-to-the-land-
movement (�ruch powrotu do ziemi�).

Pomimo tego, ¿e wraz z rozwojem kultury materialnej
w kulturze ludzkiej wzrasta znaczenie miasta i du¿ych zbioro-
wo�ci, ca³y czas, szczególnie w okresach kryzysu obecny by³
przeciwny pr¹d chêci powrotu do natury i cichego wiejskiego
¿ycia. Taki powrót s³awi³a ju¿ staro¿ytna poezja. Ocali³ ¿ycie
wielu ludzi w czasie Wielkiego Kryzysu w latach trzydziestych
w USA czy w czasach okupacji hitlerowskiej w Polsce. Back-
to-the-land-movement to czas amerykañskiej kontrkultury, hi-
pisów, kontestacji amerykañskiej idei postêpu. Na wie� prze-
nosi³o siê wielu intelektualistów, dzia³aczy, poszukiwaczy lep-
szego �wiata. Ziemia by³a wtedy jeszcze bardzo tania. Jak
zwykle w przypadku takich ruchów po kilku latach okazywa-
³o siê, ¿e znaczna czê�æ wraca³a do miasta. Ci, którzy pozo-
stali, potrafili ³¹czyæ mo¿liwo�ci stwarzane przez dany teren,
czy dochody z rolnictwa, z jak¹� dodatkow¹ prac¹, jak pisar-
stwo lub specjalistyczne rzemios³o.

Millions are rotting here

Millions are rotting here - tu gnij¹ miliony! Tak do
zachodnich turystów zachwyconych dziko�ci¹ Puszczy Bia³o-
wieskiej krzyczy pewien przewodnik. Jad¹ konn¹ bryczk¹ przez
puszczê pe³n¹ olbrzymich, powalonych drzew. Gnij¹ce k³ody
s¹ domem dla wielu gatunków grzybów i owadów. Ale mo¿na
by je przerobiæ na deski (na pewno zrobi³by to mój s¹siad).
Przyjmuj¹c opcjê na pomno¿enie naszego gatunku, musimy
siê utrzymaæ przy ¿yciu. Wiêkszo�æ drzew trzeba przerobiæ na
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deski i opa³, a ziemiê uprawiaæ. Jednak takie �wi¹tynie dziko-
�ci s¹ konieczne i musimy do nich wracaæ. Problemem wspó³-
czesnego cz³owieka nie jest to, ¿e marzy o tym, ¿eby na po-
wrót byæ zupe³nie dzikim. Nie. Marzy o tym, ¿eby mieæ przy-
najmniej namiastkê dziko�ci i warunki �rodowiska, do jakich
jest stworzony - czyst¹ wodê i powietrze, las, do którego mo¿na
pój�æ na spacer, miesi¹c urlopu pod namiotem, czas na opo-
wiedzenie bajki dzieciom i na wêdkowanie.

A co by by³o, gdyby nagle jaki� despota, przywódca
ponadnarodowego rz¹du albo koalicja amerykañsko-chiñsko-
rosyjska og³osi³a, ¿e rolnictwo i hodowla s¹ zakazane? Przez
jaki� czas jedliby�my zapasy zbó¿ i zar¿niête byd³o. Potem
przeczesaliby�my okoliczne lasy, wyjedliby�my wiêkszo�æ ja-
dalnych bulw. Ale za du¿o by³oby nas, ¿eby siê w pe³ni nasy-
ciæ. W Polsce przypada tylko jeden hektar na ka¿dego cz³o-
wieka. Piêædziesi¹t razy za ma³o, ¿eby wy¿yæ z lasu. Napy-
chaliby�my brzuchy li�æmi  - pokrzyw, lipy, ostów i innych ro-
�lin (przetrenowali to Irlandczycy w dziewiêtnastym wieku,
Chiñczycy pó³ wieku temu, a niedawno obywatele Korei Pó³-
nocnej). Jednak nasz przewód pokarmowy nie jest stworzony
do jedzenia samych li�ci. Wydête brzuchy wype³nione by³yby
zielon¹ mas¹, której nie damy rady w pe³ni wykorzystaæ. Gów-
no by³oby zielone. Chêtnik pisa³ o g³odzie na Kurpiach, ¿e lu-
dzie budzili siê rano g³odni, ca³y dzieñ zbierali pokrzywy i jedli
je, a wieczorem i tak byli g³odni. Ludzie zaczêliby siê po¿eraæ
nawzajem. Upad³aby cywilizacja, wielkie blokowiska poro-
s³yby d¿ungl¹, jak �wi¹tynia Angkor Wat miêdzy Tajlandi¹
i Kambod¿¹. Jak piramidy Majów. Albo bzem czarnym i iw¹,
jak gruzy Warszawy po wojnie (Londyn zarós³by pochodz¹c¹
z Chin budlej¹ - która panoszy siê tam na murach). A jakby siê
ju¿ przerzedzi³o, buntownicy powróciliby do uprawy roli. Chy-
ba, ¿e znale�liby jaki� dobry sposób na regulowanie populacji,
¿eby nie by³o ich za du¿o i ¿eby mo¿na znów ¿yæ samymi bulw-
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kami i jeleniami. Choæ pewnie zawsze znale�liby siê jacy� g³up-
cy, którzy chc¹ mieæ tuzin dzieci, które znów zmuszone  by³y-
by odbudowaæ cywilizacjê, ¿eby utrzymaæ siê przy ¿yciu.

Pan

Wszyscy, którzy chc¹ powróciæ do natury, powinni mo-
dliæ siê do greckiego bo¿ka. Nazywa siê Pan. Przedstawia siê
go z ow³osionymi nogami kozy i z kozimi rogami, czêsto z cz³on-
kiem w stanie wzwodu. Towarzysz nimf, symbol witalno�ci,
wiosny, ¿ycia i seksualno�ci. Jego imiê pochodzi od s³owa ozna-
czaj¹cego pastwisko. Pan skupia w sobie wiele z tego, co
wspó³czesna cywilizacja wypar³a, a co le¿y w naturze cz³o-
wieka.

Pan o w³ochatych nogach, ciekawe, czy podnieca czy
odra¿a kobiety, tak obsesyjnie depiluj¹ce w³osy nie tylko na
swoich nogach i pachach, ale nawet najmniejsze �lady ow³o-
sienia ³onowego. Cz³owiek dziki to cz³owiek �trochê-ow³o-
siony�. Z drugiej strony ju¿ od prehistorii mamy do czynienia z
walk¹ cz³owieka z ow³osieniem. Indianie z lubo�ci¹ wyrywaj¹
sobie resztki swojego sk¹pego ow³osienia cia³a, a archeolo-
giczne �lady potwierdzaj¹, ¿e ju¿ tysi¹ce lat temu wymy�lali-
�my sobie ró¿ne fryzury.

Pan kojarzony jest czêsto z orgiastyczno�ci¹. U niektó-
rych po s³owach �dziki, naturalny�, jak diabe³ z pude³ka wy-
skakuje wizja nagich dzikusów kopuluj¹cych w dosyæ dowol-
ny sposób, jak maj¹ to w zwyczaju szympansy (sprawdzi³em
to, rozdaj¹c studentom ankiety). Jednak jak wspomina³em
wcze�niej, seksualno�æ naszych dzikich przodków mog³a byæ
dosyæ siermiê¿na. Du¿a seksualna swoboda czy orgie ograni-
czone s¹ zwykle do pewnych specyficznych warunków - ja-
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kiego� wielkiego �wiêta, ¿a³oby czy wielkiej obfito�ci pokar-
mu. Co innego sama swoboda seksualna, wi¹¿¹ca siê z ryzy-
kiem niechcianych ci¹¿ i jeszcze bardziej niechcianych chorób,
a co innego pewna wymy�lno�æ, która jest kulturowo bardzo
relatywna. W jednych kulturach publiczne obna¿anie genita-
liów jest czym� zupe³nie normalnym, w innych absolutnie szo-
kuj¹ce, samo w sobie nie niesie jednak bezpo�redniego biolo-
gicznego zagro¿enia.

Chyba nie jeste�my specjalnie biologicznie zaprogramo-
wani do orgii, ale do poligamii na ma³¹ skalê tak! Orgie pozo-
staj¹ zwykle w sferze erotycznych marzeñ, pos¹dzania innych
albo prze¿yæ dla nielicznych. Zachowania orgiastyczne mo¿na
znale�æ w przeró¿nych kulturach - od zbieraczy-³owców (na
przyk³ad w Australii), poprzez orgiastyczne obrzêdy magiczne
kopieniaczy (czasem nakazuj¹ce wszystkim mê¿czyznom seks
homoseksualny), po wspó³czesno�æ - z jej klubami i swinge-
rami. O orgie pos¹dza siê czêsto Innych: Dzikich, Naszych
Przodków, Nasze Dzieci, Amerykanów, �wiadków Jehowy,
Hipisów lub inne niewielkie grupy od nas odstaj¹ce.

Siedz¹c kiedy� na stacji kolejowej London Euston zna-
laz³em ksi¹¿kê pod tytu³em How to organize an orgy (Jak
zorganizow¹c orgiê), nie pamiêtam niestety autora. Taka bro-
szura-poradnik, mo¿e z serii Zrób to sam czy dodatek do
jakiego� miesiêcznika. Autorzy w bardzo powa¿ny sposób
podchodzili do sprawy, dyskutuj¹c na przyk³ad, czy nale¿y na
orgiê wysy³aæ pisemne zaproszenia, w którym momencie siê
rozebraæ i jak ustaliæ kto z kim. Jednak stwierdzili, ¿e podsta-
wowy problem to ma³a wydolno�æ mê¿czyzn, którzy po paru
orgazmach zupe³nie wysiadaj¹, pozostawiaj¹c pewn¹ liczbê
kobiet bezczynn¹. I konkluduj¹, ¿e najwa¿niejsze to propor-
cja - dwóch mê¿czyzn na jedn¹ kobietê.
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Na niskim cukrze

Mo¿e zastanawiasz siê czytelniku dlaczego moje notat-
ki s¹ tak krótkie. Dlaczego ka¿dej my�li nie rozwijam w d³u¿-
sze traktaty,  nie opatrujê ich w wiêksz¹ ilo�æ odno�ników,
detali, cytatów. Nie mogê. Piszê ksi¹¿kê na niskim cukrze. W
mojej rodzinie jest du¿o cukrzycy. Wielu moich krewnych j¹
odkry³o kiedy mieli 40-50 lat. Ju¿ w dosyæ zaawansowanym
stadium. Nie mam jej jeszcze, ale co kilka miesiêcy spraw-
dzam cukier glukometrem, zawsze kiedy czujê siê dziwnie. Nie
jem s³odyczy, jem ma³o chleba, jem albo jajka, albo ³ososia,
albo makaron gotowany al dente. Zauwa¿y³em, ¿e abym pisa³
co� naukowego, co� wymagaj¹cego niezwyk³ej precyzji my-
�li, gdzie ka¿de s³owo jest wa¿ne, muszê mieæ poziom cukru
powy¿ej 100, mo¿e nawet 110, 120. Kiedy jednak wracam z
d³ugiego spaceru, rozgrzany, wymêczony, pe³en jestem wizji,
krótkich my�li, jak przeb³yski wojownika na koniu poluj¹cego
na zwierzynê, jak my�li piechura wêdruj¹cego ca³y dzieñ, jak
marzenia przymieraj¹cego g³odem wiejskiego pastuszka. Wiêc
sk³adam je do kupy. Kolekcjonujê jak li�cie z lasu. Ale nie
karmiê ich cukrem, ani batonikami, ani cappuchino, ani nawet
jedn¹ ³y¿k¹ cukru w kawie. Karmiê je spacerem, podró¿¹,
cisz¹, herbat¹ z pio³unu albo zwyk³¹ czarn¹  z cytryn¹,  zasko-
czeniem, yerb¹, muzyk¹, noc¹, dniem, wspomnieniem.
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Hipisi i postêp

Silne w latach sze�ædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych ru-
chy hipisowskie domaga³y siê gruntownej przemiany stylu ¿ycia
i �wiadomo�ci. Promowa³y miêdzy innymi równo�æ, brak w³a-
sno�ci, braterstwo, mi³o�æ, równouprawnienie, poszanowanie
dla przyrody. Eksperymentalne komuny hipisów w wiêkszo�ci
jednak ponios³y klêskê, a wiêkszo�æ by³ych hipisów za³o¿y³a
zwyczajne rodziny i wtopi³a siê w krajobraz ekonomiczny Ame-
ryki. Ale to tylko pozory. Tak naprawdê  wiele postaw hipi-
sów zosta³o przyjêtych przez ogó³ spo³eczeñstwa zachodnie-
go. Inne mo¿e kiedy� bêd¹. Pewnie podobnie jest z powro-
tem do natury. Wiele naszych obecnych marzeñ o powrocie
do niej zostanie wkrótce spe³nionych, inne nie, bo wynika to z
bezwzglêdnego ekonomicznego rachunku. Czterdzie�ci lat
temu, je�li chcia³bym zostaæ intelektualist¹ czy wyk³adowc¹
wy¿szej uczelni, musia³bym mieszkaæ w du¿ym mie�cie - War-
szawie, Krakowie czy Lublinie. Dzisiaj, wraz z postêpem in-
ternetu, telefonii cyfrowej i z dostêpno�ci¹ prywatnych samo-
chodów, mogê mieszkaæ na podkarpackiej wsi, kilkaset me-
trów od wsi, otoczony ³¹kami i lasem, i tylko raz czy dwa razy
w tygodniu opuszczaæ swoj¹ kniejê, aby prowadziæ zajêcia w
mie�cie. Oczywi�cie nie ka¿dy tak ¿yje, ale wielu. A wiêc pe-
wien powrót jest.

Czego jeszcze brakuje, aby ludzie byli bli¿ej natury i bli-
¿ej modalnego dzikiego cz³owieka, a co by³oby mo¿liwe z punk-
tu widzenia ekonomicznego?

Na pewno wiêksze wykorzystanie naturalnych materia-
³ów, powolne odrzucenie tworzyw sztucznych i innych trucizn.
Absolutna reforma szko³y - wiêcej natury, mniej sterylno�ci.
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Wiêksza akceptacja nago�ci - taka jak w Danii czy Niem-
czech (paradoksalnie jednych z najmniej �naturalnych� naro-
dów!?). Je�li ustabilizuje siê liczba ludzi na �wiecie - powolne
ograniczenie rolnictwa opartego na wielkich, zchemizowanych
plantacjach. Legalizacja poligamii - akceptuje j¹ wiêkszo�æ tra-
dycyjnych spo³eczno�ci - i nie rozumiem dlaczego, skoro ak-
ceptujemy ma³¿eñstwa gejów - nie mogliby�my legalizowaæ
ma³¿eñstw jednej kobiety i dwóch mê¿czyzn albo na odwrót!
Legalizacja marihuany i innych naturalnych u¿ywek zio³owych.
Przemiana systemu pracy - tak, ¿e wiêkszo�æ z nas bêdzie sa-
mozatrudniona i nikt nie bêdzie wymaga³, ¿eby pracowaæ osiem
godzin - odt¹d - dot¹d. Wiêkszo�æ ludzi lubi pracowaæ i bêdzie
pracowaæ cztery czy dziesiêæ godzin dziennie - tylko dlaczego
mamy to robiæ jak niewolnicy, w konkretnych godzinach?

Popió³

Teraz popió³ kojarzy siê nam z brudem, ale kiedy� tak
nie by³o...

Stos pe³en brudnych naczyñ, wczoraj piekli�my torcik
urodzinowy dla Sary. Misa pe³na t³ustej mazi, pomimo tego, ¿e
lejê gor¹c¹ wodê i p³yn do mycia naczyñ. I wtedy przypomi-
nam sobie letnie obozowanie i szorowanie garów piaskiem i po-
pio³em. Siêgam do popielnika w piecu, wrzucam do gara gar�æ
popio³u i szybko koñczê zmywanie.

Najprostsze i najlepsze rozwi¹zanie. Czy po to rozwi-
nêli�my cywilizacjê, ¿eby zamieniæ popió³ na p³yn do mycia
naczyñ?

Wspó³cze�ni ludzie boj¹ siê popio³u nie tylko dlatego,
¿e zbrudzi³by im koszulê. Palimy ró¿ne �wiñstwa - plastiki i ko-
lorowe gazety. Czysty popió³, w którym tak przyjemnie siê
wytarzaæ, zamienili�my na brudny i nikomu niepotrzebny.
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Cieszê siê z postêpu, z elektryczno�ci i samochodu, ale
postêp mo¿na zaakceptowaæ tylko,  je�li nie unicestwia na-
szych dóbr pierwotnych: czystej ziemi, wody i powietrza, swo-
body przemieszczania i innych wolno�ci cz³owieka, prawa do
bezczynnego le¿enia w hamaku kilka razy dziennie, bycia z ro-
dzin¹ i przyjació³mi, blisko�ci lasu i wody czy posiadania w³a-
snego kominka i paleniska.

Cyganie

Jednym z synonimów dziko�ci w europejskiej kulturze s¹
Cyganie. Dawniej wêdruj¹cy, bez sta³ego zajêcia, nieuprawia-
j¹cy roli. Maj¹ ze zbieraczami-³owcami wiele wspólnego, na
przyk³ad nomadyzm i ¿ycie w zwartych, niewielkich grupach. A
zbieractwo-³owiectwo uprawiali, traktuj¹c spo³eczno�ci rolni-
cze jako obcy ekosystem. Polowali wiêc na wioskowe kury i
zbierali warzywa uprawiane przez innych. Oczywi�cie nie za-
wsze i nie wszêdzie. Ale znali siê te¿ i na dzikich produktach. W
Polsce zbierali pokrzywy i mrówki do zup, a chyba w ca³ej Eu-
ropie szczególnie cenili je¿e pieczone w glinie.

Tak jak pisa³em wcze�niej, Cyganie to nie tylko naród.
To pewien symbol, mem, idea, sposób ¿ycia. St¹d niespo-
krewnieni z nimi Morscy Cyganie w Indochinach. I Niby-Cy-
ganie, New Age Travellers w Wielkiej Brytanii - czyli ro¿ne
grupki wspó³czesnych �bia³ych� nomadów, wêdruj¹cych po
�wiecie w samochodowych przyczepach. Pewien cz³owiek
ze Stanów opowiada³ mi, jak w czasach hipisowskich wêdro-
wa³ przez kontynent - na lato do Kanady, na zimê do Gwate-
mali, jak wêdrowny ptak.

Wojciech Jó�wiak, astrolog i badacz snów, twierdzi ¿e
w wa¿nych snach czêsto pojawia siê Obcy, nierzadko w po-
staci w³a�nie Cygana. Ja sam mia³em kiedy� taki sen, kiedy
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mieszka³em jeszcze w Warszawie i pracowa³em w ogrodzie
botanicznym. By³em w Hiszpanii. W spalony s³oñcem dzieñ
uciek³em w cienist¹, w¹sk¹ uliczkê. Przy jednym wej�ciu zo-
baczy³em ma³e drzwi, a przy nich, jak kolumnê, dwumetrowe-
go ¿ywego jesiotra, stoj¹cego pionowo i mrugaj¹cego do mnie
okiem. Wszed³em do �rodka. By³y tam trzy czarnow³ose ko-
biety: m³oda, w �rednim wieku i stara. Ta stara podesz³a do
mnie i powiedzia³a: �Teraz musisz nauczyæ siê cygañskiego jê-
zyka�. By³ rok chyba 1996. Minê³o czterna�cie lat - a ja wci¹¿
siê go nie nauczy³em. Ale mo¿e to by³a metafora?

Bieszczady

Bieszczady dla Polaków to obecnie symbol dziko�ci.
Zawsze trochê niedostêpne i zalesione, naprawdê dzikie sta³y
siê po drugiej wojnie �wiatowej w wyniku wojny z ukraiñsk¹
partyzantk¹. Wysiedlona si³¹ ludno�æ ukraiñska, Bojkowie, po-
zostawi³a opuszczone domy i zgliszcza. Prawie wszystko to
poros³o lasem. Przez ostatnie kilkadziesi¹t lat Bieszczady przy-
ci¹ga³y uciekinierów i poszukiwaczy przygód. Tych, którzy
chcieli stworzyæ sobie nowe ¿ycie, pa�æ byd³o, bawiæ siê w
kowbojów, mistyków, pustelników, le�ników, pierwszych
osadników albo po prostu po cichu przyæpaæ.

Ten zdzicza³y teren jednak wiele osób rozczarowuje. Wil-
gotne, mgliste doliny poro�niête s¹ pokrzywami po szyjê i ol-
chowymi zaro�lami na dawnych polach. Gdyby rós³ tu prawdzi-
wy pierwotny las by³oby i ³atwiej i przyjemniej po nim chodziæ.
By³yby tu wielkie buki i mniej k³uj¹cych w nogi je¿yn. Takie
fragmenty s¹, ale g³ównie na stromych pó³nocnych zboczach.

Jeste�my zwierzêtami sawanny, kochamy wielkie prze-
strzenie przeciête pojedynczymi drzewami. Wielu Bieszczad-
ników narzeka na brak przestrzeni, karczuje otoczenie chaty,
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pozwala zwierzêtom wygry�æ teren, usawanniæ go. Sam ko-
cham taki pó³otwarty teren i na swojej ziemi w niedalekim
Pogórzu Dynowskim swoj¹ ziemiê te¿ usawanniam. Nie mam
co prawda wielkich ro�lino¿erców, poza kilkoma odwiedza-
j¹cymi mnie sarnami, ale co roku wynajmujê traktorzystê z ko-
siark¹, który kosi teren, pozostawiaj¹c pojedyncze drzewa -
z daleka jak sawanna, co prawda nie akacje, ale brzozy i iwy.

Bieszczady s¹ teraz rozje¿d¿one przez auta terenowe
i warszawskich snobów. Niektórzy amatorzy dziko�ci uciekli
do pobliskiego Beskidu Niskiego, ale ten, rozreklamowany
przez Andrzeja Stasiuka te¿ sta³ siê drogi. To jest problem po-
szukiwaczy dziko�ci - czasem staj¹ siê swoj¹ karykatur¹. Tak
jak ja, kiedy po krótkim czasie mieszkania na wsi kupi³em so-
bie samochód. O karykaturalizacji samorozwoju wspomina
Gurd¿ijew w ksi¹¿ce Fragmenty nieznanego nauczania
Uspieñskiego. Jednym z najwiêkszych niebezpieczeñstw roz-
woju jest niebezpieczeñstwo znalezienia siê na odwrotnym bie-
gunie. Poszukiwacze fortun koñcz¹cy w rynsztoku, guru ¿¹dni
pieniêdzy i kobiet, mi³o�nicy sportu ze z³amanymi koñczynami
i mi³o�nicy dziko�ci, ratowani przez helikoptery i hamburgery.

Szaman

Jednym z najwiêkszych zagro¿eñ dla cz³owieka poszu-
kuj¹cego dziko�ci jest totalitaryzm. Pañstwo czy religia, które
chc¹ totalnie umodelowaæ i kontrolowaæ cz³owieka. Przyk³a-
dem bezpo�redniego konfliktu miedzy Naturalnym Cz³owie-
kiem i totalitaryzmem jest Inkwizycja. �redniowieczny ko�ció³
w wielu krajach doprowadzi³ do ob³êdu niszczenie wielu �la-
dów dawnych wierzeñ, obrzêdów i tradycji magicznych,
a szczególnie tradycji u¿ywania ro�lin psychoaktywnych. Na
stosach p³onê³y tak zwane czarownice. Oprócz zupe³nie nie-
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winnych, przypadkowych osób, by³o te¿ wiele zielarek, które
zna³y sposoby u¿ytkowania silnych ro�lin psychoaktywnych ro-
sn¹cych w Europie, na przyk³ad lulka czarnego, pokrzyku wil-
czej jagody i mandragory. Tradycja robienia halucynogennych
ma�ci wied�mich, ich receptura, zupe³nie zaginê³y w terrorze
�redniowiecza. Pewne szcz¹tki �redniowiecznej magii zielar-
skiej mo¿na zobaczyæ w krajach islamskich. Na sklepikach
Marrakeszu w Maroku wci¹¿ sprzedaje siê na kilogramy man-
dragorê, harmal i inne psychoaktywne ro�liny. Kiedy pewien
sklepikarz zobaczy³ moj¹ sze�ciomiesiêczn¹ wtedy córkê, po-
wiedzia³: �£adna jest, musisz jej dawaæ harmal, ¿eby kto� jej
nie zaczarowa³ z³ym okiem�.

Inny konflikt Naturalnego Cz³owieka i totalitaryzmu to
czasy stalinizmu na Syberii - eksterminacja tamtejszych ple-
miennych szamanów.

S³owo szaman pochodzi w³a�nie z Syberii, a potem
Rosjanie rozprzestrzenili je dalej na inne jêzyki. Pierwotnie
oznacza³o syberyjskiego maga, który uzdrawia, wchodz¹c
w trans przy u¿yciu bêbna i/lub halucynogennego muchomora
czerwonego. Terminu szaman u¿ywa siê zwykle w szerszym
ujêciu - na okre�lenie jakiekolwiek cz³owieka, który stara siê
kontrolowaæ rzeczywisto�æ, wchodz¹c w odmienne stany �wia-
domo�ci - czy to spontanicznie, czy przy pomocy medytacji,
postu, fizycznych cierpieñ, braku snu czy �rodków halucyno-
gennych.

Czym ró¿ni siê szaman od kap³ana? Kap³an odprawia
obrzêdy, kap³an wie, modli siê. Szaman bezpo�rednio rozma-
wia z duchami i mocami - w tym wzglêdzie kap³ani-mistycy,
jak ojciec Pio, s¹ szamanami.

Znaczna grupa antropologów uwa¿a, ¿e szamanizm to
pierwotna religia ludzko�ci. Im prymitywniejsze plemiona bada-
my, tym wiêcej szamanizmu. Trzeba jednak zaznaczyæ, ¿e u wielu
grup zbieraczy-³owców brakuje funkcji szamana. Jednak sza-
mañska wizja �wiata jest zawsze w powietrzu, a ca³y �wiat jest
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pe³en duchów. Animizm - wizja �wiata pe³nego duchów, dusz
i si³, z którymi mo¿na wchodziæ w ró¿ne relacje (szamanizm jest
jego czê�ci¹) - jest prawdziw¹ pierwotn¹ religi¹.

Na Syberii szamani wspomagali siê muchomorami czer-
wonymi. Jednak po drugiej stronie Pacyfiku, w Ameryce Pó³-
nocnej, tamtejsi czarownicy i wielcy wojownicy, medicine-men,
osi¹gali podobne rezultaty przez posty, okaleczanie i muzykê.
Wystarczy jednak posun¹æ siê dalej na po³udnie, do Meksy-
ku, a tam znów napotkamy szamañskie ro�liny mocy - peyotl,
bieluñ i grzyby halucynogenne, opisane na przyk³ad w ksi¹¿ce
Carlosa Castanedy Nauki Don Juana.

Szamana czêsto kszta³cili starsi szamani, ale mog³o to
byæ spontaniczne powo³anie: chore dziecko, które siê same
uleczy³o, dziecko nêkane przez duchy w³ócz¹ce siê po lasach,
osoba porwana przez ducha, a w swoich wizjach zupe³nie znisz-
czona, zjedzona, pokrojona - z³o¿ona ponownie jako cz³o-
wiek mocy. W Polsce o szamanizmie du¿o pisa³ nie¿yj¹cy ju¿
profesor Andrzej Wierciñski.

Kilka tylko razy rozmawia³em z nim i s³ucha³em jego wy-
k³adów. Po wielu latach braku kontaktu z nim, pewnej nocy
mia³em taki sen. Profesor przyjecha³ pod nasz dom w Rzepniku.
By³ �wit. Zaprosi³em go na kawê, któr¹ wynie�li�my pod stary,
kilkusetletni d¹b przy cerkwi (nieopodal domu). Profesor po-
wiedzia³, ¿e przyjecha³, aby powiedzieæ, ¿e chcia³ siê pok³oniæ
temu �wiêtemu dêbowi i powiedzieæ, ¿e mnie ceni sobie to co
robiê. Po czym odjecha³ w stronê wschodz¹cego s³oñca. Zbu-
dzi³em siê i szepn¹³em do Sary: �Chyba Wierciñski umar³�. Rano
zadzwoni³ znajomy z wie�ci¹ o �mierci profesora.

To nie jedyna tajemnicza historia, któr¹ móg³bym opo-
wiedzieæ. Niespodziewane przeb³yski telepatii, zdarzenia syn-
chroniczne, kontakt z duszami zmar³ych i duchami drzew to
rzeczy normalne dla cz³owieka, który obroni³ siê przez zupe³-
nym ska¿eniem nasz¹ plastikow¹ kultur¹.
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Ziemianka

Kiedy dawno temu chcia³em byæ bardzo dziki, zbudo-
wa³em sobie dzikie ca³oroczne schronienie. Nie chcia³em pod-
szytego wiatrem tipi. W stromym zboczu wykopa³em ziemian-
kê. I to ca³kiem spor¹, zbyt spor¹, jak na moje zdolno�ci bu-
dowlane (3 x 8 m). Wkopa³em siê pó³tora metra w g³¹b ziemi,
przykry³em daszkiem z drewna, a potem pap¹ i darni¹. Krzy-
¿ówka ziemianki s³owiañskiej, krytej darni¹ ziemianki Manda-
nów i schronienia partyzantów.

By³a ca³kiem ciep³a, ale trochê wilgotna i potwornie za-
dymiona. Po kilku dniach w niej spêdzonych zrozumia³em, ¿e
do¿yjê w niej najwy¿ej czterdziestki. I podda³em siê, a zie-
mianka po kilku miesi¹cach zawali³a siê, obsunê³a siê wiosn¹
ziemia z wykopu. Podwójna pora¿ka, choæ ruiny sta³y jeszcze
dwana�cie lat.

Wyszed³em na powierzchniê - mieszkaj¹c w normalnej
chacie, zacz¹³em siê interesowaæ architektur¹ naziemn¹. I zbu-
dowa³em wielki sza³as kryty suchymi �d�b³ami traw.

A teraz mieszkam w innej chacie. Chacie z bali z roze-
branej dziewiêtnastowiecznej karczmy. Ka¿dy z tych bali sam
podczyszcza³em siekier¹ i impregnowa³em. A chacie da³em
odrobinê dziko�ci. Mech zbierany w Puszczy Bia³owieskiej
utka³em miêdzy belki, lepiej siê sprawuje ni¿ inne utykacze.
Pod belki, na rogach staro¿ytnym zwyczajem po³o¿y³em pie-
ni¹¿ki - jeden z³oty, jeden funt, jedno euro niemieckie i jedno
euro francuskie. Tak po unijnemu. Piec kaza³em zrobiæ z rzecz-
nych kamieni, a pod³ogi i �cian nie zbezcze�ci³em ¿adnym lakie-
rem. Drewno pozosta³o drewnem. Zawsze kiedy odwiedzaj¹
nas go�cie, pytaj¹: �Nie my�la³e� o zaimpregnowaniu pod³ogi?�.
�No, powoli robimy to brudem i t³uszczem z naszych stóp�.
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Fale

Fale mózgowe mo¿na mierzyæ. S¹ to cykle aktywno�ci
bioelektrycznej mózgu. Wie o tym ka¿dy, komu robiono EEG.
Fale gamma (ok. 40-100 Hz) odpowiadaj¹ aktywno�ci ru-
chowej cz³owieka. Wolniejsze - beta (ok. 12-28 Hz) - cha-
rakteryzuj¹ codzienn¹ aktywno�æ. Alfa - 8-13 Hz - to fale spo-
czynku, odprê¿enia, kiedy le¿ymy z zamkniêtymi oczyma, wy-
korzystywane do szybkiego uczenia siê. Potem s¹ theta -
4-5 Hz - fale szamañskie - granicy jawy i snu. Kiedy zanika
zdolno�æ logicznego my�lenia, a zaczynaj¹ siê wizje. Fale po-
datno�ci na sugestie, fale, w których mo¿emy kontrolowaæ w³a-
sne funkcje fizjologiczne. Dalej jest delta - 0,5 do 3 Hz - fale
u�pienia i g³êbokiej medytacji.

We wspó³czesno�ci za du¿o ¿ycia w gamma i beta, za
ma³o alfa, theta i delta. Brak snu, brak snów, brak szamañ-
skich wizji, brak spokoju. Nasz mózg mo¿na pobudzaæ do wej-
�cia na odpowiednie fale nie tylko farmakologicznie. �wietny jest
bêben - ponad dwie�cie uderzeñ na minutê przenosi nas w �wiat
szamañskich wizji, a wolniejsze bêbnienie wycisza i usypia.

Nie oznacza to, ¿e nasi dzicy przodkowie spali i �nili a¿
tak dobrze. Niewygodne sza³asy, p³acz¹ce dzieci, gryzonie,
wê¿e i komary przeszkadza³y im. Tytu³ ksi¹¿ki Everetta Don't
sleep, there are snakes (Nie �pij, s¹ wê¿e) �wietnie oddaje
specyfikê rzeczywisto�ci plemiennego ¿ycia w Amazonii. Jak
pisze Everett, ¿ycie toczy siê przez okr¹g³¹ dobê. Ci¹gle kto�
siê budzi i ha³asuje. W takim stanie pewnie wiêcej jest stanu
theta ni¿ delta. Kto�, kiedy� powiedzia³, ¿e aby prze¿yæ w kli-
macie umiarkowanym, trzeba ca³y czas my�leæ o przysz³o�ci;
aby prze¿yæ w wilgotnym klimacie równikowym, trzeba ca³y
czas my�leæ o tera�niejszo�ci i jej niebezpieczeñstwach.
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Ja mieszkam w klimacie umiarkowanym - w karpackiej
wiosce zagubionej miêdzy pagórkami. Muszê my�leæ o opale,
zimowych oponach i inwestycjach na przysz³o�æ. Za oknem �nieg.
Siedzê w wygodnym fotelu z nogami na stoliku. Rêka w gipsie
(za ma³o uwa¿no�ci w codziennym ¿yciu). Robiê rachunek su-
mienia swojego powrotu do natury, zajadam zamarynowane
przeze mnie rydze i s³ucham z DVD bêbnienia do jakiego� tañca
Indian Prerii. Odp³ywam, odp³ywam, ale nagle s³yszê buczenie.
Zatka³ siê zlew i pranie wylewaj¹ce siê z wê¿a pralki automa-
tycznej zala³o ca³¹ kuchniê. Nie �pij, tu te¿ s¹ wê¿e.
.

Proste i krzywe

W dzikiej przyrodzie wiêkszo�æ rzeczy jest pokrzywio-
na. Nieliczne tylko drzewa s¹ proste, jakie� �d�b³a, ga³êzie.
Ale rzadko idealnie. Zawsze istnieje ta niedostrzegalna krzy-
wizna, jak w toporem ociosanym balu drzewa. Nawet jak je-
dziesz autem, to z odleg³o�ci dwustu metrów widaæ, czy bal
jest rêcznie ciosany czy z tartaku. Chiñczycy, zgodni z zasada-
mi fengszui wierz¹, ¿e d³ugie idealnie proste linie s¹ w krajo-
brazie szkodliwe. Tworz¹ zabójcz¹ energiê sha, która prowa-
dzi do nieszczê�æ i choroby. Ale linia prosta, zaklêta w kwa-
drat lub szeroki prostok¹t, jest piêkna i harmonijna. Prosto-
k¹tna polana stanowi idealn¹ przeciwwagê dla chaosu d¿ungli.
Jeden prostok¹t, jedno ko³o sza³asów na prerii - s¹ piêkne,
ale my zamienili�my �wiat w ca³y labirynt linii prostych. Piêkno
starej architektury to nie tylko patyna i duch. Czasem to zwy-
k³a krzywizna. Czasem wystarczy majstrowi postawiæ pó³ li-
tra, powiedzieæ, ¿eby robi³ bardziej na oko - i zacznie budo-
waæ po dawnemu. Wystarczy jaki� owalny secesyjny znak,
jaka� podkowa, trochê wyg³adziæ kanty i ju¿ czujemy siê le-
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piej. Tylko Anglicy jeszcze we wspó³czesnym �wiecie zacho-
wali tê wra¿liwo�æ krzywizn.

Te cholerne kanty. Jad¹c przez Polskê widzê tynki z kra-
wêdziami domów jak brzytwy. A nie mo¿na tak miêkko? ̄ eby
by³y lekko przytêpione. Budowla jest naturalna, jak siê j¹ robi
trochê na oko, rêkami, toporem, z gliny, drewna, cegie³ z od-
zysku. Anglicy, ¿eby mur ceglany uzyska³ patynê, polewaj¹ go
mlekiem. ̄ eby obrós³ mchem.

Co ja tu mówiê o fengszui i Brytanii. Tak¿e w naszej
ludowej i dworkowej tradycji jest wiele krzywego. Ale siê tego
wstydzimy i to zosta³o zanegowane. Piêkne s¹ te �lady ludo-
wej polskiej m¹dro�ci w krajobrazie, te ró¿ne �parogi na dachach,
kamienie u wej�cia, wymy�lne ornamenty wokó³ okien. �wietnie
o tym pisze Leszek Matela w ksi¹¿ce �Polskie feng-shui�.

Dzieci Majów

Jedn¹ z rzeczy, która ró¿ni wspó³czesnego cz³owieka
od jego dzikich pobratymców zbieraczy-³owców czy nawet
pierwotnych rolników, jest niezwykle g³êboka znajomo�æ ota-
czaj¹cego �rodowiska u tych drugich. Dziki cz³owiek, pomi-
mo ¿e nie chodzi³ do szko³y, zna wiêkszo�æ gatunków ro�lin i
zwierz¹t, które go otaczaj¹. Ma dla nich nazwy. Swoje, miej-
scowe, ale wcale nie tak ró¿ne od wspó³czesnych nazw na-
ukowych. Bardzo czêsto klasyfikacja �wiata ¿ywego przez
jakie� plemiê prawie pokrywa siê z naukow¹. Czasem ta ple-
mienna jest dok³adniejsza, kiedy dotyczy organizmów najwa¿-
niejszych do prze¿ycia, na przyk³ad uprawianych ro�lin czy
po³awianych ryb. Wtedy dzicy rozró¿niaj¹ wiele odmian jed-
nego gatunku naukowego. W innych wypadkach jednak ta
ludowa klasyfikacja mo¿e byæ mniej �cis³a, na przyk³ad w wy-
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padku mchów, których poszczególne gatunki zwykle nie maj¹
swoich w³asnych nazw, choæ ich ró¿norodno�æ jest w sposób
nienazwany u�wiadamiana.

Tê wiedzê �rodowiska nabywa siê od wczesnego dzie-
ciñstwa. Poprzez robienie zabawek z ro�lin - wyplatanie wian-
ków z kwiatów, sznurków z ³odyg, torebek z kory, zwierz¹tek
z li�ci. Poprzez zbieranie jagód z matk¹ i siostrami. Polowanie
z ojcem. £apanie ryb do rêki z kolegami.

Ta bezpo�rednia wiedza o przyrodzie jest dostêpna nie
tylko dzikim. Jeszcze do niedawna mieli j¹ ludzie, którzy wy-
chowali siê pasaj¹c krowy - zwykli ch³opi w zapad³ych k¹tkach
Polski mieli j¹ prawie tak bogat¹, jak pierwotne plemiona.

Lecz wiedza ta zanika. Dzieci, wychowane przed ekra-
nem komputera, zagnane do izb szkolnych, na wycieczkach
chronione przed ubrudzeniem przez têpych nauczycieli biolo-
gii, nie znaj¹ prawdziwej przyrody. Uczy siê je genetyki, cykli
¿yciowych, list gatunków chronionych, ale nie pokazuje siê im
tego, co jest za p³otem. G¹sienic rusa³ek ¿eruj¹cych na po-
krzywie, rdestu ptasiego, który mijaj¹ na �cie¿ce, drzew w par-
ku czy gatunków sikorek, które objadaj¹ owoce nieznanych
im krzewów przed blokiem.

W tradycyjnych spo³eczno�ciach wiedza dzieci o przy-
rodzie jest ogromna. Stross prowadzi³ badania nad dzieæmi
Indian Tzeltzal Maya28.  Na �cie¿ce wystêpowa³o oko³o dwie-
�cie gatunków ro�lin. W wieku czterech lat dzieci by³y w sta-
nie nazwaæ trzydzie�ci dwa rodzaje ro�lin, a w wieku lat dzie-
wiêciu a¿ 106 rodzajów i dwadzie�cia gatunków. Badania po-
wtórzone kilka lat temu przez Zarger i Steppa po trzydziestu
latach nie wykaza³y istotnego ubytku tej wiedzy29.  Podobne

28Stross B 1973. Acquisition of botanical terminology by Tzeltal
children. [w:] Meaning in Mayan Languages. M.S. Edmonson (red.).
Mouton, The Hague, ss. 107-141.
29Zarger RK, Stepp JR 2004. Persistence of botanical knowledge
among Tzeltal Maya children. Current Anthropology 45(3):413-418.
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badania przeprowadzi³ Hunn. Dwunastoletnia dziewczynka
z plemienia Zapoteków w stanie Oaxaca w Meksyku potrafi³a
opisaæ sposób u¿ytkowania 393 taksonów ro�lin, co jest po-
dobno dosyæ typowe dla tego plemienia30.  Wspó³czesne dzieci
z USA znaj¹ jedynie u³amek liczby gatunków, które znaj¹ dzieci
z rdzennych plemion meksykañskich.

Problem obecnie le¿y w tym, ¿e nie tylko dzieci nie zna-
j¹ ro�lin, ale boj¹ siê same nadawaæ im nazwy. Zwróci³a na to
uwagê  Carol Kaesuk Yoon w swojej ksi¹¿ce Naming Natu-
re. Cz³owiek ma naturaln¹ sk³onno�æ do nazywania i klasyfi-
kowania obiektów o¿ywionych. Wiêc w³a�ciwie nawet nie cho-
dzi o to ¿eby na si³ê dzieci uczyæ nazw, ale ¿eby im nadaæ
rado�æ nazywania, rado�æ spontanicznej manipulacji �wiatem.
A w europejskiej szkole uczy siê bezradno�ci  i bierno�ci.

Piersi

I zapomnia³em o jeszcze jednym atrybucie dziko�ci.
O ludzkim mleku. Jednym z najwa¿niejszych syndromów roz-
woju cywilizacji by³o odarcie nas z mo¿liwo�ci od¿ywiania siê
mlekiem naszej matki w pierwszych miesi¹cach i latach  ¿ycia.
Zastêpowanie naturalnego ludzkiego mleka (o sk³adzie bia³ek,
t³uszczów i cukrów optymalnym dla rozwoju dziecka) sztucz-
nymi pokarmami, osi¹gnê³o swoje apogeum w ci¹gu kilku dzie-
siêcioleci po II wojnie �wiatowej. Teraz wracamy do tego
pokarmu.

Wspó³cze�ni nam zbieracze-³owcy karmi¹ piersi¹  swo-
je dzieci (lub raczej karmili, bo ich prawie ju¿ nie ma)  przez

30Hunn ES 2002. Evidence for the precocious acquisition of plant
knowledge by Zapotec children. [w:] Ethnobiology and Biocultural
Diversity. JR Stepp, FS Wyndham, RK Zarger (red.). International
Society of Ethnobiology, Athens, GA, ss. 604-613.
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kilka lat ¿ycia, czym� zwyczajnym jest karmienie przez piêæ-
sze�æ lat. Oczywi�cie pe³na zale¿no�æ pokarmowa dziecka od
matki to jedynie pierwszy rok ¿ycia (i to czêsto nieca³y), ale
faktem jest, ¿e dla dzikiej kobiety pier� by³a organem czêsto
u¿ywanym.

W piersi kobiety ma punkt styczny kilka aspektów ucieczki
cz³owieka od natury. Po pierwsze brak zaufania do naturalnego
pokarmu. Pokarm naturalny (ludzkie mleko) uwa¿ano w drugiej
po³owie dwudziestego wieku za niewystarczaj¹cy - za zbyt
wodnisty, wystêpuj¹cy w zbyt ma³ej ilo�ci, a samo karmienie -
za niehigieniczne, nienaturalne. Po drugie, ukrywanie piersi. Piersi
fontanny pierwszego ludzkiego pokarmu, symbolu kobieco�ci.
Negacja naturalnego, ale i te¿ erotycznego aspektu piersi. Z dru-
giej strony strach kobiet przed ich odkrywaniem, ¿eby nie pod-
niecaæ niebezpiecznych, agresywnych, patriarchalnych samców.

Warunkiem naszego zdrowia jest u¿ywanie wszystkich na-
szych organów. To ich u¿ywanie, przep³yw energii w nich daje
nam sprawno�æ i chroni przed nowotworami. Oczywi�cie mam
na my�li u¿ywanie, a nie nadu¿ywanie i wyeksploatowanie. Ko-
biety, które przez kilka lat karmi³y piersi¹, du¿o rzadziej zapa-
daj¹ na raka piersi. Mê¿czy�ni, którzy czêsto ejakuluj¹, rzadziej
zapadaj¹ na raka prostaty. No i jeszcze stawy. Ludzie, którzy
uprawiaj¹ jogê, mog¹ do g³êbokiej staro�ci zachowaæ wysok¹
elastyczno�æ stawów, chroni¹c¹ ich przed urazami i umo¿liwia-
j¹c¹ w pe³ni aktywne ¿ycie. W wieku �rednim zwykle zaczyna-
my zupe³nie oddawaæ siê czynno�ciom automatycznym, g³ów-
nie siedzeniu. Powtarzanie tych samych pozycji zupe³nie nas
usztywnia i obci¹¿a nasz uk³ad kostno-miê�niowy. Dzieci s¹ inne:
skacz¹, wierc¹ siê, le¿¹ na pod³odze, machaj¹ nogami, wspinaj¹
siê po drzewach i wykonuj¹ jeszcze dziesi¹tki innych ró¿norod-
nych ruchów. S³owa Jezusa, �b¹d�cie jak dzieci�, maj¹ wiêc
jeszcze jeden wymiar: �B¹d�cie rozlu�nieni, ró¿norodni, natural-
ni, u¿ywajcie wszystkich swoich organów, ale z umiarem!�
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Dzika kobieta

Pisa³em ju¿ o dzikich kobietach buduj¹cych swoje wi-
gwamy, o dzikich kobietach nieboj¹cych siê nago�ci, o dzikich
kobietach Agta, które poluj¹ na dzikie �winie, o dzikich ko-
bietach Aché, które zmieniaj¹ mê¿ów kilkana�cie razy, ale jest
jeszcze jedna kategoria: dzika kobieta z koniem. Pozna³em ich
w ¿yciu kilka. Rzeczywi�cie, znaczny odsetek kobiet, które
maj¹ w sobie pierwotn¹ moc, si³ê, odwagê, mi³o�æ do natury,
to fascynatki jazdy konnej. Czy konie to symbol dziko�ci? Nie
dla mnie. Pierwotni zbieracze-³owcy ich nie mieli. Przeskok na
konia da³ jednak pierwszym je�d�com wielk¹ przewagê nad
piechurami - szybko�æ przemieszczania i mo¿liwo�æ transpor-
tu towarów. Dlatego Indianie Prerii tak szybko przejêli konie
od bia³ych. Mogli wtedy skolonizowaæ puste i niego�cinne ob-
szary trawiaste. Wcze�niej egzystowali na jej obrze¿ach, przy
rzekach, na skrajach lasów.

No, ale koñ w porównaniu do samochodu i roweru
jest dziki.

Mo¿e fascynacja koniem u nastoletnich dziewcz¹t to ele-
ment budz¹cej siê seksualno�ci? Jedna z dzikich kobiet z ko-
niem opowiada³a mi, ¿e prze¿y³a swój pierwszy orgazm galo-
puj¹c na swoim zwierzêciu. Koñ dla kobiety to poszukiwanie
si³y, mocy, mo¿e chêæ dorównywania mê¿czyznom. No i za-
pach konia, podobno je podnieca.

Chcia³em kiedy� w Anglii nawet kupiæ tak¹ perfumê.
- Czy macie jak¹� perfumê o zapachu ogiera?
- Niestety, bardzo nam przykro, sir, nie mamy - pani zrobi³a
minê, która by³a po³¹czeniem zdziwienia, odrazy, próby ukry-
cia ataku �miechu i seksualnego zainteresowania.
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Koñ to te¿ wa¿ny element snów. W wielu sennikach
to symbol �mierci, tajemnicy, przemiany. O dziwo pojawia
siê te¿ w moich snach - snach cz³owieka, którego dra¿ni¹
konie, koty i psy. Opowiem o jednym z nich.

W �nie tym pojawi³o siê jedno z moich ukochanych
miejsc, bia³a kapliczka na szczycie Wólki Bratkowskiej na
Pogórzu Dynowskim. Miejsce, które mijam zawsze, jad¹c
z domu do Krosna. Zreszt¹ przyci¹ga i innych. Moja m³od-
sza córka, ju¿ gdy mia³a trzy lata, krzycza³a, kiedy wspina-
li�my siê na to wzgórze: �To moja ulubiona górka!�. Rze-
czywi�cie miejsce to szczególne. W bardzo pogodny dzieñ
widaæ na nim (podobnie jak na kilku s¹siednich górkach
w Rzepniku, Bratkówce, Odrzykoniu, Korczynie i Kom-
borni) panoramê Karpat, od bieszczadzkich po³onin, przez
Beskid Niski, majestatyczne s³owackie Tatry, a¿ po skrawki
Beskidów Zachodnich.

No wiêc kapliczka jest bia³a, przy niej brzoza i lipa,
góra jest niezadrzewiona z piêkn¹ panoram¹. We �nie jed-
nak pó³ góry, a¿ do szczytu, porasta³ stary bukowy las. Do
kapliczki przywi¹zanych by³o grubymi sznurami piêæ wy-
chudzonych bia³ych rumaków i piêæ spasionych gigantycz-
nych szczurów. Odci¹³em je. Zwierzêta u�miechnê³y siê do
mnie i z wolna czmychnê³y do lasu. Na skraju lasu wita³ je
gigantyczny odyniec. A ja teraz zawsze, jak siadam pod t¹
kapliczk¹, my�lê o tamtym �nie. I nazywam moje Pogórze
Dynowskie Górami Dzika.

Jakie ohydne, �nienaturalne� nazwy: Pogórze Dynow-
skie, Pogórze Strzy¿owsko-Dynowskie albo Czarnorzec-
ko-Strzy¿owski Park Krajobrazowy. Chcê, ¿eby na ma-
pach by³y Góry Dzika. Tajemniczy, spl¹tany ³añcuch wzgórz
i dolin, od Komborni po Górê Che³m, jak �pi¹cy smok gó-
ruj¹cy nad Krosnem, z jednym okiem - Zamkiem Kamie-
niec, i drugim - Prz¹dkami.
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Góry

Uciekli z miasta piêtna�cie lat temu. Witek i Ania. Szu-
kali swojego miejsca, mieszkali w Volkswagenie Transporte-
rze i wynajmowali ró¿ne chaty. W koñcu kupili starym dom na
odludziu. W ci¹gu kilku lat przerobili go na prawdziwy drew-
niany pa³ac. Rozbudowali o ró¿ne wiaty, saloniki, dobudowali
szklarniê, a stodó³kê przerobili na pokoje go�cinne. Góry by³y
ich misterium. Kiedy zmêczeni zbieraniem tarniny, któr¹ sprze-
dawali w skupie, le¿eli na trawie na wzgórzu przed swoj¹ chat¹,
wiedzieli, ¿e s¹ na swoim miejscu. Ca³ymi godzinami smagani
wiatrem, s³yszeli stukot jej owoców wpadaj¹cych do plasti-
kowych wiaderek. Widzieli przelatuj¹ce myszo³owy, jastrzê-
bie, a nawet trzmielojady i orliki. W lecie zbierali zio³a do sku-
pu w Herbapolu: dziurawiec, rzepik, lipê i �wietlik. Wieczo-
rem byli umazani od potu. Ale skóra, oprócz jego s³onego
smaku, pachnia³a macierzank¹, dziurawcem i miêt¹. Pachnia³a
latem. Pokryta by³a drobnymi czerwonymi kropkami, znaka-
mi niewielkiego uczulenia na trawy, b¹blami po uk¹szeniach
komarów i czerwonymi prêgami od kolców je¿yn.

Kiedy pojawi³y siê dzieci, potrzeba by³o wiêcej pieniê-
dzy. On uczy³ angielskiego w prywatnej szkole w mie�cie, ona
rosyjskiego tu we wsi. Ich magiczny �wiat pór roku trochê siê
skurczy³, wiosn¹ brakowa³o czasu, ¿eby zbieraæ bukiety z ka-
czeñców i miodunek. Jesieni¹, ¿eby pój�æ na grzyby. Brali
wszelkie mo¿liwe nadgodziny, ¿eby koñczyæ chatê. Nie je�-
dzili na narty. Nie r¹bali ju¿ sami drewna i nawet nie malowali
sami mieszkania. Zawsze znalaz³ siê jaki� bezrobotny ze wsi,
który móg³ to zrobiæ za flaszkê.
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Jedynie lato mieli dla siebie. Okres wakacji traktowali
jak �wiêty, mieli wtedy czas, dla siebie i dla lasu. Zbierali sierp-
niowe prawdziwki i kurki. chodzili p³ywaæ nad rzekê.

W koñcu skoñczyli remontowaæ chatê, a dzieci podro-
s³y. Kupili owce. Za³o¿yli agroturystykê. Mieli du¿o go�ci, za-
chwyconych widokami, oscypkami i pysznymi powid³ami. Za-
chwyconych atmosfer¹ raju  - o ile mo¿na j¹ stworzyæ w kli-
macie, gdzie deszcz pada przez kilka miesiêcy, a niebo jest
szare jak stal dwie�cie dni w roku.

Kiedy ich pozna³em, od razu pomy�la³em: �wietne miej-
sce na dwudniow¹ konferencjê. Akurat wtedy takiego potrze-
bowa³em. Uczestnicy byli zachwyceni. Brzuchy mieli wzdête
od próbowania coraz to nowych specja³ów spi¿arni. Po wy-
k³adach le¿eli na trawie, k¹pi¹c siê w s³oñcu lub snuli siê po
okolicznym lesie, przynosz¹c narêcza niespodzianie znalezio-
nych grzybów zawiniête w  T-shirty.

Siedzimy na tarasie, pijemy cudown¹ kawê, jak¹� now¹
meksykañsk¹ markê, któr¹ Witek odnalaz³ w internecie. Na ho-
ryzoncie punkcik.
- Kto to? - pytam.
- Baba, która dla moich go�ci zbiera prawdziwki - mówi Witek.
 - Ja sam ju¿ nie by³em dwa lata w lesie - dodaje.
 - No, nie, pomyli³o mi siê, w styczniu by³em terenówk¹ po
drzewo - potem jeszcze chwali siê. - Ciê¿ko jest siê wyrwaæ,
bo ci¹gle go�ci mamy, ale na listopad wykupi³em sobie safari
w Afryce, lecê z obydwoma synami.

Parê miesiêcy pó�niej dzwoniê do Witka:
- Jak by³o na safari?
- �wietnie - odpowiada. - Widzia³em tyle zwierz¹t, o których
zobaczeniu marzy³em. St¹pa³em po ziemi, która wyda³a pierw-
szych ludzi. Na³adowa³em siê energetycznie. Szkoda tylko, ¿e
wtedy, kiedy opowiada³em Anglikom o naszych polskich wil-
kach, te zjad³y wszystkie moje owce. Gdybym nie pojecha³ na
safari, wreszcie bym je zobaczy³ na ¿ywo.
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Witek ma ciekawego s¹siada we wsi. Edward te¿ zbie-
ra³ zio³a i grzyby, ale zakocha³ siê w tych halucynogennych.
Przez kilka lat �wietnie mu sz³o. Sprzedawa³ je w akademi-
kach w Krakowie. W górach szczególnie dobrze rodzi³y Psi-
locybe semilanceata  i te drugie, których nazwy nie napiszê,
¿eby te ch... nie wci¹gnê³y ich na ¿adn¹ zakazan¹ listê. Te pierw-
sze malutkie, bia³awe, z ostrymi czubeczkami. Te drugie ciem-
ne, jakby dzwoneczki. Uwielbia³y rosn¹æ na pastwiskach Wit-
ka, miêdzy gównami jego owiec. Zarabia³ na nich wiêcej, dzie-
siêæ razy wiêcej, ni¿ Witek na swoich oscypkach. Te¿ miesz-
ka³ w chacie na górce, kupi³ star¹ terenówê, jakiego� rozlecia-
nego UAZa. Laski przyje¿d¿a³y do niego czêsto, ale nigdy nie
by³ z ¿adn¹ d³u¿ej. Przystojny by³, piêkny, z d³ugimi bujnymi
czarnymi dredami. Magiczne grzyby nie tylko sprzedawa³, ale
i je kocha³. Jad³ je na chlebie z mas³em. Lubi³ regularno�æ.
Herbata Yunnan, kaszanka i chleb z mas³em i grzybkami. Cza-
sem, jak ich nie mia³, smarowa³ chleb sma¿onymi opieñkami.
Zjada³ �niadanie i siada³ na progu chaty, wysokim, takim, jakie
dawniej stawiano, ¿eby z³e do cha³upy nie sz³o.

Po tym chlebie widzia³ Jezusa nad swoj¹ górk¹. I b³êkit
nieskoñczono�ci. Poni¿ej swoj¹ ziemiê. Czasem zupe³nie od-
mienion¹. Bardziej barwn¹ ni¿ inni ludzie j¹ widz¹. Na pniach
drzew pojawia³y siê twarze. Szczególnie piêknie by³o wiosn¹,
gdy �piew ptaków zamienia³ siê w têczowe figury i smugi. Cza-
sem mia³ wra¿enie, ¿e nie ma dwu oczu, ale jedno. ̄ e jego
Jedno, a mo¿e Trzecie oko obiega ca³y �wiat dooko³a, przez
Afrykê i Antarktydê, Pacyfik i Arktykê, zawraca i masuje go
po plecach. Pod progiem czu³ szkielety poprzednich pokoleñ,
zimne duchy gleby i gor¹ce, niebezpieczne moce piekie³, w któ-
re wierzy³. I tak przez trzy lata.

Pewnego dnia w chatê strzeli³ piorun. Ale Edward lubi³
regularno�æ, nie chcia³ siê wynosiæ. Zamieszka³ w stodó³ce,
która ocala³a. Wstawi³ kozê, ociepli³ we³n¹ mineraln¹. Pod-
upad³ na zdrowiu, nawet rentê mu dali. Ale dalej siê u�miecha³
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i promieniowa³ dobrem. Wszystko by innym odda³. Ciep³y by³,
jak¹� tak¹ aur¹ promienia³. �Grzyby mnie zmiêkczy³y� - mówi³.

Dalej jad³ chleb z grzybkami. Siedzia³ na progu stodó³ki
i patrzy³ na wschodz¹ce s³oñce. Zawsze �Ojcze nasz� mówi³. Szcze-
gólny nacisk k³ad³ na �chleba powszedniego daj nam dzisiaj�.

Kiedy ostatni raz go widzia³em, jego dredy posiwia³y.
Poza tym nie zmieni³ siê. Ju¿ po dwóch piwach, siada pod
sto³em i zaczyna bêbniæ i mruczeæ, i tak godzinami.

Runner's High

Runner's High czyli Haj Biegacza lub Euforia Biegacza
to fenomen stanu euforycznego, pojawiaj¹cy siê podczas d³u-
giego biegu lub innej d³ugotrwa³ej aktywno�ci fizycznej, po-
woduj¹cy zwiêkszon¹ odporno�æ na ból i zmêczenie. Teoria
ta powsta³a w latach siedemdziesi¹tych dwudziestego wieku.
Wpierw przypisywano j¹ tak zwanym endorfinom. Substan-
cje te to wewnêtrzne, wytwarzane przez organizm, analogi
morfiny. W wiêkszych ilo�ciach pojawiaj¹ siê w organizmie
przy d³ugotrwa³ym wysi³ku, po urazach, ale te¿ po zakochaniu
siê w kim� (tylko przez kilka tygodni...) albo po zjedzeniu po-
traw bogatych w chilli.

Wed³ug wspó³czesnych pogl¹dów na temat znaczenia
wysi³ku fizycznego dla zdrowia cz³owieka, najlepiej kiedy trwa
on codziennie, powy¿ej jednej godziny. Dopiero wysi³ek trwa-
j¹cy trzy kwadranse do godziny pozwala na zu¿ycie zapasów
glikogenu w miê�niach i przej�cie na oddychanie beztlenowe
w miê�niach. Niedotlenienie wywo³uje stres organizmu, co
z kolei mo¿e powodowaæ silne wydzielanie endorfin. Regular-
ne zu¿ywanie zapasów glikogenu jest te¿ najlepszym sposo-
bem na zdrowe odchudzanie.
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Obecnie czasem kwestionuje siê teoriê endorfinow¹,
gdy¿ poprawa nastroju po bieganiu wystêpuje nawet u osób,
którym podano inhibitory endorfin. Przyjmuje siê, ¿e w feno-
menie runner's high bierze udzia³ kilka substancji, tak¿e bli-
ska amfetaminie fenyloetyloamina i kannabinoidy.

Pomimo ¿e cz³owiek pierwotny spêdza³ czasem kilka
dni na lenistwie, gdy mia³ zapasy jedzenia, a pogoda by³a kiep-
ska, to mia³ zdecydowanie wiêcej ruchu ni¿ my obecnie. Za
wielk¹ falê depresji zalewaj¹c¹ Bogaty Zachód odpowiada
prawdopodobnie w³a�nie niedobór ruchu. I tu paradoks. Obec-
nie osoby mieszkaj¹ce na wsi, doje¿d¿aj¹ce do miasta do pra-
cy, maj¹ mniej ruchu ni¿ mieszczuchy z centrum, które wszê-
dzie chodz¹ na piechotê. Na wsi czêsto nie ma pretekstu, ¿eby
siê poruszaæ. Droga jest jedna i bieganie ni¹ tam i z powrotem
jest nudne. A miasto? Miasto jest sieci¹ dróg, energia kr¹¿y
wielokana³owo. Kto� kiedy� powiedzia³, ¿e miasto jest jak
kryszta³. Miejsce, gdzie energia kr¹¿y w sposób regularny, ko-
rzystny dla cz³owieka.

Ziemia jest nasza

By³ sobie kiedy� wielki piêkny staw. Julek wykopa³ go
³opat¹. Przez czterna�cie lat zbudowa³ tamê na cztery metry.
Ten staw by³ per³¹ naszej wsi. Nazywa³em go Morskie Oko.
Choæ woda by³a ¿ó³ta jak w gliniance, by³a czysta, �ródlana,
pachn¹ca. Nad pa³kami lata³y wa¿ki, a przep³yniêcie w po-
przek piêædziesiêciu metrów by³o prawdziw¹ przygod¹. Ale
pewnego dnia komornik zabra³ Julkowi staw, za d³ugi. Zrobili
przetarg i kupi³ to pewien Pan ze �l¹ska.

Pewnego dnia przyszed³em nad staw z rêcznikiem, jak
prawie codziennie w lecie. Stawu nie by³o. Koparki i spycha-
cze brnê³y w b³otnistej mazi. Staw mia³ byæ pog³êbiony.
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No, jest wiêkszy i g³êbszy, i ju¿ teraz równiutko kwa-
dratowy, ¿eby by³ porz¹dek. Innym razem kiedy tam posze-
d³em by³ ju¿ ogrodzony. W s³oñcu jak ¿o³nierze l�ni³y metalo-
we s³upy umocnione betonem. Pomiêdzy nimi siatka. Powy¿ej
napis: �Teren prywatny, wstêp wzbroniony�.

Przypuszczam, ¿e �l¹zak, nawet tak bardzo nie ¿a³owa³
ludziom tego stawu. Zrobi³ to ze strachu. Bo polskie g³upie
prawo obarcza odpowiedzialno�ci¹ w³a�ciciela stawu za �mieræ
tych, którzy siê w nim utopili. Chyba, ¿e siê go ogrodzi. Jesz-
cze jeden przyk³ad g³upoty praw kraju, w którym ¿yjê.

Ano topi³o siê w tym stawie u nas ludzi co nie miara.
I Mietek, i Franek, i W³adek, i ja. Albo ich skurcz z³apa³, albo
po pijaku. A nad stawem by³a te¿ buda. W budzie stara kana-
pa. M³odzie¿ tam chodzi³a, wiadomo po co.

Pierwotni ludzie nie znali pojêcia w³asno�ci ziemi. Zie-
mia mog³a ewentualnie nale¿eæ do plemienia, ale w innym sen-
sie ni¿ jest to obecnie. Granice miêdzy ziemi¹ plemienia X i Y
by³y czêsto nieostre. Czasem dotyczy³y jedynie �wiêtych miejsc,
grobów czy okre�lonych punktów bytowania zwierz¹t i ro�lin.
Mapa nie sk³ada³a siê z wielok¹tów - pañstw, gmin, pól, ale
z punktów - obozowisk, �wiêtych miejsc oraz �cie¿ek. Reszta
by³a wolna.

Obecnie w ró¿nych krajach Cywilizowanego �wiata po-
dej�cie do u¿ywania prywatnej ziemi te¿ nie jest jednakowe.
W Polsce zupe³nie normalne jest zbieranie grzybów i zió³ po
lasach i nieu¿ytkach bez zastanawiania siê, do kogo nale¿y zie-
mia. Czê�æ lasów jest pañstwowa, czê�æ prywatna, ale nikogo
to za bardzo nie obchodzi. No, ale ju¿ z rozbiciem namiotu jest
gorzej. Ile¿ to opowie�ci s³ysza³em o le�nikach gnêbi¹cych ja-
kiego� Bogu ducha winnego wêdrowca. No ale jeszcze przed
II wojn¹ trzeba by³o kupowaæ bilet do zbierania runa w lesie.
W Anglii jest odwrotnie. Zanim wejdziemy na jaki� teren, po-
winni�my siê zastanowiæ, czyj on jest. Je�li wejdziemy na pry-
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watne pastwisko, pewnie nie zastrzel¹ nas od razu, ale ró¿nie
mo¿e byæ. Anglia jest krajem feudalnym. Wiêkszo�æ ziemi na-
le¿y do niewielkiej garstki arystokracji i farmerów. W kraju
tym toczy siê od wielu lat kampania na rzecz otwarcia dostêpu
tych wielkich posiad³o�ci, które pozostaj¹ niedostêpne za mu-
rami i ¿ywop³otami. Podzielony staro¿ytnymi ¿ywop³otami kra-
jobraz Anglii jest jakby z natury mniej dostêpny postronnym.
Poruszaæ siê mo¿emy jedynie po specjalnie wyznaczonych
�cie¿kach, które maj¹ nawet specjalne schodki prowadz¹ce
nad ¿ywop³otami i bramami, po to, ¿eby nie wypu�ciæ owiec.
Ju¿ w Szkocji swoboda ³a¿enia po górach jest wiêksza i za-
gwarantowana przez prawo.

Prawdziwym rajem wolno�ci poruszania siê jest Skan-
dynawia. Nie do�æ, ¿e miejsca tam du¿o, to istnieje tam spe-
cjalne stare prawo obowi¹zuj¹ce w Norwegii (Allemannsret-
ten), Szwecji (Allemansrätten) i Finlandii (Jokamieheno-
ikeus), gwarantuj¹ce wolno�æ poruszania, a nawet prawo do
tego ¿eby przez jedn¹ noc wêdrowiec móg³ rozbiæ namiot i za-
paliæ ogieñ.

Spaliæ ksiêgi

Ludzie z Bratkówki opowiadali mi, jak po wojnie gra-
bili dwór Starowiejskich. Przysz³a komuna, panów wygnano.
Meble sp³awiano rzek¹ a¿ do £¹czek i £êk. W wielu dworach
takich jak ten, ksiêgi i meble sz³y na opa³. Jest w tym co� bar-
barzyñskiego, okropnego, odra¿aj¹cego, ale i kusz¹cego.

Moje ksi¹¿ki by³y mi najwiêksz¹ przeszkod¹, kiedy
chcia³em uciec do lasu. Wra¿liwe na wilgoæ, na najdrobniejsz¹
kroplê deszczu, musz¹ byæ chronione. To poch³ania energiê.
Kiedy zacz¹³em my�leæ o zamieszkaniu w lesie, pierwsz¹ rzecz¹,
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jak¹ zrobi³em, by³o uporz¹dkowanie ksiêgozbioru. Nawet je-
�li ca³ego nie zniszczê, to zredukujê go do dzie³ wartych za-
chowania dla potomno�ci. Na ognisku sp³onê³y stare podrêcz-
niki szkolne, przestarza³e przewodniki i zeszyty. Z sze�ciuset
ksi¹¿ek w ci¹gu jednej nocy wybra³em trzysta na sprzeda¿.
�To prawdziwa, niezafa³szowana krytyka literacka� - za�mia³
siê szyderczo Zbyszek, w³a�ciciel antykwariatu w Kro�nie.
Sprzeda³em wtedy na przyk³ad ca³ego Mi³osza, znudzi³ mi siê.
Zosta³y miêdzy innymi klucze do oznaczania ro�lin, ksi¹¿ki ku-
charskie, encyklopedie i dziewiêtnastowieczne rodzinne mo-
dlitewniki. Z powie�ci tylko Wodnikowe Wzgórze Adamsa,
J.R.R. Tolkien i Boris Vian.

Zajmowa³y tylko parê pude³ek, mo¿na je ju¿ by³o za-
braæ na koniec �wiata.

Po zrobieniu doktoratu dosta³em takiego wstrêtu do s³o-
wa pisanego, ¿e przez dwa lata nic nie napisa³em, poza wype³-
nianiem PIT-ów i formularzy paczek na poczcie. Dawa³em lek-
cje angielskiego, zbiera³em nasiona. Wspania³a to by³a prze-
rwa. Zakoñczona napisaniem pierwszej ksi¹¿ki Dzikie ro�liny
jadalne Polski.

Gdybym jednak na lata mia³ utkn¹æ w Puszczy, bardzo
bym za ksiêgami têskni³, szczególnie za dobrymi artyku³ami
naukowymi, takimi pisanymi z samej ciekawo�ci. Czasem to
przebija przez, wydawa³oby siê, bardzo such¹ naukê. Dobra
nauka wznosi siê na wy¿yny najwy¿szej sztuki.

A mo¿e kiedy� notebooki bêd¹ wodo- i wstrz¹sood-
porne. Tak trwa³e, ¿e tym samym urz¹dzeniem bêdzie mo¿na
logowaæ siê do biblioteki na koñcu �wiata i t³uc w lesie orze-
chy? No i bêd¹ ³adowane bateriami s³onecznymi.
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Uproszczenie i komplikacja

W opisywanych tu pokrótce ró¿nych aspektach poszu-
kiwania dziko�ci i naturalno�ci �cieraj¹ siê dwie tendencje:
do uproszczenia i do zwiêkszenia ró¿norodno�ci.

Niektórzy chc¹ �powrotu do natury�, bo ich ¿ycie wy-
daje siê zbyt skomplikowane. Wydaje im siê, ¿e cz³owiek by³
szczê�liwszy maj¹c bardziej �proste ¿ycie� (w domy�le proste
domostwa, prosty ubiór, kilka przeplataj¹cych siê przez ca³e
¿ycie czynno�ci). Inni widz¹ w postêpie cywilizacji zubo¿enie:
zanik bioró¿norodno�ci, zanik jêzyków, zamieranie ekosyste-
mów. A wiêc powrót do natury to ochrona bioró¿norodno�ci,
ucieczka od korporacyjnego wiêzienia, powtarzalnej wielolet-
niej pracy jako ekspedient, robotnik, grafik komputerowy.
Próba skomplikowania w³asnego ¿ycia: zamiany pracy przed
komputerem na r¹banie drzewa, zbieranie owoców, hodowlê
pszczó³, mo¿e uprawê warzyw, jakie� rzemios³o itd. itd.

W ewolucji spo³eczeñstw ludzkich istnieje tendencja do
wypierania prostszych uk³adów przez bardziej z³o¿one. Za-
uwa¿yli to dziewiêtnastowieczni ewolucjoni�ci. I choæ potem
kolejne pokolenia antropologów ich za to szkalowa³y, to obec-
nie powraca siê do ich my�li, zwracaj¹c uwagê, ¿e ta stopnio-
wa komplikacja spo³eczeñstw tworzy wiêcej ¿ywno�ci. To
zwiêkszona produkcja ¿ywno�ci jest g³ównym determinantem
ewolucji spo³eczeñstw.

A wiêc, niestety, nasze próby ucieczki do natury s¹ ogra-
niczone tym w³a�nie ogromnie wa¿nym czynnikiem: ilo�ci¹ po-
¿ywienia. I nie mo¿emy przekroczyæ tego ograniczenia.

Skomplikowane systemy, które tworzymy - miasta, tech-
nologie, systemy rolnicze niszcz¹ inne skomplikowane syste-



184

my, jak naturalne lasy czy rafy koralowe. Naszym zadaniem
powinno byæ stworzenie stanu równowagi, w którym zacho-
wane zostan¹ wszystkie zdobycze cywilizacji, ale i wszystkie
siedliska. A jednym z rozwi¹zañ, oprócz klasycznych technik
ochrony przyrody mo¿e powinna  byæ kastracja ludzi, którzy
sp³odzili ju¿  piêcioro dzieci? Sorry, ludzi na Ziemi jest wystar-
czaj¹co du¿o!

Na �nieg

Szukaj¹c natury, uciek³em na wie�, a w³a�ciwie �za wie��.
Zimê spêdzam przed ekranem komputera - po³¹czony z ludz-
ko�ci¹ kilkuset metrowym podziemnym kablem telefonu i In-
ternetu. Otacza mnie jednak przepiêkna przyroda: dzikie lasy,
potoki, ³¹ki. Ale na dojazdy do miasta i sklepu wydajê mie-
siêcznie du¿o pieniêdzy na benzynê. Czy by³o warto? Czy nie
lepiej by³o mieszkaæ w ma³ym pokoiku w warszawskim blo-
ku? Chodziæ na spacery nad Wis³ê i zbieraæ dzikie warzywa
na podwarszawskich ³¹kach? Uczestniczyæ w naturalny spo-
sób w ludzkiej wspólnocie: w kawiarni czy w pokoju swojego
instytutu? Czy warto by³o zamieniæ to na nieska¿on¹ naturê,
ciszê, konieczno�æ posiadania samochodu i konwersowania
z lud�mi przez ekran komputera? W moim przypadku tak, ale
pisz¹c powy¿sze s³owa chcia³em pokazaæ, ¿e natura to nie tyl-
ko ¿ycie na wsi. Mieszkaniec miasta mo¿e byæ obecnie równie
blisko natury. To, co najbardziej dzikie, pierwotne, i co naj-
bardziej nowoczesne, miesza siê czasem przedziwnie. We�my
choæby marokañskich zielarzy, którzy u¿ywaj¹ sproszkowa-
nych p³ytek CD (teraz ju¿ mo¿e DVD) na poprawê pamiêci,
obok zasuszonych kameleonów na odzyskanie rozumu. Za-
mykam wiêc komputer, otwieram drzwi i rzucam siê biegiem,
dla równowagi, w wielkie przestrzenie o�nie¿onego wzgórza.
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Sarah jest dzika

Sarah nienawidzi, kiedy mówiê do niej Sara. Drobna
ró¿nica w angielskiej wymowie, �seere� i �sara�, i jedna k³o-
potliwa litera na koñcu s¹ czêsto przyczyn¹ ma³¿eñskich k³ót-
ni. Pomimo tego przywi¹zania do liter, Sarah jest dzika. Poja-
wi³a siê w moim ¿yciu jak d¿in z lampy Alladyna. Jak wywo³a-
na zjawa. Piszê te s³owa dok³adnie w miejscu, gdzie siê ów
d¿in pojawi³. Na krakowskim Kazimierzu. Wcze�niej nie my-
�la³em, ¿eby j¹ do tej ksi¹¿ki w³o¿yæ. Nie wpad³o mi to do
g³owy. Dopiero tu, u pocz¹tku.

Prawie trzyna�cie lat wcze�niej by³em tu pierwszy raz.
W kawiarni Singer, przy ulicy Estery. By³em z siostr¹ i jej ko-
leg¹ Marcinem. Wznie�li�my toast �liwowic¹ koszern¹. Przez
okno wpad³ do tego mrocznego miejsca promieñ lutowego
s³oñca. Z portfela Marcina wysypa³y siê zdjêcia, jak talia ta-
rota. A na wierzchu zdjêcie Sarah, stoj¹cej w jakiej� jogicz-
nej asanie. W tej czarnow³osej, czarnobrewej twarzy widzia-
³em dziko�æ, inteligencjê, ciep³o, grozê i s³abo�æ zarazem. Po-
prosi³em o jej adres. Marcin da³ mi go i za�mia³ siê szyder-
czo: �To angielska poetka, wczoraj wyjecha³a z Polski, pewnie
nigdy siê nie spotkacie�.

Wymieniali�my listy. Kiedy� postanowi³em zadzwoniæ
do niej z automatu ulicznego (to by³a era przedkomórkowa,
bardzo-wcze�nie-internetowa). Osiem z³otych za trzy minuty
rozmowy. To finansowe szaleñstwo - pomy�la³em - jak
dobrze by by³o, ¿eby automat nie bra³ jednostek. I nie
bra³. Gadali�my za darmo dwie godziny. Przerywali mi ludzie
ustawieni w kolejce do telefonu. A potem tak siê potoczy³o,
¿e mieszkamy razem.
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Sarah jest dzika, bo siê �mieje. To obserwacja wiêk-
szo�ci podró¿ników do ró¿nych biednych, dzikich, ciep³ych
krajów. Tam siê ludzie �miej¹. A ona te¿ siê �mieje jakby by³a
ze �rodka d¿ungli. I nie zna siê na surwiwalu poza tym, ¿e to
ona nauczy³a mnie naprawdê porz¹dnie rozbijaæ namiot. Nie
zna dzikich ro�lin jadalnych, nie zabija zwierz¹t, a ogieñ rozpa-
la tylko zapa³kami. Ale gdyby nast¹pi³a jaka� straszna kata-
strofa, prze¿y³yby tylko szczury i ona. Jest scentrowana.
I scoop the loop, mówi. Obecna, sama w sobie. Istnieje, ¿yje
i jest w �rodku, a nie na zewn¹trz siebie. Kiedy ja szuka³bym
po¿ywienia, ona by g³odowa³a i pewnie mnie prze¿y³a.

Sarah jest dzika, bo nienawidzi, jak robi siê jej zdjêcia. Ja nie
lubiê tego tylko trochê, a ona z ca³¹ pasj¹.
Sarah jest dzika, bo oddaje siê sytuacji ca³¹ sob¹.
Sarah jest dzika, bo karmi³a nasz¹ Nasim piêæ lat i trzy miesi¹ce,
a Daisy karmi ju¿ prawie tak d³ugo. Jest matk¹ ¿ywicielk¹. Praw-
dziw¹ mleczarni¹.
Sarah jest dzika, bo kocha rytm.
Sarah jest dzika, bo kocha czerwieñ. Zawsze jest albo jak fuk-
sja, albo jak ró¿a, albo jak piwonia.
Sarah jest dzika, bo jest.
Sarah jest dzika i to ona nauczy³a mnie, ¿e poszukiwanie dziko-
�ci jest bzdur¹, w któr¹ nale¿y zaanga¿owaæ siê ca³ym sercem.



187

Epilog

Nie tak dawno temu  ³azi³em sobie nad Jasio³k¹ w pew-
nej podjasielskiej miejscowo�ci. Tak jak kiedy�, na pocz¹tku
tej ksi¹¿ki otacza³y mnie ³any nied�wiedziego czosnku. Tak jak
w Dukli skuba³em jego listki, i tak jak w Dukli podszed³ do
mnie starszy cz³owiek. Tym razem to ja zapyta³em:
- Dzieñ dobry, co pan robi?
- Czosnek zbierom - odpar³ nieznajomy staruszek.
- Ten nied�wiedzi? - zapyta³em.
- Jaki on tam nied�wiedzi, odrzek³ staruszek - dziki, dziki czo-
snek. Ksiondz go zaczon kisiæ w s³oikach, no i baby te¿ zacze-
ny, mojo ty¿ mie pos³a³a. Uon jest dobry na wszystko, bo dzi-
ki, mocny.



188


