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Błażej Jaworowski* 

Gwoździe ślubne 

 

Ciało znaleziono na brzegu Odry. Wiadomość przychodzi na trzecie oko, widzę tylko 

początek, chwilowo nie chce mi się czytać dalej. Te chwile zamierzam poświęcić tylko Frances. 

Przypomina mi się piosenka. 

 

A body is washed up on the Norfolk beach. 

He was a friend that I could not reach 

 

Porcupine Tree. Even Less. Nawet mniej. Nawet mniej niż co? 

Ucinam te myśli. Ale dobrze, że są. Mechanizmy w podświadomości działają poprawnie. 

Gdybym mógł, porozmawiałbym o tej sprawie z Frances. Gdybym jeszcze z Frances 

rozmawiał. Wbrew pozorom Frances lubiła moje zagadki kryminalne ― czy raczej 

kryminalno-semiotyczne. Podchodziła do tego podobnie jak ja. Trupy nie są realne, realne są 

symbole. 

A Frances jest skarbnicą dziwnych skojarzeń. Frances Rebeca Caldwell. Dzieciństwo w 

Anglii, młodość w Polsce, rodzice to żydowscy prozelici. Wymieszanie kultur pomaga.  Próby 

literackie, dawno temu, ale jednak. Średnio sześć godzin i dwadzieścia trzy minuty 

przesłuchanej muzyki dziennie. Wbrew pozorom przez teksty piosenek można poznać dużo 

dziwnej symboliki. Nawet nie wiem, czy zakochałem się we Frances, czy w jej skojarzeniach. 

Porozmawiałbym z nią o tym trupie. Gdybym z nią jeszcze rozmawiał. W sensie: gdybym 

jeszcze wymieniał informacje.  

― Protagewaro, to aniso deina ― powiedziała Frances. 

                                                 
* Błażej  Jaworowski  ― urodzony 21.10.1989 w Opolu, zamieszkały we Wrocławiu. Zadebiutował opowiada-

niem Carpe Diem w 12. numerze „Creatio Fantastica”, na koncie ma też dwie publikacje papierowe: Szczury z 

Princeton ("Nowa Fantastyka" 9 (324) 2009) i Otchłań Ptaków (“Science Fiction”, Powergraph 2011). Oprócz tego 

zajmuje się doktoratem z fizyki i słuchaniem dziwnej muzyki. 
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* 

 

Ciało znaleziono na brzegu Odry. Niekompletne remorfowanie, ale wystarczające żeby 

wymazać informację o oryginale. Upodabniające do żyjącej osoby, choć pewnie losowej. 

Oryginał nazywa się Rihards Dubra, jest Estończykiem i żyje sobie w najlepsze. Chwilę idę tym 

tropem, choć nie mam wielkich nadziei. Rihards Dubra... był kompozytor o dokładnie takim 

samym nazwisku. W trzecim oku otwieram profile Dubry ― tego którego twarz ma trup ― na 

serwisach społecznościowych. Jest jakieś drzewo genealogiczne, to najwyraźniej nie rodzina, 

przypadkowa zbieżność nazwisk. Ale może aluzja. Wyświetlam sobie listę utworów tego 

Dubry-kompozytora. Hail Queen of Heaven. Laetere in coelestis. Rzymski katolicyzm. Zbyt 

łatwe, chyba fałszywy trop.  

Zawsze na początku daję się tak ponieść fantazji. Chciałoby się. Marzy się taki semiotyczny 

kryminał z prawdziwego zdarzenia, jakaś gra z przestępcą, jakiś psychopata zostawiający 

znaki w twarzach zabitych ludzi. Ale takie rzeczy zdarzają się niezmiernie rzadko. Z reguły 

remorf ma tylko zmylić trop. 

A więc. Czy są jakieś symbole? Znaki szczególne? Wzór na koszulce? Naszyjnik? Krzyżyk? 

Czytam dalej. O matko. Trup ma stygmaty. 

 

* 

 

Frances nie przychodzi. W Stade du Miroir nie ma jej już trzeci dzień z rzędu. To był stały 

punkt dnia, stałe miejsce spotkań ― bo jak inaczej się spotkać w związku, w którym nie używa 

się słów? 

Frances Caldwell. Przypadkowa zbieżność nazwisk z drugoplanową bohaterką 

opowiadania science fiction sprzed czterdziestu lat. Zawsze sprawdzam takie rzeczy, 

zboczenie zawodowe. Pierwsza żona głównego bohatera, rozstała się z nim ponieważ 

skończyły im się tematy do rozmowy. Parę miesięcy temu zażartowałem: oby z nami nie było 

tak samo. Kilka dni później usłyszałem o trendzie zwanym Asemicznymi Zakochanymi. 

Zapamiętałem, zawsze lepiej znać takie rzeczy. To może być potrzebne, a nuż ktoś postanowi 

ukatrupić wyznawcę takiej mody. W każdym razie ― chodzi o to, że zakochane pary 

rozmawiają, nie stosując słów. Używając nic nie znaczących dźwięków. Frances się to 

spodobało. Zaczęliśmy. 
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Ale jak spytać „Czemu cię nie było” nie używając języka?  

Sprawdzam geo-tagi Frances. To drugi sposób spotykania się w takim związku. Może 

dowiem się, gdzie jest. Plus głębsza analiza: należy prześledzić codzienne trajektorie, zrobić 

mapę prawdopodobieństw. Zresztą to zrobiłem już dawno. Największe prawdopodobieństwo 

istnieje na Placu Dominikańskim. Tam przecinają się wszystkie drogi. Ale nie będę tam stał 

przez cały dzień, muszę mieć świeższe dane. Tylko że świeższych danych nie ma. Żadnych, nie 

tylko geo-tagów. Wyłączyła trzy dni temu. Coś jest zdecydowanie nie tak. 

Ale czy na pewno? Może błąd oprogramowania? A do Stade można nie przyjść z różnego 

powodu. Może ma jakiegoś dedlajna w pracy. A może coś się jej stało? I co, pisać do jej 

znajomych? Tak naprawdę nikogo z nich nie znam, przez sieci społecznościowe zawsze można 

znaleźć, ale to jednak obcy ludzie. 

Na razie ustawiam skrypt, który poinformuje mnie, jak tylko Frances wstawi geo-taga. 

Próbuję zająć się pracą. Czuję jednak że nie potrafię w tej chwili myśleć o trupach, symbolach i 

stygmatach. 

 

* 

 

Przypomina mi się rozmowa z Frances. Jedna z pierwszych.  

― Dobrze, że nie zamierzam pracować w korporacji ― mówiła. ― Miałam sporo takich 

znajomych: podpisali jakiś non-disclosure agreement, musieli zerwać wszystkie kontakty i 

wyjechać. I się zremorfować, więc nawet jakbym kiedyś ich spotkała, to bym ich nie poznała.  

Korpy się boją, że oni by za dużo powiedzieli, że by coś zdradzili niewłaściwej osobie. Albo 

przynajmniej przez niezaufane łącze. Albo chlapnęli coś po pijaku. To jest paranoiczne. 

Kolejny z serii zachwytów nad jej osobą: a więc takie rzeczy jeszcze kogoś obchodzą? Ale 

wtedy jakoś nie potrafiłem tego ubrać w słowa. Tak naprawdę nie umiem prowadzić rozmów, 

zacinam się w losowych momentach. Moim żywiołem jest tekst, nie konwersacja. Zazwyczaj to 

nie przeszkadza, ale przy Frances w takich chwilach czułem się wyjątkowo niekomfortowo.  

― Rozumiem cię ― odpowiedziałem w końcu. ― Ale z drugiej strony, właśnie przez to 

mam pracę. 

― Jak to? 

― Znajdują trupa. Nie mamy pojęcia kto to jest. Nie mamy nawet żadnej hipotezy zerowej, 

bo nikt nie zgłosił zaginięcia. Nie miał kto zgłosić. Chociaż w sumie, to nie chodzi tylko o korpy. 

Chodzi o całe społeczeństwo. Pięćdziesiąt lat temu ktoś by się zainteresował: rodzina, 
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przyjaciele, koledzy... Teraz tego typu relacje się rozpadają. 

― No dobrze, ale zostańmy przy korpach. Czy ich nie obchodzi że pracownik zaginął? 

Szczególnie jeśli to był ktoś wysoko postawiony? 

― Wtedy tak. Zresztą, to zazwyczaj jest ktoś ważny. Niekoniecznie wysoko postawiony, ale 

istotny, jakiś naukowiec, analityk... Dziewięćdziesiąt procent naszych trupów to ofiary 

korporacyjnych porachunków. 

― Zdarzają się jeszcze morderstwa bez remorfu? 

― Pojedyncze przypadki. Remorf się opłaca, w przypadku korpów szczególnie. Nie tylko 

wykańczasz konkurencji kogoś ważnego, ale jeszcze sprawiasz, że nie wiedzą czy on zginął, 

czy przeszedł do ciebie, a może stało się coś zupełnie innego. Zresztą, i tak najłatwiej morduje 

się przez włam na implanty, więc remorf to tylko kilka kliknięć więcej.  Jedna komenda do 

nano i voilá. Wszystko się zmienia: twarz, sylwetka, geny... Wszystkie biologiczne znaczniki 

tożsamości. Można nawet trochę zmanipulować procesy rozkładu, żeby nie było wiadomo od 

jak dawna jest martwy.  

― Nic nie jest w stanie przetrwać tej zmiany? 

― Nic. Człowieka nie rozpoznasz przez ciało. Tylko umysł jest ważny. W tej chwili przecież 

cały system identyfikacji opiera się na sekretnych imionach, na kodach które mamy w głowach 

i które zdradzamy tylko nielicznym. No ale one giną razem z posiadaczem. Ratuje się tylko 

jakiś element kulturowy. Naszyjnik, bransoletka, wzór na koszulce... Coś, co nie należy do ciała, 

ale wyraża jakąś część umysłu. Na szczęście w tych czasach ludzie uwielbiają symbole. 

Na bluzce Frances znajdowała się skomplikowana mozaika, w której znalazłem odwołania 

do Klimta, Eschera i kultu Potrójnej Bogini ― a to pewnie tylko wierzchołek góry lodowej. Na 

ramieniu miała teilhardiański sznur modlitewny, ale zapleciony nie po teilhardiańsku ― w 

sposób wyraźnie zaczerpnięty z neodruidycznej Świętej Topologii Węzłów. Jej soczewki 

kontaktowe były ozdobione precyzyjnym wzorem opartym na średniowiecznych rozetach.  

Taki poziom nasycenia symbolami cechował większość bywalców Stade, i nie tylko. Ludzie 

ostatnio mają potrzebę identyfikowania się z jakimś większym systemem.  Z systemem, z 

zestawem abstrakcyjnych idei, nie z jakąś wspólnotą czy grupą społeczną. Każda nowa moda 

jest podbudowana jakimś systemem symbolicznym. Rozszyfrowywanie wzorów na własnej 

koszulce dla niektórych jest tym samym co kiedyś medytacje nad kabałą. Albo chociaż 

czytanie bardzo aluzyjnej poezji. 

― Ale czy te symbole wystarczają? ― spytała Frances. 

― Z reguły tak. Zwłaszcza, że ostatnio się rozpleniły sekty. To znaczy, to nie takie sekty jak 
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kiedyś, one są mniej wspólnotowe... zresztą nie ma ścisłej granicy między sektą a modą czy 

subkulturą. Ale sekty zazwyczaj mają jednak jakieś konkretne struktury. I listy członków. To 

zdecydowanie pomaga. 

Koniec. Frances nie pytała dalej, więc znowu się zaciąłem. Wypiła łyk herbaty. Ja też. 

Spróbowałem popatrzeć jej w oczy. Nienaturalnie wyszło. Nigdy nie wychodzi naturalnie. 

Podświadomość odmawia skojarzenia ciała z osobą. Zboczenie zawodowe. 

― A gdybym to ja zniknęła? ― spytała. ― Gdyby dzisiaj ktoś mnie zabił, a potem zamienił 

w otyłego pięćdziesięciolatka? Jak wtedy byś mnie rozpoznał? 

Zastanowiłem się chwilę nad tymi wszystkimi jej symbolami. One do siebie nie pasowały. 

Każdy był skądś, z jakiegoś systemu, ale wszystkie razem były znikąd. Nie chciałem nazywać 

tego eklektyzmem, tam musiała być jakaś głębsza myśl. Zresztą eklektyzm też jest zawsze 

według jakiegoś klucza. Tylko że ja go nie widziałem. 

― Nie umiałbym ― stwierdziłem w końcu ― Jesteś zbyt złożona. I właśnie to jest w tobie 

najpiękniejsze. 

 

Teraz, kiedy Frances zniknęła, myślę sobie, że sytuacja się wcale nie zmieniła. Gdyby ktoś 

znalazł teraz trupa otyłego pięćdziesięciolatka... 

Wróć. Nie myśl w ten sposób. Jeszcze nic nie wiadomo. Zajmij się rzeczywistym trupem. 

Stygmaty to na pewno element symboliczny. Stygmaty sztuczne, nanotechnologiczne. Nie 

szkodzą zdrowiu. Tylko bolą. Nie taki nowy wynalazek. Pamiętam newsa, był skandal, jacyś 

postpostpostpostewangelikalni protestanci zakładali to swoim dzieciom w dniu 

bierzmowania. “Mężnie znosić trudy dla Chrystusa”, czy coś. Ale słyszałem o tym w wielu 

różnych kontekstach, używa tego pełno różnych sekt. Nie tylko sekt, ktoś to kiedyś sprzedawał 

jako zabawkę erotyczną. 

Ale te są jakoś dziwnie ułożone. Lewa ręka, lewa noga. Niech nie wie lewa ręka, co czyni 

prawa? Albo bardzo radykalna prawicowość? Nonsens. 

 

* 

 

― I masz za swoje ― mówi Teresa, moja dobra znajoma, może nawet przyjaciółka. ― 

Ustaliłeś takie reguły, to teraz masz. 

― Dalej uważam, że to miało sens. 

― Jak ty niby chciałeś ją poznać? 
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― Znam ją. Mam dane. Wszystkie książki jakie przeczytała, wszystkie płyty jakie 

przesłuchała, refleksje które pod ich wpływem zapisała w szeptuchu. Skojarzenia, asocjacje, 

mapy myśli z szeptucha. Wszystko, co publikuje w Sieci, posty, komentarze... Opowiadania 

pisane w dzieciństwie.  Wszystko, co w jakikolwiek sposób można nazwać „twórczością”. 

Wiem, co je na obiad, wiem, z jaką szybkością bije jej serce. Mam znaczniki nastrojów, wzory 

neuronalne, wykresy EEG. Quantified Self w całej okazałości. To wszystko mi udostępnia przez 

Sieć. Naprawdę, to wystarcza. ― Nie, Edward. Nie wystarcza. 

― Litości. Posłuchaj sobie rozmów ludzi. Na ulicy, w tramwaju, gdziekolwiek. Albo 

najlepiej rozmów jakiegoś małżeństwa z dostatecznie długim stażem. Takich na przykład 

moich rodziców. Tak zwane porządne chrześcijańskie małżeństwo, takie z gatunku „w seksie 

jest Trójca Święta”, „personalizm”, „relacje tak głębokie, że małżeństwo musi być 

nierozerwalne”. A jedyne ich rozmowy sprowadzają się do ”Znowu gotowałaś na dużym gazie”. 

Naprawdę, rozmowy o niczym nie dają mi dostępu do jej duszy. Już więcej się dowiem z 

wzorów neuronalnych. 

― Jak uważasz. To wasz związek, ja się w to nie będę mieszać. Ale to tylko umowa. Chyba 

ważniejsze jest to, żebyście byli razem, niż żeby się fanatycznie trzymać reguły. Czemu po 

prostu do niej nie napiszesz? 

 

* 

 

Przeszukałem swoje notatki z szeptucha. Fraza „stygmat” występuje 745 razy. „Stygmat na 

lewej ręce i nodze” albo podobna ― ani razu. Lewa strona ― co takiego jest w lewej stronie? 

Tradycyjnie patrząc, prawa strona to duch, sprawiedliwość, zbawienie, lewa to materia, zło, 

potępienie. Lewą trzeba ukrzyżować. 

Idźmy głębiej. „Lewa ręka ciemności” Le Guin. Postgenderyzm? Dosłowne nawiązanie do 

„stygmatyzacji”? Może. Albo „ścieżka lewej ręki”, czyli czarna magia. W tej chwili ma wielu 

wyznawców, ale z definicji wyklucza się z chrześcijaństwem, więc czemu stygmat? Chyba że 

jakoś bluźnierczo.  

Zaraz pewnie wpadnę na dziesięć podobnych pomysłów, a każdy będzie tropem 

prowadzącym w zupełnie inną stronę. Tymczasem policja zabiera się za śledzenie 

popularnych schematów konstrukcji takiego stygmatu. Bo nano jest publicznie dostępne, 

Open Source Medicine i te sprawy, bardziej liczy się jego programowanie. Ale to ma sens tylko 

o ile denat był deweloperem i miał własną wersję. Ostatnie stabilne mają zbyt wielu 
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użytkowników. Nie można zawęzić poszukiwań do Wrocławia. Skąd mam wiedzieć, czy denat 

nie był tu przejazdem? 

 

* 

 

Napisać do niej. Tak, to oczywiste. Całe życie nastawiam się na nieoczywistości, dziwne 

skojarzenia, więc oczywistości mi umykają. Pytanie tylko, co? To jak z tym żartem, kiedy 

dziecko po dwunastu latach niemówienia nic nagle pyta „a gdzie jest kompot”? Pierwsze 

słowo wypowiedziane po takim czasie nabiera dodatkowej mocy, a ja tak nie chcę, to nie ma 

być jakaś epokowa wiadomość, chcę tylko wiedzieć, gdzie ona teraz jest. Jeśli to głupota, jeśli, 

nie wiem, chciała być sama przez te parę dni, tak po prostu? Przecież niektórzy tak mają. Czy  

dopominać się informacji na siłę? To będzie dziwnie wyglądać. 

Więc siedzę i myślę już drugi dzień i nie potrafię napisać ani słowa.  

Odzywa się dźwięk, który ustawiłem w skrypcie. Frances jest w Stade. 

 

* 

 

Rozmawiamy bez języka, jak gdyby nigdy nic, ale przecież cały czas chodzi mi po głowie 

myśl, że coś jest inaczej, coś jest nie tak. Nie spytam wprost, jakoś tak głupio. 

― Nuane espedeterr ― mówi Frances ― Esztri no zendegi. 

Nie. Jest tak, jak było. Spokojnie. Frances jest smutna, ale wydaje się to być prostym, 

zwyczajnym smutkiem Frances. Takim jak zawsze. Patrzę trzecim okiem na poziomy 

neuroprzekaźników (znów mam dostęp). Oksytocyny trochę mało, ale bez przesady. 

Jednym uchem słucham dwóch starych bab, które siedzą stolik dalej, w ogóle wydaje mi 

się, że jedna jest gwiazdą jakiegoś virala sprzed miesiąca, takie rzeczy też się śledzi, nigdy nie 

wiadomo co się może przydać. I jedna opowiada drugiej, jak zepsuł się jej implant od 

mierzenia kalorii, który miała wszczepiony zamiast zęba. 

― Finito amore ― podsumowuje sytuację, a ja myślę sobie tylko: babo, nie kracz. Skąd w 

ogóle to „finito amore”? Nigdy tego nie słyszałem. Przecież śledzę memy językowe, 

powinienem wiedzieć.― Jainanana ― mówię. ― Alana wa. 

― Nie możemy być razem ― mówi Frances.― Jak to? Dlaczego? 

― Envane. Aeno, iera mitaste ta kemusala. 

Że co? Czy ja się nie przesłyszałem? Frances, jak gdyby nigdy nic, kontynuowała swoje: 
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― Aeno eresdio ta ramat iera varmieste.― Frances, wybacz, ja nie wiem, może ja mam 

jakieś schizy... Ale czy ty naprawdę powiedziałaś to... to co ja usłyszałem? 

― Tak. Dokładnie to. Nie mam nic więcej do powiedzenia. Arvane ta mestete. 

W nic nie znaczących frazach zdarzają się regularności. Asemiczni Zakochani czasem 

używają konkretnych nie-słów w konkretnych sytuacjach. Te u nas pojawiały się przy 

pożegnaniach.― Averano ― odpowiadam, zgodnie z naszą konwencją 

Frances wstaje i zbiera się do wyjścia. Jestem zbyt skołowany, żeby próbować ją 

zatrzymać. Bo co ja jej mogę powiedzieć? Kolejny zestaw losowych słów? 

Ktoś miał kiedyś pomysł, żeby system identyfikacji zamiast kodów używał wspomnień z 

traumatycznych wydarzeń.  Nie jest to taki głupi pomysł. Ten moment wryje się w pamięć, na 

pewno. Mnóstwo głupich szczegółów. Sukienka, którą miała na sobie (faktura na oko 

przypominająca zeschnięty liść). Kwiat, który miała wpleciony we włosy (gatunek 

nieokreślony, produkt inżynierii genetycznej). Herbata, którą piła (malinowo-jabłkowa). 

Nawet jej cena (11.50). Plakat koncertu na ścianie (Archangel. Ambient/grime/progressive). 

Muzyka, która leciała w tle (Porcupine Tree, Start of something beautiful). Za dwadzieścia lat 

ciągle będę to pamiętał. 

Kiedy Frances wychodzi, mam wrażenie że jej twarz zaczyna się zmieniać. 

 

* 

 

Trup leży, i dalej nie wiadomo, kim jest. Tylko tyle muszę zrobić. Cholerne imię i cholerne 

nazwisko. Dalej ― to już nie moja sprawa. 

Strach teraz chodzić po mieście. Mapkę prawdopodobieństwa zachowałem i staram się 

unikać maksimów. Ale czasem się, cholera, nie da. Czasem musisz przejść przez ten cholerny 

Rynek, czasem musisz minąć tą nieszczęsną Stade du miroir. 

Chciałoby się myśleć o trupie. Bynajmniej nie chcę o Frances zapomnieć. Ten smutek 

zostanie i chcę, żeby został. Ale ma zostać w tle. Żeby w ogóle przeżyć, muszę rzucić się z 

powrotem w pracę. Tylko że moja podświadomość angażuje mnie do innego śledztwa. Aeno, 

iera mitaste ta kemusala. Co to mogło znaczyć? Nieistniejące słowa niekoniecznie oznaczają 

zupełny brak znaczeń. Sam wrzucałem w nasze rozmowy odniesienia do Finnegans Wake. 

Frances zauważyła, odpowiadała tym samym. Może to też jest aluzja? A może odpowiedzi 

trzeba szukać gdzie indziej? Mam dane. Teksty. Wykresy EEG. Wszystko. 

Dość. Trup. Albo przynajmniej nie myśleć o niczym. Przebijam się przez Rynek. Koło 
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fontanny nie można normalnie przejść, jakaś para robi sobie ślubne zdjęcia. Nie chcę na to 

patrzeć. Oto Start of something beautiful. Wyobraziłem sobie, jak wychodzą z urzędu przy 

dźwiękach tej piosenki, i ze zdziwieniem odkrywają, że ten tytuł jest ironiczny. 

Przypomina mi się tytuł innego kawałka Porcupine Tree. Wedding nails. Instrumentalny.  

Gwoździe ślubne... Gwoździe... Stygmaty... Czekaj, coś było na rzeczy. Lewa strona, bo prawą 

miała kobieta? Małżeńskie ukrzyżowanie? Tak, była taka sekta. „Chrześcijańskie małżeństwo 

ma sens dlatego, że chrześcijaństwo nakazuje kochać nieprzyjaciół”. „Małżeństwo to nie 

początkowa euforia zakochanych, to postawa miłości wobec drugiego człowieka. 

Bezinteresownej, gotowej do poświęceń.” Więc, żeby udowodnić swoją ofiarność, narzeczeni 

przez czterdzieści dni muszą nosić stygmaty. W trzecim oku odnajduję notatkę, nie ma tam nic 

o lewej stronie. Ale sprawdzam odnośniki, chwilkę grzebię w Sieci. Tak, notatka jest sprzed 

roku, a siedem miesięcy temu zmieniło się trochę w rytuale. Ot, postanowili wzbogacić 

symbolikę. 

Wymykam się z rynku, mijam plac Solny (zgroza ― to również częste miejsce spotkań z 

Frances), przystaję i wysyłam szeptuchem wiadomość do szefa. Tyle tytułem trupa. Pozostaje 

śledztwo numer dwa, w sprawie rozstania. 

 

* 

 

W nocy śni mi się Frances, któż inny mógłby mi się teraz śnić. Więc znowu pytam ją 

dlaczego. 

― Envane ― odpowiada Frances. ― Aeno, iera mitaste ta kemusala. 

 


