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„Sensu jest tyle 
ile bezsensu”

Adam Waga

Przed siebie

Drzewa i wieże kościołów
Słońce w szybach centrów handlowych
I dwuletni chłopczyk
W foteliku tylnego siedzenia
Przepięty do mojego istnienia
Widzi mnie w lusterku
I uśmiecha się
A ja odpowiadam mu
Uśmiechem
I tak jedziemy przed siebie
A ziemia się z nami obraca
W błękitnej bańce tlenu
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Marek Wawrzkiewicz

Szczuplutki tomik, na który składają się miniatury poetyckie 
i aforyzmy. Nosi tytuł Pieczęcie i wydał go AUTOGRAF 

w roku 1993. Na stronie tytułowej dedykacja;
Markowi Wawrzkiewiczowi z żywą pamięcia pew-

nego spotkania w „Złotej Rybce” serdecznie Zbyszek 
Jerzyna. Warszawa 96 r.

Pamiętam tę restaurację na Nowym Świecie mię-
dzy Alejami a Placem Trzech Krzyży. Pamiętam, że 
jak na owe czasy była dobra i droga. Ale zupełnie 
nie pamiętam  tej biesiady ze Zbyszkiem. Może dla-
tego, że sporo ich było, a i czasu upłynęło wiele. 
Nie wykluczone też, że Jerzynka miał lepszą pamięć. 
Pewnie tak, skoro po wielu latach przypomniał mi 
pewien epizod.

W latach siedemdziesiątych byłem kierownikiem 
literackim Stołecznej Estrady. Władza zarządzająca 
cmentarzami zamówiła w tej instytucji wzory prze-
mówień na pogrzeby świeckie. Zamówiono je w kilku 
kategoriach: od pochówku najbardziej zasłużonych 
do figur poślednich. W charakterze hien cmentarnych 
wystąpili – za godziwe honoraria – moi przyjaciele, 
którzy napisali wzory przemówień nagrobnych przystro-

Dedykacje (11) JerZyNka
jonych w kir, patos i szczerozłote wzruszenie. Biegłość 
poetycka była służebna wobec użytkowości, wystar-
czyło tylko w odpowiednim schemacie wstawić dane 
personalne oraz wymienić zasługi i ordery. Zbyszek 
zawsze cierpiący na braki finansowe wywiązał się z 
zadania jak należy.

W tomiku, o którym mowa, nie ma sentencji, które 
wygłaszał – a szkoda. Zadał kiedyś fundamentalne 
pytanie: jak żółwie zdążą na Sąd Ostateczny? I zaraz 
sobie odpowiedział: one wcześniej wyjdą. Wyszliśmy 
na papierosa z Klubu Księgarza na Starym Mieście. 
Przedwczoraj Zbyszek ukończył 70 lat. Powiedziałem 
mu, że może już bezpłatnie korzystać z transportu 
miejskiego. Wiadomość ta głęboko go poruszyła. Za-
pytał, czy dotyczy to autobusów, tramwajów i metra. 
Kiedy potwierdziłem, zamyślił się i oznajmił: - Warto 
było żyć...

Należał niewątpliwie do czołówki poetów Orien-
tacji Hybrydy, ale i w ogóle swojego pokolenia. Było 
jednak coś, co obcowało go z grona rówieśników. 
W tamtych czasach różnica pięciu czy czterech lat, 
różnica w ilości publikacji i wydawanych tomików 

wierszy to była przepaść pokoleniowa. A Zbyszek 
przyjaźnił się ze Stanisławem Grochowiakiem i często 
gościł na łamach „Współczesności”. Uważano, że 
jest przybocznym czy giermkiem Staszka. Niesłusznie, 
bo Staszek nigdy nie traktował go protekcjonalnie, 
cenił jego poezję i jego poetycką suwerenność. 
Z biegiem lat przepaście pokoleniowe wypełniły 
się dorobkiem, zażyłościami – i stopniowo przesta-
ły istnieć. A Zbyszkowi pozostało uwielbienie dla 
wierszy Grochowiaka, powoływał się na niego, 
cytował go.

Minęło już osiem lat od chwili, kiedy go żegnałem 
na Cmentarzu Powązkowskim. Był listopad i spadł 
śnieg. A dwa tygodnie wcześniej ukazał się ostatni 
tomik wierszy Jerzyny noszący tytuł „Saneczki”.

A w Pieczęciach znalazłem miniaturę pt. Epita-
fium.

O, przyjaciele z biesiad,
Było was tak wielu.  
A teraz nawet tyczki
Brakuje do chmielu.
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Centuria. Sto krótkich powieści rzek

Przeł. Halina Kralowa
Państwowy Instytut Wydawniczy

Warszawa 2017
1

Nie znam Giorgio Manganellego, ale jestem prze-
konany, że nie znosi tak zwanych recenzji. Choć się nie 
znamy, to jednak ja znam jednego z panów, których 
przygody opisuje na kartach swojego zbioru krótkich 

Adam Buszek

DemENti
powieści. Ponieważ znam tego pana, chciałbym zde-
mentować wiadomość o jego absurdalnej śmierci, 
wiadomość, którą Giorgio Manganelli z niewątpliwą 
sympatią do swojego bohatera darzy czytelników w 
powieści numer Czternaście. Oczywiście tych, którzy 
jeszcze jej nie czytali, proszę, by nie czytali mojego 
dementi.

W powieści Czternaście pan w płaszczu z futrza-
nym kołnierzem jest umówiony na spotkanie z pewną 
kobietą na godzinę dziewiątą trzydzieści. Ponieważ 
spotkanie może odmienić jego życie, postanawia 
wyruszyć piechotą odpowiednio wcześniej i podzielić 
czas swojej drogi na trzy części, związane odpowied-
nio z trzema możliwościami rozstrzygnięcia spotkania. 
Dwie minuty swojej drogi pan w płaszczu z futrzanym 
kołnierzem zamierza przeznaczyć na zakup porannej 
gazety. Tak też czyni; niestety w mieście błyskawicznie 
wybucha wojna, która podobno unosiła się w powie-
trzu, i pan zostaje rozstrzelany, ponieważ zakupił i miał 
w rękach gazetę sprzedawaną jeszcze przed wybu-
chem wojny, w państwie o przedwojennym ustroju. 
Otóż z pełnym przekonaniem dementuję: ten pan 
nie zginął w sposób tak absurdalny, a co więcej, po 
zimie nadeszła wiosna. I właśnie o jednym wiosennym 
dniu chciałbym krótko opowiedzieć.

2
Ten pan w zupełnie średnim wieku i z szarą plamką 

na beżowym garniturze właśnie dopija poranną kawę 
i już wie, że dziś ma ochotę zostać bohaterem wielkiej 
powieści. Podchodzi do zaśniedziałej gablotki i wodzi 
wzrokiem po wielkich nazwiskach światowej literatury. 
Ten pan nie jest ani człowiekiem przesądnym, ani mi-
stycznego usposobienia, a jednak postanawia zaufać 
dziś liczbie trzy. Starannie, z nieukrywaną gracją strze-
puje kożuszki kurzu z cennych woluminów i zasiada 
w wiklinowym, nie wiedzieć czemu, fotelu.

Coś jednak nie pozwala mu rozpocząć lektury. 
Przypomina sobie z niecierpliwym zakłopotaniem, że 
jest dziś umówiony na obiad z pewną panią, co do 
której ma mieszane odczucia i którą podejrzewa o 
podobne odczucia względem siebie. Do umówio-
nej godziny pozostaje jeszcze nieco czasu; za mało 
jednak, by przeczytać od początku do końca jedną    
z trzech wielkich powieści. Co zrobić?, myśli ten sta-
rannie wychowany pan, czy odwołać spotkanie?, czy 
przełożyć lekturę o kilka godzin? Ten pan zupełnie nie 
czuje się zdecydowany i w desperackiej konfuzji patrzy 
prosto w twarz pierwszej z trzymanych na kolanach 
książek. Patrzy przez jakąś bliżej nieokreśloną chwilę, 
po czym odkłada książkę na późnosecesyjne biurko i 
patrzy w twarz drugiej książki; mija nieokreślona chwila 
i oczy tego pana spotykają się z twarzą trzeciej książki. 
Kiedy mija trzecia chwila, ten pan wstaje z fotela ener-

gicznym ruchem i rusza do łazienki, gdzie układa obok 
siebie przybory toaletowe. Po kilku chwilach zjawia się 
w kuchni ze starannie ogoloną twarzą i zapachem 
starannie dobranej wody kolońskiej rozciągającym 
się od uszu aż po tors. Tak, wydaje się, że ten pan 
jest już całkowicie zdecydowany i teraz nieomal gani 
w duchu swój staromodny zegarek, który zbyt długo 
oddziela go od umówionego spotkania.

W drodze na przystanek linii metra ten pan nie 
kupuje codziennej gazety, jak czyni każdego pa-
rzystego dnia miesiąca. Trudno powiedzieć czy za 
tą zmianą w harmonogramie życia stoi szczególne 
roztargnienie, szczególne podekscytowanie czy też 
nic szczególnego. Trudno powiedzieć, bowiem pan 
nie patrzy nikomu w oczy, a jego myśli są szczelnie 
zamknięte w stosunkowo dużej czaszce pod oliwko-
wym kaszkietem.

„Dzień dobry, proszę bilet do kontroli” – mówi coś 
nieokreślonego na tle nieruchomych cieni. W tym 
momencie ten pan widzi, jak „coś” się określa i przy-
biera wyrazistą postać mistrza Zakonu Krzyżowego z 
charakterystycznym wężowym wąsem i cienką blizną 
na podbródku, która przypomina kształtem dobrze 
wyrośniętą po deszczu dżdżownicę. Mistrz zdaje się 
dobywać czegoś, co lśni metalowo w pełnym słońcu 
i jest ostro zakończone. Tego jest za wiele dla tego 
pana; jednym susem rzuca się na wroga i powala 
go ciosem niewyrafinowanie skutecznym na suchą 
od słońca ziemię tej bitwy. Teraz wydarza się coś 
dziwnego: rozbrzmiewają okrzyki ni to przerażenia, 
ni oburzenia, nieruchome cienie podrywają się do 
walki, chwytają tego pana za ręce i nogi, wyrywają z 
jego wiosennego płaszcza rzeczy osobiste i podnoszą 
rannego mistrza, któremu wypadły ze skórzanego 
mieszka duże srebrne monety w niemałej liczbie.

Od tej chwili mija dłuższa chwila. Rzeczy osobiste 
zostają temu panu zwrócone,  a policjant niewyraźnie 
się do niego uśmiecha. Na progu wejściowych drzwi 
posterunku stoi człowiek z głową psa mieszańca i wy-
ciąga otwartą dłoń. Ten pan sięga do lewej kieszeni 
wiosennego płaszcza i kładzie na dłoni człowieka z 
głową psa dużą srebrną monetę.

Idąc powoli w stronę miejsca umówionego spo-
tkania, ten pan myśli z nieokreśloną satysfakcją, że 
wziął już udział w wielkiej bitwie, przeżył spotkanie 
metafizyczne i właśnie jest w drodze do tematu wiel-
kiej miłości. Już tak niewiele brakuje mu do tego, 
by zostać bohaterem wielkiej powieści, że trudno 
zachować absolutny spokój i opanowanie, którym na 
co dzień emanuje. Kiedy mija ostatni zakręt ruchliwej 
ulicy, staje przed pierwszą kamienicą i przypomina 
sobie, że kobieta, z którą się umówił, jest jego matką, 
a ziemniaki prawdopodobnie zdążyły wystygnąć.
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Krążownik, tak go  u nas  na osiedlu wołają, Krążownik.  
Ksywka celna.  Bez wieku i bez nazwiska  człowiek – nikt 

go tu nie znał i nie zna, ani też nikt  nie  kwapi się zaklętego  
mruka, pobłąkańca  ścigać czy legitymować, wojny  nie ma  
- od czasu jakiegoś, od  nie wiedzieć kiedy, może i od zawsze  
krąży po naszych uliczkach. Dzień w dzień krąży, od rana 
do wieczora, do północy, ba, bywa – są tego świadkowie 
– że i grubo po północy. Do nikogo nie podobny, osobny, 
jak szprycha wyprostowany, spokojnie, równym, miarowym 
krokiem przemierza te same zawsze uliczki, dróżki,  ścieżki. Te 

Marian Pilot

UcHodZIec - bRat
same stale, niezmiennie. Ten sam, taki sam zawsze i zawsze 
sam, bez słowa zawsze i bez żadnego ustanku, cierpliwie i 
nieustępliwie, nawet i nie patrząc sobie pod nogi może, bez 
przytomności może, we śnie czy jakimś uśnieniu, w stuporze 
nawet może, kto wie: bywało, że ciekawscy wodzili za nim 
oczami, teraz już nikt na niego nie patrzy, a jeśli i patrzy, to 
nie widzi. Bo i  zajrzeć mu w oczy nieprosta sprawa, nosi się 
z  wojskowym jakimś sznytem i starannością, w  z  gruntu 
cywilnych jednak  szarych ubraniach, spodnie schludnie 
przyprasowane, tweedowa, nieźle już zszargana, ale czy- cd. str.4
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sta  i całkiem  szykowna marynarka, koszula brunatna, 
zapięta aż po samą grdykę; nakrycie głowy tym-
czasem, jak młodzi mówią, od czapy, bocianich 
rozmiarów cyklistówka z dużym dachem, który  
skrywa oczy.  Pytanie drastyczne, więcej niż nie-
stosowne, chamskie, czy wzrok przydatny temu 
wędrownikowi, jego nogi, ba, zgoła podeszwy 
jego starych nie do zdarcia żołnierskich butów 
nieomylnie, co do kamyczka, znają  ścieżki, jakie 
gospodarz dzień w dzień, rankiem,  w południe i 
w wieczory,  upał nie upał, szaruga nie szaruga,  
nieubłaganie,  obowiązkowo, na wysoki rozkaz 
pilnie przemierza.

A jest to dobry szmat  drogi, pokrętnej do 
tego,  przykrej miejscami, zwłaszcza  w pobliżu 
szkoły z oddziałami językowymi imienia Roberta 
Schumana, pełnej wielojęzycznej, hałaśliwej i cze-
pialskiej młodzieży chamiącej i  kurwiącej ostro, 
i  stadionu z plugawie kurwiącymi młodociany-
mi kibolczykami; dalsza trasa jednak  przyzwoita, 
grzeczna, wiedzie obok  teatru i biegnie  przez 
park (gdzie kluczy między zbitymi w kołtun  kłęba-
mi płożących się krzewów i  klombem  różanym), 
dochodzi do parkanu naszego metra w budowie, 
by dróżką wzdłuż bloków mieszkalnych  podejść 
aż do kościoła i skryć się w gęstwie ogródków 
działkowych.

Ile czasu zająć mogło Krążownikowi pokonanie 
jednego takiego kręgu? Dobrą godzinę lekcyj-
ną; jeśliby zaściankowy nasz podróżnik chciał, 
mógłby stosować się do dzwonków na przerwy, 
dobiegających z uprzykrzonej szkoły z językowymi 
oddziałami;  używał  zapewne jednak innych 
narzędzi i miar czasu; nie jest zresztą  pewne, 
czy nie przemierzał swoich dróg w  wyniosłym 
wielkopańskim bezczasie. Był, jak się rzekło, wy-
razistym, choć symbolem osiedla; jak oczywisty 
i zwyczajny jest wschód słońca, tak oczywiste  
jest Krążownika toczenie się po orbicie naszego 
osiedla (czy  też zresztą po prostu słońce nie  było 
jego zegarem, stawiał się na swoim posterunku 
punktualnie o brzasku dnia).

Równie jak Krążownik wolny, równie zapewne 
też wiekowy, czułem się piechocie temu bliski, 
choć stać mnie było ledwie na to, by kręcąc się 
po osiedlu i częściej niż inni natknąć się na niego, 
pracowicie przemierzającego utarte, wielokrotnie 
już przedeptane przez siebie ścieżki, bąknąć ja-
kieś słówko i jakieś bąknięcie usłyszawszy, snuć 
domysły, tyczące natury jego misji, czy też – w 
to starałem się nie wierzyć – manii, zboczenia 
czy umysłowego zwichnięcia. Liczyłem, że z cza-
sem ustanie; albo – z czasem też – ujawni swoją 
prawdę. Lub też ja – z czasem tak samo – tej 
prawdy dojdę. Tymczasem jednak tylko gubiłem 
się w domysłach, nie bez odrobiny ochoty i przy-
jemności zresztą. Śniło mi się raz i drugi, że cichy  
jak myszka ustawiczny wędrowiec równie cichutko 
znikł raptownie i tak gruntownie, że chwastem 
zarosły  wytyczone jego  staraniem ścieżki; nic 
takiego nie miało miejsca, okazywało się rano i 
byłem z tego powodu szczęśliwy: choć przecież 
zdawać się mogło, że to szczęście nie ma żad-
nego uzasadnienia ani postawy.

Ale to nie polegało na prawdzie, jak się okaza-
ło któregoś dnia, kiedy niespodziewanie – i praw-
dziwie szczęśliwie – natknąłem się na Krążownika 
nie na trasie, a na stronie, stał sobie, oparty o 
pień jedynej już na naszym osiedlu polnej gruszy 
i po staroświecku, w stylu Władysława Gomułki, 
kurzył połówkę papierosa, wepchniętą do za-
tabaczonej szklanej lufki. Staliśmy oko w oko, z 
zaskoczenia bąknąłem jakieś słowo powitania, 
Krążownik chuchnął mi w twarz papierosianym 
dymem i zrobił gest, jakby chciał się osłonić trzy-
maną w ręku swoją generalską czapą, ale nie 
zrobił tego, patrzył na mnie bladymi, suchymi 
jak wiór, znużonymi oczami, tymczasem ja kątem 
oka lustrowałem jego buty, te buty, widziałem, 
w  rozsypce, podarte, licho połatane, powią-
zane rzemykami,  koślawe i na bosą nogę. Ze 
wzrokiem utkwionym w te zrujnowane trzewiki, 
doznałem z nagła udaru pamięci – zawrotnego, 
piorunującego: zagrzmiała oto podniosła pieśń 
wygnańcza, słyszana przeze mnie ostatnio bo-
dajże przed sześćdziesięciu laty: płyń nasza floto, 
płyń na krańce, przywita cię uchodziec-brat… taki 
śpiew. Krążownik zaniósł się suchotniczym kaszlem, 
chuchnął papierosianym  dymem, podniosłem 
na niego oczy.

- Brat ? - wymówił przez zaciśnięte gardło i 
nakrył głowę swoją generalską czapą. -  Niech 
przychodzą. Droga prosta, ja prowadzę!

Warszawa, 26 X 2017 r.
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Twórczość poetycka Katarzyny Boruń-Jagodzińskiej (książki 
wydane przez autorkę w latach 1977-1991 sygnowane 

są nazwiskiem jednoczłonowym: Boruń) w początkowym 
okresie mieściła się w praktyce realizującej założenia i 
podszepty „noworocznikowe”, ale i w tym pokoleniowym 
pochodzie przez literaturę polską, warszawska twórczyni 
dodawała swoje babskie trzy grosze, choć już Adam Zelga, 
na okładce debiutanckiego arkusza Wycieszenia, zastrzegał 
(czyżby asekurancko?), że rekomendowana przez niego 
poezja nie jest „typowo kobieca – brak w niej zmysłowości, 
wątku lirycznego”.

Mam pewien kłopot z generacją Nowej Prywat-
ności: wysyp autorów doprowadził do zamazywa-
nia się twarzy twórców, do traktowania nawet tych 
najbardziej osobnych jako jednych z wielu dobrych. 
Ekspansję zatrzymał również dekret o stanie wojen-
nym; poeci rozproszyli się po Polsce, toteż gdy opadł 
kurz, z rocznika pozostały wpisy w podręcznikach 
akademickich. A przecież wrzenie, jakie ogarnęło 
środowiska poetyckie w połowie lat 70. ubiegłego 
wieku, i z dzisiejszej perspektywy musi imponować 
wielością działań, którym patronowali głównie Andrzej 
K. Waśkiewicz i Jerzy Leszin-Koperski. Publikacje, se-
rie wydawnicze, „grupowanie się” w mniej i bardziej 
formalnych zespołach, klubach literackich – do tego 
można tęsknić, tego młody poeta powinien zazdro-
ścić starszym kolegom.

Katarzyna Boruń debiutowała wierszami w gru-
dniowym numerze „Nowego Wyrazu” w 1974 roku, 
a arkuszem poetyckim Wycieszenia trzy lata później 
w ramach serii „Premiery” wydawanej przez Zarząd 
Warszawski Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. 
Na czwartej stronicy okładki tej prymicji skrzy się styli-
zowana na list do redakcji notka autobiograficzna:

Co robić, Droga Redakcjo?
Mam 21 lat, stan wolny, wykształcenie średnie, 

niestety humanistyczne, w związku z tym jestem pra-
cownikiem niewykwalifikowanym, ale mam nadzieję, 
że kiedyś zacznę studiować.

W liceum działałam w gazetce ściennej i spół-
dzielni uczniowskiej.

Lubię góry, koty, herbatę, fantastykę grozy i Fran-
ka Zappę.

Na razie pisuję wiersze, chyba będę pisać, ale 
tak naprawdę interesuje mnie rzeźba.

Z korzyścią dla współczesnej poezji polskiej począt-
kująca wówczas autorka nie porzuciła słowa, a formy 
jej aktywności wykraczają daleko poza głoski – płyną 
w stronę sztuk plastycznych (a czyż samo pisanie nie 
jest przykładem rzeźbienia, tyle że w słowie?). Dla 2 
zbiorów wierszy alfabet jest punktem wyjścia, łączą-
cym literę z czuciem dotykowym (Zeszyt do polskiego 
wydrukowano pismem Braille’a, Laski 2005) i recepcją 
wizualną (Krócej, projekt i opracowanie plastyczne 
grupa twórcza T.OP-tank: Dorota Brodowska, Zbigniew 
Brodowski, Matt Oxon, Miniatura, Kraków 2015). Sfera 
graficzna ma także niebagatelny udział w edycjach: 
Małego Happeningu (ilustracje: Bogusław Orliński, 
Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1979) 
czy Więcej (Staromiejski Dom Kultury, Warszawa 1991), 
gdzie na 23 wiersze przypada 25 grafik Inki Kardys. 
Dorobek poetycki Katarzyny Boruń uzupełniają tomy: 
Życie codzienne w Państwie Środka (Młodzieżowa 
Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983), Muzeum au-
tomatów (Pomorze, Bydgoszcz 1985) i Pożar w operze 
czyli koniec próby generalnej (słuchowisko poetyc-
kie, wspólnie z Krzysztofem Piechowiczem, Miniatura, 
Kraków 2015).

Inauguracja bitew literackich Katarzyny Boruń 
wiąże się nierozerwalnie z warszawską grupą „Mo-
loch”, istniejącą między wrześniami 1974 i 1977 roku. 
Stowarzyszenie zostało założone przez Waldemara M. 
Gaińskiego, Bolesława Kowalskiego i Krzysztofa Wasia-

Arkadiusz Frania

RefLEkSje O wiERsZacH 
KatARzYnY boRUń - JagODziŃsKIej

Zmowa poezji przeciw molochowi albo kompletowanie osobowości. 

ka; w 1975 roku skład zasilili Piotr Bratkowski, Ryszard 
Holzer i właśnie Katarzyna Boruń. Inicjatywę podjęli (z 
różnym zaangażowaniem) także Waldemar Strzelczyk 
i Antoni Pawlak. Liderem grupy był Waldemar M. 
Gaiński, który w wypowiedzi zamieszczonej w książce 
Studenckie grupy i kluby poetyckie. Wiersze – manife-
sty – samookreślenia (wybór, opracowanie i redakcja 
Jerzy Leszin-Koperski i Andrzej K. Waśkiewicz, Zarząd 
Główny Socjalistycznego Związku Studentów Polskich, 
Warszawa 1979, s. 135) w niepowszedni sposób przed-
stawił cele zespołu poetyckiego: „Członkowie Grupy 
postanowili nie ogłaszać manifestu artystycznego, 
aby tworzone przez nich wiersze nie były ogranicza-
ne ramami wytyczonego programu. Większą wagę 
przykładaliśmy do kształtu artystycznego utworów i ich 
ciężaru gatunkowego, niż do opowiadania się za tą 
lub inną szkołą wierszoróbstwa”. W ww. studenckiej 
antologii ujęto wiersze tylko 3 autorów „Molocha”: 
Waldemara M. Gaińskiego, Katarzyny Boruń i Ryszarda 
Holzera; dwa liryki zasługują na uwagę w wymiarze 
odniesień pokoleniowych. Katarzyna Boruń w Liście do 
przyjaciół zamiast manifestu potwierdziła programo-
wą antyprogramowość grupy wskazaną w deklaracji 
Waldemara M. Gaińskiego; tytułowymi przyjaciółmi są 
w pierwszej kolejności towarzysze z „Molocha”:

zanim wymażesz z życiorysu
zamiar wydania
najpiękniejszych fragmentów naszych rozmów
i na pierwszym miejscu listy bestsellerów
pirackiej rozgłośni będzie wciąż jeszcze
ta wspaniała kilkuminutowa cisza

Z kolei Waldemar M. Gaiński wprost „Przyjaciołom 
z »Molocha«” zadedykował krótki wspólnotowy wiersz 
Instytucja twarzy, natomiast w tomie Asfaltowy blu-
es (Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 
1981) ofiarował „Kasi Boruń” liryk Być może elegia, 
zamknięty dopiskiem: „2 maja 1975, Szpital Praski w 
Warszawie”. Utwór ten jest pełen skojarzeń suicydal-
nych, które, zważywszy na miejsce jego powstania, 
konstytuują wiersz rozliczeniowy, tym bardziej że z 
inicjalnych czterech wersów można wydobyć ton 
deklaracyjny: „moi koledzy samobójcy / kochani 
kumple z pokolenia witamin / rozpoczynający naukę 
chodzenia / w chwili gdy umierał Józef Stalin” (AB12). 
I w Piosence domowej Katarzyny Boruń pobrzmiewa 
nuta wisielcza, więzienna, skazanego na życie: „Tyle 
będziesz mieć szczęścia / ile sznura w dłoni, / tyle 
będziesz mieć ciepła / co węgla w piwnicy, / tyle 
będziesz mieć światła / ile okna w murze” (WJ54).

Gdy jesteśmy w kręgu liryków z kontekstem po-
koleniowym, warto zauważyć, że w zbiorze Więcej 
Katarzyna Boruń zamieściła trzy utwory dedykowane 
towarzyszom z „Molocha”: Piotrowi Bratkowskiemu 
(Wybacz obłęd ocalałym z pożaru, Bardzo mała apo-
kalipsa) oraz Antoniemu Pawlakowi (Głos w dyskusji 
o apokalipsie). W tych wierszach obrachunki z mło-
dością i rzeczywistością tworzą prezentacje o silnym 
ładunku egzystencjalnym i to nie tylko przez użycie 
słowa „apokalipsa”. Głos w dyskusji o apokalipsie roz-
poczyna fraza spokoju pobitewnego: „Już nie drżymy 
o losy świata / w przeciwieństwie do starszych kole-
gów”, zamyka zaś samookreślenie: „Będzie pięknie, 
/ my – trzydziestoparoletni / na zawsze najmłodsi” 
(WJ5). Tak śmiało wyrażonej projekcji nadziei na próż-
no szukać w drugim wierszu z „apokalipsą” w tytule. 
Pesymizmu nie złagodziło tu stopniowanie, ponieważ 
zwrot „bardzo mała” paradoksalnie spotęgował uczu-
cie grozy życia w nieprzychylnym świecie:

Tak,
tak to chyba ma wyglądać;
wicher,
chłód,
ciemność,

zerwane linie,
zablokowany telefon
odzywa się
tylko po to,
aby zawiadomić
o kolejnej śmierci

(WJ34)

Wszyscy członkowie „Molocha” należeli do Koła 
Młodych przy warszawskim oddziale Związku Lite-
ratów Polskich. Początkowo poeci gromadzili się w 
klubie „Kurna Chata” na Wydziale Fizyki Uniwersytetu 
Warszawskiego, a od jesieni 1975 roku – jak podaje 
Ewa Głębicka w skarbnicy wiedzy Leksykon. Grupy 
literackie w Polsce. 1945-1989 (wydanie II rozszerzone, 
Wiedza Powszechna, Warszawa 2000, s. 430) – w „sub-
lokatorskim pokoju Gaińskiego i Wasiaka w Miedze-
szynie”. Katarzyn Boruń-Jagodzińska we wspomnieniu 
Początek, czyli prywatnie i po przyjacielsku, otwierają-
cym Wiersze ostatnie Waldemara M. Gaińskiego (To-
warzystwo Galeria Literacka, Częstochowa 2016, s. 8), 
pisze: „Spotykaliśmy się w barze kawowym »Poziomka« 
na rogu Miodowej i Krakowskiego Przedmieścia. Mie-
liśmy nosa do poezji i do tego, co ważne”. „Moloch” 
objawiał swoją aktywność przede wszystkim w trakcie 
spotkań literackich i bezpośrednich kontaktów z pu-
blicznością; mapę mityngów odtwarza w swoim leksy-
konie Ewa Głębicka: m.in. klub „Medyk”, Staromiejski 
Dom Kultury, Dom Kultury „Mokotów”. Na oddziel-
ną wzmiankę zasługuje zorganizowanie przez grupę 
(wspólnie z plastykami warszawskiej ASP) w dniach 
8-29 stycznia 1976 roku Wystawy Malarstwa i Poezji 
w galerii „Plajta” przy Uniwersytecie Warszawskim. W 
maju tegoż roku powtórzono projekt w klubie „Lira” 
na Bródnie. Katarzyna Boruń-Jagodzińska na profilu 
w serwisie Facebook udostępniła skany materiałów 
z dawnych lat, w tym plakatu promującego występ 
ekipy w składzie: „Bratkowski, Boruń, Holzer, Gaiń-
ski, Wasiak” w dniu 15 grudnia 1975 roku o godzinie 
19.00 w Kawiarni Literackiej „Sigma”. To dla tropicieli 
atmosfery poetyckiej lat 70. nie lada gratka.

W centrum egzystencjalnych refleksji twórców 
„Molocha”, jak i wielu przedstawicieli „Nowych 
Roczników”, znalazło się miasto. Mimo iż przypadek 
Katarzyny Boruń jest mniej zurbanizowany, niż np. Wal-
demara M. Gaińskiego, również świat przedstawiony 
warszawskiej poetki został dotknięty demonem znie-
walającego betonu, na co wskazał  Piotr Kuncewicz 
w Leksykonie polskich pisarzy współczesnych (tom 
pierwszy A-M, GRAF-PUNKT, Warszawa 1995, s. 91-92): 
„jest [Katarzyna Boruń] delikatna, subtelna i wyci-
szona. […] wypowiada się przede wszystkim aluzją, 
lekką ironią, przewrotnym odwołaniem do motywu 
pierwotnego o odmiennym znaczeniu etc. Prawie nie 
mówi w pierwszej osobie, stosuje raczej lirykę roli lub 
też woli sformułowania abstrakcyjne. […] A jednak i 
tu odnajdziemy i miasto, które »nocą wyje na uwię-
zi«”. Podkreślmy, że tytuły zbiorów Katarzyny Boruń 
są raczej „prywatne” (Wyciszenia, Życie codzienne 
w Państwie środka), a najbliżej im do miejskości w 
tej nazewniczej płaszczyźnie w Małym Happeningu i 
Muzeum automatów, choć to tylko przez asocjacje, 
nie zaś artykułowane sugestie (uliczne happeningi, 
„muzeum automatów” jako rezerwat z odczłowie-
czonymi ludźmi). Jak pisał jeden z uczestników ru-
chu Nowej Prywatności, zarówno poeta, jak i krytyk 
towarzyszący, Roman Chojnacki w opracowaniu 
Od „mówienia wprost” do „nowej prywatności”. O 
poezji lat siedemdziesiątych (Młodzieżowa Agencja 
Wydawnicza, Warszawa 1984, s. 72): „Rzeczywistością 
poezji »nowych roczników« jest zmistyfikowana pozor-
na obiektywność nie ujęta w model, w system, cha-
otyczna, w bezładzie, pozbawiona punktów stałych, 
bez norm, ale i bez rozpoznań i diagnoz”. cd. str.6
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cd. ze str.5
Tak specyficzne dla Nowych Roczników wycofanie 

się w prywatność oraz samotność powinno zapewnić 
azyl i spokój, lecz tak się nie dzieje, gdyż rzeczywi-
stość osacza, tłamsi, dusi, zabija: „Chuchali w ciszą 
/ odmrożone dłonie, / a powietrze nad nimi / stygło 
tak gwałtownie” (MH30). Katarzyna Boruń za pomocą 
niezwykle sugestywnego, najeżonego realizmem czy 
naturalizmem, obrazu potrafi wypowiedzieć swoją 
prawdę o świecie: „To nic, Cohen śpiewa to samo, 
/ tylko nowe pokolenie karaluchów / biega po pu-
stych talerzach / przypominając, że noc dojrzała / i 
nic tu po nas” (ŻC36). Zastępując karaluchy ludźmi, 
a talerze – placami (miejscami spotkań), otrzyma-
my wynik analizy rzeczywistości; przenika do naszego 
czytelniczego krwiobiegu biologizm metafory: „ciepłe 
panie o paznokciach / koloru świeżo krajanej śledzio-
ny” (WY8). Ludzie są w istocie samotni  i nieufni wo-
bec siebie, nie potrafią nawiązać odpowiedzialnych, 
pozbawionych uprzedzeń relacji; oto cierpkie słowa 
poetki: „Ty chyba wiesz, wiesz, jak to jest, / kiedy się 
umiera / bezkrwawo, niezauważalnie” (MH18). Prze-
mysław Czapliński i Piotr Śliwiński w książce Literatura 
polska. 1976-1998 (rozdział Dylematy Nowej Prywatno-
ści, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999, s. 42, 43) 
zauważyli, że „[poeci] wybrali autobiografizm, liryczną 
wiwisekcję psychiki i nastroju, nieustanny przegląd 
swej duchowej »garderoby«. […] W wielu wierszach 
znajdujemy wręcz dramatyczne opisy sytuacji »ja« 
uwięzionego w samym sobie, odciętego od wspól-
noty, skazanego na samotne przeżywanie następstw 
powszechnego przecież deficytu sensu, a także braku 
nadziei w uzdrowicielskie właściwości sztuki”.

Podmioty liryczne działające w imieniu poetów 
pragną zamanifestować swoją indywidualność, co 
kończy się pochłonięciem przez rzeczywistość (w dużej 
mierze miasta). Katarzyna Boruń otwiera cytowany 
List do przyjaciół zamiast manifestu linijkami: „Zanim 
umrzesz, / a raczej zanim dorośniesz, / zanim do reszty 
wessie cię miasto / w szpary między płytami chodni-
ka”, które można traktować jako proroctwo, chociaż 
zapowiedź to tylko przewidywanie, nie zaś spełnienie, 
więc takie frazy dają szansę na alternatywny rozwój 
ludzkich przypadków. W utworze Poeci Miasta patrzą 
z najwyższej jego wieży nie ma już wątpliwości, a 
dziwna symbioza miasta z naturą (rzeka) potrzebna 
jest jedynie do unicestwienia ofiary:

To miasto, co sprzedaje siebie
za fałszywą przyjaźń, za słowa
i za gesty kupców czy rajfurek,
zamknęło mnie jak książkę
znów nie doczytaną, przyniosło
aby oddać rzece

    (MA3)

Boruniowym odpowiednikiem molocha będzie z 
pewnością „metropolis” z wiersza pod tym samym ty-
tułem, przywołującym jedno z kluczowych filmowych 
osiągnięć niemieckiego ekspresjonizmu – obraz Fritza 
Langa z 1927 roku. Czarna wizja miasta przyszłości w 
utworze warszawskiej poetki pozbawiona jest przyro-
dy, zwierząt:

Miasto bez zwierząt i ulicznych studni
Takim jest wszystko lub wszystko się zdaje
Ulice domy – wszystko z komputera
Cienie drzew i obłoki wyjęte spod prawa
Takim jest wszystko lub wszystko się zdaje
Cień inkasenta zawisa nad miastem
(ŻC14)

Jakiś „łut nadziei” tkwi w powtarzanych jak refren 
słowach: „Takim jest wszystko lub wszystko się zda-
je”, o ile „się zdaje” to przywidzenie-ostrzeżenie, by 
zawrócić z drogi do betonizacji cywilizacyjnej, przez 
którą rozumiem chłód uczuciowy, jednakowość i jed-
nowymiarowość człowieka osadzonego niczym ska-
zaniec w życiu-więzieniu. Prozę poetycką Z nocnych 
przypowieści Katarzyna Boruń inicjuje słowami: „Nocy 
owej sen miałaś wracając do siebie przed świtem; 
śniłaś, że wstąpił w ciebie Asmodeusz” (WY10). Może 
będę nadinterpretował, ale korci mnie, by upadłego 
anioła, demona utożsamić z miastem-molochem. W 
Nie przywykliśmy do lasu czytamy, że „Miasto sko-
wyczy nieludzkim / nie zwierzęcym głosem” (MA37), 
a w Ucieczce: „Poza zasięgiem stwardniałej ręki / 
nocą wyje miasto na uwięzi” (MA35). Gród staje się 
potworem, monstrum, które tylko pozornie udało się 
obłaskawić, gdyż wystarczy nieopatrzne zachowanie, 
może zła myśl, fałszywy krok – „jedno potknięcie, woń 
obca / i bestia rzuci się do gardła” (MA37). Andrzej K. 
Waśkiewicz w książce Ósma dekada. O świadomości 
poetyckiej „nowych roczników” (Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich, Wrocław 1982, s. 170-171) stwierdził: 

„Charakterystyczne bowiem dla miejskich pejzaży 
»nowych roczników« staje się niezindywidualizowa-
nie przy jednoczesnym negatywnym nacechowaniu. 
Jest to, powiedzielibyśmy, wrogi, obcy świat zdarzeń 
przypadkowych. Nie posiada on struktury. Nie jest też 
miejscem, gdzie realizują się wartości”.

Zbigniew Mikołejko w recenzji Małego Happenin-
gu („Nowy Wyraz” 1979, nr 7, s. 103), wysoko oce-
niając omawianą publikację, skonstatował:

Symbolika wierszy, ich atmosfera, świat wartości 
w nich opisany wskazują dowodnie, że Katarzyna 
Boruń jest kontynuatorką – i to kontynuatorką zna-
komitą – pewnej, wyraźnie określonej tradycji po-
etyckiej, a mianowicie tzw. poezji miasta. A więc 
tradycji rozpoczętej przez poètes maudits i podjętej 
następnie przez beat generation, tradycji, w której 
miasto jawi się jako przerażający, nieogarniony mo-
loch. Moloch, który zagraża prawidłowej, normal-
nej realizacji wartości osobowych, indywidualnych. 
Trzeba jednak stwierdzić, że Katarzyna Boruń nie jest 
wobec owej tradycji naśladowcza, że ukształtowa-
nie poetyckiej materii stanowi jej własną zasługę, a 
świat w tomiku jej opisany to uniwersum jednostkowe 
i niepowtarzalne

Trudno orzec, czy uda się być sobą, a może trzeba 
zakładać maski, przebierać się za siebie, udawać 
siebie (piętrowa falsyfikacja, bycie w niebycie): „zła, 
zewnętrzna strona / swojej twarzy” (WY11), „Nad ra-
nem / powietrze rozluźniło uścisk / a ty wreszcie miałeś 
czas pomyśleć / jak to się dzieje, że jesteś po tej 
stronie / swoich okularów” (WY18). Motyw mylenia kie-
runków powraca: „rozmawiając na korytarzu wagonu 
patrzysz / w okno / i nie zauważasz, że deszcz zaczął 
padać / po twojej stronie szyby” (WJ26). Brakuje 
wiarygodnych drogowskazów, gdyż te pozostawione 
nam dla ochrony, należy porównać z tabliczkami 
wiodącymi na nie-„cudne manowce”.

Katarzyna Boruń jest „odważna na sen”, ale nie 
może być inaczej, skoro zbiór Mały Happening otwie-
ra cykl Hipochondrie. Podmiot liryczny, uprawiając 
rzeczywistość, ulega ułudzie, nieoczywistości. Wiersz 
Liryk snu traktuje o znikającym i powracającym mie-
ście-kolosie: „Dziś w nocy / odfrunęło miasto. / Nie 
wiem dokładnie dokąd. / Moje łóżko / stało na nie-
skończenie pustym placu” (MH6). Zwróćmy uwagę 
na chagallowe odfrunięcie miasta, ale ten zdawa-
łoby się delikatny obraz zostaje zderzony z wyrazem 
osamotnienia czy nawet porzucenia (wyludnienia) 
egzemplifikowanym przez łóżko „na nieskończenie 
pustym placu”. Druga część wiersza nie łagodzi sta-
nu depresyjnego, bo, choć miasto rankiem wraca, 
„było już wtedy / za późno na / przypomnienie sobie 
/ kursu pierwszej pomocy” (MH6).

Rozdygotanie, niepokój, izolacja – oto cechy by-
cia mieszkańcem grodów z cementu i szarości. Motyw 
porzucenia nie znika, przecież z Lekcją snu sąsiaduje 
na rozkładówce stron utwór ze słowami: „Na koniec 
/ opuściła ją nawet krew” (MH7), tym bardziej że 
motyw ów można interpretować bardzo dosłownie: 
samobójstwo poprzez podcięcie żył, choć poetka 
ujmuje ten wątek niezwykle gęsto i niejednoznacznie: 
„zdawało się ulegać łagodnej perswazji szkła / […] / 
znaleziono ją w kałuży / światła” (MH7). I jasność nie 
ma wyłącznie cech pozytywnych; teoretycznie roz-
prasza mrok, a „gęstość mroku wyparła dojrzewanie 
krwi” (MA18). „Smakując językiem gęstą ciemność” 
(MH9), zdawałoby się, że pragniemy światła. Narra-
tor adresuje do „ty” lirycznego prośbę: „Nie zapalaj 
lampy. / Rozmawiajmy przy nie zapalonym świetle. / 
Zgaszone – to złe słowo. / Ciemność rozjaśnia słowa” 
(WJ44). Na scenę dnia wkracza jutrzenka, spraw-
czyni bólu: „Ostre opiłki Słońca, / Pył wpada ci do 
oczu” (MH11). To jakby powtórna ślepota i zupełnie 
nieoczekiwanie radość z odzyskanego mroku (?): 
„Kiedy już wszystko wypala się i gaśnie, / nieważne 
jest; obudzę się jutro czy nie, / czy na asfalcie – 
brudnoczerwona plama mojej krwi / czy z gazetą 
na twarzy / pobiegnę w podskokach w ciemność” 
(MH26). Rzeczywistość („wszystko”, czyli to, co oży-
wione i nieożywione) nie spełnia oczekiwań, nie jest 
oazą, gniazdem, siedliskiem, ale źródłem strachu, 
dlatego być może ciemność staje się jedyną na-
dzieją, drogą wyzwolenia.

Poranek w mieście Katarzyny Boruń to nie feeria 
światła i nadziei, lecz groźny statyczny pomnik jak 
w North Side Story: „nad dzielnicą / rysuje się coraz 
bardziej / wyraźny motyw świtu” (ŻC15). Bohaterka 
zdobywa się na stwierdzenie: „Kusi kwaśny odór po-
ranka” (ŻC36). Czyżby to, co mogło przynieść zgubę, 
posiadało powab wszeteczny? Podajmy, że wiersz 
Historia Katarzyny Boruń zamyka fotografia reporta-
żowa „z wojny”:

z każdym dniem szybciej
ulicą, niby okopem,
z głową schyloną, wtuloną w ramiona,
biegną jak pod obstrzałem,
mrucząc słowa modlitwy
o jedno prawo – aby polec w łasce
 (ŻC30)

Mamy do czynienia z militaryzacją przestrzeni świata 
przedstawionego. Czy tytuł jednej z części Muzeum au-
tomatów – Pozostaje wiara w antyk nie jest wyznaniem 
nieufności w kulturę i społeczeństwo współczesne? 
Ale antyk – ta refleksja przychodzi dość szybko – wy-
daje się być pretekstem do opowiedzenia właśnie o 
tym, co „tu i teraz”, zwłaszcza że starożytny sztafaż 
wije się dyskretnie, w tle i nie on jest najważniejszy, 
uzurpatorski.

Na przeciwnym biegunie semantycznym niż czte-
ry ściany własnej, dręczonej codziennymi rytuałami 
osobowości, zdają się funkcjonować tematy momen-
tu dziejowego i ziemi ojców: „nieco niżej ścierały się 
oddechy / wytracając wysokość na słowie Ojczyzna” 
(WY8), „Mówicie, że ojczyzna, / lecz była zbyt naiwna 
/ by ją nazwać matką” (MA54). Jest to chyba tylko 
pozór, bo historia i ojczyzna nie są terminami z ksiąg 
dawnych kronikarzy, ale bolesną obecnością, gdyż 
dzieje zaczynają się przy lampce nocnej, jeszcze przed 
drzwiami. Podmiot liryczny odczytuje znaki: „Wychodzą 
na ulicę / w przeczuciu Historii do wzięcia” (WY9). 
Użycie paradygmatu literackich „onych” (czyli wła-
ściwie nie-„ja”) pozwala na separacyjny wobec nich 
autobiografizm: „To nie dla mnie / Z głową ciężką od 
deszczu / uciekam tramwajem / uwięzionym między / 
szynami a drutem” (WY9). Zdystansowanie nie gwaran-
tuje „wyciszenia”, wpychając miejskiego nomadę w 
coraz to nowe strefy pozbawiające jednostkę wolności: 
obręcz zaciśnięta na czole przeistacza się w zamkniętą 
w pułapce szyn i drutów przestrzeń tramwaju.

Pokreślmy repetowany w wielu tekstach motyw 
krwi, np. w postaci „brudnoczerwonej plamy” na 
ulicy (MH26). Katarzyna Boruń, ulegając ironicznym 
nakłanianiom wyobraźni („Zachowaj krwi śmiertelny 
spokój”, MA29), nie gdzie indziej tylko w cyklu Z siela-
nek drukuje inny szkarłatny liryk: „O szóstej trzydzieści 
/ wrzask budzika / rozharatał uszy. / Krwawiły cały 
dzień. / Nie pomógł / ani rumianek, / ani Nat King 
Cole” (MH29). Dzień jest udręką, o czym świadczą 
wyrazy oznaczające „dziania” przynoszące dyskomfort 
organizmu: „wrzask”, „rozharatał”. Głównym obszarem 
„ś-cierpienia” są jednak nie uszy, ale oczy: „A mnie 
pod powiekami gryzie dotąd tylko dym / zabrany z 
tamtego pokoju” (WY14), „Muzyka była jasna / aż do 
bólu powiek” (MH30), „czerwone spojówki, / plamy 
pod oczami” (MH26), „Moje lewe oko / oplotły cienkie 
gałązki bólu” (MH8), „pod powiekami / jeszcze płoną 
świątynie a marmur się topi” (MA8).

Może kontakt ze zwierzętami ukoi nerwy, uspokoi 
rozdygotaną hemoglobinę i cholesterol oraz poziom 
cukru? Katarzyna Boruń do wiersza wprowadza kota 
jako składnik metafory: „o twoje włosy / ociera się 
grzbietem kot / mojej dłoni” (MH35). Dopełnieniem 
zasygnalizowanego wątku będzie passus o animal-
no-cielesnej osmozie: „Jej ciało / znowu rozpoczyna 
spektakl; / goryle tańczą w żyłach, / kot przeciąga się 
w zgięciu ramienia, / gdy unosząc kolano karmi z ręki 
węża” (MA11) lub animalizację osobowości człowieka: 
„Poeta Marlowe uśmiecha się zmęczonym / grymasem 
/ rudego kota” (ŻC54). Niemniej wybór tego rodzaju 
fauny (kota) każe z dużą rezerwą i ostrożnością utoż-
samiać go z wypogodzeniem duszy, jakkolwiek aura 
spod znaku light nieśmiało wyziera z urywka: „trzeba 
iść po następną porcję światła drzemiącego w tę-
czówkach kota” (WY13). Inna sprawa, że jasne ob-
razy ulegną deziluzji, gdy narrator ostrzeże amatorów 
uroku tancerki, pisząc o „metalicznym zapachu jej 
piersi” (MA11). W Wieży kot ma język „ostry i twardy” 
(WJ6). W Erotyku ssak z rodziny kotowatych podlega już 
oglądowi niczym mechaniczna zabawka („Naciskamy 
odpowiedni guzik / i kot mruczy”, MA32), lecz warto się 
zastanowić, czy podmiot liryczny mówi o odruchach 
warunkowych zwierzęcia, czy sytuuje człowieka i ssaka 
w tytułowym „muzeum automatów”, istnieniu bez krwi, 
bez prawdziwych emocji: właśnie „w świecie mecha-
nicznych zabawek” (MA11). Przecież coś musi znaczyć 
czarny kot z żółtozielonymi oczami na ciemnej okładce 
Muzeum automatów i na pierwszej stronie tomu zarys 
zwierzęcia, któremu z boku prawie wyrasta  element 
służący do nakręcania (piszę „prawie”, ponieważ linie 
kota i „korbki” nie stykają się). Rzecz ciekawa, „korb-
ka” jest dużo grubsza niż sylwetka, więc mechanizm 
(sztuczność) zwycięża naturalność . Przynajmniej takie 
mam skojarzenie.
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Czy naprawdę już „za późno na wiersz / i sen” 
(MA21)? Zawsze jest równie dobry i równie zły czas 
na zmianę, na wy-pisanie z siebie świata, tym bardziej 
gdy jest on opresyjny, agresywny, zimny, odpychają-
cy, tłamszący indywidualizm i tłumiący oddechy. Dom 
nie rozczula się nad mieszkańcami, ale wieje pustką: 
„Ściany, drzwi i okna / z palcem na ustach / przyj-
mowały ich bez komentarzy” (MA31). Kochankowie 
mogli tylko bronić się dzięki „dłoniom złożonym / do 
bezbożnej modlitwy” (MA31). Należy wyartykułować 
i inne pytania, ciągle wiszące w powietrzu bez jed-
noznacznej odpowiedzi, bo nawet gdy ona pada, 
nie niweluje szczelin między „ja” a obcą realnością. 
„Poeta musi nieustannie szukać, wciąż powtarzać 
podstawowe pytania, wysuwać nowe wątpliwości, 
nawet jeśli burzą one jego spokój i podważają sens 
życia” – twierdzi Maciej Chrzanowski w tekście Przeżyć 
i być czystym… (z tomu Poeta jest jak dziecko. Nowe 
Roczniki, wybór i opracowanie: Maciej Chrzanowski, 
Zbigniew Jerzyna i Jerzy Koperski, Młodzieżowa Agen-
cja Wydawnicza, Warszawa 1987, s. 371).

W Muzeum automatów Katarzyna Boruń chciała 
utwierdzić nas w przekonaniu, że wiersz to „kawałek 
kartki / z atramentową wysypką na skórze” (MH13), 
ale zbiór poezji wizualnej Krócej wprowadza korektę 
takiej myśli. „Atramentowa wysypka” to słowa funk-
cjonujące w przestrzeni książki obok obrazów, nad 
nimi, w nich. Czcionka niesymetrycznie podąża za 
sensem, plama zastępuje kropkę, linijki oddalają się i 
przybliżają, a wszystko w rytm wolności sztuk i wzajem-
nego oddychania aktów plastycznych słowami, a liter 
odcinkami barw. Tom w rezultacie staje się obiektem 
artystycznym do czytania i patrzenia, czytania przez 
patrzenie, patrzenia przez czytanie. Piotr Müldner-
Nieckowski w recenzji zamieszczonej w Kwartalniku 
literackim Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia 
Pisarzy Polskich „Podgląd” (2017, nr 1, s. 53) dostrzegł 
ikonograficzne walory tomu Krócej:

Utwory Katarzyny Boruń działają bodźcowo, stąd 
niestandardowe pomysły co do użycia apli, kompo-
nowania stron i ilustracji, gry ze znakami literowymi, 
przesunięć, obracania i znaczącego przekształcania 
linijek wierszy. Te nienatrętne zabiegi bezbłędnie 
współpracują z wierszami i pogłębiają moc poetyc-
kich ataków na czytelnika. W książkach z wierszami 
plastykę zwykle widuje się jako wsparcie, ozdabianie, 
zwracanie uwagi na „geniusz autora”. Tym razem jest 
to uczciwa robota parapoetycka, niemająca nic wspól-
nego z epatowaniem czy ornamentacją.

Książka Krócej wreszcie pełną piersią manifestuje 
przekonanie, iż pisanie jest tak samo nieodzowne 
w życiu wrażliwca „skażonego” talentem składania 
ciągów lirycznych, jak jedzenie i sen: „odczuwam 
potrzebę / postawienia kreski / nakreślenia linii / nie 
zasnę / jeśli / ołówkiem” (KR7). Mus poetycki wykracza 
poza kategorie fanaberii „ja”, lokując go w obsza-
rze obowiązków, bez wykonania których fizjologia 
ulegnie ruinie: „Twój wiersz nienapisany / Do gardła 
ci skoczy” (KR6). Tworzenie przestało być dziecinną 
igraszką, skoro potrafi zadusić, zamęczyć, nie dać 
spokoju – jak mara. Wiersz, co głosi tytuł jednego z 
nich, Musi się odleżeć we wnętrzu, w trzewiach, w 
duszy: „Odleży się, odleży / Aż zacznie się paskudzić 
/ odpadnie od ciała / od serca” (KR5). Namiastkę 
wytchnienia daje świadomość spisania się z życia na 
papier: „Noc. / Na stole maszynopis / zapomniany 
przypadkiem. / Śpię dziś spokojnie. / Bezpieczniejsza 
/ o te parę wersów” (ŻC16).

Jest też w repertuarze pisarskim Katarzyny Boruń-
Jagodzińskiej osobliwa forma lirycznej konfesji i reko-
lekcji – haiku, wiersze-błyski utrwalające wypatrzone 
w wieczności momenty scalające odległości i prze-
mijanie. Tytuł Krócej łatwo rozwinąć w odniesieniu 
do omawianego gatunku do: „krócej i pełniej”. Oto 
przykłady: „Oglądam morze. / Otwieram oczy pod 
wodą / – morze do mnie zagląda” (KR21), „Drzew-

ko i chmura. / Tak nigdy się nie dotkną. / OBA ŻY-
WIOŁY” (KR25). Dominuje więc wizja nieskończoności 
w ulotności, jednak myliłby się ten, kto sądziłby, że 
Katarzyna Boruń obserwuje wyłącznie przyrodę (w 
okresie Muzeum automatów przyroda była często 
sterana: „drzewa / z coraz większym trudem / pod-
trzymują niebo”, MA17), gdyż pokaźną część haiku 
stanowią utwory wyrwane i z natury, i z miasta, z 
ulicy, z trotuaru. Przeczytajmy cykle Warszaw(i)sko, 
Rakowiecka, choćby haiku na bruku: „zerwany asfalt 
/ zdarta skórka granatu / kocich łbów ziarna” (KR59). 
Chwila skupia w sobie wszystkie czasy i przestrzenie, 
to jakby stan pierwotny, do którego tęsknimy, chociaż 
dla człowieka ograniczonego ciałem i myślą typowo 
ludzką zatrzaśnięcie w wieczności bywa projekcją 
unieruchomienia. Bo piękno tylko dlatego zachwyca, 
ponieważ doświadczamy też rzeczy ohydnych, wstręt-
nych. Uroda powstaje dzięki brzydocie. Katarzyna 
Boruń zanurzeniu się w haiku (dosłownie „zanurzeniu 
się”, ponieważ głównym żywiołem jest woda w róż-
nych stanach skupienia) zawdzięcza pokonanie w 
swojej urbanistycznej analizie długiej drogi od „mia-
sta na uwięzi” (MA35) do miasta, które „przymierza 
/ tęczę” (KR34).

A  F
Objaśnienia
1.W szkicu użyto następujących skrótów na oznaczenie 
książek Katarzyny Boruń-Jagodzińskiej:
WY – Wyciszenia, Zarząd Warszawski Związku 
Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, Warszawa 1977.
MH – Mały Happening, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 
Warszawa 1979.
ŻC – Życie codzienne w Państwie Środka, Młodzieżowa 
Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983.
MA – Muzeum automatów, „Pomorze”, Bydgoszcz 1985.
WJ – Więcej, Staromiejski Dom Kultury, Warszawa 1991.
KR – Krócej, Miniatura, Kraków 2015.
2. Cyfra arabska obok skrótu wskazuje numer stronicy, z 
której pochodzi cytat.

Grafika Krzysztof Schodowski
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1.
W księżycowej dali pełznie na horyzoncie pociąg ku wschodowi.
W przedziałach między szachownicami a samowarami rosną cienie
Wstające z bagien, z ust. Cisza, okaleczone słowo, zapada
Niczym ponad taflami jezior wron rosyjskich rojów mgnienie.

Na skraju lasu w szeregach i pojedynczo brzozy czekają na rozstrzelanie.
Perony, ozdobione szubienicami, pozwalają zapomnieć o śmierci parowozu.
Wsie całe na nowo są zasiedlone, a jakieś zapyziałe miasto
W rejestrze cmentarnym prowadzi jedynie wykaz zasiedziałych rodzin.

2.
Nieufność jest tu na miejscu. Wojska wywołują bijatyki w obcym kraju.
A konie na widok stalowni beczą w łańcuchów okowach,
Z dwóch stron spada walec, co każdy słup graniczny łamie.
Tylko Chopin gra ciągle w przyboju kipieli Wagnera, przed którym ratować

Czajkowski się ofiarował.  Na dworcu gra muzyka, zaś głośniki
Trzeszczą jak wtedy, gdy propaganda werbowała tu paradami. Rabarbaru
Dźwięk tak swojski niczym dla śpiącego w kuszecie kołyszący
Łomot na podkładach. Znów we śnie barbarzyński słyszy naród.

3.
Pod szynami przed dudniącymi buciorami syczące zgłoski sypią się w ciemności.
Pociąg staje się schronem w alarmowym świetle. Tutaj się omówi sytuację.
Płaszcze opadają na stolik karciany. Z powietrza pełnego oparów
Zwycięzcy wychwytują plan natarcia, za żołnierzami nie stoi Bonaparte.

„Tu stacjonuje 5ta. 3cia maszeruje. A skrzydła odgrywają balet.”
„Oskrzydlić ich od południa!” „Otworzyć ogień rakietowy!”
„Melduję posłusznie, korytarz uszczelniony.” „Zaryglować ostatnią zatokę.”
„Towarzyszu marszałku, dywizjon do uwertury Jeziora Łabędziego gotowy.”

Czym był front wschodni, tym był też wypad wojsk na zachód.
Naród lub przestrzeń, od dawna wszystko jedno, o własną dupę chodzi, o życie.
Z lęków w lecie wydobyły się bandy Barbarossy, lecz w zimie
Dopadł je lament oraz organów Stalina wycie.

4.
Przeżył swój czarny cud ponad buforami, kto trafił do jedynej
Śluzy podczas wędrówki pociągu, kilometrami był zagubiony.
Drzwi zamykają się za nim, przed nim zaciskają, staje w klatce.
Arktyczna zima opływa mu czoło, w uszach wojna błyskawiczna dzwoni.

Gdy zamyka oczy, widzi rozkwitające granaty i idące na przełaj
Kolumny czołgów, które ziemię pożerają jak gąsienice liście.
Ze zgiełku już się nie podnosi „Hurra”. W piekielny szczęk
Platform miesza się przerażenie tym, co się tu kończy wieczyście.

Kominy wypatrzone przez szpary miechów grających harmonijek
Uciskały żołądek. Dręczą powietrze wspomnienia dymów,
Które z innych rusztów wzlatywały. Zaś tłuczeń nie tłumi uderzeń
Dudnienia najstraszniejszych pożarów od epoki panowania skrzypów.

Aż korpus elektromotoru lokomotywy drży tak bardzo, że metal
I kości śpiewają unisono niczym druty po których do Moskwy się wlókł.
Bardziej niż gdzie indziej dręczy zgryzota zamknięcia, że nigdy
Nie będzie się uwolnionym, groźba: stoi jeszcze Rzymu wschodni blok.

5.
To także budzi grozę - w ściernisku na zewnątrz lśni na wzgórzu sierść
Cierpliwego kreta, czarna niczym pomagierów mundury,
Którzy podczas bitwy o porządek dbali. Obok resztek budowli i popiołów

Tablica ostrzegająca przed wścieklizną. Spokój zakłóca psa szczekanie chore.

I żaden duch nie włóczy się poszukując wokół dobrze ukrytych dołów,
Tam gdzie przez szkła zeissowskie widać, że brodata ofiara na miejsce zbiórki gna,
Filmowana przez amatorów. Chwasty tych skrywają, którzy za wałem są otoczeni.
Bez echa jest ta przestrzeń. Która niektórych zbrodniarzy już zna.

Również nieznany żołnierz, ulubieniec gliny, nie składa już meldunków
Przed schronem nocy. Ponieważ po wielu deszczach na polanie
Nie widać kości, nie wiadomo, z jakiego oddziału ten człowiek. Zza pleców
Celników, zza łupów wojennych archiwów, na sekundę pojawiają się ułani.

Później i ta zjawa znika. W sąsiednim przedziale śmiertelnie zmęczony
Wrzeszczący osesek otępiałą współczesność spotkał,
W której i kołysanki, i pocieszenia brak. Na usmolonej poduszce
Pomaga jedynie liczenie baranków chmur w pełnym biegu i grzechotka.

6.
Opóźniony, zaczarowany przez Wielką Niedźwiedzicę, ekspres zatrzymał się w pustym polu.
Wzdłuż skarpy pomruków - co drugie słowo brzmi niczym „Nietzsche...”.
Czy było to tam, gdzie zaczynała się mało znana droga do chaosu, która na zachodzie znika?
Na granicy do nowego królestwa wśród pisków budzi się marzyciel.

Tor teraz dalej prowadzi. Przez wielką przestrzeń szeroki ślad wiedzie.
Gdy pastwiska i pola ze słomkowymi kosmykami się cofają, masy ziemi
Pędzą dalej. Wśród traw grają grudki gruntu, muskuły.
Podnoszą się wędrowne stada mamutów wygnane z epoki lodowcowej, moreny.

Nawet flora kosmata się staje, w gęstwie lasu żarłoczny zwierz futerkowy.
Żubr się tu kręci, a koń Przewalskiego jest wolny od cugli i uzdy.
Pomiędzy pniami, w potężnych bobrowiskach, piętrzy się poroże.
A może to tylko gałęzie, zaś to, co wygląda jak łyko, to mchu potargane gruzły?

Jemu właśnie, lasowi zawierzył prześladowany, w nim szukał schronienia,
A prześladowcy wpadali w pułapki, faceci od taśm montażowych, obcy w rewirze.
Tylko rzeki, jak zawsze obojętne, opanowane dźwigały mosty pontonowe,
Po których się przeprawiali, głośno pomykając, romantycy na motorze.

7.
Później pojawiają się szerokie równiny. I giną coś znaczące od Jeny
Po Królewiec wyobrażenia akweduktów bogatych w łuki.
Parę łyków wódki, i za tylnymi światłami kruszy się transcendencja.
Wstaje się i chwieje, siada i czyta najwyżej to, co napisane wielkim drukiem.

Niebawem pływaków spojrzenia. Obrazy gwiazd, które nie przesuwają się ani trochę,
Uformowały się niemo w strażników, służbistych czekistów cienie.
Nic, co się działo poniżej, nie uniknęło ich lodowatej supremacji.
To, co wpisane w paszporcie, traci ważność. I wkrótce jesteśmy zgubieni.

Małe dziury astralne, to mogłyby być gwiazdy spadające, tam się strzela
Mrugając do każdego, czyje pragnienia to w życiu tej armii rezerwa.
Lecz czy strzelanie już się skończyło, ów zimny płomień wczorajszy?
Na składanym stoliku stoi odbezpieczona butelka, po godzinie półpełna.

Nikt nie otwiera okna. Lecz wiatr jak przez szczeliny w namiocie przelatuje
Wokół czół zaspanych, niefrasobliwy wobec dziadków odysei.
Nic więcej o przesądach, po ogniu ani śladu: refleksy sygnałów,
Które się w szkłach okularów mienią, odbija sieć szyn europejskich kolei.

Może to znów wrzesień. Rześki dzień wojny światowej rozciąga się
Ponad bezbronnymi pejzażami, wstaje oto popielisty poranek.
Zło jego wytwarza się w wielkich piecach, stanach ducha i chronicznej mordędze.
Lecz te marzenia syberyjskie, to wszak wiadomo, kończą się za Uralem.

T .: L  S

Durs GRÜNBEIN

TRANSPOLONAISE

Durs Grünbein urodził się w Dreźnie w roku 1962, debiutował zaś tomem Grauzone morgens tuż 
przed zjednoczeniem Niemiec w roku 1988. Za swą twórczość wielokrotnie nagradzany, m.in. stał 
się najmłodszym laureatem prestiżowej nagrody Georga Büchnera (1995). W roku 2012 wyróżniony 
został nagrodą Poetyckiego Poety Wolności w Gdańsku za zbiór Mizantrop na Capri w przekładzie 
Andrzeja Kopackiego. Jest profesorem poetyki Kunstakademie Düsseldorf, mieszka w Berlinie.
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Po drodze

W tej podróży wiele się dzieje.
nad polem kwitnącej kukurydzy
niebo wybucha bielą cumulusów.
na poboczu mijanej wioski 
siedmiolatek z reklamówką 
pełną ziemniaków ze sklepu. 
granica świętokrzyskiego, miód 
z własnej pasieki i pewność:
nawet w nocnym koszmarze 
można przestać uciekać 
i pozwolić biec życiu. 

Krąg ochronny

Przychodzisz, a oni już są.
czekają, by przekazać klucze,
kombinacje mierzwiących 
w różnych warstwach win. 
wyjść z cienia. zagnieździć 
w tobie pękate i nierozwinięte 
wsze- światy. uziemić.
mów, co chcesz, upieraj się, 
że jesteś wolny, nikogo/
niczego nie potrzebujesz 
– oni są. słowo w słowo, 
ręka w rękę, w krwi i łzach.
nawet gdy odejdą, dalej są. 
mówią, co robić i dlaczego.
nadal ciągną w swoją stronę,
nadal ciągną na swoją stronę.

Lady Mary

Oglądam zdjęcia z młodości.
nigdy jej takiej nie widziałam,
nie wiedziałam, że jest aż tak piękna. 
a byłam już wtedy w pobliżu. 

Scyzykoliada

To prawda: Scyzoryk nosi scyzoryk.
nawet gdy przyjdzie mu żyć daleko, 
nawet jak rodzi się gdzie indziej. 
ojciec Scyzoryk co dzień uczy syna, 
co znocy być zowdy Scyzorykiem. 
skoro źrenice nie mogą już sycić się 
płynącymi wzgórzami, wiatr targać 
we wszystkich kierunkach świata
włosów, to przynajmniej scyzoryk 
na dnie kieszeni w spodniach. 

Sokobranie

Idąc do lasu na maliny,
wracało się z miską owoców
i kolcami w palcach.

Grzybobranie

Idąc do lasu na grzyby,
znosiło się do domu ślimaki,
mech i pustą głowę.

Orzechobranie

Idąc do lasu na orzechy,
naginało się młode leszczyny,
oporne łamało na kije. 

Polowanie

Idąc do lasu na zwierzynę,
przed śniadaniem czyściło się

Agnieszka Wiktorowska-
Chmielewska

Wiersze z tomu; Krąg ochronny. 
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Rzeka
Przez lata w tym samym miejscu nad Hudsonem 

fotografował słońce zachodzące nad górami Cat-
skill.  

– Ludzie przychodzą nad rzekę by rozmyślać nad 
życiem, oczyścić się, odpokutować. Rzeka przyjmie 
wszystko – powiadał fotograf i utrwalał zmienną, nie-
wysłowioną tajemniczość krajobrazu. 

Jednego wieczoru drzewa w oddali stały dumnie, 
strzeliście ku niebu w złote smugi. Innego wieczoru 
lekko pochylone skarżyły się sobie pod szkarłatem 
sklepienia. Raz na brzegu rzeki pod różowymi mgiełka-
mi, kobieta leżała na powalonym drzewie, odwróco-
na od świata. Kilka dni później w magiczną godzinę 
pokonywała rzekę wpław ku niebieskim górom; jej 
zalotne śmiechy do płynącego obok mężczyzny nio-
sły się echem. Pewnego wieczoru pies wył psią arię 
bólu do czarnych wód i grafitu nieba. Czasem rzeka 
płynęła leniwie, czasem burzliwymi zawirowaniami. 

Pewnego ranka fotografa ze snu wyrwał żar ognia. 
Mężczyzna zdążył rękoma zasłonić oczy. Oparzenia 
przekształciły go w monstrum.  

W tym samym miejscu nad Hudsonem fotografuje 
słońce zachodzące nad górami Catskill. Rozmyśla nad 
życiem, które oszczędziło mu wzrok. Wie, że człowiek 
może mu współczuć, ale nigdy nie zrozumie go tak 
jak zrozumie rzeka.

Biblioteka publiczna
Cisza gęsta od myśli różnych kształtów, sądów w 

różnym wieku, poszukiwań. Przy stole nastolatka z cerą 
kłopotliwą uczy małego chłopca w za dużym ubraniu. 
Długo tkwią na jednej stronie. On wierci się nieco, 
nie pojmuje czegoś, lecz wierzy, że jej cierpliwość 
doprowadzi go do zrozumienia. Kobieta w rzeźbę 
skupienia zamieniona drobnymi literami zapełnia białe 
strony. Para staruszków idzie drżącym krokiem. Nad 
księgą zastygają ich srebrne głowy. 

Przy moim stole nastolatek z gejzerem czarnych 
włosów zachłystuje się tym co czyta. Rytm wybija 
palcami na stole i stopami pod stołem gdy przewraca 
kartki. Książka wywołuje trzęsienie ziemi. 

– Chętnie przychodzisz do biblioteki? – pytam gdy 
podnosi rozbudzone oczy. 

– Jasne! To zupełny odlot.
 – Skąd jesteś? 

Katarzyna Buczkowska

– Z Bronksu, a bardziej precyzyjnie, dzieckiem ćpu-
nów jestem – odpowiada rzeczowo jakby podawał 
numer strony. – Biblioteka jest moją świątynią, jestem 
od niej poważnie uzależniony. Człowieku, czytam Ary-
stotelesa i jestem na haju – chichocze, drgają mu 
ramiona. – Mam marzenia przez wielkie M. Kiedyś 
góry poruszę.

Ogłoszenie 
Mam 12 lat. Mieszkam na ulicy. Szukam prawdzi-

wego domu. W zamian oddam moje serce.  

Elementarz
Kto ty jesteś? – Polak mały. – Jaki znak twój? – 

Orzeł biały. – Kim ty jesteś? – Przepraszam, dokładnie 
nie wiem.

Ziemia skręca się w grudy. Topola drżąca skarży 
się rzece. Bocian stoi na wszystkich nogach. Płot gubi 
kolejną sztachetę. Bar nazywa się Titanic niepotrzeb-
nie. Żubra z Białowieży mieczem kroją w steki. Barszcz 
blednie. Spółgłoski szturchają się i szeleszczą. Bałtyk 
dostaje dreszczy. Krzyżom opadają ramiona. Cynicy 
klaszczą przedwcześnie.

O zimnych oczach, wąskich źrenicach, wchodzi 
swawolnie bez pukania. Po deserze pali papierosa 
i nonszalancko jedną zapałką podpala lasy i stogi 
siana. Sowa pójdźka zasłania oczy. 

Terrorysta
Z baru bez nazwy wylewa się na ulicę harmider. 

Barman zadzwonił na policję: – W barze jest wichrzy-
ciel. Pijany, jakby na narkotykach…

Błyskawicznie zjawiła się policja. Pies od narkoty-
ków zakręcił się po barze i usiadł rozczarowany, tuż 
przy nodze rzekomego wichrzyciela.

– Narkotyków ani śladu – zapewnił policjant bar-
mana i zwrócił się do wszystkich: – W czym konkretnie 
ten pan przeszkadza? 

– Dobre pytanko, panie władzo – odezwał się wi-
chrzyciel. Wzniósł butelkę piwa w stronę policjanta, po-
tem w stronę psa. – Za organy ścigania. Zdrowie!

Kilku skorych do oskarżeń barowiczów otoczyło 
policjanta.

– Przeszkadza, ludziom przeszkadza – mówili chó-
rem. – Na okrągło puszcza tę samą płytę. Terrorysta, 
dosłownie terrorysta – mówili zgodnie.  Pies od nar-
kotyków śledził ich znużonym wzrokiem. 

– A jaka to płyta, panowie? – zapytał policjant.
Wichrzyciel zerwał się ze stołka, wyciągnął z dna 

kieszeni kilka monet i wrzucił je do szafy grającej. Na 
lekko uginających się nogach wyczekiwał.

– Aaaa to świetna płyta – zachwycił się policjant. 
– Klasyka! Dziś już takich utworów nie piszą.   

Przez chwilę stał zanurzony w piosence. 
– Jeszcze od mądrych słów nikt nie ucierpiał – 

mówił w przestrzeń nasączoną melodią. – Największy 
terroryzm to ludzka głupota. 

Szarpnął smyczą i pies ochoczo wstał z podłogi. 
– Czasem trzeba przeszkodzić ludziom w wygodzie, 

coś zamieszać… prawda, kierowniku? – powiedział 
do psa i wyszedł.

Z życia balkonu
Balkon na zacisznym dziedzińcu w środku miasta 

był bezludny przez lata. Jeden lokator wychodził 
na balkon, by tylko sprawdzić pogodę i siłę wiatru. 
Wypuszczał z ust dym z papierosa, kotu dawał łyk 
świeżego powietrza i znikał. 

Mieszkanie przejęła kobieta. Na balkonie suszyła 
ręcznik, wietrzyła kołdrę, wytrząsała okruchy z ser-
wety. Czasem stanęła na chwilę i patrzyła w dal 
wyczekująco.

Balkon nabrał życia, gdy wprowadziła się młoda 
para. Okwiecony pnącym powojem zmienił oblicze. 
Synogarlice, szpaki, szkarłatne kardynały przycupy-
wały w zieloności, świeżej bieli, psychodelicznej i 
królewskiej purpurze. Zakochani fotografowali się w 
plecionych fotelach, w objęciach, z rozwieszonym 
na sznurze praniem, z podmuchem wiatru. Niedziel-
nymi rankami sprzątali balkon po kolejnej prywat-
ce, w piżamach. Pod gołym niebem jadali kolacje 
i śniadania.

Pojawił się nowy lokator. Na balkonie ani liścia, 
ani kwiatu, ani ptaka. Kilka razy dziennie na macie 
wykonywał ćwiczenia jogi. Na koniec każdej serii, 
stojąc, ze złożonymi przed sobą dłońmi wydawał 
z siebie głośne dźwięki: brrrr brrrrrr brrrr, by odstraszyć 
złe moce. 

K  B

Katarzyna Buczkowska – pisarka, dziennikarka, tłumaczka. Urodziła się w Gdańsku, wychowała w Białym-
stoku i Bagdadzie. Studiowała anglistykę na Uniwersytecie Warszawskim oraz literaturę i film na Uniwersytecie 
Columbia. Pisze fikcję w języku polskim i angielskim. Jej krótka proza publikowana była w pismach literac-
kich: „Literary Imagination” (Oxford University Press), „Przegląd Polski”, „Clarion”, „Trafika Europe”, „Akcent”. 
Jej pierwsza książka in Prose została wydana przez Un-Gyve Press (2014, Boston). Należy do stowarzyszenia 
Association of Literary Scholars, Critics, and Writers (ALSCW). Mieszka w Nowym Jorku.
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Często zachodziłem do Karola, bo chciałem zobaczyć 
pokój, który jeszcze parę dni temu zajmował. Do Karola, 

gdyż nawet później nie myślałem inaczej o swoim poko-
ju. Mieścił się na pierwszym piętrze, po przeciwnej stronie 
korytarza, o krok za łącznikiem zespalającym oba skrzydła 
Domu, koło windy, tuż za rogiem.

Skręcało się w stronę dyżurki, przechodziło obok bru-
downika i trafiało do ustronia wysadzanego fotelami, 
skąd widać było, jak ubrani po domowemu pensjona-
riusze, rozparci w nich, paląc papierosy, siedząc przy 
ławach, rozmawiają i rżną w karty, a personel stoi nad 
nimi i popatruje ze znudzonym zaciekawieniem, szcze-
gólnie wówczas, gdy trwał szachowy turniej, zawody 
pomiędzy rywalizującymi oddziałami.

W pokoju znajdował się sekretarzyk z deską imitu-
jącą biurko. Była też bieliźniarka na podręczne łachy, 
ortopedyczne łóżko na pilota z mnóstwem bloków i rur, 
a na jednej ze ścian wisiały dwie reprodukcje znanych 
obrazów. Pierwsza – z kwiatami, druga, to czysta abs-
trakcja. Ściany pomalowano na kremowo, sufit zalatywał 
bielą, wykładzina zatrącała o czerwień, okno było z 
widokiem na pobliski las. A właściwie na niedostępną 
przestrzeń osłoniętą czymś w rodzaju firanki.

Biblioteczne półki, odziedziczone po przyjacielu, 
onegdaj zapełnione, a teraz – bez książek, oczekują-
ce na moje, uśpione w nierozpakowanych kartonach, 
wyglądały obco i bez sensu.

Niekiedy myślałem, że już nie potrafię się od nich 
uwolnić, oderwać od ich obecności, zwłaszcza gdy na 
własnej skórze przekonałem się, że zastąpienie starych 
– nowymi, niczego nie zmieni, bo czynność ta jest nie-
dorzeczna: czy ślęczałem przy biurku w dawnym domu, 
czy byłem tutaj, nie miało znaczenia i o niczym nie 
decydowało. Niczego też nie przesądzało, bo albo 
tam, udając eksperta od spraw beznadziejnych, albo 
tu, krocząc po terenie ze stertą papierów, już nie byłem 
potrzebny i tylko wmawiałem sobie, że mam jeszcze 
coś do powiedzenia.

Na ścianach odkryłem jaśniejsze plamy po obra-
zach i fotografiach. Przypatrując się im, próbowałem 
przypomnieć sobie, co przedstawiały, ale w głowie 
czułem pustkę.

*
Odwiedzała go pani E., przysadzista babina, krępy 

sześcian nieznacznego wzrostu i gigantycznego serca, 
kobieta o armatnim głosie, sanitariuszka z Powstania 
Warszawskiego, była pracownica socjalna, a teraz – 
przewodnicząca naszego samorządu.

W tym czasie wychodziłem do dyżurki na „nockę” i 
dosyć często ją spotykałem. Już z daleka, z ciemności 
korytarza dochodziły jej stentory.

Trochę się jej bano, bo zadziorna była i wybuchowa. 
Nie pamiętam, kiedy tu się znalazła, w każdym razie 
zjawiła się na długo przede mną. Pamiętam za to jej 
pokój, niedużą, lecz samodzielną klitkę. Przeszła na za-
służoną emeryturę, w stan urzędowego bezczasowego 
odpoczywania, gdyż podźwignęła się i poruszała z tru-
dem. Wolała jednak stać, niż siedzieć, rozmawiać, aniżeli 
milczeć, perorować, niźli słuchać. Nikt jej nigdy nie słyszał 
podczas walki z bólem; podobnie jak słonie, zaszywała 
się w niedostępności swoich czterech ścian.

Nie wychodziła za bramę. W parku też jej nie widzia-
łem. Za to na tarasie – stale. Najczęściej w nocy, gdy 
głupie myśli nie dawały spać, gdy ciemność, gdzienie-
gdzie rozjarzona lampami pobliskiego parku, wydawała 
się tajemnicza.

Prowadziliśmy na nim rozmowy, marudne i niepo-
trzebne monologi z urojonymi słuchaczami, z majaka-
mi sfrustrowanych cieni, przedmiotów i zjaw, których 
obecność potwierdzała się wołaniem w mrok, skokami 
ciśnienia, nieuchwytnym tętnem odsłuchiwanym w za-
trwożonej ciszy. Próbowaliśmy żyć przeszłością, utraconą 
energią, walczyć z pogłębiającą się depresją; zamknięci 
w galerii wspomnień, z wolna gasnący w monotonnej 
codzienności, przedłużaliśmy pozostały czas – nienasy-
coną ciekawością pozostałych chwil.

Balustrada tarasu, przy której paliliśmy papierosy i 
rozmawialiśmy o Bóg wie czym, przenosiła nas w za-
czarowane krainy minionej świetności, była dekoracją 
widoku rodzinnych świąt, pozwalała zagłuszyć, osłabić 
chaotyczne, napastliwe przebłyski wspomnień z prze-
szłości, na krótko nie pamiętać o porach manualnych 
zajęć, obiadów, wykładania talerzy, szybkich kolacji spo-
żywanych w nerwowej atmosferze sprzątania ze stołów, 
zmywania podłogi i uruchamiania telewizora. Balustrada 
tarasu dawała nam poczucie pozadomowej wolności, 
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zmniejszała wszechobecną kąśliwość intryg, ograniczała 
zasięg rażenia złych słów, oddalała od nas przeklęte 
wizje pobytu w tutejszym prosektorium.

Ale nie tyko nam były niezbędne nocne odwiedziny 
na tarasie. Niekiedy pojawiali się na nim inni rezydenci: 
niewidoczni za dnia. Jak ślimaki pozamykane w swoich 
osobnych pokojach – skorupach, nocami zaś prowa-
dzące aktywne, żerujące życie. Wówczas rodziły się 
w nich nieznane fantomy, piekące w sumieniu sprawy 
do uregulowania, zaległe problemy przywleczone z 
przeszłego istnienia, i kwestie te – siłą rzeczy niedokoń-
czone – tonęły w mroku i dogorywały w oparach mgły. 
Zmienione bliskością chłodu, zimnem nadciągającym 
od lasu, zmuszały ich do odłożenia wzruszeń na bardziej 
sprzyjające zmierzchy, a kto wie, czy nie na zawsze.

Natomiast Karol jeździł na taras tylko w dzień. Cieszył 
się „obłożnym stanem zdrowia”. Miał potrzaskany krzyż 
i – z tej przyczyny – bezwładne nogi z odleżynami. Od-
znaczał się miłym usposobieniem i na twarzy gościł mu 
niepewny uśmiech, toteż odwiedzały go istne procesje 
dziewcząt z personelu.

Spieszyły mu z pomocą, podczas gdy on, z nogami 
szczelnie przykrytymi kocem, wydawał rozkazy, instrukcje, 
pouczenia i wskazówki. Czynił to jednak w sposób tak 
naturalny, szczery i sympatyczny, a zawsze z dobrotliwym 
spojrzeniem, jak gdyby chciał je przeprosić za kłopot, 
że jest ciężki i nie może wstać.

Lecz były to tylko pozory. Zachowanie pod publiczkę. 
Zanim umieszczono go tutaj, zajmował trzypokojowe 
mieszkanie po rodzicach. Jeden przeznaczył na dro-
gie lekarstwa, strzykawki i plastry. Gromadził tam stosy 
paczek z pampersami. Drugi wynajmował studentkom 
w zamian za seksualne usługi, a w trzecim mieszkał w 
czymś, co na upartego nazwać można pokojem. Było 
w tej szczelnie zagraconej izbie tak ciemno i duszno od 
rzeczy nieodzownych, że gdy przychodziłem do niego, 
znalezienie miejsca do siedzenia graniczyło z cudem.

Miałem okazję ujrzeć obrzydliwie ciemne, niemal 
czarne szyby pochłaniające resztki jasności, w efekcie 
czego przemieniły słoneczne, przestronne i wesołe po-
mieszczenie w nędzną, ciasną i posępną dziuplę, klitkę 
aż po sufit zawaloną nieczystościami. Na półkach, w 
oszklonej szafie, w miniaturowych komódkach, piętrzyły 
się nietknięte kanapki, talerze ze śniadaniami, obiadami 
i kolacjami, które zdążyły się zeschnąć na amen, lecz 
nie przestały cuchnąć.

Był kawalerem – luzakiem. Nie cierpiał przymusu, 
robienia czegoś z obowiązku. Gdy jeszcze chodził, lubił 
wzbudzać zainteresowanie, być w centrum uwagi, kra-
śnieć od pochwał i spodziewać się podziwów. I to mu 
zostało, nasiliło się nawet po wypadku, niefortunnym 
skoku do wody.

Naraz nie mógł więcej, niż jego kumple. Kamraci 
od imprez i hecnych zgryw, dziewczyny od serca i le-
gowiska, przychodzili z początku, lecz nie siedzieli zbyt 
długo, gdyż z każdą chwilą stawał się coraz bardziej 
podejrzliwy i nieprzyjemny; nikomu nie ufał, a wszystkich 
podejrzewał. Jego uporczywa złośliwość przybierała 
coraz to większe rozmiary. Dawny zapał do życia, który 
pozwalał mu brnąć przez codzienność, znalazł się w 
opłakanym stanie i nagle wszystko zaczęło podlegać 
posępnej metamorfozie; przysparzało mu zmartwień 
wywodzących się z przyzwyczajeń.

Odwiedzający mówili, że dysponuje pryzmatami znę-
kanego paralityka i nie mają z nim o czym podysku-
tować; patrzy na nich poprzez nadpęknięty kręgosłup 
i nagina proste wywody o świecie do nielogicznego 
poziomu.

Bronił się. Pozował na typa, którego świat nie rozu-
mie, nie docenia, spycha na margines. Ale świat, jak 
powiadali, nie jest winny temu, że nie umarł. Uważają, 
że jest p ł y t k i , bo zapatrzony wyłącznie we własne 
nieszczęścia.

Poznałem go w szpitalu, w otoczeniu braci i sióstr, 
rodziny, nadskakującej, zatroskanej, załamującej nad 
nim ręce. Kiedy go odwiedziłem w domu, od samego 
rana wydzwaniał do różnych instytucji prosząc o pomoc, 
bo on taki biedny i ciężko chory. Przy czym robił do 
mnie porozumiewawcze oko i zasłaniając ręką mikrofon, 
śmiał się twierdząc, że ma niezły ubaw.

Dzięki swoim działaniom dwa razy w roku jeździł do 
sanatorium. Co tydzień przychodziła do niego pielę-
gniarka i jeśli pojawiła się młoda, próbował ją namówić 
na prace ręczne. Aż urwała mu się idylla i po ośrod-
kach opiekuńczych poszła fama, że jest zboczeńcem i 
krętaczem. I funkcyjni ludzie d/s społecznej troski zade-
cydowali, że wymaga nieustannego nadzoru, ponieważ 
sam nie daje rady.

Jednak kiedy tu trafił, zaszła w nim gruntowna zmia-
na: zaniechał poprzednich praktyk, złagodniał i wypocz-
ciwiał tak radykalnie, że ktoś, kto go nie znał wcze-
śniej, mógł sądzić, że był takim od zarania: subtelnym, 
wiecznie uśmiechniętym, całkowitym przeciwieństwem 
naciągacza, pieczeniarza i seksualnego roszczeniowca, 
że od zawsze lubił czytać, dbać o porządek, rozma-
wiać na uduchowione tematy, filozofować w otoczeniu 
książek popstrzonych uwagami.

 Wypracowanie śpika w patentkach

Wstęp
Razem z upływem lat coraz chętniej wracam my-

ślą do tamtych chwil, gdy żyłem odseparowany od 
dzisiejszych trosk. Przedtem, zanurzony w kolorowych 
reminiscencjach, utkany z niegdysiejszych marzeń, mogę 
teraz wyławiać z pamięci widma odległego dzieciństwa; 
roziskrzone i natarczywe przypominają mi, że warto ulec 
pierwszym porywom zasychającego serca, wczesnym 
odruchom naturalnej żywiołowości, poddać się przeczu-
ciom własnej duszy, nim będzie za późno, nim wyniosła 
Kura Mądrości zniesie dystyngowane Jajko Umiaru.

Niedorozwinięcie
Wywodzę się ze średnio bogatej, lecz klasycznej 

rodziny: mama, tato i ma się rozumieć – ja, dziecko 
zrodzone w wyniku skrzyżowania pomyłki ze szczęściem. 
Tato zarabiał, pracował w terenie, co wiązało się z 
jego częstymi wyjazdami, ja, póki mogłem, pobierałem 
nauki zimując od czasu do czasu w oślich ławkach. 
Albo wałęsałem się po miejscach zbliżonych do szkoły, 
zaglądając do Empiku, w którym odbywałem niezapo-
mniane, a częste absencje, gdzie udrażniałem sobie 
lewą półkulę mózgu ze smakiem przegrzebując gazety 
zawieszone na drucianych ramkach: tygodniki, mie-
sięczniki o kulturalnym wydźwięku. Albo chodziłem na 
deptak, naszą promenadę dla efekciarzy. Zwoływaliśmy 
się instynktownie, bez specjalnego wysyłania wici, o 
telepatycznie ustalonej godzinie, zazwyczaj u mnie w 
domu: Andrzej, Rura, Gruby i ja na doczepkę.

Wystrojeni w co kto miał, wrzeszcząc i tupiąc tak 
hałaśliwie, żeby przerażona ulica wiedziała, że to my, 
szliśmy Alejami, po właściwej stronie, środkiem chodnika, 
głównym traktem, szukając wzrokiem znajomych. Kro-
czyliśmy po tej, gdzie mieściła się Radiowa Rozgłośnia, 
Delikatesy i Plac Wolności z Sorboną, naszą wieczo-
rową budą oraz kościołem, w którym koleś o ksywie 
Piskorz, przyszły esbek, służył do mszy. Bądź szedłem 
sam, do pobliskiego parku, czy ogrodu botanicznego, 
gdzie osobnicy w nagrobkowym wieku, pomarszczone 
pamiątki z przedwojennych lat, wygrzewały strzykające 
kości wspominając dobre dni.

Upatrywałem, gdzie są matuazalemy i wio! Przysia-
dałem się, by ich słuchać, co nieco dowiedzieć się o 
przeszłości, niekiedy podłączyć do rozmowy i zadać 
pierwsze z brzegu, nurtujące pytanie, gdyż co innego 
mówiono mi w domu, a co innego na lekcjach lub 
oficjalnych akademiach ku czci, zaś ja chciałem po-
zbyć się mętliku w skołowanej głowie. Zatem były to 
moje wstępne studia, zgrubne fakultety, inauguracyjne 
przymiarki do zdobywania ideowych ostróg!

Tam dopiero, wśród istot kończących nieprzegrany 
żywot, dzięki ich wykładom zaliczałem pierwsze sesje z 
charakterologii: warsztaty psychologiczne. Tam też do-
strzegłem złożoność otaczającego świata; wystarczyło 
mi kilka dni spędzonych na konwersatoriach z naocznymi 
świadkami wydarzeń, bym nabrał pewności, że to nie 
system robi ze mnie durnia, ale ukrywający się za nim 
ludzie: jacyś nieznani oprawcy z tej lub tamtej strony 
barykady wbijający mi do łba, w co mam wierzyć.

A później, najchętniej i najczęściej, znikałem z belfer-
skiego pola widzenia i kuśtykałem do biblioteki, gdzie, 
mijając wypożyczalnię, wkraczałem przez podwójne 
drzwi do czytelni, i od razu znajdowałem się w rzeczy-
wistej rzeczywistości, oddzielony barierą ciszy od zgiełku 
zewnętrznego świata: w ekskluzywnej przestrzeni wy-
moszczonej książkami.

Lubiłem beletrystyczne, jednak nie do fabuł mnie 
ciągnęło. Przeciwnie, popychało mnie w kierunku fak-
tów, szczegółowych opisów, niekwestionowanego re-
alizmu, biograficznych i reportażowych ponderabiliów: 
w kierunku czegoś niezabarwionego fałszem. Fabuły 
ilustrowane obrazami znanych i nieznanych malarzy, 
artystów o zamaszystym, a celnym ruchu pędzla, gra-
fiki mistrzów ołówka, rysika czy rylca, w połączeniu 
ze znakomitymi tekstami, i owszem, pochłaniałem 
także; Balzak, Proust, Mann, Frisch, prozaicy tej miary, 
niedościgli derywatorzy i odnowiciele słów, wirtuozi 
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rytmu zdań i szyku wyrazów, konstruktorzy i prekursorzy 
nieznanych mikroklimatów, opisywali światy swoich wy-
obraźni tak plastycznie i z taką mocą perswazji, że nie 
mogłem nadziwić się, iż pozostali, pomniejsi i epizodycz-
ni, wytykają im wady, szukają w nich błędów, mielizn, 
stylistycznych potknięć, starając się wykazać wyższość 
własnej nędzy nad tym, co jest poza ich zasięgiem.

Ale największą satysfakcję, wręcz rozkosz odczu-
wałem robiąc sobie okłady ze słowników, kompresy z 
encyklopedii, nurkując w odmętach relacji z przeszłości, 
w niuansowych głębiach oceanów Historii. Historii, któ-
ra z każdą chwilą stawała się mniej obca, a bardziej 
zrozumiała. Wertując leksykony, przekonywałem się, ile 
jeszcze nie wiem i jak wiele nauki przede mną.

I ta myśl przyświecała mi stale. Zwłaszcza w napa-
dowych momentach uderzeń pychy, gdyż od razu, 
jakby na zamówienie, do mojego wnętrza wdzierał się 
sceptyczny, ostrzegawczy, oprzytomniający brzęczyk 
sygnalizujący mi, że w porównaniu do wiedzy, o któ-
rej nie mam pojęcia, ta, którą dysponuję, jest ledwie 
cząstką, informacyjnym paprochem, nie powinienem 
więc zadzierać

 nosa, kłaniać
 się sobie i całować
 po rękach.

*
Mamę natomiast rozpierała energia innego rodzaju: 

w drętwy czas, gdy nudy brały górę nad pudami, a olej 
ścigał się z flakami o lepsze, nosiło ją po kominkach. 
Najczęściej bywała w ciastkarni Crystal. Chadzała do 
niej odpicowana zgodnie z mieszczańskimi wyobraże-
niami o dobrym smaku, w kapeluszu o szerokim rondzie, 
w sukni zbyt wytwornej jak na tamte lata, szytej na 
obstalunek, lecz szytej z przesadą: w kiecce usianej 
zagraniczną podróbą elegancji.

Uzbrojona w umbrelkę służącą jej do odganiania 
absztyfikantów i wymachiwania w kapuśniaczkowy 
dzień, a kiedy z nieba lał się gorąc – do kokieterii, 
zostawiała płaszczyk w szatni i siadała przy stoliku za-
kładając nogę na nogę. Zajmowała miejsce ciągle przy 
tym samym, w grupie pań wiecznie ciekawych plot, 
zachodzących na eklerki przyprawione gdakaniem, 
w towarzystwie damulek z wyfiokowanymi manierami, 
przebywających na krasomówczym głodzie i swoistym 
odwyku od milczenia.

Pojawiała się w nim, kiedy ojciec wyjeżdżał w trasę, 
przepadał w innym województwie, znikał na miesiąc 
lub parę tygodni i tylko co pewien czas odzywał się 
telefonicznie powiadając, że wszystko gra, choć prze-
czuwaliśmy, że tak naprawdę nic nie gra i żadna szafa 
nie tańczy z jakąkolwiek komodą.

Któregoś dnia zadzwonił, by oświadczyć, że mu się 
pieprzy, sypie, rozłazi, traci sens, że nie wie, co począć, 
bo według niego mleko już się rozlało i nic nie można 
zrobić, nie czas na reperację i makijaże rumowiska, a 
na zakończenie - między gadkami o szmatkach – trza-
snął nas oczekiwanym słowem „rozwód” i usłyszeliśmy 
w uzasadnieniu wyroku: „odchodzę od was, bo mam 
nową dupę”.

*
Uwolniona od ponurej obecności zmiennika Filona, 

odprężona i rozluźniona perspektywą rychłego zerwa-
nia małżeńskich więzów, przemieniła się z uległego, 
płochliwego i na wskroś niewinnego stworzonka, w 
opryskliwą megierę, rozwścieczoną kocicę, markietankę 
żądną tego wszystkiego, przed czym jej poprzednia, 
subtelna natura wzbraniała się dotychczas; nazajutrz 
po telefonie, by poprawić sobie humor, pośpieszyła do 
fryzjerskiego zakładu na rogu, do niepokojąco ciemnej 
razury, balwierskiego salonu o dwóch skrzyżowanych 
brzytwach wiszących na cynowym talerzu przed wej-
ściem.

W zakładzie królował zabójczy pan Feluś, przystojniak 
w kontaktowych cynglach, bezdyskusyjny artysta w 
swoim zawodzie, niewiarygodnie mowny pocieszyciel 
i utulacz kobiecych dusz, służbowo życzliwy, z fanta-
zyjnym brykietem udającym wąsa.

Co moment uwodzicielsko zarzucał falującą czupry-
ną i ściszonym, totumfackim szeptem, pochylając się w 
stronę maminego ucha, wymrukiwał najświeższe nowiny 
i co pikantniejsze poliszynele. A potem, jak gdyby nigdy 
nic, zacierał ręce i brał się za robotę: mycie, farbo-
wanie, zabawę z kolorami, układanie, modelowanie, 
konstruowanie istnych dzieł sztuki.

Wyondulowana, usatysfakcjonowana tym, że pre-
zentuje się lepiej od przyjaciółek, rozpromieniona, uda-
wała się do punktu odnowy kosmetycznej: pakamery 
usytuowanej na zapleczu. Szła do miejsca zarezerwo-
wanego tylko dla stałych i zaufanych klientów. Przenika-
ła przez kotarę dzielącą część publiczną od sekretnej, 
a tam, jak zwykle, trafiała na specjalistkę od depilacji, 
niejaką Bebę, eteryczną postać żywcem ściągniętą z 
żurnala mód, uśmiechniętą jak ser do głupiego.  

Mnie to wkurzało, bo nie mogłem zrozumieć, co ją 

bawi i dlaczego nie jest przygnębiona jak Bóg przy-
kazał; mąż albo na zasiłku, albo w pudle, syn na ko-
lejnym detoksie, córka w defloracyjnej ciąży, z czego 
tu się cieszyć?

Zakończenie
A za niedługi czas potem podupadłem na zdrowiu 

i przyszły na mnie takie terminy, że o wychodzeniu 
gdziekolwiek mogłem zapomnieć; rozłożyło mnie do-
kumentnie i było ze mną bezapelacyjnie źle. Każdy 
następny świt wydawał mi się zaropiały, a lada na-
stępne przebudzenie wpędzało mnie w bezgraniczny 
smutek: w spiżowe trwanie pośród spiżowego życia. 
Życia, w które po każdej klęsce wkraczałem z odno-
wionym zapasem niespożytej nadziei po to tylko, by 
rozczarować się po raz kolejny.

Tęskniąc za jaskrawością nieznanych przeżyć wie-
działem, że postradałem je na chwilę wydzielającą z 
siebie zapach paranoi. A wiedząc, że jestem odtrącony 
przez niebo, tworzyłem własne: złożone z ideałów nie 
podlegających prawom obalania. Wydawałem się so-
bie uległym, może nawet przymilnym - na zewnątrz.

Lecz w środku uciekałem w depresję: chowałem 
się za swoje cierpienia. W zależności od pory dnia lub 
nocy, od tego, w jakim byłem nastroju, lubiłem uda-
wać, że jest ze mną ok. Albo wolałem rozpaczać nad 
światem, który łudził mnie obietnicami bez pokrycia.

Jedyne, co potrafiłem, to patrzeć przez okno. 
Więc tylko z okna widziałem, co się święci. Jednak, 
że zaokienny widok nie obfitował w doznania, które 
mogłyby mi służyć do szerszych refleksji i być pożywką 
do ich snucia na dłużej niż moment, wziąłem się za 
czytanie. Lecz było to czytanie inne od poprzedniego, 
ponieważ postanowiłem, że skoro mam spędzić resztę 
życia w pozycji horyzontalnej, powinienem wykorzy-
stać wszystkie swoje pozostałe możliwości, by skon-
centrować się na tym, co lubię: na nauce, lekturach, 
może pisaniu. Tym więcej, że wciąż prześladowało 
mnie wspomnienie rozmowy przeprowadzonej w par-
ku: staruszek pamiętający niezłachane czasy rzekł mi 
podczas naszej ostatniej partii szachów, że jeśli człowiek 
ma jakieś widoczne wady, to musi przemienić się na 
tyle, by przyćmić je zaletami.

Zadanie
Kiedy jeszcze pracowałem w realu, kolej nie stano-

wiła problemu. Gdy trzeba było jechać na urlop, razem 
z innymi profanami przygodowych rajz uciekałem w 
coraz bardziej smrodliwą dal: po słońce, ozon i jod. 
Odpocząć, nałykać się wytchnienia, zażyć spokoju po 
grdykę. Kto mieszkał nad morzem, brał kijki do nart i tak 
wyekwipowany, pędził w stronę gór wielgachnych na 
metr. Kto zaś był z okolic górzystych, wsiadał do byle 
jakiego pociągu truchtającego na Hel i w miejscowości 
uchodzącej za uzdrowisko, wynajmował pokój z wido-
kiem na szosę. Na drogę z niestrzeżonym parkingiem, 
na korek, spaliny i dziką radość, że to nie on w nich 
stoi, że to nie jemu podskakują wszystkie nerwy.

Niektórzy przyjeżdżali celem szpanowania; samo-
chodami formuły bajeranckiej. W krzykliwie modnych 
ciuchach od Versace z Korei i Diora z Chin. Zatrzymy-
wali się w najdroższych hotelach i prywatnych sanato-
riach, by po kilka razy co dzień przedefilować przed 
promenadowym tłumem turystów okupujących ławki; 
wtedy, gdy siedziało na nich najwięcej ludzi, których 
warto znać. Wydawali całymi garściami, bez opamię-
tania, szemrania i zastanowienia, bowiem wśród no-
wobogackich przyjęło się, że w złym tonie jest krzywić 
się na wygórowane ceny, lub dyskutować z kelnerem 
o kosztach ryby mrożonej w kasie fiskalnej...

Szpaner, to ciężko pracujący osobnik. W cywilu 
cichy, znaczący przymało, ot, szara mysz z trudnym 
dzieciństwem. Mało zarabia, nie dojada, pomiata-
ny, przesuwany, dymany na każdym kroku, wiecznie 
przygnębiony i uraźliwy, bez przerwy walczy ze swoimi 
niefartami; zaciska pasa, marudzi na wredny los i po-
datkowe muldy, kutwi na wszystkim po to, by w czasie 
urlopu, podczas gościnnych występów, choć raz do 
roku być rozrzutnym na pełen gaz, mieć szeroki gest i 
pokazać się na molo; a kiedy już zaspokoi naderwaną 
próżność i odbębni swoją zblazowaną rolę, wraca z 
czapką pod kościół, by z nowym urlopem podjąć się 
trudu zadawania szyku. Czułem się więc tak, jakbym 
nigdzie nie wyjeżdżał i dalej był w mieście, z którego 
zwiałem, jak gdybym stale był w znajomym mrowi-
sku, na kupie, czółko w czółko, patelnia w patelnię; 
przytulony do kibla z tancbudą, a na plaży - kocyk w 
kocyk, bo im więcej ludzi przypadało na metr kwa-
dratowy powierzchni odpoczynkowej, tym podobno 
fajniej...Byłem więc rozczarowany i obiecałem sobie, 
że nigdy tu nie przyjadę w sezonie, bo przecież chcia-
łem się schować przed sparciałymi przyzwyczajeniami, 
oderwać się od stada, spojrzeć na bezludne morze, 
góry i las, zanurzyć wzrok w zachwycie, by starczyło 
go do następnego urlopu, by coś zobaczyć, poznać, 
zrozumieć z tego świata więcej, niż historię swojego 

pępka; pragnąłem naostrzyć kontemplację, tym-
czasem zauważyłem że jestem w turystycznej trąbie 
powietrznej i robię za drugą.

*
Minęły lata i nastał nowy wiek. Rozmamłany czas 

pogonił marzenia na drzewo i rozwodnił pozostałe 
nadzieje w mętnych obietnicach. A razem z nowy-
mi, nadpsutymi czasy, odwołał ze mnie stare życie 
i przemienił w - oczekiwanie. Żyłem więc teraz na 
kredyt, pomalutku, namiastkowo i minimalnie, jak gdy-
by ukradkiem, dbając, by nie dostać po mordzie z 
niewłaściwej strony i nie wylecieć z pracy. Lecz po 
pracy miałem żarłoczną ochotę na luz; pragnąłem 
odprężyć się, dosubtelnić, poobcować z przyrodą i 
obetrzeć pysk z chamstwa. W tym celu jeździłem z 
Adasiem do różnych miejsc, zazwyczaj do znajomych 
lub przyjaciół nad jakimś jeziorem, czy inną kałużą 
z okolicznościami.

*
Dzień był ok. i nam było ok. i wydawało się, że 

nikomu nie może być inaczej; kobiety poszły do po-
bliskiego sklepu po coś na ząb, my patrzyliśmy w 
dal: na morze, przystań, znajomą wędzarnię i kutry 
w niewielkim porcie, łajby kołysane falą i rozprażone 
słońcem, na żółty piaseczek wąskiej plaży i mewy, a 
obok nas, w cieniu, na stojącą puszkę piwa marki Żubr. 
Nie wiem, jak Adasiowi, ale mnie od razu pojawiły się 
obrazy jutrzejszej wyprawy. Jeździmy tu co roku, kon-
sekwentnie po, lub przed sezonem i wynajmujemy ten 
sam domek. Zauważyłem, że im częściej tu bywamy, 
tym większą mamy ochotę na jeszcze. Przyjeżdżamy 
samochodem Adasia, bo w moim przypadku odpada 
jazda koleją, a jesteśmy tu ze względu na zadanie. 
No i widoki, że nie wypowiedzieć.

Spokojnie, leniwie, jak gdyby mając pewność, że 
nic nie zniknie, ani jeden szczegół, morze, piasek, na-
wet Żubra nie gwizdnie nam żadna menda - bo o tej 
porze nikt tędy nie chodzi, a wszyscy szukają chłodu, 
kryją się po matecznikach nazywanych pokojami do 
wynajęcia, milczeliśmy tak sobie, on i ja, szczęśliwi, że 
nic już nie musimy, gdyż wreszcie jesteśmy na swoim 
miejscu i na dodatek po robocie, i że nic na nas nie 
czeka: oburzony dzwonek do drzwi, komornik czy 
inkasent, jakiś przeraźliwie głośny telefon w środku 
nocy z informacją, że to sorry, pomyłka. Zamyka-
liśmy wtedy przemęczone oczy dając się uwodzić 
jednostajnościom szmeru pobliskiego lasu, a kiedy 
ogarniała nas ciemność, wyobrażaliśmy sobie to i 
owo, przeważnie jutrzejszy spacer, jak jedziemy pustą 
promenadą, czymś na kształt bulwaru o gładkiej i 
nietrzęsącej powierzchni, a za nami zostają całe te 
złogi powszednich utrapień przytarganych ze środ-
ka Polski. Albo jak rankiem wybieramy się na targ 
z warzywami, a po drodze zahaczamy o pawilon z 
chlebem, jajkami i spirytusem do ukradkowego użytku. 
Jak obładowani wiktuałami wjeżdżamy w strefę ciszy 
i bezpieczeństwa, czyli do domu, w którym jeszcze 
śpią nasze wybranki. Budzimy je szczękaniem śniada-
niowych talerzy, perfidnie kusimy zapachem smażonej 
jajecznicy, bo po jedzeniu zamiarujemy pojechać w 
nieznane na dłużej, odwiedzić stare kąty, zobaczyć, 
gdzieśmy jeszcze nie dotarli i co się zmieniło przez 
ten rok, porozmawiać z ludźmi i zaplanować, którędy 
jeszcze pojedziemy bez lęku o wywrotkę.

Ale głównym powodem naszej wycieczki będzie 
zadanie. Mianowicie, gdy już namówimy żony, by 
poszły do nowo otwartej cukierni w porcie i gdy 
upewnimy się, że nie nakryją nas na przestępstwie, 
pojedziemy wieczorem na drugą stronę miasta pod 
pretekstem oglądania zachodu słońca, bym tam, 
gdzie jesteśmy nieznani, mógł zsiąść z wózka, a Adaś, 
by zajął moje miejsce i, jak to już mamy od lat w 
zwyczaju, spróbuję go popchać.

Ostrożnie, roztrzęsiony strachem, gdyż balem się 
przesadzić z pobudzaniem mięśni nóg, powoli, kur-
czowo trzymając się rączek wózka, wstawałem, co 
dla zaskoczonych przechodniów nabierało happe-
ningowego posmaku i było czymś w rodzaju drwiny 
z kalectwa, gdyż faktycznie: facet podnoszący się z 
przegranej pozycji jest podejrzany; nie wzbudza zaufa-
nia, bo można przypuszczać, że udaje paralityka. Więc 
ogarniał nas śmiech, bo wyobrażaliśmy sobie, iż są 
zaniepokojeni, nie wiedzą, jak powinni zareagować, 
współczuciem lub zgorszeniem i by jeszcze dać im 
nowy powód do oburzenia, Adaś wyciągał z torby 
butelkę z napisem WINO i podczas gdy ja wiozłem 
go człapiąc i dysząc niczym parowóz odchodzący 
na emeryturę, on, rozparty jak basza, wywijał flaszką 
i pokrzykiwał, bym ze stępa przeszedł w kłus, bo mu 
się spieszy.

M  J
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1. Bez głowy
Straciłem głowę dla ciebie
I chodzę teraz
Z sercem na dłoni
Zupełnie wybebeszony

Teraz wszystko jest
W twoich rękach
Moja radość i męka
Głowa serce jelita

Gdziekolwiek jestem
Czuję ze mnie czytasz
Jak otwartą książkę
Potem zamykasz
Kładziesz na nocnym stoliku
I beze mnie zasypiasz

2. Kropla i morze
Zaledwie po chwili
Miedzy kroplą a morzem
Nie ma żadnej różnicy
Między kocham nie kocham
Jestem nie ma mnie

Odcisk twojej stopy na piasku
Sprzed pół wieku
Zatarty jak nasze twarze
Tylko oczy niezmienione

Odkładamy na bok
Okulary do czytania
Wyjmujemy sztuczne szczęki
Zdejmujemy peruki
Z resztą na razie dajemy sobie spokój

Spopieleni wypełniamy urny popiołem
Szum morza w kropli
Kropla wysycha na wyciągniętej dłoni

Tomasz Jastrun

P
O

E
Z
J
A

3. Synom i żonie

Mamie kupiłem urnę
Drewnianą
Tanią        

Możecie mi taką samą
I nieść ją w dłoniach
Jak gołębia
I czuć jak bije jego serce
Moje sproszkowane serce

Kochałem was
Na pyłku naszej planety
Zagubionej w międzygwiezdnej przestrze-
ni
Mocniej i głębiej
Niż potrafię to napisać

I jestem z wami
Chociaż mnie nie ma
A teraz proszę
O chwilę milczenia

Właśnie przebiegło moje życie
W przeciągu westchnienia
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4. Gwiazda okrutna

Trzymam go za rękę
Ma lat sześć
I dwa miesiące
Patrzymy jak zachodzi słońce
W kolorze pomarańczy

Jak mam mu powiedzieć
Że to nie owoc
Tylko gwiazda okrutna
Spłonie w niej nawet nasza miłość
I oświetlone będą ranki i cmentarze

5. W urnie

Niedawno z nim rozmawiałem
A teraz wiozą go w urnie   
Rysy jego twarzy zęby i wspomnienia
Nawet głos
Chociaż nadal go słyszę
Wszystko w proch obrócone

Jego synek ma osiem lat
I tylko on zdaje się rozumieć
Istotę zdarzeń

A my jak stado baranów
Prowadzonych na rzeź
Idziemy za wózkiem
Ciągniętym przez grabarzy
Pobekujemy  że to i owo
Jakbyśmy mieli żyć wiecznie

A przecież na łódkach z papieru
Płyniemy
Rzekami krwi ku morzu
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Drogi Adamie!

Dawno temu, przed czterdziestu, może czterdzie-
stu pięciu laty, gdy młoda, zagubiona i przerażona  
pytałam z rozpaczą  o sens (ten przez duże „s”), 
powiedziałeś, również, jak mi się zdawało, z rozpaczą: 
„Jest więcej pytań niż odpowiedzi… Jest bezlik pytań, 
na które nie potrafię  odpowiedzieć. Nie pytaj więc. 
Żyj. Po prostu … ”.  

Ale sam pytałeś i pytałeś, nie umiałeś bowiem  
albo i nie chciałeś żyć … po prostu.  

Twoja determinacja nie była daremna. Po latach 
uporczywych i – nie wątpię w to − dramatycznych  po-
szukiwań znalazłeś odpowiedzi, których pozazdrościć 
by Ci mogli filozofowie. Cztery tomy poetyckie, które 
wydałeś w ostatniej, jeśli wolno mi tak powiedzieć,  
kwadrze życia: Obol (2012), Chromając (2013), Sa-
mosiew (2015) i Ułomki (2017)  to one właśnie, Twoje 
osobiste rozstrzygnięcia w sprawach dotyczących 
najważniejszych tajemnic bytu.

Pierwsza z nich  – jakżeby inaczej – to Odpowiedź 
Ojcu (w tomie Obol):

Ja Cię stworzyłem na wieki,
Ty mnie stworzyłeś na moment.
Ja Cię obdarzyłem wszechmocą,
a Ty mnie – wszechsłabością.

Ty jesteś niewysłowiony,
mnie nawet jęk wyrazi.
Ty jesteś na każdym miejscu,
ja jestem zewsząd wygnańcem.

Ciebie wielbią chóry anielskie,
ja złorzeczę sobie i światu.
Tobie ziemia, niebo za małe,
dla mnie nawet trumna za wielka.

Przebacz, że porównuję
nasze nieporównania
i upodabniam do siebie
nasze niepodobieństwa.

Są wszak z tej samej gliny.
Ja Twoją wzniosłem do góry,
Tyś moją upuścił na dół.

Góra z dołem się nie zejdzie,
Ale Ty z człowiekiem…
W świetle teologii  bogoburczy i pewnie też  bluź-

nierczy, bo opozycyjny wobec Prawd Objawionych, 
jest przecież ten Twój iluminacyjny wiersz wyznaniem 
wiary, nadziei i miłości  tak głębokim, szczerym i …  
dramatycznym, że przemawia (do mnie, ale nie tylko) 
silniej niż mszalne Credo wielkich Kościołów Wschodu 
i Zachodu. Przyznaję (bez skruchy), że nie potrafię 
odmawiać owego Credo z żarliwością, a choćby tylko 
z pełnym przekonaniem. Prawdziwą relację z Bogiem, 
istotną, niezdawkową, a przy tym przyjacielską i part-
nerską, znajduję za to w Twojej Odpowiedzi Ojcu. Jest 
zgodna z moim (a pewnie nie tylko moim) myśleniem 
o Bogu. ON przecież powstał z naszych najgłębszych 
potrzeb, pragnień, tęsknot, lęków, nadziei, przez nas 
więc, ludzi, został stworzony.  Przez nas też został 
obdarzony wszechwiedzą i  stał się ODPOWIEDZIĄ 
na wszystkie pytania o tajemnice bytu. Te, wobec 
których ludzki rozum wciąż jest bezradny.

ON, Którego Ty (ja, on, ona, oni, my) stworzyłeś 
na wieki, a Który Ciebie (mnie, ją, jego, ich, nas) 
stworzył na moment – jak piszesz.

(Chociaż  – jak dopowiadasz w późniejszym wier-
szu − może i ta nasza potężna sprawcza potrzeba 
jest JEGO dziełem?!)

Odpowiedź bratu to drugi w tomie Obol wiersz, któ-
remu nie waham się przypisać znaczenia poetyckiej  
iluminacji. Ewangeliczny w formie językowej,  zapowia-
da  wszystkim, którzy od wyjścia z kołyski aż do wejścia 
w cmentarną bramę pytają i pytają bez końca, że  
więcej pytać daremnie nie będą, jako że:          

[…]  na wszystkie pytania
istnieje tylko jedna odpowiedź.

Na pytanie o Boga i świat,
o los i rodziców,
o siebie i bliźniego
ty jesteś odpowiedzią.
Na pytanie o rzecz i sens,
o początek i koniec

Wzruszenia, olśnienia

LisT do AdaMA waGI
ty jesteś odpowiedzią.
Także na pytanie o śmierć,
które pominąłeś,
ty jesteś odpowiedzią.
Albowiem ty jesteś
Bogiem i światem,
losem i rodzicem,
sobą i bliźnim,
rzeczą i sensem,
początkiem i końcem,
wreszcie śmiercią.

Więc chociaż wszystko w tobie pyta,
wszystko ci odpowiada,
że odpowiedzi nie ma.  
Chcę Ci powiedzieć, Adamie, bracie mój, że od 

dawna nie pytam. Żyję. Kocham. Po prostu. I nie trapi 
mnie brak odpowiedzi na pytania ani o miłość, ani  
o śmierć, ani  o Boga. Znam je, są we mnie.

W Odpowiedzi przyjacielowi radzisz:
Nie pytaj o sens.
Nie pytaj o cel.

Sensu jest tyle,
ile bezsensu.

Celu jest tyle,
ile bezcelu.  

Może ten remis utrzymuje świat
w chwiejnej równowadze.
Może. Twój trudny, bardzo trudny optymizm przyj-

muję z uznaniem, zwłaszcza że potwierdzasz go (i 
pogłębiasz)  innym wierszem z tego samego zbioru 
− Odpowiedzią Pani Wisławie. Gdy Szymborska po-
wiada: „Nic darowane, wszystko pożyczone./ Tonę 
w długach po uszy…”, Ty odpowiadasz: „Nic po-
życzone, wszystko darowane,/ a więc o długach 
nie może być mowy”. Gdy zaś ona wywodzi: „Będę 
zmuszona sobą/ zapłacić za siebie”, Ty jej z całą 
stanowczością  przeczysz:

Wszystko – niczyje.
A niczyje – moje.
A moje – wszystkich.
Pełna równowaga.
Więc się rozliczać nie trzeba z niczego
ani prowadzić żadnej buchalterii.

Do rubryk: Winien, Ma –
nic się nie wstawi.
Brak strat i zysków.
Bilans jest na zero.
Bo przecież: „Wszystko się dzieje w wiecznym 

okamgnieniu. / Życie mrze, żyje śmierć życiem na 
zawsze”. W zestawieniu z banalną w istocie i wą-
tłą poetycko pointą wiersza Szymborskiej, że dusza 
„to jest to jedyne, / czego nie ma w spisie” rzeczy 
do zwrotu, Twój pozorny paradoks, którym kończysz 
swoją Odpowiedź pani Wisławie, brzmi jak nowa, 
wymowniejsza i piękniejsza, wersja dawnego mnisiego 
pozdrowienia memento mori.  

W Odpowiedzi każdemu natomiast ze wzrusze-
niem odnajduję owo mądre zalecenie, które dałeś 
mi – mową potoczną, nie poetycką – przed czter-
dziestu, może czterdziestu pięciu laty. Nie odmówię 
sobie przyjemności przytoczenia tu owej Odpowiedzi 
w całości:

Zdradziła cię dziewczyna?
One zawsze zdradzają,
choć powinny kochać.

Odumarła cię matka?
One zawsze umierają,
chociaż dają życie.

Opuścił cię Bóg?
On nawet Syna opuścił,
choć Go tak miłował.  

Niekochany.
Osierocony.
Bez ostoi.

Żyj.
W trzech strofach i w czterech jednosłownych 

wersach – cała człowiecza dola, wszystkie liczące 
się dopusty losu. Jesteś, Adamie, mistrzem zwięzłości, 

mistrzem celności i mistrzem słowa. Tego jednego 
jedynego.

Nie ma w Twoich czterech tomikach odpowiedzi, 
której adresatką byłaby miłość. W każdym razie pod 
takim szyldem jej nie ma. Za to wśród stu dwudziestu  
wierszy, które składają się na Twój dotychczasowy 
(opublikowany) dorobek, znaczna część jest mniej 
lub bardziej bezpośrednią emanacją miłości. Miłości, 
która − z natury rzeczy niewysłowiona, niedająca się 
wysłowić – u Ciebie zawsze znajduje postać doskona-
le piękną, formę skończoną… Czystym uwielbieniem 
jest w Litanii synów, czułością i czcią w epitafium 
Jego ręce (pamięci ojca), czułym rozumieniem w 
Innej łzie (księdzu Janowi Twardowskiemu), gnie-
wem, bólem i czcią w Brzemieniu (pamięci majora 
Jana Tabortowskiego ps. „Bruzda”), tkliwością w 
Jej oczach,  podziwem w Kawafisie, bólem utraty i 
smutkiem przemijania w Pamięci Szarotki…

Czy tylko bólem i smutkiem?  Czy ten przejmujący 
wiersz dedykowany przedwcześnie zmarłej  da się 
sprowadzić do obiegowych, mocno zużytych  for-
muł? Przecież nie! Taki zabieg byłby trywializacją, 
profanacją zgoła! To przepiękne epitafium otwiera  
bowiem − bezmiar.

[…]
Szarotko, szarości pełna,
nad wiekuistym bezmiarem
kopczyka twojej mogiły
pełgam jeszcze doczesnym zniczem
i kocham cię jak dawniej.
To nie wszystko jednak, nie wszystko! Poza mi-

łością do osób najbliższych,  znanych sobie bez-
pośrednio lub pośrednio, jest w Twoich wierszach 
wielość innych umiłowań, nie mniej żarliwych, równie 
ważnych, niekiedy może nawet ważniejszych… Na 
przykład w „Iskrze”, wierszu poświęconym pamięci 
ciotki, profesor Franciszki  Ramotowskiej, „dzielnej 
husarki”, okrutnie okaleczonej przez Historię, a prze-
cież niezachwianej w miłości do Polski. W epitafiach 
Z „Łączki”, Capstrzyk, Pamięci taterniczki, Ratownik, 
Bajka prawdziwa…

     
 Nie kryję wszakże, Adamie, że w Twojej poezji 

najwspanialsze są dla mnie rozmowy z Bogiem: czy-
tam je w wielkim poruszeniu, z zapartym tchem… 
Konfrontuję  z własnymi doświadczeniami. Ich szcze-
rość rozbraja mnie i urzeka. Oto Errata:

Wnoszę małą  poprawkę
do przypowieści z Pisma
o dwóch ludziach, co weszli
modlić się do świątyni:
faryzeusz i celnik.   

Wszedł tam tylko jeden:
ja.

Ich dramatyzm zaś dławi:

Ginę.

Tyle dłoni widzę nad sobą.
Zdrowych. Mocnych. Pięknych.

Wyciąga się tylko jedna.
Przebita.

Jakże jej dotknąć.
Dziękując Ci za klejnoty Twoich wierszy, Adamie,  

przywołam na koniec jeszcze jeden liryk, Zwierzenie 
z tomu Ułomki, gdyż znajduję w nim  to, co w Tobie 
najmilsze mi, najbliższe:  

Wyznam ci, me wnuczątko,  
coś nader wstydliwego,   
lecz bardzo prawdziwego.

Gdy tulę cię do siebie,
aby cię uspokoić,
tulę się też do ciebie,
aby w sobie ukoić
osiemdziesięcioletnie dziecko.
 

M  J -B

Adam Waga: Obol: wiersze.  Marian Pilot: Postanowienia 
końcowe: nowela.  Wydawnictwo Literackie 2012; Adam 
Waga: Chromając.  WL 2013; Adam Waga: Samosiew. WL 
2015; Adam Waga: Ułomki. WL 2017.  

Maria Jentys-
Borelowska



Gazeta Literacka

19

19

P
R

O
Z
A

Wyjątkowo brzydka jest ta zima. A już jaka uciążliwa dla 
kierowców?! Wczoraj wreszcie pojawiło się na chwilę 

słońce, ledwie stopniały resztki śniegu, a dzisiaj rano?, masz 
ci, znowu leży mokry śnieg.

Nie zazdroszczę wszystkim tym, którzy muszą pra-
cować i dojeżdżać przez całe miasto do pracy. Ba, 
nawet przez pół miasta to już udręka. Ja emeryt mam 
tego dość, a co dopiero mają powiedzieć ci, którzy 
wychowują jeszcze małe dzieci, i muszą je po drodze 
odtransportować do przedszkola, czy szkoły? Mało 
tego, że samo doprowadzenie dziecka do jakiej ta-
kiej równowagi o wciąż nocnym poranku to już do-
datkowa udręka, to jeszcze na dodatek te zmienne 
ubieranki i rozbieranki.

- Jak jest za oknem, zobacz.
 - Pada kochanie.
 - Co pada?
 - Tym razem deszcz.
 - Cholera jasna z tą pogodą! To muszę zało-

żyć dzieciom kurtki z kapturami. A może pelerynki? A 
wieje dzisiaj? Popatrz na drzewa…

Skąd ja to znam? A przy okazji warto zauważyć, że 
nawet kilka pieszczotliwych zwrotów o poranku, które 
zaraz okrasimy kilkoma jasnymi… cholerami, szlaga-
mi, i… jeszcze pikantniejszymi określeniami z powodu 
pogody, nie utrzyma na dłużej nastroju po dobrze 
przespanej nocy.

A jeśli noc była za krótka, bo… któraś z pociech 
zaczęła kasłać? Albo zbudziła ją temperatura? – Tyle 
przecież jest przeziębień, infekcji i coraz to „nowocze-
śniejszych” – odpornych na nasze domowe mikstury 
zapobiegawcze – wirusówek.

Szkoda gadać, skąd ja to znam? Znam i współ-
czuję, bo wydaje mi się, że mimo wszystko kiedyś i 
tak mieliśmy łatwiej. Więcej pod ręką było skutecz-
nie radzących sobie ze wszystkim babć. Na katar 
pomagały wełniane skarpety, a na ból gardła sok 
z cebuli i herbatka z malin lub kwiatu lipy. Na grypę 

kubek ciepłego mleka z masłem i miodem. I przy-
tulenie babci.

No i co najważniejsze, zauważmy że, ta babcia 
wcale nie musiała mieszkać w innej dzielnicy, w in-
nym mieście, czy na końcu wsi. Była po prostu pod 
ręką.

Tak, tak, mówię prawdę, sam tego doświadczy-
łem. A teraz? Masz ci los, powymiatało gdzieś te 
nasze babcie po kątach, poustawiało ich w noc-
nych kolejkach do lekarzy, powpychało do jakichś 
klubów fitness, flamenco… Nie dość, że pozabierało 
im czas, który powinny poświęcać wnukom, to jesz-
cze poprzewracało im w głowach na jakichś tam 
Uniwersytetach Trzeciego Wieku, oddalając do tego 
od wnuków zupełnie samodzielnym mieszkankiem, 
oddzielnym pokojem, osobistą… swobodą.

Że to wszystko ważne nie muszę przekonywać 
nikogo, bo na zdrowy rozum biorąc, każdy sam to 
doskonale rozumie.

- Babciu, obudziłam cię może?
- A która godzina, córciu?
- Dochodzi szósta.
- Wiesz przecież, że w moim wieku już tyle snu się 

nie potrzebuje, ja nie śpię od piątej.
- A nie wybierałaś się czasem do lekarza?
- Wybieram się kochanie, wybieram, ale wiesz prze-

cież, muszę czekać na swoją kolejkę, jeszcze tylko… 
dwa miesiące.

- To dobrze, bo… Jak ci to powiedzieć?
- Coś się stało? Mnie możesz przecież powiedzieć 

wszystko.
- Nie, jeśli pomyślałaś, że temu mojemu łajdusowi 

znów przedłużył się wyjazd służbowy, to nie. Tylko 
Michaś w nocy mi zagorączkował i boję się, że nie 
przyjmą go do przedszkola.

- Do przedszkola chcesz mi skarba odwieźć z go-
rączką, no co ty?

- Mogę więc przywieźć go do ciebie?

Jan Stanisław Smalewski koNa kOGucIe

- Oczywiście. Wieź go natychmiast. Masz dla niego 
jakieś leki, czy będę sama musiała coś wymyśleć?..

Kochana babcia. Dobrze, że jest.
A jak jej ktoś nie ma? Oczywiście szuka pomocy 

gdzie indziej.
- Co my teraz zrobimy, Jezu! Wymyśl coś! Przecież 

jesteś mężczyzną…
- A co ja ci wymyślę? Wszystkie swoje zaległe 

wolne już wyczerpałem.
- Ja też.
- No to może weź parę dni z urlopu…
- Wzięłabym, ale mam akurat dzisiaj takie ważne 

sprawy na głowie, że mnie nikt nie zastąpi. Weź ty 
wolne. Albo wiesz co? Może byś skoczył z Michasiem 
do lekarza i wziął zwolnienie na siebie? Nie brałeś 
jeszcze w tym roku.

- Teraz?! Rano do przychodni? A może na SOR?! 
I cały dzień spędzę w poczekalni! A jak mi nie da-
dzą?!.

- Nie denerwuj się. Czekaj, mam pomysł. A może 
zadzwońmy do dziadka, żeby awaryjnie chociaż dzi-
siaj go zatrzymał u siebie?

- A gdzie on jest? Nie widziałem go jeszcze w 
tym roku.

- No to się dobrze składa, bo akurat słyszałam w 
telewizji, że… wczoraj był Dzień Babci, a dzisiaj…

- Co dzisiaj?
- Dzisiaj jest Dzień Dziadka. Przy okazji będziesz 

mógł mu złożyć życzenia…
- Hallo, dziadek? Miałbyś dzisiaj dla nas wolny 

dzień..? Oczywiście, razem z Michasiem… Od teraz… 
No, wiesz przecież… Dzisiaj twoje święto…

Zgadzasz się? Świetnie. Możemy przyjechać?.. Na 
kogucie? Nie rozumiem… Na jakim kogucie?

- No jak to na jakim? Przecież nie o kogucie Twar-
dowskiego myślę. Włącz koguta, siadaj do samocho-
du i pędź do mnie. Z Michasiem.

J  S  S
Grafika Krzysztof Schodowski
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przeorane pole mówienia
przeorane na maksa
aż ziemniaki z nas wyrastają 
by gadać milczącym językiem ziemniaków 
modlić się tymi kłąkami
by spadł deszcz
a potem słońce wzięło sprawę w swoje ręce
i przegnało robaki  opozycji

ziemniaczany bunt it’s revolution
wychodzi ziemniak na trybunę 
i krzyczy chcemy więcej wody!
i kartoflisko bije brawo

mnie gula w gardle rośnie
jak ziemniak
ale po to mam kartkę
by się w nią wypłakać
przeciw całkowitemu zziemniaczeniu mnie 

2
ziemniaczane horyzonty są zawsze na sprzedaż
przyjdą emigranci i je zabiorą
z ochotą ale nie chcę się bawić w politykę
przyszłości ważne jest Teraz
leżę w worku na poboczu gdzieś
tak im się zdaje
że mnie można sprzedać

nie można

3
w  stanie skupienia ziemniaka
śpiewamy piosenki i słuchamy
aberracji  i brewerii
nadciągających z innych pól jak burza

ale wszystko przemija
walący  usłużnie w dzwony ziemniak
zapowiada przejaśnienie

4
lanseryzm jak biskup wyznacza nowe linie działania
na polu mojej wegetacji
podrasowane ziemniaczyce wymachują mi przed
nosem bym docenił skład chemiczny bulwy

ależ  Solanum Tuberozum mówię z estymą
skrobi witaminy C białka substancji popielnych
ależ to podstawa w tych czasach mgielnych
i nad przepaścią  „ja” wyczyniam pokłony

Marian Lech Bednarek             

eie

Z i emn i aczany   
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 po emat

5
podjechał wielki Tir
i wywalił to wszystko
aż się potoczyło
jak głowy
orkiestra gra
wywleczono z biblioteki poecinę
by dzionek okrasił
jak kluski rymem
i nikt nie myślał o jakiejś linie
demarkacyjnej

a Enfant Terrible schowany za hałdą
przez lornetkę zdołowania obserwuje
te cichociemne poczynania
jak rozkradają te ziemniory wywożą całymi
tonami do swej tłustej willi
                                         ukrytej
za  wielkimi kłami psów  

6
public relations banery spoty bilbordy
błyskotki flesze wszystko to wiatr niesie
i marchewkę uczciwą wnerwia na targowisku

Enfant Terrible wychodzi zza hałdy
i cały w pokłonach prosi marchewkę do tańca  
ta rozanielona aż czerwona
rozkręca się burząc kręgi  
natką wdzięku zawijasem
korektując  epoki

aż inne stoiska targowiska nie wytrzymały
i się przyłączyły do tego balu na melodię
KUP PAN KUP PAN 
PANI KOCHANA  KUP
ZŁOCIUCHNA BANANA

i wszystko zaczęło tańczyć
niańczyć te klęski codzienności
wygięte jak węże z gumy
ogórek z miseczką puścili się
szpalerem koszul i butów
arbuz  z pedałem 
sunęli że ho ho 
bakłażan z serwetą w koronki 
puszczali oko
pomarańcza z garbusem
handlującym malowanymi ptakami
odfruwali
śliwowica z parasolem napalonym
obijają się o stoły
ale nikt się nie zatrzymuje
by w kartoflane oczy sobie spojrzeć

lepiej spłonąć w tańcu KUPPAN KUPPAN
co przebija wszystkie mury
gdzie kapusta z rabarbarem 
przerastają  wzniosłości 
Casablanki i Dirty Dancing

różne części klamoty 
wyzwalają uwięzioną duszę targowiska
wiruje gestów trzysta  
albo i pięćset osiemdziesiąt pięć
pomidory z kanapami
podskakują jak libidokramy
podejrzane typy z innych nacji
ćwierkają do ucha 
klozetówki  białej pełnej gracji

faluje targowisko 
jak bananowe tsunami
ale nikt się nie zatrzymuje
by w kartoflane oczy sobie spojrzeć 
bo oczy mają pełne marzeń

ziemniaczanych
poskręcanych
pokurczonych
popalonych słońcem
ale marzeń

i żaden weekend 
wolny od pracy  
nie oszuka nas 
Panie Ziemniaczany
że my tu nikomu niepotrzebne 
szare garbate w kącie umorusane pyry

bo  my tu rządzimy 
jak prawdziwe króle  

 kwiecień 2016  
M  L  B              
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W dwudziestym czwartym roku wojny zima nadeszła 
niespodziewanie i późno. Gdy mało kto wierzył, że 

jeszcze przyjdzie — w  zgodzie ze swym wschodnioeuropej-
skim przeznaczeniem — ośnieżona i sroga.   Tej zimy, która 
zaczęła się kilka dni po śmierci prezydenta, w dniu, kiedy 
złote monety z Afryki pokryły ulicę Pocztową kuszącym 
kwieciem, ojciec nie nadążał  z wnoszeniem węgla. To, co 
przyniósł z piwnicy wieczorem, nigdy nie starczało do rana. 
Oba piece i kuchenna westfalka pochłaniały każdą ilość 
opału. Każdej nocy ojciec 
wstawał po dwa lub trzy 
razy, by podtrzymać w 
nich żar, a i tak o świcie w 
pokojach było tak zimno, 
że trudno było dospać do 
rana.  W półmroku przed-
świtu leżeliśmy z bratem 
na jednym tapczanie. Słu-
chaliśmy trzasków okien-
nych framug. Pomiędzy 
sobą rozgrzewaliśmy  zlo-
dowaciałą bieliznę, by 
można ją było — bez 
zgrzytu zębów — założyć 
na siebie.

Przez pierwszy mie-
siąc zimy zamarzło to, 
co w dwudziestostop-
niowym mrozie przyjmu-
je z zasady przypadkową — całkiem nieadekwatną 
do swej nazwy — formę. Kruszyły się przewody tram-
wajowej trakcji. Rosły lodowe narośla na gzymsach 
i rzygaczach rynien. Pod koniec drugiego miesiąca 
mróz stężał. Powietrze stało się gęste i lepkie. Zlo-
dowaciało nawet to, co nigdy nie poddawało się 
meandrom transsubstancjacji wody. Z hukiem pę-
kały drzewa, ukazując poranioną korę i zmartwiałe 
wnętrza. Szyby okien stały się nieprzezroczyste. Para 
naszych oddechów utrwalała się na nich w fanta-
zyjnych stalagnatach. Przestały jeździć tramwaje i 
autobusy. Nawet za dnia  resztki brązowej trawy na 
alei Wiśniowej skubały dziki i sarny. Wszyscy czekali na 
lekkie ocieplenie, które miało nadejść z zachodu.

Kiedy nadeszło, zaczął padać śnieg. Przez dwa 
tygodnie bez przerw sfruwały z nieba śnieżynki wielkie 
jak płatki róży. Zamalowane na biało gruzowiska za-
częły przypominać podmiejskie pagórki. Nasza ulica, 
tak jak inne boczne trakty, szybko zmieniała się. Uprzą-
tany śnieg najpierw pozajmował chodniki, później z 
dnia na dzień zawęźlał prześwit jezdni. Pod koniec 
lutego ulica Pocztowa stała się przejezdna tylko od 
jednej strony. Aby dojść do kościoła na Sudeckiej 
trzeba było pójść w przeciwną stronę, do Wiśniowej, 
potem skręcić w lewo, ku górującej nad gruzami — 
okolonej kłującymi odrostami robinii — wierzy ciśnień, 
następnie  skręcić w prawo, przejść nieodgruzowanym 
fragmentem ulicy Akacjowej, i wreszcie wejść na 
Sudecką niejako od tyłu, od strony ceglanych budyn-
ków przedwojennego internatu szkoły kadetów. Na 
szczęście nie chodziliśmy do kościoła zbyt często.

*
Matka twierdziła, że to ojciec osłabił religijny zapał 

naszej rodziny. Kiedy z  rodzicami i bratem wchodzili-
śmy do kościoła, on zawsze zostawał na schodach, 
przed wejściem. Spacerował wokół jego rozłożystych, 
piaskowych murów  po ścieżce, którą psy biegnące 
na Pocztową od strony  działek i cmentarza żydow-
skiego wydeptały wokół naszej świątyni. Słuchając 
łacińskich zaklęć zastanawiałem się, co zatrzymuje 
go o krok od tej tajemnicy, która matkę tak wzrusza 
i — jak powiedziała Cironisowa — nawet Wekselber-
gowi przynieść może ukojenie i spokój. Dziś domyślam 
się, że nagrody i kary — dostępne dzięki religijnej 
pokorze — mogły być dla niego zmysłowo niedo-
strzegalne. Sam poddawałem się im z ogromnym 
oporem. Pejzaż mojego dzieciństwa, rozchwierutany 
przez gruzowiska i popioły, pozostawał w konflikcie 
z ewangelicznym ładem.  A przecież ojciec miał za 
sobą dosadniejsze doświadczenia. Wiedziałem, że 
pierwsze dziesięć lat wojny spędził w nieprzyjaznych 
warunkach klimatycznych, na wschodnich stokach 
gór oddzielających Europę od Azji, lecz to nie — skraj-
na w swych przejawach — kontynentalna pogoda 
oddaliła go od katolickich wartości. Może winny był 
temu szkolny przymus? Lecz przecież ojciec już jako 

kilkunastolatek został zmobilizowany do pracy, więc 
raczej nie zdążył liznąć w szkole bezbożnej doktryny.  
A może jego życie uległo radykalnej redukcji aksjolo-
gicznej z innego powodu?  W  związku z trywializacją 
egzystencji,  która ma miejsce wówczas, gdy dzień w 
dzień — w oderwaniu od wszelkiej transcendencji — 
budzimy się tylko po to, by dotrwać do wieczora. W 
dwudziestym czwartym roku wojny przeczuwałem, że 
to dlatego ojciec tak się męczy drepcząc za nami 
na mszę.  

*
W ostatnią sobotę lutego — jak w prawie każdą 

sobotę — rodzice pokłócili się przy sprzątaniu na-
szego zbyt dużego mieszkania i już było wiadomo, 
że w niedzielę — mimo dwudziestu sześciu stopni 
mrozu — znów tam pójdziemy. W niedzielny pora-
nek sopelki lodu zastygły na pierzynie tuż przy moich 
ustach. Trudno nas było dobudzić. Przez pół nocy 
brat — skryty pod kołdrą ze mną i z latarką — czytał 

mi szeptem o przygodach Ijona Tichego. Mogę się 
mylić… Ale chyba była to Podróż czwarta. Boha-
ter — wystrzelony z czasoprzestrzennej armaty przez 
istoty zamieszkujące Obłok Magellana —  poruszał 
się coraz szybciej i szybciej.   Prędzej od światła wy-
przedzał najbardziej odległe galaktyki, by dotrzeć 
w końcu  — w jakiejś chwili pozbawionej czasu  — 
do granic naszego wszechświata. Za jego granicą 
wszystko było z pozoru takie samo. Dzieci niby  były 
dziećmi, rodzice rodzicami.  Były tam zimne zimy, i 
były lata gorące. Lecz w tym pozbawionym czasu 
innym wszechświecie wszystkie zdarzenia były równie 
prawdopodobne. Zatem obok zim zimnych istniały 
zimy ciepłe jak lata, a dzieci równie dobrze mogły 
być całkiem dziecinne, jak i upiornie stare. W dodatku 
wszystkie te możliwości  — cała nieskończona ilość 
zdarzeń równie prawdopodobnych — istniała poza 
czasem, a więc równocześnie. Każde równie realne, 
choć oddzielone od wszystkich pozostałych siłą swo-
jego — równego innym — prawdopodobieństwa.

Ponoć po powrocie do naszego wszechświata 
Ijon Tichy długo nie mógł dojść do siebie. Choro-
bliwie znosił porządkującą nasz świat hierachizację. 
Porządki przyczynowo-skutkowe wywoływały u niego 
alergiczny katar oraz swędzące wysypki. Ponieważ 
nie był w stanie opowiedzieć o tym, czego doświad-
czył, na użytek mieszkańców naszego wszechświata 
wymyślił prosty — zbudowany z nieskończonej ilo-
ści trójkątów — model  bezgranicznych wieloświa-
tów. Suma kątów każdego z nich była taka sama, 
lecz każdy z nich mógł być inny poprzez odmienną 
kombinację swoich trzech kątów. Nieskończona ilość 
tych trywialnych wariacji — rozpostartych między linią 
prostą a trójkątem równobocznym — egzystowała 
w tej opowieści równocześnie, każda z tym samym 
prawdopodobieństwem. Ich suma tworzyła niezna-
ny ziemianom wszechświat, który nie miał historii, bo 
też i nie miał czasu. Istniał jako nieskończona ilość 
możliwości.

Mój starszy brat, który po szkole zawsze chował 
przed matką dzienniczek z kolejnymi uwagami, tłu-
maczył mi ten wywód w sposób przefiltrowany przez 
własne traumy. — Wyobraź sobie — szeptał pod koł-
drą — że w poniedziałek równie dobrze mógłbym 
pójść do szkoły, jak i do niej nie pójść. I nic by się 
nie stało. Idźmy dalej — rozmarzył się. Równie dobrze 
szkoła mogłaby być i ja bym do niej chodził, no i to, 
że szkoły w ogóle nie ma, chociaż ja do niej chodzę 
albo nie chodzę. Nie do końca to wszystko rozumia-
łem, choć ta opowieść trzymała mnie w napięciu. 
Nie dawała mi zasnąć myśl, że może istnieć świat, 
w którym w sobotę nie trzeba cały dzień sprzątać 
mieszkania, galaktyka w której ojca stać na psikusy,  
wszechświat w którym w zimie może być ciepło jak 
w lecie.    

Tymczasem w tę niedzielę szron pokrył mury we-
wnątrz kościoła. Zapewne miał miejsce wówczas przy-

padek pogodowej  inwersji, kiedy w nieogrzewanych 
pomieszczeniach jest jeszcze zimniej niż na dworze. 
Z powodu mrozu proboszcz odstąpił od aspersji, bo-
wiem tej zimy — kiedy strach było wysikać się pod 
drzewem — dwuznaczne mogły wydać się słowa 
antyfony Asperges me, Domine: Pokrop mnie, Pa-
nie hyzopem, a stanę się czysty, obmyj mnie, a nad 
śnieg wybieleję…

Więc jako pierwszy był Confiteor.  Urozmaicony 
przez nieobznajomionych z łaciną nowych ministran-
tów, z których jeden przewrócił się idąc za księdzem, 
a inny podniósł się zanim nasze grzechy uległy zbio-
rowemu odpuszczeniu. Wesoły szmer, który przeszedł 
od ołtarza aż po chór sprawił, że na chwilę zrobiło się 
cieplej.  Jednak chłód szybko powrócił. Nad głowami 
wiernych zaczęła tworzyć się gęsta chmura przechło-
dzonej pary z naszych oddechów. Coraz mniej  światła 
wpadało do świątyni przez sięgające neogotyckiego 
stropu okna.  Było coraz ciemniej i coraz zimniej. Przy 

Kyrie i Glo-
rii powieki 
zaczęły mi 
opadać . 
Walcząc z 
sennością 
m e c h a -
nicznie po-
wtarzałem 
za Janem: 
— słowo, 
słowo, sło-
wo…  nic, 
nic, nic… 
stało się, 
stało, sta-
ło.  I pew-
nie nie do-
trwałbym 
do Credo, 

przesypiając kazanie, gdyby nie to, że proboszcz — 
odziany w czarny biret ze śmiesznym pomponem — 
zaczął nagle opowiadać z ambony własną wersję 
czwartej podróży Ijona Tichego.

Mówił, że nie tylko bohaterowie transgalaktycz-
nych podróży, ale wręcz każdy z nas — wracając 
na przykład ze szkoły do domu — może trafić do 
świata, w którym wszystko jest równie możliwe i gdzie 
wszystko może mieć tę samą wartość. Gradacja ce-
lów, wysiłek woli walczącej z pokusami zła i zatraty, 
najpiękniejsze historie upadków i uwzniośleń ducha 
— wszystko to nie miałoby wtedy żadnego znaczenia. 
I sczezłyby w tym świecie na amen najpiękniejsze 
wizerunki grzechu i jego odkupienia, wszelkie historie 
pouczające i wychowawcze, bo nie byłoby w tym 
chaosie równorzędnych zdarzeń żadnej historii.  Także 
tej, która jest prehistorią wszelkich uwikłań ludzkiego 
losu. Owych sześciu dni boskiej kreacji, dzięki którym 
każdy z nas może się narodzić, a potem żyć po to, 
by w końcu umrzeć.

— Taki świat —  przekonywał proboszcz — byłby 
światem bez czasu, bez przemijania, bez nadziei na 
uwolnienie od przypadkowej, materialnej formy. Ni-
czym skuty mrozem i lodem zimowy pejzaż, zastygły z 
powodu głębokiego wyżu, który nadciągnął do nas 
znad Magadanu i Czukotki. — Czy taki świat — grzmiał 
proboszcz uprzedzając nieuchronnie zbliżające się 
Credo — wart byłby zbawiciela, który poświęcił się 
stał się człowiekiem?

*
Luty jak zwykle był krótki, lecz trudno było docze-

kać jego końca. O świątecznych przyjemnościach 
nikt już nie pamiętał. Dni były nadal nijakie. Mróz 
dokuczał, a jednostajna biel pejzażu kłuła w oczy.   
W ostatni lutowy poniedziałek matka wyszła do pracy, 
gdy jeszcze było ciemno. Niedługo później wyruszył 
do szkoły brat. Zostałem w domu z ojcem, który tego 
dnia miał pracować na drugą zmianę. Przy śniadaniu 
nasze milczenie przerwał dzwonek u drzwi wejścio-
wych. To był Wekselberg, któremu zepsuł się telewi-
zor. By zachęcić ojca do naprawy, wyjawił sekret: 
pomarańcze i cytryny, które nie zdążyły przypłynąć z 
ciepłych mórz na święta, będą sprzedawane jeszcze 
tego samego dnia — przed południem —  w centrali 
rybnej na Borowskiej.

 Tylko Ijon Tichy, który przemierzył we wszystkie 
strony alternatywne — pozbawione hierarchii i struktury 
— wszechświaty mógłby wtedy odpowiedzieć na py-
tanie, dlaczego te frukta przeznaczono do sprzedaży 
w odległym sklepie z rybami na ulicy  Borowskiej, a 
nie tuż za rogiem, na przykład w delikatesach na 
Przodowników Pracy. Na szczęście mój ojciec nie wni-
kał w niuanse konstrukcji wszechświata i podejmował 
decyzje na nieco niższym poziomie. Ukierunkowany na 
przetrwanie system odruchów człowieka w dwudzie-
stym czwartym roku wojny nie pozostawiał zresztą zbyt 
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wiele alternatyw. Musiał zdobyć te owoce, nawet 
gdyby miał je kupić w sklepie rybnym.  

I pewnie bez problemów dotarłby szybko tam 
z powrotem, gdyby był sam i nie musiał się mną 
zajmowa. 

Lecz ze mną kilkukilometrowy, zimowy spacer po 
ruinach miasta przekształcał się w niebezpieczną 
wyprawę. Trzeba było usadowić mnie na sankach 
i zadbać o to, bym po drodze nie zamarzł. Naj-
pierw ojciec ubrał mnie w sześć warstw odzieży 
niczym kosmonautę. Poza tym wziął ze sobą dwa 
koce. Jeden rozłożył na sankach. Drugim owinął 
mnie i przywiązał z nimi. Sparaliżowany jak mumia 
widziałem tylko to, co na wprost, przede mną. Czyli 
ojca, który sapał ciągnąc mnie po nierównościach 
gruzowisk.

Poszliśmy bowiem nie wedle ulic, lecz najkrótszą 
drogą.  Wskroś zburzonych przez wojnę kwartałów, 
po których pozostały jedynie niezbyt wysokie wznie-
sienia i pagórki. Poza niewygodą podróży niewiele  
wskazywało na to, że żyli tu całkiem niedawno — 
w mieszkaniach z dębowymi podłogami i piecami 
zdobionymi ręcznie malowanymi kaflami —  ludzie 
majętni i dumni. Mijaliśmy w milczeniu ukryte pod 
śniegiem zmielone przez gąsienice czołgów miśnień-
skie zastawy, skołtunione resztki jedwabnych pościeli 
wypalone marzenia. Szklistość śniegu i zmrożone 
niczym kryształ powietrze potęgowały szelest płóz. 
Kilkaset metrów za wieżą ciśnień — w miejscu gdzie 
gęste krzewy czarnego bzu przykryły ślady przedwo-
jennej zabudowy —  ojciec odbił w lewo, by przez 
pustkowie zdewastowanego stadionu skrócić sobie 
drogę do  starego cmentarza żydowskiego. Stamtąd 
— gdybyśmy przez dziurę w cmentarnym  murze 
przeszli jego główną aleją do Ślężnej — już tylko 
dwie, trzy przecznice dzieliłyby nas od Borowskiej.

Ogromny teren stadionu sportowego nie paso-
wał do niczego, co wówczas otaczało nas z każdej 
strony. Gdzie nie spojrzeć panował przecież chaos 
i niepokój. Tymczasem delikatnie zagłębione wy-
płaszczenie stadionu — w lecie porosłe bezpieczną 
zielenią trawy, w zimie uśpione grubą warstwą śniegu 
—  przenosiło cały krajobraz w sferę,  odległego 
od naszych ziemskich praw, uporządkowania. Od-
ległość, którą przemierzyć mieliśmy po boisku, nie 
była zbyt duża. Tyle, co w linii prostej od Wiśniowej 
do Sztabowej. Kilka minut w lecie. W zimie, po gru-
bej warstwie zmrożonego śniegu, pewnie znacznie 
dłużej. Ojciec ciągnął sanki przechylony do przodu.  
Słyszałem jego nierówny oddech. W połowie drogi, 
po środku stadionu, ojciec przystanął.  Nie wiedzia-
łem z jakiego powodu, bo zasłaniał mi sobą prawie 
cały horyzont. Dopiero gdy klęknął  zobaczyłem, co 
go zatrzymało:  zamarznięty pies, a właściwie dwie 
sterczące spod śniegu łapy i pyszczek odwrócony 
nienaturalnie w przeciwną niż kończyny stronę. Oczy 
miał otwarte i szkliste, pokryte szronem. Nie żył w 
sposób wzorcowy dla tego świata. Jako przykład 
niepodważalnych związków przyczynowo-skutko-
wych. Logiczna konsekwencja  ciągu wydarzeń, 
w którym reglamentacja pożywienia prowadzi do 
reglamentacji czasu. Jego śmierć przeczyła otacza-
jącym nas pozorom chaosu i dowodziła istnienia 
odwiecznej harmonii..

— Czy możemy go pochować — zapytałem 
ojca.

— Nie.
— Dlaczego?
— Bo ja — odpowiedział — dość się już na-

grzebałem.  
I co ja wtedy mogłem? Wymyśleć? Nic. Zrobić? 

Niewiele więcej, bo przecież nie zdołałem nawet ob-
rócić głowy, gdy mijaliśmy zwłoki psa, zmierzając w 
stronę ruin cmentarza żydowskiego.  Byłem  kilkulet-
nim brzdącem, okutanym trzema warstwami odzieży 
i dwoma kocami, który stanął naprzeciw śmierci w 
jej najdosadniejszej —  zakonserwowanej niczym 
kadr wojennej fotografii — postaci. Domyślam się, 
że wśród gruzów, którymi bawiłem się wówczas na 
co dzień, były jakieś strzępy ubrań, które należały 
do kogoś, kto w nich umarł; znajdowałem  także 
jakieś zardzewiałe wojskowe noże, którymi można 
było poderżnąć gardło lub przekłuć człowieka na 
wylot. Lecz nigdy nie miałem poczucia bezpośred-
niego obcowania ze śmiercią i mimo, że śmierć 
była w czasach wojny wszechobecna, dopiero ten 
pies — powyginany nienaturalnie przez mróz — był 
moim pierwszym doświadczeniem bezwarunkowego 
odchodzenia w nicość. A może nie byłem aż tak 
osłupiały? Może powtarzałem bezmyślnie za księ-
dzem proboszczem kanoniczną regułę — i to jest 
ciało moje,  bo jego ciało było ciałem każdego? 
Może za Ijonem Tichym pocieszałem się, że świat, 
który nas otacza wcale nie musi być jednym jedy-
nym światem? A może — jak ojciec — chciałem 

jak najszybciej ominąć zesztywniałe zwłoki, by czym 
prędzej dojechać do centrali rybnej po cytryny i 
pomarańcze…

*
Prawdy o ojcu dowiedziałem się niedługo póź-

niej. Przez sześć dni milczałem. Siódmego dnia po 
śniadaniu — kiedy poszedł po węgiel do piwnicy 
— opowiedziałem matce o wyprawie po cytrusy. 
Do kościoła tym razem nie wybieraliśmy się. Rodzi-
ce zawiesili broń na prawie cały tydzień. Poza tym 
pierwszomarcowy śnieg, który lepił się do wszystkiego 
i łamał grube konary drzew,  zamknął naszą ulicę 
także od strony Wiśniowej. Zapadła taka cisza, że w 
sobotę nikt nie miał ochoty sprzątać. Gdy w zaku-
rzonym mieszkaniu wspomniałem o zlodowaciałym 
psie, matka — odurzona niemotą śniegu — opo-
wiedziała mi o ojcu.

— Wydaje ci się, że zawsze można znaleźć inne 
wyjście? Że zawsze można się zatrzymać i skręcić w 
prawo, a nie w lewo? Sądzisz, że nasz świat zawiera 
jasne zasady, które wskazują, jak być tu, a nie gdzieś 
indziej? To chyba nie tak… — matka zawiesiła głos, 
a mnie przyszło do głowy, że być może kilka dni 
wcześniej czytaliśmy tę samą książkę.

— Popatrz za okno. Co nas otacza? Czy widzisz 
cokolwiek, co trzymałoby się kupy?

Nie widziałem.
— Czy wyczuwasz coś, co nadawałoby sens 

naszym codziennym wysiłkom?
Niczego takiego nie czułem.
— Czy sądzisz, że twój ojciec nie pogrzebałby 

tego psa, gdyby mógł go pochować?
     Nie sądziłem.
— Grzebanie zmarłych — dodała z miną księdza 

proboszcza — to ciężka praca, która opłaca się wte-
dy, gdy między życiem a śmiercią istnieje wyraźna 
granica. W czasach, gdy żywi nie są pewni, że żyją, 
gdy życie toczy się zygzakiem pomiędzy życiem i 
śmiercią — pochówki przestają wiele znaczyć.

Pomyślałem, że mógłbym zakłócić matczyną 
logikę  pytając, co na ten temat sądził Ijon Tichy, 
lecz nie zdążyłem.

 — Czy wiesz — uprzedziła mój zamiar — że ojciec 
miał siedmioro rodzeństwa? Był najstarszy. Dziś ma 
tylko  brata i  siostrę. Całą resztę  musiał pochować 
w ciągu dwóch zimowych miesięcy piątego roku 
wojny. Kiedyś w nocy  powiedział, że sam  wykopał 
w zlodowaciałej ziemi grób, do którego co kilka 
dni dowoził  to jedno,  to drugie. Ciągnął ich tam 
na sankach. Szybko, by nie skamienieli całkiem po 
drodze. Kładł jedno na drugim, tak by wszyscy się 
mogli tam zmieścić. Zabił ich tyfus. Kiedy choroba 
dopadła i jego, dostał takiej gorączki, że w euforii 
sam się chciał tam pochować. Przeleżał miesiąc 
w baraku polowego szpitala. Niczym w grobie.  Po 
miesiącu wyzdrowiał, lecz chyba nie w pełni ożył 
i nigdy całkiem nie powrócił.

Czy to była prawda, czy powinienem był wów-
czas uwierzyć w tę okrutną opowieść?  Podważała 
przecież cały mój światoogląd,  ten cały diapazon 
odmiennych możliwości, kosmos pełen dróg uciecz-
ki, wszystkie literackie fikcje, które z takim trudem 
budowałem po nocach z pomocą brata.  Cóż by 
mi wówczas  pozostało? Pogruchotany przez woj-
nę, przyziemny rodzinny mit. Ruina dziecięcej świa-
domości:  zdegradowany ojciec, karząca matka 
i bolesna wiedza, że nigdy nie było i nie będzie 
takiego świata, w którym  można cokolwiek wybrać 
lub przynajmniej być nie tylko nieszczęśliwym, ale i 
czasem radosnym. Co mógłbym zyskać? Tylko tę 
pewność, że matka zawsze znajdzie  ukryty w coraz 
to nowym miejscu dzienniczek brata z kolejnymi 
uwagami; że będzie wciąż na przemian wrzeszczeć 
na niego i łoić go kablem od żelazka; że nic się 
nigdy nie zmieni, choć brat — wbrew pozorom i 
faktom — będzie nadal chodzić do szkoły.  I dziać 
się to będzie dłużej niż przewidywał obowiązek szkol-
ny w dwudziestym czwartym roku wojny. Dłużej niż 
trwała cała wielka wojna. Dłużej niż  wszystkie nasze 
wspomnienia.

A ojciec? Przecież mnie też wydawało się, że  
jest wciąż gdzieś indziej, że je, śpi, że chodzi to tu, 
to tam, choć równie dobrze mógłby nie chodzić, 
nie spać i nie jeść. Że niby jest z nami, lecz równie 
dobrze mogłoby go w ogóle nie być. Czy mia-
łem powiedzieć o tym matce, dolewając oliwy do 
ognia codziennych sporów? Czułem, że matka mu 
współczuje, choć  równocześnie — z trudem znosząc 
jego wycofanie  — robiła wiele, by pogłębić jego 
nieobecność.  — Ma za swoje — myślałem. Ale 
i mnie było go żal. Choćby dlatego, że sam nie 
potrafił znaleźć własnego potwierdzenia. Przecież 
sens jego egzystencji  znajdowałem w opowieściach 
matki.   To prawda, że każdy coś przeżył, choć nie 

każdy potrafi o tym opowiedzieć.  Lecz czy ci, którzy 
milczą różnią się od reszty? Czy ci, którzy zaciskają 
usta są mniej realni od tych, którzy mówią?  Przecież 
znaczna część tych, którzy są zdolni do stworzenia 
własnej narracji gubi się — z powodu gadulstwa — 
w niezrozumiałych syntezach zmyśleń i przeinaczeń. 
Co jest prawdziwsze? Słowo, które zawsze coś tam 
kreuje czy milczenie, które pozostawia nieograni-
czone pole do interpretacji?  No właśnie… Milcze-
nie, cisza, szaleństwo wyobraźni…  Dziś wydaje mi 
się, że gdybyśmy tak z matką dłużej pomilczeli, to 
może kiedyś powiedziałbym jej o tym wszystkim. I 
o innych rzeczach.   Lecz na przekór tej niedoszłej 
prawdzie, w drzwiach stanął nagle — umorusany 
niczym górnik — ojciec:  

— Zima trwa chyba tak długo jak wojna — po-
wiedział. A po pauzie, jakby nas wcześniej podsłu-
chiwał,  dodał: — Skończy się, jak już ją całkiem 
opowiemy.

*
Pięćdziesiąt lat później ojciec zaczął przekraczać 

granicę między życiem i śmiercią. Nie robił tego 
gwałtownie. Choroba  wyłączała powoli kolejne 
poziomy świadomości. Wraz z nimi znikały codzien-
ne  wybory, proste alternatywy, które upodabniają 
nasze życie do drzewa. Aż pewnego dnia ojciec 
przeobraził się w pień bez gałęzi. I już nie musiał 
uzasadniać swojego milczenia.

     W tym czasie już prawie nie poruszał się. 
Przemieszczał się jedynie, gdy został do tego przy-
muszony przez matkę, która nigdy nie pogodziła się 
z jego przeobrażeniem. Pewnego dnia przewrócił 
się i mocno poobijany na zawsze odrzucił wszel-
kie formy wertykalności. Przenoszony z miejsca na 
miejsce wylądował w końcu w zautomatyzowanym 
łóżku dla tych, którzy najpewniej czują się leżąc 
bądź pełzając. Zanikające mięśnie ulegały coraz 
mniej elastycznym ścięgnom. Raz zgięta ręka, przy-
kurczona noga, nie chciały na powrót rozprostować 
się. Matce wydawało się, że powraca do pozycji 
embriona, mnie zaś jego bezruch przypominał raczej 
— wywołany przez przeczucie śmierci — zwierzęcy 
stupor.

Znów była zima. Śnieżna i mroźna. I nic nie wska-
zywało jej rychłego końca. To wówczas — stojąc u 
wezgłowia jego elektrycznego łóżka — namawiałem 
matkę, by zaczęła oswajać się z jego śmiercią. Nie 
słuchała mnie. Odrzucała taką możliwość. — Nie 
możesz tak myśleć — powiedziałem do niej. Ojciec 
umiera i na pewno niedługo umrze, a ty — nie 
dopuszczając tego do siebie  — sama sobie robisz 
krzywdę. Nie doczekałem odpowiedzi, bo ojciec 
— nie po raz pierwszy zresztą — zaczął się dusić. 
Zamieszanie, które towarzyszyło walce o jego życie 
oddaliło nas od rozmowy na temat kwestii osta-
tecznych.  Na noc pozostał w szpitalu, w górach, 
niedaleko czeskiej granicy. W szpitalu dużym albo 
nawet za dużym, niczym to mieszkanie, z którym  
związała się narracja mojego dzieciństwa.

      Spędziliśmy tam razem z matką cały następ-
ny dzień. Nie chodziło o opiekę. Raczej o — znany 
mi tak dobrze z ulicy Pocztowej — pozór współ-
obecności. Ojciec oddychał. Zagrożenie na jakiś 
czas minęło. Byłem znudzony szpitalną ciszą, którą 
potęgował lutowy mróz za oknami szpitala. Z ma-
niakalnym uporem rymowałem w myślach „wolną 
wolę”: żyję nie w porę, beret miętolę, nie gram 
krzyżyków tylko bemole, nie piję mleka, gdy robię 
kawę, mleko pierdolę… Z ciszy  wyciągnął mnie 
nagle głos ojca. Mówił wyraźnie. Jak człowiek bez 
żadnych przypadłości spytał matkę:

— Czy ja umrę?
— Ależ skąd! — krzyknęła matka. I spytała:
— Co też ci przyszło do głowy?
— Nie mnie — odpowiedział trzeźwo i precyzyj-

nie. — To twój syn tak wczoraj powiedział.
I nic ponad to. Matka zastygła, a mnie się 

wszystkie rymy rozsypały. Odsunąłem się jak naj-
dalej od łóżka. Stanąłem w cieniu, przy oknie szpi-
talnej izolatki. Patrzyłem na księżyc, który zachodził 
za wierzchołkami posiwiałych świerków. Zmrożona 
mgła przysłoniła gwiazdy, więc niebo byłoby prawie 
czarne, gdyby nie świetlista smuga, którą pozosta-
wiał za sobą międzygwiezdny pojazd Ijona Tichego. 
Przez chwilę, która być może trwała za długo — nie 
odwracając głowy w stronę ojca — obserwowałem 
jego lot.  Leciał  szybko.  Nie wiadomo dokąd.  Może  
po raz kolejny przekraczał granice naszej galaktyki 
zmierzając w regiony nieskończonych alternatyw?  

— Tych możliwości, które sprawiają, że wszystko, 
co kiedykolwiek się wydarzy, zdarzyć się może w 
jednej chwili. Tak wtedy pomyślałem i wróciłem 
do łóżka.

C  S   
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Rytuał tuż po
Lepiej byłoby, gdybyśmy sie sobie nie spodobali.

Lepiej dla nienarodzonego świata.

Lepiej byłoby, gdybyśmy wypili tę kawę. 
Mogłaby. 
Być nawet słona.

Widzielibyśmy wtedy przedsmak.

Jesiennej burzy.

Kładłabym się do poduszki, nucąc te twoje brzydkie piosenki. 

Nijak by nie było. Bo było i zapomniało. Przewróciło się i spadło. 
Wypadło z ust.

Z bezpamięci.

Rudowłosy kot
Inne koty, dwudzieste.
Dwudzieste i pierwsze. Za krótkie.
Monodram. Siła przekazu, która nie pozwala dotrwać do końca. Walka i 
krzyk – tyle z nas pozostanie.
Rozwalmy to wszystko i pójdźmy za kraty sąsiedztwa!
Urodziłam się wczoraj. Z tego co pamiętam, miałam rude włosy. Podobno. 
Byłam ostatnią z osób, które mogłyby cię oskarżyć o rasizm.
Urodziłam się w zeszłym roku. Nie uznawaj mojego grzechu za winę. 
Chciałam odegrać swoją rolę.
Zostawiłam ślady. Okrutnie wielkie i nagie, które wystają gdzieś poza 
nami. Zostawiłam ślad, bo przecież tak wypada.
Teraz jestem czysta. 
Jak twoje rude włosy. 
Których nie dotykam.

Adopcja
Ta gęba poranna, która nie pasuje do codziennych złudzeń.

Ta gęba powstańcza, która nie określa żadnej przyczyny, ani skutku.

Idą ułożone prozą. Zupełnie nie do pary.

Dojdą nigdzie.

Nigdzie zacznie się w nich.

Popatrz, mówię, 
W Polsce nigdy bym tak nie wyglądał. 
Nie zrobił kolejnego dziecka. 
W Polsce, która zmienia się do granic możliwości. 
Nie stać mnie na nic.

W dniu urodzin mojej matki postanowiłem przestać się do niej odzywać.

Dwulicowość
Tam ludzie walczą.
My walczymy o target.

Tam giną ludzie.
My gubimy siebie.

Oni umierają z głodu.
My mamy pieniądze.

Potrzeba jest matką głupców. Wyrażana w niesłowie lub braku jasności. 
Bezbolesna i tendencyjna.

O co walczysz?
O Polskę walczę.

 

Cudzołóżko
Pomilczmy we dwoje.

Tak będzie dobrze.

Doniosą nas śmiercionośne kule, które gromadziły się na naszych brze-
gach.
Suszy się mój los. Rozdane karty. Jednakowe dziury. Przypadkowe drzewa.
Jednocześnie z powstaniem rzeki, powstały inne. Skóra wyschła. Niepo-
radnie zabierasz się do kolejnego oddechu. Żarliwie wzdychasz do swojej 
kolejnej Madonny. Nie uzupełniasz wyrazów w krzyżówce. 

Bywasz nikim. Ze swoją pychą jesteś wielki.

Nie dotrwamy do kolejnej minuty.
Nie obiecuj.

Przecież wiem jak jest.

Anna Siudak 
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Londyńskie Wydawnictwo Ofi cyna Poetów i Malarzy dzia-
łała w latach 1949-2011. Ponad pół wieku historii, naj-

nowszej naszej historii i bolesnej, o czym wszyscy wiemy. Nie 
będę pisał historii Wydawnictwa, nie moja rola i nie moje 
możliwości. Zabieram głos, bo dotarłem do książki Reginy 
Wasiak-Taylor Ojczyzna literatura stając się jej szczęśliwym 
posiadaczem. Książka jest, jak podano na stronach tytu-
łowych, ostatnią pozycją Wydawnictwa, wydanie I, 500 
egzemplarzy. Nie wiem, czy były kolejne wydania, wedle 
posiadanych informacji, już nie, więc mam się czym cie-
szyć będąc posiadaczem tak niskonakładowej i ważnej 
pozycji. Rozbudowany podtytuł informuje nas o zawartości 
„O środowisku skupionym wokół Związku Pisarzy Polskich na 
Obczyźnie”. Autorka, jak pisze we Wstępie Józef Garliński: 
„Na dwa tygodnie przed wybuchem stanu wojennego w 
Polsce przyjechała do Londynu na krótki urlop świąteczny 
Regina Wasiak, młoda publicystka i dziennikarka radiowa. 
Byłem wtedy prezesem Związku Pisarzy Polskich na Ob-
czyźnie i organizowałem wiele manifestacji politycznych 
i spotkań publicznych ze znanymi humanistami polskimi i 
brytyjskimi. Wtedy nastąpił nasz kontakt. Na fali młodzieży 
przyjeżdżającej z kraju wyróżniała się pozytywnie, ujął mnie 
jej entuzjazm do pracy, poczucie dyscypliny i dojrzałość 
zawodowa. Po odwołaniu stanu wojennego nie wróciła 
do kraju, osiedliła się w Wielkiej Brytanii. Zaczęła druko-
wać artykuły w Dzienniku Polskim i Dzienniku Żołnierza, w 
Tygodniku Polskim, które świadczyły, że ma nie tylko dobre 
pióro, ale również potrzebę pracy na rzecz środowiska.” To 
między innymi efektem tej potrzeby i wspomnianych zdol-
ności jest niniejsza książka. Wydana co prawda z kilkuletnim 
poślizgiem, ale które wydawnictwo nie przećwiczyło takich 
perturbacji? To tyle redakcyjno-historyczno-recenzenckich 
konkretów. Pisząc krótko – warto było czekać.

Książka składa się z dwóch części. Pierwsza to 
artykuły o pisarzach i ich twórczości, druga to rozmo-
wy z nimi przeprowadzone po latach przez autorkę. 
Dzięki temu otrzymujemy szerszą historyczną panora-
mę życia literackiego polskiego Londynu. Określenia 
– polski Londyn użyła autorka w swojej przedmowie. 
Być może nabiera ona szczególnego znaczenia dziś 
kiedy brexit staje się faktem (którym na pewno nie 
był ani w 2005, gdy Garliński pisał swój Wstęp, ani 
w 2011, która to datę nosi najmłodszy tekst w książ-
ce). Dodajmy – żebym później nie zapomniał – że 
książka jest świetnie wydana, taki edytorski cymesik, 
papier Conqueror Hight Wait Laid (cokolwiek to zna-
czy, drukarze zapewne potrafią docenić), pozycja 
dość gruba (niemal 300 stron) ale nie rozpada się 
przy nawet mocnym używaniu, a ja raczej uczciwie 
książki przy czytaniu miętoszę, i – na koniec, jak już 
przy miętoszeniu jesteśmy – przyjazna w dotyku, w 
dłoni. Słowem coraz rzadsza fizyczna przyjemność 
w czytaniu.

Przejdźmy teraz do pozostałych przyjemności, tych 
poznawczych i intelektualnych. Wymienię nazwiska 
omawianych autorów w kolejności w jakiej pojawiają 
się w książce. Najpierw Melchior Wańkowicz w duecie 
z Sergiuszem Piaseckim.  W tekście „Wieczne pióro 
dla więźnia. Melchior Wańkowicz i Sergiusz Piasecki” 
autorka opisuje i omawia początki znajomości i przy-
jaźni obu i prowadzi swój tekst aż do kończącej tę 
znajomość niejakiej wrogości.

Stanisław Baliński. Poeta, który nawet w areopagu 
emigracyjnych gwiazd zdaje się nie zajmować na-
leżnego mu miejsca. Jakby cechy osobowe niszczyły 
talent, a właściwie nie sam talent lecz jego środowi-
skową empatię. Można rzec, że to taki wulkan, który 
przez całe życie raczej ciekł niż wybuchał, jakby mu 
nie zależało, chociaż popularność jego „Kolędy war-
szawskiej 1939” zdawała się zapowiadać i gwaran-
tować to drugie. Tekst Wasiak-Taylor o Balińskim jest 
niezwykle ciepły, przyjazny poecie jako człowiekowi, 
pełen empatii.

Florian Śmieja. Poeta i nie tylko. Także tłumacz, 
nauczyciel akademicki pracujący w Anglii i Kanadzie. 
Ciekawym wątkiem, na którego analizie skupia się 
Wasiak-Taylor, jest praca Śmiei nad językiem polskim, 
literackim językiem polskim. Dlaczego? Bo do 14 roku 
życia Śmieja zamieszkiwał – zniemczone, jak pisze au-
torka – okolice Zabrza znając właśnie bardziej gwarę 
śląską niż polski i kończąc edukację na drugiej klasie 
gimnazjalnej. Przerwała ją wojna. Potem 4 lata ro-
bót przymusowych w Niemczech i wyjazd do Anglii. 
Do kraju ojczystego, którego literaturę poznawał na 
obczyźnie wracał Śmieja dopiero po zakończeniu 
aktywności zawodowej, już w latach 80tych, wracał 
z wykładami. Pisać po polsku, na dodatek poezję de 

facto nie dorastając w polszczyźnie, poznając ją na 
emigracji właśnie, to przypadek nad wyraz rzadki, nie 
wiem, czy nie jedyny. Warto sięgnąć po tomiki Śmiei, 
wymieniam tylko niektóre: Czuwanie drzwi (1953), Po-
wikłane ścieżki (1964), Kopa wierszy (1981), Wiersze 
(1982), Nad jeziorem Huron (2002), Późne notacje 
(2006). Warto sięgnąć tym bardziej, gdy – znając już 
życiowe peregrynacje poety – czytamy taki fragment 
tekstu o nim: „Zbiór szkiców literackich Henryka Berezy 
„taki układ” rozpoczyna tekst pt. „Ziemia pisarza”, 
który - wygłoszony w 1978 r. podczas Opolskich Dni 
Literatury – zapalił nas, młodych wówczas adeptów 
polonistyki, do żarliwych dyskusji. Z mojego opolskiego 
zaścianka sprawy relacji pisarz a jego ziemia rodzinna 
i język ojczysty wydawały się oczywiste. Człowiek, 
zwłaszcza pisarz – rozumowałam – nie może być 
szczęśliwy i zyć w pełnym wymiarze poza miejscem 
swojego urodzenia. Język, którym się posługuje, praw-
dziwy język jego wyobraźni i kreacji artystycznej, może 
być tylko jeden i jest nim jego język ojczysty. Zjawisko 
emigracji czy wielojęzyczności, znane mi przecież, 
nie wprowadzały tu żadnych poprawek. Jedynym 
wielkim wyjątkiem był Joseph Conrad.

Po latach już jako mieszkanka Londynu, uznałam, 
że teza na temat pisarza, jego ziemi, szczęścia i języka 
wymaga rewizji. Twórczość i życiorysy wielu pisarzy 
emigracyjnych, których poznawałam, jeśli nawet nie 
zmieniają tej relacji całkowicie, to jednak pewne zmia-
ny do niej wnoszą. Mam właśnie przed sobą tomiki 
poetyckie Floriana Śmiei wyróżnionego w 1991 r. na-
grodą Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie.”.

Marian Hemar. Hemara najbardziej przybliżył nam 
w ostatnim dziesięcioleciu Wojciech Młynarski wysta-
wiając spektakl z jego wierszy i piosenek. Warto jednak 
wspomnieć – o czym pisze Wasiak-Taylor – że ten 
autor ponad 3 tysięcy (trzech tysięcy, tak, tak, to nie 
pomyłka) utworów poza piosenką tworzył właściwie 
w każdej literackiej formie. Autorka przywołuje opinię 
jednego z krytyków o Hemarze: „(…) Marian Hemar 
to niej jest osoba, lecz instytucja, która ma rozmaite 
departamenty – poezji lirycznej, satyry, fraszki, teatru, 
kabaretu artystycznego, piosenki. Ale to nie wszystko, 
bo jest jeszcze świetna proza – esej, krytyka literacka, 
reportaż, felieton.”

Zbigniew Chałko i Jadwiga Czechowiczówna to 
bohaterowie kolejnego tekstu. Dlaczego autorka pisze 
o nich razem, pod jednym tytułem tekst sygnowany 
ich nazwiskami? To ciekawe, bp jak się dowiadujemy 
„ich drogi życiowe nigdy się nie skrzyżowały”, więc 
ponawiam pytanie – dlaczego? Warto po wyjaśnienia 
sięgnąć do książki. Tu mogę tylko zachęcić słowa-
mi samej autorki, że „dla chcącego znaleźć między 
nimi jakiekolwiek paralele możliwości wysnucia podo-
bieństw jest wiele, bo to służba ojczyźnie, uchodźctwo, 
i losy typowe dla pokolenia Kolumbów rocznik 20.” 
Ciąg dalszy jeszcze ciekawszy, dość powiedzieć, że 
jednym z tych spoiw jest los poetów zapoznanych. 
Wasiak-Taylor pisze: „Znalazła ta poezja uznanie wśród 
kilku innych pisarzy, jak Józef Wittlin czy Tadeusz No-
wakowski, ale krytyka literacka – najpierw na emigracji 
a potem w kraju – była dość głucha i oporna na 
jego wiersze skamandryckiej proweniencji. Nie dano 
Chałce (Czechowiczównie również) miejsca w anto-
logiach i słownikach biograficznych pisarzy polskich, 
jedynie poza małymi wyjątkami.” Na szczęście autorka 
po trosze przywraca ich do literackiego życia.

Krzysztof Głuchowski. Tekst o nim niech będzie 
okazją do pokazania że literatura obczyźniana, za-
mykana (wówczas) a teraz już zamknięta, należąca 
do historii, to jednak nie wyłącznie przeszłość trącąca 
myszką> oto o autorze Wasiak-Taylor pisze; „Na wie-
czorze wręczenia nagrody literackiej pisarz z entuzja-
zmem opowiadał o swoim nieustannie poszerzanym 

warsztacie pracy i niespotykanych dotąd możliwo-
ściach jakie daje informatyka. _ Moje pisanie – mówił 
– jest rezultatem genów, korespondencji, przyjaciół, 
komputera i Internetu. Wielu zebranym ukazał mało 
znaną stronę swej osobowości, niejako zastrzeżoną dla 
młodych – dążenie do zmian i przewartościowywania, 
radość odkrywania nowego. Pisarzem został późno, 
ale projekty literackie snuje na następne dekady. Try-
ska witalnością, optymizmem.” Pouczające. A jeszcze 
i zaskakujące. Oto Głuchowski odnajduje nieznane 
dotąd polonika. ”Fascynująca przygoda Głuchow-
skiego z Dickensem zaczęła się jeszcze za jego lon-
dyńskich czasów, na Portobello Road, od zakupu IX 
tomu tygodnika „All the Year  Round”, zawierającego 
numery z 1863 r., redagowanego przez autora „Klubu 
Pickwicka”. Była tam seria aż pięciu artykułów na 
temat powstania styczniowego i Polski. Zaskoczyło 
go, że teksty te były świetnie napisane, ostre w kry-
tyce, przychylne Polakom. Za wszelką cenę chciał 
zidentyfikować autora (sam Dickens nie wchodził w 
rachubę, gdyż nie znał naszego kraju), a to okaza-
ło się trudne. Głuchowski ustalił, że polonika te nie 
były dotąd znane. Wizyty w Dickens House Museum, 
w Instytucie Polskim i Muzeum im. Gen. Sikorskiego, 
przyjaźń nawiązana z Davidem Barkerem i dr Zofią 
Gołębiowską z UMCS w Lublinie doprowadziły do 
odkrycia następnych 16 poloników i dość niezwykłej 
osoby Sir Wiliama  Arthura  White’a. Był to Brytyjczyk 
urodzony w Puławach, w latach 1857-1864 pracował 
w służbie dyplomatycznej w Warszawie (z czasem 
jako konsul generalny), a potem ambasador  brytyjski 
w Istambule. Głuchowski poświęcił  mu oddzielne 
opracowanie, które dodatkowo  ukazało się w XXII 
tomie „Tek Historycznych”, Polskiego  Towarzystwa 
Historycznego w Wielkiej Brytanii.”

Feliks Konarski. Pisarz, poeta, zapewne mniej znany 
niż jego najbardziej znany utwór „Czerwone maki 
na Monte Cassino”. Barwna i porywająca historia 
kilkudziesięciu godzin od 11 maja 1944 roku, od kon-
certu: „Otóż 11 maja 1944 roku artyści Polskiej Parady 
dostali rozkaz zagrania wieczornego przedstawienia. 
Nie wiedzieli, dokąd jadą, jakich widzów mogą się 
spodziewać, ale były to niewiadome dość często po-
jawiające się w pracy zespołu. Dopiero gdy dojechali 
do miejscowości Cassino, usłyszeli od eskortującego 
ich sierżanta, że będą grać w sztabie. (..) 18 maja 
o godzinie 9,50  na dymiącym wzgórzu Monte Cas-
sino ucichły wybuchy pocisków i jazgot karabinów 
maszynowych. Padła niemiecka twierdza blokująca 
aliantom drogę do Rzymu.(…) Wiadomość o zwy-
cięstwie dotarła do Campobasso wieczorem. Pod 
wrażeniem zwycięstwa Schutz zaczął, jak to później 
określił, medytować, ale zmęczony zasnął przy lampie. 
W środku nocy wpadł do jego pokoju podniecony 
Feliks Konarski z rękopisem tekstu, prosząc o napi-
sanie muzyki, i to natychmiast, bo piosenka miała 
być śpiewana następnego dnia. Schutz przeczytał i 
ciarki  po nim przeszły z zachwytu.” Tak to wyglądało. 
Przy akompaniamencie dział wykuwały się słowa i 
melodia: „Po trzecim czytaniu zasiadł do fortepianu 
i zanucił Ref-Renowi melodię „Czerwonych maków”, 
którą znamy dzisiaj. Drugą zwrotkę już śpiewali razem, 
po czym Konarski wykrzyknął: „Fredziu to jest to , co ja 
chciałem”. Jeszcze tej samej nocy odbyła się próba 
wokalna z Gwidonem Boruckim i całym zespołem.”

Mieczysław Paszkiewicz. Niezwykły przykład prze-
trwania 18 miesięcy w niemieckich obozach kon-
centracyjnych Auschwitz i następnych kilkunastu w 
KL Mauthausen - Gusen i wierności poezji, za której 
pisanie groziła (jak za niemal wszystko) kara śmierci. I 
przykład rozterek, czy (to) pisanie w takich warunkach 
coś znaczy, czy się broni: „Na publikowanie przeszło 
dwustu utworów napisanych w obozie nie godził się 

Andrzej Wołosewicz
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do końca. Wynikało to z zawsze krytycznej u Pasz-
kiewicza oceny własnej twórczości, niekończącej się 
selekcji, a przede wszystkim z nurtującego go stale 
dylematu, czy twórczość literacka w sytuacji skrajne-
go zagrożenia może spełniać stereotypowo przyjęte 
kryteria artystyczne i etyczne, a także jak zostanie 
zrozumiana przez przyszłe pokolenia. Potwierdzeniem 
tej postawy dręczących go wątpliwości niech będzie 
fragment prozy z 1943 roku, który  przede mną odsło-
nił: „A gdy wydarzenia padać zaczną jak gwiazdy, 
rozniesieni wichrem, przeszłość zamkniecie jak przeczy-
taną książkę i wstawicie ją do biblioteki ciekawostek. 
A czasami pokazywać ją będziecie swoim  najbliż-
szym w chwilach wolnych od bieżących wydarzeń 
– i dziwić się będą temu cudacznemu rozdziałowi o 
porcjach margaryny, trójkach chleba i wielu jeszcze 
innych rzeczach. I wtedy będą płakać, nic nie ro-
zumiejąc i nie wiedząc, że płaczem profanują tylko 
to dzisiejsze życie.”

Krystyna i Czesław Bednarczykowie. Małżeństwo, 
które kładło kamień węgielny pod Oficynę Poetów i 
Malarzy. A – jak przypomina Wasiak-Taylor – „Emigra-
cja polska liczyła w tym czasie około ćwierć miliona 
obywateli polskich, było więc dla kogo wydawać.” 
Rozdział „Pod mostem i na Parnasie” w ekspresowym 
skrócie przedstawia historię Oficyny poczynając od 
pierwszych starań Bednarczyków poprzez kilkuletnią 
współprace z „Paryską Kulturą” Giedroycia aż po rok 
1991: „Druk offsetowy zajął miejsce druku linotypo-
wego. 11 grudnia 1991 roku jedna z najsłynniejszych 
polskich drukarni dwudziestym  wieku przestała istnieć. 
Jej maszyny drukarskie, kaszty, czcionki poszły na złom. 
Krystyna Bednarczyk pisała w liście do przyjaciółki: 
„Drukarni już nie ma. Pogrzeb odbył się tydzień temu. 
Odjechały maszyny wolno spod mostu rozłożone na 
platformach samochodowych jak trumny z ważnymi 
osobowościami, bo tylko tak się odprowadza god-
nych. Ja stałam sama, bo Czesław został w domu 
chory, (…) stałam o kulach i żegnałam 40 lat życia.” 
Bednarczykowie stworzyli w Londynie można rzec wła-
sny świat artystyczno-literacki z jego specyficznym 

klimatem. Wystarczy wymienić, że ich dom (którego 
dorobili się po latach) pojawia się we wspomnieniach 
odwiedzających, m.in. Wierzyńskiego, Międzyrzeckie-
go, Roztworowskiego, Siemiona, Herberta, Różewicza. 
Podsumowaniem działalności wydawniczej Krystyny i 
Czesława Bednarczyków niech będzie liczba, jak to 
napisała autorka „Razem „wyniańczyli” blisko czwar-
tą część produkcji  polskich książek wydanych na 
emigracji.”

Irena Zabłocka-Bączkowska. Późno eksplodujący 
talent pisarski, eksplodujący trochę przypadkowo, na 
podobieństwo Conrada jak pisze autorka „Ojczyzny 
literatury”: „Po ciężkich, często przygnębiających za-
jęciach siadała, według jej słów, żeby pisać, pisała, 
bo potrzebowała „powietrza z innego świata, dostęp-
nego tylko we wspomnieniach”. Trochę jak Conrad, 
a więc w dużej mierze przez przypadek, rozpoczęła 
błyskotliwą karierę literacką. (..) Irena Bączkowska 
oczarowała swoim stylem największe pióra emigracji, 
ba, przyprawiła niektórych o bezsenność! Po lekturze 
„Kujawskiego balu” Melchior Wańkowicz napisał do 
redaktora Grydzewskiego: „Cóż to za talent wschodzi 
– ta Bączkowska. Obudziłem żonę, aby jej przeczytać 
opis kujawiaczka. (…) Nie pamiętam, abym kiedy był 
pod takim czarem słowa. Wobec tej dziwnej delikatnej 
tkaniny nasiąkniętej muzyką, folklorem, krajobrazem. 
(…) Debiut książkowy z 1959 roku – „Droga do Braiło-
wa” – ukazał całkowicie oryginalne, skrystalizowane 
pisarstwo i w ten sposób Bączkowska weszła do śro-
dowiska emigracyjnego jako dojrzałą pisarka. Opo-
wiadania te o mały włos nie wyprzedziły „Rodzinnej 
Europy” Czesława Miłosza w plebiscycie Radia Wolna 
Europa na najlepszą książkę roku.”

Jerzy Pietrkiewicz. Pietrkiewicz jest przykładem 
łączenia dwóch procesów zdawałoby się nie do 
połączenia. Pierwszy to dozgonna i świadoma wier-
ność ziemi dobrzyńskiej, z której wyrósł a drugi to 
swobodne przeniesienie się w angielski obszar języ-
kowy z sukcesem w recepcji pisarstwa w tym no-
wym obszarze. To stąd dwoisty zapis nazwiska – na 
użytek języka angielskiego: Peterkiewicz. Najlepszym 

dowodem niech będzie przytoczona przez autorkę 
następująca opinia: „W „Future to let (Przyszłość do 
wynajęcia)” z 1958 roku Pietrkiewicz przedstawia śro-
dowisko polskiej emigracji, widziane oczami Anglika, 
co nadaje pewien nie pozbawiony sympatii dystans 
do „sprawy polskiej”. Niewątpliwie powieść przybliżyła 
Brytyjczykom skomplikowaną sytuację Polaków po 
zakończeniu II wojny światowej dużo lepiej niż wystą-
pienia polityków. Te napisaną w konwencji satyrycz-
no-groteskowej powieść recenzent „The Times Literaty 
Suplement” porównał do „Don Kichota” Cervantesa 
a krytyk gazety „Observer” chwalił angielszczyznę 
autora, dorównującą jego zdaniem Conradowskiej.” 
Podsumujmy dorobek Pietrkiewicza jeszcze jednym 
cytatem: „Dla polskiego czytelnika dzieło Pietrkiewicza 
przedstawia interesujący także ze względów psycho-
logicznych problem dwukulturowości pisarza, pojęcia 
i europejskości w literaturze oraz jaki to miało wpływ 
na jego twórczość – spraw, o które go wielokrotnie 
pytano. W tym kontekście  warto na zakończenie 
przypomnieć, że brytyjska krytyka literacka porówny-
wała jego dokonania artystyczne do roli twórczości 
Vladimira Nabokova i Samuela Becketta.”

Juliusz Englert. To portret nomen omen portreci-
sty polskiego Londynu, bo Englert był fotografikiem i 
wydawcą (też publicystą).kronikarzem powrześniowej 
emigracji niepodległościowej. To o jego pasji doku-
mentowania podaje Wasiak-Taylor trawestację aneg-
doty pierwotnie dotyczącej księdza Jana Jaworskiego, 
trawestację – dodajmy – uczynioną za zgodą księdza, 
a brzmi ona tak: „Jaka jest różnica między Panem 
Bogiem, a Juliuszem Englertem? Różnica jest taka, że 
Pan Bóg jest wszędzie, a Julek już tam był.”

Włada Majewska. Po Englercie kolejna postać 
nie stricte literacka, ale z literaturą związana. Włada 
Majewska, aktorka, piosenkarka, reżyser i dziennikarka 
radiowa. PO 17 września 1939 roku i przeniesieniu się 
do Szkocji pracowała w Czołówce Teatralnej Wojska 
Polskiego na Zachodzie a po wojnie w londyńskiej sek-
cji Radia Wolna Europa aż do jej zamknięcia. Piękna 
historia, piękny życiorys, piękny głos.

cd. ze str.26
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Drugą część książki stanowią rozmowy autor-
ki. Pierwsza ze Stanisławem Gliwą, grafikiem, foto-
grafem, drukarzem. To on czuwał nad tym, aby w 
3-tomowym „Monte Cassino” Wańkowicza znalazło 
się „937 fotografii, 589 portretów uczestników, 326 
rysunków, 87 mapek terenowych i sytuacyjnych, 21 
fotomontaży, 12 zdjęć lotniczych, 2 panoramy fo-
tograficzne, 5 barwnych mapek sytuacyjnych oraz 
indeks 1562 nazwisk.” Cała rozmowa z Gliwą dotyczy 
niesamowitych przygód i perypetii które towarzyszyły 
Wańkowiczowi przy pisaniu a Gilwie przy czuwaniu 
nad szatą graficzną i drukiem.

Zbigniew Zaniewicki. Zacznijmy inaczej: Norwid, 
Miriam (Zenon Przesmycki), Zaniewicki, Wasiak-Taylor. 
Miriam ocalił dla nas Norwida. Swój udział ma w tym 
właśnie Zaniewicki, jedyny uczeń i poplecznik Miriama 
a także kontynuator jego Norwidowego działa. A 
Norwid, jak przypomina autorka „Ojczyzny literatury” 
w rozmowie z Zaniewickim: „Nie miał szczęścia do 
wydawnictw – wojna zwykle przerywała zbożne wy-
siłki edytorów, tak było w latach 1863, 1914 i 1939. 
Ostatni tom Pism – cudem ocalony – wdał Pan sam 
w 1957 roku. Tak. Jeden z siedmiu wydrukowanych 
tomów spłonął w czasie powstania w drukarni, ale 
nie zawierał przedmowy Miriama. Ocalał tylko eg-
zemplarz korektorski, który był w moim posiadaniu. 
Wydałem go w Oficynie Poetów i Malarzy, a przed-
mowę odtworzyłem z notatek, jakie robiłem na ten 
temat podczas wielu spotkań i rozmów z Miriamem.” 
Czytając, a właściwie słuchając tej rozmowy, bo Re-
gina Wasiak-Taylor pisze tak, że czujemy się jakby-
śmy byli bezpośrednimi słuchaczami obserwatorami 
prowadzonych przez nią rozmów, jakbyśmy byli na 
miejscu w momencie, gdy one się toczyły, jakbyśmy 
się im przysłuchiwali, a więc słuchając tej rozmowy 

nie tylko zostajemy czytelniczo wprzęgnięci  w ten 
łańcuch postaci od Norwida do autorki, ale też za-
poznajemy się z życiorysem Zaniewickiego, który to 
życiorys niezależnie od wątków norwidowo-miriamo-
wych sam jest niebywały i mógłby stanowić scena-
riusz pasjonującego filmu bez jakiejkolwiek potrzeby 
retuszu i upiększania.

Nina Taylor. Angielka, bez jakichkolwiek związków 
z Polską a jednak zostaje wybitnym ambasadorem 
polskiej literatury na Wyspach i nie tylko, właściwie 
na całym obszarze anglojęzycznym. Pisze np. na 
zamówienie tekst o Miłoszu dla Amerykanów. I nie 
tylko. Jeszcze robi coś, za co powinniśmy jej dzięko-
wać (a sami się wstydzić): „Kiedy poszłam na studia 
polonistyczne, wcale nie zamierzałam uprawiać kry-
tyki literackiej w języku polskim. Ale widocznie los tak 
chciał, żebym kształciła polskie dzieci urodzone w 
Wielkiej Brytanii, żebym musiała nieraz przekonywać 
Polaków do ich własnej kultury.” To dla Niny Taylor 
Zarząd Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie zmienił 
statut, by móc przyjąć do organizacji pierwszą pisarkę 
pochodzenia obcego.

Rosemary Hunt-Woodfall. Druga Angielka. Co je 
łączy? Obie na początku lat 80-tych były świeżo upie-
czonymi absolwentkami polonistyki School of Slavonic 
and East European Studies, obie, co już przy Ninie 
Taylor mówiłe, bez żadnych związków z Polską. A 
jednak. Niech z rekomendacją dlaczego pojawiła się 
Hunt posłuży fakt, że od 2010 jest prezesem The Jerzy 
Peterkiewicz Educational Foundations. A przecież Pe-
terkiewicza już tu mieliśmy. „Obcy”, „Obczyzna” nie 
musi to brzmieć tak obco.

Alicja Iwańska. Najkrótsza bodaj rozmowa. I naj-
bardziej tajemnicza. Właściwie dowiadujemy się z 
niej, że obie panie powinny jeszcze porozmawiać, 
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choćby o tym, jak udało się Iwańskiej wydostać swoje 
młodzieńcze pisanie ze swojego warszawskiego miesz-
kania zajętego po wojnie bezprawnie przez dawnego 
listonosza komunistę.

Marta Reszczyńska. Postać o tyle ważna i warta 
zainteresowania, że pozostaje jedną z nielicznych a 
właściwie z bardzo nielicznych emigracyjnych pisarek 
polskich piszącą dla dzieci i młodzieży, a przecież 
wiemy, że czego się Jaś nie nauczy itd. – sztuki Resz-
czyńskiej uczą szacunku do pamięci i samej pamięci 
dzieci naszych rodaków za granicą, dla których Polska 
wcale nie jest ojczyzną, bo są już bardziej obywate-
lami brytyjskimi polskiego pochodzenia, więc każde 
działanie podtrzymujące i odświerzające ich spójność 
z krajem jest bezcenne.

Zdzisław Jagodziński. Dyrektor Biblioteki Polakiej w 
Londynie, uczeń i spadkobierca w tym dziele Marii Da-
nilewicz-Zielińskiej. Co to znaczy? Przytoczmy skrótowy 
opis ich włości: „Posiadamy ogromny dział czasopism 
liczący 3000 tytułów, mamy też działy specjalne, jak 
np. wspomniane Conradiana, kolekcję 14000 exli-
brisów, 40000 fotografii. Do bardzo ważnych należy 
dział polskich wydawnictw niezależnych, w którym 
samych czasopism mamy ponad 1100 tytułów i 9000 
egzemplarzy, a wydawnictwa drugiego obiegu to 
około 1000 książek i broszur.” A do tego Jagodziński 
to człowiek nad wyraz skromny i pracowity, a miał 
co robić: „Każdy uczestnik odczytów publicznych w 
polskim Londynie zna poczucie humoru dr. Zdzisła-
wa Jagodzińskiego! Ale wróćmy do zasadniczego 
wątku – jaka rola spoczywa na kierowniku biblioteki 
emigracyjnej? – To nie może być tylko posada, za 
którą otrzymuje si  wynagrodzenie, to musi być przede 
wszystkim pasja i entuzjazm do pracy zmieniającej 
środowisko. Nie ukrywam, że moim oczkiem w głowie 
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jest biblioteka i dla dobra tej placówki robię wiele 
innych rzeczy, należę do szeregu organizacji i instytu-
cji polskich, bo przecież to nasze emigracyjne życie, 
cała jego infrastruktura, jest systemem naczyń połą-
czonych, tak od siebie zależnych. Aby być dobrym 
kierownikiem biblioteki , należy być równie dobrym 
działaczem społecznym.”

Józef Garliński. Jeden z najwybitniejszych histo-
ryków II wojny światowej i charyzmatyczny działacz 
emigracyjny. To, co mnie zaskoczyło w przekazie o 
Garlińskim tonie wiedza i elokwencja oraz doświad-
czenie wojennych i powojennych losów, bo to w 
wypadku postaci takich jak Garliński, ale jego przekaz 
skierowany do nas, przekaz zupełnie nie martyrolo-
giczny, o wektorze skierowanym na przyszłość: „Bo-
leję nad naszymi narodowymi wadami i upadkiem 
dobrych obyczajów. Przyszło nam żyć i mieszkać w 
Wielkiej Brytanii, która jest przyjaznym dla nas krajem, 
bogatym, tolerancyjnym i demokratycznym. Dlaczego 
więc żyjąc wśród Brytyjczyków, tak niewiele dobrego 
od nich przejęliśmy? Najlepszym przykładem jest ich 
retoryka publiczna – rzeczowa, zwięzła, zawsze za-
wierająca elementy humorystyczne i pointę. Nasze 
mowy i wystąpienia są  rozwlekłe, przegadane, rzadko 
operują dowcipem i żartem, za to często pozostawiają 
publiczność umordowaną i senną.”

Zbigniew S. Siemaszko. Inżynier a historyk „tylko” 
z zamiłowania. „Tylko” opatruję cudzysłowem, bo 
Siemaszko i jego twórczość historyczno - badaw-
cza dotycząca losu Polaków i Żydów w Związku 
radzieckim podczas II wojny światowej i po to nie 
tylko lecz AŹ. Wśród rozrastającej się liczby publikacji 
na te tematy Siemaszko drąży te znacznie rzadziej 
poruszane, bo dotyczące cywilów. Stawia nawet py-
tanie-oskarżenie: „Jednak zawsze miałem podejrzenie, 
że władze polskie „zawaliły sprawę”, ale nie przypusz-
czałem, że aż do tego stopnia, jak to stwierdziłem, 
pracując nad tą książką. To, żeby przed zawarciem 
układu Sikorski-Majski nie było w Londynie żadnej cy-
wilnej ani wojskowej sekcji zajmującej się Polakami 
w Sowietach, było niedopuszczalne. Szczególnie o 
tym chcę powiedzieć, bo prześladowania sowieckie 
sa lepiej znane, a niekompetencja władz polskich 
znacznie mniej.” Dalszy ciąg w rozmowie, tutaj tylko 
uzupełnienie o pewne liczby: „W wielu opracowa-
niach spotykam opinie, że można było ewakuować 
z Rosji znacznie więcej Polaków. - Gdyby ta akcja 
była lepiej zorganizowana, to oczywiście, że tak. W 
wyniku dwóch ewakuacji około 115 tysięcy Polaków 
opuściło Rosję, co stanowi zaledwie 8% Polaków znaj-
dujących się w Sowietach.”

Irena z Zabłockich Bączkowska. Już o niej au-
torka pisała. Tu chcę przytoczyć krótkie, ale jakże 
symptomatyczne i obrazowe wspomnienie: „Nigdy 
nie zapomnę ostatniego galopu polnymi dróżkami z 
moim mężem Janem i majorem Dobrzańskim, póź-
niejszym Hubalem, gdzieś koło Izabelina. To był nasz 

ostatni galop przed  wojną. Pola, tylko co zżęte po 
wspaniałych żniwach, a my  w ten uroczy wieczór 
wyrwaliśmy się na konną przejażdżkę. Ten poświst let-
niego wiatru, tętnienie kopyt końskich i barwy świateł 
zostały z nami na zawsze.”

Aleksandra Ziółkowska-Boehm. Postać niezwykła, 
bo w wieku dwudziestu kilku lat jeszcze przed ukoń-
czeniem studiów sekretarzowała Wańkowiczowi (w 
ostatnich dwóch latach jego życia) na tyle ofiarnie 
i rzetelnie, że uczynił ją spadkobierczynią spuścizny 
zapisując w spadku swoje archiwum i dedykował II 
tom „Karafka La Fontaine’a”.

Bolesław Taborski. Rozmowa z nim uzupełnia obraz 
emigracji jaki z książki Reginy Wasiak-Taylor dostajemy 
o wątki wewnątrz emigracyjnych sporów na temat 
relacji do kraju, z którego w końcu się emigrowało i 
który do 1989 roku przychylny – najdelikatniej pisząc 
– tej emigracji nie był. Taborski pozostał przykładem, 
obok Gombrowicza, Miłosza, Tadeusza Nowakowskie-
go, Herlinga-Grudzińskiego, Mariana Pańkowskiego 
– osobą optującą za współpracą z krajem, za dru-
kowaniem tutaj. A to wcale nie było oczywiste, gdy 
przypomnimy sobie emigracyjne kłopoty Wańkowicza, 
gdy zdecydował s stronę wydawcy i kolportera, jego 
„potyczki” z ię na druk (okrojonej wersji) „Bitwy pod 
Monte Cassino”.

Jerzy Kulczycki. Tytuł rozmowy z Kulczyckim oddaje 
cały jej smak „Książka w herbie Jerzego Kulczyckiego”. 
I cały smak osoby. Poznajemy „druga stronę” historii 
książki emigracyjnej, stronę wydawcy i kolportera, jego 
potyczki z ego autorów, czy zabawne historyjki jak ta: 
„Wspomnienia gen. Maczka mają tytuł „Od podwo-
dy do czołga. Wspomnienia wojenne 1918-1945, a 
więc mają w tytule błąd, i ja na prośbę redaktorki, 
pani  Teresy Korzeniowskiej, zaraz mu na to zwróciłem 
uwagę. Zadzwoniłem do Edynburga w tej sprawie i 
usłyszałem od generała: „Jeżeli pan znajdzie wśród 
moich żołnierzy chociaż jednego, który chodził do 
czołgu, a nie do czołga, to może pan tytuł książki 
zmienić”. Oczywiście zrobiłem ten sondaż, no i nie 
znalazłem żołnierza mówiącego „do czołgu”, to też 
tytuł generała pozostał.” Kulczycki założył już w 1964 
Wydawnictwo Odnowa Ltd. które prowadził do koń-
ca, do roku 1990.

Swoje sprawozdanie z lektury chcę zakończyć 
dwoma cytatami z rozmowy autorki z Kulczyckim, 
bo dobrze obrazują one przeobrażenia, przed którymi 
stała i Oficyna Poetów i Malarzy i całe środowisko 
emigracyjne skupione wokół Książki. „Z polskiego kra-
jobrazu w Wielkiej Brytanii zniknęła księgarnia Orbis 
i trudno to rozumieć. W 2010 roku mamy w Wielkiej 
Brytanii ogromną Polonię, blisko milionową, a z nią 
nieomal wszystko to, co Polak do życia potrzebuje, a 
więc kościoły, szkoły, piekarnie, sieć sklepów, restau-
racji, ośrodków kultury, polskich lekarzy, prawników, 
terapeutów, dentystów, instruktorów jazdy samocho-
dem, pracowników budowlanych wszystkich szczebli 

cd. ze str.27
pozwalających wybudować kompletny dom, mamy 
niemal wszystko…. Oprócz księgarni, proporcjonalnej 
do naszej siły liczebnej, okazałego salonu polskiej 
książki.” I drugie przytoczenie: „Herbem polskiej emi-
gracji powojennej była książka, polska książka. Nie 
można powiedzieć, aby to się do tej pory utrzymało. 
– Bo też nie ma już emigracji, pozostał jedynie szczą-
tek z nas, tj. z emigracji politycznej. Teraz mamy do 
czynienia tylko z emigracją zarobkową, więc lepiej 
mówić po prostu Polonia. A emigracji powojennej 
stale towarzyszyła książka. To Anglicy mówili o nas, że 
jak się dwóch Polaków spotka to zaraz założą dwa 
pisma, dwa wydawnictwa i trzy partie polityczne”

Wyeksponowane w „Ojczyźnie literaturze” pisar-
stwo krytyczno-literackie Reginy Wasiak-Taylor cechuje 
połączenie entuzjazmu dla omawianych postaci i ich 
twórczości z myślową dyscypliną wywodu oraz rze-
telność faktograficzna i dociekliwość poznawcza. To 
wszystko razem powoduje, że otrzymujemy  - przez pry-
zmat w końcu tylko jednej autorki – niezwykły wgląd 
w literackie środowisko emigracyjne skupione w Lon-
dynie wokół  Związku Pisarzy Polskich  na Obczyźnie 
i wokół sekundującej im Oficyny Poetów i Malarzy. 
Dzięki zebranym tekstom Wasiak-Taylor odkryłem – 
dla samego siebie oczywiście – rzecz, która mnie 
zdumiała, zaciekawiła i zaskoczyła. To mianowicie, że 
pisanie o literaturze emigracyjnej przez osobę z tejże 
emigracji ma zupełnie inny smak i wydźwięk niż pisanie 
o niej przez autorów z kraju. I żeby być dokładnym: 
to pierwsze smakuje zdecydowanie lepiej! Tak jakby 
ci wszyscy, którzy a to o Herlingu-Grudzińskim, a to 
o Giedryciu, a to o Bobkowski i ta dalej i tak dalej, 
nie mogli uzyskać pewnej bliskości, którą uzyskała 
Wasiak-Taylor wobec swych bohaterów. Nie chcę 
dywagować dlaczego tak się dziej, mogę tylko przy-
puszczać, że najzwyczajniej nie sposób „przełamać” 
dystansu czy perspektywy z jakiej z kraju patrzymy  na 
zagranicę, na emigrację. W każdym razie to moje 
doświadczenie z „Ojczyzny literatury”, poznanie naszej 
literatury obczyźnianej dzięki autorom usytuowanym 
tak jak Regina Wasiak-Taylor jawi mi się bogatsze i 
ciekawsze. I ma walor autentyczności, gdy krajowe 
dociekania częściej lansują piszących niż tych, o któ-
rych piszą. Z ciekawością będę innych, ale źródło-
wo tożsamych z pisarstwem Wasiak-Taylor tekstów, 
książek, podsumowań, bo znam jedynie książki Marii 
Danilewicz-Zielińskiej.

Większość opisanych przez Reginę Wasiak-Taylor 
osób i większość jej rozmówców już nie żyje. Zamknę-
ło się ich życie jak zamknęła się historia londyńskiej 
Oficyny Poetów i Malarzy (1949-2011), ale autorka 
otwiera nam tę historię i te historie czyniąc je – mam 
nadzieję – żywymi fragmentami wspólnej choć przez 
lata rozłączonej Polskiej Literatury.

A  W
Regina Wasiak-Taylor, „Ojczyzna literatura”, Oficyna Poetów i 
Malarzy 2013
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Nie bój się

Nie bój się, nie bój tak bardzo,
a jeśli to tego, co tkwi w tobie.
Nie wierz ulicy, nią mądrzy gardzą,
spoglądaj wyżej, tam masz odpowiedź.
Przed tobą pustka, więc po co z tarczą?
Zawsze przed sobą mam siebie - powiedz.
Gdy wielbisz wielu nie będzie lepiej,      
we wzroku innych nie będzie ciebie,     
czego zapragniesz - wiedz - znajdziesz w sobie.

Odczucie

Brnę w niepokój, choć ten nie jest z istnień.
Czarci okrąg, stąd w miejscu wciąż drepczę.
Jest wytrwały, do pustki z nim bliżej,
zwykle wtedy gdy topię się w mieście.
Magma nocy więc lepiej bez życzeń,
siłacz pięścią  wyciśnie  powietrze.
Jak najszybciej się wyrwać z impasu,
czym ich karmić? czym mamić do czasu?
aż uwierzą w istnienie już wieczne.    

Baśń

Cóż z tego, że baśń stara? – tak bywa.
Jak sądzisz, czego to dziś dowodzi?
Nie wierz jednak, że kądziel szczęśliwa,
bo dobra prządka wciąż jej przewodzi.
Pomyśl kto staroć chciałby odzyskać.
Wszak jest bezdenna. Zechcesz w niej brodzić
i w Ahasfera świetle się prószyć?
Pokutniku o krwawiącej duszy,
gdzie masz tych co jej prawdy chcą głosić?

Myśleć

Problem w tym by zrozumiał to każdy.
Myślenie to wciąż z najtwardszych walka.
Potwierdzi to ten, kto się odważył
wziąć myśl za cel, choć nie celem arka.
Myślisz. Tak masz dystans zrównoważyć,
aby umiar nie utknął ci w żarnach
niedosiężnych, chybionych przemyśleń.
Zwłaszcza strachu. Nie odważ się myśleć,
że zwycięzcą w tej walce pogarda.

Zieleń

Mego pokoju barwa zielona,
niesyta ciągle pnie się ku górze.
Wiedząc, że tu już nic nie dokona
ślad swój utrwali na jak najdłużej.
Zamarłem. Może tak ją pokonam,
zielonym sokiem może ją skuszę.
Ona pęłznie. Oboje agresja.
Rozpasanie. Perfekcja. Finezja,
kiedy chce się mieć w tropikach drużbę.

Brat naszego Boga

To w Teatrze Jula Słowackiego
w Krakowie na końcu mdłej komuny,
modlono się do barw Chmielowskiego,
co w klasztorze nicował rozumy,
chociaż styl nie z rąk Bogusławskiego,
rzędy pełne – widz żądny zadumy,
wszak autorem wielki polski papież,
wy zapiekli – pokochajcie macierz,
co wolnością trąca nieme struny.

Boże narodzenie

Już niedługo Pana przywitamy.
Chociaż śniegu tradycyjnie – garstka,
gdy kolędą serca wyśpiewamy,
na pogodę przestaniemy sarkać.
Cichą, świętą świecą rozjaśniamy.
Upragnioną. Strojną – jak z obrazka.
Przyszedł Jezus, aby pomóc światu.
Aby świadczyć, pokłońmy się bratu
za wrażliwość, chociaż mróz znów trzaska.

Promień

Promień tnie krajobraz swoim żarem,
wnika w chaty będę przesilenie.
Biel się niesie jak mąka od żaren,
w sukniach kobiet strojne przyzwolenie.
Za granią niknąc warkocz Czarnej,
jej twarz zdobi w piękne rozmodlenie.
Pewnie tam znów się szczytom pokłoni,
cichość źródła położy na skroni.
Powidoki, blik żalu, pragnienie. 

P  W  O

František Všetička
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Olga Śmiechowicz

Starożytni barbarzyńcy to dla nas przede wszystkim hordy 
dzikich plemion, które podbiły Cesarstwo Rzymskie. Ger-

manie, Wandalowie, Goci oraz Galowie: Asterix i Obelix. 
Słowo barbarzyńca sięga jednak czasów Homera. Dla staro-
żytnego Greka był nim każdy, kto nie znał języka greckiego. 
Jak się okazuje, nie był partnerem do rozmowy, jednak bez 
niego nie ukonstytuowałaby się  grecka tożsamość. 

Granice mego języka są granicami mego świata.
Starożytny Grek z pewnością zgodziłby się ze słowami 

Ludwiga Wittgensteina. Aczkolwiek rozumiałby je zupeł-
nie inaczej, niż austriacki filozof. Język grecki w różnych 
odmianach dialektalnych funkcjonował od północnej 
części Półwyspu Bałkańskiego, przez północne wybrzeże 
Morza Egejskiego, zachodnie wybrzeże Azji Mniejszej, 
Cypr, Kretę po Sycylię i południową część Półwyspu 
Apenińskiego (Rys. 1). Świat grecki był w świadomości 
Greka wszędzie tam, gdzie Grecy mieli możliwość re-
alizowania swojej woli. Natomiast „reszta świata”, która 
nie posługiwała się żadnym z greckich dialektów była 
barbarikos (grec. barbarzyński, cudzoziemski, nie grecki). 
Od tego określenia pochodzą, m.in. słowa: barbaroglos-
sos - mówiący błędnie po grecku; barbarismos - błąd 
językowy, barbarizo - kaleczyć język, mówić łamanym 
językiem greckim. Widać zatem wyraźnie, że prymarnie 
nazwanie kogoś barbarzyńcą nie miało nic wspólnego 
z odmiennością kulturową, czy też cywilizacyjną. Była 
to po prostu osoba, która nie znała języka greckiego 
lub koszmarnie go kaleczyła.

Mentalna potrzeba barbarzyńcy
Jej ślady możemy znaleźć już w Iliadzie Homera. 

By starożytny Grek mógł dookreślić samego siebie 
potrzebna była mocno zarysowana przeciwwaga. 
Dlatego też barbarzyńcy występujący w literaturze i 
mitologii byli przedstawiani, jako całkowite przeciwień-
stwo ideału Greka. Kiedy wojska perskie pod wodzą 
Kserksesa przekroczyły Hellespont, motyw literacki stał 
się rzeczywistością, która zagroziła greckiej wolności. 
Wobec nadciągającej inwazji, właśnie ta polaryzacja 
pomogła w zjednoczeniu sił przeciwko barbarzyńskiemu 
najeźdźcy.

Historia zderzenia dwóch skrajnie różnych systemów 
wartości wydaje się idealnym materiałem dla greckiej 
tragedii. Ówczesny teatr był pierwszym przejawem kultu-
ry masowej. W teatrze Dionizosa w Atenach mogło się 
zebrać nawet 15 000 widzów. Twórcy w pełni zdawali 
sobie sprawę z jego opiniotwórczej mocy. Obrazy sce-
niczne zapadały w pamięć, wyrabiały pewne schematy 
myślowe. Historię perskiego najazdu wykorzystał w swo-
jej tragedii Ajschylos. Sam brał udział w bitwach pod 
Maratonem i u wybrzeży Salaminy. Wielkie zwycięstwo 

Greków pokazał jednak z perspektywy pokonanych i 
ani myślał, by w ten sposób napawać się triumfem. 
Podkreślał siłę pokonanego wroga. Persja to w jego 
dramacie świat nieprawdopodobnego bogactwa i 
luksusów. Z naszej perspektywy, to zapis fantazji, jak 
starożytni Grecy wyobrażali sobie odległą, niemalże 
mityczną krainę. Jednak zastanawiając się, co o Ate-
nach mogli myśleć Persowie, Ajschylos zbudował także 
relację w drugą stronę. 

Jego dramat to zderzenie wartości: demokracji i 
tyranii. Dzięki niemu tragediopisarz napisał wielką po-
chwałę greckiego umiłowania wolności. Dla Ateńczyka 
oglądającego spektakl uderzający musiał być już sam 
początek tragedii: gdy na scenie pojawiła się perska 
królowa członkowie rady królewskiej padli przed nią na 
twarz. Co więcej, jej syn Kserkses był traktowany, jak syn 
boga. Za przegraną wojnę nie został pociągnięty do 
żadnej odpowiedzialności. Nikt nie przeciwstawił się jego 
dalszemu panowaniu. Jego poddani byli niewolnikami, 
nie mieli żadnego prawa, by decydować o swoim losie. 
W Persach nie chodziło więc o Persów. Był to świetny 
zabieg dramaturgiczny, by poprzez kontrast pokazać, 
jakie wyobrażenie o sobie i swoich wartościach mieli 
Ateńczycy.

Polityka międzynarodowa i żonglowanie mitologią 
Po zakończeniu wojen z Persami, Ateńczycy umie-

jętnie wykorzystali potencjał propagandowy swojego 
zwycięstwa. By utrzymać rolę hegemona przypisali sobie 
„misję dziejową”, jaką była obrona greckiej wolności. 
Fałszowali nawet wyrocznie, by podkreślić swoją wy-
jątkowość na tle pozostałych, greckich poleis (grec. 
miasto). Tak szeroko zakrojona polityka często wycho-
dziła poza obszar funkcjonowania języka greckiego. 
Wówczas, by potwierdzić swoje wpływy lub pozyskać 
sojusznika, sięgali w odmęty mitologii. Wynajdywali od-
powiednią historię, przebarwiali niektóre detale i tak 
udowadniali wspólne korzenie z miejscową ludnością. 
Ateńczycy przypisali sobie pełną swobodę w decydo-
waniu, kto jest barbarzyńcą, a kto nie. Wszystko zależało 
od aktualnej sytuacji na arenie międzynarodowej. 

Nie zachowana do naszych czasów tragedia Etnij-
ki, którą Ajschylos wystawił na dworze tyrana Syrakuz 
miała udowodnić, że miejscowe bóstwa chtoniczne (od 
grec. chthónios - podziemny) są pochodzenia greckie-
go. Tytułowe bohaterki to nimfy zamieszkujące zbocze 
wulkanu Etna (Rys. 2). Były towarzyszkami Taleji (córki 
Hefajstosa), która pewnego dnia zabłądziła w okolicach 
świątyni Zeusa Etnijskiego. Tam została zgwałcona przez 

BarBArZyŃc 

Kserkses, bohater Persów Ajschylosa                                                                               (kadr z filmu 300, reż. Zack Snyder)

Macedonia, ruiny antycznego teatru   Scytyjski łucznik, przedstawienie na wazie z V w. p.n.e. 

na sCenIe

30 Migotania 58

- weneckie lustro starożytnego Greka



31

Gazeta Literacka 31

boga, któremu składała ofiary. Urodzeni przez nią sy-
nowie zostali uczczeni przez miejscową ludność, jako 
opiekunowie wód termalnych i gejzerów. Zawłaszczenie 
genealogii lokalnych bóstw i przypisanie im pochodzenia 
od samego Zeusa, było jawnym przejawem koloniza-
cji. Próbą udowodnienia, że od początku dziejów na 
Sycylii panowali bogowie greccy. Dominacja Greków 
nad lokalną ludnością miała więc swoje pełne uza-
sadnienie. 

Nie tylko boskie żywoty wspierały politykę międzyna-
rodową starożytnych Greków. Umiejętne wykorzystanie 
genealogicznej plątaniny rodów panujących mogło 
ułatwić pozyskanie nowego sojusznika. W pierwszych 
latach wojny pomiędzy Atenami, a Spartą Eurypides na-
pisał tragedię pt. Andromacha. Zachowane do naszych 
czasów źródła przekazują, że wystawiono ją w Epirze 
(kraina położona w północno-zachodniej części Półwy-
spu Bałkańskiego), na dworze dynastii Molossów.  

Według podań ich ród wywodził się od Ajakosa, 
mitycznego króla plemienia Myrmidonów (według mitu 
były to mrówki przemienione przez Zeusa w ludzi). Ajakos 
był pradziadkiem Achillesa i prapradziadkiem Neopto-
lemosa, który po zdobyciu Troi otrzymał Andromachę 
(żonę Hektora), jako brankę. Ambicje potężnej dynastii 
umiejętnie wykorzystał Eurypides, który zdawał sobie 
sprawę, że dobrze napisaną literaturą można bardzo 
wiele zdziałać. Tragedia opowiada o losach Androma-
chy po śmierci Neoptolemosa, gdy musiała uciekać 
przed prześladowaniami ze strony Spartan. Kluczowa 
dla znaczenia całości jest ostatnia scena utworu. Nimfa 
morska Tetyda (matka Achillesa) nakazuje, by Andro-
macha wraz z synem, którego urodziła Neoptolemosowi 
udała się do Epiru. Tam mieli zapoczątkować dynastię 
Molossów, która połączy w sobie linie rodowe Achillesa 
i Hektora - największych bohaterów wojny trojańskiej. 
Napisany przez Eurypidesa utwór był zgrabnie sformu-
łowanym ukłonem wobec władców od których Ateny 
oczekiwały militarnego wsparcia. Molossowie byli naj-
bogatszym i najsilniejszym plemieniem Epiru. Eurypides 
podkreślił wspaniałość ich mitycznego pochodzenia i 
dał wyraźnie do zrozumienia, że już w epoce heroicznej 
mieli wspólnego wroga. Bo przed kim, jeśli nie przed 
Spartanami (z którymi Ateny właśnie prowadziły wojnę), 
musiała uciekać Andromacha. 

Podobnego zabiegu Eurypides użył jeszcze dwa-
dzieścia lat później. Wojna miała się już ku końcowi, 
jednak Ateny wciąż szukały sojuszników. Tragediopisarz 
udał się więc do Macedonii, na dwór króla Archela-
osa. Był to władca, którego największą ambicją było 
wprowadzenie jego państwa w krąg kultury helleńskiej. 
Chciał, by jego dwór był urządzony, jak te z czasów 
panowania tyranów w Atenach. Obok Eurypidesa i 
Agathona z jego mecenatu artystycznego skorzystali 
również: malarz Zeuksis z Heraklei, autor poezji epickiej 
Chojnikos oraz muzyk Timoteos z Miletu. Dzięki helleniza-
cji swojej kultury i obyczajowości Macedończycy wyszli 
ze statusu barbarzyńców, jednak do wejścia w krąg 
Hellenów czekała ich daleka droga. 

Ateny wyniszczone wieloletnią wojną rozpaczliwie 
szukały sprzymierzeńców. O ile wcześniej, szukano ich 
pośród plemion greckich teraz wspólne, helleńskie 
korzenie przestały już mieć tak duże znaczenie. Eu-
rypides uważnie obserwujący „sytuację międzynaro-
dową” postanowił wykorzystać ambicje Archelaosa 
i z premedytacją sięgnął po zabieg dramatopisarski, 
który zastosował już w tekście Andromachy. Wiemy, 
że podczas pobytu w Macedonii napisał tragedię pt. 
Archelaos. Pokazał w niej mityczną historię, według 
której dynastia króla Macedonii wywodziła się od sa-
mego Heraklesa. Dzięki temu zabiegowi przodkowie 
Archelaosa zostali wprowadzeni do helleńskiego okre-
su heroicznego. Zachowane fragmenty nie pozwala-
ją na rekonstrukcję całej tragedii. Na ich podstawie 
można się jednak domyśleć najważniejszych punk-
tów zamysłu Eurypidesa. Mityczny Archelaos wygnany 
przez braci ze swojego dworu w Argos zawędrował aż 
do Macedonii. Tam, postępując zgodnie z nakazem 
wyroczni Apollona założył miasto Aigai (pierwszą sto-
licę swojego państwa – dzisiejsza Wergina). Eurypides 
był świadomy, jak ważny jest ideologiczny przekaz 
wpleciony w tekst jego tragedii. Jego słów słuchali 
dostojnicy królewscy i musiało mieć dla nich ogromne 
znaczenie, że ich helleńskie pochodzenie potwierdza 
jeden z najsłynniejszych Ateńczyków. Również fakt, 
że Archelaos został wypędzony z Argos mentalnie 
przybliżał Macedonię do Aten. Eurypides w sposób 
bardzo efektowny odwdzięczył się za mecenat.  Mógł 
mieć również nadzieje na realne korzyści dla swojego 

miasta. W końcu, wspólne korzenie i przynależność 
do tego samego kręgu cywilizacyjnego do czegoś 
zobowiązują. 

Barbarzyńcy i komediowa niepoprawność
Jednak kiedy tylko Ateńczycy uzyskiwali to, czego 

chcieli - kranik z kurtuazją ulegał zakręceniu. Arogan-
cja miasta, które miało stanąć na czele całej Gre-
cji udzielała się jego artystom. Politycznie poprawne 
teksty tragedii są dla nas świetnym przykładem, jak 
wykorzystywano kulturę do celów propagandowych. 
Zachowane teksty komedii wydają się natomiast mó-
wić, co Grecy naprawdę myśleli o barbarzyńcach. 
Gdy wymagała tego dyplomacja potrafili pochlebiać 
i manipulować. Nie zmienia to jednak faktu, że o 
innych społecznościach myśleli z pogardą. Z pozycji 
mądrzejszego i silniejszego.  

Zapatrzeni w swoją kulturę i ogładę Ateńscy ko-
mediopisarze bezwzględnie wyśmiewali głupotę i okru-
cieństwo barbarzyńców. Najsłynniejszym jest scytyjski 
łucznik, który pojawia się w końcowej scenie Thesmofo-
riów Arystofanesa (Rys. 4). Oczywiście, jak na prawdzi-
wego barbarzyńcę przystało nie potrafi komunikować 
się po grecku nie popełniając przy tym kuriozalnych 
błędów. Nieznajomość języka była dla komediopisarzy 
pierwszym krokiem do wyśmiania umysłowego ogra-
niczenia przybyszy spoza Grecji. Bawili się zniekształ-
ceniami własnego języka, ale komediowy potencjał 
widzieli też w brzmieniach narzeczy barbarzyńskich. W 
Acharnejczykach  Arystofanes stylizował wypowiedzi 
swoich bohaterów na język perski. Podobne chwyty 
komediowe zastosowali Kallias w Egipcjaninie oraz 
Apollofanes w Kreteńczykach.

Jest również znaczące, że kiedy chciano zdyskre-
dytować nie lubianego polityka zarzucano mu, że jest 
barbarzyńcą. Nie należy do społeczności, której chce 
przewodzić. Oskarżenia o kupno obywatelstwa, niewol-
nicze pochodzenie lub nieznajomość języka greckiego 
często pojawiają się w tekstach komedii. Demagog 
Kleon w jednej z nich został nazwany niewolnikiem z 
Paflagonii (kraina w Azji Mniejszej). Podobnie Hyper-
bolos, w komedii występował, jako syn frygijskiego 
niewolnika. (Co więcej, komediopisarz Eupolis zarzucał 
mu, że nie zna nawet greckiego alfabetu.) 

Jak widać, określenie „barbarzyńca” było bardzo 
pojemne znaczeniowo. Mógł być najeźdźcą, sprzymie-
rzeńcem lub potencjalnym materiałem na niewolnika. 
Granice barbarzyństwa Grecy przesuwali w zależności 
od aktualnego zapotrzebowania. Niestety, do naszych 
czasów nie zachowały się informacje, co o Grekach 
myśleli barbarzyńcy.

O  Ś
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Olga Śmiechowicz

Sofi sta w czasach starożytnych był, jak ekskluzywny trener 
osobisty. Za odpowiednio wysokie honorarium, z każdego 

potrafi ł zrobić wybitnego polityka. Nowa elita Aten, która 
wyrastała na gruncie młodej demokracji, szybko dała się 
porwać modzie na efektowne, retoryczne popisy… i do-
prowadziła państwo do katastrofy. 

Po śmierci Peryklesa trudno było znaleźć chary-
zmatycznego przywódcę, który dalej pokierowałby 
Atenami. On sam nie wychował sobie następcy. 
Do polityki przedarli się więc nuworysze. (Użycie 
słowa neoplutos (od. grec. neo – nowy, plutos - 
bogactwo), możemy spotkać już w VI w. p.n.e. i 
już wtedy było ono nacechowane negatywnie.) Z 
dzisiejszej perspektywy wydaje się, że nic nie było 
w stanie zatrzymać przemian, jakie zapoczątkowało 
wprowadzenie systemu demokratycznego. Państwo, 
którego zarządzanie opierało się na zgromadzeniu 
ludowym wymagało zupełnie nowego typu polityka 
i obywatela.  

Dawniej, elita polityczna Aten wywodziła się z ary-
stokracji. Jej członkowie wyznawali system wartości, 
który reprezentowali bohaterowie z eposów Homera. 
Każdy młodzieniec chciał być, jak bohaterski Achil-
les. Ideałem arystokraty był więc raczej atleta, niż 
intelektualista. Jednak tradycja i dawne wartości nie 
wytrzymały próby nowego ustroju. Przetasowania na 
ateńskiej scenie politycznej doprowadziły do tego, 
że władza trafiła w ręce kupców i rzemieślników. 
Stali się oni naturalną opozycją dla arystokratów. 
Polityka nie była dla nich służbą społeczności, a 
kolejnym źródłem, z którego mogli czerpać osobiste 
korzyści. Dokonania wielu z nich niestety zapisały się 
na kartach historii. Jednak niewiele osób zastana-
wia się, co też porabiali synowie, gdy ich ojcowie 
kreowali podwaliny współczesnej Europy. Jak to 
mogło wyglądać? Być młodym, mieć bogatych 
rodziców i mieszkać w „złotych Atenach” okresu 
klasycznego? Było to z pewnością życie wielobarw-
ne, obfite w możliwości. Niestety, starożytni Grecy 
nie marnowali glinianych tabliczek na spisywanie 
rubryki towarzyskiej. Pewnych informacji, jak bawi-
ła się ateńska „złota młodzież” mogą nam jednak 
dostarczyć zachowane teksty komedii. Podobno, 
by zrozumieć ich prawdziwy sens należy je czytać, 
jako teksty pisane absolutnie serio. Komediopisarze 
tacy, jak Arystofanes i Eupolis, do granic przyzwoito-
ści wykorzystywali przysługującą im wolność słowa 
i w swoich utworach mówili o aktualnych proble-
mach społecznych, politycznych i kulturalnych. Ich 
uwagę zwrócili również młodzieńcy, którzy szalejąc 
na ulicach Aten beztrosko rozbijali rydwany za pie-
niądze swoich rodziców. Winę za ten moralny upa-
dek komediopisarze przypisywali przede wszystkim 
nauczaniu sofistów. 

Sofistyczna reforma edukacji
Słabym punktem raczkującej jeszcze demokracji 

był fakt, że potrzebny był nowy typ obywatela, 
jednak nikt nie miał pomysłu, jak poprowadzić jego 
edukację, by taki ideał uzyskać. Zanegowano tra-
dycyjny model wychowania, jako nie odpowiada-
jący wyzwaniom nowych czasów - nikt jednak nie 
zaproponował niczego w zamian. Był to właśnie ten 
moment, w którym sofiści potrafili wykorzystać swo-
je pięć minut. Zaproponowane przez nich metody 
nauczania do złudzenia przypominają współczesny 
coaching. Sofiści twierdzili, że wartość człowieka 
powinno się oceniać wyłącznie na podstawie jego 
wiedzy, inteligencji i błyskotliwości. W nowym, de-
mokratycznym ustroju słowo było podstawowym 
narzędziem uprawiania polityki. Umiejętność przeko-
nującego przemawiania decydowała zatem o suk-
cesie. Trener osobisty młodego arystokraty pomagał 
mu w wypracowaniu takich technik retorycznych, by 
bez względu na okoliczności był w stanie elokwent-
nie udowodnić swoją rację nawet, jeśli występował 
przeciwko moralności… Jak można się domyślać, w 
bardzo krótkim czasie wartości, takie jak prawda i 
sprawiedliwość straciły jakiekolwiek znaczenie. 

Z pewnością już wtedy bardzo wiele osób zda-
wało sobie sprawę z niebezpieczeństwa, jakie nie-

sie ze sobą moda na takie efekciarskie, retoryczne 
popisy. Dzięki nim można było zanegować cały, 
dotychczasowy system postrzegania świata. Cechy, 
które do tej pory były pożądane, z dnia na dzień 
stały się oznaką słabości i tchórzostwa. Przekonanie 
społeczności, by zagłosowała za niesłuszną sprawą 
nie było już demagogią, a wyznacznikiem „rasowe-
go” męża stanu. 

Nauczanie sofistów nie dawało żadnego, kon-
kretnego zawodu. Przedstawiciele niższych klas spo-
łecznych trzymali się więc od nich z daleka. W ich 
oczach była to intelektualna fanaberia, na którą 
stać było wyłącznie bogaczy. I faktycznie, ich na-
uki nie były przeznaczone dla mas. Sofiści zawęzili 
swój wychowawczy target tylko do przyszłych, poli-
tycznych liderów, którzy z czasem mieli kształtować 
oblicze Aten – ekonomicznej i kulturalnej potęgi 
świata antycznego.

Wykształciuchy ofiarami komedii
„Hetera jest lepszą nauczycielką od sofisty.” – tak 

twierdził jeden z komediopisarzy. Autorzy komedii 
mieli świadomość, że również poeta wychowuje 
naród. Trzymali więc rękę na pulsie swojego miasta i 
z niepokojem wsłuchiwali się w kuriozalne wnioski, do 
jakich potrafiła doprowadzić sofistyczna dialektyka. 
W swoich tekstach pod pozorem żartu starali się 
zwrócić uwagę na długofalowe niebezpieczeństwa, 
jakie ze sobą niosła. Nawiązania do tej nowej, inte-
lektualnej mody szczególnie często możemy znaleźć 
w tekstach autorstwa Arystofanesa. Komedia Bie-
siadnicy nie zachowała się do naszych czasów w 
całości. Wiemy jednak, że komediopisarz przedstawił 
w niej historię ojca, który jednego ze swoich synów 
wysłał na wychowanie właśnie do sofistów. Z zacho-
wanych fragmentów możemy wnioskować, że trafił 
on do Trazymacha. Twórcy immoralizmu – poglądu 
filozoficznego zgodnie z którym sprawiedliwość to 
„to, co korzystne dla silniejszego”. Gdy syn powrócił 
do domu okazało się, że nie jest zdolny do podjęcia 
jakiejkolwiek pracy. Nie zna ani jednego fragmentu 
z klasyki literatury. Obcy byli mu Homer, Anakreont 
czy Alkajos. Potrafił jedynie grać na lirze i objaśniać 
zawiłości ateńskiego prawodawstwa. 

Również w komedii Chmury Arystofanes przedsta-
wił konflikt starego i nowego systemu wychowania. 
Strepsjades, któremu groziła katastrofa finansowa, 
postanowił wysłać swojego syna na naukę do 
sofistów. Miał nadzieję, że dzięki nabytym u nich 
umiejętnościom retorycznym wybroni go przed ko-
niecznością spłacania długów. Jednak Fejdippides 
wychowany przez matkę na arystokratę starego 
stylu ani myślał zadawać się z „sektą bladolicych 
mędrców”. Na scenie pojawiają się więc dwa Lo-
gosy, jako personifikacje starego i nowego modelu 
wychowania. Strepsjades musi dokonać wyboru, 
do którego z nich pośle swojego syna na naukę. 
Oba zachwalają swoje metody niczym wędrowni 
handlarze. Sprawiedliwy Logos chwali się, że wy-
chował wielkich bohaterów, którzy mężnie obronili 
niepodległości Grecji. Jednak Niesprawiedliwy Lo-
gos wyśmiewa jego ideały przekonując, że tylko 
dzięki kłamstwu i nieprawości można być człowie-
kiem prawdziwie wolnym. Niestety Strepsjades dał 
się zwieść argumentacji Niesprawiedliwego Logosu 
i poniósł tego brutalne konsekwencje. Z czasem 
Fejdippides potrafił bardzo logicznie udowodnić, 
że synowie mają prawo bić ojców – dla ich wła-
snego dobra.  

Anty-Sokrates
Chmury Arystofanesa to komedia przede wszyst-

kim wyśmiewająca nauczanie sofistów. Jednak ko-
mediopisarz w tekście swojego utworu zrobił coś, 
co do dziś badaczom jego twórczości spędza sen z 
oczu. Jako głównego przedstawiciela sofistyki poka-
zał na scenie Sokratesa, który znany był z tego, że 
otwarcie krytykował nowe tendencje w nauczaniu 
młodzieży. Komediowa Myślarnia, rodzaj starożytne-
go think tanku kierowanego przez filozofa, oferowała 
właśnie sofistyczny sposób nauczania. Z sobie tylko 
znanych powodów komediopisarz przedstawił Sokra-

tesa na antypodach jego prawdziwych poglądów. 
To „intelektualny Frankenstein”, szafujący twierdze-
niami Diogenesa z Apolloni, żyjący po pitagorejsku i 
mówiący językiem Empedoklesa. Podobno w dzień, 
kiedy w Atenach wystawiano Chmury Sokrates sie-
dział na widowni. Gdy zobaczył aktora grającego 
jego postać wstał ze swojego miejsca. Nie wiemy 
jednak, jaka dokładnie była jego reakcja. Czy co-
kolwiek powiedział? Czy chciał swój komediowy 
wizerunek zanegować, jako krzywdzący i niepraw-
dziwy. Czy chciał właśnie zaafirmować komediowy 
koncept Arystofanesa. Voltaire (opisujący to zdarze-
nie ponad dwa tysiące lat później) twierdził, że to 
komediowe przedstawienie bezpośrednio wpłynęło 
na opinię sędziów, którzy skazali Sokratesa na wypi-
cie cykuty. Trudno jednak uwierzyć, by uzasadnienie 
wyroku śmierci było cytatem z komedii… 

Darmozjady kupczące rozumem
Wśród przedstawicieli klas niższych sofiści nie cie-

szyli się szczególnym poważaniem. W ich oczach byli 
raczej obrotnymi darmozjadami, którzy umiejętnie 
kupcząc inteligencją, korzystali z głupoty i mająt-
ku swoich młodych przyjaciół. Ich pieczeniarstwo i 
bezczelne „pielgrzymowanie” po domach ateńskich 
bogaczy Arystofanes skrytykował w komedii Mistrzo-
wie patelni. Jedną z jego ofiar padł wówczas Pro-
tagoras. (Główną tezą jego nauczania było: „uczyń 
słabszy argument silniejszym”. Można się więc do-
myślać, że na brak uczniów nie narzekał.) Również 
Eupolis w komedii Pochlebcy ganił dwuznaczne 
postępowanie sofistów, którzy za dnia byli nauczy-
cielami mądrości, po zmierzchu natomiast odrzucali 
wszelkie pozory. W jednym z zachowanych fragmen-
tów widzimy, jak podczas uczty Protagoras zmusza 
młodego gospodarza do picia na umór. Jeżeli w 
pamięci mamy opis słynnej wieczerzy uwiecznionej 
w jednym z dialogów Platona, nagle dociera do 
nas, jak bardzo obraz ten został literacko przykrojony 
do ram obyczajowej poprawności. 

Skutki dobrego wychowania
Sofiści nie potrafili wykształtować nowej elity 

politycznej. Eksperymentowali z wieloznacznością 
słów, pojemnością semantyki, paradoksami oraz 
efektownymi figurami retorycznymi. Nie było w nich 
jednak refleksyjności, co się stanie, gdy wypowia-
dane przez nich słowa staną się rzeczywistością. 
Nie dbali o długofalowe skutki swojego naucza-
nia. Gdy Ateny chyliły się ku upadkowi, targane 
wyniszczającą wojną i kolejnymi przewrotami poli-
tycznymi stało się jasne, że odwróceniu uległa cała 
hierarchia wartości, która zbudowała ich potęgę. 
W jednej ze swoich komedii Arystofanes pokazał, 
że teraz najlepszym przywódcą jest ten, kto okaże 
się największym łajdakiem. Zawsze, gdy myślimy o 
idealnych, „złotych Atenach” okresu klasycznego 
trzeba pamiętać, że upadły właśnie za czasów 
panowania demokracji. Gdy władzę sprawowali 
demagodzy, bez odpowiedniego doświadczenia i 
wizji prowadzonej przez siebie polityki. Nieszczęśliwe 
połączenie sofistycznego systemu nauczania i nowo-
bogackiej, bezkrytycznej umysłowości doprowadziło 
Ateny do katastrofy.  
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Matka uczyła ją akrobacji. Gnała jak zwierzę z pastwiska, 
chłostą, gdzie padnie, tam zaboli, by pamiętało:

- Ty małe ścierwo, przebrzydłe! Zakalcu, pomiocie 
skurwiela! Pokurczu! Zarazo życia!

Skakało wyćwiczone, wyschnięte cielątko z prawej 
na lewo, od fosy do fosy, przez i po kałużach, by nie 
dopadło cięcie wierzbowej witki kościstych ramion 
i pałąków łydek. Codzienny spektakl cyrku „dobrej 
mamy Antonii” dla wiejskiego gówniarstwa. Rechot 
gromki nad uciekającym bólem.

„Uwaga dzieciaki, rozrabiaki! Zapraszamy na spek-
takl! Ten klaun odwrotnie widzi świat! Nie mówi, tylko 
jąka! Nie słyszy, a śpiewa! Fika i skacze! Beczy i skomli 
jak zwierz, jak zwierz. Ale serce ma czułe…” - dudni w 
uszach pięćdziesięcioletniej, gdy reklama w TV.

Wiedziała, co ją czeka, gdy nie wróci do domu 
bez pożyczonego, od coraz dalszych sąsiadów, gro-
sza. Antonia karała.

Za znieczulicę współmieszkańców:
- Żaden skurwysyn, co z twojego ochlaptusa ojca 

wychlał ostatni pieniądz, nie da ci na kromkę chle-
ba! Możesz zdychać. Im w dupy ciepło i brzuchy 
napasione, to nie czują, jak smakuje głód! Niech ich 
piekło pochłonie!

Za to, że taka mądra, najpiękniejsza z całej wsi, 
dała się zwieść przybyszowi, co to „żadnej innej, tylko 
ją nad życie” i:

- Gdybyś pokurczu francowaty wypluł się ze mnie, a 
nie dychał i rósł jak chwast, to bym panią teraz była, 
a nie cierpiała: mordobicia, głodu i pośmiewiska!

Za brak posłuszeństwa i brzydotę:
- Miałaś tak prosić, po rękach całować, by ci dali. 

Tak ryczeć i błagać, by im przez usta nie przeszło w 
konfesjonale, że odmówili głodnemu! Znów się nie 
postarałaś, to teraz ziemię żreć będziesz! Gdybyś cho-
ciaż odrobinę ze mnie miała, to może by się ulitowali. 
Ty tępy pokurcz jesteś po tym chuju. Nie dziwota, że 
cię przeganiają, bo tylko splunąć na takie ścierwo 
obrzydliwe!

Antonia była piękną kobietą, czarującą, błysko-
tliwą, zadziorną i pewną siebie, chociaż nie z miłości 
poczętą.

Miała to nieszczęście, że pierworodną pani mat-
ki i wdowca była. Pani matka, z zubożałej szlachty 
panna, z bękartem po parobku oddana - bo wstyd 
i skaza - gospodarzowi z wielodzietną gromadą zo-
stała. Bękarta kochała nad życie, Antonię do płotu 
wiązała i tłukła batem, póki mogła, za utraconą mi-
łość i szlacheckie wiano. Ojciec za te przewinienia 
na ukochanej córce rżnął panią matkę co noc, co 
rok to prorok.

Pierworodną kochał nade wszystko, toteż Antonia 
szybko wyższość nad matką, pierwszeństwo w rodzinie 
i podziw wśród współmieszkańców zyskała.

Nie przebieraj panno, żebyś nie przebrała, żebyś 
za kanarka wróbla nie dostała  – usłyszała ostatnio 
słowa, lejtmotyw matki i babki. Nigdy nie powtórzy 
ich córce.

Utrącona klątwami i samo przepowiednią żyła 
Tośka dla swoich dzieci. Kochała jak czuła i umiała. 
Najbardziej to, które z trzeciego piętra szpitala uniosło 
się przeklęte do niebios w zapalnej malignie.

Tyle miałam, tyle miałam, tyle mi umarło.
Później miała troje.
Tyle miałam, tyle miałam, tyle mi zostało – zawsze 

po pomarszczonej zeschniętej twarzy łzy, gdy Kora 
śpiewała, a wnuki przesypywały piasek w małych 
dłoniach.

Z trojga kochała jedynego syna, bo do ojca wiel-
kiego jak kropla wody. Kochała średnią, bo inaczej po 
mordzie, kopa i: „kurwo, tylko rusz moją córeczkę”.

Nie czuję zapachów. Nie wiem dlaczego, ale od 
dawna nie czuję – gdy mówi jej mężczyzna, patrzy ze 
zdumieniem: Jak można nie czuć zapachu?

Za oknami rósł biały bez. Pachniał inaczej niż piw-
nica, pachniał, nie cuchnął. Nie wiedziała, że jedno 
i drugie to zapach. Umiała jednak zawsze odróżniać 
krew od zgnilizny. Ssała, gdy drętwiał język od resztek 
piwnicznego dołu. Nie musiała patrzeć, smakowała jej, 
ciepła, słodka. Polubiła rdzę na ciele, przykrywała sine 
wybrzuszenia i udawała, że jest ładnie opalona.

Antonia kochała ją, jak kocha się pierworodną. 
Wrażliwa na dotyk, smak i zapach, po tej, co „żad-
na inna jej nigdy nie dorówna”. Doskonała aktorka, 
klown i ekwilibrystka na podłodze z obszarpanych 
dech, pobierała nauki.

Rodzicielka ćwiczyła ją w czołganiu i zwijaniu 
w kłębek. Jak treser sztancowała skórę kablem od 
żelazka. Uwrażliwiała na prąd w ranach po kamion-
kowych wtyczkach. Nigdy nie kąpała jej wtedy, nie 
radziła sobie z matematyką, sumowaniem plam atra-
mentu po stalówkach na jej sino-bladych, kościstych 
paluchach i figur geometrycznych na plecach.

Kochała ją, gdy wchodziła do wanny, zakrywając 
skrzętnie piersi. Wołała:

- Wiem, że nie śpisz! Chodź, umyj mi plecy!
Myła, gdy kat za kratami siedział i udawał anioła, 

modlił się do niej w grypsach, cytując poetów.
- Wiesz, on nie jest taki zły, skoro tak pięknie pi-

sze, posłuchaj.
Nachylała się nad gładką skórą, polewała ciepłą 

wodą, brała szczotkę i szorowała, długo szorowała 
w rytm wierszy, które matka z pamięci, by wierzyć 
w cud.

- Ale wiesz, ja mu nie ufam. Ja go już nie kocham, 
nigdy nie kochałam. Ty tylko o tym wiesz. Będziemy 
miały sekret, nasz sekret – ściszała głos, jakby kat-
anioł i pani matka, i wielki ojciec z zaświatów, byli 
za ścianą – jest taki pan, którego jesteś córeczką. 
On jest dobry, ale jego matka nie chciała ciebie 
i mnie, franca jedna! On ma teraz swoją Alinkę. 
Jest bogaty, ale kocha ciebie i mnie. Kiedyś nas 
zabierze. Zabierze nas, zobaczysz, będziemy bogate 
i najedzone, a ty wreszcie będziesz ładna. Ja będę 
szczęśliwa, bo on mnie wciąż kocha… – pociągała 
nosem, brudną wodą po kąpieli dzieci podrapany-
mi dłońmi wycierała czoło, 
włosy.

Pierworodna wbijała na-
dzieje igłami ryżowej szczotki, 
w ramiona, biodra, kręgosłup 
marzycielki. Krwiste rysunki na 
skórze układały się w proste 
ścieżki, drogi, lasy i łąki, po 
których szczęśliwa z kocha-
jącymi: tata-mama.

Gdy wstawał dzień, wy-
szarpane włosy odklejały się 
od kochania, a mleko sma-
kowało słono:

- Znów wyglądasz jak stra-
szydło i kurwa jeść nie umiesz, 
czy co?! Glamiesz i glamiesz 
tą gebą jak krowa w stajni. 
Myślisz, że szkoła będzie na 
ciebie czekała! Jak się nie 
pośpieszysz, to przeklęczysz 
na tym grochu cały dzień! 
Ja sobie wstydu nie będę 
robiła przed nauczycielkami 
takim niedoróbkiem i zakałą 
jak ty! A jak mnie wkurwisz, to 
cię wrzucę, jak twój pierdo-
lony tatuś, do piwnicy, tam 
masz swoich kumpli! Szczurki 
nauczą cię liczyć!

Kochała ją matka, gdy 
siedziała pod stołem, cze-
kając na sygnał z ciętego 
okna:

- Idzie! Uciekamy! Trzymaj 
się przy nodze. Ja cię trzy-
mać nie będę!

Matka-bohaterka, dwoje 
młodszych w ramionach.

Samotny, skośnooki samu-
raj szybko nauczył się skakać 
przez okno i trzymać do 
pionu, by kopniak nie bolał 
mocniej niż kawałek szyby na 
rękach. Spać na sianie, bo 
myszy milsze niż oślizłe szczu-

rze ogony i zapach łąk ciepłem i uśmiechem bab-
ki, co wianki plotła z chabrów i nazywała królową 
motyli. Pająkowata i wychudła, po śniegu bosymi, 
w cienkiej koszuli, zawsze przy udzie matki, wierny 
kundel na łańcuchu, truchtem, by nie przymarznąć. 
Mistrzyni w rozpracowywaniu nocnych mitingów al-
koholika z siekierą, nożem, młotkiem.

Masz piękne skośne oczy, jak Chineczka. Będziesz 
moją little China girl! Będę cię kochał jak David – 
nigdy nie rozumiała, co w niej widział. Gdy delikatnie 
dotykał jej skóry, nie wiedziała, czy uciekać, czy zo-
stać. Nie był szczurem, był księciem wyrywającym ze 
skostniałego snu, nie katem. Miał uśmiech w oczach, 
nie chciał błaznowania i ciała do krwi.

Ma, miała pani wroga? Kim był, jest pani wróg? 
Jak pani sobie z nim poradziła, radzi?

Wróg? Mój wróg, mieszkał we mnie. Miał wiele 
imion, zapachów, dotyków.

W zakamarku ulicy, jak wtrącenie w główną myśl, 
stoi opuszczony dom, zapadły w nieodwracalnym 
krzyku. Szyby w małych oknach zrysowane cięciami 
noża. W oberwanym stropie, w wypłukanych z tynku 
belkach, nasiąkniętych bólem jak gąbka wodą po 
kąpieli, pełna zdartej skóry, łez i brudu, snują nici 
pająki, mieni zachód słońca kroplami rdzy.

Wilgoć, jak baldachim nad trumną, panoszy się 
brunatnym kobiercem, wylazła z piwnicznego szczur-
stwa i w nozdrza każdemu, co nie wie, jak smakują 
spleśniałe kartofle i łaskoczą ogony na skórze, jak 
świecą ślepia w ciemnościach.

Nazwałam rzeczy z imienia, oswoiłam dom, wy-
baczyłam cieniom.

Wsadziłam babę jagę do pieca.
A  C

Agata Cichy

ZawSzE ŁadNIe OpaLOna 

Grafika Krzysztof Schodowski
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Woda jest nudna – mówił mi stary radiowy reżyser Ta-
deusz M. Szukaliśmy efektów dźwiękowych  do jakie-

goś mojego słuchowiska. – Płynie sobie strumyk, słyszysz?  
A teraz wzmacniam głos i już masz wodospad. A ja to 
wszystko nagrywałem w łazience. Woda jest monotonna. 
Morze – morze to co innego. Ono żyje rytmicznie. Wydaje 
ci się, że nie ma w tym ładu i składu, bo nie słyszysz. A 
dobry muzyk ten rytm wyłowi i zapisze.

Zapamiętałem ten wywód sprzed pół wieku.

I.
W roku 1960 nakładem wydawnictwa PAX w 

mizernym na owe czasy – a dziś oszałamiającym 
- nakładzie 5 tysięcy egzemplarzy wyszły wiersze i 
poematy T.S.Eliota z przedmową Wacława Borowego. 
Czytałem tę książkę po wielokroć, choć nie wstydzę 
sie powiedzieć, że niewiele z niej rozumiałem. Nie 
rozumiejąc wiedziałem jednak, że mam do czynienia 
z poezją wielką. Byłem też przekonany, że Ziemia 
jałowa jest poematem arcydzielnym. Bodaj po raz 
pierwszy też zetknąłem się z autorskimi przypisami do 
poetyckiego tekstu. Powinienem więc potraktować 
je jako przewodnik po poemacie, ale i przypisy nie 
wszystko mi wyjaśniały. Od przeszło 50 lat czytam 
Eliota w różnych, lepszych i gorszych przekładach. 
To, że nie daje on spokoju wielu wybitnym poetom 
i translatorom świadczy o nieblaknącej wielkości tej 
poezji. Krzysztof Boczkowski wydał właśnie wybór 
poezji wybranych Eliota pt. Szepty nieśmiertelności, 
(Wydawnictwo Adam Marszałek), a na stronie tytuło-
wej widnieje podpis „ wydanie VII ostateczne”. Tak, 
poeta i tłumacz ponad 40 lat wprowadza kolejne 
korekty – przypomina to próby dotarcia do horyzontu. 
Kilka kolejnych wydań odróżnia się od przekładów 
innych tłumaczy co najmniej jednym: otóż Boczkowski 
opatruje swoje tłumaczenia przypisami do przypisów 
Eliota. A także do IV fragmentu Ziemi jałowej.

W sierpniu 1914 roku via Niemcy Eliot przyjechał 
ze Stanów Zjednoczonych do Anglii. Jest oczywiste, 
że musiał odbyć tę podróż drogą morską. Dokładnie 
nie wiemy jak długo podróż trwała, ale pewne jest, 
że morze nie zostawiło w twórczości poety znaczą-
cych śladów. Jednym z nielicznych jest IV rozdział 
Ziemi jałowej. Ten – wydawało mi się -  rozumiałem 
dokładnie. Myliłem się.  Rozdział IV w tłumaczeniu 
Andrzeja Piotrowskiego (z wydania Instytutu PAX) nosi 
tytuł „Śmierć przez wodę”, u Boczkowskiego „Śmierć 
przez utonięcie”. To nie jedyna różnica.

Piotrowski:
Flebas Fenicjanin, martwy już od dwu tygodni
Zapoznał kołysanie morza i mew skwir,
I zysk i stratę.
                    Szepcząc nurt podwodny
Opływał jego kości. Zanim wstąpił w wir,
Powrócił ku młodości i życie powtórzył
Wznosząc się i spadając.
                                     Poganin czy Żyd,
Ty, który kręcąc kołem zmierzasz w stronę burzy,
Bacz: i Flebas był piękny i smukły jak ty.

Boczkowski:

Fenicjanin Flebas,martwy od dwóch niedziel,
Zapomniał skwiru mew i głębin morskich fal,
Zysków i strat.
                           Prąd podwodny szepcząc
Obgryzał jego kości.Wznosił się i spadł-
Płynąc pośród dojrzałych i młodzieńczych lat
Aż wchłonął go wir.
                             Poganin czy Żyd
Ty - co obracasz kołem i spoglądasz w wiatr
Rozważ:Flebas był niegdyś smukły i piękny jak ty.

Biegli w języku angielskim niech rozważą, które 
tłumaczenie jest wierniejsze. Znawcy poezji niech 
ocenią, które jest piękniejsze. Zauważę tylko, że ta 
najkrótsza część poematu – jedyna rymowana –  w 
obydwu przekładach treściowo jest zgodna.

Flebas pojawia się już w Grzebaniu umarłych, 
pierwszej części poematu, jako Żeglarz Fenicki, to-
pielec – jedna z kart tarota, z którego wróżbę ukła-
da madame Sosostris. Śmierć przez wodę zagraża 
panu – mówi komuś, kto przyszedł po horoskop. Ale 
w części IV pojawia się nie jako figura z kart, a jako 

postać rzeczywista. Kim był ten niemłody już (powrócił 
ku młodości...) przedstawiciel nacji, która wynalazła 
pieniądz? Dlaczego znalazł śmierć w wodzie – zażywał 
kąpieli, wypadł ze statku handlowego?  Te pytania są 
tak samo mało ważne jak to, które zadajemy na wieść 
o śmierci kogoś znajomego: na co umarł? Komentarz 
Boczkowskiego nie odpowiada więc na takie pyta-
nia....śmierć Flebasa należy interpretować jako śmierć 
bezowocną, bez nadziei na zmartwychwstanie: jest 
ona przestrogą... W chwili śmierci przypomniał sobie 
życie aż do wczesnej młodości w porządku odwrot-
nym do chronologicznego – co jest doświadczeniem 
opisywanym w literaturze. Mamy więc do czynienia z 
postacią, która być może miała  jakiś indywidualny 
czy  zbiorowy pierwowzór, ale powstała, a potem 
przestała istnieć dzięki najmniejszemu rozdziałowi po-
ematu Eliota. I dzięki temu – żyje.

II.
Jarosław Iwaszkiewicz miał naturę podróżnika, po-

dróżował niemal do śmierci, Europę zjeździł wzdłuż i 
wszerz. Podróże były zawsze płodne – dramat Kochan-
kowie z Werony napisał w Niemczech, a bardzo pol-
ską Brzezinę we Włoszech. Wiele wierszy i opowiadań 
czerpały inspiracje z wędrówek. Były tak samo ważne 
jak lektury. Petersburg, któremu Iwaszkiewicz poświęcił 
swoją książkę pod tym właśnie tytułem, był dla pisarza 
miastem nieznanym – odwiedził go już po napisaniu 
książki bodaj tylko raz, w latach siedemdziesiątych. 
Tłumacz tej książki Jewgienij Niewiakin opowiadał mi 
jak dyskretnie w swoim przekładzie prostował błędy 
autora dotyczące przede wszystkim topografii miasta 
i niektórych dat… Ale wróćmy do morza.

Nasz kontynent z trzech stron oblewają morza i 
oceany, jednak w twórczości tego wielkiego pisarza 
trudno odnaleźć akweny północne czy południowe. 
W Książce moich wspomnień natrafiłem na fragment 
dotyczący Danii, gdzie kilka lat pracował w polskiej 
ambasadzie.

W Hallebaek stary pałac stoi tuż nad morzem 
i dawniej ogród koło niego schodził aż nad samą 
plażę… na Kattegacie przewijają się statki jeden za 
drugim i nierzadko spostrzega się jeszcze wielkie, rude 
czy białe żagle, przeciągające pochylony okręt… 
Opodal widać stare chatki rybackie, dzisiaj zamie-
nione w wille i po prostu tonące w kwiatach… Dalej 
„ludzkie” czworaki, na których pną się blade róże 
marechal Niel… z każdego pagórka widok na morze 
szare, na Szwecję niebieską naprzeciwko i na wylot 
ku oceanowi, gdzie można pofrunąć okiem jak ptak 
niczym nieskrępowany...

Zauważmy: morze jest tłem. Na tym tle wyraźniej 
widać ziemię i wszystko, co z niej wyrasta – drzewa, 
domy, rośliny. Iwaszkiewicz był poetą ziemi. Nawet 
kiedy pisał o rzekach – przeważnie niewielkich – to 
są one oswojone, domowe, ziemi przynależne. Stąd 
młyny usadowione nad Utratą, Lutynią, Kamionną. 
Powtarzam: morze jest tłem. Nigdy nie jest najbuj-
niejszym, najbardziej dynamicznym pejzażem, nic się 
nie dzieje w jego głębinach i na powierzchni. Ono 
tylko jest.

A jednak: w Jutro żniwa jest wiersz Bitwa mor-
ska XVII w., niekiedy, choć nieczęsto powtarzany w 
późniejszych wydaniach. Wiersz, który – tak sobie 
wyobrażam – wprawiał w zakłopotanie tych, którzy 
później opracowywali książki i ich wydawców. Wiersz, 
który – o ile pamiętam – w przeciwieństwie do wie-
lu innych nie doczekał się krytycznej analizy.  O ile 
wiem nikt tego wiersza – dziwadła nie przywoływał 
w przypisach i odsyłaczach.

Ponad uwiędłych lasów ranty
Ssąc słońc gasnących amaranty
Chmury się walą jak giganty

Z szafirowego nieba cycka
Deszczowa woda mlekiem tryska
I zwisa błam foczego pyska

Fartuchy żagli jak konopne
Policzki płowe i okropne
Wzdymają się jak wrzody ropne

I rozsypanych rąk paprocie
Ponad falami w szybkim locie

Jak leszcze pluszczą się i płocie

Tam z wyflaczonym jednym bokiem
Korweta z wimplem niby z lokiem
Leży jak dziewka nad potokiem

A na pokładzie tu admirał
W hełmie blaszanym jak urynał
Będzie się męczył i umierał

W ostatnim słowie poeta nad literą e postawił 
ukośną kreskę. W starym języku polskim oznacza ona 
ściśnienie – tak oznaczona litera jest niedosłyszalna, 
słowo więc należy czytać jak „umirał”. Rym pozostając 
asonansem, jest więc asonansem nieco mniejszym. 
Rym posypał się też w drugiej zwrotce: cycka, tryska, 
pyska. Ale to oczywiście uwagi drugorzędne.

Podejrzewam, że Iwaszkiewicz potraktował ten 
wiersz jako wprawkę warsztatową, jako swojego ro-
dzaju figiel, choć środki jakich użył są dość ponure. 
Zastanawiałem się, jak ten „lądowy” poeta wpadł na 
pomysł napisania marynistycznego wiersza. Być może 
czytał jakiś utwór z opisem morskiej batalii, a wyobraź-
nia podpowiedziała mu szczegóły wymagające jed-
nak pewnej wiedzy: ta wyflaczona korweta z wimplem 
niby lokiem...Bardziej prawdopodobna wydaje mi się 
jednak inna inspiracja. Wyobrażam sobie mianowicie, 
że oglądał starą rycinę – może naiwną, a nawet pry-
mitywną i napisał wiersz wystylizowany właśnie na ten 
obraz. W bitwie morskiej według Iwaszkiewicza nie ma 
nic romantycznego, obraz jest konsekwentny w brzy-
docie, w nagromadzeniu odpychających rekwizytów, 
a „umirający” - prawdopodobnie od ran - admirał 
ozdobiony jest hełmem z blachy przypominającym 
urynał. Trudno o coś mniej wzniosłego.

III
Ezra Pound powiedział, że wiersz opatrzony przy-

pisami nie jest wierszem.  (Co wobec tego myślał 
o Ziemi jałowej, autorstwa poety, którego bardzo 
wysoko cenił?)  Na myśl mi nawet nie przychodzi 
porównywanie się z wielkimi poetami, ale jeśli poniższy 
wiersz ze względu m.in. na konieczność opatrzenia go 
przypisami nadaje się tylko do kosza, to chciałbym 
go przed jego ostatnią podróżą zacytować. Pisząc 
prawdopodobnie miałem w pamięci wiersz Iwasz-
kiewicza. Bitwę morską zadedykowałem profesorowi 
Andrzejowi Zieniewiczowi nie tylko dlatego, że jest 
wybitnym filologiem. Łączy nas wielkie upodobanie 
cyklu powieści Cecila S. Forestera. Bohaterem tego 
cyklu, którego akcja rozgrywa się w czasie wojen 
napoleońskich, jest Horatio Hornblower. Człowiek ten 
pochodzący z niskich sfer dzięki swoim zdolnościom, 
odwadze i opanowaniu sztuki żeglarskiej dochodzi do 
rangi admirała, para Anglii i kawalera zaszczytnych 
orderów Łaźni i Podwiązki. Zyskał nieśmiertelną sławę, 
napisano o nim wiele prac naukowych, których au-
torzy doskonale wiedzieli, że jest to... postać fikcyjna, 
powołana do życia przez autora.

Do sagi Forestera wracam nawet w czasie ciężkiej 
choroby, kiedy nie mogę czytać niczego innego. 
Czytam, mimo że nie mam pojęcia o żeglarstwie, 
czym różnię się od profesora Zieniewicza, który wie 
wszystko o masztach, fokach, bakenburtach itd. Dla-
tego uważam, że jest jedynym czytelnikiem, który 
poniższy wiersz zrozumie. Zanim utwór wg wskazania 
Pounda trafi do kosza.

Bitwa morska
Andrzejowi Zieniewiczowi – bo on to zrozumie

Sen nie powiedział mi nic o pogodzie,
Kierunku wiatru, porze roku i dnia.
Było ciemno – przedświt albo przedmrok.

Cecil Scott Forester, ten wspaniały łgarz,
Zagnieździł się we śnie jak na salingu fokmasztu.
Nie widział stamdąd ziemi, ale wspominał Conrada,
Zanim ten się urodził: wszystko było
Mgłą rosnącą z fal i chmur.  Jakby się zalęgało
Jądro ciemności.

Grzmiało od wód. Bolały poranione maszty,
Poprute żagle. Poszedł już na dno jakiś drobiazg 
morski,

Marek Wawrzkiewicz WiErSze I pRzYpiSy
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Slup, albo korweta. Dym pochłonął horyzont,
Nie majaczyły na nim płynące z odsieczą
Flotylle Nelsona i Iwaszkiewicza,
Różewicza i Cornwallisa. Zabrakło ratunku
Dla płyt miedzianych i ludzi. Wszystko
Przepadało bezpowrotnie w topieli.

Na trójpokładowcach kolejno opuszczli swoje flagi
Komodorzy spod znaku Raka: Gąsior (gardło),
Andrzej (prostata),  Górka (wątroba), Tadeusz 
(kości).
Ginęły wraz z nimi zaszczytne ordery Flaszki i Go-
lonki,
Mapy z mieliznami lirycznych sentymentów, pole-
mik
I rafami manifestów programowych.

- Dobry, stary Horny! – krzyczeli obok mnie umie-
rający marynarze.
Kłaniałem się szpadą w martwiejącej ręce. Poczciwi 
głupcy –
Kochałem ich na swój sposób. - Och, dość tego – 
mruczałem –
Na litość boską!  I rzeczywiście. Tonęliśmy.
Działa biły z coraz większej oddali, cichł łopot żagli
I śpiew takielunku. Pod  wodą myślałem o tym,
Jak pięknie będą wyglądały wzmianka w „Naval 
Chronicle”
I oszczędny nekrolog w „Gazecie Wyborczej”.

Tłustym drukiem zaznaczyłem fragmenty wyma-
gające przypisów. Oto one w kolejności.

Saling fokmasztu - właściwie powinno być „oko sa-
lingu fokmasztu”, ale to brzmi niezręcznie. Wyobrażam 
sobie, że jest to coś w rodzaju bocianiego gniazda, 
z którego penetrowano horyzont. Dokładnie wie to 
prof. Zieniewicz.

Slup, korweta – niewielkie okręty żaglowe wpro-
wadzone do europejskich marynarek wojennych w 
XVII w.

Cornwallis – admirał, postać wymyślona przez 
Forestera.

Nelson – również admirał, postać autentyczna, 
podobnie jak Iwaszkiewicz i Różewicz.

Płyty miedziane – wybijano nimi dna okrętów ża-
glowych.

Komodor: wysoki stopień w marynarce JKM, do-
wódca eskadry. Wie to lepiej prof. Zieniewicz.

Uwaga: tu odchodzę od kolejności przypisów.
Ordery Flaszki i Golonki -  fikcja. W rzeczywistości 

do dziś istnieją najzaszczytniejsze ordery Łaźni i Pod-
wiązki. Ale sylabicznie się zgadza.

Dobry, stary Horny! – tak wiwatowali na cześć 
Hornblowera podwładni mu marynarze po krwawej 
bitwie morskiej.

Och, dość tego itd. Cytat z powieści C.S.F. Okręt 
liniowy. Hornblower poddaje okręt po bohaterskiej 
walce przeciwko czterem hiszpańskim okrętom linio-
wym.

Naval Chronicle – czasopismo marynarki wojen-
nej JKM, w którym informowano o sytuacji na mo-
rzach.

Uwaga: wracam do kolejności.
Gąsior – Krzysztof Gąsiorowski
Andrzej -  Andrzej K. Waśkiewicz
Górka – Jerzy Górzański
Tadeusz – Tadeusz Kijonka.
Wszyscy ci świetni poeci, moi przyjaciele, zmarli w 

ostatnich latach na raka. Przepraszam tych, którzy z 
powodu oczywistości uznają ten przypis za zbędny.

Niestety, pozostają oni w mniejszości: większości 
publiczności czytającej nazwiska poetów – przecież 
współczesnych -  nie mówią nic, albo niewiele.

I przypis ostatni: jest to po prostu wiersz o umarłych 
i o tych, którzy umierają.

Mogłem więc napisać go dwoma wersami. Ale 
jakoś nie chciałem.

Diagnoza Ezry Pounda o przypisach do wiersza 
straciła w naszych czasach na ważności. Czytelnikom 
cechującym się dobrą wolą – to znaczy próbujących 
czytać wiersze – przypisy są  jednak potrzebne. Bo 
jak młody pasjonat ma rozumieć wspaniałą poezję 
polskiego baroku, skoro bardzo często starego języka 
polskiego nie rozumie jego nauczyciel? Jak niewinne 
polskie dziecię ma pojąć Marię Konopnicką, skoro 
nie wie, że kobiałka to rodzaj koszyka? Język polskiej 
poezji jest jednak nieco bogatszy niż ten używany w 
SMSach. Przypisów nie wymagają wiersze Broniew-
skiego, Gałczyńskiego czy Iwaszkiewicza. I słusznie, 
bo niby po co – przecież ich nie ma w programach 
szkolnych.

M  W
Grafika Krzysztof Schodowski
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Pies księżniczki

Zobacz, czym jest rozpacz. Rozpatrz
jej nonsensy. I patrzę: puste kredensy,
smutne zwierzęta domowe, Feliks eN,
który nie żyje, ale miażdży mi szyję, 
gdy mówi do mnie, bo sobą mówi o 
mnie, o osobie w sobie; kto wynajął
te Węgierki, by tańczyły na jego grobie?
Majtają nogami, wycierają krzyż
majtkami, tkają tkliwą i słoną zasłonę;
teraz jesteś, kim nie byłeś, głosem
skręconym jak włos w ustach po tym,
co kobietę nabija na: stan osłupienia,
pal, palec, palmę, całe palmarium, o!
O! O, o, ooo! Tak, mogłem, mogłem
więcej, zmogłem mniej, bo zmogło
mnie, zmogło, Feliksie eN, Twoje to.
Nie, nie przynoszę ci hortensji, ani
pretensji, parzę sobie słowa w ciasnych
miejscach, ssę je, bo wtedy boli mniej,
a Ty się śmiejesz: nie ma to, jak być
wiernym! Jedna kobieta, jeden dom,
trzy języki. Zapomniany (albo prawie,
od tego Cię nie zbawię), nasz i Twój.
Węgierski, ruski, czy może każdy? I
czy słyszysz szczekanie psa księżniczki?
Miałem Cię o to zapytać za życia, ale
musiałem zabić królika, potem kotkę.
Teraz czekam na wybuch w mojej 
głowie, który mnie dołączy do zwierząt
i roślin. I do Ciebie. Wtedy mi odpowiesz.
Jeśli wiesz. Sam bym chętnie cara
rozstrzeliwał, gwałcił księżniczki i…
Kto zjadł psa? Jesteś, Feliksie eN tam,
gdzie to wszystko widać, albo nawet 
nie wiesz, że Ciebie już nie ma. Tylko ja
i smakosz wiemy o Tobie i psie, o którym
historia nie pamięta, a może był ważniejszy
niż ten wiersz i Twój poemat? Niech zdycha
wers po wersie, Twój i mój. Wiem, jak 
się zabija zwierzę, któremu dało się imię.
Królik, kotka… Nawet komarzyca Iza…
Trzy noce z nią nie spałem, aż mnie
dosiadła, jakbym był gilotyną. Byłem.

Jerzy Suchanek

Kto zjadł psa nadziewanego jądrami cara?
No powiedz, powiedz, powiedz kto?
A Ty nie milczysz, mówisz do mnie,
lecz o wszystkim, co mnie do Ciebie
prowadzi i wadzi tylko zdrajcom języka.
Zdrapka na Twoim nekrologu była
pusta, nic nie wygrałem, ale wciąż
widzę pieska przy biuście księżniczki.
Niech zdycha bestia, zapisuje bestia
w poemacie Twoim, w swoim adresie.
Czy myślałeś o tym, że jedynie ich
śmierć będzie naszą nieśmiertelnością?
Zawsze miałeś dobrze, nawet lepiej.
Prześlizgnąłeś się pod kulami, które
zmiażdżyły umysły cara i pieska.
Teraz śmiejmy się z siebie: ze mnie,
frajera, i z Ciebie, który z rozerwanych
kulami piersi księżniczki z pieskiem
wyssałeś się z niemieckiego obrządku.
Szkoda, że nas tam nie było, w tej
suterenie, jak zapisałeś. Najpierw byś
strzelał, czy zdzierał majtki, bo ja
tego też nie wiem, choć obie lufy
mam owinięte w białoczerwoną
halkę. Ona bardziej podnieca, niż
flaga albo sztandar. Tak, bardziej
upija mokra halka Polską, niż ta
tasiemka, którą całujemy księdzu.
Tam już wiesz, że to kobiety Polskę
zrobiły na swoje i nasze podobieństwo.
Tam już wiesz. Twoją nieudaną 
ojczyznę. Jakbyś chciał mieć inną.
Między cyckami księżniczki a psem
z niemieckiej hodowli są śląskie
hałdy i podlaskie bagna oraz obraz.
Wiesz, który. Zaś ja nie wiem, gdzie
zmierzam i co zamierzam. Mierzę się
Tobą, choć to miara z innego wymiaru,
bezmierna mara dla mierności, a Ty
skrywasz się w koszuli mgły i na to
nic: zostawiłeś kolczastą obrożę psa
na mojej szyi; jak mogłeś? Tak mogłeś.

Feliksowi Netzowi, autorowi poematu 
Niech bestia zdycha oraz innych poezji.

W Mikołowie, 23 grudnia 2017 r.
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Wiersz o biednej, starej poetce

Trzymaj mocno kefir, biedna, stara poetko,
żeby nie wylał się na pościel, albo co gorsza
na twoje uda, chude i suche, niechętne jak
królik potrawce. Ale rękę z kubkiem potrąca
ci telewizor, jesteś mokra, suka twojego łona
wstrząsa tobą, a macica uwija się by coś uwić.
Między nogami wiruje ci kłębek cukrowej
waty na palcu chłopca? mężczyzny? Widzisz
tylko spermę kefiru, która ścieka, i nie więcej:
– Coś cieknie ze mnie, Jezus Maria, pali mnie
w gardło, nie trzymam moczu! Na ścianie
kolebią się cienie podpitych mężczyzn, których
uwalałaś. Gasisz papierosa nocnej lampki.
Za ścianą jęczą sprężyny taniej wersalki
i kwili uciemiężone ciało, wezbrane pąkami
róż, trzepocących się jak ryby na piasku,
a macica wznosi się ponad miasto jak balon.
Szukasz tych worków z piaskiem, żeby też,
ale od tego tylko ręce cię bardziej bolą.
Wycierasz się chusteczką higieniczną, kefir
pachnie chłopem i jego moczem, masz to
też w ustach, nad tobą fruwają ptaszyska.
Z ich gazetowych skrzydeł sypią się złote
pióra, więc chyba zasypiasz i spadasz
ze schodów najniżej, aż na skwer przed
chudym jak ty pniem śliwki mirabelki.
Łańcuch snu wrzyna ci się między wargi
wierszy i wstydu, więc niechętnie zlizujesz
z warg kefir i zawiązujesz nogi na węzeł.
Bo wierzysz jedynie jodynie, gdy się świecisz.

Jest świetnie, świetliście, przebierasz
kropki maku zmieszane z pieprzem słów,
który zwietrzał wcześniej, nim zwietrzyłaś,
że dzieci śmierdzą odchodami a potem
odchodzą, byle dalej. A jednak znów idziesz 
z tego gorąca, uderzającego tobą o lód,
do kuchni po kafar kefiru oraz szafir i szafran,
boso, w samej koszuli nocnej, przeźroczystej
jak obiektyw, którym przygląda ci się ktoś, 
kto cię widzi, lepiej niż ty siebie w szybie.
Jęczysz jak sprężyna taniej wersalki, gdy
kefir przecieka w ciebie, w tej białej zaspie
znowu zasypiasz, zasypujesz macicę
gradem, odskakującym od parapetu majtek.
Jakieś czoło chyli się nad tobą, całe w kolcach.
Unosisz się ponad łóżkiem, odpychasz się
od sufitu, wsuwasz język w spierzchnięte
usta, gorzkie i stygnące. Całe życie, całe
życie, żeby wyleźć z taniego lusterka
z gołą, cycatą babą pod spodem. Golić
pachy i zakręconą resztkę, brać do buzi,
połykać, gotować zupę jarzynową i żur,
to nie miało takiej głębi, jak wysikać się
w Mongolii, zrobić kupę na Ziemi Ognistej.
Biedna stara poetka miała fart, znów
o poranku mogła ubrać fartuch w kwiatki,
z którego kieszeni liczne bilety lotnicze 
chichotały w innych językach, niż ten.

Dla biednej, starej poetki, która wie, że to o nią chodzi,
odpowiadając na jej wiersze o psie, co pił piwo,
i innych postaciach.

Mikołów, z 3 na 4 marca 2018 r., po północy.
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Jerzy Suchanek

Oj, aj

Czy ja coś wiem? Co to jest coś, które
mam wiedzieć, pytam. I pytam od razu
coś, czym albo kim jest. Cisza, wiatr aż
przestał. Ale to coś pełznie we mnie. Jak
sen wzdłuż ud. I dotyka mnie. Dotykaaa!
Nie wiem tego coś, nie wiem czegoś, ale 
wiem, że niewiedza to nieposłuszeństwo.
Wiem, że wierzę w Boga, i wiem, że Mu
nie wierzę. Choć Go słyszę we mnie, to
nie słucham. Czy to może być to coś? To
coś czegoś? Między przedsłuchem i tym
zostawionym posłuchem? A co z owym
podsłuchem? Bóg to Ktoś. Ja wiem, wiem
Go. Jednak od początku mnie coś jest
między. Czegoś jest wielość. Po napięciu
powierzchniowym ślizgają się słowa
jak hydrometra stagnorum i smukleją ze
znaczeń i wyrazów. W napięciu mogę się
przejrzeć. Woda syczy od płomienia twarzy.
Żeby tak na wskroś się zobaczyć i też
coś przyłapać, gdy chce czegoś. O nie, nie
w tym lusterku, nie w tym ja, nie w tym
coś. Patrzę na siebie, nie w siebie. Oj!
A może jednak aj? Oj jak swędzi skóra.
Aj jak boli pod nią. Zwierzę w środku
wierzy w coś, w Boga, albo czegoś nie
sposób zrozumieć, czyli wiedzieć. One
wierzą w Boga, zwierzęta, które są obok
oraz te, z których ciałem zmaga się mój
zachłanny żołądek. Uderzam dłonią w to
napięcie powierzchniowe. Obsypują mnie
srebrne igły. Potem słyszę, że dla niej,
głodnej komarzycy, jestem najważniejszym
coś, czymś, czego nie może zabraknąć,
aby żyło to, co potem. Je mnie, więc ją, ot
tak, zabijam. A chciała mnie tylko uszczknąć.
Ja zjadam w całości i zabijam całkowicie.
Boże, one w Ciebie wierzą. Czy to jest to
coś? Ty ponoć możesz wybaczyć. Czegoś
w tym ukłuciu, ukąszeniu, uklęknięciu
brak. Jednym słowem, gestem, jednym
milczeniem, niedziałaniem rozpędza się
miłość i nieustannie nadaje rozpędu nie.
Nienawiści, nieobecności, niegodziwości.
Więc i ja Ci, Boże, wybaczam. Najpierw to,
że Ci nie wierzę, i najpierw to, że ranne
zwierzę modli się nadaremnie. I tu chyba,
oj, wiem coś, choć nie wiem, aj, czegoś.  
Jedyną wiarą jest ból, jedyną nadzieją
śmierć. Wiesz, chciałbym więcej. Nie dla
mnie. Dla nich. Dla tych, którzy dniami
i nocami wołają. Aj! Coś nam obiecałeś.
Oj! Nie chcemy więcej. Starczy coś mniej.

Mikołów, 21/22 maja 2016 r.
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Dla bałwanka

– O czym to mieliśmy? – nagle odpycha się 
od drzemki i poprawia rzemyki sandałów
Platona ciota wszystkich reżimów: byłych
i będących. Stoją pod ścianami, w bezpiecznej
i beznamiętnej odległości. Jakby wieszali
pranie i na wargach przywarowali klamerki.
Sznur huśta się, ale od głosów dzieci i psów.
A gdyby tak powiesić nad gwarną piaskownicą
sztandary polskich pułków, dywizji, armii?
Ciota zanosi się kaszlem pod ścianę, ręce
ją podtrzymują, doktorantki wyjmują piersi.
Nie wiadomo, czy ciota zdąży się posilić.
Spada na tę scenę czarny obrus afrykańskiego
powietrza, w zielone cętki. Czy to koperek?
Nie, raczej pietruszka, poszeptuje habilitant
od gatunków inwazyjnych. Przecież wiecie,
że to szczypiorek, szczypie w policzki spec
od modyfikowanej cebuli. Jedzie czosnkiem.
Kto jedzie? Drżą i z chusteczek jednorazowych
kleją sobie dywaniki. Jadę konno galopem 
przez ich dywagacje. Cążki racji szczypią 
ich w moszny. Ciężko oddychają, tulą się do 
cioty, jedności ojca i matki, jedności wielości
ojców i matowych matek. Szachy i inne matki 
nie są z nimi. Azja Mniejsza coraz większa, 
Afryka nie domyka morza, Europa ropieje. 
– O czym to mieliśmy? – niepokoi się ciota 
i odsuwa pomocne dłonie oraz w rozporku
zamek. Platon wkłada prawdę do reklamówki. 
Wiedzą, jak to się sprzedaje. Ale ich głowami
grają w piłkę i na piłce do metalu. Ciota
się miota tak jak oni, nagle bezgłowi i bez
głowni w swym rzewnym zarzewiu (syn
to tylko sny, córka za wysoka górka, 
a nawet syno-córek, czy córko-syn to
tylko ogórek, obskurek, brak ponurak,
bo sześciopak odwrócony nie był, nie
jest i nie będzie dziewięciopakiem, ale
o czym to mieliśmy? Mielić, międlić,
mydlić, miętolić, miętosić mięsa ciał?).
Idą środkiem, każdy i każda z włodkiem 
na wierzchu od południa do zmierzchu,
do nocy, do szarej pory na niebie. Robią
pod siebie i na siebie, a bałwanek wciąż
plecie pytania wianek: – Dlaczego deszcz
na nich szcza i co to jest włodek? – To
ta część w rowerku, między pedałami…
– A czy to prawda, że Cyganie kradną
dzieci? – O tym nie wolno mówić, ale
oni, jeśli w ogóle, to już nie… – To kto?
– A kto ci zepsuł rowerek? Azja i Afryka
sypie piach z ust Allacha w łańcuch,
cuchnie i puchnie puch posłuchu a ty
Europy duchu w bezruchu, w bezdechu.   
Platon to już tylko plafon. Chrystus to
taki chytrus. Roland mistrzem rolad.
Sobieski pilnuje wódki i papierosów.
Zakazano zakazywać zakazywania,
Bałwanku, topniej. Topniej, bałwanku!

Mikołów 10. 08. 2015, 9/10. 01. 2016



40

40 Migotania 58,59

P
R

O
Z
A

(…) Artysta-malarz Marc Efendi zaprosił go na wer-
nisaż. Miał przyjść z osobą towarzyszącą ale poszedł 
sam. Ta jego ówczesna dupa jak raz poleciała do 
Afryki w sprawie ginących oryksów, surykatek i kij wie 
czego jeszcze bo albo wierciła studnie w Afryce żeby 
jej nubijscy bracia mogli zaspokoić pragnienie albo 
wiecowała z innymi oszołomami przeciw globalizacji, 
ociepleniu i za powszechną równością ludzi, psów, 
selerów i marchwi. Nie było jej, to poszedł sam.

- Ty masz pieprzone szczęście! wrzeszczy Marc 
wciskając mu szklankę z whisky i mówi że Gwen też 
przyszła sama, więc naprawdę ma pieprzone szczę-
ście, bo to super-dupa.

- Gwen? Co to za imię Gwen? Kto dzisiaj nosi 
imię Gwen?

- Ja, powiedziała stojąca za nim Gwen a on się 
odwrócił i od razu pomyślał o Kim Basinger w 9 1/2 
Tygodnia. Siorbiąc drinki krążyli od obrazu do rzeźby 
a Gwen wspominała Układ Kazana i Fay Dunaway 
jako Gwendolinę Hunt. Przypomniał sobie jak bohater 
filmu, Eddie Anderson którego zagrał ten z dziurką w 
podbródku, Kirk Douglas, wjeżdża białym kabrioletem 
alfa romeo spider pod olbrzymią ciężarówkę ale nie 
po to żeby się zabić, nie, po to żeby wypróbować 
los. Ręka Boga, rozumiecie.

Od razu zobaczył te erotyczne sceny na kanapie 
w agencji reklamowej, stary drewniany zbutwiały dom 
nad wodą, pokręconego chorobą szalonego starca a 
do tego perskie dywany, jakichś Greków czy Ormian 
i szpital dla wariatów. No, jednym słowem Układ.

Obgadali na Wschód Od Edenu który Kazan reży-
serował według Steinbecka i Gości, których nakręcił 
według siebie a w których zemścił się na Steinbecku 
za zadry z przeszłości, bo kiedyś któryś donosił na 
któregoś do komisji do spraw działalności antyame-
rykańskiej, Kazan na Steinbecka a może odwrotnie, 

Sławomir Majewski
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nie pamiętali który na którego ale któryś donosił, jak 
to bywa między najlepszymi przyjaciółmi. Ile on znał 
takich przypadków z Polski, mój Boże kochany! No, 
mniejsza.

Potem jakiś Edgar nawalony wódą i gandzią za-
proponował im imprezkę u Güntera Glocka, jazz-
mana z Berlina który zlądował na kilka koncertów 
i był dobrym znajomym tego pisarza Grassa, no to 
pojechali bo wernisaż zdechł i zrobiło się nudno jak 
na pogrzebie ciotki szwagra Czombego a poza tym 
co im szkodziło? Nic.

Zajechali na drugi koniec Manhattanu a tam ten 
cały Glock wyondulowany jak zdzira, z kolczykiem w 
nosie i w uszach kobolda, podaje im drinki i nawija 
śmiejąc się jak po grzybach

- He he... że Günter był w Waffen-SS? No i co z 
tego? Waffen-SS, wielkie mi rzeczy! Ja was osobiście 
zapewniam że Günter był wtedy bardzo okej he he, 
zapewnił ich osobiście stojąc pod zwisającą z sufitu 
flagą ze swastyką he he he. Miał ochotę skuć mu 
mordę i rozdeptać jak gada ale był jego gościem 
i pamiętał jak po strajku w sierpniu 1988 Grass w 
gdańskim SARP-ie grzmiał na nich że socjalizm, Jaru-

zelski und Kiszczak są wun-
derbar i że es ist absolut 
nicht verstehen, warum 
polnische robole chcieć 
ich obalić. Wtedy też mieli 
chęć oklepać mu ryj i wy-
nieść na kopach ale kutas 
był z Gdańska jak oni a do 
tego ten Nobel no i bali 
się wrzasku komuchów 
całego świata że pobili 
wielkiego pisarza i nad-
ludzkiego humanistę. A 
czy ktoś mu zaglądał pod 
pachę? W tym wywiadzie 
dla Frankfurter Allgemeine 
Zeitung wyznał bez krępa-
cji że wstąpił do wojska na 
ochotnika podobno tylko 
po to żeby wyzwolić się 
spod niszczycielskiego 
wpływu rodziców a w me-
mułarach Przy Obieraniu 
Cebuli łgał że do Waffen-
SS trafił nie z własnej woli. 
Jasne, nie z własnej woli, 
wcielił go tam Immanuel 
Kant z nożem w zębach.

Słuchając wyondulo-
wanego hehehe pomy-
ślał że jeśli Grass, bywszy 
esesowiec a teraz hono-
rowy obywatel Gdańska 
z rondem swojego imienia 
na starym Wrzeszczu był 
okej w czasie niemieckiej 
rzezi świata, to Gestapo, 
komory gazowe, Menge-
le, Eichmann i spopielenie 
milionów Żydów, Polaków, 
Romów innych podludzi 
też były okej a Hitler był 
gentlemanem i społecz-
nikiem na miarę Schweit-
zera. Wtedy przypomniał 
sobie rozmowę tam, na 
Pograniczu.

- A to pieprzony Duń-
czyk! Jak ten bezczelny 

skurwysyn śmie porównywać moją technikę i eks-
presję do techniki i ekspresji El Greco? Ja mu przy-
pominam Soutine i tego drugiego Żyda, Chagalla? 
To jest niedopuszczalne! krzyczy tupiąc nogami jak 
dziecko, armator z przerażeniem wyszeptuje prze-
prosiny a wtedy tamten rzuca drinkiem o ścianę i 
jeszcze głośniej drze ryja

- Sram na twoje przeprosiny, pierdolony Wikingu! 
Ale raz-dwa mu przeszło i maluczko a siedzieli w 
najlepszej komitywie paląc trawkę, pijąc drinki i piwo, 
słuchając nagrań Pee Wee Russella z Theloniousem 
Monkiem z tego słynnego festiwalu w Newport.

- Moje obrazy przedstawiające ścierwa zwierząt 
wiążą się z motywem ukrzyżowania. Przypuszczam 
że właśnie takie oczy miał słodki Jezus, zanim. Bo 
takie oczy mają owce, zanim. Mam setki fotografii 
zwierząt tuż przed uśmierceniem, na których czuje 
się odór zapowiedzianej śmierci. Mają oczy jak ci 
Żydzi, Polacy czy Rosjanie w Auschwitz albo Dachau 
na te długie czy krótkie chwile nim ich zagazowali. 
Zagazowali a potem spopielili według niemieckiej 
precyzji i najdoskonalszego w świecie niemieckiego 
kunsztu zabijania. Ja to nazywam oczyma bogów, 
oczyma przerażonych bogów i ofiar bogów ofiaro-
wanych, no i to jest jedyna prawda o motywach 
dla których. I to tyle a propos mnie, Soutine i innych 
parchów, rozumiesz Gustafsson? Ale wtedy ten Gu-
stafsson miał już w swojej tłustej białej skandynawskiej 
dupie Wikinga i jego i Chagalla i Mondriana i Soutine 
i Modiglianiego i innych rzeźbiących,  malujących 
Żydów. Żydów? Żeby tylko Żydów! Miał w dupie i 
Żydów i Ruskich i Polaków i Cyganów i resztę wsza-
wych üntermenschów z ich technikami, ekspresjami, 
grą na skrzypcach, wynalazkami na miarę świata, 
patriotycznymi widoczkami i jarmarcznymi bohatersz-
czyznami.

Krzywą balistyczną olewał malowane gnijące 
ścierwa jagniąt czy krów, niemiecki Auschwitz w oku-
powanej Polsce po której ulicach spacerują białe 
niedźwiedzie i lisy polarne a dlaczego? A bo niby 
kiedy to było i a kogo to dzisiaj a poza tym miał co 
innego do roboty, bo z zapałem miętolił sterczące 
cycki Ovahimba-Lucy w kolorze czerwonego kakao, 
zadzierając jej nad pępek kusą spódniczkę ze skóry 
oryksa żeby polizać afrykańską dziurkę, słodką jak 
pralinka z różowym nadzionkiem, mniam!

No, powspominał sobie tamtą rozmowę i swo-
ją niegdysiejszą afrykańską królową Tjingee-Lucy-
Małą-Mery a czując że mu stoi jak dyszel popukał 
Gwen po ramionku proponując jej zostawić tych 
faszystów żeby chlali w swoim Oberkommando der 
Wehrmacht a oni tymczasem myk-myk i do jakiejś 
knajpki na whisky z lodem, gin z tonikiem, krewetki 
czy chińszczyznę albo jakieś coś i zapewnia że zna 
taką fajną żydowską czy irlandzką knajpkę całkiem 
niedaleko stąd

- To tylko parę kroków stąd, zapewnił ale ona 
szybko ucięła te jego kombinacje bo jak każda na-
palona suka wyczuła w nim oślinionego psa z pod-
niecenia drącego pazurami kaszmirowy dywan

- Ty a może po prostu wpadniemy do ciebie, 
co? Chyba znajdziesz jakiś alkohol w kuferku na 
strychu?

- W kuferku na strychu? Jajcara z ciebie! mówi 
a ta cipa unosi ramię niby to poprawić włosy a 
naprawdę po to żeby jej silikonowe pękate jak sal-
cesony cycki jeszcze bardziej się uwydatniły a do 
tego uśmiechając się niewinnie, pełną garścią ściska 
go przez rozporek za nabrzmiałego fiuta.

Wyszli po angielsku a że wtedy sierpień był gorą-
cy, poczuli jak powietrze klei im ubrania do skóry.

C  © H E  S  M
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Próba sił
Trzeszczą strachem burty starych łodzi,
miotają nimi zagniewane fale Bałtyku.
Porywcze bałwany zapędzają się na strand,*
szukając kutrów, co przycupnęły w zaciszu.

W plątaninie cum rozwrzeszczane mewy
wtórują rykowi zachłannej głębiny.
Rybacy czekają, aż się sztorm wyciszy.
Najodważniejsi już szykują włoki.**

Ławice śledzi garną się ku brzegom.
Szybko!: ciężarki, sznury i pływaki…
Kaszub mocuje knagi*** i wyostrza ster.
Srebrne oczka sieci znikają pod wodą.

Próba sił z naturą, spokoju, odwagi.
Sól trzeszczy w zębach, jak na plaży piach.
Przy checzy**** świątek pozostał. Modli się
za tych, co łowią w ten szkwał.

*/      plaża, brzeg, osiadanie na mieliźnie
**/    sieci
***/  cumy, liny
****/chata kaszubska

Gorset prababki Róży
Nie wiedział, że to ją boli,
gdy jej gorset co rano sznurowała służąca.
Czarujący uśmiech i imię Róża
znieczulały bolesny ucisk, dodając wdzięku.

Gorset dobrego wychowania.

Sztywne fiżbiny wpijały się w białe ciało.
Nie udawała, cierpiała w głębi serca.
Przecież podnosił jej wrażliwe piersi.

To nie była tortura, on sprawiał cudowne doznania.
W nim podobała się Jemu, choć łzy błyszczały
w oczach pełnych pragnień.

Falbanki, kokardki – wszystko to dla Niego.
Kochanek te pęta rozluźni.
W napływie czystej miłości pozwoli mu na to.
Pełna uniesień pomoże opaść pończosze…

Czy aż tak Go kochała?
Zrób to – szeptała, gdy ściskał jej wątłe ciało.
Mocniej – syczała, choć nie mogła oddychać.
Odpływam – usłyszał, gdy był już na szczycie.

Na jej dłoniach odbijał się ślad Jego pięści,
ostatni znak walki o upadłą miłość.

Gdańsk 22 luty 2017

Spacer po gdańskiej Starówce
Miasto Gdańsk pachnie morskim wiatrem,
co łzy osusza, tęsknoty rozwiewa.
Co na Motławie masztów białym żaglem
horyzont ozdabia, rozsławia Pomorze.

Stare kamieniczki wtulone w Motławę
rzeźbień fasady chylą ku jej lustrze.
Odgłosów tawerny słuchają niekiedy,
błądząc myślami po wiekowym bruku.

Szukając szczęścia zaklętego w bursztynach
wąskimi przechadzam się uliczkami.
Uśmiechy kramarzom, ukłon Neptunowi,
oglądam Starówkę na obrazach malarzy.

O jakaś ty piękna - aż dech zapiera.
Gdańsk dumny jest z ciebie i ja dumna jestem,
że tu właśnie mogę zagonione serce
w kolebce wolności złączyć z twoim sercem.

Gdańsk, 2017

Dziadkowe kamasze
Chata na skraju gdyńskiego lasu
pochylona w grymasie starości
- bliska sercu żywa legenda rodzinna

W kącie spowite kurzem i pajęczyną
stare dziadkowe kamasze
To one niosły go w 1920 roku do swoich

Na te pamiętne Święta Bożego Narodzenia
kiedy mróz i zaspy zasłoniły cały świat
Dziadek niósł choinkę dla mamy i taty

Znaleźli ją rano na progu Znaleźli też
Dziadka - w zastygłym uśmiechu
ogrzewał wigilijny poranek

Kamasze dziadka w kącie starej chaty
stoją tam od zawsze

Kawa turek
Chłodny poranek rzeczywistość za oknem
na stole czarny chleb i kawa Turek
Jej kawa - piła ją w samotności
- kawa przyjaciółka

Na emaliowanym kubku gołąb
a na opakowaniu on - czarny Turek
- uśmiechał się spod zakręconego wąsa
W kubku czarny lek na chandrę i biedę

Szukała szczęścia pragnęła wolności
O miłości bała się myśleć
Ulegając namiętnościom
wzdychała do piekła

W oparach drażniącej zmysły cykorii
jawił się on – szatan
Anielska błogość
i słodycz utraconej miłości

Piła ją moja babcia Rozalia i ja ją piję
dzisiaj płynny heban leję w porcelanę
- Turek expresso mokka
Nie czuję zazdrości

Przymykam powieki trzeszczy podłoga
siadam przy starym stole
i wspominam babcię
Babcia Rozalia uśmiecha się do mnie

Rozmowy codzienne
Co dnia przynosisz mi kwiaty w słowach
pachną jak róże kłują jak osty
niektóre mienią się barwami ciepłego lata
czasami zmrożą śnieżną bielą

skrzętnie utykasz je dla mnie w wersy
abym mogła rozkrzyczeć się w sobie
gorące usta tłumaczą wszystko
kiedy pozwalasz mi położyć głowę
na swoich kolanach znikają wątpliwości

nasze rozmowy codzienne jak kwiaty
na łące dawane w niedbałym bukiecie
na szczęście przyszłych dni
- czuję się kochana

2 listopada 2016

Zofia Maria Smalewska

Zofia Maria Smalewska – urodziła się w 1947 r. Choszcznie, od niedawna mieszka 
na stałe w Gdańsku. Lata młodości spędziła w Gdyni na Witominie. Ukończyła Aka-
demię Rolniczą w Szczecinie. Pracowała w administracji województwa słupskiego, 
a następnie zajmowała się agroturystyką.

Swoje zamiłowania literackie odkryła pod wpływem twórczości męża – pisarza 
Jana Stanisława. Zdobyła kilka wyróżnień za opowiadania i wiersze, wydała dwa 
tomiki poezji: „Ja Kobieta” (2015) i „Smaki życia i miłości” (2017) oraz powieść – „Saga 
rodziny Grzeszczaków – Od Laury do Zosieńki” (Marpress - Gdańsk 2018).



42

42 Migotania 58,59

P
R

O
Z
A

Dominika Ciechanowicz

Kiedy, pacholęciem będąc, poznałam rodzinę Borej-
ków, zapłonęłam miłością wielką i żarliwą, jak, nie 

przymierzając, Genowefa Bombke do Kreski. Własna ro-
dzina mogła się schować, szczerze mówiąc, z tym swoim 
nudnym M3 i oglądaniem telewizji – tam, na Roosevelta 
5, to było życie: cztery bujne siostry, grupa ESD i dyskusje 
o Platonie. Tam się szyło kiecki z fi ranek, gadało po łaci-
nie i kupowało Plutarcha zamiast czekolady. Czasem też 
malowało się wrogów na zielono. Postrzelona Ida trochę 
mnie onieśmielała, mięciutka Pulpecja – rozczulała. Zwykle 
chciałam być dziarska i zaradna jak Gabrysia, choć w 
chwilach szczerości przyznawałam przed własnym, odbitym 
w lustrze, dwunastoletnim obliczem, że więcej we mnie z 
nadwrażliwej Nutrii. Minus górne siekacze, bo moje akurat 
mieściły się w normie.

Wiecznie zatopiony w lekturze ojciec Borejko, gada-
jący do córek Seneką czy innym Owidiuszem, na długie 
lata stał się dla mnie ucieleśnieniem erudycji i kiedy 
w liceum zaczęła się łacina i wszyscy normalni ludzie 
stukali się w czoło, że po co to komu, ja rzuciłam się 
na nią jak łysy na włosy. Jak to po co, żeby wiedzieć, 
żeby być mądrym człowiekiem, myślałam i uczyłam 
się jak opętana.

I jeszcze ten bezcenny moment, kiedy udawało się 
wyłowić z tłumu rówieśników wesołe i myślące oczy 
jakiejś współfanki. Masz tu sól, dziewczyno z ziemnia-
kiem, powiedziała raz przy ognisku koleżanka druhenka 
i porozumiałyśmy się wszystkowiedzącym spojrzeniem 
Wtajemniczonych: tylko my w tym towarzystwie znałyśmy 
Bernarda i pamiętałyśmy, jak na wywiadówce strzelił 
gumką w Pieroga, a potem wybuchły mu piersi.

Śmiem podejrzewać, że w całej szkole było ich jed-
nak trochę więcej, tych współfanek, bo na wymęczonej 
okładce bibliotecznego egzemplarza po Kwiatu kalafio-
rze została tylko biała plama w objęciach z lekka wy-
blakłej Gabrysi. Stroniczki powieści również wskazywały 
na intensywne użytkowanie – tu kleks z truskawek, tam 
z czekolady, gdzieniegdzie jakby ślady łez (ciekawe: 
tych od śmiechu, czy tych od płaczu?).

Sparafrazujmy sobie niefrasobliwie jedną z ulubio-
nych bohaterek: ile takich współfanek znalazłoby się 
w każdej innej szkole? I w każdym innym mieście? W 
całym kraju wreszcie?

I odpowiedzmy sobie na to pytanie precyzyjnie: 
strasznie dużo.

O wyższości narodzin w PRL
Oglądałam raz wywiad z J.K. Rowling, w którym 

była mowa o Hermionie Granger. Autorka Harry’ego 
Pottera opowiadała o tysiącach listów, jakimi zasypują 
ją czytelniczki, dziękując za stworzenie tak fajnej postaci 
dziewczęcej. I o tym, jak sama w dzieciństwie despe-
racko szukała w literaturze podobnych wzorców: dziew-
czyn, z którymi mogłaby się zidentyfikować; dziewczyn 
definiowanych przez pryzmat charakteru i inteligencji, 
a nie urody. I o tym, jak z tych poszukiwań niewiele 
wynikło, poza jedną Jo March z Małych Kobietek, która 
nosiła spodnie i chciała zostać pisarką, kiedy jej siostry 
dziergały jakieś szmatki, nosiły sukienki i chciały głównie 
wyjść za mąż.

Zdumiałam się i zachwyciłam, uświadomiwszy sobie, 
jak znakomitym pomysłem było przyjście na świat w 
postaci w dziewczynki w czasach PRL-u: otóż ja zupełnie 
nie miałam takiego problemu! Moje dzieciństwo – nie 
tylko za sprawą Małgorzaty Musierowicz, ale też Krystyny 
Siesickiej i Joanny Chmielewskiej – pełne było fajnych i 
mądrych dziewczyn, z fantazją, energią i niebanalnymi 
pomysłami na siebie. Ja miałam problem wręcz od-
wrotny, bo czasem trudno się było zdecydować, kim 
chcieć być bardziej: czy produkować szaliki ze starych 
swetrów, jak Kreska (pomysł upadł z powodu dwóch 
lewych rąk), czy wzorem Gaby wskakiwać rano pod 
zimny prysznic (ten też upadł, bo zimno).

Potrafię opowiedzieć jedynie własną historię czy-
tania Jeżycjady, ale zdziwię się bardzo, jeśli okaże się 
ona tylko moją.

Na maturze wybieram łacinę, oczywiście. Zdaję ra-
czej spektakularnie i nawet przez myśl mi nie przechodzi, 
że studia mogłyby być inne niż humanistyczne. Ignoruję 
głupie pytania tych, co zdali trochę mniej spektakularnie 
i teraz idą na marketing albo ekonomię – z góry wia-
domo, że to oni lepiej sobie w życiu poradzą, więc co 
ja im będę tłumaczyć, co będę po tym robić.

Żyć będę i spróbuję być mądra, co niby miałabym 
robić?

I wtedy wydarzył się feminizm
A na studiach gender studies i nowe objawienia. 

Druga płeć, Kobiety i duch inności, rewolucja w gło-
wie. Tyle kwestii trzeba jeszcze przedefiniować; irytują 

ostrożne koleżanki, które boją się słowa feminizm, coby 
koledzy sobie przypadkiem nie pomyśleli, że one nie 
golą nóg. Płytkie gadki w knajpach, a tu trzeba świat 
zmieniać, trzeba kobiecą perspektywę wprowadzać 
do mainstreamu, trzeba czytać co stare i myśleć co 
nowe, dziewczyny, potrzebne są czyny; kiedy, jeśli nie 
teraz, kto, jeśli nie my.

Dziesiątki wykładów i lektur, setki myśli.
I – jak zawsze – w chwilach chandry i zwątpienia w 

ludzkość, powrót na Roosevelta 5.
Znam już, oczywiście, Kingi Dunin analizę Jeżycjady, 

ale na razie odkładam ją do pudełka w mózgu z napi-
sem „na później”, bo jeszcze nie umiem sobie poradzić z 
tym, że jeden ze świeżo odkrytych autorytetów krytykuje 
Ulubioną Pisarkę. Pomyślę o tym jutro, jak Scarlett O’Ha-
ra, bo coś mi tu nie gra w pomyśle, że mam się teraz 
z powodu tego całego feminizmu wyrzec wszystkiego, 
co kocham od dziecka.

Nie wyrzekam się niczego: piszę magisterkę o femi-
nizmie, a co kocham, to moje.

Tąpnięcie i złość
Wyjątkowo długo byłam czytelniczką bezkrytyczną; 

przytrzymywałam siłą klapki na oczach, ale one jakoś 
same z siebie próbowały zjeżdżać. Internetowe fora 
grzmiały już słusznym gniewem rozczarowanych eks-
fanek, wyśmiewających bezlitośnie puste miejsce w 
ramionach Róży i ostentacyjne Borejków bieganie do 
kościoła przy każdej okazji i bez. Małgorzata Musierowicz 
coraz ostrzej strzelała puszkami z konserwą; zgadzałam 
się w sumie ze wszystkim, co wypisywały w sieci wkurzone 
czytelniczki obojga płci i czytałam dalej. I bałam się 
przyznać, że we własnej głowie, za sprawą tego daw-
no odłożonego pudełka z tym co niewygodne, jakoś 
niepostrzeżenie przeszłam na drugą stronę. Na stronę 
tych, co z najwierniejszych odbiorczyń, zamieniły się w 
najzagorzalszych krytyków.

Nagle byłam jedną z nich. McDusię chciałam wy-
rzucić przez okno i zapomnieć o jej istnieniu, Wnuczkę 
do orzechów i Feblik zresztą też. Opadły mi ręce, kiedy 
Laura zakochała się w Adamie nie zamieniwszy z nim 
ani słowa i do tej pory zastanawiam się, czy oni dalej 
tylko milczą, słuchając Mozarta, czy jednak coś do siebie 
powiedzieli, zanim poczęli dziecię i dawny zbuntowany 
Tygrys zaczął nasłuchiwać do wewnątrz  i przepraszać 
własną matkę za to, że jest sobą. Łusia nagle wydała 
mi się bytem zrodzonym ze słownika, nie z człowieka, a 
Ignasia chętnie wystrzeliłabym w kosmos z tymi sonetami, 
gdyby nie nieśmiałe podejrzenie, że jest w nim jednak 
drobna cząsteczka samego Barańczaka. Józinka nawet 
mogłabym kupić z tymi śrubokrętami i piłką nożną. Tylko 
niechby tak raz w życiu urżnął się z kumplami celowo, 
w knajpie albo na imprezie, jak na człowieka w jego 
wieku przystało. A nie przypadkiem, w kuchni kolejnej 
Matki-Polki, sądząc, że pije jakąś czekoladową ciecz.

Gdzież tym postaciom do ich wyrazistych, pełno-
krwistych poprzedniczek, które biegały po Poznaniu, 
rozsyłając do obcych ludzi Eksperymentalne Sygnały 
Dobra albo ratowały małych bandziorów z opresji? 
Jakim cudem ten dobry świat pełen życzliwych ludzi 
zamienił się w jakiś nieprawdopodobny, snobistyczny 
bastion konserwatyzmu, w którym nawet te rzekomo 
zbuntowane egzemplarze dziewczynek słuchają ope-
ry, cytują z pamięci „Pana Tadeusza” i nie mają nic 
wspólnego z własnymi rówieśnikami?

No i gdzie te dialogi, przy których ryczałam po 
nocach ze śmiechu tak głośno, że sąsiedzi stukali w 
kaloryfer?

Pytania; coraz więcej pytań
Co się stało, kiedy zmienił się ustrój? Czy to koniec 

cenzury zadziałał na Małgorzatę Musierowicz, jakby 
jej ktoś odkorkował odpływ? Nagle można było pisać 
o wszystkim, więc zamiast subtelnych aluzji pojawił się 
nachalny papież, eksplozja ślubów kościelnych, zaprzy-
jaźnieni dominikanie i Borejkowie kupili sobie na Wiel-
kanoc osiemnaście palm. A potem pojawiły się złe, 
ostrzyżone na krótko i bezdzietne feministki, dmuchające 
cudzym córeczkom w niewinne twarzyczki dymem z 
papierosów.

To najtrudniej pojąć: jak można było, napisawszy tyle 
książek z ponadczasowymi postaciami i równie ponad-
czasowym ciepłem, nagle przejąć się bieżącym dyskur-

sem do tego stopnia, by zacząć bronić Jeżycjady przez 
atak? Jak można było zacząć ją psuć z powodu polityki? 
Przecież gdyby Jeżycjady trzeba było kiedykolwiek bro-
nić przed czymkolwiek, to wystarczyłoby wypuścić na 
front Idusię z puszką zielonej farby i ona własnoręcznie 
rozprawiłaby się z napastnikiem.

Ale nie trzeba było, jako żywo, nie trzeba było: Je-
życjada broniła się przecież sama.

Owszem, pojawili się krytycy, pojawiła się polityka, 
pojawiła się nawet próba stworzenia Antyjeżycjady. Tyl-
ko czy ktoś dziś w ogóle pamięta nazwisko stworzonej 
przez Kingę Dunin rodziny? Ja tam nie pamiętam, bo 
ja się w tych książkach wcale nie zakochałam, choć 
były swego czasu bardzo poczytne, politycznie słuszne 
i padło w nich słowo aborcja. W Jeżycjadzie zaś słowo 
aborcja nigdy nie padło; mało tego –  nieszczęsna Pyza 
zaszła w ciążę i urodziła dziecko tylko po to, żeby to 
słowo nie padło.

Nie pytać, nie kwestionować
Przetrząsam sieć, szukając odpowiedzi.
Z niedowierzania wylewam sobie na kolana cały 

kubek herbaty, kiedy dociera do mnie, że na oficjalnej 
stronie Małgorzaty Musierowicz wszelkie głosy krytyczne 
duszone są w zarodku, besztane jak niesforne dzieci albo 
oskarżane o brak kultury. Ma być tak jak jest, a jak coś 
wam się nie podoba, to się nie znacie, albo źle was wy-
chowali. I w ogóle sio. Tak mniej więcej Autorka traktuje 
obecnie cały zastęp rozczarowanych, kwestionujących, 
szukających odpowiedzi czytelniczek. Tak traktuje te 
tysiące fajnych i mądrych kobiet, które na jej fajnej 
i mądrej twórczości wyrosły z tamtych dziewczyn, co 
to z błyskiem w oku wyławiały się nawzajem z tłumu i 
pożyczały sobie zaczytane egzemplarze Szóstej klepki 
i Idy Sierpniowej.

Za pozwoleniem: sądzę że Profesor Dmuchawiec 
przewraca się w grobie.

Gieniusia
Złość trochę mija. Smutno mi któregoś dnia i zaczy-

nam czytać na głos Opium w rosole swojemu facetowi, 
który ma czterdzieści parę lat, jest krytykiem literackim, 
a o Musierowicz wie tyle, że jest. Facet śmieje się w głos 
za każdym razem, kiedy na scenę wkracza Genowefa, a 
potem prawie płacze, jak zbliża się awantura o Pieska. 
Ja już całkiem płaczę, bo wiem, co będzie dalej. On 
prosi, żebyśmy przestali, bo na kacu tego nie zniesie.

 Zamykam książkę i zastanawiam się, jak mogłam 
choćby pomyśleć, że ją zlekceważy.

Kawał dobrej literatury, ta Jeżycjada, obwieszczam 
wielką nowinę. Skacowany krytyk potwierdza, a potem 
zapada w sen. Na palcach podchodzę do najwyższej 
półki, tej z literaturą szczenięcą. Odstawiam Opium..., 
wyjmuję po kolei: Szóstą klepkę, Kwiat kalafiora, Brulion 
Bebe B.

Kartkuję nieśpiesznie, uśmiecham się do nich wszyst-
kich: do Cesi, do Gabrysi, do Bebe i do Damba. Do 
szczerbatej Geniusi i do zębatej Natalii. Do – chrzanię 
ich czekoladę – Kreski i do Bernarda w kitelku. I do 
Profesora Dmuchawca, który mówił, że trzeba wycią-
gać rękę do ludzi.

Dobrze wiedzieć, że zawsze tu będą.

D  C

PewNA hiStORiA 
cZyTanIa JEżYcJadY

Dominika Ciechanowicz – ur. 1982 r. w Elblągu; 
absolwentka politologii i anglistyki UMK w Toruniu.

Publikowała felietony, recenzje, opowiadania, 
wiersze i limeryki na łamach prasy literackiej i femini-
stycznej (m.in. Migotania, przejaśnienia; Zadra) oraz 
w serwisach internetowych (m.in. sZAFa – kwartal-
nik literacko-artystyczny, Wywrota.pl) i antologiach 
pokonkursowych.

W 2013 r. opublikowała powieść O pisaniu ksią-
żek i paru innych sprawach. W latach 2009 – 2011 
była redaktorką portalu Wywrota.pl, z którym w 
2011r. zdobyła nagrodę Papierowy Ekran.

Jako tłumaczka z języka angielskiego od 2008 
r. współpracuje z Muzeum Archeologiczno-Histo-
rycznym w Elblągu. Współpracowała również z wy-
dawnictwami Otwarte z Krakowa, Region z Gdyni i 
Telbit z Warszawy. Aktualnie mieszka w Islandii.
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Powtórnie przedstawiamy tekst, bowiem był niewłaściwie wydrukowany” (red.).
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1.
Ktoś wbiegał dysząc po schodach. Ciężkie, upo-

rczywe kroki; pośpieszne sapanie z towarzyszącym temu 
charakterystycznym dudnieniem. Potem dało się słyszeć 
nagłe klaśnięcie czegoś odlanego z plastyku. To pewnie 
włącznik od światła. Stara pani Felcia, szurając laczkami, 
błyskając załączoną latarką, oświetlając sobie w ten 
sposób drogę, podeszła o krok... Jeszcze bliżej, jeszcze o 
krok... O dwa, o trzy... Wreszcie szczęknęło żelazo przekrę-
canej od środka zasuwki górnego zamka. Zza chyłkiem 
uchylonych niepewnie drzwi buchnęło stęchłe powietrze 
ciemno rozrysowanej sieni. Goła, sina żarówka dynda-
ła na trzpieniu wykręconego drutu; trzpieniu trąconym 
prawdopodobnie czyjąś ręką. Mgława poświata kładła 
rozdygotane cienie, plamy. Lgnęły one do brudnych, 
grawerowanych ospowatymi porami, niechlujnych ścian, 
lśniących jeszcze gdzieniegdzie od resztek dawnej, ob-
tłuczonej teraz lamperii.

Wyrwana z niespokojnego snu, wyłuskiwała w po-
marszczonych, rozczapierzonych palcach mocno przerze-
dzone już włosy; przyschnięte, białawe ślady po leniącym 
się pędzlu. Ani chwili spokoju, przeżuwała złorzeczące, 
gęsto lejące się ciurkiem, mrukliwe słowa. Domknęła 
ostrożnie za sobą drzwi. Stała jeszcze nasłuchując, usil-
nie zdając się na coś czekać... Może wszystko w końcu 
ucichnie? 

Ktoś w dole rozbił bezsensownie butelkę. Odłamki 
rozerwanego szkła brzękliwie potoczyły się w ciżbie do-
chodzących niewyraźnie z ulicy odgłosów syren wozów 
strażackich czy może, nie była tego pewna, może i... 
ambulansów? Kroki, które słyszała wcześniej, umilkły naraz 
gdzieś, hen, u samego poddasza.

Wyczłapała znowu na sień. Zaczęła wspinać się 
wolno, zamaszyście po wybłoconych schodach; ciągle 
z zapaloną latarką w ręku. Wiedziona jakimś nowym, 
niepokojącym dźwiękiem, dotarła na chybił trafił do 
pierwszych, liczonych zaraz od lewej drzwi, oznaczonych 
tabliczką o inskrypcjach, brzmiących jak „Bibułowie”, 
zatrzymała... Z wnętrza, z tego mieszkania, doszedł ją 
podniesiony, początkowo mało zrozumiały, zapalczywie 
woskowy głos:

- … Oj, popieściłabym cię, po tym łebku, ho, ho! 
Urwisssie...! - I po chwili – ejże! Przestaniesz ty?!... Nie myśl 
mi nawet przerywać. Zawsze tylko go bronisz! Już ja tam 
dobrze wiem, co chcesz powiedzieć... Bezczelna, jeszcze 
będzie wywijać tą swoją wiecznie spuchłą, kapuścianą, 
poobijaną gębą. Myślał by kto! -  Wtórowało temu brzę-
czenie przekładanych niecierpliwie talerzy. - … Ach, co 
ja mam, co mam z wami, młodymi! … Mały, nie kręć 
się tak po tej brudnej podłodze, bo ci zaraz przyleję. No 
nie usiedzi, gdzie!... A ty, Karina, co? Ty znowu nic. Co z 
ciebie w ogóle za matka?! Zagrzałabyś mu lepiej jakiego 
mleka. Dziecko potrzebuje dobrze być odżywione... No, 
co? Może źle mówię?! Czego się znowu krzywi?... Gdzie 
jest, pytam się, ojciec tego dziecka? Chleje, potem wróci 
i zrobi burdę!...

- Nie twoja sprawa - odburknął drugi, równie kobiecy 
głos.

- No tak – podjął niewzruszenie ten pierwszy. - Nie 
moja. Najlepiej, jakbym nic nie mówiła. Tak by ci było 
dużo lepiej. A najlepiej, jakbym umarła, odwaliła kitę 
zaraz na miejscu... O tym myślisz, prawda?

- Wcale że nie...!
Pani Felcia, podsłuchując dalej, z drugiej strony, z 

sieni, mimowolnie powstrzymała przyśpieszony, spłycony 
dech.

- Co cię tak irytuje? - usłyszała znowu; stamtąd, tam z 
drugiej strony. - Że mówię prawdę? Jak możesz zgadzać 
się na życie z takim wstrętnym... Z takim alkoholikiem?! 
Nnn... No, nie rozumiem... Umiesz ścierpieć, gdy cię taki, 
skurwysyn, tłucze, że wychodzisz zawsze na kwaśne jabłko, 
a nie możesz mnie teraz ani chwili... I co, nie odpowiesz 
mi nic? Odpowiadaj! - Przy tych słowach rozległo się 
donośne uderzenie zaciśniętej pięści o stół, czemu za-
wtórowało zaraz zawodzenie rozpłakanego dziecka.

- Widzisz? Tylko go przestraszyłaś.
- Ale, córciu, pomyśl tylko...
- Nie chcę o niczym myśleć! - I po chwili: - co cię 

obchodzi?  Moja to rzecz, na co się zgadzam. No co?... 
Koniecznie chcesz wiedzieć?! No to ci powiem... Siedzę 
z nim, bo nikt nie posuwa mnie tak, jak on... !

- O, tak! Wykrzycz to jeszcze głośniej, żeby usłyszeli 
wszyscy sąsiedzi.

- No i co z tego? A niech sobie usłyszą. Niech na-
wet... o!...

- Proszę cię.....
- Prosisz? Teraz to ty mnie prosisz?!... Przecież chciałaś 

1
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koniecznie wiedzieć, nie?
- Dobra, już, już... uspokój się. Co ty w ogóle dziś 

piłaś?!...
Stara pani Felcia, przyczajona nadal z drugiej strony, 

przy drzwiach, usłyszawszy to poczuła się czemuś bardzo 
winna. Nieco zmieszana, chciałaby czym prędzej po 
kryjomu już odejść; nie widziana przez nikogo, wrócić 
najzwyczajniej do siebie. Już, już... odwróciła się powoli 
na pięcie...

I wtedy niespodziewanie odczuła silne ukłucie w piersi; 
nieznośny ucisk gdzieś w okolicy mostka – wżerało się 
to od środka, jakby z niej samej... w nią. W chwilę póź-
niej nie mogła wyciągnąć choćby przed siebie stopy, 
nogi. W oczach... pociemniały, niknąc szybko, kontury 
sieni. Hałas, dochodzący zza tamtych drzwi, zbutwiał 
nagle, skroplił się w coraz bardziej płaskawy, niemożliwy 
w końcu do uchwycenia szept. Tak więc pozostało jej 
osunąć się już tylko po smudze czegoś, co dawniej było 
ścianą – zupełnie jak jakiejś, pomyślą, że pijanicy... Upaść 
ciężko, zwaliście... Wyrżnąć głową o krawędź któregoś 
karkołomnego schodka... Zawał czy co?! Do kroćset! Czy 
to rzeczywiście, toto... białe, zimne...? Potknęła się, czy 
to...? Czuła, że traci równowagę... Czy to jest śmierć?! 

Blaszana, upuszczona przez nią bezwiednie, bez pamięci, 
latarka – odbiła się w nieskończonym locie od echa 
podłużnego pasma podłogi. Zgasła, poturlała głucho, 
jakby po wyciszonych, wyłożonych puchem jakimś, ni-
czym niewyciszonych stopniach...

Z głębi mieszkania starsza z kobiet spytała niemniej 
głucho:

- Czekaj, słyszałaś coś?

2.
Czy coś słyszała?! Och, czy słyszała! Ona widziała... 

Och, widziała ich dobrze!
Padający pod kątem snop zjełczałego światła lep-

ko przylegał do ich kościanych twarzy, jak jakiś upiorny 
ziąb w rodzaju sztucznego przedświtu. Przy stole toczył 
się jadowity spór – tężał w szorstki, niezrozumiały skrzek. 
Ulatując – tak myślała, wyobrażała sobie – niczym wo-
łania topielców, w czarny świat rojeń, piwnicznych mar; 
złuszczonych i zesuszonych, niczym sfatygowane odbitki 
niedorobionej kliszy.

- Popatrz no, Zbysiu, znowu się, kurna, napił – mówił 
jeden powoli, z rozmysłem. Wynurzał się niby szczupak 
z rozwodnionego zgiełku.

MiEdZiOrYtoWE ecHA
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- Bzdura, on już tak ma, nawet jak nic nie przełknie - 
Odchrząknął drugi z jakąś taką przesadną powagą, odlaną 
w powietrzu, jak jakiś relikt z przeszłości, pogrubiony w linii 
tonacji i wywinięty na lewą stronę.

Na co ten trzeci, że:
- Eee, to nie tego, Wiesiek, nie o to...
Joachim Bibuła poszperał chwilę po kieszeniach zno-

szonych spodni. Nie ruszał się od nie wiadomo jak długiej 
już chwili, zastanawiał czy to nie sen... Wreszcie  wtulił 
ciężkie: podbródek, wybrakowany myślą kark – w kołnierz, 
kołtun, kosej (widać znoszonej kurtki). Nieśpiesznie zacieśnił 
palcami zagliniaciałą skroń. Tak! Tak strzelę sobie w łeb. 
Wymruczał pod nosem.  Grubym, spuchłym, nabrzmiałym. 
Ale, tego... Czy w ogóle mam? Właśnie! Właśnie, że nie, 
żeby czemu, ale ot tak, po prostu, chłopsku... za co albo 
czy co? No i czy by... na skutek jakiegoś by skutku? Spró-
bował wyciągnąć z kieszeni hałaśliwie chusteczkę. Ciasne 
te spodnie, grymasił przy tym i syczał, i wyjąć, natrafić 
palcami rozwleczonymi tam wewnątrz, w środku, nie mógł. 
No gdzie, gdzie się podziała, stęknął. Zaciekły się zrobił 
na tępej, zleżałej twarzy; rozejrzał po cichej, spłoszonej 
knajpie. I machinalnie, wręcz z konieczności, wepchnął  za-
czerwienioną twarz w jedno przeciągłe szurnięcie rękawa. 

Najpierw musi być chyba jakaś prosta przyczyna? Potem 
dopiero by mógłby, zaburczał basowo, skutek... No, no, 
no... bla, bla... skutek wylazły na tego, no, na wierzch z 
powodu wcześniej wywąchanego skutku.... Ale! To mydło 
maślane... Mhm, ale tak strzelić sobie w łeb?!... Po drugie, 
czym? Chyba jedynie wałkiem od wałkowania ciasta... 

Nagle poczuł czyjeś potrząsające nim ramię. Raz po 
raz, wyżej i niżej. Czego?! Rozchylił powieki. Chwilę siedział 
tak w bezruchu, w zapętleniu: sen, albo i nie sen? Tego 
tam, znaczy, tak tylko... Potarł kciukiem po skulonym karku; 
czuł się jak ktoś po kilkugodzinnym biegu krętą, górzystą 
ścieżką. 

Przed sobą miał płochą, pobladłą twarz – zdaje się - 
no, kogo, kogo?... Coś tam jeszcze, jak mu się zdawało, 
burczał. Niski, szarawy człowieczek w szarym garniturku. 
Wytarty trochę już w łokciach. Z gładką, górującą nad 
brwiami, lśniącą łysiną. Z wielkimi, nasuniętymi na krzepkie 
poroże nosa, grubymi szewskimi szkłami. Z dwoma białkami 
wklaśniętych tak jakoś do środka policzków.

- Aha, to znowu ty! Powinienem się był tego spodzie-
wać - potrząsał dalej nim tamten.  – Trzeci raz z rzędu 
w tym tygodniu. Powtarzam po raz kolejny: to nie jest 
noclegownia.

- Że co?
- Ach, co i co! Jeszcze się głupio pyta. No, już! Wy-

nocha, won! - wymachiwał rękoma. - Zabieraj się, bo 
zaraz zamykamy. Grubo już po dwudziestej drugiej.

W zdumieniu wodził wzrokiem po stropie, po ścia-
nach, nadal nie rozumiąc... Wokół: wyłupiaste gejzery 
chorobliwie pożółkłych lamp...

- Wczoraj było to samo – powiedział Krzysiek, rozej-
rzał się i wydął gębę do Zbycha, jednego ze swoich  
kompanów.

Obaj wyszczerzyli zęby i sięgnęli po kufle piwa; trzeci 
gdzieś zniknął. Inni odwrócili kolejno głowy, łeb w łeb, 
jeden po drugim; trzy, cztery, pięć... Palców by mu za-
brakło, takie i siakie, żeby to zliczyć. Zewsząd dochodziło 
szuranie butów, plaskanie szkła – bełkoczące kłapiska 
powykręcanych twarzy. Rozcięczony barszcz rozmów. 
Popłuczyny jakieś, bla, bla...Wszystko to kołysało, rozle-
wało się  szeroko po przyciemnionym wnętrzu... Chlustało 
falami zgiełku, ława za ławą, pieniło, chciało by może 
wrzeć... Tylko te lampy stały czy też wisiały ciągle w tym 
samym miejscu, jakoś nienaturalnie, jak ululane.

Nagle rozlega się skrzypnięcie ciężkich, drewnianych 
drzwi głównego wejścia, z tyłu, od strony przedsionka;  
zbliżające się już do nich, ostro dźwięczące kroki. Obaj 
stają jak wryci. Nowo-przybyli to – Piotrek Wołowiak i 
Wojtek Siodłeczko, zwany Kościstym, Stench.

- Serwus, Achim! - woła któryś.
-  Eee, że się, kurca, tak spytam panów... Panowie 

się znają? Tak, znaczy, na per to ten...?  - Przy tych 
słowach, gospodarz, zaciera spotniałe, drżące z prze-
jęcia ręce. - Możecie go, chama, tego to tu, że się tak 
za-pytam, wy-rażę...

- Na per niby... to tę? - szepta ten większy, kościsty, 
do tego drugiego. - Pierdzieli, jak jakiś ... No, słowo daję, 
na per to tę, powie ci to...

- E, tam, przeżywasz – krzywi się, udając niejakie 
zainteresowanie drugi; ten bardziej jest krępy, krągły, 
wyraźnie też niższy.

-  … Możecie go, chama – podejmuje na nowo 
gospodarz – wyprowadzić, wywlec to stąd?... Tyle razy 
już powtarzałem, że tu nie noclegownia ani przydrożny 
hotel - Przekrzywia nienaturalnie głowę, utykając pomię-
dzy słowami, niespodziewanie milknąc.

- Twój teściu, znaczy stary pan Paruch, prosił, aby 
cię znaleźć – rzuca Piotrek, dochodząc,wprost do Bibu-
ły; zignorowawszy tym samym tamtego. - Od przeszło 
tygodnia zawraca mi tym ciągle, no że... wiadomo co 
– podciąga w pasie demonstracyjnie, widocznie za luź-
ne, kraciaste, żółtozielone spodnie. - Nachodził mnie w 
pracy, w domu, w drodze między jednym a drugim, tak 
na ulicy prosto... Znajdź go, mówi, znajdź go, prosi... Prosi 
niby, a tu mi się do ucha drze, że mało nie ogłuchłem 
przy tym!... Wiem, wiem, mówi, że ty jeden, no co, jak 
co, ale ty jeden, Piotrusiu, toto potrafisz. Ja mu na to, 
że guzik to taka prawda... Ale tam już, mówi. Wywąchaj 
gdzie to, gdzie łajza, zakała... siedzi. Znajdź go, psiekrwie, 
mówię. A mówię ci to, Piotrusiu, po dobroci, a nie żeby 
zaraz po złości. Przecież mnie znasz... No jak, znajdziesz, 
spróbujesz chociaż? Szlag mnie zaraz, jak się ochlaptus, 
kuty to łeb, nie stawi do poniedziałku rana!... Znaczy się, 
w domu, mniemam. A jaki to wściekły był? Że ho,ho-
,ho!... Jak byk. No, no, myślę, ładnie... Ładnie musiałeś 
tamtemu za skórę zajść. Ładnie, że nie ma co... Piana 
szła mu z gęby, zastygała, bo to przecież był mróz, tak 
długo, dopóki nie starł jej wierzchem ręki, o, tak i tak, 
w ten sposób właśnie, o tak, jej ruchem ręki nie zmył... 
Patrzę, stoi, pali fajkę, mlaska, wszystko, widać, na byle 
jak mu jest, butem szura... I tylko powtarza jedno i to 
samo ciągle aż do znudzenia w kółko: znajdź go, ccc, 
albo: przeklęty, psiekrwie, ccc, ochlaptus, moczymorda 
jedna... Tak to... Tak to mówił, wyrażał się... Podobno 
komornik był.

Bibuła na to jakoś tak dziwnie, głucho, drętwo:
- I co? Co z nim?
- Co, co!? Zapieczętował lodówkę, automat i obydwa 

telewizory. Tak mówił twój teściu. Mówię mu, że muszę do 
pracy. Dobrze, dobrze, mruczy, to tu się akurat nie pali. 
Do pracy możesz równie dobrze iść jutro. Ja mu na to, jak 
to, że się nie pali, albo że jutro? Ano, no tak, kiwa głową. 
No i tak sterczy... Sterczy, mówię wam tu... jak nie wiem 
co! Z łapskami rozrzuconymi, jedną, o tak – demonstruje 
w powietrzu – na ścianie, drugą wczepioną wszystkimi 
pięćdziesięcioma palcami w ościeże drzwi. Potem pyta: 
znajdziesz? Ale co ja miałem, co mogłem wtedy zrobić? 
Znajdę, poszukam, przyrzekłem ugodowo...

Podczas trwania tych słów, Bibuła, sprawia wrażenie, 
jakby mało co do niego z tego wszystkiego docierało.

… - Jak się, cham jeden, nie znajdzie – kontynuuje cd. str.48
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cd. ze str.47
Piotrek – my go won z dom. Pozew o sprawę rozwodową 
do sądu już napisany. Ot tylko na pocztę go zanieść. 
Opłacić. Wrzucić do skrzynki... Tak kazał przekazać, na 
wypadek, gdybym cię jednak znalazł. No to, zacząłem 
cię w końcu szukać. Stench właściwie się tak tylko przy-
padkowo przyplątał – wskazuje Siodłeczka, wałęsające-
go się bezczynnie z tyłu, z boku, z rękami w kieszeniach 
płaszcza, łypiącego ospale, niby to spode łba, jakby i na 
Bibułę, a jakby i na nikogo w ogóle. - Słyszysz? Słuchasz 
mnie chociaż, Achim? Nie powiesz nic?

- A nie, nic tam, tego... nie powiem! - wybucha opry-
skliwie Bibuła. - A z nim też, tfu... Nigdzie, kurde flak, aaa... 
Absolutnie nie pójdę!- To mówiąc wskazuje pogardliwym 
ruchem obłego, skutego niedbałym zarostem podbród-
ka, na gładko wygolonego Stencha.

- Jak to, no, że nie pójdzie? - na to do siebie Piotrek. 
- Powariowali wszyscy. - Później głośno; dużo spokojniej-
szym już tonem: - słuchaj, Achim – zwraca się twardo do 
krzywo jakoś patrzącego na niego Joachima Bibuły. - Nie 
mam najmniejszego zamiaru wyciągać kogoś stąd siłą. 
Ani mi to jest w głowie. Słyszysz? Dość już czasu z twojego 
powodu namarnowałem. Znalazłem cię, bo i zgodziłem 
się ciebie znaleźć. Na nic innego się nie zgadzałem. Ro-
zumiesz chyba, co chcę przez to powiedzieć?... Zresztą, 
to jest tu mało ważne... Masz dwie nogi, dwie ręce? 
Kaleką nie jesteś przecież. Samemu do domu trafisz, jeśli 
już taka wola... Jak nie, nie moja sprawa. Choćby, jak to 
mówią, na czterech. Tak czy też siak... Chociaż bardziej 
wydaje mi się – lustruje uważnie przez chwilę tamtego, 
jakby coś kalkulował, jakby coś... - że raczej już siak – 
kończy i naraz gwałtownie okręca się w miejscu – no 
nie? Jest tak, Wojtku, albo czy nie jest tak?

Tamten namyśla się przez dobrą, pełną napięcia 
chwilę. Jakkolwiek raczej zdawkowo, płasko; udając 
bardziej, że myśli, aniżeli myśląc przy tym cokolwiek. Po 
czym oschle, z połowiczną niechęcią, nieco zmęczonym, 
sflaczałym głosem:

- No niezupełnie, Piotrku... Powiedziałbym, że jest tak 
w pewnym sensie, a w innym, że nie jest tak...

- Co ty mi tu... Co pleciesz?! - unosi się, słysząc to 
Wołowiak. - Po drodze inaczej ze mną gadałeś. Kto tu 
z nas dwóch ma większą rację, ja czy Achim?!

- Właśnie ci mówię. Bibuła, mówię, ma większą, bo 
ja... Ja bym też z nim, z takim... nigdzie środkiem ulicy 
nie szedł, nie pokazał ludziom na oczy.

Piotrek na to, srożąc się i tracąc całe opanowa-
nie:

- Szlag mnie zaraz!... No to, no to... O czym my tu w 
ogóle, do czorta, gadamy?! Zmówiliście się czy jak?!

Przysłuchujący się temu, stojący tymczasem tak tro-
chę na uboczu, odsunięty od nich właściciel lokalu, 
raptownie purpurowieje.

- Takie sprawy załatwiajcie sobie gdzie indziej. Wcale 
nie muszę tego słuchać! - wybucha. - Zabierajcie się 
stąd...

-  Ty, stary, się do tego nie wtrącaj! O co ci, Wojtek, 
znowu chodzi? Czemu wy się obaj tak zażarcie niena-
widzicie?! Nic z tego nie rozumiem...

- O to właśnie tu idzie – odpiera ponuro Siodłeczko 
– że nie rozumiesz.

- No i? Ciągle, cię, was... Ciągle czegoś... – tu: Piotrek 
urywa, widząc poruszenie się gospodarza, który znowu aż 
cały zgęszcza, zbiera się cały w sobie; zapewne po to, 
myśli, aby powtórnie znowu z czymś tam nowym, niepo-
trzebnym się wtrącić; tak właśnie myśląc, obwiniając go o 
to niejako już z góry, zwraca się nachalnie i obcesowo w 
jego stronę: - Ty, stary, weź... za ten czas sobie posprzątaj, 
albo popatrz na to, co trzymasz na zapleczu - wskazuje 
mu boczne drzwi skryte częściowo za bufetem - I postaraj 
się nam przynajmniej tak teraz na pewien czas, no nie 
żeby przeszkadzać. Jak już wdepnęliśmy na ten temat, 
trzeba by... do końca go... - Pstryka palcami, przełyka 
ostatnie słowo; potem patrząc wprost na Bibułę: - Może 
ty mi to, Achim, powiesz? - I znowu do siebie: - Niech 
to wszystko... szlag mnie zaraz tutaj...!

Zbesztany właściciel knajpy chyłkiem odchodzi, od-
dala z niemą skargą, wypisaną na bladej, wyciętej jakby 
żywcem z papieru twarzy. 

Siodłeczko robi się fioletowy; zaczyna się wiercić, 
kręcić, bezsensownie dreptać tam i z powrotem. Ale 
już nie jak ktoś byle postronny. Bibuła, naburmuszony, 
krzyżując ręce cofa się parę kroków do tyłu, opiera bar-
kiem o masywną, tynkowaną kolumnę, jedną z szeregu 
tych, jakie...

- Po co to to w ogóle ruszać? - odzywa się naraz 
Stench. W jego głosie można wyczuć pewną ledwo 
hamowaną gwałtowność. -  skoro z góry to by, na mój 
rozum, można... - urywa, po czym podejmuje, poprzed-
niego wcale nie kończąc: - dobrze jest tak, jak jest! Ani 
ja sam nie chcę z nim mieć niczego wspólnego, ani on 
ze mną nic nie chce. Sprawa, po naszemu dość prosta. 
Lepszego układu ty, Piotrek, dla nas nie szukaj. Nie wy-
najduj tu dziury w całym, nie próbuj nas godzić...

- Oho, no, jeszcze czego! A co ja dobra wróżka je-
stem?! Po prostu was tylko nie rozumiem...

- A Głaszczuka rozumiesz?
- Głaszcz... A zaraz. Czemu akurat jego?
-  Bo trudniej chyba zrozumieć kogoś, kto chce się 

zabić i skacze z wiaduktu...
- Ale jak to, że zaraz skacze? Przecież Bibuła był 

świadkiem...
-  No tak, i to koronnym. Powinni go pokazać w 

programie, jak to leciało: „Nie do wiary”?
Piotrek Wołowiak, Wojtek Siodłeczko, jak też odsunię-

ty, oddalony od nich, schylony gospodarz,sprzątający 
opróżnione kufle po piwie, po innych dawno nieobec-
nych klientach; wpatrują się tępo w zasłuchanego w 
powyższą wymianę zdań Joachima Bibułę; czekają, co 
powie. Pierwszy – nie wiedząc co myśleć, z foremką 
głupawo odlanej, bezmyślnie wyprostowanej twarzy; 
drugi – drwiąco, jak gdyby z cichym, skrywanym, acz 
nie za dobrze, odcieniem tryumfującej przekory. Trzeci 
– w głębi duszy - tak ja ten poprzedni, a na zewnątrz, 
z wierzchu – dokładnie, jak pierwszy. Bibuła tymczasem, 
z miną zasnutą ciasnym kneblem ponurej zadumy, spra-
wia wrażenie, jakby powietrze łapał na zapas. Rozciera 
wielkie, sękate dłonie, ale nic jakoś nie mówi. Dopiero 
po odczekaniu dłuższej chwili, stwierdza, że wszystko to 
„bzdety”.

-  Nie wciskaj nam kitu – naskakuje na niego Sio-
dłeczko. - Powiedz nam jak to wtedy było z Maćkiem, 
opowiedz nam szczerze, może w końcu dowiemy się 
prawdy... Że też cię sumienie po tylu latach jeszcze nie 
udławiło!

- Wina... O, tak! Zawsze, kurde, szuka się czyjejś winy! 
Myślisz może, że sam się tym nie obwiniałem, że było... Że 
to tak ten... tak łatwo po prostu z tym, albo tamtym, do 
porządku jakiego dojść...? Zresztą, skąd możesz wiedzieć, 
co się wtedy, tego...  Co się w człowieku robi.

- Widzisz? - Kościsty, w odpowiedzi, poszturchuje nie-
znacznie Wołowiaka - Widzisz, nie mówiłem? Próbuje nas, 
menda, nabić jak glizdy, w butelkę! Wszystko to nic nie 
warte sztuczki... Chodź. Szkoda na niego czasu, pijany 
jak bela i mu się kiełbasi...

-Zaraz! - woła za nimi właściciel knajpy. – Wychodzi-
cie, a on?!Zabierzcie go...!

3.
Chwilę poszperał po wszystkich kieszeniach spodni.
- Ty – trącił łokciem tego, siedzącego najbliżej – Masz 

dobić do piwa?
Tamten wyciągnął, wydłużył kosmatą łodygę szyi, jak 

indor, zaświdrował guzikami zaropiałych patrzołków, ze 
słowami, podartymi jak kapcie:

- A odczep ty się!
Raptem pociemniało mu w oczach. Coś dziwne-

go przeciskało się między rzędami wspak; na burych, 
owalnych... może i ołowianych piętach. Gorączkowo 
pomacał zagliniaciałą skroń, nie dowierzając własnym 
zmysłom.

- Tego... – stęknął dość apatycznie, zupełnie zrezy-
gnowany. Po czym, nawet nie dokończywszy, chwiejnie 
wytoczył  głównym wejściem na zewnątrz

 Z rozoranymi w bezgłośnym geście dwoma poprzecz-
nymi liniami ust, zdawał się ssać mleczny, mroźny smog 
czochradła stróżek wydychanej w ten sposób pary. Czła-
pał, utykając na lewą nogę. Z nieznośnym uczuciem cze-
goś w rodzaju stąpania w pokłosiu na wpół skostniałego 
owsa czy żyta. Może nawet uryny, tego zgniłego kwiecia! 
Szydził, uśmiechając się przelotnie do jakiejś mijanej po 
drodze blado oświetlonej witryny sklepu.

Dworzec majaczył w mętnej, latarnianej poświacie, 
nieco tak trochę na uboczu, w tle. Na taflach wszystkich 
okratowanych szyb, okien wychodzących na podwórza-
ny ziąb, widniały jego wyżłobione za pomocą mrozu, 
szronu, słoty... płaskie, miedziorytowe echa pomrocz-
nych zórz. W sutym zmierzchu czerniły się smołowato 
zwieńczenia raczej niewysokich, murowanych domów 
czynszowych, najwyraźniej wciąż zamieszkanych, mimo 
opłakanego stanu. Do nich zdawały się tulić drzewa o 
gałęziach ogołoconych z liści. Z rzadka poprószał śnieg. 
Rozwiewane tu, ówdzie, siam... białawe okruszyny, jakby 
i prześmiewczo, płatek po płatku, padały to tu, to tam; 
drobne i chuderlawe, podobne jakimś bezużytecznym 
plewom. Nie jest to manna z nieba, myślał smutno, ptaki 
nie będą z tego miały nic. Tak szedł, sapał, właściwie 
wlókł się – zapatrzony w stronę dokąd pocwałował w 
pędzie ostatni pociąg. 

Dostrzegłszy go, Karina, uśmiechnęła się lekko, tro-
chę przewlekle i sztucznie. Zatasowała dłonią w czarnej, 
wytartej rękawiczce ze skóry; zamachała na niego. Hej, 
tu... Tutaj jestem! Jakby chciała zakrzyknąć. Minęła za-
spę, jak karciarz z karcianą gębą, powstałą nagle od 
stołu do gry w niecne karty; przedarła przez narowiste 
miauczenie kota. Z nadzieją – no, na co? Musnąwszy 
rozzuty, spłowiały kosmyk, zakołysała pstrą, błyskotliwą 
łuską kutego kolczyka. Gardłowo coś burkła, skinęła 
na niego, grzebnęła schodzonym trzewikiem; racicą – 
pomyślał – w zmarzniętej grudzie zapuchłego śniegu. W 
światłach neonów zadrgały mdławo bure pończochy, 
niesione drobnym tupotem trzepoczącego się na mro-

zie truchtu. Nabiegłe nocą, rozpięte poły popielatego 
płaszcza, wywijały się lewą, tą od podszewki, to znowu 
prawą stroną – smagane uderzeniami w przód wyrzuca-
nych, nęcących wzrok, litych kształtów kolan.

- Gdzieś ty się. Łajzo, chamie, włóczył?! - rozdarła się 
zaraz szorstko, stając zdyszana parę kroków od niego. 
- Wszędzie cię szukam... Głuchy jesteś?! Ach, co za ga-
moń!... Ludzie już wcześniej mówili mi coś takiego o tobie, 
przestrzegali mnie przed tym. Ale ja nie wierzyłam...

- I źle zrobiłaś – uciął. - No, co? - skrzywił się – za-
dowolona?!

- Świnia!
- Żż... Że ten, że ja niby? Do mnie to, kurde flak, 

mówisz?!
Niespodziewanie, nawet dla samej siebie, dała mu 

zamaszyście w twarz. Skórzane rękawiczki, jakie nosiła, 
szyte były grubymi nićmi.

Odepchnął niecierpliwie jej rękę i zaniósł się kasz-
lem.

- Milcz! - Zagroziła uprzedzająco. - Jeszcze jedno sło-
wo, a oberwiesz z drugiej i trzeciej strony... Nawet się nie 
odzywaj, bo pożałujesz!

Ale...
Czy tak to było? Dokładnie tak?

4.
- Ogłuchłaś?! Pytałam cię o coś. O czym ty my-

ślisz?
Za ścianą, za drzwiami wychodzącymi na pogrążoną 

w półmroku sień, w mieszkaniu oznaczonym tabliczką: 
„Bibułowie” dwie kobiety, plus jedno dziecko, toczyły 
swą archaiczną kłótnię.

- Nie mów, że nie słyszałaś?!
- Co miałam słyszeć?.
- Na sieni, na klatce... Jakby się coś turlało, a potem 

uderzyło i jakby coś jeszcze... Ach, odsuń się, zejdź mi w 
tej chwili z drogi! Trzeba to sprawdzić, nie?

Drzwi z miejsca gwałtownie otworzyły się szeroko 
na oścież z typowym skrzypnięciem. Starsza z kobiet; 
przesadzista, baryłkowata, w wiśniowym swetrze i szarej 
plisowanej spódnicy – pozostawiwszy młodszą, z tulącym 
się do niej cztero-, może pięcio-letnim chłopczykiem, 
wysunęła ostrożnie nos, po czym zniknęła cała w prze-
pastnej ciszy klatki schodowej.

Po chwili dało się słyszeć dramatyczne: „O, matko 
boska!”i dalej:

- To przecie pani Felcia... To Felcia Obłachowska. 
Diabli nadali! Karina, chodź no tu... Przestań się tak głu-
pio już gapić, tylko piorunem rwij do pani Klemens... tej 
spod trzynastki. Niech ta dzwoni zaraz na pogotowie... 
Czego tu jeszcze sterczysz?

Młodsza, chuderlawa blondynka, z nogami w baka-
liowych, prążkowanych rajstopach, wychodzących spod 
typowo kuchennego fartucha, w malownicze warzywa, 
a tak w ogóle to w dynie, – ani myślała ruszyć się jed-
nak z miejsca. Z rozdziawioną buzią, jak do pacierza, 
wpatrywała się niemo w ciemny, nie za bardzo wyraźny 
kształt, leżący na półpiętrze przy podnóżku od starej 
balustrady.

- Ogłuchłaś?!
- Przecież... Ona nie żyje...
- Skąd ty to możesz wiedzieć?!
- Widzę przecież, bo się nie rusza, nie jęczy... ani 

chyba też nie oddycha.
- Nie kracz! Już to osądzi lekarz, albo czy kto...

5.
Pani Felicja Obłachowska jeszcze w kwadrans po 

przebudzeniu wsłuchiwała się w monotonne tykanie 
przemijających sekund; maszynerię czasu wyrażaną za 
pomocą... Zaraz, zaraz.... Przemlaskała coś półgębkiem 
przez sen, usiłując rozewrzeć ociężałe powieki. A tak, 
tak, tak – przytaknęła... Snuł, dymił się, jak ten, jak no... 
światło, poblask... Jak uh...

Śniło jsię jej wielkie oślepiające słońce, wygładzające 
cicho stwardniałe liście. Snuł, dymił się za nim przewiewny 
poblask – puszysty, ciepły; tak, iż wydawać by się mógł 
nieledwie miękkim. Często omdlewał, rdzewiał i chudnął. 
Chował się gdzieś w wieczerniku, głodny. Jak dziecko 
chyłkiem, pod gałęzie pachy - podtykał, wtulał swą 
jasną główkę. Upadał w krach zakamarków, błoni... W 
owalnych sęków zaprzepaszczał się gaje; cisowych dolin, 
świerku, jałowca; we wczesnym szkle, szronie lnu borowi-
ków... i płaczu kory; mchu, co sucho gdzieś w głąb nich 
cieknie – w nieprzeniknioną toń brodu rwących...

Na jawie; rozbudzona, ale jeszcze nie tak do końca, 
wyłuskiwała w pomarszczonych, rozczapierzonych pal-
cach mocno przerzedzone już włosy. Później odruchowo 
przygarnęła dłonią niedościgłe wspomnienie ulubionej 
pościeli. Wszystkie zegary stały, jakby zaklęte w nicość, 
zagadkowe bim-bam, jakże jej tego brakowało...  Przez 
chwilę zastanawiała, gdzie zapodziała lacie. Potem usia-
dła, wygramoliła ze zwoju tchnącej zaduchem powłoki 
cielesnej.

D  G

MiEdZiOrYtoWE ecHA

MiEdZiOrYtoWE ecHA

O
P

O
W

IA
D

A
N

IE



Gazeta Literacka

49

49

P
O

E
Z
J
A

Aleksandra Lewandowska

Kamienica
W ciemnych kamienicach miasto pisze własną mitologię,
stwarza własną przestrzeń. 
Kamienną, betonową powłokę zarastając 
wieczną przed-nocą.

Żydowska dzielnica dawną śmiercią oddycha. 
Na parterze kamienicy numer piętnaście pożar wyjałowił wnętrze.

Teraz jest kawiarnia
i kto puknie trzy razy w tamte stare drzwi – 
–  ale w wieczornym gwarze
nikt nawet nie usłyszy tych, którzy przyjdą boso i otworzą przed nami 
całe przestrzenie objawienia.
 

Kosmos
Po omacku poruszamy się w świetle gwiazd nad głowami. 
Jasność i przekaz wzmacnia ciężki mrok tamtego miejsca za płotem.

Tych pól nieskończonych, niedopełnionych 
w horyzoncie. 

Brzęczenie much przypomina 
o zacienionych miejscach z dala od drogi, gdzie on i ja
wyznawaliśmy potęgę starszą od słów.

Gdzie przez dziurę w płocie ciężkie niebo 
spoglądało konstelacjami.
 

Ostatnia
u mnie jest trochę inaczej
ci wszyscy mężczyźni przychodzą do mnie
w całkowitym uwielbieniu
ja nie jestem byle kurwa
mojego ciała używa się jak ziemi obiecanej
w moje oczy patrzy jak w oczy proroka
z moich ust przyjmuje ślinę 
jak hostię w kościele
w którym potem z matkami i żonami –

widzisz, oni czują,
że ja jestem ostatnia święta na tym świecie
skrojona dokładnie na miarę czasów
 

Ikona
Nad katafalkiem postawionym w domu babki
czarny otwór w ścianie-przepaści.
Żywe ciało próżni znaczy swoją obecność.

Nadchodzi nowa noc, jest sen, spokojna ciemność kołysze. Zmarła 
osuwa się w przepaść.
 

Ceremonia

Nie odprawiłam żałoby, teraz duchy będą zachodzić w pustkę.
Niepożegnane i nieprzeprowadzone powracać będą,
nawiedzać nieczułych na chłód, co ciągnie z tamtej strony. 

Wszystkie nieodprawione ceremonie mieszkają 
w tamtych latach, szemrają w tamtą ziemię, 
gdzie tylko brzozowy krzyż postawion od biedy.

W tych lasach czas nie istnieje,
wszystko powtarza się od początku,
koniec nigdy nie nadchodzi. 

A oni wracają, wracają, przecież słyszę,
jak nawołują ze splotu roślin i kości.
 

My
pościel układa się w smugę światła
bieli się pod stromą łopatką

my
przywołujemy siebie z jej głębin
boleśnie nierozerwalni

drżymy 
próbując ułożyć ciała
w niepewne

ja 
i ty
 

Nad wodą
Jestem kamieniem jestem kością – 
– pozostałością.

Pochylając się nade mną czujesz 
zapach mchu, północnego wiatru.

Marzyłam o tym, by zamieszkać
nad rozległą wodą
i w ciszy trwać całe lata.

Swoim kształtem wyznaczać
wszystkie twoje poranki.
 

Kamień milowy
Zwrócona zawsze w twoją stronę 
jak ołtarz wyglądający wschodu,
otwieram słowom drogę 
przez tamten las za płotem, przez tamto jezioro
nieporuszone obsydianowe.

Słowa są kamieniem milowym,
słowa prowadzą cię do mnie po ciemku.

Nocą zamieniają się w ryk,
nocą woła się o miłość
i o śmierć się woła, to nie ma większej różnicy.

Krzyk jest w nas najpierwotniejszy,
krzykiem żegnaliśmy rozwarte łono matki.

Zastanawiam się tylko (mówię do ciebie tymi 
otwartymi słowami, rozległymi jak woda)

czy krzyk nas rozgrzeszy
czy jednak milczenie.
 

*** (Jesteś tu jeszcze)
Jesteś tu jeszcze
nadgryzasz palce

obłęd
przytwierdza cię do słów

które wypowiadaliśmy
w swoich wzajemnych 
schronieniach

tykaniem zegara wystukując 

miłość?
 

(nie)Pokój
Patrzyłem na jej warkoczyki, dwa brązowe przewiązane 
kokardkami do łopatki, do łopatki jej sięgały.
Miałem ochotę je pociągnąć, ale nie wypadało, 
już nie byłem małym chłopcem. Patrzyłem, jak inni pociągali.
Czułem spokój, gdy w ruchu wirowały, tak wirują 
warkoczyki szczęśliwych dziewczynek i świat na moment
jest nawet przystępny.

***
Po wybuchu nastaje cisza. Ciemność przychodzi tak jasna, 
że trzeba zamykać oczy. 
Na dłoniach popiół warkoczyków.
 

Aleksandra Maria Lewandowska (1994) – urodziłam się 
i mieszkam w Warszawie, gdzie studiuję historię sztuki. Jestem 
finalistką konkursu poetyckiego „Połów” (2016), wiersze publi-
kowałam w kwartalniku „LiryDram” (2016) oraz internetowym 
magazynie „Helikopter” (2018). 
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Sam nie wiem, kiedy drzewa przestały przesuwać się za 
oknami. Szyby autobusu były zasnute mglistą, cienką 

parą, porzeźbioną siatką żyłek po ściekających kroplach 
deszczu. Wehikuł jeszcze przez kilkanaście minut piął się 
dysząc silnikiem po wyboistej górskiej drodze, aż stanął 
w bezruchu.

Wysiadłem ostatni. A więc znowu po pięciu latach 
jestem tutaj. Brukowany ryneczek tonął w ściekach 
żółtej, zmieszanej z gliną deszczówki. Pomyślałem: zno-
wu będę przemierzał ten bruk, znowu co poniedziałek 
będzie na nim rojno od straganów podhalańskiego 
targu, znowu będą tędy przetaczali się nieznani, obo-
jętni turyści. Przede mną, zza szarugi wyłoniła się ciem-
na ściana domów. Zwarte, zrośnięte i przyklejone do 
siebie tworzyły nieprzebyty mur. Ze starych nadgniłych 
gontów spływała woda. Zdawało się, że powietrze 
nasiąknięte jest stęchlizną zbutwiałego mchu i drew-
na. Malutkie okienka błyszczały czernią. Wiedziałem, 
że w dzień będzie można podziwiać na nich różno-
kolorowe pelargonie, garnące się do światła. Wrota 
domów, olbrzymie i prymitywne, były pozamykane 
na kanciaste skoble. Nic nie wskazywało, aby teraz 
mogli tam chronić się przed ulewą ludzie.

Wtedy, pamiętam, było ładnie.
Jak teraz był początek lipca. Wróciłem akurat z 

Krakowa. Objuczony ciężką torbą szedłem w stronę 
domu, gdzie wynajmowałem mały pokoik. Dzień miał 
się ku końcowi. Nad osadą unosiło się zmęczenie 
wielogodzinnym upałem. Jakieś sto metrów przed 
sobą zobaczyłem dziewczynę idącą w kierunku ry-
neczku. Ostatnie promienie słońca sączyły się przez 
jej włosy jak przez zielony dach lasu. Zbliżałem się 
z rosnącym napięciem. Dziewczyna przeszła swo-
bodnie, nie zwracając na mnie uwagi. Doszedłem 
do domu, ale za chwilę jakaś siła wypchnęła mnie 
na ulicę. Z pośpiechem wracałem na rynek. Nagle 
zwolniłem, wyrzuciłem papierosa. Wracała.

Poszliśmy razem w stronę mego domu, gdzie po-
żegnaliśmy się. Nie miałem odwagi jej zatrzymać. 
Jeszcze przez parę sekund patrzyłem jak odchodzi-
ła i stawała się coraz mniejsza w perspektywicznym 
zwężeniu drogi, okurzonej, pozarzucanej kamieniami 
i resztkami siana, które w dzień gospodarze zwozili 
do stodół.

Nazajutrz dowiedziałem się, gdzie mieszka i zary-
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Leszek Żuliński DesZcZ
zykowałem... Łucja siedziała na ganku i podjadała 
markizki, czytając Eugenię Grandet. Pokój był miły, 
chociaż trochę za ciemny. Na stole świeże kwiaty, 
trochę czytanej już prasy. Na sznurku nad miednicą 
suszyła się jej bielizna, a obok lustra stało dużo ko-
smetyków... Posadziła mnie przy stole i powiedziała, 
że zrobi herbatę. Już po paru chwilach czuliśmy się 
jak starzy znajomi. Ona paplała jak najęta. Wreszcie 
zaproponowałem spacer. Nie biorąc pod uwagę 
mojej obecności, zdjęła sukienkę, założyła dżinsy i 
bluzkę.

Przedzieraliśmy się przez wiklinę porastającą gęsto 
brzegi Dunajca. Na małej polance Łucja nagle przy-
ciągnęła mnie do siebie i pośpiesznie mówiła:

– To chyba sen, ale wiedziałam, że wrócisz. 
Zanim zdążyłem o cokolwiek spytać, zaczęła mnie 

całować i rozbierać.
W drodze powrotnej Łucja nadal zachowywała się 

osobliwie. Mówiła bez ustanku, nie wypuszczała z rąk 
mojej dłoni, wpijała się palcami w rękaw mojej koszuli. 
Przysiedliśmy w małej kawiarni. Odnosiłem wrażenie 
jakby Łucja odsuwała chwilę rozstania.

Nazajutrz rano przybiegła do mnie. – Przyszłam 
sprawdzić, czy jesteś.

– Dlaczego miałoby mnie nie być? – zdziwiłem 
się.

Nie odpowiedziała wprost. Zapewniała tylko, że 
wiedziała, iż wrócę, że czekała. Spędziliśmy ten dzień 
razem. I kilkanaście następnych dni. Łucja nie odstę-
powała mnie na krok. Była tak piękna i łagodna, że 
nie sposób było jej nie pokochać. Na pewno mogę 
z czystym sumieniem powiedzieć, że była tak samo 
szczęśliwa jak ja. Tyle, że dręczył ją jakiś niezrozu-
miały dla mnie niepokój. Przekonałem się o tym już 
niedługo.

Musiałem na parę dni wyjechać. Kiedy z pewnym 
opóźnieniem wróciłem, nie zastałem Łucji w domu. 
Obleciałem całe miasteczko, w końcu znalazłem ją w 
kościele. Była nieobecna i zafrasowana. Odezwałem 
się do niej i wtedy dopiero rzuciła mi się na szyję. Za-
częła, jak zwykle, szybko, mówić, że się modliła, aby 
nie stracić mnie po raz drugi. Od tego czasu stała 
się czujna. Wpadała do mnie niezapowiedziana, by 
sprawdzić, czy jestem.

Tak nam minęło pięć tygodni. Potem wypadki 

potoczyły się szybko. Zachorowałem. Poszedłem do 
Łucji po termometr. Gdy usłyszała, że źle się czu-
ję, wpadła w panikę. Obiecała, że zaraz do mnie 
przybiegnie. Nie wiedzieć czemu w drodze powrot-
nej wstąpiłem na cmentarz. Usiadłem na pierwszej z 
brzegu ławce       i wsunąłem termometr pod pa-
chę. Wtedy właśnie doleciały mnie strzępy rozmowy 
dwóch wiejskich bab.

– Już tutaj nie przychodzi – rzekła jedna.
– Klimczakowa mówiła, że znalazła sobie gacha 

– odparła druga.
Po ich odejściu podszedłem do grobu, przed któ-

rym rozmawiały. Na płycie było wygrawerowane na-
zwisko mężczyzny. Takie samo, jakie nosiła Łucja. Spoj-
rzałem na porcelanową fotografię. Boże! To ja! Ten 
sam nos, oczy usta, owal twarzy... Zrozumiałem.

Łucja nie przychodziła. Zwlokłem się, podleczony, 
z łóżka i poszedłem do niej. 

– Wczoraj wieczorem umarła – oświadczyła ko-
munikatywnie Klimczakowa    i wepchnęła mi w rękę 
jakąś kartkę. – To skandal – dodała i zatrzasnęła mi 
drzwi przed nosem.

Do dzisiaj pamiętam, co było tam napisane. Tylko 
kilka słów: „Nie chcę cię stracić po raz drugi”.

Padał ulewny deszcz. Stałem chyba godzinę przed 
domem i patrzyłem w strugi wody, które zacierały 
krajobraz. Starałem się zrozumieć wszystko do końca, 
ale nie mogłem niczego pojąć. Potem leżałem w 
szpitalu na zapalenie płuc.

I to już wszystko. To, co opowiedziałem może wy-
dać wam się nierzeczywiste i niewspółczesne, ale są 
sprawy, których sens, bez względu na nakazy epoki, 
przestaje być porządkiem ludzkiego rozumowania. 
Jest tylko zagadką.

Nie wyjaśniłem wam jeszcze tylko, dlaczego te-
raz znowu tu przyjechałem. Możecie się dziwić, ale 
przyjechałem czekać aż Łucja wróci.

*
Poniższy tekst napisałem dawno, w latach 70-tych. 

Raz tylko doczekał się druku: w londyńskiej Oficynie 
Malarzy i Poetów. Nigdy, wcześniej i później, nie po-
pełniłem żadnej prozy. I 

L  Ż

Grafika Krzysztof Schodowski
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Dotąd życie było chwilą bieżącą, nawet pytania o jutro 
były pytaniami o dziś, aż nadeszły dni, w których stawał 

w oknie spoglądając w zaniedbany, nierozpoznany obszar. 
Zamyślenia nie potrafi ł nazwać.

Można przypuszczać, że katalizatorem nowego 
stało się zwyczajne zaskoczenie, po którym posypało 
się sporo drobnych i z pozoru nieistotnych zdarzeń.

*
Firma, w której Paweł Lipień pracował od dawna, 

późną wiosną została sprzedana. Do czasu wypchnię-
cia kilku osób na zaległe urlopy nikt z pracowników 
nie komentował zdarzenia, później zaczęły chodzić 
słuchy, że kolejnym krokiem będą zwolnienia. Domysły 
okazały się poprawne, bowiem w lipcu wypowiedze-
nia otrzymało wiele osób, w tym współpracownicy 
Pawła, kierownika działu. W nowej sytuacji należało 
zadbać o korektę zadań i terminów, mimo to nikt z 
nim nie rozmawiał. Praca stanęła. Swego zwolnienia 
nie brał pod uwagę, natomiast zastanawiał się, kto 
powinien zainicjować rozmowę o pracy – on czy dy-
rektor. Dwa dni przed końcem miesiąca wezwał go 
do siebie nowy właściciel, który zaczął od pochwał, a 
skończył na wręczeniu pożegnalnego świstka. Pawła 
decyzja zdumiała, nie rozumiał jej logiki. Był wielokrot-
nie wyróżnianym i nagradzanym pracownikiem, miał 
nawet opinię najlepszego w branży, jednak w nowej 
sytuacji to nie miało znaczenia.

Do domu wracał pieszo. W mijanym parku usiadł 
na ławce, by poskładać myśli, tymczasem poza sło-
wami: „bez sensu, bez sensu”, które powtarzał bez-
wiednie, nic mądrego nie wpadło mu do głowy. Co 
się naprawdę stało, docierało do niego powoli. W 
jego odbiorze zdarzyło się coś absurdalnego.

Miał sześćdziesiąt cztery lata, niebagatelne do-
świadczenie, niezłe zdrowie i wygląd. Nigdy nie my-
ślał o zakończeniu pracy zawodowej, dlatego przed 
zaistniałym problemem – co dalej? – stanął bez ja-
kiegokolwiek przygotowania. Położenie, w którym się 
znalazł, podpowiadało, że stało się coś znaczącego 
i że to „coś” zwiastuje koniec pewnego etapu. Do-
tąd życie było proste, znał reguły i ścieżki, którymi 
należało się poruszać. Drogę w odległej przeszłości 
wskazali rodzice, jednak nikt nie powiedział, co go 
czeka, gdy szlak się urwie.

Z dnia na dzień pojawiły się pytania: jaką wartość 
miała niespodziewanie utracona praca, czy dawała 
tylko chleb, czy zaspokajała także inne potrzeby? 
Prawdopodobnie tak, ale jakie? Przy różnych oka-
zjach – przy śniadaniu, na spacerach, a nawet pod 
prysznicem, wpadały mu do głowy takie i podobne 
myśli.

Nowego zajęcia nie szukał. Przed laty, po trzecim 
roku studiów ożenił się z dziewczyną z domu, w którym 
zawsze były pieniądze. Od tego czasu także jemu 
ich nie brakowało. Teściowie stwierdzili, że praca i 
pieniądze to nie problem. Ustawili ich. Od pierwszych 
dni małżeństwa żyli z żoną bezproblemowo, a groma-
dząc oszczędności zabezpieczyli także przyszłość. To 
był powód braku troski o jutro, jednak wypadało coś 
ze sobą zrobić, tyle że nie wiedział, czy chce robić 
cokolwiek. Żona przed wyjazdem do chorego ojca 
wspomniała o emeryturze. Paweł jej słów nie potrak-
tował poważnie. Bez głębszego namysłu stwierdził, 
że emerytura to wyłącznie sposób na trwanie, tylko 
po co miał trwać?   

 Zauważał u siebie coraz więcej myśli nie do koń-
ca jasnych, dla niego nienaturalnych, wywołujących 
nastrój, który męczył, a nawet wprowadzał stany za-
gubienia, wręcz odrętwienia. Chciał z kimś o tym 
porozmawiać, lecz z kim? Miał wielu znajomych i 
kompanów wesołych towarzyskich spotkań, jednak 
do prowadzenia takich rozważań byli nieprzydatni. A 
najbliżsi? Żona pilnowała, by teść w chwili słabości 
nie zapisał całego majątku jej bratu, natomiast zięć 
z córką wciąż rozważali pomysł wyjazdu do bogat-
szego kraju.

Kiedyś poproszono go o opiekę nad wnukami.
W pokoju przylegającym do salonu wnuk z ko-

legą  odrabiali lekcje, Paweł siedział na kanapie, 
przeglądał bez zaciekawienia gazetę, a czteroletniej 
Joluni wszędzie było pełno. Nagle stanęła za płachtą 
dziennika  i powiedziała:

– Dziadku, ja wiem, jak się bierze woda.
– Skąd wiesz?

Danuta Łowkis (Gil)

StaN 
– Słyszałam.
– Podsłuchujesz chłopców, tak?
– Nie, ja się uczę.
– No dobrze. Więc, co z tą wodą?
– Trzeba wziąć wór, dodać klen i będzie woda.
– Naprawdę? Zawsze?
– Oni mówią, że zawsze, ale ja im nie wierzę. Bo 

dlaczego zawsze?
Jolunia swoją niewiarą dorzuciła dziadkowi kolej-

ny temat godny zastanowienia, ponieważ w słówku 
„zawsze” była zawarta prawda nie tylko o wodzie. 
Ono zwracało uwagę na istnienie reguł, za którymi 
stoi ład i sens.

Czas bez pracy zawodowej, bez jednoznacznych 
obowiązków po upływie kilku tygodni wywołał u Paw-
ła Lesienia rodzaj swoistego letargu. Ten stan nasu-
wał myśl, że były energiczny kierownik potrzebuje 
przebudzenia.

Powiada się, że nieszczęścia i problemy chodzą 
parami. Coś w tym jest.

Listonosz przyniósł Pawłowi list od siostry. Prosiła, 
żeby zajął się ich domem, bo ona wstępuje do klasz-
toru. Zaskoczyła go. Sądząc, że będzie mógł z nią 
porozmawiać, wsiadł w samochód i ruszył do miejsca 
urodzenia, do rodzinnego domu.

Po czterech godzinach jazdy tuż przed rozwidle-
niem dróg zauważył przydrożną gospodę.  Zatrzymał 
się.  Podróż go zmęczyła, na dodatek zgłodniał. Nie 
siadł przy stoliku, zamówił na wynos kurczaka z rożna, 
pieczywo i wodę mineralną. Chciał pożywić się na 
łonie przyrody, na łące okrywającej zielonym dy-
wanem niewielkie wzgórze, a przy okazji odprężyć 
i zaczerpnąć trochę pachnącego skoszoną trawą 
powietrza. Był coraz bliżej celu. Jeszcze tylko kilka 
wiosek, duży las, mostek na rzeczce, a dalej, po ki-
lometrze wśród pól, jego małe, szare miasto. Jadł, 
patrząc na biegnącą po prostej drogę, której brzegi 
spotykały się na horyzoncie, i równocześnie próbował 
dociec, czy okolica jest mu bliska, czy obca. Przed 
laty tą samą drogą wyjeżdżał w świat, bo przekonał 
siebie, że daleko, w bogatych, ludnych miastach 
ukryto dobro i szczęście. Postanowił je odnaleźć, a 
o ziemi, którą opuszczał,  chciał zapomnieć.

Wrócił do samochodu i ruszył, skręcając na pe-
ryferyjną, pustą szosę. Gdy dotarł na miejsce, było 
południe. Wszedł na podwórze przez zamkniętą je-
dynie na skobel furtkę i rozejrzał się niczym zbłąka-
ny wędrowiec. Przez chwilę stał, próbując opanowa  
uczucie zagubienia w świecie znanym, jednak coraz 
mniej czytelnym.

Wiatr odpoczywał, słońce świeciło ostro, rozgrzane 
powietrze drgało. Mimo to, a może dlatego budynek 
skojarzył mu się z atrapą z filmowego planu.

Ojciec tuż po ślubie z mamą rozpoczął stawia-
nie domu. Przez długi czas mieszkali u dziadka, ale 
po jego zgonie musieli przenieść się do siebie, do 
wprawdzie zadaszonego i oszklonego, lecz niewy-
kończonego budynku. Zajęli w nim dwie z trudem 
przystosowane do życia izby. Rok później tragiczną 
śmiercią zmarł ojciec. Gdy doszło do wypadku, Paweł 
był dużym chłopcem, chodził do podstawówki, jed-
nak z tego okresu, poza poleceniem rodziców: „musisz 
się uczyć”, niewiele zapamiętał. Czas, który nastąpił 
później, pozwolił zrozumieć wagę tego nakazu.

Dla mamy życie z dnia na dzień stało się wy-
jątkowo trudne. Została z dziećmi, z nieukończoną 
budową i długami, które spłacała, sprzedając za 
grosze zgromadzony na budowę materiał. Później 
najmowała się do różnych prac, lecz zarabianych 
pieniędzy było mało. Pogrążali się w biedzie, której się 
wstydził. Do egzaminu wstępnego na studia przygo-
tował się wyjątkowo starannie. Nie brał pod uwagę 
niepowodzenia. Musiał zdać, bo postanowił uciec 
od ciągłych wyrzeczeń, od życia w niedostatku. Do 
domu zamierzał nie wracać.

Na uczelni z nauką nie miał kłopotów. Mieszkał 
w akademiku, żył ze stypendium, z dawanych kore-
petycji i bardzo skromnej, lecz stałej pomocy mamy. 
W czasie wakacji zarabiał na nowe spodnie, sweter 
czy zimową kurtkę. Niebrzydkim, lubianym chłopcem 
zainteresowała się jedna z koleżanek. Początkowo 
nie wiedział, że dzięki niej zrealizuje sen o istnieniu 
bez niekończących się problemów.

Przez wszystkie lata do domu zaglądał sporadycz-
nie, w razie konkretnej potrzeby.

Bramę jak za dawnych lat podpierał drąg. Otwo-
rzył ją z trudem, bo skrzydło wisiało na jednym zawia-
sie. Duży plac przed domem był wysprzątany wręcz 
przesadnie, nie pętał się na nim najdrobniejszy przed-
miot czy bodaj jakiś patyk lub połamana deszczułka. 
Nikt go nie witał przed drzwiami, w oknie nie pojawiła 
się zaciekawiona twarz siostry, do której przyjechał. 
Chciał wejść, lecz dom był zamknięty. Zastanawiał 
się, dokąd Zosia mogła pójść. – Może jest za domem, 
w ogródku – pomyślał i ruszył w tamtym kierunku.

Za budynkiem od bardzo dawna nie było grzą-
dek z warzywami. Drzewa sadzone jeszcze przez ojca 
rozrosły się i zacieniły teren; ziemię pokryły chwasty. 
Wśród burzy liści wypatrzył ulubioną jabłonkę, którą 
poznał po owocach. Zerwał kilka i jedząc, przysiadł 
na przylegającym do budynku, dużym, płaskim ka-
mieniu, na ulubionym miejscu odpoczynku mamy. 
Oparł plecy o ścianę, wyciągnął nogi i patrzył na 
kłębiącą się zieleń. Nie zamknął oczu. Zdawać by się 
mogło, że widzi sad, tymczasem pamięć podsuwała 
wyblakłe, z każdą chwilą nabierające barwy obrazy z 
odległych lat. – Te śliwy pod płotem sadziłem razem 
z ojcem – przypomniał siebie.

W cieniu, w lekkim chłodzie panującym w zdzi-
czałym sadzie ogarnęła go odprężająca, zachłan-
na błogość. Był bliski zaśnięcia, jednak się otrząsnął. 
Wrócił na podwórze, kręcił się po nim przez chwilę, 
po czym pod wpływem odruchu sięgnął do umó-
wionego w dawnych latach schowka, w którym, ku 
zaskoczeniu, znalazł klucz. Ucieszył się, bo liczył, że 
w końcu odpocznie po podróży.

Wszedł. Pomieszczenie, gdzie po śmierci ojca to-
czyło się całe ich życie, zdumiało go. Meble – dwa 
łóżka, szafa i stół, znajdowały się na dawnych miej-
scach, lecz czegoś brakowało. Wrażenie niekomplet-
nego wnętrza podkreślała rozwarta, z pustymi półkami 
szafa oraz łóżka bez pościeli, z gołymi materacami. 
Zakłopotanie trwało dłuższą chwilę i wywołało myśl, 
którą zadziwił samego siebie: – Brakuje mi czegoś czy 
kogoś? – powiedział głośno. Stojąc przy stole, wodził 
wzrokiem po pokoju. Na jednym z łóżek zauważył 
czystą zmianę pościeli, a na stole kartkę z adresem 
wybranego przez siostrę klasztoru. Po kilku minutach, 
gdy oswoił się z sytuacją, zajrzał do przyległych izb 
wciąż, jak przed laty, niezagospodarowanych.

Przyjechał ze świata pełnego ludzi, ruchu i proble-
mów, tymczasem tu panowała cisza oraz niepokoją-
ca pustka. Gdy zrozumiał, że otoczenie oferuje mu 
namiastkę niebytu, poczuł się nieswojo. Nie wiedząc, 
co ma ze sobą zrobić, wyszedł do sieni i bez jakiej-
kolwiek potrzeby zaczął wspinać się po schodach 
na stryszek. Tam – gdy w dzieciństwie bywało mu źle 
– zaszywał się w jednym z kącików, który z czasem 
wygrodził deskami i nazwał swoim pokojem. Tam się 
uczył, tam marzył i projektował nowe życie.

Strome schody pokonał z trudem, otworzył skrzy-
piące drzwi i wszedł do przygnębiającego, szarego 
wnętrza. – Strych jak strych. Ki diabeł mnie tu przy-
gnał – mruknął pod nosem. Kilka razy zerknął na 
konstrukcję dachu, przyjrzał się sczerniałym deskom, 
następnie zajrzał  do swojej kanciapki. Pokoik różnił 
się od zakurzonej, pełnej pajęczyn przestrzeni. Był 
wysprzątany.

Nie znajdując na poddaszu nic ciekawego, za-
mierzał zejść na parter, jednak tuż przed powrotem 
kątem oka zauważył na podłodze mały kuferek oraz 
coś na belce biegnącej przez jego pokoik. W latach 
szkolnych belka bywała półką na książki, teraz ktoś 
przykrył ją pasmem szarego płótna, na którym rozsta-
wił drobne przedmioty. Podszedł i po przyjrzeniu się 
rozpoznał je. To był zbiór jego dziecięcych fascynacji: 
pudełeczka, a w nich różnej wielkości okrągłe kamy-
ki, słoiczki z okruchami kolorowych szkiełek, zwinięty 
miedziany drucik, małe śrubki, gniazdo os porzucone 
przez rój oraz nieduży fragment cieniutkiej gałązki z 
pierścieniem, z którego wylęgły się i powędrowały 
wyjadać pąki kwiatów gąsienice motyla. Wśród tych 
różności znalazł plastikowego pieska, który urwał się 
komuś z breloczka, a w dobrze zamkniętym słoiku 
po dżemie dużą ćmę.

Myśli zakotłowały się. Pytań było za dużo. Przede 
wszystkim kto i po co zebrał i przez tak wiele lat opie-
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kował się jego zabawkami. – Siostra czy mama? I 
dlaczego?

Pomieszczenie oświetlało połaciowe okno, przez 
które wpadał do wnętrza snop promieni słońca. Tań-
czące w ich świetle drobinki kurzu podkreśliły niezwy-
kłość odkrycia.

Usiadł pod oknem obok kuferka obitego ku 
ozdobie pasemkami blachy. Nigdy go wcześniej nie 
widział. – Ładny – stwierdził, przyglądając mu się z 
zaciekawieniem. Znalazł w nim kolejne przedmioty – 
tym razem pamiątki bliskie sercu dziadka.

Fajki nie przypominał sobie, ale  drewnianą pa-
pierośnicę z bibułkami oraz dziwaczny przyrząd do 
skręcania papierosów poznał natychmiast. Rzeczy, 
które zgromadził i zamknął w swoim skarbcu dziadek, 
było więcej, wśród nich stare zdjęcia. Na jednym 
rozpoznał ojca, stojącego obok mężczyzny z fajką 
w ręce. – Czyżby to stryj, którego nie zdążyłem po-
znać? Często opowiadano o nim i jego śmierci, ale 
o zdjęciu i fajce nigdy nie słyszałem – zastanawiał 
się, próbując przypomnieć dawne rozmowy.  

Na dnie skrzynki leżał związany cienkim sznurkiem 
plik listów. Sięgnął po nie i zatrzymał rękę. Nie wie-
dział, czy ma prawo zajrze wprawdzie do dawnej, 
lecz przecież cudzej korespondencji. Dobrą chwilę 
bił się z myślami, by ostatecznie zerknąć na imiona 
piszących. Odłożył listy babci, natomiast męską ko-
respondencję synów z ojcem postanowił przeczytać. 
Czas się cofnął. Słowa korygowały wiedzę o minio-
nych latach.

Aura, którą wyczarował strych wespół z kilkoma 
drobiazgami, nastrajała refleksyjnie. Do gromadzą-
cych się w ostatnim okresie pytań, doszły kolejne.

– Czas. Co zmienia? Rzeczywistość, nasze spostrze-
ganie, czy wyłącznie nas? Schody, wciąż te same, a 
jednak inne, po ponad czterdziestu latach odkrywane 
na nowo. Po co szedłem na strych? Czy pojawiła 
się we mnie chęć spojrzenia wstecz, czy potrzeba 
odnalezienia zagubionej cząstki siebie?

Stary, niepozorny kuferek miał ukrytą magiczną 
moc – zignorował dojrzałe lata Pawła i przywrócił 
chwile głębokiego dzieciństwa. Pozwolił zobaczyć 
małego Pawełka kręcącego się z dziadkiem po rżysku. 
Szukali krecich kopczyków, a znaleźli gniazdko polnej 
myszki z trójką jej dzieci. To wtedy dowiedział się, że 
bociany jedzą nie tylko żaby, także myszy.

Myśli przeplatały się ze wspomnieniami różnych 
zdarzeń. Jedno utkwiło mu w głowie, ponieważ w 
domu często je przypominano.

Któregoś dnia w trakcie zabawy na łące posta-
nowili z dziadkiem złapać wiatr. Wnuczek w pogoni 
za każdym podmuchem biegał, a dziadek śmiał się 
i dogadywał.

– Dobrze. Dobrze. Jeszcze trochę i go złapiesz.
– Dziadku, nie potrafię.
– Wiem, to trudne, lecz próbuj, staraj się.
– Ale on ulatuje.
– Niektórzy jednak potrafią złapać to, co „ulatuje”. 

To mądrzy, wielcy ludzie. Może, jak ci się kiedyś uda, 
też będziesz taki.

Staruszek o rozwichrzonych włosach, nauczyciel 
dobra i piękna – dziadek. Zabierał go na wycieczki 
za miasto, pokazywał zwierzęta, uczył nazw roślin 
oraz ich zapachów, opowiadał bajki o niedźwiadku 
wykradającym pszczołom miód i o czarodziejce, która 
podpowiedziała ludziom, jak upiec chleb z małych 
ziarenek żyta.

– Też mam wnuki – pomyślał, kiwając głową – 
zdarzyło się jednak coś, co zmieniło świat i ludzi.

Po tej konstatacji siedział zapatrzony w otchłań 
czasu pełną prawd i zagadek. Miał wrażenie, że 
przysypany kurzem, opleciony pajęczynami strych i 
odkrywane na nowo emocje wprowadziły go za nie-
widzialną zasłonę, do zagubionego świata wartości 
których nie docenił, a może jedynie o nich zapomniał 
– do świata niezakłamanych uczuć. Początkowo po-
myślał o zanurzeniu się w bajce, lecz niebawem zro-
zumiał, że to coś innego niż bajka, że wszedł w świat 
wymagający powagi niczym pogrzeb.

Pobyt na strychu dołożył kolejną porcję zagma-
twanych myśli. Schodził powoli, wlokąc za sobą za-
dumę.

Słońce, pokrywające światłem podwórze, otrzeź-
wiło go. Wrócił do bieżącego życia. Stojąc przed 
domem, wziął głęboki oddech, spojrzał na zegarek 
i zaczął planować, co oraz w jakiej kolejności powi-
nien zrobić. – Więc tak – ustalał – przede wszystkim 
muszę pójść do Karpów, do Iwony, bo ona z pew-
nością wie, dlaczego Zosia  postanowiła wstąpić do 
klasztoru i dlaczego mnie o takim pomyśle nigdy nie 
wspomniała.

Szedł opłotkami. Gdy mijał zabudowania Kawec-
kich, przez dziurę w gęstym żywopłocie zobaczył roz-
mawiające trzy kobiety. Dopiero po kilku krokach 

dotarło do niego, że mówią o nim. Zatrzymał się i 
przywołał usłyszane, umykające słowa:

– Na podwórku Lesieniów stoi samochód. Czy 
to ktoś do Zośki? – powiedziała któraś.

– Do jakiej Zośki! Przecież ona już wyjechała.
– Ona wyjechała, ale chałupa została – dorzu-

ciła inna chrypiącym głosem. I dodała:
– To Paweł. Przed śmiercią matki go nie było, 

chociaż tak bardzo na niego czekała. Modliła się, 
żeby Bóg dał kolejny dzień, bo wierzyła, że przyjedzie 
zamknąć jej oczy, ale nic z tego. A taka była w nim 
zakochana; w kółko paplała: mój Pawełek to, mój 
Pawełek tamto, a on… ech, lepiej nie mówić.

Paweł tej opinii nie rozumiał, szczególnie nie 
rozumiał złośliwego wydźwięku. W odruchu miał 
ochotę wtrącić się do rozmowy, wytłumaczyć, że 
gdyby wiedział, natychmiast by przyjechał, ale prze-
cież Zosia o mamy oczekiwaniach nic nie napisała, 
więcej, nawet nie napisała, że mama ciężko cho-
ruje. List przysłała dopiero po śmierci z informacją 
o pogrzebie.

Podsłuchane słowa wytrąciły go z równowagi. 
Podświadomie przekonywał siebie, że to tylko ga-
danie starych plotkarek, ale gdzieś w głębi pojawiło 
się coś, czego nie chciał nazwać.

Po tym zdarzeniu inaczej spojrzał na pomysł zo-
baczenia się z Iwoną. Pojawiła się refleksja, że to nie-
właściwy, nieelegancki pomysł, że przede wszystkim 
powinien się zobaczyć z siostrą.  Zawrócił. Postanowił 
pojechać pod wskazany przez Zosię adres. Gdy 
dochodził do auta, usłyszał z lekka przestraszony 
dziecięcy głosik.

– Proszę pana, czy mogę umyć panu samo-
chód?

Stał przed nim może cztero, może pięcioletni 
chłopczyk. W jednej rączce trzymał jakąś szmatę, 
w drugiej plastikową butelkę po soku z niedużą ilo-
ścią wody.  Dzieciak patrzył na Pawła szczerym, 
nieśmiałym spojrzeniem. W pierwszej chwili widok 
garnącego się do pracy malca wzbudził śmiech, 
potem zastanowiło go pełne napięcia oczekiwanie 
na reakcję. Zapytał:

– Chcesz zarobić?
– Tak – usłyszał zdecydowaną odpowiedź.
– Powiesz mi, jak się nazywasz?
– Pawełek.
– Posłuchaj, Pawełku. Samochód już umyłem, 

ale za to, że chcesz mi pomóc, mam dla ciebie 
pieniążek – rzekł i podał pięciozłotówkę. – Kupisz 
za to dużego loda – dodał.

Dziecko podziękowało, ale nie odeszło. Wpatry-
wało się w monetę i podnosząc głowę, zapytało: 
– Proszę pana, a na bułkę starczy?

– Jesteś głodny?
– Mama chyba jest głodna, bo jak mówi, to nic 

nie rozumiem.
Wyjaśnienia nie potraktował poważnie. Pytanie: 

„gdzie mieszkasz?”, postawił odruchowo, lecz mimo 
prostej, bez cienia krętactwa odpowiedzi, że „obok 
kapliczki”, nie zamierzał się dłużej chłopcem zajmo-
wać. Na odczepnego rzucił: – No dobrze. Pieniądze 
już zarobiłeś Teraz kup loda i  wracaj do mamy.

Już wsiadał, gdy przypomniał sobie, że list Zosi 
z adresem klasztoru został w domu. Ponownie sko-
rygował plan, a przy okazji, będąc w mieszkaniu 
przemył ręce i twarz. Długa podróż, skwar mijają-
cego południa i emocje zmęczyły go. Kontakt z 
wodą przyniósł ulgę.

 Wracając do auta zastanawiał się, jaką po-
winien obrać trasę. Gdy się zdecydował, włączył 
klimatyzację i ruszył. Jechał wolno. Nie musiał się 
spieszyć; rozglądał się, porównywał zapamiętane 
domy i ogrody z obecnym stanem – szukał różnic. 
W pewnym momencie zauważył kapliczkę, lecz w 
jej bliskości była jedynie resztka rozwalonej chału-
py. Poznał to miejsce, było mu bliskie, nie mógł 
jednak przypomnieć, kto tu mieszkał. Zatrzymał się 
i z uporem patrzył na ruinę. – Co ten czas z nami 
robi? – przebiegło mu przez głowę i wtedy pamięć 
się otworzyła. – To przecież tutaj przychodziliśmy po 
gruszki do starego Kuby. Gruszek nie pozwalał wykra-
dać, takich złodziejaszków szczuł wilczurem, ale jak 
ktoś poprosił, dostawał zawsze dwie, w nagrodę.

Przed oczami stanął mu obraz starca. – Biedny 
Kuba. Żył samotnie, bez żony, bez dzieci. Umarł po 
moim wyjeździe, mając chyba ze sto lat.

Zamierzał ruszyć w dalszą drogę i wtedy zobaczył 
wlokącego się Pawełka. Dzieciak wyglądał żałośnie. 
Szedł pochylony, niemal zgięty w pałąk, a zwisające 
bezwładnie ręce wskazywały na ogromne zmęcze-
nie. W jednej trzymał bułkę. Z trudem zbliżył się do 
gruzowiska, dobrnął do ukrytych za deskami drzwi 
i wszedł do środka. Paweł, by sprawdzić, co się 
tam dzieje, bez zastanowienia wyskoczył z auta. W 
zawalonej na poły izbie zobaczył leżącą na stercie 

szmat nieprzytomną kobietę i zapłakanego syna.
– Jesteście sami?
Odpowiedzią był szloch.
– A tatuś, a babcia?
– Tatuś pojechał gdzieś. Daleko. A babcia nie-

dobra.
W tej sytuacji nie miał się nad czym zastanawiać. 

Sprawdził puls i biorąc kobietę na ręce, zaniósł 
do samochodu. Malec natychmiast usiadł z tyłu i 
ruszyli do szpitala.

Gdy po załatwieniu wszystkich formalności chciał 
opuścić izbę przyjęć, jedna z pielęgniarek zapytała: 
– A dziecka pan nie zabiera?

– To nie jego dziecko. Należy zadzwonić na po-
licję – wyjaśnił przyjmujący chorą lekarz.

Paweł słowa lekarza uznał za wystarczające, 
nic do nich nie dodał, po prostu skierował się do 
wyjścia i wtedy poczuł czepiające się, szukające w 
nim pomocy rączki oraz usłyszał błagalne słowa: – 
Ja nie chcę na policję, ja poczekam tutaj, aż ten 
pan mamusię naprawi.

Do tego momentu nie czuł się uczestnikiem, ra-
czej przygodnym świadkiem zdarzenia, jednak gdy 
usłyszał Pawełka, zawrócił. Nie wiedział i nie zasta-
nawiał się, dlaczego to zrobił. Pojawiło się w nim 
intuicyjne przekonanie, że stał się dla malca kimś 
bliskim. Przez chwilę patrzył na dziecko, w końcu 
rzekł: – Proszę chwilowo nie szukać pomocy policji. 
Mam nadzieję, że za kilka dni chora poczuje się 
lepiej i dlatego przez ten czas może ja się nim za-
opiekuję, a później niech matka podejmie decyzję. 
Macie państwo moje dane, a oto numer komór-
ki, pod który w razie potrzeby proszę natychmiast 
dzwonić – i nie czekając na reakcję zdumionych 
pracowników szpitala, zwrócił się do Pawełka:

– Chodź, kupimy mamie papucie, bo nie za-
braliśmy z domu, a później przyjedziemy zapytać, 
co jeszcze trzeba kupić.

Dziecko podeszło ufnie i podało rękę.
Papuci nie szukali, ponieważ w samochodzie 

malec ułożył się na tylnym siedzeniu i natychmiast 
zasnął.

Słońce wciąż zasypywało świat promieniami, 
które jednak z godziny na godzinę stawały się ła-
godniejsze, bardziej ludziom przyjazne, namawia-
jące do odpoczynku. Patrząc na śpiącego chłop-
ca, Paweł uświadomił sobie, że wyjechał w drogę 
wczesnym rankiem i że również jest zmęczony. – 
Sensowniej będzie – pomyślał – spotkanie z Zosią 
przesunąć na kolejny dzień. – Po podjęciu nowej 
decyzji w drodze do domu kupił coś do zjedze-
nia, mydło oraz ręcznik kąpielowy. W mieszkaniu 
zwiniętego w kłębuszek śpiocha ułożył na łóżku, 
przykrył ręcznikiem, po czym usiadł po przeciwnej 
stronie legowiska i patrząc na niego, myślał: – Mój 
imiennik. Nie przestraszyła go nieprzytomna mama, 
zamiast się rozpłakać, odważnie szukał rozwiązania 
problemu.

Potem też zasnął.
Spali smacznie i długo. Rankiem obudziło go 

delikatne dotknięcie. To Pawełek jednym palusz-
kiem głaskał jego rękę. Gdy zauważył otwarte oczy 
Pawła, przestraszył się i znieruchomiał. Patrzyli na 
siebie, w końcu duży uśmiechnął się do małego 
i zarządził: – Wstajemy. Myjemy się. Potem zjemy 
śniadanie.

– A do mamusi pójdziemy?
– Tak, po śniadaniu – odpowiedział, schodząc 

z łóżka.
Do szpitala wybrali się pieszo. Już w drodze wzbu-

dzali zainteresowanie przechodniów, ale dopiero w 
kawiarence, gdzie wstąpili na drożdżówkę i kawę, 
spojrzenie kelnerki uświadomiło Lisieniowi, że star-
szy pan w towarzystwie niedomytego oberwańca 
wygląda podejrzanie. Po śniadaniu wstąpili więc 
do sklepu, by kupić chłopcu jakiś trykot oraz kilka 
drobiazgów jego matce, którą do szpitala przywieźli 
nawet bez grzebienia. Przy okazji Lesień zrozumiał, 
że postąpił wyjątkowo nierozsądnie, bo nie tylko 
dziecko, także matka wymaga długofalowej, sen-
sownej opieki, a on przecież wpadł tu na moment 
i musi wrócić do swoich, do rodziny.

Chora była przytomna, lecz słaba. Pawełek 
sądził, że wrócą razem do domu, dlatego wia-
domość, że mamę należy dalej leczyć, przyjął z 
trudem. Wyszli, gdy kobieta zasnęła.

Po obiedzie zjedzonym w restauracji wybrali 
się do Zosi. Rozpoznała dziecko i zaskoczona jego 
obecnością zapytała:

– Co on tu robi? Dlaczego jest z tobą?
– Matka straciła przytomność. Szukał pomocy i 

trafił na mnie. Ją odwiozłem do szpitala, a chło-
pak przylgnął do mnie. Trzeba im jakoś pomóc, bo 
wygląda na to, że są w niezłych tarapatach.

Zosia informacji nie skomentowała. Zapytała:
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– Kiedy musisz wracać do pracy?
– Już nie pracuję. Przyjechałem zapytać, dlacze-

go zdecydowałaś się na klasztor i co mam zrobić 
z domem.

– Mnie dom jest niepotrzebny, rób z nim, co 
chcesz. Jestem szczęśliwa, że mogłam go opu-
ścić.

– Szczęśliwa? Dlaczego? Było ci źle?
Zosia podeszła do okna, długo patrzyła w niebo, 

w końcu cichym głosem zapytała:
– Naprawdę nie wiesz? Może chociaż pamiętasz, 

ile miałam lat, jak wyjeżdżałeś?
– Byłaś duża – odpowiedział zmieszany.
– Nie, byłam jedynie wyrośnięta, a lat miałam 

dwanaście. To trochę mało jak na opiekunkę ciągle 
chorującej mamy.

– Nie wiedziałem.
– To prawda…  – zaczęła i urwała.
Przez chwilę milczała, potem odezwała się po-

nownie:
– A z chłopcem zwróć się do Iwony, ona coś 

wymyśli. Zna jego matkę, bo pracowały razem w 
przedszkolu, które zamknięto.

Dalszej rozmowy nie prowadzili, ponieważ za-
brzęczała Pawła komórka. Dzwoniła żona i zdener-
wowanym głosem prosiła o jak najszybszy powrót 
do domu. W tej sytuacji ustalili jedynie, że Paweł 
zjawi się u Zosi ponownie.

Chłopca za radą siostry zawiózł do Iwony, która 
obiecała zaopiekować się również matką. Przekazał 
jej dziecko oraz zostawił dane kontaktowe i klucze 
do opuszczonego przez Zosię domu. Dał także pie-
niądze na życie. Odjeżdżając, obiecał interesować 
się rozwojem sytuacji i nadal  być pomocny.

Do domu wracał nocą. Gdy wchodził do miesz-
kanie, był wczesny ranek Żona nie spała. W dzien-
nym stroju, niemal gotowa do wyjścia siedziała przy 
stole głęboko zamyślona. Przez moment sądził, że 
nie jest świadoma jego powrotu. Podchodząc, by 
się przywitać, zapytał łagodnym głosem:

– Stefa, co się dzieje, co się stało?
Odpowiedziała również spokojnie:
– Wyjeżdżają.
– Kto? Dokąd?
– Dzieci. Do Kanady.
– Po co, przecież dopiero co stamtąd wrócili.
– By sprzedać meble i wynająć komuś dom.
– Chcą wyjechać na stałe?
Kiwnęła głową.
Nie usiadł, stał obok odsuniętego krzesła. Był 

skupiony, jakby czegoś nie rozumiał. W końcu do-
pytał:

– Czy wiesz, kiedy podjęli decyzję i dlaczego z 
nami o tym nie rozmawiali?

– Na wyjazd zdecydowali się dawno. Z nami 
nie rozmawiali, bo jak wyjaśnił mi zięć, przecież 
to ich życie, co prawdopodobnie ma oznaczać, 
że nas nie powinno interesować. Jak wiesz, jego 
brat ma tam firmę. Już zeszłego roku próbował 
ich ściągnąć, a teraz w końcu się dogadali. Na 
dodatek nasza kochana jedynaczka oświadczyła, 
że na nic dłużej czekać nie będą, że chcą się w 
końcu przyzwoicie urządzić.

– Nie zamierzają dłużej czekać? Na co?! – chciał 
zapytać i nie mógł, bo znał odpowiedź.

Stało się coś istotnego. Realne życie – w którym 
nakładasz buty, zjadasz śniadanie, w którym pach-
nie chleb – przestało mieć dla Pawła znaczenie. 
Właśnie wrócił z miasteczka emanującego praw-
dą. W porównaniu z nim piękny świat okazał się 
zimny, pusty, pozbawiony wartości, które sytuują 
nas wśród ludzi, natomiast zaczął je dostrzegać 
w czasie potarganym, odepchniętym, jakże czę-
sto znieważanym.  Czyżby dobrobyt był niszczący, 
czyżby odbierał wrażliwość?

Tego dnia podszedł do okna po raz pierwszy, z 
czasem stawał w nim częściej. Patrzył na szary blok, 
siłą wyobraźni usuwał go sprzed oczu, a wraz z nim 
ulice pełne ruchu i ludzi, aż stanął twarzą w twarz 
z nagim, ubranym jedynie przez naturę światem. 
Gdzieś tam, w wykreowanej umysłem przestrzeni, na 
niedużej polanie otoczonej kłębiącą się gęstwiną 
pełną żarłocznych stworzeń zobaczył niemowlę, 
które przybyło na świat. Tkwiąc w dziwacznej wizji, 
szeptał do siebie: – To ja i każdy z nas.  Tylko po 
co wiatr dziejów nas tu przywiewa? Czy to przypa-
dek, czy stoi za tym jakaś prawidłowość. Żyjemy i 
umieramy, jednak między aktami narodzin i śmierci 
tkwi sens naszej obecności. Jaki? Czyżby coś, co po 
sobie zostawiamy? Co, dla kogo i w jakim celu?
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Od wczesnej młodości prześladuje mnie Południe. Moje 
małe miejsce na mapie, położone tuż obok, w którym 

znajduję swój spokój. To nie kraj, choć ma swoje nazwy. 
Dla mnie to przestrzeń, ziemia szczęśliwa, do której wracam 
tylko z pozoru, bo za każdym razem jestem w niej inny. W 
życiu bywa tak, że stajemy się niewolnikami tych swoich 
miejsc. One przestają należeć do nas, a to my zaczynamy 
należeć do nich snując ich senną melodię podług partytu-
ry, którą nam podsuwają. Na szczęście nie umiem czytać 
nut, jestem wolny od prześladujących melodii i za każdym 
razem nucę inną piosenkę. Kiedyś myślałem, że większość 
z nich pochodzi z kasety Dire Straits, jedynej która pomimo 
lat, wciąż czysto grała w moim samochodzie. To jednak 
nieprawda. 

Zawsze mam czystą kliszę, ale jakże bym mógł 
niemieć swoich ulubionych miejsc, skoro mam swoje 
ulubione uliczki, trasy z przystanku do domu i ulubio-
ne latarnie na krakowskich Plantach. Mam zatem i 
swoje ulubione miejsca, do których lubię wracać, 
a są one za każdym razem inne, tak jak w każdym 
wiosennym powiewie wiatru czuć zupełnie inny kurz 
przyniesiony za każdym razem znad innego miasta. 
Miejsca rzadko się zmieniają, są takie jakie są, trwają 
od wieków, jedne od czasów Tracjana, drugie od 
epoki św. Stefana, wielkiego władcy chrześcijańskiej 
Europy. Kiedy zmęczony jestem już przygnębiającą 
kopułą chmur zwisającą nad Krakowem, kiedy brak 
mi sił by wziąć z rana pierwszy głęboki oddech, jadę 
na Węgry, do kraju mojej małej Arkadii. 

Do naszych południowych przyjaciół jeżdżę od 
czasów nastoletnich. Mój Ojciec nigdy nie lubił dale-
kich podróży, jazda samochodem go męczyła, dener-
wowała, a w tamtym czasie nie wiodło się tak dobrze, 
by móc pozwolić sobie na podróże samolotem. Tak 
więc wspólnie z rodzicami jeździłem na przeróżne 
kempingi na Słowacji, racząc się nocami pod namio-
tem, rozlatującymi się huśtawkami i delikatnie falującą 
taflą jeziora. Jeździliśmy tam często. Zamki, baseny, 
kempingi i żetony do automatów z grami, to całkiem 
ładne wspomnienie. Nie jest ono może przesadnie 
radosne, bowiem zawsze miałem problem z nawią-
zywaniem wakacyjnych znajomości i raczej byłem 
tym dzieckiem, które godzinami wpatrywało się w 
drugi brzeg jeziora, zastanawiając się nad tym, co też 
może się tam dziać i czy to czasem nie jest jakiś inny, 
szczęśliwszy świat. Lubiłem też znajdować sobie w tym 
kempingowym świecie jakaś piękną dziewczynę, do 
której oczywiście nigdy nie zamierzałem podchodzić, 
na którą jednak lubiłem spoglądać i spacerując, ku 
zmartwieniu szukających mnie rodziców, zastanawiać 
się kim może ona być. To był pierwszy etap moich 
wypraw, mojej wyobrażonej przestrzeni.  

Kiedy byłem już nastolatkiem z krwi i kości, a takim 
człowiek staje się w wieku wczesnych lat czternastu, 
kiedy wypali swojego pierwszego w życiu papierosa, 
zaczęliśmy jeździć na Węgry. Jeździłem tam z moim 
Ojcem, wiecznie zdenerwowanym koniecznością pro-
wadzenia auta, i stryjkiem. Stryjek miał zmysł człowieka 
zaradnego, w końcu w czasach słusznie minionych, 
podróżował przez całą rodzinę sojuszniczych państw, 
sprzedając szachy, karty do gry, kuchenki gazowe i 
inne przedmioty, które nie tylko finansowały mu te 
wakacje, ale też pozwalały co nieco zaoszczędzić. 
Z jego opowieści wynika, że był to piękny okres, w 
którym jako inżynier, jeśli tylko nadarzyła się okazja, 
mógł z dnia na dzień zwolnić się z pracy, jechać 
malować domy w Szwecji i po powrocie w ciągu 
tygodnia znaleźć nowe miejsce zatrudnienia. Nieco 
roztrzepany stryjek nie mógł być naszym węgierskim 
przewodnikiem, ale swoimi historyjkami dodawał tym 
podróżom kolorytu. Zawsze kłócili się z moim Ojcem 
o trasę jaką pojedziemy. Stryjek preferował myślenie 
zadaniowe, przejazd z punktu A do punktu B, jak 
najmniejszym kosztem i czasem, czyli autostradą. Mój 
Ojciec nienawidził zaś autostrad i pod pretekstem 
krajoznawczym, zawsze wybierał boczne trasy, przez 
byłe PGR-y, gdzie pośród dawno już nie uprawianych 
pól sterczały trójkami, kwadratowe bloki, zamieszkałe 
najczęściej przez Cyganów. Na balkonach powiewały 
szmaty, pod ścianami pełno było przeróżnego sprzętu 
AGD, a śniadzi mężczyźni zwozili do tej swojej enklawy, 
na metalowych wózkach, lodówki i inne skarby. Dzięki 
upartości mojego Ojca, najczęściej podróżowaliśmy 

E
S
E
J

Filip Paluch

SzKic ZnaD dUNajU

właśnie bocznymi drogami. Słowacja zawsze mnie 
urzekała, chociaż poza górami, przyrodą, nie ma tam 
zupełnie nic nadzwyczajnego. Może właśnie to nic 
było tak urzekające. Te senne wioski, z megafonami 
na słupach, z których dobywała się przeraźliwa muzy-
ka. I takimi drogami podróżowaliśmy ku Węgrom, które 
były dla mnie czymś zupełnie egzotycznym, krajem 
niemal śródziemnomorskim, w którym jeszcze nigdy 
wtedy nie byłem, a którego znajdowałem tam na-
miastkę. Najczęściej miejscami naszej destynacji były 
kompleksy basenowe położone gdzieś na prowincji. 
Ojciec i Stryjek bali się dużych miast, żyli w ciągłym 
lęku, że zostaną tam uwięzieni w niezrozumiałych 
drogowskazach, poplątanych obwodnicach i kilome-
trowych korkach. Mój Ojciec dodatkowo uważał, że 
spędzanie lata w mieście to bluźnierstwo przeciwko 
wakacjom  i pewnie dlatego do Budapesztu pierwszy 
raz musiałem wybrać się sam, kiedy już sam miałem 
prawo jazdy. 

Największy miastem, które odwiedziliśmy, był Esz-
tergom. Kiedy zbliżaliśmy się do niego od słowackiej 
strony, a ponad koronami drzew zobaczyłem kopułę 
bazyliki Św. Wojciecha, oniemiałem. To był dla mnie 
zupełnie inny świat, kraj tak różny od barokowego 
Krakowa, w którym ciągle cierpię na niedobór słoń-
ca. W momencie przejeżdżania przez most nad Du-
najem, byłem w ekstazie i ciągłe kłótnie pomiędzy 
rodzeństwem – moim Ojcem i Stryjkiem, wydały mi 
się zupełnie bez znaczenia. Od tamtej pory jestem 
zakochany w Południu i zawsze do niego tęsknię. To 
dla mnie terra felix, miejsce na wskroś moje, po któ-
rym mogę jedynie oprowadzać bliskie mi osoby, nie 
do pomyślenia bym jednak mógł je z kimś dzielić. A 
jednak szukam kogoś, kto tak jak ja podzieli tę moją 
egzaltację, kto tak jak ja utonie w zakolu Dunaju, i 
kto tak jak ja będzie upijał się winem i samym tych 
miast i miasteczek. 

Na północny wschód od Budapesztu znajduje się 
miasto, które tym razem z zupełnie niezrozumiałych 
powodów, ma u mnie swoje miejsce w sercu. Eger 
bowiem nie urzekł mnie od razu. Kiedy pierwszy raz 
tam jechałem z Ojcem i Stryjkiem, takie wyprawy 
były bowiem zupełnie nie do wytrzymania nerwo-
wo dla mojej Matki, zatrzymaliśmy się Kremnicy na 
Słowacji. To średniowieczne miasteczko, z surowym 
zamkiem, małym kompleksem basenów i rozwalającą 
się spelunką, z werandą jak z filmów o dzikim zacho-
dzie. Zawędrowaliśmy do tego lokalu w poszukiwaniu 
folkloru i istotnie, picie nalewki spod lady, słynnej Bo-
rovicki, owym folklorem było. Tak jak chwiejne kroki 
prowadzące nas wieczorem do wynajmowanego 
pokoju. Potem ruszyliśmy na Eger. Od tamtej chwili, 
zawsze gdy tam jestem, nigdy nie spotkałem słonecz-
nej pogody, która przecież jest moim nieodłącznym 
obrazem innych węgierskich miast. Kiedy jednak wspi-
nałem się po krętych schodach Minaretu wiedziałem, 
że swoje piętno na tym kraju, prócz słońca, odcisnął 
także półksiężyc. Opowieści o obronie zamku przed 
wojskami tureckimi, sprawiły, że już jako chłopak peł-
noletni, swoje smutki lubiłem topić w butelce byczej 
krwi, Egri Bikaver. W piciu wina, jak mawiał mój pro-
fesor od powszechnego średniowiecza, najważniejsze 
jest by z każdym łykiem, z każdą nutą, przenosić się 
w region, gdzie dojrzewały winogrona. Oczyma wy-
obraźni rozkruszać gródki ziemi i wąchać jej zapach, 
łapczywie chłonąć słoneczne promienie, i wraz z 
winoroślą, dojrzewać. O ile Eger zawsze będzie dla 
mnie miastem deszczowym, to podmiejskie winnice 
skąpane będą w złocistych promieniach późnego 
popołudnia. Raz zatrzymałem się przy takiej winnicy 
na wzgórzu, by zapalić papierosa. Pośrodku uprawy, 
stała niewielka bielejąca kapliczka, przy której, jak 
sobie wyobrażałem, pracownicy w samo południe 
jedli swoje drugie śniadanie. W tym swoim wyobra-

żeniu widziałem ich wzrok, spokojny, pełen harmonii, 
którą daje tylko obcowanie z ziemią i jej płodami. 
Może nie odmawiali modlitwy Anioł Pański, ale tym 
swoim wzrokiem, tą swoją celebracją prostego życia, 
wznosili najpiękniejszą modlitwę wdzięczności. 

Zeszłego roku wołał mnie Rzym – stolica naszego 
świata. Byłem tam dotychczas tylko raz, ze szkolną 
pielgrzymką przed laty, która bardziej przypominała 
objazdową wycieczkę z bardzo napiętym harmono-
gramem. Po Rzymie nie można biegać, nie można 
być pospieszanym i ciągniętym za ramię. To miasto 
płynie i jeżeli chce się je poczuć to trzeba płynąc 
razem z nim, w nurtach to raz bardziej wartkich, to 
raz znowu leniwych. Chciałem siedzieć tam o pół-
nocy na Hiszpańskich Schodach i lekko zawiany od 
wina, palić papierosy. Patrzeć na Awentyn i nabierać 
znowu pewności, że jestem częścią czegoś większe-
go. Niektóre marzenia istnieją tylko po to, by mieć 
swoje bezpieczne miejsce, o którym myśli się przed 
snem. Nie trzeba ich realizować, bo w końcu o czym 
byśmy wtedy marzyli. Ruszyłem więc na Węgry w 
zakole Dunaju, gdzie nie byłem już dawno, chyba 
od czasów, kiedy Stryjek postanowił realizować swoje 
młodzieńcze marzenia o Bałkanach. Miejsca się nie 
zmieniają, zmieniają się ludzie, towarzyszące nam 
dusze, błyski we wszystkich odcieniach spojrzeń. I w 
Esztergomie siedziałem na schodach o północy, chy-
ba piękniejszych niż te pełne turystów Hiszpańskie w 
Rzymie. Siedziałem na schodach prowadzących do 
małej kapliczki wzniesionej na wzgórzu, przed którą 
górowały trzy krzyże, ze Zbawicielem pośrodku i łotra-
mi po bokach. Chciałbym zasłużyć chociaż na to, by 
chwili ostatecznej być chociaż tym dobrym łotrem. 
Noc była ciepła, niebo gęstniało w czerni. Przede 
mną wznosiła się klasycystyczna bryła bazyliki, którą 
oświetlały tylko gwiazdy i czasami światła żeglujących 
statków. Siedziałem w tą noc, przecież nie sam, i 
wiedziałem, że jestem we właściwym miejscu, swoim 
miejscu, które kocham. U stóp wzgórza rzadko jeździły 
samochody oświetlając zaniedbane fasady kamienic, 
w których, jak wtedy pomyślałem, mógłbym mieć 
na starość swój kąt. Kupił bym wtedy małą łódkę i 
w niedziele pływał nią do Budapesztu do teatru czy 
kina, albo po prostu bez celu, zobaczyć mieniący 
się w pełni księżyca parlament i wzgórze Gelerta. 
Tonąłbym w tym zakolu Dunaju bez umiaru, tak jak 
tonąłem w towarzyszącym mi spojrzeniu.

Z Esztergomu na wschód, biegnie piękna droga 
przy brzegu rzeki. Przy niej góruje zamek w Wyszeh-
radzie, skąd rozciąga się piękny widok na zalesione 
wzgórza i rozsiane po nich domy, kryte dachówką. 
Tamtędy jechałem do Szentendre, przekonać się czy 
rzeczywiście jest ono tak śródziemnomorskie jak czy-
tałem. Istotnie było, kolorowymi fasadami niewielkich 
kamieniczek, niskimi bramami domów, winoroślami 
porastającymi balkony i garaże. Nad rzeką wolno 
płynęło życie, w nienachalnym świetle latarni i cich-
nącym gwarze restauracji. U wieczora, na Dunaju, 
pięknie tańczyły kaczki, płynnymi ruchami dziobiąc 
rzucane im okruchy ciasteczek. Ledwie kilka metrów 
dalej, ciągnęły się strome, brukowane uliczki starego 
miasta, a pomiędzy kamienicami, rozwieszone były 
duże abażury, służące za latarnie. Pod nimi piłem 
Tokaj, zastanawiając się, czy którykolwiek z tych aba-
żurów pasowałby do mojej lampy i cieszyłem się, że 
nie piję go sam, choć bardzo lubię samotnie prze-
siadywać w kawiarniach, to cieszyłem się, że mam 
obok siebie te brązowe oczy, które chyba, choćby 
na chwilę, zanurzyły się w moim irracjonalnym uwiel-
bieniu tego wszystkiego co znajduję na Węgrzech, 
a co wiem, że tylko nieumiejętnie, tylko nieudolnie, 
staram się przekazać słowami. 

F  P   
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Idzie zmierzch, dzieci idą spać. Nie-
chętnie, dlatego domagają się bajki, 

jakiej jeszcze nie słyszały. A kto ją naj-
lepiej opowie, jeśli nie babcia? Przysu-
wa sobie krzesło i siada. Dziewczynka 
ściska pluszową zabawkę. A więc nie 
chcesz spać? Dziecko kręci główką. 
No dobrze, będzie bajka, ale jedna, 
potem do spania, troskliwa opiekun-
ka łatwo ulega niemym namowom. 
Uśmiech dziecka jest dla niej rajskim 
pokrzepieniem.

Dawno, dawno temu, kiedy twoja 
babcia była młoda i piękna, kiedy 
ptaki latały wysoko, a dni spędzało 
się w towarzystwie przyjaciół... Tak, 
będzie też książę, obiecała, a mała 
aż klasnęła w dłonie. Otóż trafiła się 
twojej babci szansa na rejs. Lśniący 
statek, morza południowe, słońce, 
które brązowi ciało, słońce, które za-
chodzi dla dwojga, i które dla nich 
wstaje. Codziennie śniadanie do łóż-
ka i bukiet świeżych kwiatów w wa-
zoniku. Wtedy każda dziewczyna o 
tym marzyła, a ja miałam szczęście 
na loterii. Rodzina powtarzała: jedź!

Nie wiem, który to już dzień, od 
kiedy statek zatonął. Dryfowałam 
na dziurawych drzwiach, w żadnym 
kierunku na stałe, albo stałam w miej-
scu. Słońce ociągało się ze snem i 
tak wcześnie wstawało.

Lubiłam długie spacery po górnym 
pokładzie. A jeden chłopiec lubił 
mnie. Pod parasolami, leżąc na pa-
siastych leżakach, piliśmy lemoniadę z 
lodem, którą przyniesiono w pękatym 
dzbanku. To była najlepsza lemonia-
da, jaką smakowałam.

Wiatr, modliłam się o niego albo 
o śmierć. Wodę, wodę pić jak lemo-
niadę. Podawano mi ją, ale kiedy 
zanurzałam usta w szklance, okazy-
wała się pusta. Kelner się wtedy śmiał, 
chłopak się śmiał, wszyscy pasażero-
wie. Gdzie oni się podziali?

Czasem przez iluminator patrzy-
łam na wyskakujące z wody del-
finy, na ich labirynt porysowanych 
grzbietów, na zabawy we dwoje. W 
stołówce zjadłam owoce morza, po 
których nie czułam się najlepiej i kil-
ka dni przeleżałam w łóżku. To wte-
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dy woda tajfunem zaczęła wdzierać 
się do statku.

Słyszałam, że niekiedy delfiny po-
trafią uratować tonącego. A rozbitka 
na drzwiach? Przecież zawsze byłam 
dobra, zwierzęta czują takie rzeczy. 
Czekałam na delfina, a nadarzył 
się człowiek. Gruby kucharz wbity 
w pomarańczowe koło ratunkowe 
powoli wgramolił się na moją wy-
sepkę. Śmierdział owocami morza. 
Cisza płaska jak drzwi i morze drwiły 
z naszego losu. Ja nie miałam sił na 
rozmowę. Jego podniecały nagość 
i nędza. Przygniótł mnie swoim ciel-
skiem, że ledwo mogłam oddychać, 
zsunął spodnie, a ja... co ja mogłam 
zrobić? Leżał tak dobrą chwilę, bo 
również zmęczony miał problem z 
własnym nożem do patroszenia flą-
der. Wysuszona słońcem skóra pęka-
ła jak okrętowe suchary. Czerwony 
cabernet spływał jak przystało na 
ostatni rejs. Biesiada trwała, a drzwi 
skrzypiały oliwione ruchem fal. Trafiło 
mu się. Morska sól piekła w poranio-
ne miejsca, wyciskając łzy z naszych 
oczu. Wspólnie płakaliśmy. Czy roz-
myśliłby się, gdybym mu powiedzia-
ła, że na lądzie zostawiłam dziecko? 
Obyś zdechł, szczurze – było mi już 
wszystko jedno. Woda zalewała moje 
oczy i nos, jak agentom podczas 
przesłuchań, aż zwymiotowałam. A 
on nie przestawał. Save your bones 
for Davy Jones, ryczał i wydawało 
mu się, że śpiewa. Zacisnął powieki 
i przyspieszył, a moja prawie mar-
twa ręka z rezygnacją opadła na 
klamkę. W ostatnim momencie. Pod 
naporem ciał skrzydło drzwi otwo-
rzyło się i wpadło pod wodę, zaraz 
po nim ja, wciągnięta w toń. A on 
już. Opadając w głębię, widziałam 
w ambrazurze jego opasłą sylwet-
kę i kilka kropel, które z zemsty, jak 
szkolone dobermany chciały mnie 
dopaść, ale pierwsze dopadły je ko-
lorowe ryby. A może to były mądre 
delfiny? Niżej i niżej, po piaszczyste 
dno. Pęknięta tafla wody zamknęła 
za sobą stary świat.

Obudziłam się w ogrodzie falu-
jących ukwiałów i tam go właśnie 
poznałam. Stara szkoła, jak to mó-
wią, babcia puściła oko. Prinz Eu-

gen, przedstawił się i ucałował moją 
dłoń. Książę Eugeniusz, wyjaśniła 
szybko wnuczce. Ja zwracałam się 
do niego po prostu: książę. Z namięt-
nym szacunkiem. On odpowiadał z 
obcym akcentem, jakiego używa się 
do opowieści o korsarskich podbo-
jach, z galanterią, której dzisiaj już 
się nie słyszy. Ten piękny arystokra-
ta, tym piękniejszy, że przepędzony 
z rodzinnego dworu za przewinienia 
poważne jak promieniowanie gam-
ma – beztroskie lata bezkarnej mło-
dości – wylegiwał się na mokrym pia-
sku starym jak świat. W cudownym 
landszafcie zupełnie sam, nie licząc 
rekinów, płetwonurków-amatorów i 
łowców skarbów buszujących w sta-
lowych komnatach zatopionych pa-
łaców. Aż zjawiłam się ja. Odtąd dni 
mijały nam na niewinnych sprawach 
podwodnego atolu. Noce mieliśmy 
całe tylko dla siebie. I tym sposobem 
twoja babcia została księżniczką 
skrawka tropikalnego raju. Kończąc 
bajkę, staruszka dodała, na cały ten 
długi i szczęśliwy czas.

Pod rozjarzoną świetlówką o po-
świacie księżyca błyszczało niewiel-
kie akwarium. Z porośniętego plasti-
kowymi koralami zatopionego wraku 
pancernika, w którym zamieszkały 
nieruchome mureny, wraz z pasmem 
bąbelków wypływały morskie opo-
wieści. Mruczały kołysankę. Szły spać 
z rybami.

Z kim tam rozmawiasz, pyta mat-
ka, wchodząc do pokoju córeczki, 
miałaś już dawno spać. Z babcią, 
odpowiada dziewczynka. Babcia 
jest teraz z aniołkiem, mówiłam ci 
już, dawno temu zabrał ją ze stat-
ku, którym płynęła po niebieskim 
oceanie. Nie, upiera się mała, on 
nie był aniołkiem. Dobrze już, matka 
poprawia kołdrę, niech ci będzie, 
ale zamknij oczy.

Kwadrans po zmierzchu kobieta 
dopija ostatnią tego dnia herbatę z 
mlekiem i odkłada do zlewu kubek 
pusty jak trumna jej matki. W dłoni 
ściska wycinek z pożółkłej gazety, 
tytuł brzmi: „Tragedia liniowca. Tylko 
kucharz ocalał”.
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„Spod opuchniętych od płaczu powiek…” - opis 
emigracyjnej odysei Teffi, Nadieżdy Aleksandrownej 
Buczyńskiej, de domo Łochwickiej. „W dół mapy”: od 
Petersburga przez Gomel, gdzie udało jej się „uniknąć 
kwarantanny”. Barwny, jeszcze początkowo „syty”, 
Kijów, hałaśliwą Odessę dziesiątkowaną przez hisz-
pankę, Jekaterynodar, w którym umierano na tyfus, 
Rostów nad Donem… i - ostatni ukłon do rosyjskiej 
publiczności, na ojczystej ziemi - Kisłowodzk witający 
zielonymi wzgórzami, dzwoneczkami stad, błogą ciszą 
i czarną straszliwą szubienicą na wzgórzu ponad mia-
stem… aż do pokładu statku Wielki Książę Aleksandr 
Michajłowicz, na którym opuściła Rosję na zawsze.

* * *
Podróż nasza zaczęła się całkiem przyjemnie. Jechaliśmy 

w wagonie drugiej klasy, każdy miał swoje miejsce i nie 
były to miejsca pod ławką lub na siatce na bagaże, ale 
pełnoprawne miejsca siedzące. Mój antreprener o pseu-
donimie Guskin, początkowo denerwował się, że pociąg 
długo nie odjeżdża, a gdy ruszył, zaczął nas przekonywać, 
że ruszył przedwcześnie.

- To nie jest dobry znak! Zobaczycie, coś się wy-
darzy. 

Zaledwie znalazł się wagonie zaskakująco zmienił 
się jego wygląd. Sprawiał teraz wrażenie, jakby po-
dróżował już co najmniej dziesięć dni i to w najgor-
szych do wyobrażenia warunkach. Niechlujny; buty 
rozsznurowane, niedopięty kołnierzyk odsłaniał pod 
grdyką brzydki, siny znak po spince. Jeszcze bardziej 
zaskakiwały jego policzki, które nagle pokryły się wi-
docznym zarostem, jakby od czterech dni zapuszczał 
brodę. 

Oprócz naszej grupy w przedziale były jeszcze trzy 
damy. Rozmowy toczyły się półgłosem, a później mó-
wiono zupełnym szeptem. Rozmawiano na bliskie nam 
wszystkim tematy: o tym, że komuś dopisało szczęście 
i udało mu się przewieźć i brylanty, i pieniądze.

- Słyszeliście? Prokinowie cały swój majątek prze-
wieźli. Wszystko ponakładali na babcię. 

- A dlaczego nie rewidowano babci?
- Co też pani! Ona jest taka odrażająca. Kto by 

się tego podjął… 
- A Korkinowie, ci dopiero chytrze wymyślili… 

Wszystko to całkowita improwizacja. Madame Korkina, 
już po przeszukaniu, stanęła z boku - i nagle - och! 
Skręciła nogę, kroku zrobić nie może. Więc mąż, który 
jeszcze nie przeszedł kontroli, mówi do czerwonoarmi-
sty: „Proszę podać żonie moją laskę, niech się oprze”. 
Ten laskę przekazał. A laska w środku wydrążona i 
wypchana brylantami. Zaiste chytrze! 

- Bułkinowie mieli czajnik z podwójnym dnem.
- Natomiast nie uwierzycie, gdzie Faniczka prze-

wiozła duży brylant - we własnym nosie!
Takiej to dobrze, skoro nos ma na pięćdziesiąt ka-

ratów! Nie każdemu tak szczęście sprzyja. Później omó-
wiono jeszcze tragiczną historię madame Fook, która 
bardzo zmyślnie schowała brylant w jajku. Zrobiła w 
nim maleńką dziurkę, wsunęła brylant, a następnie 
ugotowała je na twardo. Spróbuj znaleźć! Położyła 
jajko do koszyka z prowiantem i uśmiechnięta siedzi 
sobie spokojnie. Do wagonu wchodzą czerwonoar-
miści. Przeszukują bagaże. Nagle jeden z żołnierzy 
złapał to właśnie jajko, obrał i pożarł na oczach 
przerażonej madame Fook. Nieszczęśliwa kobieta da-
lej już nie pojechała. Wysiadła na tamtej stacji, trzy 
dni chodziła za parszywym czerwonoarmistą, jak za 
małym chłopcem, oczu z niego nie spuszczała.

- I co?
- Szkoda gadać, wróciła do domu z niczym.
Zaczęto wspominać różne fortele, machinacje, 

wybiegi, przypominano sobie, jak to w czasie wojny 
łapano szpiegów.

A szpiedzy robili się coraz bardziej przebiegli! Wy-
obraźcie sobie tylko: plany twierdz rysowali na wła-

snych plecach, a później je zamalowywali. Ale wywiad 
wojenny też niegłupi – szybko to odkryto i wszystkim 
podejrzanym zaczęto myć plecy. Oczywiście zdarzały 
się przykre pomyłki. U nas, w Grodnie, złapali jednego 
obywatela, z wyglądu – zdecydowanie podejrzany, 
na dodatek brunet. A jak już go umyli, okazało się, 
że to blondyn i w sumie porządne chłopaczysko. 
Wywiad bardzo go później przepraszał… 

Przy takich swobodnych pogawędkach na pełne 
grozy tematy jazda stała się całkiem przyjemna, a 
na dodatek była wygodna. Niestety, nie jechaliśmy 
nawet trzech godzin, gdy nagle pociąg zatrzymał 
się i kazano wszystkim wysiadać. Wygramoliliśmy się, 
wytaszczyliśmy swoje bagaże, przestaliśmy na peronie 
dwie godziny i załadowano nas do innego pociągu, 
ale teraz już nie do drugiej, a trzeciej klasy. Ten na-
bity był ludźmi do granic możliwości. Na wprost nas 
siedziały wściekłe białookie baby, którym od razu się 
nie spodobaliśmy.

- Jadą - powiedziała taka z brodawką. - Jadą, a 
po co jadą, sami nie wiedzą.

- Jakby się z łańcucha zerwali - zgodziła się z 
nią druga, w złachmanionej chuście, w której końce 
wycierała swój kaczy nos.

Najbardziej drażnił je chiński piesek-pekińczyk, 
maleńki puszysty kłębuszek, trzymany na ręku przez 
jedną z naszych starszych aktorek.

- Widzicie ją, psa wiezie! Sama w kapeluszu i jesz-
cze z psem.

- W domu by go zostawiła! Ludzie nie mają gdzie 
się pomieścić, a ona psa wiezie!

- Przecież on wam nie przeszkadza - drżącym gło-
sem stanęła  w obronie pieska aktorka, przecież i tak 
was na kolanach sobie nie posadzę.

- No chyba! Ale my psów ze sobą nie wozimy - 
nie przestawały baby.

- Samej jej w domu zostawić nie można. Jest zbyt 
delikatna. O nią trzeba się bardziej troszczyć niż o 
dziecko.

- Co znowu?
- A to, co? – Teraz już - ospowata - maksymalnie 

wściekła, zerwała się z miejsca. – Hej! Ludzie! Po-
słuchajcie, co tutaj się mówi. Ta-tutaj, w kapelusiku, 
mówi, że nasze dzieci gorsze są od psów. Czy mamy 
znosić coś takiego? 

- Kto? My? My jesteśmy psami, a ona nie? Po-
mstowały rozwścieczone głosy. Nie wiadomo, czym 
by się to zakończyło, gdyby nie przerwał tej burzliwej 
wymiany zdań dziki gwizd. Gwizdał ktoś na peronie. 
Wszyscy zerwali się z miejsc i rzucili sprawdzać. Dzio-
bata wepchnęła się pomiędzy ludzi, a powróciw-
szy ochoczo opowiadała, jak to złapano złodzieja 
i postanowiono wrzucić go pod wagon, „a ten im 
uciekł”.

- Ostre typki - szepnął Awierczenko. Postarajcie 
się nie zwracać na nic uwagi, myślcie sobie o czymś 
wesołym.

Więc myślę. Ot na przykład, dzisiaj wieczorem, gdy 
w teatrze zabłysną światła, ludzie zbiorą się, usiądą 
na swoich miejscach i będą słuchać :

„Miłość – to złodziejka…”
I po co to wspomniałam. Znowu przyczepił się ten 

idiotyczny fragment! Jak jakaś choroba. Wokół baby 
wesoło rozprawiają, jak to nieźle byłoby wepchnąć 
złodzieja pod wagon, ale być może on i tak już tam 
leży, z roztrzaskaną głową.

- Im wszystkim samosąd się należy! Oczy trzeba 
wkłuć, język wyrwać, uszy obciąć, a potem kamień 
na szyję i w wodę!

- W naszej wsi, to takich jak oni przeciągali na 
sznurze pod lodem; od jednego przerębla, do dru-
giego….

- Można by ich także palić….
Ciekawe, co zrobiliby z nami za pieska, gdyby 

tamta historia ze złodziejem nie przebiła naszej.
„Miłość – to złodziejka… Miłość – to złodziejka… ”
- Co za potworność! – mówię do Awierczenki.
- Ciszej, mityguje mnie.
Ale ja już nie o nich. Ja mam teraz swoje własne 

zmory. Nie mogę się pozbyć tej nieszczęsnej  „Księż-
niczki czardasza”. Może by  zacząć myśleć o tym, 
jak to będą nas palić, jak – na przykład, ta moja 
- dziobata…  może to by pomogło. Wyobrażam 
sobie jak będzie się krzątała! Ona, gospodyni całą 
gębą. Jak będzie dmuchała na drzazgi… A co na 
to Guskin? Guskin niewątpliwie będzie protestował: 
„Chwileczkę, ja mam kontrakt! Wy przeszkadzacie 
jej wypełnić zobowiązania, a i mnie rujnujecie jako 
antreprenera. Najpierw niech zapłaci mi odszkodo-
wanie!” I tak, „Indyczka i złodziejka” powoli zaczęły 
znikać, odchodzić w zapomnienie.

Pociąg dojeżdżał do stacji. Baby zakrzątnęły się 
wokół swoich tobołów, zaszurały sołdackie buciska, 
worki, torby, koszyki zatarasowały przejście i zasłoniły 
cały boży świat. 

Nagle za oknem pokazała się zmieniona przera-
żeniem twarz Guskina. Przez ostatnie godziny jechał 
w innym wagonie. Co mu się stało?

Strasznie blady, z trudem łapał oddech. - Szyb-
ko wysiadajcie! Zmieniamy trasę. Tędy nie możemy 
jechać. Później wszystko wyjaśnię. 

Jak nie możemy - to nie możemy. Wysiadamy. 
Zamarudziłam w wagonie i wychodzę ostatnia. Zdą-
żyłam zeskoczyć na peron, a tu podchodzi do mnie 
obdarty, biedny chłopaczek i z naciskiem wygłasza: 
„Miłość to złodziejka , miłość to indyczka.” - Dajcie 
pół rubla!

- Co-o?
- Pół rubla! – „Miłość to złodziejka, miłość to in-

dyczka!” 
Wszystko jasne! Straciłam rozum! To jakaś słuchowa 

halucynacja. Widocznie moje nadwątlone nerwy nie 
dały rady takiemu połączeniu; „Księżniczka czarda-
sza” plus gniew narodu.

Potrzebne mi wsparcie przyjaciół. Szukam wzrokiem 
naszej grupy. Awierczenko jakoś dziwnie dokładnie 
ogląda swoje rękawiczki i nie reaguje na moje woła-
nia. Wsuwam chłopcu w rękę pół rubla. Jeszcze nic 
nie rozumiem, ale powoli zaczynam się domyślać…

- Przyznaj się od razu! – mówię do Awierczenki. 
Zmieszany śmieje się. - Dopóki - mówi - pani była 
zajęta w wagonie bagażami, ja nauczyłem tego 
chłopca. Zapytałem go, chcesz zarobić? Za chwilę, z 
tego wagonu, wysiądzie pani w czerwonej czapecz-
ce. Podejdź do niej i powiedz; „Miłość to złodziejka 
, miłość to indyczka”. Za to, ona zawsze i wszystkim 
daje po pół rubla. A chłopak okazał się bystry.

Guskin, który do tej pory zajęty był przy wagonie 
bagażowym naszymi kuframi, podszedł spocony ze 
strachu. 

- Jest nowy problem – wyszeptał tragicznym gło-
sem. – Ten bandyta zastrzelił się!

- Jaki bandyta? Nie rozumiem. 
- No, pani komisarz! Czego pani nie rozumie? Roz-

strzelali go za złodziejstwo! Za łapówki! Przez tamtą 
granicę jechać nie możemy. Tam nie tylko nas złupią 
ale i zamordują. Spróbujemy przedostać się przez 
inną. Przez inną, to przez inną! Po dwóch godzinach 
wsiedliśmy do innego pociągu i pojechali w drugą 
stronę. Do stacji granicznej dotarliśmy wieczorem. 
Było ciemno, zimno i bardzo chciało nam się spać. 
A co nas czeka? Czy szybko nas stąd wypuszczą i 
jak pojedziemy dalej?

Guskin z pseudonimem Awierczenki poszli na dwo-
rzec, żeby przeprowadzić rozmowy i wyjaśnić sytuację, 
a nam przykazali surowo; stać i czekać! Wszystko to 
wyglądało przerażająco. Pusty peron, z rzadka tylko 
pojawiała się na nim jakaś postać; ni to stróż , ni to 
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baba w wojskowym płaszczu, przyglądali się nam 
podejrzliwie i znowu odchodzili. Czekaliśmy długo. 
Na koniec pokazał się Guskin. Nie był sam. Były z 
nim cztery osoby. Jedna z nich rzuciła się do przo-
du, biegnąc do nas. Tej postaci nie zapomnę nigdy: 
maleńki, chudy, czarny krzywonosy człowieczek, w 
studenckiej czapce i wielkim, wspaniałym, bobrowym 
futrze, które ciągnęło się za nim po ziemi, jak płaszcz 
gronostajowy na królewskim portrecie w sali tronowej. 
Futro najwyraźniej było nowe, niewątpliwie dopiero 
co zdarte z cudzych pleców.

Człowieczek podbiegł do nas, lewą ręką (widać, 
z przyzwyczajenia), podciągając spodnie, a prawą 
uroczyście podnosząc do góry ze wzruszeniem wy-
krzykiwał:

- Pani - jest Teffi? A pan - Awierczenko? Brawo! Bra-
wo! Brawo! Przed Państwem komisarz do spraw sztuki 
w tym miasteczku. Potrzeby mamy ogromne. Państwo 
jesteście naszymi drogimi gośćmi, zatrzymacie się u 
nas i pomożecie mi zorganizować cykl koncertów, 
które połączymy z waszymi występami. Weźmie w 
nich udział miejscowy proletariat i pod państwa kie-
rownictwem zagra w państwa sztukach.

Aktorka z pieskiem cicho jęknąwszy, aż usiadła na 
peronie. Rozejrzałam się dookoła. Zmierzch. Maleńki 
dworzec z maleńkim ogródeczkiem. Dalej ubogie 
małomiasteczkowe domeczki, zamknięty na głucho 
sklepik, brud, bezlistna brzoza, samotna wrona i jeszcze 
na dodatek ten Robespierre.

My oczywiście bardzo chętnie – spokojnie zaczął 
Awierczenko - ale niestety, mamy na nasze wieczory 
zarezerwowany teatr w Kijowie i jesteśmy zmuszeni 
się spieszyć.

- Nic podobnego! - wykrzykuje Robespierre; i nagle 
zniżając głos; was nigdy przez granicę nie przepusz-
czą, jeżeli ja osobiście o to nie poproszę. A dlaczego 
miałbym prosić! A dlatego, że wy odpowiedzieliście 
na wezwanie naszego proletariatu. Wtedy będę mógł 
poprosić, żeby nawet wasz bagaż przepuścili!…

Zupełnie nieoczekiwanie wtrącił się Guskin. - Oby-
watelu komisarzu, oczywiście, wszyscy się zgadzają. 
Ja, chociaż na tym postoju tracę ogromny kapitał, 
jednak biorę na siebie nakłonienie artystów, ale od 
razu zauważyłem, że są radzi służyć naszemu dro-
giemu proletariatowi. Jednak obywatelu komisarzu, 
proszę  zgodzić się na jeden wieczór. Tylko jeden, ale 
za to, jaki to będzie wieczór! Taki, że za niego będzie-
cie całować artystów po rękach. Zrobimy tak! Jutro 
„wieczór”, a pojutrze rano w drogę. Zadowolony! To 
w takim razie, gdzie przenocujemy naszych gości?

- Poczekajcie tutaj. Zaraz wszystko zorganizujemy 
- wykrzyknął Robespierre i pobiegł zamiatając ślady 
bobrami. Trzy figury, przypuszczalnie jego świta, po-
dążyły za nim.

- Ładnie wpadliśmy! Dokładnie w sam środek! Tu-
taj każdego dnia wykonują egzekucje! Przed trzema 
dniami spalili żywcem jakiegoś generała. Cały bagaż 
zabierają. Trzeba się jakoś wydostać. Być może trzeba 
będzie jechać z powrotem do Moskwy.

- Cicho!…wyszeptał Guskin. - Puszczą was do Mo-
skwy? Żebyście opowiedzieli, jak was tutaj okradziono? 
Oni was nie wypuszczą! Mocno akcentując „nie” 
powiedział Guskin i zamilkł.

Powrócił antreprener Awierczenki. Nadchodził, ja-
koś dziwnie przytulony do ściany, cały czas oglądając 
się za siebie i chowając głowę w ramiona.

- Gdzie pan był?
- Trochę wypytywałem. Jest źle!… Nie mamy gdzie 

się zatrzymać. Miasteczko przepełnione, wszędzie peł-
no ludzi. Ze zdziwieniem rozglądam się. Te słowa nie 
pasują do pustki na ulicach i do tej ciszy o szarym 
zmierzchu, nie rozjaśnionym światłem latarń. Gdzie 
są wszyscy ci ludzie? Dlaczego są tutaj? Dlaczego 
po dwa-trzy tygodnie tutaj siedzą. Nie wypuszczają 
ich? Co się tutaj dzieje?

- Nie mogę powiedzieć! Cicho!….
- Po peronie jak ptak z rozłożonymi skrzydłami, 

leciał już na bobrowym futrze nasz Robespierre. A 
za nim biegła świta.

- Miejsce dla was znaleźliśmy. Dwa pokoje. Wła-
śnie wysiedlają stamtąd. A ile tam osób stłoczono, 
na dodatek z dziećmi… ależ one płacz podniosły! 
Ale ja mam ordery, więc zarekwirowałem miejsce 
na potrzeby proletariatu!

Znowu lewą ręką podciągnął spodnie, a prawą w 
natchnieniu wyciągnął do przodu, następnie podniósł 
w górę, jakby wyznaczał drogę ku gwiazdom.

- Wiecie co obywatelu – powiedziałam - to nam 
zupełnie nie odpowiada. Nie wysiedlajcie ich. Tam 
my nie pójdziemy.

- Tak - potwierdził Awierczenko. - Oni mają dzieci, 
zrozumcie, tak nie można. Na to Guskin ze śmiechem 
rozłożył ręce.

- Oni są właśnie tacy! Nic się nie poradzi! Artyści 
już tacy są…

Gest miał taki, jakby zapraszał publiczność; proszę 
- niech patrzą i niech się dziwią, jakie z nas cudaki, 
ale sam oczywiście sercem był z nami. Robespierre 
stracił pewność siebie. Nagle wysunął się jakiś subiekt, 
który do tej pory stał za plecami świty.

- Ja m-m-mogę  zaproponować po-po-po-kó-
kó….j

- Co?
- P- p -pokój.
- Kim jesteś? Ale właściwie, wszystko jedno!
Poprowadzono nas gdzieś za dworzec, do domku, 

który wyglądał jak budynek urzędowy. Jąkała okazał 
się być mężem córki byłego pracownika kolei. A 
Robespierre triumfował.

- No to nocleg wam zapewniłem. Urządzajcie się, 
ja przyjdę wieczorem. Jąkała mamrotał i kłaniał się. 
Ja z aktorkami, dostałyśmy osobny pokój. Awierczenko 
wziął do siebie jąkałę, a pseudonimy upchnięto do 
jakiejś komórki.

Dom był cichy. Po pokojach chodziła stara ko-
bieta, blada, umęczona, tak, że miało się wrażenie, 
że chodzi z zamkniętymi oczami. Ktoś jeszcze ruszał 
się po kuchni, ale do pokoju nie wchodził; być może 
była to żona jąkały.

Napojono nas herbatą.
- Można by sz-szy-ynki… - szepnął jąkała. – Dopóki 

widno…
- Nie, już jest ciemno, wyszeptała w odpowiedzi 

starucha i zamknęła oczy.
- Ma – ma -musiu. A jeżeli by tak pójść bez światła, 

tylko z zapałkami…
- Idź, jeżeli się nie boisz.
Jąkała skulił się i pozostał. Co to wszystko znaczy? 

Dlaczego oni szynkę jedzą tylko w ciągu dnia? Za-
pytać niezręcznie. W ogóle nie należy o nic pytać. 
Gospodarze obawiają się najprostszego pytania i 
unikają odpowiedzi. A gdy jedna z aktorek zapy-
tała staruchę, czy mąż jest w domu, ta przerażona 
podniosła drżącą rękę, cicho pogroziła jej palcem i 
długo wpatrywała się w czarne okno.

Zbici w gromadkę zupełnie ucichliśmy. Wyręczył 
nas Guskin. Głośno zadawał pytania - głośno sobie 
odpowiadał,  mówiąc zadziwiające rzeczy.

- A u was, jak widzę, padał deszcz. Na ulicy mokro. 
Kiedy deszcz pada, to zawsze na ulicy jest mokro. 
Gdy w Odessie pada deszcz, to w Odessie też jest  
mokro. Nie zdarza się, żeby deszcz padał w Odessie, 
a mokro było w Mikołajewie.

- Ha, ha! Tam jest mokro, gdzie deszcz pada. A 
jeżeli deszczu nie ma, to nie daj bóg, jak wtedy jest 
sucho! Ale kto lubi deszcz – pytam? Nikt go nie lubi! 
Po co będę kłamać! No!

Guskin był genialny. Szczery i poczciwy. Więc, gdy 
drzwi z hałasem otworzyły się i wpadł Robespierre 
w otoczeniu swojej świty, teraz  już powiększonej do 
sześciu osób, zastał zgraną, sympatyczną gromad-
kę, skupioną wokół stolika do herbaty, słuchającą 
zajmującego gawędziarza.

- Wspaniale! - wykrzyknął Robespierre. Podciągnął 
lewą ręką spodnie i nie zdejmując futra usiadł przy 
stole. Świta siadła także.

- Wspaniale! Zaczynamy o ósmej. Barak udekoro-
wany będzie jodłowymi szyszkami. Miejsc jest na sto 
pięćdziesiąt osób. Rano rozklejamy plakaty. A teraz 
porozmawiajmy o sztuce. Co ważniejsze - reżyser, 
czy chór?

- Potraciliśmy głowy z zakłopotania - ale nie wszy-
scy. Nasza młodziutka aktorka, jak pułkowy koń, gdy 
usłyszała dźwięk trąbki, zerwała się… i poniosło ją 
– dalej…  w podskoki, kółka, obroty. Zamigotało! Za-
iskrzyło! Było w tym wszystko; i Jewreinow1 z „teatrem 
intymnym” i Meyerhold z „trójkątami i biodynamiką” 
i comedia dell’arte i aktor-twórca, i „odrzucamy 
sceniczne ramy”,  i tra-ta –ta -ta. A Robespierre był 
urzeczony.

To jest właśnie to, czego nam trzeba! Zostanie 
pani u nas i wygłosi kilka odczytów o sztuce. Posta-
nowione!

- Biedna dziewczyna zbladła i spłoszona spojrzała 
na nas.

- Mam kontrakt… mogę za miesiąc…. Przysię-
gam….

Ale teraz, to już poniosło Robespierre’a. Miał już 
swój repertuar; miał sztukę w pozarozumowym języ-
ku. Sztukę z wielkim rozmachem. Publiczność sama 
tworzy dramaty i sama je wykonuje. Aktorzy zajmują 
miejsce publiczności, a do tego potrzebny jest większy 
talent, niż do zwykłej, rutynowej sztuki. Wszystko szło 
gładko. Obrazek kulturalnego domowego ciepła na-
ruszała jedynie maleńka psina. Robespierre wyraźnie 
robił na niej złe wrażenie. Taka maleńka kruszyna, jak 
wełniana rękawiczka, warczała na niego z mocą 
tygrysa; wyszczerzając swoje koralikowe ząbki i nagle 
zawyła, jak zwykły pies łańcuchowy. A Robespierre 
unoszony na skrzydłach sztuki w niedostępne nam 

obszary, nagle - nie wiadomo dlaczego bardzo się 
przestraszył i zaciął w pół słowa.

Aktorka wyniosła psa. Na moment wszyscy ucichli. 
I wtedy, gdzieś niedaleko domu, od strony kolejowego 
nasypu doszło jakieś nieludzkie, jak zwierzęce, wycie, 
tyle było w nim przerażenia i rozpaczy. Następnie trzy 
suche równe wystrzały, dokładne i konkretne.

- Słyszeliście? - zapytałam. - Co to może być?
Nikt mi nie odpowiedział. Widocznie nikt nie słyszał. 

Gospodyni, siedziała blada z zamkniętymi oczami. 
Gospodarz , który cały czas milczał, konwulsyjnie 
poruszał szczęką, widać, że nawet myśląc jąkał się. 
Robespierre żarliwie zaczął mówić o jutrzejszym dniu, 
ale mówił zacznie głośniej, niż poprzednio. Wywnio-
skowałam z tego, że jednak coś słyszał… Świta cały 
czas paliła w milczeniu i nie wtrącała się do rozmowy. 
Jeden z nich, chłopak z zadartym nosem, w podar-
tym podkoszulku, wyjął złotą, masywną papierośnicę 
z wyrytym monogramem. W jej kierunku wyciągnęła 
się czyjaś stwardniała łapa, z połamanymi paznok-
ciami; na łapie mętnie zabłyszczał cudowny, owalny 
rubin, głęboko zatopiony w masywną oprawę starego 
pierścienia. Dziwni ci nasi goście!…

Młoda aktorka w zamyśleniu obeszła stół dooko-
ła i stanęła pod ścianą. Poczułam, że przywołuje 
mnie wzrokiem, ale nie wstałam, a ona stała, pa-
trzyła na plecy Robespierre’a i  nerwowo przygryzała 
wargi…

- Alonuszko - powiedziałam. - Nam pora spać. 
Jutro od rana próba. Żegnając się ogólnym ukłonem 
poszłyśmy do siebie. Małomówna gospodyni wyszła 
za nami ze świeczką.

- Światło zgaście, spróbujcie rozebrać się po ciem-
ku… I na miłość boską, nie opuszczajcie story. Za-
częłyśmy pospiesznie przygotowywać się do spania. 
Gospodyni zdmuchnęła świeczkę. Pamiętajcie, na 
Boga, o storze… I poszła.

Czyjś ciepły oddech czułam tuż, obok mnie. To 
Alonuszka.

- Na tym wspaniałym futrze, na plecach była 
dziurka…- szepnęła - i coś ciemnego dookoła… coś 
strasznego.

- Niech pani już śpi Alonuszko, wszyscy jesteśmy 
zmęczeni i wszyscy zdenerwowani.  Piesek wył i skom-
lał przez całą noc…

O świcie Alonuszka, przez sen, pełnym przerażenia 
głosem: - Wiem dlaczego ona wyje. To futro było 
przestrzelone i na nim była zakrzepła krew. Serce mi 
bije. Słabo mi z obrzydzenia. Nie przyglądałam się 
futru, ale teraz wiem, że nie widząc, wiedziałam to.

Obudziłam się późno. Padał deszcz. Dzień był 
chłodny, szary. Za oknem szopy, magazyny, a nieco 
dalej nasyp. Wokół pusto. Żywej duszy.

Gospodyni przyniosła; herbatę, chleb i szynkę.
Mówi szeptem: - Zięć wyjął ją o świcie. Schowana 

jest w szopie. Jeżeli nocą z  latarką tam pójść – to 
doniosą. W ciągu dnia - też zauważą. Przyjdą i zrobią 
przeszukanie. Codziennie mamy przeszukania.

Dzisiaj gospodyni była wyraźnie rozmowniejsza. Ale 
twarz miała kamienną, jak gdyby bała się wyrazem 
twarzy pokazać więcej, niż chce.

Do drzwi zapukał Guskin.
- Kiedy będziecie gotowe? Tutejsza młodzież już 

dwa razy przybiegała. Gospodyni wychodzi, a ja 
uchylam drzwi i przywołuję Guskina:

- Guskin, proszę powiedzieć - wszystko załatwione? 
Wypuszczą nas stąd? – pytam szeptem.

- Na miłość boską niechże się pani uśmiecha - 
odpowiada także szeptem Guskin, i rozciąga usta 
w jakimś nienaturalnym, zwierzęcym uśmiechu, jak 
L’homme qui rit2.

- Niechże się pani uśmiecha, nie daj Bóg, ktoś nas 
podgląda. Obiecali, że wypuszczą i dadzą ochronę. 
Tutaj zaczyna się strefa zakazana. Ciągnie się czter-
dzieści wiorst, a dalej… zabierają wszystko!

- Kto zabiera?
- Ha!  Kto? Przecież to oni okradają. Ale, jeżeli 

konwojujący będą  z „samego piekła”, to tamci chy-
ba się przestraszą. Powiem jedno: jutro powinniśmy 
koniecznie stąd wyjechać. Inaczej, Bóg jeden wie. 
Byłbym bardzo zdziwiony gdyby jeszcze kiedykolwiek 
udało mi się zobaczyć mateńkę.

Jego plan był zagmatwany i wyraźnie niepocie-
szający.

- Dzisiaj, cały dzień siedzi pani w domu. Wychodzić 
nie należy. Jest pani  zmęczona i ma próbę. Wszyscy 
są zmęczeni, i wszyscy próbują

 - A pan wie gdzie nasz gospodarz?
 - Dokładnie nie wiem. Albo rozstrzelany, albo 

uciekł, albo ukrywa się pod podłogą. To czego oni 
tak się boją? Całą noc i cały dzień drzwi i okna 
są otwarte. Dlaczego boją się zamknąć? Dlaczego 
pokazują, że nic nie mają do ukrycia? - A dlaczego 
pani, lub ja mamy o tym myśleć? I po co o tym 
rozmawiamy? cd. str.60
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cd. ze str.59
-  Czy za to nam płacą?  Czy za to dadzą ho-

norowe obywatelstwo? 
-  Oni tutaj mają takie problemy, że mam nadzieję  

my, takich mieć nie będziemy. A ten?      - jak pani 
myśli, dlaczego zaczął się jąkać? Już trzy tygodnie 
się jąka. Więc my nie chcemy się jąkać, już lepiej 
pojedziemy sobie z bagażami i z ich ochroną.

W jadalni ktoś ruszył stołem.
- Szybciej, próbujcie! – odskoczywszy od drzwi gło-

śno krzyknął Guskin. Wstawajcie na litość boską! Już 
jedenasta, śpią jak umarli.

Obie z Alonuszką, pod pretekstem zmęczenia 
przesiedziałyśmy cały dzień u siebie.  Awierczenko, 
antreprener i aktorka z pieskiem wzięli na siebie przy-
jemność przebywania z „krzewicielem kultury”. Byli 
nawet z nim na spacerze.

- Ciekawa historia - mówił po powrocie Awier-
czenko. – Widzicie tę rozbitą szopę? Mówią, że dwa 
miesiące temu, dla bolszewików zaczęły się złe dni i 
jakiś ich „główny komisarz”, który potrzebował szybko 
stąd uciekać, wskoczył do parowozu i kazał koleja-
rzowi jechać. Ten na pełnych obrotach puścił pociąg 
w ścianę parowozowni. Bolszewik spalił się żywcem.

- A kolejarz?
- Jego nie znaleźli.
Być może… to nasz gospodarz?…

*  *  *
Mokry, szary dzień ciągnął się w nieskończoność. 

Dołączył do nas Awierczenko i razem zaszyliśmy się 
w damskim pokoju. Jakbyśmy byli umówieni; nikt w 
rozmowie nie dotykał tego, co właśnie teraz nie-
pokoiło nas najbardziej. Cofaliśmy się pamięcią do 
ostatnich moskiewskich dni, wspominając znajomych, 
którzy tam pozostali, ale o tym co tutaj i co dalej, 
ani słowa.

Ciekawe jak się miewa nasz „wielki opiekun”. Czy 
ciągle jeszcze kieruje się sercem, czy już tylko rozu-
mem, z akcentem na „o”?…

Opowiedziałam im, jak w przeddzień odjazdu, po-
szłam pożegnać się z byłą już baronową. Zastałam 
ją przy bardzo nietytularnym zajęciu. Myła podłogi. 
Wysoka, pożółkła, o szlachetnych rysach… z długą 
końską twarzą, przykucnięta, przyciskając do oczu 
turkusowe lornion, z obrzydzeniem wpatrywała się w 
deski podłogi. W drugiej ręce, ostrożnie, w dwóch 
palcach, trzymała kawałek mokrej koronki i tą koronką 
spryskiwała deski. Wycierać będę później – powie-
działa - gdy moja walansjenka wyschnie…

Wspominaliśmy też chleb naszych ostatnich mo-
skiewskich dni. Były dwa rodzaje: jeden z trocin, ten 
rozsypywał się jak piasek, a drugi, z gliny – gorzki 
zielonkawy, zawsze wilgotny. 

Awierczenko spojrzał na zegarek. Zaraz będzie 
wieczór. Już piąta!

- Wydaje mi się, że ktoś zastukał w okno – zanie-
pokoiła się Alonuszka. Pod oknem stał Guskin. 

      - Pani Teffi! Panie Awierczenko! – wołał gło-
śno – Powinniście koniecznie trochę pospacerować. 
Zapewniam, to konieczne, żeby wieczorem kryształo-
wo śpiewać potrzebne są świeże głowy.

- Ale przecież pada!
- Deszcz jest niewielki, a wy bezwarunkowo powin-

niście się przejść. Ja wam to mówię! - Być może on 
chce nam o czymś powiedzieć – szepczę do Awier-
czenki . Niech pan wyjdzie pierwszy i zobaczy czy jest 
sam. Jeżeli Robespierre jest z nim, ja nie wychodzę. 
Nie dam rady.

Najbardziej bałam się tego, że będę musiała po-
dać mu rękę. Mogłam odpowiadać na jego pytania, 
patrzeć na niego, ale dotknąć go – czułam, że nie 
dałabym rady. To zwierzę budziło we mnie tak ostry, 
wręcz histeryczny wstręt, że nie mogłam za siebie 
odpowiadać. Nie wiedziałam, co zrobię, krzyknę z 
obrzydzenia, może się rozpłaczę się, a może zrobię 
coś, czego nie da się naprawić i za co zapłacę nie 
tylko ja, ale cała nasza grupa. Czułam, że kontaktu 
fizycznego z tym gadem nie zniosę.

Awierczenko pokazał się za oknem i przywoływał 
nas skinieniem ręki.

- Na prawo nie chodźcie – szepnęła gospodyni, 
udając, że w sieni szuka kaloszy.

- Idziemy środkiem ulicy - wyszeptał Guskin - spa-
cerujemy, żeby pooddychać świeżym powietrzem. I 
tak poszliśmy; swobodnie, miarowo, spoglądając w 
górę. - Tak, przede wszystkim patrzymy w niebo – to 
tylko spacer, nic więcej.

- Nie patrzcie na mnie - mruczy Guskin - patrzcie 
na deszcz. Odwrócił się, rozejrzał, uspokoił i mówi 
dalej:

- Już coś tam wiem. Tutaj najważniejszą osobą 
jest kobieta-komisarz.3 Wymówił dźwięczne nazwisko, 
które zabrzmiało jak wycie psa.

„Ch” – to młoda panna, może kursantka, może 
telegrafistka. Ona tutaj jest wszystkim. Chora psychicz-
nie, mówią o niej, nienormalna suka. To jest zwierzę 

- wymówił to z przerażeniem w głosie i mocnym ak-
centem na literę  „ę”. – Wszyscy są na jej rozkazy. 
Wszystko robi sama: sama przeszukuje, sama wsa-
dza, sama rozstrzeliwuje; siedzi na ganeczku, tam 
sądzi, tam też wykonuje egzekucje. Ale nocą przy 
nasypie, to już nie ona. Niczego się nie wstydzi. Przy 
damie krępuję się mówić, już lepiej gdy to powiem 
tylko panu, Awierczenko. Pan jest pisarzem, więc pan 
będzie umiał przekazać to w bardziej literackiej for-
mie. Jednym słowem, zwykły, szary czerwonoarmista 
czasami odchodzi od ganku, gdzieś tam na stronę. 
A ta komisarz nigdzie nie odchodzi, niczego się nie 
krępuje. To jest obrzydliwe!

Rozejrzał się.
- Skręćmy w inną stronę.
- A co słychać w naszej sprawie? – zapytałam.
Obiecują wypuścić. Tylko komisarz jeszcze nie po-

wiedziała ostatniego słowa. Tydzień temu przejeżdżał 
tędy generał. Papiery wszystkie miał w porządku. 
Zaczęła obszukiwać, znalazła kierenkę4 zaszytą w 
lampasy. Więc mówi do żołnierzy - „szkoda tracić 
na niego naboje… bijcie kolbami”. No więc bili. Po 
jakimś czasie pyta – żyje jeszcze? – tak - mówią - 
jeszcze żyje. – To oblejcie benzyną i podpalcie. Oblali 
i podpalili. Nie patrzcie na mnie, patrzcie sobie na 
deszczyk… przecież tylko spacerujemy. Dzisiaj rano 
obszukiwali jakąś właścicielkę fabryki. Dużo ze sobą 
wiozła. Pieniądze. Futra. Brylanty. Razem z nią jechał 
lokaj. Mąż jest na Ukrainie. Do męża jechała. Zabrali 
wszystko. Dokładnie wszyściutko. Tylko w jednej sukien-
ce została. Jakaś baba dała jej swoją chustę. Jeszcze 
nie wiadomo, czy ją stąd wypuszczą, czy też…  - Oj, 
dokąd my idziemy! Wracajcie szybko!

Prawie podeszliśmy do nasypu.
- Niczego nie widzieliście… Przecież my tylko spa-

cerujemy! - Dzisiaj mamy koncert, a przed koncertem 
spacer - zapewniał kogoś głośno i uśmiechał się po-
bladłymi wargami. Mimowolnie odwróciłam się, ale 
właściwie nie zobaczyłam nic. Nawet nie zrozumia-
łam, czego tak naprawdę nie powinniśmy widzieć. 
Jakaś postać w żołnierskim płaszczu nachylała się i 
zbierała kamienie rzucając je w sforę psów, które coś 
tam gryzły. Ale było to dosyć daleko. Na dole pod 
nasypem jeden z psów odbiegł na bok wlokąc coś po 
ziemi. Stało się to błyskawicznie… Wydawało mi się, 
że pies wlecze… z pewnością mi się tylko wydawało 
… ludzką rękę… jakieś szmaty i ręka, widziałam palce. 
No, ale to przecież niemożliwe. Przecież nie można 
odgryzać rąk! Pamiętam zimny pot na  powiekach, 
wokół ust, i skurcz obrzydzenia, od którego chciało 
się wyć, tak, jak wyją zwierzęta.

- Chodźcie, chodźcie!
Awierczenko chwycił mnie pod rękę.
„A przecież gospodyni mnie uprzedzała” - chcę 

to powiedzieć, ale nie mogę rozchylić zaciśniętych 
zębów, nie jestem w stanie poruszyć wargami.

- Poprosimy o gorącą herbatę - krzyczy Guskin – 
wtedy migrena szybko ustąpi. Od chłodnego migrena 
zawsze przechodzi. Nieprawdaż?

Gdy podeszliśmy do domu, szepnął: - Naszym ak-
torkom o niczym ani słowa. Wszystko jedno, nawet 
jeżeli wygwiżdżą, nic nowego już się nie wymyśli. Jutro 
musimy koniecznie wyjechać. Prawda?

Guskina „prawda?” nie oznacza pytania i nie 
oczekuje odpowiedzi. To po prostu taki styl, taka 
ubarwiająca retoryka. Chociaż czasami odnosiło się 
wrażenie, że Guskinów jest dwóch w  jednym: jeden 
z nich mówi, drugi zdziwiony dopytuje.

W domu był spokój: lampa, samowar. Jedna z 
aktorek poiła mlekiem swojego pieska, druga pró-
bowała monolog przed wieczornym występem. A 
co ja będę mówić! Jaką będziemy mieć widownię?  
Robespierre zaznaczył, że same ważne osoby, „świe-
tlane”, te, które „zrzuciły wiekowe łańcuchy” – a 
co to oznacza, czyżby skazańcy?  katorżnicy? Na 
dodatek ważni koneserzy i znawcy sztuki. Ale jakiej 
sztuki? Awierczenko zdecydował, że specjaliści od  
złodziejskiego bełkotu.

To co mówić?
- Trzeba mówić wiersze nastrojowe - zadecydowa-

ła  Alonuszka. – Dzięki poezji ludzie stają się lepsi.
- Ja jednak przeczytam scenkę z komisariatu. 

Nie będzie taka szlachetna, ale za to im bliższa - 
powiedział Awierczenko. Alonuszka upierała się. Na 
występach w Kraju Zachodnim5  czytała moją „Teo-
dozję”.

„Chodziła Teodozja, pielgrzym kaleki”…  itd. (jest 
to rzecz, którą aktorzy bardzo lubią i która została 
już  przez nich zaczytana).

     - A wyobraźcie sobie, w antrakcie przybiegł do 
mnie za kulisy jakiś stary innowierca, prosty człowiek i 
ze łzami w oczach prosi: „Miła pani aktorko, proszę 
przeczytać jeszcze raz to o Markowej”. - Tam przecież 
jest mowa o Jezusie Chrystusie - z zapałem przekonuje 
Alonuszka – jemu nie powinno się to spodobać; a 

jednak i jego to poruszyło.
- Miła Alonuszko - odpowiadam - tego pani in-

nowiercy tutaj z pewnością nie będzie. Lepiej niech 
pani przeczyta coś o aeroplanach, albo o pieczonej 
baraninie…

W sieni rozległ się entuzjastyczny głos Robespierrr’a.
Wyszłam z pokoju.
Wieczór. Godzina ósma.
Czas wyruszać na nasz wspaniały koncert.
Jak się ubrać? Pytanie istotne. Myślałyśmy i my-

ślałyśmy, a na koniec postanowiłyśmy        założyć 
spódnice i bluzki. 

- Jeżeli założymy coś bardziej eleganckiego, to z 
pewnością okradną - powiedział aktorka z pieskiem. 
– Nie powinnyśmy im pokazywać, że mamy przyzwo-
ite suknie.

- Słusznie!
Idziemy pieszo; najpierw droga prowadzi pomiędzy 

ogrodzeniami, następnie trzeba przejść torowisko linii 
kolejowej i dalej wzdłuż magazynów… Deszcz. Błoto 
chlupocze, tam gdzie jest rzadkie, a gdzie gęściej-
sze - mlaszcze. W mroku wydaje się jakby coś tam 
kotłowało się i poruszało. Alonuszka od razu ugrzęzła 
i zaczyna piszczeć, że utopiła kalosze. Guskin wodzi 
nad drogą ślepą latarką, jakby kokietował i deszcz, 
i noc. 

- Jaka nieprzyjemna jest ta droga do Klubu.
-  A po co im lepsza? – słychać nagle obcy głos. 

– Tam i tak nikt nie przychodzi. To ktoś obok mnie, 
chlupnął, potem mlasnął. Obcy! Trzeba jednak być 
ostrożniejszym.

Ale jeśli nawet jakoś tam dobrniemy, to jak wej-
dziemy na estradę, z grudami błota na nogach? Im-
presario Awierczenki radzi zdjąć obuwie, pończochy, 
i iść na boso, a w klubie poprosić o wiadro z wodą, 
wymyć nogi i założyć buty. Albo odwrotnie – iść te-
raz tak jak jesteśmy, a w klubie, poprosić o wodę, 
wymyć nogi i na estradę wyjść na boso. A jeszcze 
lepiej, wyprać w klubie pończochy, a że mokre, tego 
z pewnością nikt nie zauważy.

- A umiecie prać? – zapytał znowu ponuro obcy 
głos. Guskin poruszał się jakoś niezręcznie, szurając 
w błocie koślawymi kamaszami i w milczeniu oświe-
tlał drogę latarką. Mignęły mi bose nogi Alonuszki. 
Ja nie mogłam się zdecydować, żeby zdjąć buty. 
Dzisiaj tą drogą przechodził Robespierre i być może 
gdzieś tu splunął.

- To pani?
Ktoś podaje mi coś czarnego, okrągłego. Co to 

za paskudztwo?
- To pani kalosz? – pyta - w środku jest bucik!
 - Guskin! – Krzyczę.  – Ja dalej nie pójdę! Ja tutaj 

umrę. Guskin szybko podszedł.
- Nie może pani? To proszę mi wejść na plecy.
 - Niech mnie pani złapie za szyję. Jego propozy-

cja była absurdalna i nie mogłam potraktować jej  
poważnie… Pani wszystko nam popsuje, a ja przecież 
muszę was stąd wydostać.

- Guskin, ale ja naprawdę nie mogę. Niech pan 
popatrzy, stoję jak czapla na jednej nodze… Bucik 
cały w błocie… Jak mam go włożyć jeżeli, być może, 
Robespierre, właśnie tutaj splunął… Guskin, niech 
mnie pan ratuje!  

- Przecież mówię - pani usiądzie mi na ramionach 
i poniosę panią.

- Nie dam rady, pan jest wysoki, jak mam wejść 
panu na ramiona.

- Najpierw na płotek, albo na kogoś z młodzieży, 
tego, kto niższy… Na przykład na niego… Więc pojadę 
na Guskinie, jak kowal Wakuła na diable? Już wiele 
razy w życiu udawałam się na koncerty. Jeździłam 
karetami, samochodami, dorożkami, ale na własnym 
impresario – nigdy.

- Dziękuję panu, Guskin, ale jest pan zbyt wysoki, 
zakręci mi się w głowie. Guskin nie wie co robić. 

- Jeżeli pani chce proszę założyć moje buty?
Teraz to już bez żadnej wysokości zakręciło mi 

się w głowie.
Tak, jak w chwili wielkiego psychicznego napięcia, 

całe minione życie przeleciało mi przed oczami; dzie-
ciństwo, pierwsza miłość…  wojna… trzecia miłość… 
literacka sława… druga rewolucja… i wszystko to 
zostało zwieńczone kamaszami Guskina, czarną nocą, 
błotem, głuszą – jaki niesławny koniec! Czy da się 
coś takiego przeżyć!

 - Dziękuje Guskin, jest pan człowiekiem o wielkim 
sercu, ale sama dojdę.

I oczywiście doszłam
Póki czyszczono gazetą nasze buciki, w składzi-

ku, który pełnił rolę garderoby dla pań, przez szparę 
oglądaliśmy publiczność. W baraku mogło zmieścić 
się około stu osób. Z prawej strony na podporach do 
siana, zrobiono coś w rodzaju jaskółki.

W pierwszych rzędach – „generalicja i arystokra-
cja”. Wszyscy w skórach (oczywiście, cielęcej lub 
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baraniej – czyli „skórze rewolucyjnej”, z której szyte 
są kurtki i buciska z kamaszami). Wśród nich wielu 
z karabinami maszynowymi i w pełnym uzbrojeniu. 
Niektórzy mieli po dwa rewolwery, wyraźnie nie przyszli 
na koncert, a na niebezpieczne zwiady lub potyczkę 
z przeważającymi siłami wroga.

- Niech pani popatrzy na tę w pierwszym rzędzie 
pośrodku -  szepcze Guskin. – To ona.

Przysadzista, krótkonoga panna o sennej płaskiej 
twarzy, jakby przycisnęła ją do szyby, siedzi i patrzy. 
Ceratowa, pozałamywana na fałdach kurtka. Ce-
ratowa czapka.

- Co za zwierzę! – w przerażeniu, z naciskiem, twar-
do akcentując, syczy mi do ucha Guskin.

- „Zwierzę”? Nie pojmuję. Nie rozumiem. Jej nogi 
nie sięgają  podłogi. Szeroka, płaska, bez wyrazu 
twarz, jakby ktoś przejechał po niej gąbką. Nic nie 
przyciąga w niej uwagi. Nie ma oczu, nie ma brwi, 
nie ma ust – wszystko wytarte, rozmyte. Niczego sza-
tańskiego. Nie ogarniam, przecież to nudna, pospo-
lita, tępa bryła! Kobiety z takim wyglądem zajmują 
kolejki w ośrodkach dla biednych i urzędach, gdzie 
wynajmuje się służące. Te senne oczy. Dlaczego są 
mi tak znajome? Widziałam już je kiedyś, dawno 
temu… na wsi… to była baba-pomywaczka! Tak, 
już pamiętam! Zawsze była pierwsza, gdy trzeba było 
pomóc staremu kucharzowi zarzynać kurczaki zawsze 
się ofiarowała. Nikt jej nie prosił, z własnej woli szła, 
nigdy nie przepuszczając takiej okazji. To są te same 
oczy, dobrze je zapamiętałam… 

- Oj! Niech pani tak długo nie patrzy… Nie można 
tak długo!

Zniecierpliwiona potrząsnęłam głową, więc po-
szedł sobie. A ja patrzyłam dalej.

Wolno odwróciła twarz w moją stronę, nie widzące 
mnie przez wąską szczelinę kulis, te senne, zamglone 
oczy patrzyły prosto na mnie. Tak jak sowa: oślepiona 
dziennym światłem, czuje ludzkie spojrzenie i patrzy 
wprost tam, skąd pada wzrok. Tak i my znalazłyśmy 
się w  podobnym, straszliwym zespoleniu.

Więc zaczęłam do niej mówić:
- Wiem wszystko! Jesteś bydlęciem! Twoje życie  

było niewyobrażalnie nudne. Dokąd byś  zaszła na 
tych swoich krótkich nóżkach. Żeby  pokonać trudną 
drogę po zwykłe ludzkie szczęście - trzeba mieć dłuż-

sze nogi… Tak dociągnęłaś, dotęskniłaś do tej swojej  
trzydziestki, i dalej co? Albo powiesić się, choćby 
na szelkach, albo otruć czernidłem – takie to twoje 
życie! I nagle los przygotował ci wspaniałą ucztę. 
Nażłopałaś się ciepłego człowieczego wina do syta, 
do upojenia. Dobre było! Prawda? Dogodziłaś swojej 
lubieżności, uraczyłaś tę swoją mizerną, chuderlawą 
namiętność, i nie gdzieś w kącie, nie w tajemnicy, 
w tchórzliwym pożądaniu, a z rozmachem i na całe 
gardło, w cały swym obłąkaniu. Ci twoi towarzysze-
rewolucjoniści w skórzanych kurtkach z rewolwerami 
– to przecież zwykli mordercy i zbóje, to przestępczy 
motłoch. Z pogardą rzucałaś im ochłapy: te wszyst-
kie futra, pierścionki, pieniądze. Być może słuchają 
ciebie i szanują za tę „ideowość” i bezinteresowność. 
Ale ja wiem, wiem, że za wszystkie skarby świata nie 
oddałabyś im tej swojej „czarnej roboty”. Ty ją za-
chowałaś dla siebie. Nie rozumiem, jak mogę na 
ciebie patrzeć i nie wyć, jak zwierzę, bez słów - nie 
ze strachu, a z obrzydzenia do człowieka - do „gliny 
w ręku garncarza”, który lepił twój los w niepojętym, 
nieogarnianym, niewytłumaczalnym przez rozsądek 
czasie gniewu i pogardy. 

Ludzi przyszło sporo. Czerwonoarmiści, jakieś 
ciemne typy. Kobiet było mało, a większość z nich 
w żołnierskich płaszczach. Dwóch krępych komisa-
rzy w skórzanych kurtkach wymieniało między sobą 
spojrzenia i po kolei wychodzili z baraku poważnym 
rewolucyjnym krokiem, później ponownie wracali na 
swoje miejsca, poprawiając pistolety maszynowe, jak-
by w tamtym, określonym czasie wypełniali „polecenie 
rewolucji”, a teraz znowu mogli dołączyć do tych, 
którzy cieszą się kulturą.

Nasz Robespierre, z jakiegoś powodu przycichł, 
trzymał się z boku, bez swoich uroczystych gestów, 
a także bez swojej świty.

Czas zaczynać. Wróciłam do garderoby dla ar-
tystek i stwierdziłam, że wszystko już zostało postano-
wione i poskładane. Najważniejszy pomysł Guskina to 
konferansjer, który, jego zdaniem, jest konieczny dla 
ożywienia spektaklu. Szkoda, że nie pomyśleliśmy o 
tym wcześniej, ale, na szczęście, zupełnie nieoczeki-
wanie zgodził się nas wyręczyć nasz sąsiad-jąkała.

- No to pięknie – szepcę do Awierczenki. - Bóg 
jeden wie, co on teraz naplecie.

cd. ze str.60
- Niezręcznie odmawiać - śmieje się Awierczenko. 

– A może właśnie, to będzie najlepsze.
Pierwsza odsłona: artystka z pieskiem i impresario 

Awierczenki wykonują skecz. Jąkałę wypchnięto do 
zapowiedzi, podpowiadamy: -  „Tekst Awierczenko, 
skecz wykonują tacy-a- tacy”.

- Sssss…s…zaczął jąkać się konferansjer, nie dokoń-
czył machnął ręką, i poszedł sobie. Publiczność zrozu-
miała, że proszona jest o ciszę i nie okazała zdziwienia. 
Aktorka z pieskiem wyszczebiotała, jak przestraszony 
ptaszek, jakieś przedziwne słowa o bliżej nieokreślonych 
kuzynach, lewkoniach, walcach, zakochanym profeso-
rze i operze Aida. Śledziłam publiczność. Komisarze w 
dalszym ciągu rzucali sobie porozumiewawcze spoj-
rzenia i, jak wcześniej, wchodzili i wychodzili. Pozostali 
siedzieli i patrzyli wyczekująco, jakby czekali na ogło-
szenie kolejnej rewolucji albo, że wszystkich rozpuszczają 
do domów.

Pamiętam, że jakaś szeroka morda w furażerce wyka-
zała nawet zainteresowanie tym, co dzieje się na scenie, 
nawet szczerzyła zęby, ale nagle przypomniawszy sobie 
swoją rolę, ściągnęła brwi i jak zwierzę zerkała bokiem. 
A w ogóle, to odniosłam wrażenie, że kierownictwo za-
pomniało poinformować biedną publiczność, iż została 
ona zwołana na wieczór rozrywki kulturalnej, a sama 
widownia, jakoś się tego nie dopatrzyła.

Jąkała twardo trzymał się swojej roli i nie zwracając 
uwagi na nasze prośby, by tak bardzo się nie męczył, 
przed każdym numerem wychodził na estradę i kon-
tynuował ten swój bezsens. Mnie nazwał Awierczenką, 
Awierczenkę – „przejezdną artystką”, a co do  pozo-
stałych, to  wychodziło mu tylko: e… e… e…

Guskin zachowywał się  jak prawdziwy antreprener. 
Chodził z założonymi rękami, coś tam mamrotał pod 
nosem, coś sobie kombinował. Czasami szedł za kulisy i 
z kimś szeptał. Niespodziewanie, ten ktoś wyskoczył na 
estradę, był to nieznany nam mężczyzna w błękitnych 
szarawarach, czerwonym aksamitnym kaftanie i lichej 
bojarskiej czapce. Roztrąciwszy nas łokciami, z impetem 
wypadł na estradę i zaśpiewał „Śpicie, waleczne orły”. 
Głos miał koszmarny, ale silny.

Jąkała, który  dopiero co anonsował i jeszcze nie 
zdążył zejść ze sceny,  pozostał tam z otwartymi usta-
mi.

- Kto to jest? I co to ma znaczyć? Śpiewa bezna-
dziejnie, denerwowaliśmy się. Guskin zmieszany uda-
wał, że nie zauważa. No tak, faktycznie, śpiewa jak 
zarzynany…       

- Guskin proszę nam wyjaśnić kim jest ten człowiek 
i dlaczego tutaj nagle zaśpiewał?      Tsss… Guskin 
rozejrzał się. Cicho… - Dlaczego śpiewał?  Ma swoje 
sprawy na Ukrainie. Tutaj każdy „zaśpiewa!” 

Śpiewak zakończył występ tak fałszywie, że na zawo-
łanie, nie dałbyś rady powtórzyć. A publiczność ryknęła 
zadowolona i zaczęła bić brawo. Spodobały się „Orły”. 
Śpiewak wyskoczył do ukłonów spocony i szczęśliwy.

No! Załatwił swoje sprawy! Guskin założył ręce za ple-
cy. - Co? - Ale to „co” było jak zawsze retoryczne.

Kiedy program skończył się i całą grupą wyszliśmy 
do ukłonów, niespodziewanie śpiewak wyrwał się dwa 
kroki do przodu i jako ulubieniec publiczności, szastnął 
nogą w ukłonie, przyciskając rękę do serca. Publiczność 
zgotowała długą i gorącą owację.

Głośno krzyczano; Brawo! Brawo!.
Z prawej strony, z góry, gdzie znajdowały się niby to 

loże, niby rzucone tylko snopy siana, usłyszałam kilka 
głosów, niezbyt głośnych, uparcie, wykrzykujących moje 
imię. Podniosłam głowę.

Kobiece twarze, takie niewyobrażalnie umęczone i 
beznadziejnie smutne. Pomięte kapelusiki, ciemne su-
kienczyny. Wychyliły się do przodu mówiąc. 

- Nasza miła! Kochana! Niech ci Bóg pomoże wy-
dostać się stąd jak najprędzej…

- Niech pani wyjeżdża, niech pani stąd wyjeżdża, 
nasza kochana!…

- Wyjeżdżaj jak najszybciej…
Takiego upiornego powitania nie przyszło mi słuchać 

na żadnym koncercie. Taka niesamowita rozpacz i de-
terminacja była, i w głosach, i w oczach. Nieźle ryzy-
kowały odzywając się tak otwarcie. Ale „generalicja” 
opuściła już salę, a zwykła, prosta publiczność robiła 
szum i biła brawo.

- Powiedziałam do nich:
- Dziękuję, dziękuję wam. Może kiedyś się spotka-

my?…
Ale one już wychodziły i tylko jedno słowo usłysza-

łam jeszcze, nie widząc już ich bladych twarzy. Było to 
krótkie, smutne i stanowcze: - „Nie”.

 K  Ś
1 Надежда Тэффи, Воспоминания, Москва 2012.
2 Nikołaj Nikołajewicz Jewreinow
3 „Człowiek który się śmieje” – tytuł amerykańskiego fi lmu.
4 Komisarzem w Unieczi, była Chajkina (rozszyfrował to D. Lewicki) .
5 Pieniądze papierowe emitowane przez Rząd Tymczasowy.
6 Utworzony z byłego Księstwa Litewskiego, kraj wchodzący w skład  Imperium 
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W tym okręgu minione wybory do parlamentu przebiegły 
bez niespodzianek. Aczkolwiek na jeden przypadek 

warto zwrócić uwagę.
Wśród kandydatów na posła był mianowicie Karol 

Leoński – nie związany z żadnym ugrupowaniem, po 
raz pierwszy ubiegający się o  to stanowisko. W ulotce, 
którą osobiście rozdawał na ulicach, napisał: „Będę 
walczył o przywrócenie w kraju monarchii. A wraz z 
nią godności ludzkiej i sprawiedliwości społecznej”.

Leoński zorganizował też spotkanie dla osób zain-
teresowanych jego programem politycznym. W tym 
celu wynajął remizę strażacką. Przyszła jedna pani.

- Zaczekajmy chwilę na pozostałych – zapropo-
nował. Nikt jednak nie przyszedł. Leoński więc tej 
jednej zainteresowanej powiedział wszystko, co za-
mierzał powiedzieć tłumom. Ona zgadzała się z nim 
całkowicie.

Na następne spotkanie prócz niej też nikt nie przy-
był. Potem jeszcze kilkakrotnie spotykał się z nią – z 
panią Aldoną -  ale w kawiarni albo parku.

Nadszedł wreszcie dzień wyborów. Po nim zaś 
dzień ogłoszenia ich wyników. Okazało się, że na 
Karola głosowała tylko jedna osoba.

- Nie prędko będziemy mieli króla – stwierdziła 
Karol. – Ale może ja będę  miał królową.

Aldona uśmiechnęła się.

Na samotnego turystę w obcym mieście czyha mnó-
stwo niebezpieczeństw. Przekonał się o tym Andrzej, 

człowiek o zainteresowaniach artystycznych.
Szedł powoli nieznaną sobie ulicą, rozglądając 

się za restauracją. W pierwszej napotkanej pachniało 
piwem i kiszoną kapustą, a przy jednym ze stołów 
kilku podchmielonych mężczyzn dziarsko śpiewało. 
Andrzejowi nie spodobało się tu, toteż zaraz wy-
szedł.

Nieopodal była restauracja „Apollo”. Andrzej 
zatrzymał się przy niej. Na drzwiach widniał intry-
gujący napis: „Jedzenie przeżyciem artystycznym”. 
Tutaj postanowił zjeść obiad.

Gdy zajął miejsce przy stole, zjawiła się jakaś 
kobieta, nie wyglądająca jednak na kelnerkę.

- Uprzedzam, że nasze potrawy są dziełami sztuki 
awangardowej  - powiedziała tonem osoby prze-
konanej o swojej nieprzeciętności.

- Bardzo się cieszę – uradował się Andrzej.
- W menu… w programie mamy dziś  Change-

ment.
- To brzmi interesująco.
Kobieta zniknęła i dość długo nie przychodziła.
Wreszcie wróciła, trzymając w jednej ręce sztuć-

ce, w drugiej solniczkę. Potem zaczęła solić Andrze-
ja, co nawet jakoś go wzruszyło. Lecz odrobina soli 
wpadła mu do oka i wywołała łzawienie. Sięgnął 
do kieszeni po chusteczkę.

Wycierając jedno oko, drugim zauważył, że ar-
tystka kieruje widelec w stronę jego policzka. W 
ostatnim momencie uchwycił ją za przegub ręki i 
w ten sposób udaremnił atak. Ale w drugiej miała 
ona nóż. Na szczęście on miał refleks, dzięki czemu 
zdołał szybko wytrącić go z jej dłoni.

- Wszystko pan zepsuł – powiedziała rozżalona. 
– W Changement chciałam pozamieniać role: Kel-
nerka stałaby się gościem, gość jedzeniem. Niestety 
pan okazał się prostakiem.

Nie zamierzał z nią w ogóle dyskutować, nie-
zwłocznie więc opuścił dziwną restaurację. Poszedł 
do tej, w której nie chciał jeść przedtem

- Poproszę golonkę z chrzanem, ziemniaki i kapu-
stę kiszoną. I duże piwo – złożył zamówienie kelner-
ce, która przypominała ponętne damy z obrazów 
Rubensa.  

JedZEniE 
i sZtuKA

MonARcHiśCI

Grzegorz Pełczyński

To jest bardzo prosta historia, w dodatku dość naiwna. 
A jednak zapewne każdy chciałby być jej bohaterem. 

Każdy, kto jej jeszcze nie przeżył.
Młody mężczyzna spacerował po parku. Kończył 

się wprawdzie październik, ale tego dnia było wyjąt-
kowo ciepło, jakby niespodziewanie wróciło lato. On 
usiadł zatem na ławce i zdjął kapelusz.

Już miał go położyć obok, gdy zauważył nieco da-
lej egzemplarz Biblii. Odruchowo po niego sięgnął.

Było to wydanie w czarnej, płóciennej oprawie. 
Wydrukowane małymi czcionkami na cienkim papie-
rze i dzięki temu niewielkich rozmiarów. On posiadał 
znacznie większą Biblię. Nie zabierał jej więc nigdy 
ze sobą.

Na drugiej stronie okładki widniało imię i nazwisko 
właścicielki, napisane wyraźnym, dziecinnym pismem. 
Prawdopodobnie jakaś dziewczynka zostawiła tutaj 
tę Biblię, nieopodal mieści się szkoła. Postanowił tam 
niezwłocznie pójść i oddać jej zgubę.

- Czy mogę prosić o moją Biblię? – stała przed 
nim bynajmniej nie uczennica z pobliskiej szkoły, a 
młoda kobieta.

- Oczywiście – wstał nieco speszony i podał jej 
Księgę. – Bardzo zaciekawiło mnie to wydanie. Sam 
mam inne, o wiele większe. Choć wydaje mi się, że 
pani Biblia i moja Biblia toto samo tłumaczenie.

- Pan ma taką w zielonej obwolucie?
- Tak.
- W takim razie jest to identyczne tłumaczenie – 

pokiwała głową. – Są jednak drobniutkie różnice.
- Doprawdy?
Następnie przez bodaj dwie godziny rozmawiali o 

tych różnicach. Jedynie, jak się okazało, stylistycznych. 
Aczkolwiek dla nich wielce frapujących.

Później niestety ona już musiała iść.
- Uczęszczam do kościoła Świętego Krzyża na 

godziny biblijne. Odbywają się w każdy czwartek o 
siedemnastej – powiedziała na odchodnym. – Gdyby 
pan był zainteresowany…

- A co teraz przerabiacie?
- Pieśń nad Pieśniami.
- Przyjdę na pewno.

BibLIa

Konstanty każdego ranka obiegał cały park. Czynił to, 
by zachować fi zyczną sprawność i młodzieńczy wygląd. 

Ale biegi też pobudzały jego wyobraźnię.
Wyobrażał sobie zatem, że pośród krzaków ja-

łowca ujrzał leżącą kobietę. Zatrzymał się, podszedł 
do niej i ze zgrozą stwierdził, że nie żyje. Świadczyła 
o tym krwawa rana na piersi.

Niezwłocznie sięgnął po telefon komórkowy i 
wezwał policję. Po kilku minutach przyjechało kilku 
funkcjonariuszy.

- Czy znał pan denatkę? – zapytał komisarz.
- Nie – odpowiedział zgodnie z prawdą.
- A czy zauważył pan coś podejrzanego?
- Raczej nie.
- Gdyby cokolwiek pan sobie przypomniał, proszę 

do mnie zatelefonować. Oto moja wizytówka.
Cały dzień myślał o tej sprawie. Udało mu się 

odtworzyć w pamięci każdą chyba minutę poranka. 
Także mężczyznę w szarym prochowcu i kapelu-
szu nasuniętym na czoło, którego minął w jednej 
z parkowych alei. Musiał o tym powiadomić ko-
misarza.

- Drogi panie Kostku – powiedział policjant – to 
znowu ta bujna wyobraźnia. Nic złego się dziś nie 
stało.

- Rzeczywiście! – poczuł ogromny wstyd. – Znów 
się wygłupiłem.

- Tylko proszę się nie przejmować. Nikogo prze-
cież nie zamordowano.  

MorDErStWo 
w ParKU

Spośród wszystkich profesorów Wydziału Filozofi cznego 
żaden nie był tak obdarzony powagą i dostojeństwem, 

jak profesor Remigiusz Stępor. Gdy przechodził przez uni-
wersyteckie korytarze, wesoło paplający studenci milkli i 
skłaniali z szacunkiem głowy. Raz podczas wykładu pewna 
studentka zemdlała, gdyż onieśmielona przezeń, przestała 
na chwilę oddychać.

Profesor Stępor bynajmniej nie był z tego wszystkie-
go zadowolony. Wolałby wywoływać wśród bliźnich 
zgoła inne reakcje. Imponowali mu ludzie z wielkim 
poczuciem humoru, potrafiący żartować z siebie, z 
innych czy w ogóle. Bo też takowi mieli wielu przy-
jaciół i zdawali się szczęśliwsi.

Czasami podejmował wręcz heroiczne wysiłki, by 
u kogoś wywołać śmiech. Kiedyś przeczytał w jakiejś 
książce kilka anegdot, nauczył się ich na pamięć i 
czekał aż będzie je mógł publicznie opowiedzieć. 
Taka okazja nadarzyła się pod koniec jednego ze-
brania, gdy zebrani zaczęli prowadzić całkiem pry-
watne rozmowy.

- Szanowni państwo, uprzejmie proszę o chwilę 
uwagi – powiedział Stępor, po czym opowiedział 
wyuczoną anegdotę. I choć była naprawdę bardzo 
zabawna, w jego interpretacji przypominała raczej 
przemówienie na  pogrzebie wyjątkowo zasłużonego 
człowieka.

Innym razem przypatrywał się z ukrycia dwom 
studentom.

- Cześć, stary durniu – rzekł jeden z nich.
- Witaj pokrako – odpowiedział drugi z uśmiechem. 

– Co robiłeś, że masz takie przekrwione oczy?
- Czytałem książkę.
- Dla nieprzyzwyczajonych to zawsze męczące.
Profesor zrozumiawszy na czym polega komizm 

tej rozmowy, postanowił przeprowadzić podobną. 
W tym celu wszedł do sklepu.

- Cześć, stary durniu – powiedział do sprzedawcy.
Sprzedawca zaczerwienił się na twarzy.
- Won stąd, łobuzie! – krzyknął rozwścieczony, a 

jednocześnie wyciągnął spod lady gumową pałkę. I 
niewątpliwie nie zawahałby się jej użyć, jeśli uczony 
zaraz by nie wyszedł.

A zatem nie miał on ani odrobiny poczucia hu-
moru. Takim niestety się urodził. Jego żona kilkakrotnie 
przełaskotała całe jego ciało, nie wywołując na 
jego ustach nikłego nawet uśmiechu. Chcąc nie 
chcąc musiał się pogodzić, że jest tylko poważny 
i dostojny.

Tymczasem na Wydziale Filozoficznym źle się dzia-
ło. Dotychczasowy dziekan, choć nader dowcipny, 
okazał się malwersantem. W końcu przyszli po niego 
policjanci i wyprowadzili w kajdankach. Zastąpiła go 
filozofka, którą wszyscy lubili, bo się ciągle uśmiecha-
ła. Ale nikt nie wiedział, że sprawia to alkohol, który 
popija w dużych ilościach, które uległy zwielokrot-
nieniu po objęciu stanowiska. Szybko więc musiała 
je opuścić.

- Koleżanki i koledzy, dwaj poprzedni dziekani 
bezspornie skompromitowali naszą uczelnię - prze-
mawiał na zebraniu pracowników Wydziały Filozo-
ficznego sam rektor. – Wszyscy myśleliśmy, że są mili 
i sympatyczni. Zresztą może tacy byli. Jednakowoż 
w ostateczności zabrakło im cech potrzebnych na 
takim stanowisku. Zabrakło powagi i dostojeństwa! 
Dlatego na nowego dziekana proponuje wybrać 
profesora Remigiusza Stępora…

Rozległy się gromkie oklaski. 

PowAŻnY 
i dOStoJnY

Grzegorz Pełczyński.  Ukończył etnologię  (1986) i teologię (1990) w Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Zainteresowania naukowe: 
kwestie etniczne, religia, film, folklor i literatura. Prowadził badania w Polsce, na Ukrainie, w Armenii, Rosji, Kazachstanie i Austrii. W latach 
1987-2013 pracownik Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM. Obecnie profesor w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej 
Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Ośrodka Badań Wschodnich. Założyciel i redaktor naczelny czasopisma  „Our Europe. Ethnography 
– Ethnology  - Anthropology of Culture”. Członek Komisji Historycznej Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego. Wydał m.in: Najmniejsza 
mniejszość. Rzecz o Karaimach polskich (1995), Ormianie polscy w wieku XX. Problem odrębności etnicznej (1997), Dziesiąta muza w 
stroju ludowy. Wizerunki kultury chłopskiej w kinie PRL (2002), Karaimi polscy (2004), Restauracja Kresowa (2011), Ewangelikalizm w Rosji 
(XIX-XX wiek) (2012, wyd. 2. 2013), Mniejsze mniejszości i inne szkice (2017); redagował prace zbiorowe: Antropologia wobec fotografii 
i filmu (2004), Obrazy kultur (2006), Polacy wobec wielości kultur (2011), Kościół ewangelicko metodystyczny na Mazurach (1945-2015) 
(2016). Autor książek  dla dzieci: Opowieści dla Kubusia, opowieści dla Jakuba (2012), Ulubiona bajka (2014) i tomu opowiadań Cukierki 
i fajerwerki (2015). 
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ROZMOWA

Pamięta Pan kiedy ostatni raz pisałam?
Jak dobrze jest zawrzeć tylko to, co mi pomaga
Jak dobrze odchodzi się w niepamięć
Kiedy ostatnie cięcia odkrywają rany
Bo krew zawsze w końcu krzepnie, takie są rezultaty trwania
pamięci, stałości, dni minonych, wspomnień
Ostatnie zapiski w pamiętniku, trochę notatek
dzisiejsza gazeta, zeschłe kwiaty
Rozmywa mi się to, czego nie przełożę na swój język.
Dopadło mnie straszne zmęczenie, nie wiem czy Pan słyszał
tak, tak to te zmiany klimatu, tak, tak strasznie niskie ciśnienie.
Nie wspominałam wcześniej, ach naprawdę?
Bo wie Pan naprawdę jedyne co mam to jest to czym jestem
dzień dobry, chleb z dżemem, uśmiech matki, Słońce, wesołe merdanie, mokra trawa
tak wspominają wiosnę swego życia ci, którzy mieli szczęście dobrze się tu urządzić
przypadkiem, to przywilej tylko pewnych pokoleń
Ale Pan wie, że to nigdy nie było takie zupełnie proste
potrzeba wam absurdu, wiem, Ja nim jestem
Nie sądzę, że  to właśnie chciałam powiedzieć.
Brakuje mi Pana w zapiskach w pamiętniku, dzisiejszej gazecie, zeschłych kwiatach
Czyżby wyczerpał Pan swoje środki, przecież wszędzie ich pełno, tak dużo, ale nie-
obecnych
Nie trafiają do mnie, już nie
Bez urazy, ale z tego co widzę, to trochę przestało mi na tym zależeć
Potrzebuję tego, żeby mi zależało, mam nadzieję, że Pana to nie obraża
nie, absolutnie, nie jesteście w stanie mnie obrazić
Cieszy mnie to, ale trochę też martwi, bo zawsze myślałam, że jesteśmy Przyjaciółmi
Przykro mi, że rzeczywistość nas przytłoczyła
Przepraszam, że wszystkie cięcia musiały zostać dokonane
Żałuję, że zapadanie się w ciemność przynosi ulgę
mdłości - śmierć szczęśliwa
Niech się Pan już rozchmurzy, bardzo przeżywam te nasze rozmowy
bardzo mnie smuci tragedia pokoleń
Tak wiem, to może smucić, ale Pan ma na to transcendentny sposób
Nie każdy ma ten przywilej  ponad, obok, poza
Nieobecnym, nieprzełożonym na język, wie Pan

Panie Boże

Julia Książek

WYCHOWANIE

Dziękuję Ci, że zawsze byłeś dla mnie Niepodległym Przyjacielem
Każde słowo, zmrużenie oka, wzruszenie ramion
Było znakiem dla Ciebie
Nie rozumiem słów, które w nieskończoność kamienują umęczoną duszę
Zrozumiałam szybko, jakiej oczekujesz postawy
I nie było to dla mnie łatwe
O czym musiałeś wiedzieć, bo trudno jest się ukrywać
Następne dni przynosiły już tylko wodę
Po falach Adriatyku, woda, nawet ta z kranu to miłe doświadczenie
I bardzo chcę pielęgnować te krople, które w gruncie rzeczy, sam wiesz, nic 
nie znaczą
Nieprzypadowość biegu historii przeraża
Słowa, które ranią tak, że wolałoby się umrzeć, przepaść, zniknąć
Dokładnie w tym jednym momencie, żeby tylko nic nie usłyszeć
Dzisiaj to brzmi już całkowicie inaczej
Ten potok słów, bełkot szarańczy, próżniactwo
proszę powiedz mi to, co i tak słyszę
nie zasiądziesz przy stole z Lukullusem, córeczko
(wszkaże opowiedział się on za stronnictwem Sulli,
a w naszym domu od zawsze negowało się dyktaturę),
nie ma takiego pierścionka, który bymi wynagrodził czystą obecność bólu 
w moim życiu,
jedynie tę reprodukcję Maxa Ernsta, która mnie tak przerażała,
chciałabym odzyskać.
Dlatego jedyne czego chcę, to podziękować Ci za autonomię
za suwerenne wybieranie lektur codziennych i koloru atramentu

Dobrych książek już się nie czyta
W dobrych ludzi się już nie wierzy

REWOLUCJA

Pamiętam każdy wiosenny liść
Wszelki oddech rześkiej rosy w trawie
Byliśmy tacy pewni, nie sądziłam, że tak łatwo można stracić przekonanie
Lawina bezmyślnych słów, przekleństwa, okrzyki
Wzbierają potoki myśli
Poeta napisze, że to dręczące w Ogrojcu konanie
Mój Boże, najdroższy, to tylko w tył głowy strzelanie
Uwierzyć jeszcze raz w sens tej drogi?
Gdy moi znajomi wołają po co Ci to było, z jakiego powodu te pożogi
Ale dalej kopałam, aż natrafiłam na zdradzieckie progi przyjaciół
To boli, krew parzy, zamykam oczy i tonę
Gaśnie beztroskie śpiewanie
wpierw jeszcze sobie pozwolę na wyrwanie korzeni
Strzał i pocałunek ziemi.

Julia Książek – urodzona 25 września 1998 roku 
w Wadowicach, studiuje prawo na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie, ale w obszarze jej za-
interesowań zawsze na pierwszym miejscu była 
literatura i sztuka w ogóle (szczególnie dadaizm 
i surrealizm). Jej ulubionym poetą jest  Federico 
García Lorca, a w wolnym czasie słucha utworów 
Francisa Poulenca i chodzi na długie spacery z 
psem. Pisze od kiedy pamięta, ale wierzy, że do-
piero rozpoczyna swoją przygodę z literaturą.
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RENÉ CREVEL

To doprawdy zabawne, że można nie być świadomym przeznaczenia przedmiotu
Podmiotu – Człowieka
Ale Ty wiedziałeś ile kosztuje odmowa
Nie zdziwiło Cię nawet to, kiedy już wszystko się zmieniało, wszystko
A oni dalej w swoich książkach, w przeszłości, spadkobiercy tego, co już nie istnieje
Może się im tylko zdawało, że istniało w ogóle
W czarnych koszulach z czerwonymi rękami
Raz od czasu Europą targają wichury

To doprawdy zabawne, że nie przyszli po Ciebie
Musiałeś ich wyręczyć, jak przed laty Twój ojciec
Twoi przyjaciele złączeni z ideologią, która była Ci bliska
Tak bardzo, że chciałeś im dać do zrozumienia
Że kiedy śmierć  jest manifestem to człowiek staje się hasłem
Słowem, które nie trafia do ludzi, nie przyszło do swoich
Bo nie było go na początku, tylko mruga na końcu
I nie każda Jasność w ciemności świeci

To doprawdy zabawne, kiedy teraz myślę
jak czyjaś osobista tragedia może wpływać na świat
życie i odczuwanie osób człowieka tak odległego w miejscu i czasie,
I jestem bliska płaczu,
że ktoś kto miał ludzkości jeszcze tyle do powiedzenia
zostawił tylko jedno zdanie na skrawku papieru:

„proszę skremujcie moje ciało.”
1„Surrealizm. Teoria i praktyka literacka. Antologia”, A. Ważyk, Warszawa 1976

UŁOMNOŚĆ PAMIĘCI

„Tymczasem w ciemnych lasach śląskich rozbudzała się świadomość, której rozmach przekracza
w zasadzie świadomość artystyczną.”1

André Breton
W nieopisanej łasce dni
Świeciła cicha, płocha wolność

To nie zgubna energia dawnych dni
Pamiętam – moja zwykła, zeszła wiosna

Nie ma w obliczu szczęścia łez
W życiu nie występuje pojęcie zdrady

To metafora, tchnienie, rdzeń
To coś, co się nam nie przydarzy.

Nie nadaremno była noc
Nie bez powodu żyła zima

Zawsze jest coś, istnieje ktoś
Kto po imieniu ciebie wzywa.

EUROPEJSKICH INTELEKTUALISTÓW ZMAGANIA Z SYSTEMAMI 
TOTALITARNYMI XX WIEKU

Roztrzaskiwane czaszki lekko pękały
Na podeście od krwi mokrym -
Niewiarygodne, że można dotrzeć to takiego stanu,
iż pozwala się odchodzić przyjaciołom – jak obcym.
Gdy ktoś rzuca na wiatr bezmyślne słowa, które nic nie znaczą
Musi liczyć się z tym, że nie tylko przegra
(Bo chociaż historia czasami długo się upomina o swoje sprawy,
prawie zawsze wyrównuje rachunki)
Ale także z tym, że każda kolejna rozmowa, którą rozpocznie
Każde kolejne, być może wartościowe kazania
Będą już zawsze pod znakiem krwi
I chociaż czasem pięknie jest posłuchać wyidealizowanych poematów
śmietanki
To w gruncie rzeczy śmiech pusty ogarnia
na samą myśl - co jeden Pan Filozof z Panem Poetą
i Panią od udzielania dobrych rad postępowym kobietom – wypisywali w swoich Dziennikach
I jakaż wielka to szkoda i przykrość, że tak genialne umysły obrały taką drogę.
Lub mówiąc trochę bardziej serio: nóż się w kieszeni otwiera.
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Odszedł Zdzisiu Smektała – mój Przyjaciel, dla którego 
zawsze byłem „Romero” (takim przydomkiem mnie 

obdarzył). Czuję przeogromny smutek. Gdy ostatni raz pró-
bowaliśmy rozmawiać telefonicznie, Zdzisiu praktycznie nie 
był już  wstanie wykrztusić słowa. Wydyszał tylko: „Serce, 
serce”. Znaliśmy się 26 lat i rozumieliśmy jak rzadko kto. 

Poznaliśmy się w Szwajcarii, w czasie jakiegoś dzienni-
karskiego wyjazdu, w Interlaken natychmiast przeszliśmy 
na „ty” i niezmiernie przypadliśmy sobie do gustu. Od 
tego czasu – choć tak byliśmy różni – nie traciliśmy kon-
taktu. On z wielkim wdziękiem klął jak szewc, a ja Go 
zawsze mitygowałem „Zdzisiu, dlaczego tak strzępisz swój 
język?”. Pisał równie sugestywnie, jak mówił, wystarczy 
przypomnieć „Big cyc”, „Chcicę”, czy „Krzywe ryło” – 
tytuły Jego wczesnych książek. Co nie do końca jest 
oczywiste, z wiekiem pisał coraz lepiej. Jego ostatnia 
książka – Lucille, gęsta od życia, Jego samego i emocji, 
była wręcz arcydziełem. Gdy przeczytałem ją, byłem 
zachwycony. Uważałem, że powinien dostać za nią 
Nike i Angelusa, a przynajmniej Nobla.   

Ja przez długie lata pisałem do prowadzonych przez 
Niego gazet – do „Popo”, „Z klasą” i do jeszcze kilku 
innych tytułów, on wielokrotnie odwiedzał mnie najpierw 
w Gdańsku, potem w Gdyni. Łączyła nas miłość do 
literatury latynoamerykańskiej, zwłaszcza do twórczości 
Gabriela Garcii Marqueza, którego Zdzisiu ubóstwiał. To 
właśnie Zdzisiowe „Popo” opublikowało mój pierwszy 
wywiad z Gabrielem Garcia Marquezem (potem także 
rozmowę z Mario Vargasem Llosą), tak więc gdy szyko-
wałem do druku książkę z wywiadem-rzeką z Gabo ( 
Gdzie mieszka pułkownik Buendia, wydawnictwo KOS), 
pojawił się pomysł, żeby właśnie On napisał do niej coś 
w rodzaju wstępu. I owszem, napisał, potem jednak i ja, 
i wydawca doszliśmy do wniosku, że tego tekstu nie wy-
korzystamy, że książka ukaże się bez wprowadzenia. 

Dziś wiem, dlaczego tak się stało – dlaczego ten 
„inedit” pozostał w mojej szufladzie. Jeszcze raz zadziała 
magia – ta obecna w książkach uwielbianego przez 
nas Marqueza, jak i ta, której – podpartej bluesowym 
zaśpiewem – wiele było także w życiu Zdzisia. Tekst, (w 
którym jest znacznie więcej Smektały niż Marqueza) po 
prostu nie ukazał się kiedyś, żeby… mógł ukazać się 
teraz, stając się jeszcze jedną psotą  Zdzisia, gdy On 
sam jest już Po Drugiej Stronie. 

Białe spodnie skrzydlatych Cyganów
(notatki pióra Zdzisława Smektały na marginesach 

Gdzie mieszka pułkownik Buendia pióra Romana War-
szewskiego)

Lubię chodzić po świecie w białych płóciennych 
luźnych workowatych spodniach. Miałem wiele par tej 
niezbędnej części garderoby. Przed laty chodziłem w 
nich przez cztery pory roku. Teraz, za sprawą odkładają-
cej się na mnie patyny czasu i chicagowskiego bluesa, 
częściej ubieram sztany z mocnych tkanin.

Te białe spodnie pojawiły się w moim życiu po lek-
turze pierwszego polskiego wydania powieści Gabriela 
Garcii Marqueza (którego dalej będę nazywać – GGM 
Sto lat samotności. Wydawały mi się swoistym talizma-
nem. Częścią magicznej garderoby, częścią świata 
Macondo. Każdy bowiem ma taki świat wokół siebie. 
Chociaż nie każdy czuje jego nieuniknione nieodwra-
calne brzemię.

Na pierwszej fotografii przedstawiającej GGM, jaką 
przed wielu laty ujrzałem w ogólnopolskim tygodniku o 
kulturze, stał on właśnie w luzackich płóciennych bia-
łych spodniach. Pomyślałem wówczas, że nosząc takie 
same, lub podobne, pozyskam wolność myśli, niezbędną 
do życia energię, umiejętność nanizywania na sznurki 
zdań słów ważnych, znaczących więcej niż te poślednie, 
układane w codzienne prasowe komunikaty.

Takie też spodnie ma GGM na okładce wydanej 
cztery lata temu książki Dass Salvidara Podróż do źródeł. 

Opasłego tomu roztrząsającego każdy niemal dzień 
życia laureata nagrody Nobla. Na fotografii Ulfa An-
dersena.

Myślałem w latach Polandii rządzonej przez Edwarda 
Gierka, że studiując karty Stu lat samotności (nie czytając 
a studiując strona po stronie) doznaję dotyku Tajemnicy 
Życia. Podczas randek z dziewczynami z nogami oble-
czonymi zimą w toporne radzieckie pończochy o nazwie 
kaprony czułem jakim niezwykłym zjawiskiem może być 
kawał lodu. Pijąc z kumplami owocowe wina patykiem 
pisane (jak mówiliśmy podpisem premiera Cyrankiewi-
cza na etykiecie, zdawało mi się, że wiem jak pachnie 
tropikalny las...

Oni, właściciele walecznych kogutów mieli Cygana 
Melchiadesa (jak blisko stąd do Mefistotelesa). Ja, w 
nadgranicznym Zgorzelcu, byłem pod dużym wrażeniem 
zwalistego Cygana Bałandy. Właściciela setek szklanych 
kulek z papierosowym dymem uwięzionym na wieczność 
w ich przezroczystym wnętrzu.

Może nie był to lód ze „Stu lat samotności”. Ale na 
nas, nieopierzonych młokosach te idealnie gładkie kulki 
działały równie magicznie. Fascynowały nas szklane 
dziwadła zapowiadające wróżebną tajemnicę. Talizma-
ny umieszczone w płóciennych woreczkach przerzucali 
Bałandzie przez graniczną Nysę Łużycką FDJ-otowscy 
komunistyczni młodzi Niemcy.

Bałanda płacił za nie paczkami papierosów Carmen 
przytroczonymi do połówek dachówek gumą. Mocną 
czerwoną gumą zamykającą słoiki Wecka.

W nadgranicznym Zgorzelcu wespół mieszkali na 
przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych Pola-
cy, Niemcy, Ukraińcy, Żydzi, Jugosłowianie. Także tubylcy, 
którzy w kurzu migracji, w błocie repatriacji przyjechali 
tu po wojnie z wielu zakątków sanacyjnej Polski.

Ale i żyło tutaj od 1949 roku kilka tysięcy Greków, któ-
rzy wnieśli w życie zduszonego licznymi wojskami miasta 
śródziemnomorski, egzotyczny koloryt. Byli to komuniści, 
skancerowani rozbitkowie wojny domowej w Grecji. Woj-
ny wygranej przez angielski korpus ekspedycyjny dzia-
łający na „zlecenie” tamtejszej prawicy.

Nad nami, stopionymi w wielonarodowościowym ty-
glu młodziakami, królował Cygan Bałanda. Właściciel 
umięśnionego w nadmiarze ciała, na którego skórze nie 
było nawet kilku centymetrów wolnych od tatuażu. Już 
po pierwszej lekturze „Stu lat samotności” najsłynniejszej 
powieści GGM zrozumiałem, że magizm, cudowne formy 
codziennego wydawałoby się życia, trafić się mogą 
wszędzie. Są wszędzie.

Aby je utrwalić trzeba jednak właściwego kronika-
rza.

GGM uznaję za ostatniego romantycznego kronikarza 
ziemskich niezwykłości.

Pisarze, których książki obecnie trafiają do moich 
rąk, są zazwyczaj technologiczne jak operacyjny kom-
puterowy program Pentium. Styl pisania może nawet nie 
być przeszkodą pomiędzy poglądami autora a umysłami 
czytelników. Lecz nietrafione przypadkowe kliknięcie w 
klawiaturę stronic powoduje chaos.

Ponadto już od pierwszych przeczytanych stronic 
wiem najczęściej dokąd prowadzi mnie autor. I jeszcze 
jedno. Prawie wszystkie słowa jakich używają ci narrato-
rzy są pomieszczone w podstawowym sprawdzającym 
słowniku podrzędnego komputera.

Na świecie żyje dzisiaj tylko dwóch, moim zdaniem, 
romantyków idei. Są nawet przyjaciółmi. Romantyk poli-
tyczny – to kubański dyktator Fidel Castro. Oraz ten liter-
acki, Czarodziej Zwykłego (na pozór) Życia – GGM. Myślę, 
że duże fragmenty wywiadu przedstawione w reportażu 

Romana Warszewskiego „Gdzie mieszka pułkownik Bu-
endia” znakomicie pomagają takiej tezie.

Przywódcy polityczni krajów o zróżnicowanych poli-
tycznych barwach to dzisiaj przede wszystkim niewol-
nicy ponadnarodowych koncernów, strażnicy szybów 
naftowej zwartości ropy i kosmopolitycznej finansjery. 
To technokraci wskazani przez ludzi z cienia.

Pisarze, których książki coraz rzadziej czytam, to 
najczęściej ludzie piszący kolejne wersje Terminatora. 
Czyniący tak na życzenia gnuśnych wygodnickich 
czytelników i nakładowo interesownych wydawców.

A Ostatni Romantycy wciąż idą w zaparte. Kuba, 
Hawana – o czym Warszewski też napomyka – to w 
pewnym sensie Macondo. O szczęściach i nieszczęściach 
pięknie opowiadają tam pieśniarze z zespołu Buena 
Vista Social Club.

12 grudnia 1981 roku, w przeddzień ogłoszenia w 
Polsce stanu wojennego w dzienniku Sztandar Młodych 
(w tych dniach piśmie bojowym, pierwszej oficjalnej 
gazecie, która opublikowała 21 gdańskich postulatów) 
ogłosiłem całokolumnowy wywiad z Bobem Woodwar-
dem. Dziennikarzem „Washington Post” którego w te 
grudniowe dni zaprosiłem do Wrocławia.

Wywiad z dziennikarzem, który wespół z redakcyjnym 
kolegą Carlem Bersteinem obalił Żandarma Świata, pr-
ezydenta USA, Richarda Nixona. Opowiedział mi Wood-
ward wówczas taką historyjkę.

Jeden z najbardziej znanych w Polsce felietonistów 
zwierzył mu się, że pisałby w tych gorących dniach 
1981 roku znacznie ostrzej, lecz cenzura zbyt wiele mu 
wykreśla. I jest kłopot.

Odpowiedziałem mu dość prowokująco, śmiał się 
Bob Woodward. Niech pan zwróci uwagę na Lenina. 
Ten niewielki łysawy gość napisał w więzieniu teksty, 
które wstrząsnęły światem. Felietonista odszedł praw-
dopodobnie obrażony.

W tym samym czasie, czasie magmy Solidarności 
początków lat 80. GGM napisał cotygodniowy felieton 
w „El Espectador” (30.12.81). Był to wspomnieniowy fe-
lieton o Polsce właśnie. O Polakach, ale tych z roku 
1955. Roku jedynego dotąd pobytu GGM w Polandii. 
Napisał o naszych rodakach tak:

„Gęsty, smutny, obdarty tłum przelewał się bez 
określonego celu, ogołoconymi ulicami, z szumem 
wzbierającej rzeki, a gdzieniegdzie widać było milczące 
grupki ludzi, którzy godzinami stali, wpatrując się w witryny 
państwowych sklepów, gdzie sprzedawano rzeczy nowe, 
choć wyglądały na używane, ale i tak były nieosiągalne 
ze względu na bajońskie ceny. Gdzieniegdzie na rogach 
ulic stały państwowe ciężarówki wyposażone w giganty-
czne megafony, z których na cały głos płynęła ludowa 
muzyka (...)”.

Czy nie jest to relacja godna pułkownika Marqueza 
opowiadającego wnukowi o podwalinach przebudze-
nia zmierzającego do politycznego i ideologicznego 
przyszłego przebudzenia mas? Czy w takiej też magicznej 
rzeczywistości i dowartościowaniem subiektywnych, ściśle 
osobistych doznań kryje się jakaś głębsza filozofia?

A GGM odpowiedział zdaniem pasującym do tego 
warszawskiego doznania z roku 1955:

„Nie ma żadnej filozofii. Jest codzienne doświadczenie 
i obserwacja. Jest rozbuchane i bulgoczące 
spontanicznością życie, życie, życie...”.

A to znaczy, że Cygan Melchiades, Cygan Bałanda 
oraz Cyganie z warszawskiego Targówka roku 1955 noszą 
na plecach Skrzydła. Bo przy odrobinie szczęścia, pod 
warunkiem, że znajdzie się odpowiedni kronikarz, Ma-
condo jest wszędzie.

R  W

Roman Warszewski

BiAłe SpODniE i sKrZyDlaCI cYgaNIe. 
ZmaRł ŚwiETnY piSArZ zDziSłAW sMekTAła
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Ciekawe, co by na to powiedział bohater książki - An-
drzej – Andrzej K. Waśkiewicz? Był poetą i czynnym 

krytykiem, człowiekiem prasy, ba, redaktorem, i znał zasady. 
Co by powiedział na to, że o dziele pisze jeden z jego tzw. 
uczestników, współautor poniekąd, choć jeden ze stu? 

Zasadnicza odpowiedź powinna brzmieć: w takim 
przypadku nie wypada pisać, recenzować! Żadna 
porządna redakcja w porządnych czasach nie przyję-
łaby do druku tekstu, którego autor byłby „uwikłany” 
w książkę, o której pisze. Nie ma mowy. No, ewentu-
alnie pod pseudonimem... 

Jednakże od porządnych czasów upłynęło spo-
ro wody w przepływającej niedaleko mnie Odrze, 
a redaktor Zbigniew Joachimiak tak bardzo nama-
wiał na tę recenzję, kadząc jako najwybitniejszemu 
Waśkiewiczologowi, że się dałem złamać... Ale poza 
tym, na moich zresztą oczach, zmieniał się również 
(w pewnych kwestiach, zapewne i w tej) Andrzej K. 
Waśkiewicz. Stawał się łagodniejszy, bardziej liberalny, 
wyrozumiały. Wytyka mu to do dziś prezes Związku Li-
teratów Polskich Marek Wawrzkiewicz, mając na myśli 
lata pracy Andrzeja jako szefa Komisji Kwalifikacyjnej 
ZLP. Pretensje prezesa – uzasadnione poniekąd – biorą 
się stąd, że Waśkiewicz dość łagodnie w ostatnich 
latach swego życia traktował kandydatów do Związku 
i po prostu „wpuszczał” chętnych na literackie salony 
zbyt szeroko otwartymi drzwiami. Fakt. Ale też – co 
nie wszyscy zechcieli zauważyć – zmienił się sam ZLP. 
Z organizacji zawodowej, dbającej o pisarzy profesjo-
nalnych, będącej w czasach Iwaszkiewicza de facto 
Departamentem Literatury szacownego Ministerstwa 
Kultury, stał się stowarzyszeniem hobbystycznym. Któ-
re na nic w zasadzie już nie wpływa, o niczym nie 
decyduje, bo nie ma pieniędzy, jest za to przede 
wszystkim grupą towarzyską. To jakie znaczenie ma 
– zapewne tak powiedziałby, albo i kiedyś powie-
dział Andrzej – jeden grafoman w Związku więcej lub 
mniej? Pamiętam też jego porównania ZLP do związ-
ków hodowców kanarków lub rybek. Denerwujące? 
Wkurzające? Ale tak zmieniła się rzeczywistość. Pisanie 
literatury to dziś hobby, podobnie jak zajmowanie 
się filumenistyką. 

W młodości – a znaliśmy się ponad 36 lat – Waś-
kiewicz bywał nie tyle bardziej radykalny, co zdecydo-

wany, wyrazisty. Pamiętam z naszych zielonogórskich 
rozmów o młodych poetach – tych niezdecydowa-
nych, czy mają się zajmować się literaturą, pisać te 
wiersze, czy nie pisać - że doradzał im wyraźnie: nie 
pisać. Na moje pytanie, dlaczego wręcz odpycha 
być może potencjalnych geniuszów literatury, od-
powiadał: pisarstwem zajmują się tylko ci, którzy są 
przekonani, wiedzą że chcą w nim pozostać. Jeśli ktoś 
jest niezdecydowany, ma wątpliwości, to powinien 
dać sobie spokój. Dla swojego dobra. 

W „Andrzeju” potwierdza to Mirosława Szott w 
szkicu „Aleph i wiersze odrzucone” przytaczając wy-
powiedź/odpowiedź Waśkiewicza jako Alepha (starca 
prowadzącego w zielonogórskim piśmie „Nadodrze” 
„Pocztę Literacką”): „Redaktor nie przebierał w sło-
wach, wyrażał się ostro o słabych wierszach”. Tę zde-
cydowaną opcję (już w okresie gdańskim) utwierdza 
w książce „Andrzej” Kazimierz Radowicz interpretując 
opinię Waśkiewicza, iż „pisanie należy traktować po-
ważnie i dlatego lepiej nie pozostawiać złudzeń tym, 
którzy nie udźwigną trudów pisarskiego zawodu”. 

Jednakże i na tym polu – na co dowód rów-
nież znajduję w księdze Anny Sobeckiej – po latach 
AKW, powiedzmy, złagodniał. Przytaczam z księgi 
słowa Sławomira Grabowego, który przytacza, iż w 
ten oto sposób wyraził się już „gdański Waśkiewicz”: 
„Jeśli pisanie sprawia Wam przyjemność – to proszę 
bardzo”. A Zbigniew Joachimiak podsumowuje: „W 
dojrzałym okresie swojej osobowości Andrzej zdecy-
dowanie »odformalnił« się, stał się człowiekiem bardzo 
bezpośrednio patrzącym na świat i bardzo życzliwie. 
To wpłynęło na jego poezjowanie, ale też na język 
krytyki, czy w o ogóle postrzeganie literatury”. 

Dzieło, które pracowicie i znakomicie przygoto-
wała do druku żona Andrzeja K. Waśkiewicza, Ania 
Sobecka, poniekąd narodziło się na... Cmentarzu 
Łostowickim w Gdańsku, w dniu pogrzebu AKW, 
wśród wylanych wówczas łez. Wstrząs jaki przeży-
łem z odejściem przyjaciela był tak wielki, że musia-
łem natychmiast coś zrobić. Jakby czas mi uciekał 
wówczas spod nóg, jakbym mógł gdzieś z czymś 
nie zdążyć. W czasie stypy usiadłem przy stoliku z 
Leszkiem Żulińskim i Markiem Wawrzkiewiczem. Za-
pytałem, co myślą o wydaniu specjalnego numeru 

„Autografu” redagowanego przez Andrzeja niemal 
ćwierć wieku; specjalnego, czyli poświęconego wy-
łącznie Andrzejowi. Obaj byli „za”. Przesiadłem się 
do stolika Hanki (dopiero teraz zauważam, ile było 
w tym mojego nietaktu, ile gruboskórności – przepra-
szam, Aniu) i opowiedziałem o tym pomyśle, który 
jeszcze bardziej dojrzał – tak myślę – tego samego 
dnia wieczorem w domu Waśkiewiczów na Morenie. 
Siedzieliśmy w gronie rodzinnym, piliśmy czerwone 
wytrawne za Andrzeja, a pomysł rósł      i wyrósł. 
Specjalny numer „Autografu” oczywiście ukazał się i 
jego zręby są zawarte w książce „Andrzej”. Był jednak 
robiony pośpiesznie, pomagałem wówczas Hance 
na gorąco wyszukiwać adresy autorów, przyjaciół i 
znajomych AKW. Dobrze, że ten numer „Autografu” 
ukazał się, gdyż był nie tylko zbiorem wspomnień, 
ale i hołdem złożonym jego twórcy i wieloletniemu 
edytorowi periodyku. 

Idea książki wspomnieniowej – noszącej znamiona 
większej trwałości, ale i dostępności dla czytelników 
- sprawdza się jednak zdecydowanie lepiej. Dobrze, 
że A. Sobecka wpadła na pomysł wykorzystania nie 
tylko tych pierwotnych wspomnień „autografowych”, 
ale i poszerzenia, i to zdecydowanie, wspomnień, 
zapisów, szkiców, opowieści zawiązanych ze swoim 
mężem. Redaktorka dotarła do bardzo wielu postaci 
rozsianych po całym kraju, dla których AKW był ko-
legą, kimś znaczącym, bądź literackim promotorem. 
Takie poszukiwania nie są jednak łatwe i w zasadzie 
nie kończą się z chwilą wydania dzieła. Bywa, że ktoś 
odzywa się dopiero na widok wydrukowanej już pozy-
cji ze znajomym tytułem. A ponadto ludzie odchodzą, 
zmieniają się i swoje nastawienie, coś im nie pasuje, 
przeprowadzają się, gubią adresy i kasują kontakty, 
słowem niełatwo do nich dotrzeć. Wystarczy, żebym 
sobie przypomniał jakiekolwiek posiedzenie redakcji 
„Integracji” na ul. Ordynackiej 9 w Warszawie, żeby 
w głowie policzyć, kogo z siedzących wówczas na 
drugim piętrze Zarządu Głównego SZSP brakuje mi 
w spisie wspomnień... 

Do udanego kształtu dzieła dołożył się Kazimierz 
Sobecki, brat Ani, mieszkający w Suwałkach i pro-
wadzący jednoosobową firmę Artekst zajmującą się 
składem. Zgrabnie złożył rzecz w całość. Dobrze, przej-

Eugeniusz Kurzawa Książka półrocza
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rzyście „połamał” tekst, zastosował parę pomysłów 
graficznych, „włamał” zdjęcia i przygotował (twarde) 
okładki. Słowem zrobił porządną, grubą książkę. Po-
wstał tym sposobem, jak lubił to określać Waśkiewicz, 
„gruby buch”. Na marginesie tego określenia przy-
pomina mi się stałe i żartobliwie wyrażane marzenie 
Andrzeja, żeby kiedyś napisać taki właśnie „bardzo 
gruby buch” (o tematyce nie wspominał, ale pew-
nie literackiej), który będzie nosił tytuł „Kilka uwag 
wstępnych na temat przyczynku do...” lub „Próba 
zarysu wstępu do teorii...”. 

Piszę o tych detalach edytorskich tak szczegółowo, 
bo Kazik zapewne uwzględnił fakt, że Andrzeja za-
wsze cieszyły wszelkie (rozsądne) ozdobniki edytorskie 
i profesjonalizm przygotowania oraz druku. Otwiera-
jąc po raz pierwszy każdą nową, nieznaną pozycję 
sprawdzał na wstępie, jak jest złamana, szyta czy 
klejona, czy są podstawowe dane w metryczce. I 
zdarzało się, że po takim rzucie oka stwierdzał: - Tu 
są błędy! - Gdzie, gdzie? – dopytywałem. Okazy-
wało się, że nieuświadomiony autor (lub wydawca) 
zastosował zamiast półdywizów myślniki... - No po 
prostu horror!... – śmiałem się. – Ale to jest błąd – nie 
rezygnował Andrzej. 

Nie piszę tutaj klasycznej recenzji, raczej wykorzy-
stuję propozycję red. Joachimiaka, żeby coś jeszcze 
dopowiedzieć o Andrzeju, odnieść się do niektórych 
wspomnień, przypomnieć to, co po kilku już latach 
od jego śmierci wraca do mnie. A to niepowtarzalna 
okazja, gdyż Zbyszek dał mi szansę „wypisania się 
do woli”. 

Podstawowe informacje o książce Szanownej 
Małżonki A. K. Waśkiewicza są zresztą proste. Dzieło, 
oprawione w twarde okładki, mieści się na prawie 
430 stronach zawierających teksty  i liczne zdjęcia, 
głównie ze zbiorów własnych redaktorki. Materiały 
dzielą się na cztery podstawowe rozdziały: „Świat 
literatury”, „W kręgu przyjaciół i znajomych”, „Pry-
watnie”, „Dedykacje (Wybór)”. Pierwsza część zo-
stała oddana tęgim głowom krytyki, które ukazują 
znaczenie dorobku Waśkiewicza, pochylają się nad 
jego dziełem. Piszą tutaj m. in. Leszek Żuliński, Marian 
Kisiel, który – ponoć zdaniem samego AKW – był 
(jest) najbliżej najtrafniejszego odczytania poetyckie-
go przesłania A.K. Waśkiewicza, prezentuje się Elżbie-
ta Musiał i doktorantka Mirosława Szott, która – jak 
kiedyś powiedziała – nie sądziła, iż człowiek, którego 
znała ledwie trzy dni aż tak znacząco wpłynie na jej 
życie twórcze.

Część druga, „W kręgu...”, jest najobszerniejsza. 
Pisze w niej aż 61 autorów. Wielu z nich – po śmierci 
Andrzeja w 2012 r. – podążyło w jego ślady, niestety. 
Przede wszystkim długoletni przyjaciel, Jurek Leszin-Ko-
perski. Druga część - słynnego w latach 60. i 70., choć 
także i 80. - tandemu edytorskiego Leszin -Waśkiewicz. 
Nie żyje Żenia Pawłowska, dziennikarka z czasów zie-
lonogórskich Andrzeja. Z tych samych czasów i miejsc 
oddalił się poeta Janusz Koniusz, sąsiad Andrzeja przy 
redakcyjnym biurku w „Nadodrzu”. Odszedł, jakże 
często drukowany w ostatnich „Autografach”, prof. 
Jan Kurowicki - „bliźni z niszy”, jak nazywał Andrzeja 
i siebie. Przenikliwy i niepokorny umysł. I inni.

Wśród tych publikacji wzruszają i zarazem znako-
micie pokazują charakter Waśkiewicza, wspomnienia 
dwóch gdańskich wdów po poetach, Anny Gost-
kowskiej i Joanny Raczyńskiej – żony Jacka Kotlicy. 
Ta druga wspomina: „Andrzej posiadał ogromny dy-
stans do spraw ostatecznych i potrafił ustawić rzeczy 
i sprawy dookoła siebie we właściwej im kolejności. 
Każda rozmowa z Nim była dla mnie pewnego rodza-
ju terapią, po której wszystko było znowu na swoim 
miejscu. Żegnając Jacka, Andrzej powiedział »był 
porządnym człowiekiem«. Nie potrafię znaleźć również 
trafniejszego określenia w stosunku do Andrzeja”. A 
żona Stanisława Gostkowskiego tak pisze: „Andrzej się 
nie obrażał i nie zrażał, pracował za wszystkich, żeby 
Gostkowski-poeta istniał. Z uporem upominał się o 
teksty, przychodził po nie osobiście, oceniał, pomagał 
w dokonaniu wyboru wierszy (...). Po śmierci Staszka 
wydobył z rękopisów kilkadziesiąt tekstów, przygoto-
wał je do druku i postarał się      o opublikowanie 
(...). Mamy ogromną wdzięczność dla Andrzeja za 
wszystko – za dobre słowo na co dzień i życzliwość i 
pomoc w potrzebie, za otoczenie szczerą, rzetelną  i 
wieloraką opieką twórczość Goskowskiego-poety”.

Dzięki Andrzejowi pośmiertnie ukazał się tomik S. 
Gostkowskiego Z każdym dniem narasta lęk oraz zbiór 
J. Kotlicy Według Marsjasza. I w podobny sposób 
Waśkiewicz (bezinteresownie) pomógł wielu innym 
autorom rozproszonym po całej Polsce. Jeśli bo-
wiem nie mógł pomóc poecie drukiem, powiedzmy 
w serii „Pokolenie, które wstępuje”, to uruchamiał w 
Gdańskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuki oryginalną 
„Bibliotekę rękopisów” i tym sposobem poeta (nie-
koniecznie początkujący) mógł „wyjść na zewnątrz” 
choćby w 50-60 egzemplarzach. Przykład ów, jako 
jego dotyczący, opisuje Sławomir Grabowy, gdański 
artysta grafik. Poza tym Andrzej pisywał listy (potem 

maile) doradzając poetom i wydawcom na odle-
głość, szkicował liczne wstępy lub posłowia, uważał 
bowiem, iż to jest jego (nigdzie nie zapisany) obo-
wiązek. Wobec literatury? 

Wtrącę tu własny – nikomu nieznany, bo się tym 
dotąd nie chwaliłem - przykład tego typu „reakcji 
opiekuńczych” AKW. W 1978 r. odbywał się w Pozna-
niu Festiwal Kultury Studentów PRL. Ogromne, trwające 
chyba ponad tydzień wydarzenie, rozgrywające się 
w całym mieście, na różnych arenach. Jednym z 
jego elementów była literatura i prasa studencka, co 
oznaczało spotkania, dyskusje, seminaria, wydawnic-
twa. Musieli się zatem pojawić w stolicy Wielkopolski 
Waśkiewicz i Leszin, jako wydawcy poetów-studentów. 
Tym bardziej, że w trakcie Festiwalu odbywało się 
posiedzenie jurorów V serii słynnego leszinowskiego cy-
klu poetyckiego „Pokolenie, które wstępuje”. Brałem 
udział w Festiwalu, byłem ponadto zainteresowany 
werdykterm jurorów, bowiem wcześniej (zgodnie z 
regulaminem) wysłałem na ul. Ordynacką 9 w War-
szawie (do komisji kultury Zarządu Głównego Socjali-
stycznego Związku Studentów Polskich) zestaw wierszy 
składających się na tomik. 

Któregoś festiwalowego dnia w ogromnym holu 
cesarskiego zamku w Poznaniu spotykam Leszina i 
Waśkiewicza. Jurek, jak to miał w zwyczaju, bezce-
remonialnie rzucił od razu pod moim adresem: - No 
to masz tomik w serii; Andrzej ci załatwił! – Andrzej 
załatwił?! To ja pierdolę taki tomik – odezwałem się 
do Jurka. – Tak? Bardzo dobrze, nie musisz go mieć... 
– na to Leszin. I atmosfera robi się gorąca. Na co 
Andrzej bierze mnie pod pachę i wyciąga z holu. 
– Chodź, chodź, pogadamy spokojnie – mówi. Ale 
nabuzowany „załatwianiem” nie chcę rozmawiać, 
zwłaszcza spokojnie. Na szczęście Jurek gdzieś sobie 
poszedł, a Andrzej przeszedł do wyjaśnień. – Znasz 
mnie przecież - mówi. – Wiesz, że gówna swoim na-
zwiskiem bym nie firmował. Skoro postawiłem na 
ciebie, to znaczy, że wierzę, iż to ma sens. Jeśli jest 
pięć podobnych propozycji książek, a o ich autorach 
niewiele można powiedzieć, zaś o jednym przynaj-
mniej coś wiadomo, to warto właśnie postawić na 
tego autora. To żadne kumoterstwo. Jest szansa, że 
ten człowiek w przyszłości kimś będzie, a jeśli nawet 
nie poetą, to chociaż dobrym odbiorcą literatury. I 
nie słuchaj gadania Jurka. 

Dałem się przekonać tej argumentacji. Już nie 
protestowałem, tym bardziej, że na tomiku bardzo mi 
zależało. Niecały rok później ukazał się w serii „Poko- cd. str.70
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cd. ze str.69
lenie” mój debiutancki zbiorek pt. Serial codzienny. 
Waśkiewicz zdecydował, że warto zainwestować w 
tego człowieka, choć rokowania były minimalne. W 
środowisku zielonogórskim, gdzie wówczas studiowa-
łem, byli zdecydowanie lepsi ode mnie poeci, osoby 
bardziej błyskotliwe i obyte w młodej literaturze. Moje 
obycie było marne. Nie słyszałem o Nowej Fali, o 
grupie Teraz, Tylicz lub Kontekst. Nie wiedziałem, kto 
to jest Kornhauser, Kronhold? Podczas pierwszego 
swego wieczoru autorskiego w klubie studenckim ko-
lega-poeta z III serii „Pokolenia” (ja byłem z V serii), 
Czesław Markiewicz, po prostu wyśmiał moje literackie 
próby (nawet nie uznając ich za wiersze). Waśkiewicz 
zatem sporo ryzykował. Do dziś nie wiem, dlaczego... 
Staram się jakoś odwdzięczyć, spłacić ten kredyt za-
ciągnięty na poznańskim zamku i usiłuję udowodnić 
jemu i wciąż sobie, że może się wówczas za bardzo 
nie pomylił.

Skąd jednak, z czego, brała ta jego bezinteresow-
na działalność edytorska i promocyjna? Dlaczego 
wspierał nie tylko początkujących poetów? Zachęcał 
do pisania, podsuwał pomysły, ale nigdy ich nie na-
rzucał. Przecież nie mógł przewidywać, że pośmiertnie 
wyjdzie księga, pełna superlatyw pod jego adresem. 
Czy to genetyczne, czy może prospołeczna cecha 
epoki, w której Waśkiewicz dojrzewał? Może oddzia-
ływanie ideałów Awangardy? Wiara w odnalezienie 
prawdziwego poety? A może był „tylko” życzliwym 
wobec innych człowiekiem? 

Wielkim walorem dzieła A. Sobeckiej jest pokazanie 
Andrzeja w naprawdę bardzo różnych sytuacjach, 
niekoniecznie poetyckich (vide: wspomnienie Henryki 
Dobosz-Kinaszewskiej), ale najczęściej jako dobre-
go, »porządnego człowieka«. Władysław Zawistowski 
twierdzi: „sprawiedliwego”. Chociaż nie trzeba było 
śmierci, żeby ów fakt uznać i potwierdzić... Waśkiewicz 
był bowiem człowiekiem życzliwym, ale w sprawach 
zasadniczych – zresztą zawsze w życiu - krytycznym i 
zasadniczym. Czyli mającym swoje wyraźne zdanie, 
które, jeśli to było konieczne – artykułował. Zarówno 
wobec ludzi twórczych, jak i ich sztuki oraz różno-
rakich sytuacji w życiu literackim lub społecznym. 
Nie zbywało mu na odwadze, jeśli szło o istotne dla 
niego wartości. Gdy niektórzy jego koledzy z redakcji 
„pierwszego Autografu”, po przełomach politycznych 
uznali, iż z redakcji należy usunąć dwoje członków, 
bo są partyjni, Waśkiewicz, jako redaktor naczelny, 
sprzeciwił się wtedy, prawdopodobnie przewidując 
konsekwencje swojej reakcji. Nie dziw, że pismo po 
jakimś czasie upadło (zostało zawieszone), ale dla 
niego solidarność z parą kolegów i lojalność wobec 
nich była ważniejsza. Joachimiak tak komentuje tę 
sytuację z „Autografem”: „na skutek dość mętnych 
zawirowań gdańskich środowisk literackich został zli-
kwidowany po trzech latach istnienia. (...) Ale Andrzej 
– jak to on - nie ustąpił. Zaczął wydawać autorską 
wersję »Autografu«. Nie było funduszy, nie było wiel-
kiego wsparcia ze strony miasta (...). Nowy »Autograf« 
redagował samotnie, ale nie w samotności, bo pismo 
obrastało autorami”.

Jak wielu piszących wspomnienia do dzieła A. 
Sobeckiej zauważyło i podkreśliło – cechą konstytu-
tywną Waśkiewicza była łagodność, wyrozumiałość 
(nawet dla ludzkich „durnot”, jak to określał), zwykła 
tolerancja wobec odmienności, a nawet głupoty. 
Możliwość publicznego mówienia bzdur uznawał za 
osiągnięcie demokracji po 1989 r. Także prawo do 
zmiany poglądów, o ile zmiana nie była podyktowana 
koniunkturalizmem. Pamiętam rozmowę o Stanisła-
wie Barańczaku, który – jak się obaj akurat wtedy 
dowiedzieliśmy – właśnie „nawrócił się” - religijnie; 
przynajmniej takie w środowisku literackim krążyły 
wieści. Wcześniej był członkiem POP (Podstawowej 
Organizacji Partyjnej PZPR) na Uniwersytecie A. Mickie-
wicza. – Wiesz, akurat jemu wierzę, że mógł przeżyć 
autentyczny przełom – skomentował Andrzej. 

Znał też, jeśli nie z bliska, z osobistych kontaktów, 
to z listów lub lektur, wiele znakomitości polskiego 
areopagu literackiego; nie było to nigdy łatwe środo-
wisko. Andrzej potrafił jednak w tej grupie odnaleźć 
walory człowieka wówczas, gdy wielu widziało godną 
napiętnowania postać, jakiegoś odszczepieńca, par-
tyjny beton etc. I odwrotnie: wielcy moraliści literatu-
ry, sławy ówczesnej opozycji, autorzy głośnych dzieł 
zachowujący się „różnie”, niezbyt godnie i porządnie 
– co oczywiście oddzielał od ich twórczości – byli (ale 
tylko prywatnie) wytykani przez niego bezpardonowo. 
Doceniał dzieło, postać - raczej nie. Lecz nigdy tego 
nie wykorzystał, nie opisał i niech tak zostanie. 

Pamiętam jeszcze inne opinie – niekoniecznie 
laurkowe - o znanych nam obu z bliska figurach 
bieżącego życia literackiego. Swe zdanie wyrażał 
o nich niekiedy w kuluarach Zjazdów ZLP, czy pod-
czas towarzyskich spotkań w Oborach lub u mnie na 
wsi, w czasie nocnych rozmów. Nie cierpiał bowiem 

głupoty, nadęcia, fałszu, koniunkturalizmu. Gdy ko-
mentował zachowania pewnych ludzi pióra bywało, 
że padało znamienne zdanie: - Znam kilku głupich. 
X jest w pierwszej trójce. 

Wracam do księgi przyszykowanej przez panią 
Anię. Wśród piszących w II rozdziale, poza wymie-
nionymi wyżej wdowami, uderza mnie (i wzrusza 
nieodmiennie) jeszcze jeden żeński zapis, Grażyny 
Król - „Literat z sąsiedztwa”. W tym tekście jest coś 
potencjalnie literackiego, myślę że autorka mogłaby 
pokusić się o przerobienie wspomnienia na opowia-
danie i druk np. w „Migotaniach”. Opisuje sytuację 
wielokrotnego, cowieczornego spotykania się z Waś-
kiewiczem przed blokiem na ul. Amundsena. Oboje 
wyprowadzali psy. Przy czym ona wiedziała, że ten 
pan z psem (pewnie Tenorem, albo Myszą lub Ma-
łym) jest poetą. On zaś nie miał świadomości, że 
dziewczyna z psem studiuje polonistykę, potem zrobi 
doktorat i zna jego wiersze. Jej zabrakło śmiałości, 
żeby wyjść poza zdawkowe „Dobry wieczór” przed 
blokiem. I ta sytuacja niespełnionego spotkania, 
nieodbytej rozmowy z Poetą, wciąż jeszcze wisi tam 

na Amundsena... Podobnie ujmuje mnie zapis Jacka 
Biesiady z poznańskiej Pracowni Bibliografii Bieżącej 
IBL PAN. Na swój sposób – jak bibliografia – suchy, 
informacyjny li tylko, ale może właśnie przez te proste 
informacje sączy się coś niewypowiedzianego. Czyżby 
jakaś metafizyka? Może tylko dla mnie. Oba zapisy 
przemawiają do mnie namacalnym konkretem. Bo 
Morena, wieczorne spacery z psami, zresztą także 
dzienne, ale wtedy raczej w towarzystwie Bąbli (czyli 
bliźniaków – Marcina i Adasia) oraz Oli, były często 
moim udziałem. Podobnie jak pamiętam stosy książek 
w zielonogórskim mieszkaniu przy ul. Gwardii Ludowej 
przygotowane dla pracownika IBL. Tego momentu 
nie pamiętam, ale może wówczas spotkałem się z 
panem J. Biesiadą?

Literacko, jako celny obrazek (i opis Waśkiewi-
cza), podoba mi się wspomnienie Iwony Borawskiej 
„Na granicy błędu”. Dziennikarka radiowa (ciekawe 
czy jeszcze) znakomicie oddała takiego normalnego 
Waśkiewicza, który pozostaje sobą właściwie w każ-
dej sytuacji. W kuchni, w radiu, w pociągu, podczas 
seminarium. Czy mówi prywatnie do jednej osoby, 
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przeszedł Kurowicki. – No i masz swojego dawnego 
kolegę – wskazałem jadąc dalej, bo podążaliśmy 
ruchliwą ulicą. – Jezus, Maria, ten siwy facet to Kuro-
wicki?! – zakrzyknął, odwracając się jeszcze, Andrzej. 
A potem przegadali u mnie na wsi całe popołudnie. 
I tak Kurowicki trafił do „Autografu”, gdzie Waśkiewicz 
regularnie drukował mu znakomite eseje, które póź-
niej składały się na książki. W „mowie pośmiertnej” 
drukowanej w „Autografie” i powtórzonej w książce 
Kurowicki celnie opisał postać AKW sytuując go w 
kontekście „nowych czasów”. „Nie można mu było 
zarzucić taniego koniunkturalizmu, karierowiczostwa, 
głupoty czy miernego charakteru. Samą więc swoją 
obecnością stanowił dowód fałszu wciąż panującej 
poprawności politycznej, która ustanowiła dogmat, 
że kto nie był niegdyś po stronie opozycji i sprzeci-
wu, służył złu i niszczeniu kultury polskiej”. Kurowicki, 
wspominając Andrzeja, napisał kolejny świetny esej 
tym razem trafnie sytuując Waśkiewicza wobec istnie-
jącej dookolnej rzeczywistości. Podkreślił jego postawę 
rezygnacji z niektórych idei (choćby tych związanych 
z Awangardą Krakowską), potwierdził uznanie niszo-
wego (sic!) usytuowania twórcy w realiach wojują-
cego, ekspansywnego kapitalizmu konsumenckiego 
i wypunktował (za Waśkiewiczem) niewielkie, ledwie 
się tlące nadzieje dla ludzi myślących. AKW wiąże je z 
przesłaniem Marksa, Róży Luksemburg, zaleca czytać 
prof. Baumana. Obaj chyba byli w tym zgodni.

Rozdział III, „Prywatnie”, to wspomnienia najbliż-
szych. Uderzają zwłaszcza dwie noty, dwa zapisy. 
Byłej teściowej, która – choć od rozwodu Andrzeja 
z jej córką upłynęło do dziś grubo ponad pół wieku 
– ciepło wspomina byłego zięcia, a także – co istot-
ne – drugą żonę Waśkiewicza, czyli redaktorkę tomu 
A. Sobecką. Druga nota to sympatyczna rozmowa 
pierworodnego AKW, czyli Krzysia, z którym wywiad 
przeprowadziła jego własna żona – Jolanta. Ciepły, 
rodzinny, prawdziwy. 

No i wreszcie IV rozdział, czyli literackie ślady, ja-
kie Waśkiewicz odcisnął w twórczości kolegów po 
piórze, czyli m.in. Wojciecha Kawińskiego, Krzysztofa 
Gąsiorowskiego, Janusza Żernickiego – z dawniejszej 
grupy Orientacja Poetycka Hybrydy, poety i aktora 
Bogusława Kierca, prof. Janusza Kryszaka, ponadto 
Mieczysława J. Warszawskiego i Czesława Sobko-
wiaka, którzy jako licealiści przychodzili do redakcji 
„Nadodrza”, żeby z Waśkiewiczem rozmawiać o po-
ecji, podsłuchiwać literacki świat. 

Całość uzupełniają dziesiątki zdjęć. Od małego 
Andrzejka w majątku dziadków w Trzylatkowie (pow. 
grójecki), potem w czasie zamieszkiwania na Ziemiach 
Odzyskanych, w Technikum Rolniczym, sporo z okresu 
zielonogórskiego, w tym z pracy w redakcji „Nad-
odrza”. Te ostatnie wyszły spod ręki znakomitego 
artysty fotografika Czesława Łuniewicza, nie dziw, 
że do dziś są jednymi z najlepszych wykonanych w 
życiu Andrzeja. Oczywiście nie brak (tu popisywała 
się Krystyna Konecka) fotek z Waśkiewiczem w ży-
ciu literackim, czyli w warszawskim Domu Literatury, 
w Oborach, podczas spotkań Warszawskiej Jesieni 
Poezji.

„Andrzej” miał trzy promocje: w Gdańsku, Zielonej 
Górze i Warszawie. W trzech miastach najważniejszych 
z różnych powodów dla Waśkiewicza (podobnie zresz-
tą było z promocją mojej książki o nim - „Andrzej K. 
Waśkiewicz – miejsca opuszczone”). W trakcie zielo-
nogórskiej promocji prowadząca ją prof. Małgorzata 
Mikołajczak zauważyła coś istotnego. Otóż zwykle tak 
bywa, stwierdziła, że po śmierci pisarza pamięć o nim 
(czy może też jego dzieło) trafia do czyśćca. Tymcza-
sem w przypadku AKW mamy sytuację zaskakującą. 
W sześć lat po jego odejściu ukazało się sześć pozycji 
jego autorstwa lub o nim. Wszystkie nowe, pierwodruki, 
żadne wznowienia. To następujące prace: „Andrzej 
K. Waśkiewicz – miejsca opuszczone” (Toruń 2012), 
„Lubuskie środowisko literackie. Szkice z lat 1963-2012” 
(Zielona Góra 2014), „Andrzej K. Waśkiewicz – miejsca 
odwiedzane” (Warszawa 2015), „O literaturze lubuskiej 
(szkice, recenzje i inne teksty)” (Zielona Góra 2016), 
„Jedzenie jest niezdrowe. Ale przyjemne...” (Wyd. I i II, 
Zielona Góra 2016 i 2017), no i teraz „Andrzej” (Gdańsk 
2017). A więc średnio licząc, co rok nowa pozycja. 
Niewielu pisarzy tak ma... Choć brak wciąż najważniej-
szej pozycji - „Poezji zebranych” AKW, mimo że znalazł 
się i wydawca i (pozornie) chętny do opracowania 
dzieła redaktor. Widać tak się zdarza. O konieczności 
wydania „testamentu Andrzeja”, jak nazywa poezje 
zebrane, słusznie wspomina W. Zawistowski. Też mam 
nadzieję, że rozproszone w kilkunastu tomikach wiersze 
ukażą się niebawem w jednej zwartej pozycji. 

E  K

„Andrzej. Andrzej K. Waśkiewicz we wspomnieniach”, Anna 
Sobecka (red.), Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku, Gdańsk 
2017 

czy też do audytorium w Domu Literatury. Pani Iwona 
w rozmowach na antenę wyciągnęła od Andrzeja 
ważne deklaracje: „Ja wciąż wierzę, że to, co robimy 
w wierszach, to konstruujemy (...) przyszłe modele 
zachowań: wobec świata, wobec innych, wobec 
także siebie. To znaczy z wierszy dowiadujemy się, 
kim jesteśmy”.

Prof. Jan Kurowicki określił Waśkiewicza „bliźnim 
z niszy” i celnie to objaśnił. To bardzo istotne dla ży-
ciowej postawy Andrzeja po zmianie ustroju. Obaj 
panowie bowiem, po transformacji ustrojowej, nie 
zaparli się siebie i „dzięki temu” znaleźli się poniekąd 
na marginesie oficjalności, w niszy właśnie. Na taką 
niszę przyzwalał kształtujący nas po 1989 r. Balcerowi-
czowski kapitalizm, na bazie którego budowano coś 
na kształt demokracji. Kurowicki tak objaśnia te me-
chanizmy i swoją oraz Waśkiewicza sytuację. „Transfor-
macja nie tylko zmiotła poprzedni ustrój. Uczyniła też 
podstawową zasadą poprawności politycznej ideę, 
że Polska Rzeczpospolita Ludowa była kulturalną, li-
teracką i artystyczną czarną dziurą, zniewalającą i 
gnębiącą naród. Na jej tle wyróżniali się pozytywnie 

jedynie (jawni lub skryci) twórcy opozycyjni. Resztę 
zaś tworzących, która do nich nie przystała, uznano 
za miernoty lub nędznych moralnie karierowiczów. 
Niezależnie więc od charakteru swych dokonań, byli 
wdeptywani w ziemię i skazywani na publiczną śmierć. 
Ale z pewnym wyjątkiem. Ci mianowicie, którzy posy-
pali głowy popiołem, pokajali się w słusznych gaze-
tach, nawrócili na »prawdziwą« dla Polaków wiarę (...) 
byli »rozgrzeszani«. Szybko wrócili do łask. Do gazet, 
telewizji, radia, wydawnictw”. Kurowicki ani się nie 
pokajał, ani nie miał zamiaru zostać członkiem takiego 
establishmentu. „Brzydzili mnie” – pisze o dawnych 
kolegach, znajomych. 

W podobnej sytuacji znalazł się Waśkiewicz. I 
dlatego po latach dawni koledzy z czasów pokole-
niowych sporów Orientacji i wrocławskiego Ugrupo-
wania 66 odnaleźli się. Pewnie były to już lata 2000. 
Andrzej akurat przyjechał do mnie, do Zielonej Góry, 
na jakąś imprezę literacką, a Janek od niedawna 
przeniósł się do Zielonej Góry z Wrocławia i zatrud-
nił na uniwersytecie. Akurat jechałem z Andrzejem 
samochodem, gdy niemal przed maską na pasach 
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Paweł M. Wiśniewski

Grosz
szczęśliwy grosz plączę się po kieszeni
zaczepnie puszcza oko
potajemnie obserwuje

czuje się nieswojo w jego towarzystwie
podpatrywany
pozbawiony drogi ucieczki

grosz wybity w 2012 roku
21 grudnia

wykorzystał nieuwagę
wyskoczył 
podskakując krzyczał
wolność, wolność  

Krzesło
krzesło nie czuje się dobrze
boli prawa frontalna noga
po wczorajszym bożonarodzeniowym balu
nie pomaga ibuprofen

diagnoza – obumarcie rdzenia
skutek – agonia do spalenia 

Mechanicznie, fi zycznie
dwa obroty w prawo powinny wystarczyć
postępując zgodnie ze wskazówką
przekręcam srebrną gałkę

pomoc nie była niezbędna
bliskość na wagę złota

przypatruje się człowiekowi myjącemu okna

Punkt informacyjny 
różane sztylety sprawiają cierpienie  
boleśniej zabliźniają rany
jeśli na pewno, po długim oczekiwaniu w kolej-
ce

wiara wypełnia gliniane naczynia
sprinterzy krzyczą na całe gardło

wzajemne informowanie 
kto komu jest podległy

marginalizowanie oczywistości
każdorazowo powtarzane 
pozbawione rzetelnej otoczki 

Wierszmetelion
czasami słowa nie przychodzą od razu
nie maszerują gromadami 
jak na wojskowej paradzie

czasami widok nieba okrytego znakami
smak gorzkiego piwo w przydrożnym barze
nie przywołuje melancholii

czasami obawa o samych siebie
zmusza do refleksji
dryfuje poprzez czas

biec tam i z powrotem 
bez przyczyny
bez rutyny

iść na skróty
śmiesznie bezbarwnej
rzeczywistości

powtarzać czyjeś nieznane zdania
zaczerpnięte z powieści przełomu wieków
uciekać przed nieznanym
uciekać w nieznane
tak szybko,
tak szybko

czasami jest to błahostka
niczym jesienią liść spadający z drzewa
kawałki szkła z rozbitej filiżanki

Czasofonia
czas płynie powoli tik – tak, tik – tak, tik – tak
sekunda przypomina o wieczności
kamienie milowe nie mają stumilowych butów
księżniczka nie odnalazła księcia z bajki

nie ma dwóch takich samych płatków śniegu
a jednak jest wiele podobnych
nie ma dwóch takich samych osób
choć każdy ma taką na własność

tik – tak, tik – tak, tik – tak
mordercza czasofonia świtu i zmroku
zegar odśpiewuje kolejne strofy piosenki
próbując oszukać nieuniknione

wskazówka wędruje po okręgu tarczy
leniwie, nie bacząc na okoliczności
igła wyznacza miejsce spotkania
niepotrzebnie, aktualizacja dostępna od zaraz

zegar stanął
czas płynie
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W jednym z wierszy, zamieszczonym w wydanym w 
2016 roku obszernym wyborze Dotykanie świata, Flo-

rian Śmieja napisał: „Poję kolibry w domku nad Huronem 
/ znalazłem czas, by nacieszyć się światłem”. Światłem 
nie w sensie brzasku budzącego się dnia, bądź iluminacji 
słońca, które w nieskażonej przyrodzie kanadyjskiej prowincji 
Ontario, nad jeziorem Huron, jawi się poecie w całej swej 
krystalicznej intensywności. Bo nie tyle o piękno natury tu 
chodzi, co nade wszystko o nieprzebrane bogactwo sensów 
życia, o jego wymykającą się najbardziej nawet precyzyj-
nym opisom tajemnicę. Znalazłszy się w wieku z „najwyższej 
półki”, poeta wie, że owego bogactwa nie jest w stanie do 
końca przeniknąć, ani tym bardziej wyrazić, że, zamyślając 
się w głębokiej zadumie nad swą długą, intensywną, pełną 
spełnień, ale także zaniechań i niepowodzeń egzystencją, 
może jedynie dotknąć fenomenu bytu. Stąd właśnie taki, a 
nie inny, podyktowany mądrą pokorą, tytuł przywołanego 
tomu. Dotknąć intrygującej tajemnicy świata, musnąć ją 
zaledwie – oto wszystko na co zdobyć się może świadomy 
swej incydentalności człowiek. Który wiele doświadczył i... 
wyzbył się tym samym tak silnie nas determinujących w 
okresie młodości złudzeń.

Budząc się o świcie – pisze poeta w przedsłowiu 
przygotowywanego do druku tomu wspomnień, zaty-
tułowanego Delta czasu – staram się z otwierającej 
się świadomości wyłuskać oryginalny pomysł, jego 
zawiązek i wyartykułować jego początek. Powtarzam 
go i dobieram właściwe słowa, aż do upewnienia, 
że posiadam myśl wartą zachowania. 

Tak powstają krótkie, pisane od kilku lat, notacje, 
nazywane przez autora „wierszykami”. Intencją tych 
utworów, utrzymanych w formie kilku lub kilkunastu 
nierymowanych wersów, z reguły jedenastozgłosko-
wych,  jest uchwycenie i skomentowanie „trywiów 
dnia”. A zatem tego, co stanowi esencję życia czło-
wieka, któremu wiek ograniczył fizyczną aktywność, 
lecz – na szczęście – nie wrażliwość i ciekawość świa-
ta. Poeta, świadomy upływu czasu i związanych z 
tym konsekwencji, stara się zarejestrować, utrwalić 
jak najwięcej z tego, co doświadczają jego zmysły. 
A utrwalić, znaczy – zawrzeć w słowie, nadać zda-
rzeniom, sytuacjom, drobinom wypełniającym na-
szą powszednią egzystencję, kształt poetycki. To, co 
kiedyś wydawało się nam naturalne i oczywiste, co 
częstokroć umykało naszej uwadze, dzisiaj zasługuje 
na szczególną wnikliwość. Dotyczy to przede wszyst-
kim nas samych.

Opadły mnie niemoce organizmu
i przypuściły koncentryczny atak.

(„Agonia?”)

Świadomy nieustannego słabnięcia
organizmu śledzę jego kondycję
i obserwuję uchodzenie życia
stając się jego kronikarzem.

(„Homo sum”)

Właśnie: kronikarzem. Ostatnie notacje, wypełnia-
jące karty tomu Nanizując paciorki słów, są niezwykle 
osobistą, nie waham się stwierdzić: intymną kroniką 
spostrzeżeń, uczuć i myśli Floriana Śmieji. Poeta, zawsze 
wyczulony na niepowtarzalność, urodę ale i zarazem 
tragizm człowieczego losu, w książce najnowszej po-
dejmuje ów problem wprost. Pisze głównie, choć nie 
tylko, o ciemnej stronie życia. Jednym z częstszych 
motywów notacji jest starość, pełne stoickiej pogody 
przyjmowanie jej atrybutów: „Wyczekiwanie kresu nie 
musi być / bezowocne Mobilizacja ducha / nadal 
przynosi korzyści...” („Na wachcie”); „Starzeć się po-
prawnie też trzeba umieć / bowiem nic nie przychodzi 
samo z siebie” („Poprawość”); „Mój alzheimer, jak 
dotąd, traktuje mnie / z wielkim pobłażaniem ...” 
(„Pomocnik?”); „Starość ma własny rytm, stateczność, 
umiar / rozsądek. Młodych nie dogoni, słabsza / nie 
ma siły i nie widzi potrzeby” („Starość”).

Przebijającemu z tych konstatacji racjonalnemu 
pogodzeniu się z przypadłościami mocno zaawan-
sowanego wieku, który poeta nazywa drugim, jakby 
darowanym niezasłużenie życiem, towarzyszy ujmujące 
poczucie humoru. Wspomniany alzheimer jest pobłaż-
liwy, odmawiające posłuszeństwa organy stanowią 
obszar chciwych zabiegów różnej maści specjalistów 
(„Człowiek się sypie”), co poeta postrzega z właści-
wą mu łagodną autoironią i dystansem. Wszystko to 
powoduje, że „...gerontologia / jako dyscyplina ma 
wielką przyszłość”  („Długowieczność”).

„Żyję na kredyt na wysokiej półce” stwierdza poeta 
w wierszu „Na ostatku”. Ma świadomość, że w każdej 
chwili „może się osunąć bez życia”. I właśnie dlatego 

odrzuca bezczynność bezrefleksyjnego oczekiwania 
na to, co niezależnie od jego woli i tak się wydarzy. 
Antidotum widzi w mądrej, korespondującej z jego 
możliwościami, aktywności. Przede wszystkim intelektu-
alnej, a precyzując rzecz dokładniej: pisarskiej, twórczej. 
„Nim wstanie dzień miej już napisany wiersz, / poczujesz 
się zasługującym na świt / na łaskę kontynuowania 
życia...” („Nim wstanie dzień”). Gdzie indziej stwierdzi: 
„Wygrasz, jeżeli zamiast czekać, zajmiesz / się czymś 
innym...” („Wygrana”). I choć poeta ciągle ma świa-
domość „darowanego życia”: „Znów przeszedł dzień, 
ile ich jeszcze będzie? / Tego sekretu już nie odgad-
niemy...” – („Ile ich jeszcze”), nie zamierza spowalniać. 
Chce spożytkować jak najowocniej każdą chwilę.

ZapISać ŻyCiE

Grafika Krzysztof Schodowski
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Czwarta nad ranem jest moją godziną
co regularnie w głębokiej ciszy
wciąż mnie zachęca do dalszego trwania
budząc świadomość, by snuła plany
na pełny dzień zabiegów tak ambitnych
że niepodobna oprzeć się prospektom

(„Godzina prawdy”)

Rozwijając zawarte w przytoczonych wersach 
przesłanie, w tym samym wierszu autor uzasadni je 
w sposób racjonalny. Skoro „do samej śmierci wszyst-
ko jest życiem”, wiele podjętych kiedyś pomysłów i 
inicjatyw można dokończyć, wiele spraw przemyśleć 
raz jeszcze, popełnione błędy i zaniechania naprawić. 
A zatem nie wyzbyta nadziei bezczynność, lecz twór-
cze porządkowanie życia. Nieustanne potwierdzanie 
swej użyteczności dla siebie i innych. Dlatego nie tyle 
nieubłagana perspektywa, której nic nie jest w stanie 
unieważnić, stanowi największe zmartwienie poety, 
lecz chwilowe objawy twórczej niemocy.

Nie mam na dzisiaj słów. Choć wstałem wcześnie
poczułem się jakby intruz bez mowy,
jakże przetrzymam niemy aż do nocy?
Słaniam się na nogach, lecz się nie skarżę.
Nie śmiem określić stanu mego zdrowia
bo nie przystoi straszyć kogokolwiek,
krzyżować czyichś planów, czy problemy
stwarzać, już niepokoić od samego
rana. Muszę odczekać trochę, może
alarm przedwczesny, wszystko się wyjaśni.
Nie trzeba budzić śpiących domowników,
słabości miną a ja się ośmieszę
szukając pomocy, bo przecież żyję.

(„Alarm przedwczesny”)
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A to jest najważniejsze. Bo skoro żyję – powiada po-
eta – wiele jeszcze mogę zrobić. „Dostrzegalny dokoła 
nieporządek / czeka na ład, manuskryptom potrzeba 
/ pilnej selekcji, ostatniego szlifu” („Na wachcie”). Nie 
można kapitulować przedwcześnie. Dlatego w wierszu 
zacytowanym powyżej jest ważna rada, adresowana 
do samego siebie, ale z pewnością także do innych, 
którym zdarzy się podobna przygoda.

Jesteś komandorem swojego życia,
zmierzasz po długim wojażu do portu;
na wachcie trwaj do ostatniego gwizdka.

Apel ten poeta powtórzy w wierszu „Luksus”, który 
dla jasności eksplikacji warto przytoczyć w całości:

Jaki to luksus rozmyślać o świcie
w cieple posłania i roić marzenia
o szansach oferowanych przez życie
nadal obecne choć ograniczone
liczbą lat oraz sił niedostatkiem.
Z takich kontemplacji mogą być jeszcze jakieś
korzyści, ważne sprostowania, cenne
poprawki i znaczne przyczynki. Strzeżmy
placówki do ostatniego tchu jak się
w hardych piosenkach zarzekamy.

Przeświadczenie o słuszności takiej postawy pod-
kreśla łacińska maksyma dum spiro spero, która wedle 
poety ciągle obowiązuje. Nade wszystko jednak wy-
nika z najgłębszych przekonań autora o sensie uży-
tecznego, skoncentrowanego nie tylko na sobie, lecz 
także zwróconego ku innym życia. Chyba najpełniej 
przesłanie to wybrzmiało w opublikowanym przed laty, 
w tomie Kopa wierszy, „Zleceniu na zlot aniołów”: 

Tak żyć, aby było jaśniej
innym.

Brać tyle
by nie ubyło nikomu.

Czekać, choć wiesz
że nikt do ciebie nie zapuka.

Wierzyć w człowieka
właśnie, bo zawodzi.

Ma więc umocowanie najgłębsze, wynikające z fun-
damentalnego rozumienia sensu ludzkiej egzystencji.

W starości w sposób świadomy redukujemy świat 
tak skrzętnie kiedyś gromadzonych rzeczy, które – na 
przykład bezcenny księgozbiór – pragniemy przekazać 
w ręce „wierzących w swoją nieśmiertelność” („Rozda-
ję”). A równocześnie – stwierdza poeta w tym samym 
wierszu – „w sztafecie leży gwarancja dłuższego trwa-
nia”, co jest podstawą ciągłości ludzkiego „dziedzictwa 
i tradycji”. Co znaczy: szczelinę po naszym odejściu 
zapełnić muszą i powinni inni.

Uświadomienie sobie tych prawideł i konieczności 
nie osłabia u poety pragnienia intensywności kontaktów 
ze światem. Wręcz przeciwnie: wzmaga je. Niezbędnym 
instrumentem staje się dlań komputer. „Ekran mojego 
monitora to sieć / zarzucona w cybernetyczne głębie 
/ by złowić spolegliwe głosy bliźnich” („Ekran”). Pełni 
on równocześnie funkcję konfesjonału, któremu poeta 
zawierza swe najbardziej intymne przemyślenia i troski.  
„Już od rana rozsyłam swe meile na lewo  i prawo 
chcąc się upewnić że kontakt działa” („Co robić?”). 
Pusta poczta jest oznaką osamotnienia, wręcz śmierci, 
a każdy list ze świata – nowym narodzeniem. Dlate-
go, napisze w  pewnym miejscu, „Kto rano wstaje / 
nienasycenie gna do komputera / bo każdy moment 
może przynieść nowość / i zmienić bieg rzeczy...” („Kto 
rano wstaje”). 

W monotonnym, powtarzalnym rytmie wyzbytego 
dawnych form aktywności życia – zwłaszcza ulubionch 
przez poetę, inspirujących go peregrynacji – na które 
składają się czynności tak prozaiczne jak sen, przebu-
dzenie, kłopoty z ubieraniem się, dokuczliwe niedo-
magania organizmu, wizyty u lekarza, gubienie rzeczy, 
słowo nabiera szczególnego znaczenia. „Nazywaniem 
– przeczytamy w wierszu „Waga słowa” – jednoczymy 
sobie otoczenie”, a choć, w innym miejscu znajdzie-
my ujmujące szczerym samokrytycyzmem wyznanie: 
„Stałem się monterem słów / miast ich producentem, 
/ zbieraczem niż cyzelatorem” („Wyrobnik i monter”) 
– zdolność budowania wierszy jest dlań synonimem 
życia, zanik weny zaś – pasożytnictwem, nieproduk-
tywnym bezrobociem, czyli rzeczywistym kresem. Więc 
choć poeta cierpi na „ustawiczną fazę niedoróbek”, a 
poszczególne słowa  musi „wręcz wyciągać z topieli”, 
praca nad słowem ma dlań znaczenie podstawowe. 
Pozwala na kreacyjny, aktywny stosunek do świata. 
Zapewnia wciąż sprawną kondycję zmysłów i urucha-
mia pamięć. W „wierszykach” pojawiają się obrazy z 
bliższej i dalszej przeszłości, portrety członków rodziny, 
ślady lektur, nazwiska znanych bądź ważnych dla po-
ety twórców, m.in. Darowskiego, Goczoła, Herberta, 
Janoscha, Konwickiego, Krogulskiego, Miłosza, Mozarta, 
Norwida, Pilcha, Różewicza, Szopena, Tokarczuk, któ-
rych wspomina, bądź z którymi wchodzi w „intertek-
stualne” związki. 

Florian Śmieja po wydaniu kilkunastu tomów poezji, 
po raz kolejny podejmuje próbę poetyckiego zapi-
sania życia. W tomie najnowszym nie stara się być 
rewelatorem formy, co znajduje uzasadnienie w jego 
dotychczasowej praktyce twórczej. „Nanizuąjąc pa-
ciorki słów – napisze w wierszu „Wątpliwości”, który jak 
się zdaje zawiera istotę jego pisarskieg credo – notuję 
/ drobne doświadczenia egzystencjalne”. Nie poetycki 
kunszt przekazu jest tedy dla niego najważniejszy, lecz 
troska o jego zawartość:

Czy nasyciłem te wersy substancją
przekonywającą, skuteczną a nie 
pozorną i zupełnie przypadkową,
głoszącą wybawienie, katastrofy
unikając oraz wyobcowania,
inteligentną zabawę, coś więcej
niż kuglarstwo i zachcianka poety,
którego mocno zawiodło natchnienie?

Wątpliwości poety nie są figurą stylistyczną. Czy-
tając tom Nanizując paciorki słów mamy wszelkie 
dane by wierzyć, że wypływają one z najgłębszej 
troski o szczerość i autetyczność relacji ze światem, 
z innymi ludźmi, a także – może najbardziej – z sobą 
samym.

E  Z
Mississauga, w styczniu 2018 r.
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Ksiażkę można zakupić wysyłając 
zamówienie do redakcji “Migotań”
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Na ogół pamiątkami po wieczorach autorskich są foto-
grafi czne galerie i opowieści uczestników. W czerwcu 

2002 roku w Gdańsku stało się inaczej. Pamiątką po spotka-
niu autorskim Zbigniewa Joachimiaka stało się ogólnopolskie 
pismo literackie, które przez kolejnych 16 lat zamieściło 
teksty ponad 900 autorek i autorów z kraju i świata. 

Początkowo współpracowali z nim twórcy nieznani 
lub mało znani, tacy jak Julia Hartwig, Tadeusz Róże-
wicz czy Jacek Kaczmarski. Publikowali swoje teksty w 
nadziei na zrozumienie i dostrzeżenie. Pismo, nazwane 
„Migotania, przejaśnienia”, stało się po kilku latach 
„Migotaniami”. Tytuły oddawały nieśmiały, ostroż-
ny i delikatny charakter gazety, na której łamach 
komentowano książki takich literackich anonimów 
jak Arthur Rimbaud, James Joyce, Czesław Miłosz, 
Zbigniew Herbert, Rainer Maria Rilke, Thomas Stearns 
Eliot, Anna Achmatowa czy Marina Cwietajewa. O 
poetach i pisarzach opowiadali zdolni, lecz dotąd 
nieznani polskiej kulturze krytycy i eseiści, tacy jak 
Andrzej K. Waśkiewicz, Leszek Szaruga, Marian Lech 
Bednarek, Kazimierz Brakoniecki, Leszek Żuliński, Janusz 
Styczeń. „Migotania” nawiązywały rozmowy literatury 
z malarstwem, rzeźbą, rysunkiem, muzyką, filmem i 
teatrem. To właśnie w tym kwartalniku ukazywały się: 
wywiad z niejakim Henrykiem Mikołajem Góreckim, 
eseje o twórczości obiecującego malarza Jerzego 
Nowosielskiego, recenzje spektakli debiutanta Jana 
Klaty czy komentarze do wystaw niewątpliwie ambit-
nego Zdzisława Beksińskiego. Warto też odnotować 
filozoficzne zakątki pisma, poświęcone myślicielom 
egzotycznym, wciąż marginalnym w dziejach myśli 
Zachodu i Wschodu. Mamy tu na myśli między inny-
mi Greków Sokratesa i Platona, Niemców Fryderyka 
Nietzschego i Martina Heideggera, Niderlandczyka 
Barucha Spinozę, Francuza Alberta Camusa czy Ru-
muna Mirceę Eliadego. Gdańskie czasopismo odkry-
wa też czytelnikom godnych uwagi dramaturgów o 
interesującym dorobku, choćby Sofoklesa, Eurypidesa, 
Szekspira czy Becketta.

Zainteresowania Redakcji należy uznać za dość 
oryginalne. Kulisy życia literackiego – te wspaniałe 
widowiska dramatyczne – nie są w nim obecne. 
Brakuje działu z nagrodami i galami literackimi, nie 
ścierają się znajomi pisarzy i poetów pokłóceni o 
liczbę ich czytelników, nakłady tomików wierszy i 
inne imponderabilia, próżno czytać o sympatiach 
i antypatiach pomiędzy krytykami i twórcami. Nie 
komentuje się ponadto najpopularniejszych tema-
tów polskiej prozy tudzież poezji, tudzież dramatu, i 
nie prognozuje zmian na liście trendów. Pismo nie 
wykazuje zainteresowania wierszami liderów mediów 
społecznościowych, w których padają słowa „serce”, 
łamać”, „łzy”, „otrzeć”.

„Migotania” proponują za to poranki i wieczory w 
lasach Edwarda Stachury, zmysłowe liturgie pisania 
ikon Jerzego Nowosielskiego, przechadzki z Sofokle-
sem, który patrzy i myśli – o ślepym losie, tajemnych za-
miarach bogów, śmierci bezceremonialnie niszczącej 
życie i miłości kpiącej sobie z tej śmierci, niecodzienne 
spotkania poezji z matematyką, Leibniza z Bachem, 
kompozytorów z Pitagorasem, Zbigniewa Herberta z 
Johannesem Vermeerem. W „Migotaniach” można 
też odbyć osobliwe podróże. Na przykład do niele-
dwie baśniowej krainy zwanej Kałmucją, do Berlina, 
Pragi i Paryża śladami Mariny Cwietajewej, przybyć do 
Petersburga roku 1916 na gorący barszcz w Dworze 
Komediantów w samym środku wielkiej wojny, albo 
do Italii z początku XXI wieku, gdzie przed neapoli-
tańskim kościołem S.S. Annunziata Maggiore pachną 
świeże zioła lukrecji, mięty i szałwii.

Trzeba też powiedzieć, że lektura każdego nowego 
numeru pisma jest pewną przygodą dla zmysłów do-
tyku i wzroku. „Migotania” nie zmieszczą się w zwykłej 
pocztowej skrzynce, okazały prostokąt A3 zapowia-
da szpalty o mocnej czcionce, których nie sposób 
wrzucić do kieszeni kurtki: domagają się wyczekanej 
chwili spokoju, pauzy od zgiełku, raczej pokoju albo 
polany niż autobusu czy poczekalni. Każdy numer 
zdobią dzieła wybranych artystów: grafików, foto-
grafów, rysowników, malarzy. Pismo nie jest jednak 
plastyczno-literackim kolażem. To słowo migocze i 
promieniuje, dotykając niekiedy gałęzi obrazu. Słowa 
jest najwięcej i to ono uwalnia obrazy. W każdym 
tekście czytelnik znajdzie ich więcej niż w pierwszej 
lekturze. „Migotania” to bowiem ponowienia, prze-
błyski, potrzebne do życia przechadzki.

My, przedstawiciele krainy Kochanowskich, Mic-
kiewiczów i Miłoszów, doceniamy znaczenie gazet 
literackich dla umocnienia wieszczego ducha w na-
rodzie. Wyceniamy też liczby, na przykład liczbę 39, 
która oznacza procentową skalę rodaków czytających 

Adam Buszek

DotOWać CzY niE doTOwaĆ? 
MigOTanIa cZy DyGotANiA?

w ciągu roku zestawy liter ułożonych w zdania, albo 
liczbę 14, która reprezentuje procentową skalę ogólnie 
czytających rodaków, szczególnie czytających prasę 
zwaną papierową1. Liczby, prawda!, mówią same za 
siebie. Liczba odbiorników telewizyjnych w polskich 
gospodarstwach domowych też nam coś mówi. Chce-
my, aby wzrastała liczba obywateli, w tym umiejących 
czytać. Nasze działania w tym kierunku nie ustają. 
Pamiętamy też o drzewach potrzebnych do produkcji 
papieru dla gazet literackich. Wszystko to w trosce.

Zapowiadamy już teraz, Szanowna Redakcjo, że na 
dwudziestolecie Państwa periodyku prześlemy drogą 
pocztową dwadzieścia biało-czerwonych świeczek 
oraz dyplom uznania (nad powiększeniem liczby or-
derów państwowych wciąż pracujemy) z biało-czer-
wonym orłem w koronie, w górnej części, w złoconej 
oprawie.

A  B
1.http://www.bn.org.pl/w-bibliotece/3413-38%25-polakow-czyta-
ksiazki.html

Druk za zgodą www.pisarze. pl.
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W piątek 1 września 1939 r obudziłem się bardzo wcze-
śnie, aby pójść do szkoły – miał to być pierwszy dzień 

nauki w liceum, do którego zdałem jeszcze w czerwcu. 
Moja szkoła, gimnazjum i liceum im Stanisława Staszica 
mieściła się w budynku przy ulicy Noakowskiego, naprzeciw 
wejścia do głównego gmachu Politechniki Warszawskiej.  

Gdy obudziłem się zauważyłem, że w domu było 
jakieś poruszenie. Byli już u nas wujkowie Olgierd i Gie-
dymin (Jabłońscy), co było zdarzeniem niezwykłym o 
tej porze, wszyscy siedzieli przy radiu, które nadawało 
piosenki patriotyczne, lecz co chwila następowała 
przerwa z jakimiś wiadomościami.  

Ojciec powiedział: Wojna! 
Nie zdawałem sobie sprawy początkowo z wagi 

tych słów. Dopiero później zrozumiałem, że to słowo 
zmienia całe nasze dotychczasowe życie. 

Wuj Olgierd, który studiował i mieszkał w Gdańsku, 
przyjechał parę dni wcześniej z Budrysówki i zatrzymał 
się na Grochowie u wuja Giedymina. Na wiosnę tego 
roku studenci Polacy techniki okrętowej niemieckiej 
Politechniki Gdańskiej zostali przez hitlerowców wyrzu-
ceni z Politechniki i z domu akademickiego i musieli 
opuścić Gdańsk. Olgierd spakował swoje rzeczy, przy-
jechał do Warszawy, a lato spędził w Budrysówce. 
Mężczyźni naradzali się co robić, wreszcie ojciec i 
Giedymin poszli do swoich biur, a ja poszedłem do 
szkoły. 

Zamiast pierwszej lekcji w pierwszej klasie lice-
alnej, przyszedł wychowawca i oficer prowadzący 
przysposobienie wojskowe i polecił nam stawić się 
w mundurkach przysposobienia na Nowogrodzkiej 
w budynku centrali telegrafów i telefonów. Znałem 
ten budynek i wiedziałem, jaka będzie nasza funk-
cja, bo już w czasie poprzedniego roku szkolnego 
przechodziliśmy tam szkolenie w zbiornicy telefonicz-
nej. Podzielono nas na grupy i na zmianę, po 4 czy 
może 6 godzin siedzieliśmy z kolegami w zbiornicy, 
centrali telefonicznej przy pulpitach i tablicach roz-
dzielczych z mnóstwem wtyczek, ze słuchawkami 
na uszach, oczekując pojawienia się komunikatu w 
rodzaju „UWAGA, UWAGA NADCHODZI DO-RA 2” 
albo „UWAGA, UWAGA PRZESZEDŁ CO-MA 3” które 
trzeba było przekazać natychmiast dalej. 

Tak było przez kilka dni. W międzyczasie wujowie 
Olgierd i Giedymin postanowili zgłosić się do wojska, 
Olgierd był rezerwistą Marynarki Wojennej i miał w 
zasadzie przydział do flotylli Pińskiej, Giedymin uwa-
żał, że może także go przyjmą jako ochotnika i obaj 
wyruszyli w kierunku Brześcia i Pińska. Następnego 
dnia przyszedł także wujek Jaś, już w mundurze ofi-
cerskim, miał on przydział do którejś jednostki na 
terenie Warszawy. 

Z frontu napływały komunikaty o walkach na 
Pomorzu i w Poznańskim, a później także w rejonie 
Bydgoszczy i Kutna. Widoczne było, że Niemcy zbli-
żają się do Warszawy. 6 

Września władze i wszystkie instytucje państwo-
we rozpoczęły ewakuację na wschód. Po południu 
tego dnia ojciec przybiegł z biura z wiadomością, 
że Komisariat Rządu ewakuuje się na wschód, ale 
także rodziny mają się ewakuować i dla rodzin będą 
przygotowane samochody.  Po przekazaniu tej wia-
domości pobiegł z powrotem do biura, a mama 
zaczęła pakowanie rzeczy. Rzeczywiście, pod wieczór 
przyjechał pod dom mikrobus, w którym już było 
parę osób i wpakowaliśmy się do tego samochodu 
z bratem i służącą Wasilką, Białorusinką, którą mama 
przywiozła ze wsi.  

Rozpoczęła się nocna jazda drogą w kierunku 
Siedlec na wschód. To była makabra. Wieczorem 
tego dnia szef propagandy w sztabie obrony War-
szawy, pułkownik Umiastowski przez radio wezwał, 
aby wobec zbliżania się armii niemieckiej mężczyźni 
zdolni do noszenia broni opuścili miasto udając się 
na wschód, gdzie będą tworzone nowe jednostki 
wojska, jednocześnie wzywając mężczyzn zdolnych 
do pracy do kopania rowów przeciwczołgowych 

i budowę umocnień na obrzeżach miasta a także 
do zgłaszania się do Ochotniczych Brygad Obrony 
Warszawy.  Apel Umiastowskiego był absolutnie bez-
sensowny i podobno później został odwołany. Tym 
niemniej, na jego apel tłumy Warszawiaków ruszyły 
na wschód czym się dało, samochodami, wozami 
konnymi, na rowerach, na piechotę, taszcząc walizy i 
toboły z dobytkiem. Droga była zapchana, co chwilę 
tarasowały ją zepsute pojazdy, oddziały wojska po-
dążające na odsiecz w kierunku Warszawy nie mogły 
przez ten tłum uciekinierów przebić się, poruszaliśmy 
się bardzo wolno. Wreszcie po dotarciu nad ranem 
do Łukowa, szofer oświadczył, że zabrakło paliwa 
i będzie musiał szukać gdzieś paliwa potrzebnego 
do dalszej jazdy, co wyglądało jednak na sprawę 
beznadziejną. 

Wówczas mama zadecydowała, że nie jedziemy 
dalej. W małym miasteczku Adamów kilkanaście kilo-
metrów od Łukowa w kierunku Kocka sędzią był nasz 
kuzyn, Janusz Bieńkowski. Mama oświadczyła, że do 
niego pojedziemy. Była to bardzo rozsądna decyzja 
i uratowała nas od tułaczki po kresach wschodnich. 
Wysiedliśmy z tego mikrobusu, mamie udało się wy-
nająć furmankę i po kilku godzinach doczłapaliśmy 
się do Adamowa. Janusz zajmował w budynku sądu 
znajdującego się przy rynku w Adamowie dwa ob-
szerne pokoje i kuchnię i tam rozlokowaliśmy się. 

W Adamowie było spokojnie. To było malutkie 
miasteczko, kilkanaście domów i sklepików wokół 
rynku, parę uliczek, ale był tam sąd, magistrat i nie-
wielki szpital. Obserwowaliśmy na niebie przelatujące 
eskadry srebrzystych samolotów niemieckich, były to 
chyba najczęściej junkersy, a może także i dorniery, 
które zrzucały bomby na kolumny wojsk i uciekinie-
rów na szosach wiodących na wschód. Jak potem 
słyszałem, było tam sporo zabitych i rannych. W 
Adamowie było spokojnie, ale przelatujące wysoko 
bombowce niemieckie napędzały ludziom strachu 
i wszyscy panicznie się bali, że Adamów może być 
zbombardowany. To było mało prawdopodobne, 
bo w Adamowie nie było żadnych ważnych, a w 
szczególności, wojskowych obiektów a nawet linia 
kolejowa przebiegała w odległości kilku kilometrów. 
Jednakże codziennie rano można było obserwować 
exodus rodzin wychodzących w strachu przed bom-
bami z kocami i wiktuałami do lasu odległego około 
kilometra od Adamowa. Wszyscy obozowaliśmy tam 
do wieczora, a że pogoda była słoneczna i ciepła, 
był to całkiem przyjemny piknik.  

 Niedaleko od Adamowa na torze kolejowym stał 
złożony z kilkudziesięciu wagonów pociąg amunicyjny. 
Pewnego ranka przyleciał niewielki niemiecki samolot 
i ostrzelał ten pociąg w następstwie czego kolejne 
wagony w odstępach kilkunastominutowych zaczęły 
wybuchać. Kanonada trwała cały dzień, a następ-
nego ranka poszliśmy z Januszem oglądać rozbite 
wagony i teren zasypany niewypałami, szczątkami 
wagonów, łuskami pocisków i innym złomem. 

Panowała wówczas obsesyjna podejrzliwość w 
stosunku do każdego obcego. Radio i prasa (do-
póki były jeszcze dostępne) uprzedzały o licznych 
dywersantach niemieckich działających w Polsce. 
Wystarczyło wyjąć lusterko na ulicy, by być podej-
rzanym o dawanie lusterkiem sygnałów samolotom. 
Dochodziło często do samosądów. Pamiętam, że w 
Adamowie złapano jakiegoś mężczyznę i chciano go 
zabić jako dywersanta spadochroniarza, bo miał od-
ciśnięty ślad szelek na plecach. Tłumaczył się biedak, 
że jest uciekinierem z Warszawy, a ślad na plecach 
pochodzi od plecaka. Nie chciano mu wierzyć i tylko 
autorytet sędziego, to jest kuzyna Janusza, uratował 
go od samosądu.  

Wojska w Adamowie nie było i tylko od czasu do 
czasu pojawiały się jakieś grupy czy małe oddziałki 
żołnierzy z rozbitych formacji, przeważnie nie wiedząc, 
dokąd dalej się udać i szukając swoich jednostek. 
Oburzającym dla mieszkańców był przypadek, gdy 
na rynku pojawiła się dwójka żołnierzy, spieszonych 
kawalerzystów, a oficer, który przechodząc postawił 
ich na baczność, wyjął pistolet, zwymyślał od dezer-
terów i strzelił zabijając jednego na miejscu, a dru-
giego raniąc tak ciężko, że zmarł w szpitalu na drugi 

dzień. 18 czy może 19 września pojawiła się na ulicach 
Adamowa grupa żołnierzy sowieckich. Nie zatrzymali 
się jednak, lecz przejechali łazikiem po ulicach i poje-
chali dalej, a dwa dni później pojawił się z kolei patrol 
niemiecki na motocyklach. Także i oni nie zatrzymali się 
w Adamowie, lecz zakwaterowali się, na krótko zresztą, 
w majątku Gułów w pobliżu Adamowa.  

Słuchaliśmy codziennie radia i mieliśmy na ogół 
dość dobre informacje o tym, co się dzieje w Polsce. 
Wiedzieliśmy o walkach o Warszawę i o kapitulacji 
miasta, co właściwie oznaczało koniec wojny w Pol-
sce, tym bardziej, że Prezydent i rząd opuścili już kraj 
przez granicę do Rumunii. Ale informacje o walkach 
dochodziły jeszcze z różnych stron kraju. 

Pewnego dnia wylądował na polu w pobliżu Ada-
mowa uszkodzony polski samolot myśliwski. Dwóch pi-
lotów wyszło z samolotu, a że Niemców nigdzie nie 
było, zostali zakwaterowani gdzieś w Adamowie, bo 
nie bardzo wiedzieli, co ze sobą począć. Było to pod 
koniec września i kilka dni później zaczęły napływać 
jednostki wojska polskiego. Była to armia generała Kle-
berga sformowana na Polesiu, wycofująca się stamtąd 
i jak mówili oficerowie, z którymi rozmawialiśmy, idąca 
na odsiecz Warszawie. Nie chcieli wierzyć, że Warszawa 
już kilka dni temu skapitulowała i odsiecz nie ma sensu. 
W Adamowie i okolicach zgromadziło się dość dużo 
wojska a sztab, nie wiem czy całej armii, czy też był 
to sztab którejś dywizji, ulokował się w majątku Gułów 
niedaleko od Adamowa. 

W dniach 4 i 5 października rozegrała się na tych 
terenach bitwa, ponieważ nadciągnęły jednostki nie-
mieckie. Słuchać było strzały, kanonadę artylerii, ale 
wydaje mi się, że bitwa nie była specjalnie zacięta. 
Nie opisuję jej, bo niewiele widziałem, siedzieliśmy w 
piwnicy gmachu sądu, która była dobrym schronem, 
gdyż był to solidny stary budynek.  

W Adamowie początkowo było wojsko polskie, ale 
5 października zaczęło się wycofywać w kierunku stacji 
kolejowej Krzywda i przez jakiś czas w Adamowie żad-
nego wojska tu nie było. Pamiętam tylko, że burmistrz 
i sędzia (to jest mój kuzyn Janusz) z białą flagą poszli 
w kierunku wojska niemieckiego, poddając Adamów i 
oświadczając, że polskich wojsk już nie ma. Rzeczywi-
ście Adamów nie był ostrzeliwany i wojsko niemieckie 
pojawiło się wkrótce. Załączam mapkę pokazującą 
położenie wojsk polskich i niemieckich w dniu 5 paź-
dziernika. W nocy z 5 na 6 października amia Kleeberga 
skapitulowała. 

W czasie kilku następnych dni żołnierze polscy nisz-
czyli broń i odmaszerowywali w kolumnach zupełnie 
niepilnowanych przez Niemców na punkty zbiórki i dalej 
do obozów jenieckich. Kto chciał, mógł się przebrać 
w cywilne ubranie i uciec, z tym żadnego problemu 
nie było. Jednakże takich chętnych do ucieczki nie 
było chyba zbyt wielu, a wojsko było traktowane przez 
Niemców chyba zgodnie z konwencją genewską. W 
Adamowie na rynku stała kuchnia polowa i wydawano 
żołnierzom posiłki, ranni leżeli w szpitalu w Adamowie. 
Był tam wśród tego wojska mój wujek Olgierd, ale nie 
spotkaliśmy go, poszedł do niewoli i przebył całą wojnę 
w oflagu IIC w Woldenbergu (obecnie Dobiegniew na 
Pomorzu Zachodnim) 

Działania wojenne w Adamowie a także i w Pol-
sce skończyły się i trzeba było postanowić, co robić 
dalej, bo przecież w Adamowie nie mogliśmy siedzieć 
dłużej. Mama dowiedziała się, że pociągi na głów-
nych liniach już kursują i wysłała mnie do Warszawy, 
abym zobaczył czy mieszkanie ocalało i czy nie ma 
wieści od ojca.  

Było to chyba 6 czy 7 października. Poszedłem na 
piechotę do Łukowa odległego o kilkanaście kilome-
trów i dotarłem po południu na stację kolejową bez 
większych przygód. Tłum ludzi oczekiwał na jakiś pociąg 
w stronę Warszawy, a kolejarze informowali, że jakiś 
pociąg będzie tego dnia podstawiony. Wreszcie, pod 
wieczór, rzeczywiście podjechał pociąg. Oczywiście 
żadnych biletów nie było, tłum ludzi rzucił się do po-
ciągu i z wielkim trudem udało mi się do niego dostać. 
Zapełniony był głównie uciekinierami z Warszawy, którzy 
usiłowali powrócić do domu. Nie ujechał jednak daleko 
i po mniej więcej godzinie dotarł do Siedlec, a tam 
powiedziano nam, że pociąg dalej nie jedzie. 

Lech Kobyliiński

Garść wspomnień z długiego życia
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Plan bitwy pod Kockiem

Kolejarze i żandarmi niemieccy kazali nam wy-
siadać, a następnie w kolumnie odprowadzili cały 
ten tłum z bagażami do więzienia w Siedlcach, w 
którym już żadnych więźniów nie było (dowiedziałem 
się później, że Prezydent Mościcki w pierwszych dniach 
wojny ogłosił amnestię dla wszystkich uwięzionych i 
zostali oni wypuszczeni na wolność). Był już wieczór 
i w więzieniu tym na podściółce ze słomy przespa-
liśmy się do rana. Ale zanim to się stało, przywiezio-
no na podwórko więzienia worki kartofli i co młodsi 
uciekinierzy zabrali się do obierania kartofli (mnie też 
przypadło w udziale obieranie) a na podwórku zna-
lazła się kuchnia polowa, w której kobiety zaczęły 
gotować kartoflankę. Nie wiem, kto to zaaranżował, 
czy byli to Niemcy, czy może kolejarze, ale wydaje 
mi się, że byli to Niemcy. W każdym razie przed spa-
niem każdy dostał miskę kartoflanki ze słoniną i nie 
byliśmy głodni. 

Rankiem po pobudce nadeszła informacja, że bę-
dzie podstawiony pociąg do Warszawy i wkrótce całą 
kolumną pod obstawą poszliśmy na dworzec. Pociąg 
podstawiono, towarowy z krytymi wagonami i tym 
pociągiem dojechaliśmy do Warszawy. Na dworcu 
Wileńskim znalazłem się około południa i na piechotę, 
oglądając po drodze zniszczenia od bombardowań 
i pożarów poszedłem na Hożą. Gdy przyszedłem do 
domu na Hożą, zobaczyłem, że dom jest cały i w 
mieszkaniu radośnie powitał mnie ojciec, który powró-
cił do domu już przed kilku dniami i bardzo niepokoił 
się gdzie podziewa się jego rodzina. Opowiadaniom 
o przygodach wojennych nie było końca i okazało 
się, że ojciec wraz ze swoim biurem dotarł aż do 
Zaleszczyk nad rumuńską granicą, był tam świadkiem 
ucieczki rządu polskiego i różnych władz, ale posta-
nowił wracać do Warszawy i po kilkunastodniowej 
tułaczce dotarł cały i zdrowy do domu. 

Mieszkanie było w porządku, tylko zakwaterowała 
się w nim uciekinierka z poznańskiego wraz z dzieckiem 
i w rezultacie wszystkie pozostawione zapasy żywności 
zostały zjedzone, nie było zupełnie co jeść. Po nara-

dzie, ojciec postanowił, że powinienem pojechać z 
powrotem do Adamowa i przywieźć mamę. Tak też 
się stało i dwa dni później pojechałem do Łukowa 
(pociągi chodziły już bardziej regularnie), a z Łukowa 
piechotą pomaszerowałem do Adamowa. Mama 
była szczęśliwa, że ojciec żyje, a mieszkanie jest w 
porządku i następnego dnia zapakowaliśmy się, to 
jest mama, brat (który miał wtedy 7 lat) oraz służą-
ca, Białorusinka Wasilka). Mama wynajęła furmankę i 
pojechaliśmy do Łukowa. Wyjechaliśmy z Adamowa 
dość jeszcze wcześnie, ale koń, który nas wiózł, to 
była ledwie żywa chabeta i wlokła się niemiłosiernie 
długo, zrobiło się ciemno, a że obowiązywała godzina 
policyjna, zatrzymał nas przed Łukowem patrol nie-
miecki. Udało mi się moją łamaną szkolną niemczyzną 
wytłumaczyć, że jesteśmy uciekinierami z Warszawy, 
koń ledwie powłóczy nogami i żołnierze pozwolili nam 
jechać dalej. Pociągu tego dnia już nie było, ale 
pozwolono nam przesiedzieć na stacji, a następnego 
dnia dojechaliśmy szczęśliwie do Warszawy. Rozpo-
częło się życie pod okupacją niemiecką. 

 
Wojna ze Związkiem Radzieckim  
 
Wiosną roku 1941 już w maju można było zaobser-

wować wzmożony ruch wojsk niemieckich, przemiesz-
czających się przez Warszawę na wschód. Gdy zbliżał 
się czerwiec, ruch ten był coraz większy, aż wreszcie 
w drugiej połowie czerwca Alejami Jerozolimskimi 
prawie dzień i noc jechały lub szły różne formacje 
niemieckie, zmotoryzowana piechota, artyleria, samo-
chody pancerne i inne jednostki. Chodziliśmy wtedy 
w Aleje, by popatrzeć na świetnie prezentujące się 
wojsko niemieckie. Młodzi żołnierze w porządnych 
mundurach z zakasanymi rękawami, ze śpiewem ma-
szerujący lub jadący odkrytymi samochodami, wy-
glądali tak, jak powinna wyglądać zwycięska armia. 
Trzeba było być ślepym, aby nie widzieć, że armia 
ta idzie na podbój Związku Radzieckiego. Nie było 
żadnym zaskoczeniem, gdy 22 czerwca nadzwyczajne 

wydanie „gadzinówki”, jak nazywano wydawaną w 
Warszawie gazetę Nowy Kurier Warszawski, podało, 
że wojsko niemieckie przekroczyło wschodnią granicę  
rozpoczęła się wojna niemiecko-rosyjska.  

Przez pierwszy tydzień komunikaty nie podawały 
żadnych wiadomości z frontu ani nazw zdobytych 
miejscowości, jak tylko to, że oddziały armii niemieckiej 
posuwają się naprzód w głąb Związki Radzieckiego 
i że wzięto do niewoli setki tysięcy jeńców. Po kilku 
dniach ustawiono w kilku miejscach Warszawy (m.in. 
w okolicy dworca centralnego na placu przy Alejach 
Jerozolimskich, ale także i w kilku innych miejscach) 
ogromne ekrany, na których wieczorem pokazywa-
no filmy wykonane przez wojskowych reporterów na 
froncie wschodnim. Mnóstwo warszawiaków chodziło 
filmy te oglądać. Robiły one niesamowite wrażenie. 
Dopiero po kilku tygodniach podano w komunikacie z 
frontu, ku ogromnemu zaskoczeniu, że został zdobyty 
Mińsk, Witebsk i inne miasta i że oddziały niemieckie 
zbliżają się do Smoleńska. Na tych ekranach poka-
zywano atakujące czołgi niemieckie, eskadry samo-
lotów, samoloty nurkujące (zwane sztukasy), zbom-
bardowane i zdobyte miasta i inne obrazy straszliwej 
wojny. Pokazywano także na tych ekranach niezli-
czone tłumy wziętych do niewoli jeńców sowieckich. 
To był szok, bo aczkolwiek była to klęska Sowietów, 
do których Polacy nie czuli przecież sympatii, ale 
z drugiej strony rozwiewały się nadzieje na rychłą 
klęskę Niemiec. Ekrany te i pokazy kronik filmowych 
z frontu znikły jednak z ulic wówczas, gdy armia nie-
miecka zaczęło ponosić klęski i była już w odwrocie. 
Przypominam sobie transmitowaną i pokazywaną na 
tych ekranach manifestację w Berlinie, na której do 
zebranych tysięcy rozentuzjazmowanych Niemców 
przemawiał Hitler, wykrzykując, że zwycięstwo zostało 
już osiągnięte, a Rzesza Niemiecka została ustano-
wiona na tysiąc lat.  

Śledziliśmy z napięciem i niepokojem komunikaty 
z frontu, oczekując daremnie na jakieś pomyślniej-
sze wieści, które niestety nie nadchodziły i dopiero 
wczesną zimą, gdy Niemcy ponieśli pierwszą klęskę 
pod Moskwą, pojawiły się przebłyski nadziei. W cza-
sie oblężenia i walk o Stalingrad z zapartym tchem 
czekałem na wiadomości z frontu, zarówno oficjalne, 
publikowane w gadzinówce, ale w szczególności na 
te, uzyskiwane z nasłuchu i umieszczane w tajnych 
gazetkach, które zawsze jakoś docierały do domu. I 
w końcu z radością i ulgą powitałem wiadomość o 
klęsce Niemców pod Stalingradem, która była mo-
mentem zwrotnym w losach wojny. Od tego momentu 
rozpoczął się odwrót armii niemieckiej i przybliżała 
się klęska Niemiec.  

 
Życie codzienne w Warszawie 
 
W Warszawie niebezpieczeństwa czyhały ciągle. 

Szczególnie niebezpiecznie było jesienią 1943 i zimą 
1944 roku, zanim osławiony Franz Kutchera został zabi-
ty. Trzeba było mieć oczy i uszy otwarte, by nie wpaść 
w kocioł. Trzeba powiedzieć, że ludzie na ulicach 
ostrzegali przed łapankami a szczególnie pomocni 
byli konduktorzy w tramwajach, którzy sprzedawali 
bilety. Ryzykowali, ale w tramwaju można było często 
usłyszeć: „Komu bilet, komu”, i trochę ciszej: „Łapan-
ka na Królewskiej, łapanka”. Jeśli to był tramwaj w 
tamtym kierunku, ludzie natychmiast wyskakiwali z 
wagonu, tramwaj szedł dalej pusty. 

Na ulicy było to samo. Chłopcy, gazeciarze, 
sprzedający wydawaną przez władze gazetę Nowy 
Kurier Warszawski, zwaną popularnie „Szmatławcem”, 
krzyczeli „Nowy kurier warr..”dziesięć grooo…łapanka 
na Zbawicielaaa” . Warszawska ulica była pomocna 
i wesoła mimo grożących niebezpieczeństw, mimo 
rozgrywających się tragedii, mimo biedy i prześla-
dowań. Kobiety sprzedawały w koszykach długie i 
bardzo smaczne bułki „paryskie” (kosztowały one 2 

Warszawski tramwaj, wojna 1939-44 (Internet) Na łódce na Wiśle.1944 rok Od lewej: Stefa, Karol Grabski, Bożena Puchalska-Hibner 
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cd. ze str.81 złote) i rozbiegały się, znikając nie wiadomo gdzie, 
gdy tylko pojawił się żandarm. Na wózkach dwuko-
łowych, można było kupić owoce, jarzyny a czasem 
także inne towary. Uliczni grajkowie śpiewali „zaka-
zane piosenki” w rodzaju: 

„Siekiera, motyka bimber alasz 
Wojnę przegrał głupi malarz 
Siekiera, motyka, gaz i prąd 
Kiedy oni pójdą stąd, 
I tak dalej” 
Tramwaje, oprócz drogich dorożek, były prak-

tycznie jedynym środkiem komunikacji, a było ich 
zdecydowanie zbyt mało. Przedni pomost i pierwszy 
przedział były zarezerwowane dla Niemców i były 
zwykle prawie puste, w pozostałej części tłoczyli się 
Polacy. Jechało się jak się dało, na stopniach na 
zewnątrz, z jedną nogą postawioną na zderzaku czy 
jakimś występie, trzymając się czegokolwiek, tramwaj 
zwykle był obwieszony gronem ludzi. W wagonie po-
jawiali się żebrzący podśpiewując zakazane piosenki, 
gdy ktoś z Niemców rozumiejących po polsku usiłował 
interweniować, natychmiast znikali w tłumie. Konduk-
torzy pozorowali sprzedaż biletów, ale zwykle mało kto 
je kupował, powszechnie uważano, że trzeba jeździć 
„na gapę”. Jakoś dawało się przetrwać. 

Mimo tego, że śmierć czyhała na każdym niemal 
kroku, ludzie bawili się, szczególnie młodzież. Kto mógł 
urządzał prywatki, zawsze całonocne, ze względu na 
godzinę policyjną.  Nie było to całkiem bezpieczne, 
bo ktoś mógł donieść, że to zebranie konspiracyjne, 
ale w czasie okupacji nic nie było bez ryzyka.  

Państwo Kuleszowie mieli duże mieszkanie przy 
ulicy Noakowskiego, a Zbyszek, ich starszy syn, o rok 
młodszy ode mnie, takie prywatki urządzał często. 
Przychodzili tam jego i moi koledzy oraz zaproszone 
dziewczyny i przy muzyce z płyt bawiliśmy się od wie-
czora aż do rana, gdy można było się rozejść. Mło-
dość miała swoje prawa a takie prywatki pozwalały 
na odreagowanie codziennych niebezpieczeństw. 

Latem 1943 roku, a także wiosną 1944 roku, przed 
wybuchem powstania jeździliśmy z dziewczynami do 
Leśnej Podkowy, do Zalesia czy Baniochy kolejką pod-
miejską aby trochę odetchnąć świeżym powietrzem 
albo chodziliśmy nad Wisłę, gdzie na przystani moż-
na było wypożyczyć łódkę wiosłową. Na pierwszym 
załączonym zdjęciu z takiej wyprawy na łódki widać 
„Małą Stefę”, później moją pierwszą żonę, oraz „Boże-
nę” (Irena Puchalska-Hibner) i „Karola” (Karol Grabski), 
moich towarzyszy z konspiracji, a na drugim zdjęciu 
mnie. Zdjęcia wykonano w maju 1944 roku. 

Na zaproszenie Zbyszka Kuleszy uczestniczyłem 
także w zabawie sylwestrowej 

1943/44 zorganizowanej przez jedną z jego koleża-
nek, która mieszkała na Nowym Świecie. Pamiętam, 
że nie czułem się jednakże zbyt dobrze, bo było to 
wkrótce po tragicznych wydarzeniach, które zdarzyły 
się w końcu 1943 roku. Ale wówczas było tak, że 
jednego dnia ktoś ginął, a następnego życie wracało 
do normy, nie można było dać się zwariować. 

W Warszawie działały kina, w których były wyświe-
tlane niemieckie filmy, a także teatrzyki, w których 
wystawiano po polsku bezproblemowe farsy i rewie, 
ale chodzenie do kina czy teatru uważane było za 
nie patriotyczne. Na murach wypisywano hasło „Tyl-
ko świnie siedzą w kinie!” i ani do kin ani do tych 
teatrzyków nie wypadało chodzić 

 
„Smuga Cienia” 
 
Naszym największym zmartwieniem był ciągle brak 

broni. Wprawdzie z rozbrajanek mieliśmy już chyba 
około dziesięciu pistoletów, ale tak naprawdę, w wal-
kach ulicznych liczyły się pistolety maszynowe (MP), 
także granaty, a tych zdobyć w ulicznych rozbra-
jankach raczej nie było można. „Gór” i „Mirek” mieli 
jakieś kontakty i poprzez te kontakty oferowano nam 
granaty polskie, także i inną broń, w tym stena krajo-
wego wyrobu. Na to trzeba było jednak mieć sporo 
pieniędzy. Zwracałem się poprzez „Dankę” i „Marka” 
o pieniądze na zakup tej broni, ale mimo licznych 
próśb otrzymywałem odpowiedź, że pieniędzy nie 
ma. Wówczas podjęliśmy decyzję, że postaramy się 
o pieniądze sami. 

Po dłuższych dyskusjach na ten temat padła pro-
pozycja, by dokonać, jak to się mówiło, ekspropriacji 
w kasie teatralnej. Jak pisałem, w czasie okupacji 
były czynne teatrzyki o charakterze komediowo-re-
wiowym, do których nie wypadało chodzić. Były one 
jednak uczęszczane przez ludzi, którzy patriotyzm mieli 
w nosie, a bilety do tych teatrzyków sprzedawano w 
dwóch kasach. Jedna z nich mieściła się w okolicy 
Senatorskiej, a druga w Alejach Jerozolimskich 27, 
w pobliżu Marszałkowskiej, w podwórzu. Dziewczyna 
jednego z naszych chłopców, ”Filipka” (Jerzy Kra-
jeński) zrobiła staranny wywiad, kiedy jest najwięcej 

pieniędzy uzbieranych w kasie i kiedy najlepiej to 
zadanie wykonać.  

Ponieważ najlepszą porą dla „eksu” miała być 
sobota wieczór, pewnej soboty we wrześniu szykowali-
śmy się w stróżówce Góra na wyjście do akcji do kasy 
teatralnej na Senatorskiej, gdy przybiegła dziewczyna 
„Filipka” (niestety nie pamiętam jej imienia), która 
obserwowała teren, że właśnie kasa teatralna na 
senatorskiej została „obrobiona”. Nie pozostało nic 
innego, jak zrezygnować z akcji. Pozostała jednak 
druga kasa, w Alejach. Planowaliśmy tę akcję na 
drugą czy trzecią sobotę w październiku, ale wobec 
konieczności przygotowania akcji na Bar Podlaski trze-
ba było ją odwołać i wreszcie przeprowadziliśmy ją 
tydzień później.  

Była to sobota, godzina siódma wieczór, dwie 
godziny przed godziną policyjną, gdy wybraliśmy 
się na akcję, która wydawała się łatwa. Kasa, jak 
pisałem, mieściła się w podwórku domu w Alejach 
Jerozolimskich blisko rogu Marszałkowskiej i była to 
mała przybudówka o powierzchni niewielkiego po-
koju, przedzielona kontuarem i oszkloną przegrodą, w 
której były dwa okienka kasowe. Do kasy tej weszliśmy 
we trójkę: „Gór”, 

„Mirek” i ja, natomiast w bramie domu pozosta-
wiliśmy obstawę, „Zygmunta” i „Filipka”. 

„Zygmunt” Ryszard Kazała 
 
Nic nie zapowiadało tragedii, jaka się wydarzyła. 

Gdy weszliśmy do kasy, „Mirek” stanął przy drzwiach, 
ja podszedłem do okienka i zacząłem wyjaśniać pani 
w okienku, że przyszliśmy po pieniądze na cele orga-
nizacji podziemnej, a „Gór” wszedł za kontuar, aby 
te pieniądze pobrać. Pani w okienku coś mówi mi, 
że niestety pieniędzy jest niewiele, bo pan jakiś tam 
(wymieniła nazwisko) już część pieniędzy odniósł do 
banku i w tym momencie otwierają się z trzaskiem 
drzwi, wpada trzech mężczyzn i wyciągają pistolety. 
Coś mnie tknęło, jakaś intuicja, krzyczę „nie strzelać” 
i przykucam z pistoletem w dłoni. W tym momencie 
zaczyna się strzelanina, trwa to chwilę, strzelam, męż-
czyźni rzucają się na drzwi, które wypadają wywalone 
na ziemię i uciekają. Ja z „Mirkiem” za nimi. W bramie 
natykam się na „Zygmunta” i „Filipka”, „Mirek” woła, 
„Lesiu” „– tak zwykł mówić do mnie – „jestem ranny” 
„Gdzie”-pytam- „w brzuch”. Biorę go pod rękę, z 
drugiej strony „Zygmunt” wyprowadzamy go z bramy. 
„Gdzie Jurek - pytam – nie ma go?. Do „Filipka” i 
„Zygmunta” 

– „bierzcie dorożkę i wieźcie „Mirka” na Hożą”, a 
sam wracam przez bramę na podwórko do kasy, a 
tam dwie panie kasjerki stoją przed kasą lamentując, 
drzwi od kasy wywalone na zewnątrz, przed drzwia-
mi leży ktoś zabity, szyby postrzelane, wpadam do 
środka, za kontuarem leży „Gór”- sprawdzam nie żyje. 
Trzeba uciekać. Wybiegam z bramy, przedzieram się 
przez tłum ludzi zaciekawionych strzelaniną, w tym 
sporo Niemców i prawie biegiem na Hożą. 

Tam w stróżówce „Góra” leży ciężko ranny „Mirek”, 
nad nim pochylone dwie zakonnice, lamentują. „Mi-
rek” postrzelony w dół brzucha jęczy „dobijcie mnie, 
dobijcie mnie”. Co robić? – Znalazł się „Zygmunt” z 
dobrą radą. „Trzeba go zawieźć do szpitala, radzę 
do szpitala Wolskiego”. Mówię do „Filipka” „Leć po 
dorożkę”. Poleciał, za chwilę wraca, jest dorożka. 
Wsadzamy z „Zygmuntem” „Mirka” do dorożki, wie-
ziemy. Szpital Wolski, izba przyjęć, „Panie doktorze, 

mamy rannego postrzelonego w brzuch, kradł węgiel 
z wagonu, Niemcy postrzelili”. Lekarz tylko się uśmiech-
nął ”Dobrze, dobrze, bierzemy na stół operacyjny”. 
Rozdzielamy się z „Zygmuntem”, każdy wraca do 
domu, ja wracam, jest już po godzinie policyjnej, 
ale jakoś się udało. 

W domu leżąc w łóżku przeżywałem jeszcze raz to 
wszystko. W tym czasie byłem zafascynowany Conra-
dem i pomyślałem „oto właśnie przeszedłem smugę 
cienia”. Do tej chwili podchodziłem do konspiracji, 
do akcji jakoś lekko, trochę beztrosko, przygodowo, 
wszystko udawało się. Teraz straciłem przyjaciela i 
współtowarzysza tych przygód, drugi leży w szpita-
lu, nie wiadomo czy z tego wyjdzie. Zdałem sobie 
sprawę, ze postąpiłem źle, nierozważnie, sprawa jest 
poważna. Zdałem sobie nagle sprawę, że narażam 
nie tylko siebie, ale całą rodzinę, która w razie wpadki 
może być zesłana do obozu lub rozstrzelana. Wynio-
słem pistolet do piwnicy, brakowało w nim dwóch 
naboi, a myślałem, ze strzelałem wiele razy. Ukryłem 
go dobrze pod stertą węgla. Spaliłem też wszystkie 
gazetki i inne kompromitujące materiały. Pomyślałem, 
że chyba dość konspiracji. 

Wieść o tej akcji i jej skutkach dość szybko dotarła 
do kierownictwa. Na trzeci czy czwarty dzień otrzy-
małem telefon, abym stawił się na określonym pod-
punkcie, nie pamiętam gdzie to było, ale podpunkty 
te zawsze określaliśmy kryptonimami jak na przykład 
„pod zegarem”, czy „koło ławki”, „przy barze” i tym 
podobnie. Był tam „Marek”, który zaprowadził mnie 
do domu na ulicy Żelaznej w pobliżu ulicy Leszno. W 
domu tym, w mieszkaniu na drugim piętrze odbywało 
się zebranie Sztabu Gwardii Ludowej. Na zebraniu tym 
prócz „Marka” i „Pietrka” było wiele nieznanych mi 
osób, ale główną postacią był sympatycznie wyglą-
dający pan, którego „Marek” (Witek Dryl) przedstawił 
„To jest dowódca Gwardii Ludowej „Marek”. Tak po-
znałem Mariana Spychalskiego, którego następny raz 
spotkałem dopiero po powstaniu, gdy znalazłem się w 
Lublinie. Na zebraniu tym obecni byli także członkowie 
sztabu Gwardii Ludowej, w tym „Olek” (Aleksander 
Kowalski), którego poznałem już wcześniej na którymś 
z zebrań żoliborskiej grupy zetwuemowskiej, „Ola” 
(Helena Kozłowska), która opiekowała się żoliborską 
grupą zetwuemowską, „Witold” (Franciszek Jóźwiak), 
oraz „Jurek” (Jerzy Morawski). „Witolda” i „Jurka” wi-
działem pierwszy raz. 

 Polecono mi, abym złożył dokładne sprawozda-
nie z tego, co zdarzyło się w kasie teatralnej, potem 
były krótkie wypowiedzi, nie pamiętam, co mówio-
no, byłem zbyt przejęty i oczekiwałem najgorsze-
go. Zagadką było, co to za grupa ludzi wywołała 
strzelaninę w tej kasie, podejrzewano, zresztą jak się 
okazało słusznie, że musiała to być inna organizacja 
podziemna (jak się później okazało byli to członkowie 
sekcji wojskowej RPPS-Robotniczej Partii Polskich So-
cjalistów, którzy po utworzeniu Armii Ludowej weszli w 
skład trzeciej kompanii Batalionu Czwartaków, święcie 
przekonani, że wpadli w zasadzkę zastawioną przez 
Gestapo). Wszyscy podkreślali, że samowolne akcje 
są niedopuszczalne i takie akcje muszą być surowo 
karane. Pamiętam także jakieś fragmenty z tego, co 
mówił „Olek”, jakby mnie broniąc i mówiąc coś o 
trudnościach, że są to trudności związane ze wzro-
stem (organizacji) i trzeba to uznać. Wreszcie zabrał 
głos „Marek” (Marian Spychalski) oświadczając, że 
za samowolną akcję dowództwo Gwardii Ludowej 
udziela mi surowej nagany. Ale po chwili dodał, że 
Dowództwo Warszawskie G.L. postanowiło utworzyć 
szturmowy oddział dla wykonywania poważnych ak-
cji i że mianuje mnie na dowódcę tego oddziału. 
Oddział ma się składać z kilkunastu najdzielniejszych 
zetwuemowców, którzy będą wybrani z poszczegól-
nych sekcji dzielnicowych i ma być dobrze uzbrojony. 
Na zakończenie zebrania któryś z członków sztabu 
wręczył mi kilkanaście tysięcy złotych na zakup dzie-
sięciu granatów (Granaty te uratowały mi później 
życie w akcji na ulicy Zielnej). Gdy wróciłem do domu 
nie mogłem się pozbierać, spodziewałem się naj-
gorszego, a tu masz, zostałem dowódcą oddziału 
szturmowego.  

Jeśli chodzi o „Mirka”, dziewczęta dowiedziały się w 
szpitalu, że przeprowadzono mu operację przestrzelo-
nego jelita grubego i że nikt z Niemców nie interesował 
się tym przypadkiem. Wywiązało się jednak niestety 
zapalenie otrzewnej, które było niebezpieczne. Jedna 
z dziewcząt odwiedzała go regularnie w szpitalu gdzie 
powoli dochodził do zdrowia i po dwóch miesiącach 
został zwolniony do domu. Po rekonwalescencji wró-
cił do oddziału i w lutym 1944 roku został dowódcą 
pierwszej kompanii batalionu „Czwartaków”. Brał udział 
w szeregu akcjach. Ranny w walkach na Woli w pierw-
szych dniach powstania trafił do szpitala. Szpital ten 
4 czy 5 sierpnia został zajęty przez Niemców, którzy 
wymordowali wszystkich rannych i chorych. 
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„Czwartacy” 
 
Po zebraniu na ulicy Żelaznej rozpoczęła się or-

ganizacja oddziału szturmowego, którego zostałem 
dowódcą i który stał się zalążkiem późniejszego ba-
talionu imienia Czwartaków Armii Ludowej. Dotych-
czasowa sekcja żoliborska, która miała być zalążkiem 
tego oddziału liczyła po śmierci „Góra” oraz ranieniu 
„Mirka” zaledwie siedmiu ludzi, ale wkrótce, zgodnie 
z decyzją dowództwa Gwardii Ludowej, doszlusowali 
inni zetwuemowcy delegowani z innych sekcji dzielni-
cowych. Ponieważ oddział miał się składać z zetwu-
emowców, patronat polityczny nad oddziałem miał 
sprawować ZWM, a z jego ramienia funkcję tę zaczęła 
sprawować „Ola” (Helena Kozłowska). „Ola” była 
to niesłychanie miła i rozsądna osoba, wspominam 
ją zawsze z wielkim sentymentem. Tłumaczyła nam 
sytuację polityczną, starała się wyjaśniać wątpliwości 
związane z działaniem partii i Armii Ludowej, wyja-
śniała, że naszym zadaniem jest walka o niepodległą 
Polskę, ale nie chcemy takiej Polski, jaka była przed 
wojną i że walczymy o Polską sprawiedliwą. 

Przemawiało to do mnie, pamiętałem bowiem 
dobrze to, że przedwojenna Polska skłaniała się co-
raz bardziej ku faszyzmowi, pamiętałem także zajścia 
antyżydowskie, szerzący się antysemityzm, niedopusz-
czanie Żydów do studiów wyższych, a także obóz 
koncentracyjny w Berezie Kartuskiej, w którym tortu-
rowano ludzi (w tym posłów na sejm) wsadzanych 
bez wyroku sądowego, a także masakry strajkujących 
robotników i chłopów. Takiej Polski nie chcieliśmy. 
Wyrażaliśmy jednak różne wątpliwości, dotyczyło to 
także Katynia. Gdy Niemcy opublikowali listy oficerów 
polskich wziętych do niewoli w roku 1939 i pomor-
dowanych w Katyniu, nie mogliśmy uwierzyć, że coś 
takiego było możliwe. Chciało się wierzyć, że zbrodnię 
tę popełnili Niemcy. W Warszawie krążyły plotki, że w 
grobach znaleziono łuski od amunicji niemieckiej, że 
przy niektórych zwłokach były znalezione listy datowa-
ne kilka miesięcy później, gdy te tereny były już zajęte 
przez wojska niemieckie. Było to prawdopodobne, 
ponieważ Niemcy byli zdolni do tego rodzaju zbrodni. 
Dopiero znacznie później w obliczu dowodów trzeba 
było uwierzyć, że zbrodnię tę popełniono z rozkazu 
Stalina. Nawiasem mówiąc, wiele lat później, będąc 
w Londynie poznałem przez mego przyjaciela, Stacha 
Żurakowskiego jedynego ocalałego z masakry katyń-
skiej oficera, który opowiadał mi o wywózce oficerów 
z Kozielska do lasu Katyńskiego, a który ocalał dzięki 
temu, że został zabrany z transportu do więzienia 
na Łubiance na podstawie wyroku wydanego w 
Moskwie. Z tego więzienia wyszedł potem i trafił do 
armii generała Andersa. 

W listopadzie zabrałem się energicznie do orga-
nizacji batalionu szturmowego, który przyjął nazwę: 
„Imienia Czwartaków”.  Mimo szalejącego terroru 
udało się w tym czasie dokonać kilku „rozbrajanek” 
i uzyskać broń dla zwiększającego się stanu batalio-
nu, który ciągle był tylko oddziałem kadrowym. Kilka 
karabinów i pistoletów zdobyliśmy w czasie akcji na 
wartownię fabryki „Blaszanka” na Marymoncie. Pra-
cował w tej fabryce jeden z naszych chłopców, tak, 
więc mieliśmy dobre rozeznanie sytuacji i akcja ta 
przeprowadzona wieczorem 17 grudnia w momencie, 
gdy robotnicy wychodzili z pracy, udała się znakomi-
cie. Werkszuce nie stawiali oporu. Prócz karabinów 
zdobyliśmy kilka sztuk broni krótkiej i kilka granatów, 
które były zamknięte w skrzyni na wartowni, a przy 
okazji wychłostaliśmy jednego z Niemców, który szcze-
gólnie dawał się we znaki robotnikom.  

W końcu grudnia tego roku zdarzyła się tragiczna 
wpadka. Jak już pisałem, nie chcieliśmy brać udzia-
łu w akcjach propagandowych, tym niemniej takie 
akcje ZWM przeprowadzał. Uważałem, że w poważ-
niejszych akcjach, które były dobrze przygotowane, 
poprzedzone starannym wywiadem oraz rozeznaniem 
terenu i odbywały się błyskawicznie, na ogół ludzie 
nie ginęli. Natomiast propagandówki trwały długo, 
w obecności wielu ludzi, i zawsze mógł się znaleźć 
ktoś, kto zawiadomi policję, niekoniecznie musiał to 
być Niemiec czy Folksdojcz.  

To właśnie zdarzyło się 22 grudnia 1943roku. Po-
stanowiono zorganizować taką propagandówkę w 
fabryce Gołębiowskiego, na rogu ulic Alei Niepod-
ległości i Madalińskiego na Mokotowie. Nie brałem 
udziału w tej akcji, ale wyznaczeni zostali do niej z 
mojej sekcji „Antek” (Antoni Szulc) i „Tadek” (Tadeusz 
Pietrzak) oraz z sekcji wolskiej „Rysiek” (Ryszard Len-
kiewicz) i jeszcze dwóch chłopców. „Antek” i „Ry-
siek” mieli wejść do fabryki, zebrać ludzi i wygłosić 
krótkie przemówienie, pozostali zostali na ulicy, jako 
obstawa. Położenie fabryki nie było zbyt bezpieczne, 
ponieważ w pobliżu stacjonowała jakaś jednostka 
niemiecka. Nie będę relacjonował tej akcji, opisanej 
szczegółowo przez jej uczestnika, „Tadka”, w książce 

zawierającej wspomnienia Czwartaków, ale skończyła 
się ona tragicznie. Ktoś z pracowników zawiadomił 
Niemców, „Antek” i „Rysiek” zostali zaskoczeni przez 
policję czy też przez SS i uciekając zginęli obaj.  Byłem 
wstrząśnięty tym wypadkiem, ponieważ „Antek” był 
moim najlepszym przyjacielem i nie mogłem sobie 
darować, że nie wyperswadowałem mu uczestnictwa. 
Pamiętam, że w przeddzień wigilii poszliśmy z „Olą” 
do kostnicy szpitala na ulicy Oczki by zidentyfikować 
zwłoki i to było dla mnie ogromnym przeżyciem. 

W podobnej zresztą akcji zginął w kwietniu 1944 
roku „Zygmunt” (Rysiek Kazała), który osaczony prze 
policję rozerwał się granatem. Nie mogłem odżało-
wać straty tak dobrego kolegi i przyjaciela.  

Przyszedł Nowy Rok 1944. W sylwestra zabrała się 
Krajowa Rada Narodowa i ogłoszono powstanie Armii 
Ludowej. Pierwszym oddziałem, jaki wszedł w skład 
Armii Ludowej w Warszawie był oddział „Czwarta-
ków”. W skład Armii Ludowej wszedł on w sile kom-
panii. Dowództwo pierwszego kadrowego plutonu 
„Czwartaków” objął „Zygmunt”, drugi pluton zaczął 
się organizować pod dowództwem „Adama” (Adam 
Potocki) zaś trzeci pluton został utworzony w całości 
z członków Milicji Ludowej RPPS. Dowództwo nad nim 
objął „Żarłok” (Ryszard Suski). Po powrocie do zdro-
wia, dowództwo pierwszego plutonu objął „Mirek”, 
a po aresztowaniu „Adama”, dowództwo drugiego 
plutonu objął „Tadek” (Tadeusz Pietrzak). Tak było 
aż, do wybuchu powstania w Warszawie. 

Historia formowania drugiego plutonu była na-
stępująca: z wolskiej sekcji ZWM do „Czwartaków” 
przyszło kilku chłopców, którzy mieszkali w blokach 
na Kole. Przyjaźnili się oni z wieloma kolegami z tej 
dzielnicy. Była to dzielnica robotnicza i była tam już 
uformowana sekcja Armii Krajowej. Jednakże, gdy 
chłopcy z tamtej sekcji dowiedzieli się od kolegów o 
„Czwartakach” i akcjach, które przeprowadzaliśmy, 
zgłosili chęć wstąpienia do „Czwartaków”.  Były z tego 
powodu pewne opory ze strony ich dowództwa, ale 
oni byli dość zdeterminowani i w końcu uzyskali zgo-
dę. W ten sposób uzyskałem cały pluton (rozwinięty 
później w kompanię) bardzo dzielnych chłopców, 
którzy odznaczyli się w wielu akcjach, a przed samym 
powstaniem niektórzy z nich zostali wysłani w lubelskie 
w celu odbioru zrzutu broni i nie zdołali już powrócić 
do Warszawy przed wybuchem powstania.  

Zima i wiosna 1944 roku był to czas organizowania 
oddziału szturmowego, który późną wiosną rozrósł się 
do kadrowego batalionu złożonego z trzech kompa-
nii. Wykonywaliśmy różne akcje zlecane nam przez 
dowódcę Warszawy Armii Ludowej, ale przede wszyst-
kim chodziło o zorganizowanie pełnowartościowego 
oddziału bojowego z chłopców, którzy najczęściej 
nie mieli żadnego wyszkolenia wojskowego. Razem 
z „Gustawem”, jako moim zastępcą oraz dowódca-
mi plutonów (później kompanii) przeprowadzaliśmy 
odprawy poszczególnych sekcji i takie szkolenia, na 
jakie było nas stać, choć najlepszym szkoleniem był 
udział w akcjach bojowych. Oczywiście nie brałem 
już udziału we wszystkich akcjach, których było wiele 
i opisane są one w większości w książce zawierają-
cej wspomnienia „Czwartaków”, która doczekała się 
kilku wydań.  

Jako dowódca kadrowego batalionu, mając sze-

rokie możliwości podejmowania samodzielnych decy-
zji, musiałem mieć także szybką i sprawną łączność z 
warszawskim dowództwem Armii Ludowej. Pewnego 
dnia, a było to w marcu 1944 roku, „Helena” (Helena 
Płotnicka), starsza pani odpowiedzialna za łączność 
w dowództwie, przyprowadziła na spotkanie ze mną 
drobną czarnulę wyglądającą na 19-20 lat i przed-
stawiła mi ją. To jest „Mała Stefa”. Ona będzie twoją 
łączniczką z dowództwem. Popatrzyłem na nią trochę 
zdziwiony, ale „Helena” dodała: „To jest doświadczo-
na bojowniczka, ma za sobą służbę w partyzantce, 
teraz mieszka w Warszawie i jest do dyspozycji war-
szawskiego dowództwa Armii Ludowej. Możesz mieć 
do niej pełne zaufanie”. Wymieniliśmy ze sobą spo-
soby kontaktu i telefony alarmowe (zawsze telefony 
wkuwaliśmy na pamięć lub zapisywaliśmy kodem) oraz 
podpunkty, na których będziemy się spotykać. Od 
tej pory wszystkie kontakty z dowódcą AL Warszawy, 
majorem „Ryszardem” (Ryszard Kowalski) odbywały 
się przez „Małą Stefę”. Czasem spotykaliśmy się także 
i z „Heleną”, która była niezwykle miłą i ciepłą osobą 
i która opiekowała się „Małą Stefą”.  

„Mała Stefa” (Stefania Mierzejewska) mieszkała 
niedaleko, na Wspólnej w pobliżu Placu Trzech Krzy-
ży w sublokatorskim pokoju u bardzo miłej skądinąd 
gospodyni, która jednak zabraniała jej przyjmowania 
jakichkolwiek gości, z wyjątkiem jednej czy dwóch 
koleżanek (jedną z nich była niedaleko mieszkająca 
przyjaciółka, Marysia Cybulska, która wszystko wie-
działa o działalności Stefy, choć sama nie należała 
do żadnej organizacji). „Mała Stefa” nie pracowała, 
utrzymywała się z tego, co otrzymywała od organiza-
cji, ale głównie jako dawczyni krwi, którą regularnie, 
co dwa tygodnie oddawała w punkcie krwiodawstwa 
w szpitalu na Oczki. Za krew wówczas dość dobrze 
płacili. Być może krew ta była wysyłana do fronto-
wych lazaretów dla żołnierzy rannych na froncie, ale 
któż to wiedział. 

Z „Małą Stefą” spotykaliśmy się początkowo co 
kilka dni na umówionym „podpunkcie”, było to prze-
ważnie w śródmieściu, ale wkrótce zaczęliśmy spoty-
kać się częściej, aż wreszcie zaczęliśmy spotykać się 
niemal codziennie. Stała się rzecz nieuchronna, zako-
chałem się. Wówczas w sprzeczności do wymagań 
konspiracji, zaczęliśmy chodzić do parku, na łódki, 
czy na plażę, gdy zrobiło się ciepło. Ale oczywiście 
„Mała Stefa” dostarczała nam gazetki, przenosiła 
rozkazy i broń, jeśli zaszła taka potrzeba. Przez nią 
poznałem także kilka osób z warszawskiej organizacji, 
między innymi Stefana Żółkiewskiego, z którym cza-
sem spotykaliśmy się w kawiarni i którego wypowiedzi 
słuchałem uważnie, bowiem uważałem go za bardzo 
mądrego i rozsądnego człowieka. Często spotykaliśmy 
się także z „Olą”, która była politycznym kierownikiem 
„Czwartaków” i organizowała w stosownym miejscu i 
porze pogadanki dla chłopców z oddziału. 

Bardzo ważną sprawą było zdobycie broni w wy-
starczającej ilości dla wszystkich. Oprócz „rozbraja-
nek”, które nadal poszczególne sekcje przeprowadza-
ły z zaleceniem dużej ostrożności staraliśmy się także 
kupić broń, gdy otwierały się takie możliwości. Miałem 
co do tego wolną rękę i obietnicę otrzymania pie-
niędzy, gdy taka transakcja była realizowana. Udało 
się wówczas kupić niemiecki pistolet maszynowy wzór 
MP 40, tak zwany szmajser.  
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Helena Płotnicka 

„Mała Stefa” Stefania z Mierzejewskich Kobylińska 
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Zaoferowano nam także kupno niemieckiego 
karabinu maszynowego wymontowanego z samo-
lotu. Otóż jeden z naszych chłopców miał znajomą 
dziewczynę, która miała „narzeczonego” folksdojcza, 
pracującego w warsztatach naprawczych na Okęciu. 
Ten zaś oświadczył, że może wykraść łatwo lotniczy 
karabin maszynowy z uszkodzonego samolotu odsta-
wionego na złom. Zapaliłem się do tej transakcji, tym 
bardziej, że kwota, jaką trzeba było zapłacić, nie była 
wygórowana. Podeszliśmy do tej transakcji z wielką 
ostrożnością, bowiem baliśmy się prowokacji.  

Nie będę opisywał szczegółów, wszystko odby-
ło się poprzez osoby trzecie, w końcu ów folksdojcz 
wyniósł ten karabin z warsztatów przy lotnisku niezau-
ważony; przy przekazaniu go „Tadkowi”, który był w 
tym celu wydelegowany, zapewniliśmy dyskretną, ale 
silną obstawę i w końcu karabin był już nasz. Był to 
lotniczy karabin maszynowy wzór MG 15, niestety tylko 
z jednym bębnem, do którego wchodziło 75 sztuk 
naboi. Człowiek ten obiecywał wykradnięcie jeszcze 
drugiego bębna, ale jakoś do tego nie doszło. Tym 
nie mniej karabin ten odegrał dużą rolę w powstaniu, 
choć przed powstaniem nie można było go używać 
i leżał u mnie w piwnicy dobrze ukryty 

Zdarzyło się jednak, że w momencie, gdy „Tadek” 
mijał wartownika, z peema wysunął się magazynek, 
upadł na chodnik, i uderzając w płyty chodnika po-
krywka magazynka wysunęła się, sprężyna przytrzy-
mująca naboje wypadła i naboje, wszystkie 32 sztuki, 
rozsypały się na ziemi tuż pod nogami wartownika. 
„Tadek” stanął jak wryty, ja z „Gustawem” będąc 
na przeciwległym rogu zatrzymaliśmy się także obser-
wując, co się dzieje.  Włożyłem rękę pod marynarkę 
chwytając kolbę pistoletu, „Gustaw” tak samo i widzę, 
że wartownik zamarł nieruchomo patrząc gdzieś w 
górę na któreś okno przeciwległego domu.  

Mijają chwile. Nic się nie dzieje, wszyscy znieru-
chomieliśmy, przechodnie też, ale po chwili „Tadek” 
widząc, że wartownik nie reaguje, zaczyna zbierać 
naboje, sztuka po sztuce, szuka pokrywki magazyn-
ka i sprężyny, które gdzieś odskoczyły, a następnie 
znalazłszy je, ładuje naboje do magazynka, wsuwa 
sprężynę, zakłada pokrywkę i powoli odchodzi. Wszyst-
ko dzieje się tak jak w zwolnionym filmie, wartownik 
zamarł, nie mrugnął nawet okiem. My też, po drugiej 
stronie z rękoma na kolbach pistoletów. Wreszcie, a 
musiało minąć kilka minut, „Tadek” ruszył, a za nim 
z pewnym opóźnieniem reszta grupy. Scena była 
niesamowita, wartownik okazał wielką przytomność 
umysłu, wiedział, że gdyby drgnął, straciłby życie. 
Po przejściu kilkudziesięciu metrów akcję jednak od-
wołałem, gdyż ktoś mógł za nami pójść i ściągnąć 
żandarmerię, tak że ostrożnie, obserwując otoczenie, 
nie dochodząc do Alei okrężną drogą powróciliśmy 
na Hożą i zdaliśmy broń.  

Nie był to jedyny przypadek, gdy Niemiec, naty-
kając się na bojowników armii podziemnej w akcji, 
albo przygotowujących akcję, udawał, że tego nie 
widzi. Dotyczyło to przeważnie żołnierzy frontowych, 
których przewijało się jednak sporo w Warszawie. Gdy 
wracaliśmy po akcji na ulicy Karolkowej i niektórzy z 
„Czwartaków” pod koniec odwrotu mieli broń w ręku, 
nieschowaną jeszcze, dwóch podoficerów lotnictwa 
odwróciło się plecami i udawało, że przyglądają się 
uważnie wystawie sklepowej. Oczywiście minęliśmy ich 
nie zaczepiając. Czy powodował nimi zwykły aseku-
rantyzm, czy czynili to z przekonania, naturalnie nie 
jest pewne. 

Innego razu staliśmy z „Mirkiem” i „Gustawem” na 
rogu ulicy Złotej i Marszałkowskiej czekając na tram-
waj. Wszyscy trzej mieliśmy pistolety za paskiem pod 
kurtką czy marynarką. Marszałkowska była wówczas 
ulicą wąską. Środkiem jeździły tramwaje, a po obu 
stronach torów tramwajowych były wąskie jezdnie z 
jednym tylko pasem ruchu. Trzeba trafu, że zapaliło się 
czerwone światło na rogu Marszałkowskiej i Złotej, a 
w tym czasie nadjechał samochód policji niemieckiej 
i zatrzymał się tuż przed nami, w odległości może 
dwóch, trzech kroków. Była to tak zwana popular-
nie „wanna z fletem”, duży samochód, otoczona 
blaszaną osłoną platforma, na której ustawione były 
ławki a na nich zwykle siedziało kilkunastu uzbrojonych 
w peemy żandarmów a po środku, na stojaku, stał 
karabin maszynowy. Były to samochody używane 
przez �berfallkomando, komando antyterrorystyczne. 
Wanna była pusta, tylko w szoferce siedziało trzech 
żandarmów. „Mirek”, podniecony jak zawsze, gdy 
miał broń przy sobie, uśmiechnął się i do żandarma: 
„A może by panowie nas podwieźli?”  Na to żan-
darm: „Jo, a dokąd?”. W tym momencie widzę, że 
żandarm robi się czerwony, nie wiem dlaczego, ale 
spoglądam na Mirka, a jemu spod marynarki wystaje 
kolba pistoletu. Na szczęście w tym momencie zmie-
niają się światła i samochód rusza. 

Dużym problemem były sprawy finansowe. Do-

wództwo przewidywało, że żołnierze batalionu nie 
będą pracowali w fabrykach, czy innych instytucjach, 
i będą zawsze do dyspozycji w razie potrzeby. Ale to 
wymagało wypłacenia im pieniędzy na utrzymanie, 
a o to było trudno. Dlatego wielu, którzy nie byli 
na utrzymaniu rodzin klepało biedę, a szczególnie 
doskwierał brak ubrań czy butów. W szczególności 
chłopcy z Koła, pochodzący na ogół z biednych 
rodzin robotniczych przychodzili na akcję często w 
podartych, przemakających butach. Brak pieniędzy 
na zakup nowych był poważnym problemem. 

Pamiętam, że pewnego razu przychodzę na spo-
tkanie z tą grupą na Koło i patrzę, a wszyscy chłopcy, 
a było ich kilkunastu, mają na nogach nowe buty, 
modne wówczas „mokasyny” z żółtej skóry. Widząc 
moje zdumienie, ich dowódca, chyba był to „Jurek” 
(Jerzy Konopka) zaczął się usprawiedliwiać mówiąc, 
że chodzili prawie boso i musieli zarekwirować na cele 
walki podziemnej buty w jakimś sklepie. „Ale upewni-
liśmy się przed tym, że sklep należy do folksdojcza”, 
dodał. Co było robić, musiałem to zaakceptować 
wymagając jednak by nie ubierali się oni wszyscy 
naraz w jednakowe buty. 

Bywało, że chłopcy przychodzili na akcje głodni. 
Nie pozwalałem wówczas by coś jedli przed akcją, 
słyszałem bowiem, że jeśli ktoś jest ranny w brzuch z 
pustym żołądkiem to można go uratować, znacznie 
gorzej, gdy człowiek jest najedzony. Za to po akcji 
kupowałem u kobiet sprzedających bułki na ulicy 
długie bułki paryskie a także, jeśli w pobliżu była jakaś 
knajpa, kotlety i wszyscy idąc pożywiali się. Pomyśla-
łem, że gdyby ktoś odkrył, że grupa chłopców jedzą-
cych bułki paryskie z kotletami na ulicy to bojownicy 
podziemia, to dawno by nas rozpracowano. 

Z rozbrajankami także bywało różnie. Raz, idąc 
ulicą Chmielną widzimy, że do sklepiku wszedł żołnierz. 
„Ma parabelkę” szepnął „Gustaw”, „Bierzemy, mówię, 
ty zastawiasz, ja zabieram”. Wchodzimy. Ja łapię za 
kaburę, a „Gustaw” mówi: „Hände hoch”. Przerażony 
żołnierz zamarł, ale nic się nie dzieje, „Gustaw” odpina 
marynarkę, pod nią ma sweterek zapięty na sześć 
guziczków, odpina je po kolei, z jednym się mocuje 
przez pewien czas, zdumiony żołnierz czeka, nie wie 
co się dzieje, ja trzymam kaburę, wszystko to trwa dłuż-
szą chwilę, wreszcie „Gustawowi” udaje się odpiąć 
wszystkie guziczki, wyciąga z za paska pistolet i celuje 
w żołnierza. Sytuacja się wyjaśniła, żołnierz podnosi 
ręce w górę, kupujący patrzą ze zrozumieniem, ja 
odpinam kaburę, wyjmuję parabellum i magazynek 
zapasowy, oddaję żołnierzowi kaburę i wychodzimy 
ze sklepu. Na odchodnym przykazuję wszystkim, aby 
przez dziesięć minut nikt się nie ruszał. 

Zdobycie broni, a przede wszystkim pistoletów 
maszynowych (peemów) było bardzo ważne. Ale 
żołnierza z peemem tylko bardzo rzadko można było 
spotkać na ulicy w takim miejscu, by można go było 
bezpiecznie rozbroić. Dlatego dla zdobycia peema 
postanowiliśmy zaatakować wartownię w fabryce 
Philipsa przy ulicy Karolkowej. Nasz wywiad stwierdził, 
że przy wejściu do tej fabryki znajduje się wartow-
nia straży fabrycznej, w której jest zawsze dwóch czy 
trzech wartowników, kilku innych patroluje po terenie, 
Wartownicy ci mają, oprócz karabinów i pistoletów, 
także pistolet maszynowy, niemiecki szmajser (MP 44), 
tak bardzo nam potrzebny (mieliśmy już taki jeden). 
Akcję tę zaplanowaliśmy na 17 kwietnia.  

Do akcji, którą dowodziłem, wyznaczyłem siedmiu 
chłopców z „Gustawem” na czele. Byli to: „Piotruś” 
(Bogusław Strzelecki), „Kazik” (Kazimierz Cichoński), 
„Brązowy” (Ryszard Zelwiański), „Jureczek” (Jerzy 
Olechniewicz), „Janek” (Jan Safiański) oraz „Stasiek” 
(Stanisław Sulima). Zgodnie z planem rozstawiliśmy 
się w następująco: „Kazik”, „Piotruś”, „Janek” oraz 
„Jureczek” mieli wejść do wartowni i dokonać rozbro-
jenia, „Gustaw” miał zająć stanowisko naprzeciw drzwi 

wartowni i ochraniać tamtych, zaś ja, jako dowód-
ca, uzbrojony w pistolet maszynowy oraz „Brązowy” 
i „Stasiek” mieliśmy zająć stanowisko w odległości 
około trzydziestu metrów na rogu ulic Grzybowskiej i 
Karolkowej i ubezpieczać odwrót. Mieliśmy nadzieję, 
że wartownicy ze straży przemysłowej (t.zw. werk-
schutze) poddadzą się i oddadzą broń bez oporu, 
stało się jednakże inaczej. 

Gdy wszyscy zajęli stanowiska wyznaczone o go-
dzinie 11, do wartowni weszli jako pierwsi „Kazik” i 
„Piotruś”. Aby nie wzbudzać podejrzeń zaczęli roz-
pytywać recepcjonistkę o panią Kowalską (osobę 
fikcyjną), do której mieli pilny interes. Recepcjonistka 
zaczęła dzwonić do różnych oddziałów poszukując 
tej osoby. Akcja miała się rozpocząć w momencie, 
gdy „Janek” i „Jureczek” wejdą do wartowni.  

O tym, co się działo w wartowni wiem jedynie 
z relacji chłopców, którzy tam byli, a którą przyto-
czył „Gustaw” w książce zawierającej wspomnie-
nia „Czwartaków”. W wartowni oprócz werkszuca 
trzymającego szmajsera było jeszcze dwóch innych 
werkszuców. W momencie gdy „Janek” i „Jureczek” 
weszli do wartowni ściskając odbezpieczone pisto-
lety, „Kazik” przyłożył lufę swojego visa do brzucha 
tego, który trzymał szmajsera krzycząc „Hände hoch” 
i jednocześnie chwytając peema za lufę i podbija-
jąc ją do góry. Werkszuc pociągnął za spust i seria 
pocisków poszła w górę, posypał się tynk z sufitu. 
„Kazik” nie miał wyboru, władował kilka pocisków 
w niego i werkszuc padł. Tymczasem inni chłopcy 
zaatakowali pozostałych dwóch, którzy usiłowali się 
bronić, lecz nie mieli szans. Niestety obsypane tyn-
kiem spadającym z sufitu pistolety zacinały się chłop-
com, tak że zaczęła się szarpanina. „Jureczek” jakoś 
zdołał wyszarpnąć werkszucowi pistolet i strzelić do 
niego, ten trzeci padł od strzałów „Janka”. Strzela-
nina wywołała alarm i z terenu fabryki zaczęli biec 
na odsiecz inni werkszuce. Po oddaniu kilku strzałów 
do nich chłopcy wyskoczyli z wartowni krzycząc do 
„Gustawa”: „Gonią nas”. „Gustaw” wyczekał chwilę 
i gdy drzwi wartowni otworzyły się i pokazały się w 
nich granatowe mundury, opróżnił cały magazynek 
swego parabellum w ich kierunku, powstrzymując na 
jakiś czas pogoń. 

Cała grupa dobiegała już do rogu Karolkowej i 
Grzybowskiej, gdy z wartowni wyskoczyli znowu werk-
szuce. To było zadanie dla mnie. Dwie krótkie serie ze 
szmajsera spowodowały, że schowali się za drzwiami 
wartowni. My zaś biegiem ulicą Grzybowską w kie-
runku Hali Mirowskiej. Na ulicy panika, ludzie biegli 
w różnych kierunkach, woźnicy licznych wozów tam 
stojących zacinali konie i ruszali, sklepikarze zamykali 
sklepy. 

Obejrzałem się, za nami w pewnej odległości wi-
dzę pędzący samochód ciężarowy, na stopniach stoją 
werkszuce. Oddaję w jego kierunku serię z automatu, 
samochód skręca i z impetem wbija się w latarnię. Ale 
to jeszcze nie koniec. Woźnica wozu stojącego przy 
krawężniku krzyczy do „Gustawa”-„Panie, tam oficer 
wszedł do sklepu, tam jest telefon”. „Gustaw” wpada 
do sklepiku, rzeczywiście oficer Luftwaffe nakręca jakiś 
numer, „Gustaw” strzela i wypada na zewnątrz. Dalszy 
odwrót przebiega spokojnie. Chowamy broń, w tym 
zdobyczny szmajser i rozchodzimy się do domów. 
Akcja skończona. W naszym kodzie informacyjnym 
zawiadomiliśmy, że kupiliśmy książkę, i to dużą!  

Muszę jeszcze wspomnieć o jednym zdarzeniu po-
kazującym jak różne bywało zachowanie niemiec-
kich wojskowych, gdy stykali się z oznakami ruchu 
wyzwoleńczego. 

Wybieraliśmy się tego dnia na jakąś akcję, nie 
pamiętam, jaka to miała być akcja, w każdym razie 
nie doszła do skutku. Pamiętam, że było to w maju i 
wybieraliśmy się w stronę Woli. Jak w innych przypad-
kach, gdy broń była przechowywana w mieszkaniu 

Lotniczy niemiecki karabin maszynowy wzór MG 15w służbie „Czwartaków” 
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„Tadka” na Hożej, spotkaliśmy się w okolicach Hożej 
i Placu Trzech Krzyży tam kolejno odbieraliśmy broń, 
a następnie wyruszyliśmy „marszem ubezpieczonym” 
w kierunku Kruczej i dalej Kruczą w stronę Alei Je-
rozolimskiej. 

Już na ulicy Kruczej, gdy w bramie wymienialiśmy 
broń musiał coś zauważyć przechodzący ulicą oficer 
SS. Po jednej stronie ulicy szedłem z „Brązowym” 
(Ryśkiem Zelwiańskim), zaś po drugiej stronie szedł 
„Tadek” (Tadeusz Pietrzak), „Jureczek” (Jerzy Olech-
niewicz, „Janek” (Jan Safianski) oraz chyba „Stasiek” 
(Sanisław Sulima). „Brązowy” miał pod płaszczem 
peema, a po drugiej stronie ulicy „Tadek” także. Ja 
miałem pistolet visa a także dwa granaty obronne. 
Byliśmy zatem dobrze uzbrojeni i planowana akcja 
musiała być poważna. 

Podchodząc Kruczą do rogu Alei Jerozolimskich 
spostrzegłem, że ów oficer SS idzie za nami. Zatrzy-
małem się, spojrzałem na niego wkładając rękę pod 
marynarkę, zatrzymał się także „Brązowy”. Oficer 
spojrzał na nas, po czym odwrócił się i odszedł. 
Poszliśmy dalej Alejami i skręciliśmy w Marszałkow-
ską.   

Tam zauważyłem, że ów oficer nie dał za wy-
graną. Zatrzymywał po drodze żołnierzy i najwi-
doczniej formował grupę, aby nas zaatakować. 
Gdy doszliśmy do rogu ulicy Chmielnej, było z nim 
już chyba trzech żołnierzy. Zdecydowałem się skrę-
cić w Chmielną, a potem w ulicę Zielną, aby uzy-
skać lepszą pozycję. Zielną szliśmy z „Brązowym” 
po prawej stronie ulicy, zaś po lewej stronie szedł 
„Tadek” oraz trzech pozostałych kolegów. Wydaje 
mi się, że Niemcy nie zauważyli tej grupy i skupili 
uwagę na nas dwóch. Gdy byliśmy już niedaleko 
ulicy Królewskiej, rozległ się okrzyk „Halt” i strzały. 
Wskoczyliśmy do bramy. „Brązowy” mówi, „Konrad, 
jestem ranny” „Gdzie?” „W nogę” „Możesz iść?” „Z 
trudem”. „Oj niedobrze, myślę, nie możemy pozwolić 
na otoczenie nas w bramie bez wyjścia. To byłby 
koniec”. Wyjrzałem z bramy, z tyłu, w odległości 
kilkudziesięciu kroków widać zielone mundury. Ale 
po drugiej stronie ulicy jest brama na ryneczek zwa-

ny Pociejowem, on ma drugie wejście od strony 
placu Grzybowskiego. Znam to miejsce. Tamtędy 
uciekamy. 

Krzyczę do „Brązowego”: „Seria ze szmajsera” „Nie 
mogę” mówi „zaciął się”. Ale ja mam dwa granaty, 
odbezpieczam jeden i rzucam w kierunku zielonych 
mundurów, wybuch, następnie rzucam drugi i nie 
czekając, biorę „Brazowego” pod ramię i przeska-
kujemy na drugą stronę ulicy i w bramę Pociejowa. 
Biegniemy, „Brązowy” kulejąc, przez Pociejów, ku 
zdumieniu handlarzy.  

„Brązowy” Ryszard Zelwiański

Zabieram szmajsera od niego, następnie jego krótki 
letni płaszczyk za mały na mnie by ukryć pod nim 
szmajsera (byłem tylko w marynarce) i wypadamy na 
plac Grzybowski. Rozglądam się, jest dorożka. Wska-
kujemy do niej i do dorożkarza:: “Prędko do Żelaznej” 
Nie trzeba było powtarzać, dorożkarz konia batem i 
jazda Twardą w kierunku ulicy Żelaznej. Gdy minęli-
śmy Ciepłą, wyjechało Überfallkomando „wanna z 
fletem”, z pełną załogą i pognała w kierunku Zielnej, 
na szczęście. Ktoś mówił potem, jakobym ostrzeliwał 
z dorożki goniących nas żandarmów, ale to niepraw-
da, „wanna” z żandarmami pojechała w przeciwnym 
kierunku nas nie zauważając. 

Dowiozłem „Brązowego” do Kruczej i mówię „Teraz 
sam musisz sobie poradzić, dojedziesz jakoś do swego 
mieszkania (mieszkał na Czerniakowie), ja przyślę ci 
doktora, ale teraz muszę coś zrobić z bronią, której nie 
mam gdzie ukryć”. Ten jego płaszczyk był grubo za 
krótki, więc zawinąłem szmajsera w płaszcz, zrobiłem 
z tego pakunek i pomyślałem, że zostawię go u Stefy 
na Wspólnej. Tak też zrobiłem. Wysiadłem z dorożki, 
na szczęście Stefa była w domu, ukryliśmy szmajsera 
w łóżku zachowując się tak, by wścibska gospodyni 
nie zobaczyła. Pomogła nam jej koleżanka Marysia, 
(Marysia Cybulska), która cały czas śpiewała, by za-
głuszyć szczęk rozbieranej broni.  

Poszedłem do domu już bez broni, odebrałem 
ją tego dnia po południu. Rana „Brązowego” oka-
zała się nie groźna, kość nie był naruszona, doktor 
przysłany przez Stefę zrobił opatrunek i „Brązowy” po 
kilku tygodniach był już zdrowy. Wszystko skończyło się 
pomyślnie, choć sytuacja była poważna i mogło być 
tragicznie. „Tadek” z drugiej strony ulicy usiłował nas 
ochraniać, ale jemu także zaciął się szmajser i ucie-
kli niezauważeni w kierunku Królewskiej. To zacinanie 
się pistoletów maszynowych było nagminne, używa-
liśmy bowiem najczęściej amunicji produkowanej w 
zakładach w Radomiu i kradzionej stamtąd. A była to 
amunicja produkowana przez polską załogę i w wielu 
przypadkach dokonywano na niej sabotażu. Tak to 
ta sabotażowa amunicja robiła nam szkodę. 

L  K
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Niełatwo jest matce, która utraciła dziecko,  opowie-
dzieć o doświadczeniu, o którym tak naprawdę opo-

wiedzieć się nie da, a przecież próbować opowiedzieć o 
nim trzeba, aby móc  żyć z niegojącą się raną i ustrzec 
się śmiertelnego zakażenia duszy. Anna Bernat sięga po 
stary i wypróbowany  sposób, ażeby  dać ujście rozpa-
czy bez pokazywania własnej zrozpaczonej twarzy − po 
antropomorfi zację  i animizację zjawisk przyrody. Tylko tak 
może stawić czoło pierwszemu uderzeniu „fali żałoby aż 
po horyzont”.    

Rozpoczyna swój tren macierzyński, zawarty w 
siedemdziesięciu dwóch wierszach tomiku Miłość i 
liście,  skargą drzew: jesionu, który „ledwie stoi” i „już 
wie/ do ostatnich nerwów korzeni/ że mróz silniejszy”;  
świętej jabłoni, która „jak Święty Szczepan/ zamiast 
jabłek/ z miłością przyjmuje/ grad kamieni”; polnej 
gruszy dojmująco „niczyjej”; przydrożnej wierzby, której 
„korę chłoszczą/ do zielonej krwi/ wierzbowe witki/ 
nienawiści”; bzu, który „zgaśnie/ cicho całopalnie/ jak 
świeca powszednia”; topoli, która „umiera/ a wszyscy 
myślą/ że da radę/ utrzymać w gnieździe/ nadzieję 
na przyszłość i ptasią wiarę”; dzikiej gruszy, dla której 
w „pustym polu” już „tylko płacz/ i zgrzytanie gałęzi”; 
lipy, która cichnie, „bo te słowa/ na wiersze/ jak liście”.  
Obrazem jesiennej szarugi i,  na przemian, płonącej 
ziemi i płonącego lasu komunikuje, że umiera, tonie 
w „morzu drobniutkich łez”, ginie w płomieniach, 
obracana w popiół, w nic.

Nic tu
nic tam
nic

Nie ma nic
i tak już będzie

Nicość
doskonała

Nic nie wiadomo
dokąd z kim
po co

Nic
żeby tylko przefrunąć cmentarz
za wcale a wcale
niewspółczującą wroną

Nic
bo nie ma odpowiedzi
na pytanie
dlaczego miłość i liście
w jedno
w drodze do wnętrza ziemi
połączy-liście

W pewnym momencie żałobna płaczka, święta 
lamentnica, jakby zbratana z bólem, silna na tyle, by 
stanąć z nim twarzą w twarz, odrzuca wszelkie zasło-
ny, patrzy prosto  we własne oczy i o tej, którą widzi, 
mówi  − „ona”. Nie „ja”, na to nie może się zdobyć, 
ale właśnie  – „ona”. Bo ta, na którą patrzy, to  kobieta 
obca jej, nieznana: na pozór zwyczajnie uśmiechnięta, 

Lament drzew
a przecież … straszna, czuła i … kamienna. Tak ka-
mienna,  że ucieka przed nią nawet jej Anioł.  

Anioł strzeże
rano wieczór we dnie
może iść z podniesioną głową
i uśmiechać się
jak gdyby nigdy nic

Ale nocą Anioł Stróż
znika
jakby się bał spojrzeć
prosto w jej bezsenne oczy

Pewnie nigdy nie widział
takich pełnych łez
kamiennych źrenic

Stopniowo oswaja się ze swoją rozpaczą, zbliża 
do niej na odległość „ty”: „Nie ocieraj gwiazd z 
oczu,/ to czułe łzy jednego z dwojga/ gwiazdozbiór 
w suchych oczodołach/ nazywa się krótko/ i wcale 
nie po męsku/ rozpacz” – perswaduje sobie. Stop-
niowo godzi się na całkiem inne niż dotąd, „wcale 
nie zielone/ jakby za karę/ ż y c i e  b e z  ż y c 
i a”: z innymi, bo już inaczej widzianymi, ludźmi; 
innymi,  bo odartymi ze znaczeń,  rzeczami; inną,  
bo pozbawioną celu,  drogą; nawet z powietrzem 
innym, jako że „trudno oddychać, gdy żal płuca 
ściska”. I w swej również  i n n e j, bo przez śmier-
telną stratę pozyskanej  mądrości zaleca sobie (i 
pewnie swojemu czytelnikowi): „Śpiesz się/ śpiesz/ 
zanim ta zima/ zmrozi oczy/ okaleczy soplami łez 
(…) Śpiesz się cieszyć/ byle czym/ zanim dopadnie 
cię/ bezruch pękniętego serca”.  A nawet wręcz 
nakazuje:

I ty oklaskuj
rozwieszone między gałęziami
drobne słońca

I ty swoje ręce
zmień w lekkie skrzydła
zamiast zazdrościć
I ty
zobacz na dnie filiżanki – wieczność
w porannym oknie – miłość

I ty poczytaj święte pismo
ptaków w jesiennym odlocie
może zrozumiesz
że w dniu narodzin
wcale nie potajemnie
nadano ci prawo boskie

Trudno w krótkim omówieniu ukazać całe drama-
tyczne piękno wielowierszowego trenu Anny Bernat. 
Jego lejtmotyw − MIŁOŚĆ i LIŚCIE − organizuje nar-
rację liryczną wokół dwóch motywów: miłości jako 
zasady życia (bytu) oraz liści jako symbolu wiecznej 

przemienności rzeczy, rozkwitu i gnicia, gnicia i roz-
kwitu … Tyle że motywy te przybierają tu najzupełniej 
nieoczekiwane wykładnie, miłość bowiem jest bezsilna 
bez swych, zazwyczaj nieodłącznych,  towarzyszek: 
wiary i nadziei, a liście… Kogo obchodzą dawno 
opadłe i gnijące liście?  

 

Strąciłeś je Panie   
zostawiłeś na pastwę gnicia
nie zatańczą na wietrze

Nikt nie wie ile ich
przypiętych
do tego samego drzewa
weszło w ziemię

Miały zielone oczy
widziały wschody i zachody
jedynego słońca
czasami pytały:
kochani
widzicie tę tęczę?

Teraz Panie
nic tu po nich
nikt nawet nie wspomni
bo liście jak liście
nie znają słów żeby wypowiedzieć
za siebie modlitwę

A zresztą
kogo obchodzą
zeszłoroczne liście

Kto czytał wcześniejsze tomiki Anny Bernat:  Białą 
wyspę, Niepokoje starej nocy, Liściasty modlitewnik,  
Zniebozstąpienie, Wiersze na dzień powszedni, wie, 
że w obrazowaniu stanów duszy i umysłu jest ona 
niezrównana, że jej wyobraźnia, także językowa, 
potrafi  uporać się z najtrudniej wyrażalnymi ludz-
kimi odczuciami. Wewnętrzny świat człowieka był 
zawsze dla poetki światem fascynującym i ważnym, 
może najważniejszym, był prawdziwym czarodziej-
skim ogrodem, w którym poruszała się z cudowną 
swobodą.  W Miłości i liściach wszakże przyszło jej 
zmierzyć się z czymś nowym i niewyobrażalnym – z 
doświadczeniem śmierci dorosłego dziecka. Sprosta-
ła temu wyzwaniu. Należy żywić nadzieję, że dzięki 
temu, iż odważyła się opowiedzieć o czymś, o czym 
tak naprawdę opowiedzieć się nie da, odnalazła 
zgubioną wiarę i nadzieją i utorowała sobie drogę 
powrotną do życia…  A przy okazji poruszyła czyjeś 
skamieniałe rozpaczą, bliźniacze serce…    

M  J -B

Anna Bernat: Miłość i liście. Wybór wierszy Malwi-
na Ciechan. Wydawnictwo ARTION, Warszawa 2016 
ss. 104.

*Por. Maria Jentys-Borelowska: Zaklinanie myśli. O 
poezji Anny Bernat. „Migotania” 2015 nr ?

Maria Jentys-Borelowska
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W 2016 roku nakładem wydawnictwa Anagram ukazał się 
trzeci tomik poezji Barbary Janas-Dudek - Za wcześnie 

na rytuały. Jak pisze na jego okładce Mirka Szychowiak: 
„Sprawy ostateczne, bolesne, tematy trudne, stany trauma-
tyczne, choroba i związane z nią lęki – wyartykułowane za 
pomocą wierszy”. Dobrze, że od początku tak się stawia 
sprawę, bo mnie tam intryguje trochę co innego.

Już w otwierającym tomik utworze pojawia się 
motyw domu. To jednak dom bardzo specyficzny, 
choć jednocześnie dość tradycyjny („A kiedy dom 
będę miał, to będzie bukowy koniecznie” – śpiewał  
Wojciech Belon i trochę podobnie jest tutaj) – trzeba 
otworzyć okiennice i drzwi, odmalować ściany, ody-
mić kąty, rozlać wosk, bo „przejdą zmarli utrapieni z 
innego świata”. Jest więc magia. Pojawia się jakaś 
Rebeka. Jak wiadomo, Rebeka to imię bohaterki 
przedwojennego przeboju, obecnie raczej nie spotyka 
się w Polsce Rebek. Zobaczmy, co będzie dalej.

Dalej okazuje się, że do tego domu trzeba się 
jakoś dostać, a może nie jest to takie proste? „Nie 
prowadzi tutaj żadna droga” – czytamy. Pojawia się 
motyw pociągu. Jednakże nie jest to „il treno dei 
desideri” z piosenki Adriana Celentano ani kolorowy 
pociąg z obrazu Fortunata Depera, oj nie. Nie jest 
to „pociąg byle jaki” z piosenki Maryli Rodowicz ani 

nie ciągnie go „Lokomotywa” Juliana Tuwima, co 
najwyżej jest to pociąg, do którego wsiada bądź nie 
wsiada bohater filmu Przypadek Krzysztofa Kieślow-
skiego. A może to nim wyjechały z Polski Rebeki po 
1968 roku? A może jeszcze wcześniej zajechał on na 
oświęcimską rampę? Nie wiem. Czytajmy, myślmy, 
czasy, jak zawsze, sprzyjają temu, żeby się zastanowić. 
Może więc lepiej dajmy się „zostawić na poboczu”, 
poczekajmy na wyładowanie.

Tymczasem „liście spadły i zgniły”, po babim le-
cie zostały tylko siwe włosy. Zwinięty w liść dębu śpi 
mężczyzna, „w liściu dębu larwa wije gniazdo, nim 
odleci”. Nie zawrócimy kijem rzeki. Przypominamy so-
bie, że przecież ten nasz dom „obraca się w dryfujący 
statek pośrodku oceanu, do którego tak trudno się 
dostać”, że „wszyscy wyszliśmy z wody”. Może z wód 
płodowych, w których pływaliśmy zwinięci jak ten 
mężczyzna? Pojawia się postać, która jest „naturalnie 
wyciszona, jakby była drzewem”. Inni – może ci zmarli, 
dla których trzeba było oporządzić dom, pomalować 
ściany na dojrzałe kolory? – „w za dużych butach 
pójdą w nie moją stronę, po innych śladach”.

Skoro jest dom, to pojawia się też okno, które może 
być otwarte lub zamknięte, a może go nie być wca-
le. „Może być ciepły, cierpki dzień, poranek, może 

Maciej Froński

Motywy domu i drogi w tomiku 
Za wcześnie na rytuały 
Barbary Janas-Dudek

padać deszcz z dołu, z góry. Ściany mogą mieć 
kolor biały, czarny, może nie być ścian. Możemy 
płynąć łódką, biec po plaży”. Załóżmy jednak, że 
dom został wzniesiony zgodnie z regułami sztuki bu-
dowlanej, ma ściany, drzwi, okna i dach. „Z muru 
wyrastają konwalie i mięta. Koty natrętnie mruczą 
pod drzwiami”. A jednak pora się pakować. Znika 
magia, pojawia się jakieś nieprzyjemne gmaszysko. 
„Z Sali na korytarz, z korytarza do windy” („Gdzieś 
w hotelowym korytarzu krótka chwila – przypomi-
nają się słowa piosenki Seweryna Krajewskiego). 
Czasu jest niby dużo, a i tak w pośpiechu można 
połamać nogę w trzech miejscach. Daje się czuć 
swąd palonych liści, widać deszcz na zachodzie, 
za oknami rdzę, i już chciałoby się leżeć „w piasku 
pod dębem, którego już nie ma”. Umiera też była 
lokatorka domu. „Teraz wypuszczam dla ciebie pta-
ki” – pisze Barbara Janas-Dudek – „Wciąż nie mogę 
uwierzyć, że skończyłaś się tak szybko, a napisałaś: 
zaraz wracam”.

Ma więc rację Mirka Szychowiak, choć Poetce 
z Chorzowa długo udaje się mylić tropy. Dom jako 
miejsce, skąd się wyrusza i dokąd powraca, a potem 
śmierć. Awers i rewers. Warto się przyjrzeć obu.

M  F
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Pięść, Skowyt oraz Głodujące Psy to zbiór wierszy Mate-
usza Skrzyńskiego z ostatnich dwóch lat pracy twórczej. 

Jest to proza silnie egzystencjalna, jednak bardziej przyziem-
na i codzienna niźli metafi zyczna; przedstawiona w sposób 
stosunkowo prosty, skomplikowany głównie swym czarnym 
humorem i ludzkim szaleństwem. Z mieszanki tej wypływa 
swoista melancholia myśli  i swoboda języka, choć lektura 
nie pozwala sunąć po słowach zbyt spokojnie, bo te przej-
mują i potrafi ą niespodziewanie nastraszyć powagą.

Jeśli czytasz to, kiedy jeszcze żyję
istnieje prawdopodobieństwo
że właśnie teraz sprawiam komuś
sporo kłopotu
tym zmaganiem się
i niewykluczone, że tym kimś
jestem ja.
/ Życie jak wiersz (fr.)

Skrzyński w ciekawy, niekiedy groteskowy i sur-
realistyczny sposób opisuje świat — brutalny, sarka-
styczny, łamiący zasady moralne i częściej psujący 
niż budujący międzyludzkie relacje. Choć pierwszy 
kontakt może wskazywać głównie na karykaturalność 
i wydźwięk raczej ironiczny, to kolejne wczytania się 
pokazują, że pięści, ludzkie skowyty i głodujące psy 
wcale nie muszą być metaforą, lecz prawdą, a wtedy 
wymowa świata jest o wiele bardziej przejmująca i 
niepokojąca.

Zrozumieć
zranione człowiecze
zwierzę
może tylko inne
ludzkie zwierzę.
/ Ranne zwierzę umiera na torach (fr.)

Autor, najczęściej zwięzłe myśli, przelewa w sposób 
płynny i przejrzysty. Jego wiersze są bardziej prozą 

Maciej Kaźmierczak

Pięść, skowyt oraz głodujące psy
poetycką ułożoną w wersy, krótkimi, szybkimi, lecz 
barwnymi obrazami, swoistymi powidokami wydarzeń, 
które narodziła wyobraźnia i brutalne życie. Niekiedy 
czuć myśli silniejsze — gdy mowa o duchu artysty 
i brutalności, o połączeniu sztuki z rzeczywistością 
— tu frazy budują trwalsze napięcie. Trudniej wtedy 
stwierdzić, czy ich wydźwięk jest na tyle surrealistyczny, 
że nie mógł go wymyślić los, czy wręcz przeciwnie 
— tylko on mógł wpaść na takie pomysły, dyktując 
je poecie.

Klik! Odczepiam głowę
kulam ją w jedną
w drugą stronę

Jakby spokojniej.

Jakby posiadanie jej
znów miało sens.
/ Nerwy (fr.)

Wiersze posiadają wiele fantastycznych momen-
tów, inspirujących myśli i intrygujących obrazów, choć 
patrząc na nie jako na zbiór, trzeba przyznać, że 
są one mocno nierówne stylistycznie i warsztatowo. 
Zdaje się, że nie każdy element został dopracowany 
w granicach możliwości. Raz słowa gładko płyną i 
pozwalają wpaść w swoisty czytelniczy trans, później 
jednak fonetyka zgrzyta, wyrzuca z rytmu, w który trze-
ba się znów wdrażać. Choć chwilowa chropowatość 
dźwięczności może współgrać z topornością myśli, 
które poza groteskowością rozbrzmiewają niekiedy 
absurdalnie. Choć i to wyznacznik specyficznej formy 
narracyjnej, którą można wyłowić z podobnych strof: 
„Umrę — pomyślałem. A nigdy / nie widziałem cipki 
na żywo.” Widać wpisanie się tego typu sformuło-
wań w ciąg myśli i tematów przyziemnych. Koleje  
natomiast, jak na przykład: „Kiedy chwytał rękami / 
końce desek, ten szatański kozioł / ubzdurał sobie, 

żeby rąbnąć / mnie łbem prosto w dupę / straciłem 
równowagę / i obaj padliśmy na ziemię / razem z 
płotem.” kreują infantylność wyrazu i konsternację 
odbioru. Nie widzę tu (jak i w kilku innych miejscach) 
zaplatania się absurdu sytuacyjnego, a jedynie an-
typatyczną konstrukcję.

Jezus, Gandhi, Budda, wszyscy
którzy mogliby cię uratować
już nie żyją (...)
/ Odrobina (fr.)

Na tym też polega nierówność całego tomiku — 
jedne wiersze opowiadają historie ciekawe, intrygują-
ce metaforyką i symboliką, inne natomiast przedsta-
wią sceny bez specjalnego polotu, w których trudno 
szukać sensu poza tym wykreowanym przez konkretne 
słowa. Nie mniej nie uchybia to fenomenowi, jakim 
ewidentnie jest tomik Skrzyńskiego. O ile zapowiedź, 
jakoby miał to być najbardziej kontrowersyjny debiut 
2018 roku, jest nieco przejaskrawiona, to jednak z pew-
nością jest to debiut mocny i dobitny, z potknięciami, 
lecz intrygujący i barwny (paradoksalnie również tam, 
gdzie widzimy szarość rzeczywistości — zarówno tej 
codziennej, jak i nietypowej), a przede wszystkim — 
jest wciągający i satysfakcjonujący w lekturze. Uznanie 
należy się również za uchwycenie klimatu Skowytu 
Allena Ginsberga, do którego niewątpliwie nawiązuje 
jedna z trzech części tomiku — nie tylko nazwą, ale 
przede wszystkim uczuciem przytłaczającej monstru-
alności i brutalności zła, jakim potrafi być życie — nie 
tylko w obliczu Molocha czy zwierciadeł Rockland.

Tym bardziej chylę czoła, że teksty Skrzyńskiego 
podobnie potrafią zapaść w pamięć — choć bar-
dziej wybiórczo niż całościowo. Ale to właśnie te 
najsmaczniejsze fragmenty nadają całości sens, dla 
którego warto po ten tomik sięgnąć, a potem do 
niego wracać, co jest nieuniknione.

M  K
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Podczas tegorocznych, bardzo uda-
nych – jak się ocenia - I Międzynaro-

dowych Targów Książki w Gdańsku, któ-
re zorganizowano na terenie Filharmonii 
Bałtyckiej w dniach 16-18 marca br., 
gdańskie wydawnictwo Marpress zapre-
zentowało, jako nowość, taką właśnie 
publikację – Sagę rodziny Grzeszczaków 
autorstwa Zofi i Marii Smalewskiej z Bąkowa 
Gdańskiego.

Książka ta od razu dostrzeżona 
została przez czytelników, spośród 
których zainteresowani tego rodza-
ju literaturą mogli podczas targów 
zdobyć ją z jednoczesnym autogra-
fem autorki.

Publikacja ta dla mieszkańców 
Trójmiasta ma wyjątkowe znaczenie 
ze względu na zawarte w niej tre-
ści dotyczące bezpośrednio miejsca 
akcji, jakim jest Gdańsk i jego oko-
lice.

Autorka pisząc tę sagę, posługi-
wała się materiałami o szczególnej 
wartości historycznej, jakimi były za-
piski ze starego dziennika jej prabab-
ki Laury oraz pamiętniki kilku innych 
członków rodziny, w tym wuja Jó-
zefa Grzeszczaka z Gdańska, który 
podczas II wojny światowej przeżył 
trzy kolejne niemieckie nazistowskie 
obozy śmierci (Stutthof, Sachsenhau-
sen, Nacwajler) i ciotki Jadwigi Może-
jewskiej opowiadającej wojenne losy 
przesiedleńców z Gdańska i Gdyni 
do Lublina.

Tło społeczne i wspomnienia 
wojenne nieżyjących już członków 
rodziny autorki są tylko częścią sagi, 
w której zaskakujących wręcz historii 
jest o wiele więcej. Historii wyjątko-
wo poruszających, a do tego opisa-
nych z wyjątkową atencją twórczą, 
wyczuciem, wrażliwością i lekkością 
pióra.

Ta literacka opowieść Zofii Marii 
Smalewskiej czekała na swą publika-
cję ponad sto pięćdziesiąt lat. Jest 
historią o niezwykłych losach zwy-
kłych ludzi sięgających rodowodem 
do korzeni węgiersko-polskich, ale 
jednocześnie na wskroś pomorskich, 
chociaż… czas czynił swoje, wpływa-
jąc rozmaicie na losy bohaterów. A 
mieli oni po drodze Wielką Wojnę, II 
wojnę światową, wypędzenia i licz-
ne dramaty śmierci. Ale było i wiele 
pięknych miłości oraz romantycznych 
zdarzeń, za którymi mimo swoich 
okrucieństw przebijało się życie.

Niezwykłości w tej książce jest o 
wiele więcej, a ich znaczenie uwy-
pukla fakt, iż losy autorki też zwykłymi 
nie są. Nieczęsto bowiem się zdarza, 
by ktoś miał dwie matki i dwóch oj-
ców i żeby inspiracją do napisania 
książki stały się odnalezione w starym 
kufrze na strychu domu w Witominie 
zapiski dziennika prababki. A jeszcze 
do tego, żeby bezpośrednim inspira-
torem tego jej literackiego sukcesu 
był mąż, znany autor książek o żoł-
nierzach wyklętych.

(JSS)

JSS

Nowa książka 
Zofii Marii Smalewskiej
To Saga rodziny Grzeszczaków (1865-1965), Wydawnictwo „Marpress” Gdańska, 2018, 
str. 170, oprawa miękka ze skrzydełkami
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Skończyłem przed chwilą lekturę dwutomowej książki 
autorstwa Klementyny Suchanow pt. Gombrowicz. Ja, 

geniusz (Wydawnictwo Czarne 2017) i czuję się zmuszony 
napisać parę słów, choć zastrzegam, iż nie będzie to re-
cenzja, a szczególnie nie będzie to tekst obiektywny. Praca, 
którą zmęczyłem, zapewne przybliża czytelnikom postać 
pisarza. Dwa tomy, liczące po około 600 stron każdy, za-
wierają informacje, które znawców przedmiotu, jak i miło-
śników twórczości Gombrowicza powinny prawdopodobnie 
usatysfakcjonować. Dla mnie jednak, zwłaszcza niemal od 
początku drugiego tomu, lektura stała się nieznośną męką, 
przez którą przebrnąłem wyłącznie z szacunku dla pisarza 
i z ciekawości dla jego życia. Powodem odrzucania od 
książki stali się „komuniści”, którzy z niezrozumiałych powo-
dów zaczęli się w dużych ilościach pojawiać na kartach II 
tomu tej pracy. Przy czym „komuniści” rzadko występują w 
wypowiedziach Gombrowicza, w cytatach z niego, nato-
miast pojawiają się samoistnie, jako twory przywoływane 
nieustannie przez autorkę. Nie potrafi  ona pisać o Polsce 
powojennej w kategoriach opisowych i formach stoso-
wanych ofi cjalnie lub półofi cjalnie (Polska Rzeczpospolita 
Ludowa, Polska Ludowa, nawet Polska socjalistyczna, a 
jeśli raz jest „Polska Wyzwolona” to wzięta w cudzysłów). 
Choć pojawia się „Polska przedwojenna” – czyli można po 
prostu napisać coś bez nienawiści do Polski, jakakolwiek 
była. Gombrowicz używa m.in. określenia „Kraj”. 

Klementyna Suchanow stosuje nacechowane pro-
pagandowo, a zatem nieprawdziwe, określenie „ko-
muniści”. „Komunistyczna ambasada” (a nie polska), 
„poselstwo komunistyczne”, „rządy komunistów”, „ko-
munistyczny rząd”, „komunistyczny paszport”, „zdeter-
minowani komuniści”, „pieniądze od komunistów” i tak 
na okrągło. Nie potrafi różnicować i nie rozumie, że 
do Polski po 1945 roku, a zwłaszcza po 1956 r. należy 
przypisywać różne odcienie opisu państwowej rzeczy-
wistości. Że nie była to „komunistyczna czarna dziura”, 
tylko po pierwsze nasza (moja) ojczyzna, której należy 
się choćby minimalny szacunek, a po drugie, że gdy-
by nie osiągnięcia twórcze Polski Ludowej, to dziś nie 
mówilibyśmy o polskiej szkole filmowej, polskiej szkole 

plakatu itd. A gdyby nie było sukcesów gospodarczych, 
to po transformacji ustrojowej 1989 r. kolejne rządy RP 
nie miałby czego wyprzedawać kapitalistom z Zachodu, 
jak i rodzimym. 

Bladym uzupełnieniem „komunistycznych” inwek-
tyw są „Sowieci”, „sowiecki”, jakby nie można było 
napisać poprawnie po polsku: radziecki, Rosjanie etc. 
Występuje bowiem w języku polskim zwrot „radziecki” 
i to stosowany od dawna w opisie funkcjonowania sa-
morządów miejskich, a bierze się od „rady” (miejskiej). 
Należący do rady to radziecki, np. księgi radzieckie. 
A sowiet – po rosyjsku – to właśnie polska rada, pro-
szę pani. Mniejsza o to, wiem, że takie wyjaśnianie na 
nic się zda, bo pani Suchanow uważa a priori, że jeśli 
ktoś choćby sympatyzuje z lewicą, to jest „zaczadzony 
lewicowymi ideologiami”. Nie jest „przejęty”, nie „zain-
teresowany”, ale „zaczadzony”. Czyli, jak lewica, to z 
góry „be”. Ludziom tej kategorii należy się inwektywa 
w postaci „komunizmu”, bo to określenie tak właśnie 
ma funkcjonować: obrażać, stygmatyzować.

Mądrzejsi ludzie ode mnie uznali, że w Polsce po 
II wojnie nie było komunizmu, stąd też używanie po-
wyższego określenia jest: raz – niepoprawne logicznie i 
naukowo (jeśli książka chce się prezentować jako obiek-
tywna biografia pisarza), dwa – jest wprowadzeniem 
do opisywanej rzeczywistości elementów propagandy, 
a to zdecydowanie obniża poziom tej pracy. Prof. An-
drzej Walicki (PAN, Uniwersytet Notre Dame w USA) w 
nawet w tytule wywiadu stwierdza „W Polsce nie było 
komunizmu” („Przegląd” z 2-8.12.2013). I dalej wyjaśnia: 
„Istotą zaprojektowanej przez Karola Marksa utopii ko-
munistycznej jest nie jakaś forma dyktatury politycznej, 
lecz antyrynkowy fundamentalizm postulujący całkowite 
zniesienie rynku, własności prywatnej i pieniądza”. Jak 
wiemy – przynajmniej ci, którzy mają pamięć lub dostęp 
do źródeł pozaipeenowskich – w Polsce Ludowej istnia-
ła prywatna własność rolna, funkcjonowało rzemiosło, 
z czasem pojawiła się tzw. prywatna inicjatywa, bez 
większych przeszkód funkcjonował Kościół katolicki. Jak 

O geniuszu 
na podstawie donosów

Eugeniusz Kurzawa

więc można mówić o komunizmie, czyli „antyrynkowym 
fundamentalizmie”, jak go nazywa prof. Walicki?

Ile zatem da się wytrzymać – w pozycji, która sta-
ra się udawać obiektywną – tych propagandowych 
„komunistycznych” określeń rodem z języka PiS-u i PO, 
wcześniej z języka propagandy Stanów Zjednoczonych, 
Anglii, całego Zachodu?! Siłą woli dobrnąłem do koń-
ca. Dlaczego? Przecież mogłem rzucić tę pracę w kąt 
dużo wcześniej. Potraktowałem ją jednak jak wojenne 
gadzinówki. Wiadomo było, że posługują się nieprawdą, 
ale na podstawie pewnych informacji można sobie było 
wyrobić zdanie na temat prawdziwej sytuacji okupanta 
(np. na froncie wschodnim). 

O jednostronnym – moim zdaniem, zastrzegam, bo 
to kwestia subiektywna – traktowaniu literatury polskiej, 
czyli „komunistycznej” wg K. Suchanow, świadczy zwrot 
o spotkaniu w 1967 r. „dwóch gigantów, którzy od 1951 
roku wspólnie dźwigają ciężar polskiej literatury na swo-
ich barkach” (s. 417) - Miłosza i Gombrowicza. Nie ma tu 
zastrzeżenia, iż chodzi o literaturę emigracyjną. Autorka 
biografii Gombrowicza nie zauważa tym samym, że w 
Polsce żyje taki gigant jak Tadeusz Różewicz, że tworzy 
gigant Jarosław Iwaszkiewicz (kilka razy, jak Gombrowicz 
zgłaszany do Nobla, Różewicz pewnie też), czynna jest 
literacko Wisława Szymborska – przyszła noblistka, Miron 
Białoszewski i inni wielcy. 

Lecz to jeszcze nie wszystko. W pewnym momencie 
(II tom) zaczęły się pojawiać w przypisach odwołania 
do pewnej instytucji – policji historycznej, czyli Orwellow-
skiego Ministerstwa Prawdy. Autorka znowu wykorzystała 
w książce propagandę, a konkretnie sztandarową in-
stytucję propagandową rządzącej Polską prawicy, na 
dodatek – co wydało mi się chwytem poniżej wszel-
kiej godności – powołując się w treści swej pozycji na 
donosy z teczek zgromadzonych przez wspomniane 
Ministerstwo Prawdy. Ciekawe, co by powiedział na to 
Gombrowicz... Po prostu żenujące. I smutne. Ale taka 
jest współczesna Polska, niestety...

E  K

Przystępując do lektury książki Cezarego Dobiesa Her-
bert w Toruniu – Przewodnik po latach 1947 – 1951 

dla turystów poezjojęzycznych, spodziewałem się, ujrzeć 
obrazy krzyżackiego miasta widzianego oczyma twórcy 
Pana Cogito. Zamiast tego poczułem lekkie rozczarowa-
nie. Wynikało głównie z braku odnalezienia w niniejszej 
publikacji odpowiedzi na pytanie, co skłoniło Zbigniewa 
Herberta, studenta prawa, do przybycia do Torunia? Brak 
przytoczeń, albo mała ich ilość, wierszy, spojrzeń, opinii o 
tematyce toruńskiej.

Pierwsza wzmianka dotycząca Torunia przejawia-
jącego się w twórczości Zbigniewa Herberta, ma 
miejsce na 48 i 49 stronie książki. Tekst zaczerpnięty 
z Węzła gordyjskiego i innych pism rozrzuconych 
1948 – 1998, wydanego w Warszawie w 2001 roku, 
nakładem wydawnictwa „Więź”. W tym miejscu 
warto by ów fragment przytoczyć, gdyż pokazuje on 
nie tyle piękno opisywanego przez Herberta pejzażu, 
już wtedy wyczulonego na otaczający go świat, 
ale bardziej stosunek do miasta, z którym łączył 
dalsze życiowe plany: (…) „Już kiedy jedzie się z 
Dworca Głównego z prawego brzegu Wisły pada 
na nas pierwszy urok masyw cegieł, mury, bramy, 
ostrołuki, wieże. Wróćmy po ten widok wieczorem, 
przeprawiwszy się promem na Bazarową Kępę by 
w cieniu stuletnich drzew chłonąć rzadką urodę 
miasta”.

Powyższy opis odzwierciedla, w pewien sposób, 
sytuację polityczno - gospodarczą panującą w ów-
czesnej rzeczywistości. Absencja zameldowania, 
stałości zatrudnienia, obserwacja wyższych uczelni 
przez Służby Bezpieczeństwa w poszukiwaniu wro-
gów Polski Ludowej. 

Nie dziwi, więc fakt, iż pobyt Zbigniewa Herberta 
w Toruniu trwał tak krótko, przerywany pobytami 

w Sopocie, pracą w Narodowym Banku Polskim w 
Gdyni. Jednak potrafił, w tamtym okresie, zdać eg-
zaminy i uzyskać tytuł magistra praw, który odebrał 
dopiero w 1952 roku.  

Kluczowym wydarzeniem dla dalszej drogi mło-
dego poety okazała się znajomość, jak i późniejsza 
długoletnia korespondencja, z profesorem Hen-
rykiem Elzenbergiem, jednym z najwybitniejszych 
polskich filozofów XX wieku. Ogromny szacunek, 
jakim darzył Elzenberga Herbert i vice versa, myśliciel 
z Warszawy był pod wielkim wrażeniem erudycji 
twórcy Raportu z oblężonego Miasta. Długoletnia 
przyjaźń obydwu panów, trwała do śmierci Henryka 
Elzenberga.

Następnym zagadnieniem, które mam obowią-
zek poruszyć jest, a właściwie są, wiersze Zbigniewa 
Herberta, jakowo napisane w Toruniu, w drodze 
do grodu Kopernika, w pociągu, w autobusie, na 
promie. Zapewne większość pierwszych utworów po-
etyckich autora Epilogu burzy, ogłoszonych drukiem 
w debiutanckim zbiorze poezji Struna światła pocho-
dzi z Krakowa, lub „przyszło na świat” wcześniej, we 
Lwowie. Ale co do jednego tekstu Cezary Dobies 
ma pewność, że powstał w Kościele Najświętszej 
Marii Panny w Toruniu. Utwór zatytułowany Kościół 
przepisuje poniżej w całości.

Kościół

W kamiennym lesie katedry
pod czaszką sklepieniem i niebem
godzina wstrzymanych zegarów
popiół spalonych traw
niepewne wiązania szeptów

westchnienia do chleba naszego
na górze żebra marmurów
kamienne morze i ląd

milczenie posadzki na której
kwitną włosy grzesznicy
pora samotna jak ziarno
rozsadza opokę i dno

w brzozowym lesie organów
zagubił kantyczkę Sebastian
an ja znalazł i poszli
przytuleni skrzydłami

on był tu także lecz milczał
zagasił ołtarz jak zachód
puszystej łące powietrza
stopy zostawił świat       

W książce nie brak zdjęć miejsc, w których w la-
tach 1947 – 1951 przebywał Zbigniew Herbert – Col-
legium Minus (Harmonijka), Collegium Maius, wraz z 
wnętrzem, dom przy ul. Grudziądzkiej, gdzie mieszkał 
profesor Henryk Elzenberg, Kościół Najświętszej Marii 
Panny, pierwszy powojenny bar mleczny w Toruniu, 
tam podobno miał jadać poeta. Jak również dawny 
Dom Akademicki nr 2. A także dwie stancje, punkty 
tymczasowego zamieszkania pisarza ze Lwowa: dom 
przy ul. Legionów 16, mieszkał tam Waldemar Voise, 
kamiennica przy ul. Konopnickiej 22. Na pierwszym pię-
trze, pod numerem 4 Herbert wynajmował pokój od 
doktora Czesława Skopowskiego (przyp. autora).

Na zakończenie zacytuje ostatnią wypowiedź Zbi-
gniewa Herberta na temat Torunia. Fragment kończy 
pierwszą część książki i zarazem oddziela profanum 
od sacrum: „A wystarczy dzień, dwa, aby je poznać 
i poznawszy zaprzyjaźnić się a może nawet poko-
chać”.

P  M. W
Cezary Dobies Herbert w Toruniu – Przewodnik po latach 
1947-1951 dla turystów poezjojęzycznych Wydawnictwo Tako, 
Toruń 2006

Obrazowy Toruń
Paweł M. Wiśniewski
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Do salonu mych myśli wkracza dyskretnie ten oto Autor. 
Nazwany już: poetą z urodzenia, Homerem z Wrocławia, 

bardem, pieśniarzem, poetą ptakiem czy człowiekiem orkie-
strą. Patrzę na Niego ... i widzę... Cały przecież jest poezją, 
jest cały z poezji, na poezję patrzy z najgłębszą miłością 
tego świata. Tego i zapewne ... tamtego świata...

- Patrzy?... 
Ależ tak, On patrzy. Patrzy najdzielniej i najmocniej 

jak potrafi. Patrzy przecież inaczej, ale patrzy jakoś 
tak czule i wnikliwie... a przy okazji stanowczo. Zawsze 
wiedział dokąd zmierza. To Niebo Poetów, poza drugą 
stroną tęczy, kraina szczęśliwa i nieśmiertelna. On nie 
boi się nieśmiertelności.

Patrzy sobie wzrokiem hardym, / silnym, władczym, 
bardzo twardym, / i spojrzeniem swym stalowym, / 
jakby ciągle nie gotowym (...), / jakby światem tym 
zawładnął / jakby świata sen przygarnął / i połamał 
serc podkowy. / Czapki nasze z mądrej głowy. / Drogie 
Panie i Panowie ... / Oto nadszedł On, w tym słowie... 
/ Czy nas zbawi, czy rozbawi, czy przybliży wieczne 
sprawy? Tego nie wiem drogi gościu ...

Żeby zrozumieć i ogarnąć całe wyrafinowanie, 
specyfikę oraz twórczość tego Autora musimy się cof-
nąć ponad siedemdziesiąt lat wstecz do polskiego 
Lwowa roku 1942, w którym dziewięcioletni chłopiec 
został siłą rzeczy wciągnięty w tę okropną wojen-
ną zawieruchę i dla ocalenia wielkiej sprawy został 
łącznikiem Armii Krajowej. Gestapo i Niemcy nie mieli 
dlań litości. Okrutnie pobity traci wzrok ... taką cenę 
płaci za wolność naszą i waszą... za wiarę w ideały, 
za swój romantyzm. Przyjdzie mu teraz nieść bagaż 
tego szaleństwa już stale.

Po latach chłopiec ten, nasz Autor, pisze taki oto, 
przejmujący wiersz:

Mamo ja nie płaczę
bo twardy jestem jak kamień
ale kamieniem być nie łatwo
gdy się nie widzi czy jest światło

Oto stoi przed Tobą ten przedziwny, czuły i na 
wskroś przepełniony słowem Autor, On - Andrzej (nie-
którzy mawiają - Wielki) Bartyński oraz jego wierna i 
wytrwała muza (Żona) Krzysia wraz z kontredansem 
bogactwa myśli i wykreowanych postaci Salonu Jego 
Myśli ... które wciąż wytrwale spisuje, od dłuższego 
już czasu, dla „Gazety Kulturalnej” Andrzeja Dębkow-
skiego, no i oczywiście dla nas, czytelników – dzieląc 
się z nami tym fascynującym i nierealnym światem, 
wytworem Jego nieposkromionej wyobraźni, afirmacji 
radości, poezji, życia i przyjaźni. Słowa te nasz Autor 
– Andrzej Bartyński traktuje bardzo poważnie. Z całą, 
rzekłbym, powagą na jaką swym ciężarem gatunko-
wym oraz niesioną treścią słowa te zasługują. 

 
Życie, radość, poezja i przyjaźń. Te cztery. Nic 

więcej. 
(...w imię radości życia, poezji i przyjaźni zapraszam 

na ucztę motyla – taką dedykację otrzymaliśmy z 
Jagusią w tomie „Uczta motyla” od Andrzeja...)

Niczego więcej nie potrzebujemy, my, poeci, czy 
też te nasze karkołomne drogi do nieba, te nasze 
obolałe, niespełnione marzenia, i nasze zadziwiające 
spojrzenia w przyszłość  i w przeszłość, czy też nasza 
gorąca, żarliwa miłość. Może jeszcze tylko potrzebu-
jemy odrobinę nadziei, tak, jeszcze tylko Jej tutaj dziś 
jakby trochę brakuje, choć karmimy się Nią wbrew 
rozsądkowi...

„A w salonie mych myśli każdy jak chce sobie myśli 
i gdy pozwala mu na to rozsądek wie, że się kończy 
każdy początek”

Oto pisze nam Andrzej Bartyński, jakby drwi z nas, 
zakaża nas, hałasuje nam i wciąga nas w wir – ra-
dości, poezji, życia i przyjaźni, tym czterem – wbrew 
wszystkiemu.  

To jest niesamowite: jak bawi się słowem, jak 
żongluje rytmem, rymem i metaforą, jak maluje nam 
słowem i stwarza jakiś fantastyczny, postmoderni-
styczny obraz, jak bawi się współczesnym językiem, 
jego zmysłowością, kontekstem, fleksyjnością i oto-
czeniem, kontekstem społecznym, czy też wręcz 
medialnym, jak splata losy słów, z losami świata, 
jak scala toczącą się za oknem codzienność, z 
wydarzającą się w telewizorze i w realu jakiąś hi-
storią, ze swoimi przedziwnymi, niepowtarzalnymi i 
niesamowitymi bohaterami właściwymi tylko Jego 
ekscytującym doznaniom: głosem zza pieca, okien-
ną framugą, rozległą podłogą, ależ oczywiście i 
jakżeby inaczej – bohaterom z krwi, kości i ducha 
- z filozofem Panem Nietworem, z jego wiernym 
asystentem Danielem Spanielem, z błękitnooką i 
złotowłosą Wiosną, czy w końcu z piwnooką, jak 
heban czarnowłosą Luną. I wreszcie wszędzie jest 
tam obecny i dyrygujący całością On, nasz wciąż 
zadziwiający Autor oraz ten wytworny, przedziwny, 
nowatorski Salon Jego Myśli.

Mieliśmy oto, przez ostatnie kilka lat okazję być 
obserwatorami oraz wręcz (w pewnym sensie) współ-
twórcami żywej tkanki tworzenia się książki. Książki, 
która może przecież (a nawet powinna) powstać z 
tych tętniących życiem felietonów. Mieliśmy szan-
sę widzieć, czuć i wnikać w tę wyjątkową księgę 
życia naszego Autora, tworzoną jakby „na żywo”, 
gdzie autor ten aktywnie konfrontował siebie i swój 
wyjątkowy wszechświat z całym naszym marnym i 
ograniczonym wymiarem świata, gdzie autor ten 
rozniecał rytmicznie i miarowo swój unikatowy, pulsu-
jący inną rzeczywistością kosmos oraz odmienną od 
naszej, realność nierealności – kreując ponoć wręcz 
nowy gatunek literacki - felietoemat (jak nazwał go 
kreatywnie i twórczo Henryk Gała) i publikując go 
miesiąc w miesiąc w „Gazecie Kulturalnej”. 

Ależ tak. Autor był uparty. I był dzielny. Nieza-
chwiany w swej determinacji. Stworzył sobie na uży-
tek doszlifowania efektu finalnego taką mikro mar-
ketingową grupę docelową (badawczą) w postaci 
kilku (nazwijmy to) „wybrańców” i konsekwentnie 
odpytywał nas: ... z wrażeń, robił nam kartkówki z 
myśli, kazał snuć wypracowania z przeżyć, testo-
wał nas jak papierek lakmusowy życia w obliczu 
malowanego słowem obrazu. Malowanego Jego 
słowem, Jego wyobraźnią, z jego przedziwnego, ska-
leczonego (przecież) świata, jego puszystej, bujnej, 
niekiełznanej fantazji, jego morfologicznych wręcz 
wizji, aż wreszcie jego własnej mitologii. Niektórzy 
się na tym potknęli, niektórzy nie wytrzymali i nagle 
wysiedli w pół drogi, niektórzy nie ogarnęli cierpliwie 
całości, nie nadążyli za tym literackim (było, nie 
było) wyzwaniem. Nie zrozumieli oni Autora. Często 
nieświadomie. Brakło im właśnie wyobraźni. A tu 
trzeba było być wizjonerem. Z całym bogactwem 
otwartości na odmienność, na nowatorstwo, na sztu-
kę, gdyż tak się właśnie tworzy się prawdziwą sztukę 
w dzisiejszym świecie. 

To świat (ten zwyczajny, za oknem) – nie zaprze-
czajmy – w którym wszystko już było. Zatem tylko 
odwagą, brawurą oraz formami eksperymentalnymi 
możemy kreować nowe światy i nowe estetyki i nowe 
lądy odkrywać... Być dziś kapitanem na tym stat-
ku, na wzburzonym oceanie rzeczywistości, wobec 
sztuki, wciąż żywej i tajemniczej, w którą wierzymy i 
która pozwala nam żyć i czekać na jutro, w świe-
cie, w którym formy komunikacji przerosły uczucia, 
w którym chaos informacji i natłok obrazów zabija 
wszelkie myśli, w którym wirtualność dyskredytuje 
dotyk. W takim właśnie świecie mistyka Salonu Jego 

Myśli jawi się jako coś niesłychanego. Jest jednak 
coś jeszcze...

Do salonu mych myśli wkroczył więc ponownie 
On – ten przedziwny Autor, Andrzej Bartyński i po-
wiedział:

Mamo ja nie płaczę
bo twardy jestem jak kamień
ale kamieniem być nie łatwo
gdy się nie widzi czy jest światło
w życiu oczy mieć warto 
a ja mam tylko noc i noc

I opowiedział nam więc Autor o swym całym 
bogactwie tej nocy - o głosie zza pieca, o okiennej 
framudze, o rozległej podłodze, o Wiośnie, Lunie oraz 
o heroinie Krzysi – aniele codzienności. Opowiedział o 
radości,  o życiu,  o poezji i o przyjaźni, opowiedział 
o tej jakże niecodziennej codzienności, o toczącym 
się wobec losu framugi i podłogi życiu świata oraz 
wreszcie opowiedział całą poetyczną prawdę o so-
bie – poecie z urodzenia jak już Wam kiedyś opo-
wiadałem, jak ukuł to przepięknie określenie krytyk 
literacki Staś Grabowski opowiadając z kolei o trzech 
niesamowitych poetach z urodzenia – Nowaku, Twar-
dowskim i Bartyńskim. 

   Dane mi było poznać tego trzeciego, dziś od-
ważę się napisać, naszego (z moją kochaną Żoną 
Jadwigą) przyjaciela Andrzeja Bartyńskiego i dzięku-
ję światu, losowi i Opatrzności za tę ewentualność, 
która wydarzyła nam się w życiu, że na swej drodze 
dane nam było się spotkać i polubić. Bo nic w życiu 
nie dzieje się przypadkiem i nic przypadkiem nie jest 
– jest w tym życiu jakiś nieodkryty wciąż cel, jakieś 
światło, jakaś nadzieja, jakaś determinacja zdarzeń i 
wydarzeń. Są coraz dziwniejsze salony naszych myśli 
i coraz to nowe równoległe wszechświaty materii i 
antymaterii, czarne dziury, meandry i zakamarki słów 
i względne bezwzględności naszych: cudów, wiar i 
uniesień. Nad wszystkim tym zaś czuwa zmysłowa i 
wielka Poezja,  ta pani czuła, acz stanowcza, pani 
otwarta na wybrańców i dla wielu dalece niedo-
stępna, pani przypadkowości, i determinacji, pani 
szalona i fascynująca - w swej zaraźliwości, w swej 
chorobliwości, w swej zakaźności – kogo tknie już 
nie puszcza.

W salonie mych myśli, pod dywanem ciszy, ażeby 
nikt nie usłyszał, woła sobie rozległa podłoga – czy 
my tylko boimy się Boga? Boga, którego nikt, nigdy 
nie widział... nie słyszał, czy też nachodzi nas prze-
dziwna trwoga, trwoga wkraczania ... w Tajemnicę. 
Oto dylemat życia.

Mamo ja nie płaczę wiedz to
mówiłaś do mnie – synku walcz
walczyłem zawsze nadal walczę
Mamo patrz ja nie płaczę
musisz być silny jak Herkules
mówiłaś Mamo do mnie czule
Mamo ja nie płaczę w ogóle
tylko czasami ktoś powie w głos
nie widzieć świata co za los !

Mamo ja nie płaczę
czasami zamyślę się przez chwilę
czy świat jest piękny i to tyle

(fragment wiersza Andrzeja Bartyńskiego 
„Jak kamień” z tomu Uczta motyla 2014)

W końcu, po lekturze felietoematów Bartyńskiego 
dochodzimy do wniosku, że życie to coś więcej niż 

Andrzej Walter

Mamo, ja nie płaczę
(choć nieraz wiem, że wszystko może być inaczej...)
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Chyba nie można zważyć poezji – zauważa Andrzej 
Walter w swoim znaczącym, najnowszym tomie „Cię-

żar właściwy”. I dochodzi do wniosku, że Może warto 
jedynie pytać/ o jej ciężar właściwy... To pytanie sta-
je się leitmotivem wszystkich utworów zawartych w tej 
książce. Pytanie może nie stawiane wprost. To byłoby 
niejako naiwnością, jak naiwnością byłoby dawanie 
jakichkolwiek odpowiedzi. To raczej niepokój wynikający 
z braku odpowiedzi, z poczucie niedoskonałości słowa, 
które nie jest w stanie do końca określać i nazywać, a 
co najwyżej sygnalizować niedoskonałość poetyckie-
go tworzywa i niemożność wyrażania całej złożoności 
bytu.  I właśnie pomiędzy poczuciem niedoskonałości 
a potrzebą wyrażania rzeczywistości – w tej osobliwej 
szczelinie – ukrywa się poezja. Tam jej poszukuje Andrzej 
Walter.

Nie trzeba dodawać, że jest to poezja nie-
dosłowna. Autor operuje obrazami, nastrojami, 
zróżnicowanymi klimatami. Niekiedy o sprawach 
oczywistych mówi językiem nieoczywistym. Wie, 
że na tym polega sztuka słowa; Walter posiadł 
ją w stopniu doskonałym.

Podmiot liryczny powiada, najpierw czuł, iż sło-
wa są zasłoną, za którą można się ukryć, zama-
skować swoje rany, potem doszedł do wniosku, 
że jednak one są „orężem wieczności”, a więc 
niejako zapewniają nieśmiertelność, przynajmniej 
duchową. Wreszcie słowa stały się ukojeniem, 
ale też nie do końca. Być może – zwierza się 
podmiot liryczny – są „tylko śladem losu Wszech-
świata”. Paradoksalnie: pewność także pozostaje 
niepewna.

Świat otaczający poetę wydaje się być 
umowny. Zbliżamy się, oscylujemy wokół Prawdy, 
czerpiemy z niej światło i ciepło, ale gdybyśmy 
przekroczyli dystans, spalimy się, jak spaliła by się 
Ziemia, gdyby dotknęła samego słońca. Ale tutaj 
przekroczenie owego dystansu jest niemożliwe.

Jaki więc sens jest w uprawianiu poezji? Czy 
to tylko igrzyska próżności i zadufania? Andrzej 
Walter ma na to niejaką „receptę”:

Trzeba ocalić naiwność. Ratować dzieci spod kół 
rozpędzonych
ciężarówek i nasycać sobą trakty, gdzie dobrze się 
bawią
poławiacze rzeczywistości. Ratować sny przed marą
i cieniem oraz kluczyć w labiryntach mutacji ma-
sowych 
złudzeń.
Trzeba być.

To „bycie”, ma charakter nie tylko biologiczny. 

Poskramianie słów
Rzeczy także „są”. Cechą egzystencji jest świado-
mość. Świadomość samego siebie, ale i zjawisk 
kulturowych, które niegdyś były, są wokół nas, i 
będą po naszym ziemskim życiu. To ślady, które 
na swoją miarę zostawia każdy z nas. A zwłaszcza 
poeta, który:

...jak dziecko
nazywa wszechświat
drogą
i ścieżką w nieznane

„Pra-poznaniem” było pierwotne nazywanie świa-
ta i rzeczy. Potem –  tego, co nieuchwytne: śmierci, 
życia duchowego, tworzenie rozbudowanych sys-
temów filozoficznych, koncepcji eschatologicznych. 
Które w gruncie rzeczy niczego nie zmieniają, bo 
i one konstruowane są na miarę wyobraźni, oraz 
intuicji człowieka. Te rozważania poety nie poddają 
jednak w wątpliwość sensu poezji, sztuki w ogóle. 
Bo przecież wszystko się powtarza:

Groby wstają i tańczą,
ziemia idzie do nieba,
a niebo jest chmurą,
a my znów dziećmi, a my,
my łatwopalni

tlimy się tak pięknie.

Poezja Waltera jest bardzo gęsta, nasycona zna-
czeniami, ale „sprawdzalna”. Poeta stosuje bardzo 
ekspresyjne obrazy, niedomówienia, zaprasza czy-
telnika nie tylko do dialogu, ale do swoistego współ-
tworzenia poezji. Wywołuje w odbiorcy określone 
refleksje, którymi umiejętnie steruje. Odbiorca nie 
czuje się w tym wszystkim zagubiony – w gąszczu 
obrazów, metafor, znaczeń. To poezja zakorzenio-
na w konkrecie. Mówi o sprawach, które dotyczą 
wszystkich. Odnosi się ona jednocześnie do inte-
lektu i wyobraźni. Język jej jest komunikatywny (o 
ile można go sprowadzać do komunikatywności), 
oszczędny.

Pomimo prób wchodzenia w światy niewyra-
żalne jest to poezja odnosząca się do desygna-
tów. „Dom”, „książka”, „zegar” to również rzeczy 
istniejące na swój sposób, choć odmiennie od 
człowieka. Mające jednak wpływ na jego życie. 
Są to niekiedy „żywe zegary”. Każdy z nas nosi 
je w sobie. Poezja Waltera często zwraca się ku 
owym „zegarom”, chce zbliżyć się do tajemnicy 

wskazówek, by dowiedzieć się, która to godzina, 
jak daleko jeszcze do kresu ostatecznego. Tego 
się nie dowiemy, ale to egzystencjalne pytanie 
stale nas nurtuje. I ta niepewność, owa tajemnica, 
jest obecna w podskórnym nurcie wierszy Walte-
ra, który w zasadzie podobnych wątpliwości nie 
artykułuje wprost.

Ważny też jest tutaj bezpośredni adresat wiersza. 
Często najbliższa osoba:

Uczę się milczeć i zasypiać
przy kołysance twoich
myśli.

Milczeć całym ciałem,
a jednak niedostrzegalnie drżeć,
kiedy wsuwasz
ciepłą dłoń
w moją dłoń.

Utwór ten ma pozór erotyku. I jest nim do pewnego 
stopnia. Ale nie do końca:

Uczę się też powoli obumierać,
aby bardziej żyć.

I tu poeta znowu wkracza na tereny egzysten-
cji oraz eschatologii. Jest to zarazem wiersz o na-
dziei; nadziei przetrwania bez względu na formę 
istnienia.

Wiersze Andrzeja Waltera zawsze zakorzenione 
są w tym, co podmiot liryczny przeczuwa intuicyjnie. 
To zaś, co dosłowne jest widoczne na powierzchni, 
staje się zaledwie sygnałem tego, co w tej przeczu-
wanej rzeczywistości jest najbardziej wartościowe, 
bo niezniszczalne.

Tak więc w wielopłaszczyznowej poezji Walte-
ra są dwa światy: świat sprawdzalnego konkretu 
oraz owa rzeczywistość – nie abstrakcyjna – ale 
ta niemal sakralna, choć słowo sacrum nie jest 
tu w pełni adekwatne. Trzecim światem jest sło-
wo, którego odkrywanie i swoiste „poskramianie” 
jest również fascynującą przygodą. Zapisaną w 
utworach Andrzeja Waltera w sposób ekspresyjny 
i przekonujący.

S  J

Andrzej Walter: Ciężar właściwy. 
Wydawnictwo Adam Marszałek, 

Toruń 2017, s. 98.

Stefan Jurkowski

zapełnianie dni obecnością, że śmierć to coś więcej 
niż tylko pożegnanie, a być i trwać to o wiele więcej 
niż beznamiętne przekształcanie materii w energię. 
Liczy się nie: odkrywanie nowych obszarów, przestrzeni 
i lądów, a waga i ciężar i powaga obłaskawiania 
oraz zaprzyjaźniania się z tym wszystkim co mamy 
jakby pod ręką, na wyciągnięcie tejże ręki. Liczy się 
radość intymności, przestrzeń dotyku, smaku, barwy i 
koloru, którym można wyrazić prawie wszystko. Taka 
egzystencja oraz jej opis, wytrawny, słowotwórczy 
fenomen wszechświata pozwala nam zapoznać się 
właśnie z nowym światem, tak nam niedostępnym 
światem, jakże tajemnym i fascynującym światem 
Salonu Jego Myśli. Ten Salon jest przebogaty. 

O świecie więcej powie nam w nim kielich wina 

wzniesiony w doborowym towarzystwie niż tysiące 
słów, faktów czy wydarzeń. W tle tego niesamowi-
tego Salonu wydarza się świat prawdziwy, ten dla 
wszystkich, jakby przemyka gdzieś tam, często wraz z 
doniosłością wielu wydarzeń, osób oraz toczącej się 
pomimo, naszej jedynej i niepowtarzalnej historii. To 
niezbędne przecież tło stanowi jedynie punkt odnie-
sienia i ustawiony on jest jednocześnie we właściwej 
znaczeniu proporcji. I zawsze w Salonie tym wygry-
wają: radość, poezja, życie oraz dobroć. 

W tym kontekście nasza bezradność wobec prze-
mijania, nasza bezsilność wobec nieuchronności otrzy-
mują potężny oręż siły prawdziwego człowieczeństwa 
wobec natury i jej bezwzględnych praw. To wielka 
rzecz. Poczuć to przez chwilę i jak wiatr w żagle zła-

pać o wiele więcej nadziei, aby odważniej wejść w 
jutro. Tak działają między innymi „Rozmowy na globie 
– człowieka o sobie”.

I tylko czasami, u schyłku dnia, kiedy znów coś się 
kończy, kiedy znów słabnie siła słów i kiedy nadchodzi 
noc i noc - myślę sobie... –

- Mamo, ja nie płaczę, choć wiem, że wszystko 
może być inaczej, a świat ten wciąż przemija, to 
... twardy jestem jak kamień, choć kamieniem być 
niełatwo, kiedy gaśnie poezji światło ...

A  W
Andrzej Bartyński „Rozmowy na globie” – człowieka o sobie. 
Felietoematy publikowane w miesięczniku „Gazeta Kulturalna” 
Andrzeja Dębkowskiego
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Komfort recenzowania cudzych utworów, bez względu 
na ich przynależność do gatunków literackich, jest nie-

bywały. Możemy wybierać interesujące cząstki całości, 
wyrażać negatywne, bądź pozytywne opinie. Czasami 
przedstawiane poglądy nie do końca muszą przypaść do 
gustów czytelników, ale zawsze pewna grupa będzie do 
niego powracać.

Idealnym przykładem na potwierdzenie powyższej 
tezy jest książka Artura Nowaczewskiego Trzy miasta, 
trzy pokolenia (2006). Zanim rozpocznę omawianie 
publikacji autora Commodore 64, odwołam się do 
własnych doświadczeń związanych z Trójmiastem.

W Gdańsku, Gdyni i w Sopocie miałem przyjem-
ność przebywać, jak do tej pory, trzykrotnie. Primo w 
maju 2011 roku, secundo w lipcu 2012 roku i arieto 
na przełomie czerwca i lipca roku ubiegłego. Pod-
czas pierwszego pobytu Gdańsk wydał mi się mia-
stem szarym, ponurym, pozbawionym „gospodarskiej 
ręki”. Gdynia tętniła życiem, białe fasady budynków, 
przepiękny deptak, przy którym przycumowano ORP 
„Błyskawicę”, „Dar Pomorza”, dostępne dla zwiedza-
jących. A Sopot? W Sopocie urzekło mnie największe 
w Europie molo. Pamiętam, że było wyjątkowo upal-
nie. Fale delikatnie podmywały podpory drewnianej 
konstrukcji.

W trakcie drugiej wizyty, mieszkając zaledwie kilka 
metrów od plaży, skorzystałem z okazji i  popłynąłem 
„Żeglugą Gdańską”. Reja odbył się po akwenie Zatoki 
Gdańskiej. Zwiedziłem suche i mokre doki i przede 
wszystkim ogromną przestrzeń, na której mogą za-
wracać największe kontenerowce.    

Trzeci pobyt ograniczył się jedynie do Gdyni, oraz 
tuż przed samym wyjazdem z Trójmiasta, do Gdańska. 
Akurat trafiłem na Jarmark Dominikański. Czytelnik 
zapewne stwierdzi, że wyjazd mógł być nudny. Nie, 
przeciwnie. Odwiedzenie Gdyńskiego Akwarium, wy-
prawa morska na Półwysep Helski, wizyta w Fokarium 
na Helu, to wszystko sprawiło niebywałą radość. 

W niniejszym szkicu nie poruszę, licząc na wyro-
zumiałość, wysokiej amplitudy postaci, przewijającej 
się na kartach debiutanckiej książki eseistycznej Ar-
tura Nowaczewskiego. Skoncentruje się bardziej na 
spostrzeżeniach autora Dwóch lat w Phenianie, jak 
i twórców „trzech pokoleń”.

Najbardziej znaną autorką Wybrzeża w PRL-u, zaj-
mującą się literaturą rozrywkową, była Stanisława 
Fleszarowa - Muskat (1919 - 1989). Reprezentantka 
pokolenia zrodzonego w międzywojniu podporząd-
kowała swoją twórczość „problematyce wybrzeżowej 
i morskiej”: Lato nagich dziewcząt (1960), Milionerzy 
(1961), Kochankowie róży wiatru (1961).. W opinii 
autorki Czterech mężczyzn na brzegu lasu, każde z 

nadbałtyckich miast posiada oddzielny charakter. 
Potwierdzają to fragmenty książki Trzy miasta, trzy 
pokolenia. (...) „Stosunek Fleszarowej do Gdańska 
jest negatywny, Gdański to przestrzeń zła, skażona 
przez hitleryzm i niegościnna. „Dobrym” miastem jest 
natomiast Gdynia - młoda, dynamiczna, jako prze-
strzeń egzystencji sytuująca się we współczesności, 
dobrze oddająca nowoczesnego ducha, przyjazna, 
pozwalająca się przybyszom łatwo zakorzenić. No-
wość i świeżość jest wpisana w naturę tego miasta, 
inaczej niż w starym, ponurym Gdańsku, który nosi na 
sobie piętno historii”. (...) „Mieszkać w Gdyni ozna-
cza ni mniej ni więcej tylko być mieszkańcem Polski, 
takiej jaka odrodziła się w 1918 roku. (...) Sopot jest 
tu przedstawiony jako modne, snobistyczne uzdro-
wisko, kojarzone z odbywającym się tam festiwalem 
piosenki”.

Przedstawicielem „nowego nurtu” jest Paweł 
Huelle. Pisarz urodzony w 1957 roku w Gdańsku. W 
swoich powieściach nakreśla problematykę prze-
mijania, powrotu do czasów, kiedy świat wydawał 
się prostszy. Mali chłopcy, tacy jak bohater Weiner 
Davidka zostali obdarzeni nadprzyrodzonymi moca-
mi. Twórczość autora Mercedesa-Benza. Z litów do 
Hrabala cechuję niezwykła dbałość o każdy naj-
mniejszy szczegół. Odtwarzana rzeczywistość toczy 
się na wielu płaszczyznach. Najdrobniejszy detal, jest 
ważny „bo wszystko jest ważne, każdy obraz, dźwięk, 
zapach, smak”. Nic nie powinno pozostawać przy-
padkowi, nawet jeśli, tak jak w Weinerze Dawidku, 
akcja rozgrywa się w innej przestrzeni, niż w tej, do 
której jesteśmy przyzwyczajeni. 

Reprezentantem najmłodszego, „trzeciego po-
kolenia” jest Wojciech Wencel (1972).  Poeta, felie-
tonista, eseista, krytyk literacki, gdańszczanin. Skła-
da w swojej twórczości nie tylko hołd przodkom De 
profundia (2010), ale także odwołuje się do zjawisk 
zakrawających na futurologię Niebo w gębie (2010). 
Wencel od samego początku próbował pogodzić ze 
sobą dwa kierunki literatury: klasyczny i chrześcijań-
ski, podkreślając przy tym chrześcijańskie powinności 
literatury. Nie to jednak interesuje Nowaczewskiego. 
Bardziej zwraca uwagę czytelnika nie na „poetyckie 
postulaty”, ale na „samą zakorzenioną w kaszubskim 
obrazie poezję. Współistnieją w niej motywy korzen-
ne, religijne, prywatne, muzyczne, malarskie”. Cen-
trum świata autora Ody do śliwowicy (2012) stanowi 
Gdańsk - Matarnia. Ta niewielka wioska, z czasem 
wchłonięta przez aglomerację betonowych kolosów, 
miejsce zetknięcia się kultur, jest niejako zatrzymane 
w czasie, tak jakby czas nie istniał w tej konkretnej 
społeczności.   

Artur Nowaczewski zwraca uwagę na kwestie do-
tyczące życia literackiego, jakie wykształciło się po II 
wojnie światowej na terenie Trójmiasta. Młodzi twórcy 
łączyli się w grupy poetyckie. Najważniejszą z nich 
była „Współczesność”. Zaczęto wydawać czasopismo 
literackie „Literaria”, powstało ciekawe graficznie Wy-
dawnictwo Morskie, na którego łamach publikowali 
m.in.: Franciszek Fenikowski (1922-1982), Bolesław Fac 
(1929-2000).. Ogromną zasługą wykazali się gdańscy 
pisarze. Przy ich nieocenionym udziale powołano do 
życia almanach środowisk twórczych „Punkt”. W dwu-
nastym numerze zbiorku, zostały opublikowane i przez 
co utrwalone dla potomności, przełomowe dni w 
historii Stoczni Gdańskiej. Kroniki, relacje, zapisy zwy-
kłych robotników „zostały uzupełnione przez zebraną 
naprędce poezję”. Wszystkie teksty, niejednokrotnie 
anonimowe, sąsiadowały z utworami uznanych au-
torów. Zebrany w ten sposób materiał stanowi dziś 
niebagatelny dokument tamtych czasów.

Autor Konfesji i tradycji wspomina w książce o 
fenomenie dwumiesięcznika literackiego „TOPOS”. 
Pismo założone w 1993 roku przez Krzysztofa Kuczkow-
skiego, redaktora naczelnego sopockiego periodyku. 
Czasopismo skupia parę ciekawych nazwisk starszego 
pokolenia np: Zbigniew Jankowski (1931), Kazimierz 
Nowosielski (1948), Krzysztof Kuczkowski (1955), Woj-
ciech Fulek (1957), Wojciech Kass (1964). Pomimo, 
że cechuje ich odmienny poetycki styl, różny język 
to „wszystkich można określić jako tradycjonalistów 
wyprowadzających swoje spojrzenia na świat z chrze-
ścijańskiego systemu wartości”. Do grona publikują-
cych na kartach „TOPOSU” zaliczyć należy również 
młodszych poetów, krytyków m.in.: Przemysława Da-
kowicza (1977), Adriana Glenia (1977), Artura Nowa-
czewskiego (1978).   

Pozostało jeszcze kilka słów podsumowania. Artur 
Nowaczewski jest nie tylko poetą. Książka Trzy miasta, 
trzy pokolenia znakomicie obrazuje talent krytyczno - 
literacki autora Elegii na Iana Curtisa. Trójmiejski tryptyk 
jest pokazany w sposób nader dojrzały, zważywszy 
na to, że autor podczas pisania omawianej publikacji 
miał niespełna 28 lat. Już na sam koniec przytoczę 
ostatni fragment, który dla mnie, osobiście, stanowi 
nie tyle wstęp do Trzech miast..., lecz klucz do jej 
zrozumienia: „Zadaniem lokalnej literatury pozostają-
cej na usługach komunistycznej władzy było nadać 
odzyskanemu Gdańskowi polską tożsamość. Dodajmy: 
tożsamość pozostającą w gestii historii i polityki”.

P  M. W

Artur Nowaczewski Trzy miasta, trzy pokolenia Wydawnictwo 
Oskar, Gdańsk 2006

Paweł M. Wiśniewski

Trójmiejski tryptyk
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Są zdarzenia, po których nic nie jest już takie 
samo, jak przedtem – o tym  właśnie jest ta 

książka. Bo oto dzieje się coś, co całkowicie 
burzy mikrokosmos czyjegoś życia. Co prawda 
najpierw jest nadzieja, że rozdartą rzeczywistość 
uda się jakoś scalić, ale szybko okazuje się, że 
nic z tego. Stało się zbyt dużo, zdarzyło się coś 
nazbyt dotkliwego. Scalenia, choćby nie wia-
domo jak się starać, już nie będzie. Będzie już 
tylko rozpad. Powolny, ale tym bardziej dotkliwy, 
bo tym dokładniej ukazujący jego (rozpadu) 
trzewia.

Jacobo, jeden z trzech synów w rodzi-
nie kolumbijskiego malarza mieszkającego 
w Nowym Jorku, ulega wypadkowi. Jest 
on na tyle poważny, że chłopak zostaje 
kaleką. Bóle, jakie go odtąd nawiedzają, 
są tak dotkliwe, iż Jacobo decyduje się 
na eutanazję. Swych cierpień nie jest już 
bowiem dłużej znieść. Rodzina – będąca 
świadkiem jego beznadziejnej walki – to 
akceptuje.

Chory syn w towarzystwie swego bra-
ta Pabla via Chicago leci do ośrodka w 
Portland, w który na własne życzenie ma 
rozstać się z życiem (cierpieniem). Rodzi-
ce – malarz i jego żona Sara – czekają 
pod telefonem na wiadomość, iż letalny 
zastrzyk o z góry zaplanowanej godzinie 
został wykonany. Szanują decyzję syna, ale 
do ostatniej chwili mają nadzieję, że chło-
pak w ostatnim momencie wycofa się, że 
stchórzy. Ale tak się nie dzieje. Jacobo w 
portlandzkiej klinice rozstaje się z życiem.

Potem już nic nie wraca do normy w 
życiu rodziny kolumbijskiego malarza. Sara, 
matka Jacoba, umiera – najprawdopodob-
niej ze smutku, albo przez chorobę, która 
swe źródło ma w smutku. A on sam powoli 
ślepnie. Dla malarza równoznaczne jest to 
ze śmiercią – śmiercią za życia. Problem 
„trudnego światła” – załamywania się sło-
necznych promieni w wodzie w momen-
cie, gdy śruba silnika motorówki zaczyna 
swoją pracę (sic!), z którym jako malarz 
od wielu lat się zmagał, pozostanie nieroz-
wiązany. Być może dlatego, że najpierw 
musiał spojrzeć prosto w twarz innemu trud-
nemu światłu – gromowi z jasnego nieba, 
który na niego spadł w postaci najpierw 
wypadku Jacoba, a potem jego dobro-
wolnej śmierci.

Po co pisze się takie książki (jeśli w ogóle 
piesze się je „po coś)?

Najpierw przytoczę krótki cytat z „Trud-
nego życia”: „W życiu mieszają się sprawy 
wielkie i małe i z upływem czasu perspek-
tywa się gubi. Co jest małe, co wielkie – 
nikt tego nie wie. Nikt nie wie, czy sprawy 
mają jakąś hierarchię, czy też układają się 
arbitralnie”.

Pisze się je po to, by przestrzec przed 
zdarzeniami, po których nic nie jest takie 
jak przedtem. Żeby je na czas rozpoznawać 
i nie dopuszczać do tego, aby rozwijały 
swoje skrzydła. Bo zanim do tego dojdzie, 
mamy jeszcze szansę, potem już nie. Ale 
aby tak się stało, trzeba oczywiście wie-
dzieć, co jest małe, co wielkie i że istnieje 
hierarchia, a nie arbitralny chaos. Które 
trudne światło jest ważniejsze. 

R  W

Tomas Gonzales, „Trudne światło”, tłum. 
Marta Szafrańska-Brandt, Wydawnictwo 

Znak, Kraków 2018  

Trudne światło, czyli 
dezintegracja negatywna

Roman Warszewski
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Wbrew własnemu założeniu i pewnie opinii tych, którzy 
trzymali książkę w rękach, poniższa myśl nie wynika 

jedynie z przykuwającego uwagę piktogramu na okładce. 
Obrazek bez wątpienia jest wariacją na temat Wszystkowie-
dzącego Oka czy też Oka Opatrzności, symbolu znanego 
wielu religiom, wyznaniom, fi lozofi om, teoriom i używanym 
w literaturze, tudzież muzyce i fi lmie. To symbolika podsu-
wana wiernym, zgromadzonym, zrzeszonym, wyznawcom i 
zwolennikom. Pojawia się na przedmiotach kultu, ale także 
na budynkach zwykłej użyteczności, schodząc stamtąd 
na rzeczy będące składnikami popkultury. Ma wzbudzać 
uczucia pozytywne i negatywne. Być obiektem uwielbienia, 
ale jednocześnie przestraszać. Trywialnie obserwować, lecz i 
wzbudzać przerażenie. Ma łączyć i dzielić. W każdym razie 
wzbudza emocje. I zmusza do zastanowienia, zapraszając z 
owym poczuciem niepewnego zainteresowania do lektury 
cienkiej raczej książeczki, co raczyło uczynić olsztyńskie 
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, bądź sama autorka – Hanna 
Brakoniecka.

Piktogram to przedstawienie pojęcia za pomocą 
obrazu z pominięciem tekstu. W przypadku „Gdzie ja 
do nieba teraz pójdę” jest wręcz na odwrót. Pozo-
stanę, zatem, przy słowie „obraz”, ponieważ Brako-
niecka łączy własną interpretację Oka Opatrzności 
(Wszystkowiedzące Oko mniej tutaj pasuje ze względu 
na używaną w większości w tekście terminologię i 
tematykę chrześcijańską) z motywami króciuteńkich 
opowiadań bardzo w stylu Patricka Sűskinda. A ja-
kie jest jej odczytanie symboliki? Zawłaszczające. 
Przygarnia do siebie, ogarnia metaforycznie ręko-
ma ten spektakl społeczno-socjologiczno-religijny 
(quasi-religijny?), w którym rolę odgrywają postaci 
wymyślone, osoby pamiętane zapewne z dzieciństwa, 
przypuszczam, że własne doświadczenia (nie raz au-
torka wydaje się narratorką pierwszoosobową, fabuła 
dotyczy Olsztyna, lub jego okolic), ulice, kamienice, 
kościoły, podwórka, parki, ławeczki, ponure, ciemne 
mieszkania z brudnymi szybami skąd dobiega płacz, 
pijackie wrzaski, cisza modlitwy, bądź samobójcza 
myśl, pociągi relacji …. – Olsztyn, telewizja, radio, do-
niesienia medialne z lat czytelnikowi współczesnych, 
gdzie przewija się wpływ na Polskę Prawa i Sprawie-
dliwości, Tadeusza Rydzyka, Radia Maryja, Telewizji 
Trwam. Nie jest wykluczone, że imiona i nazwiska 
bohaterów opowiadań również są prawdziwe. O 
te pierwsze należałoby spytać samą autorkę, po 
dokładnym przygotowaniu się z treści, na wieczorach 
promujących książkę,  zaś drugie sprawdzić najpierw 
w wyszukiwarkach internetowych. Jednak za pro-
sto byłoby napisać, że Brakoniecka zawłaszczając 
tylko oddaje, odmalowuje, odwzorowuje, kopiuje, 
przedstawia, puszcza pewien film dokumentalny. 
Oczywiście trochę zbija z tropu odbiorcę prosty język, 
w wielu przypadkach infantylny, jakby dziecięcy, 
być może mający na celu odwzorować specyficzne 
myślenie prostych ludzi na temat owej podtytułowej 
bogobojnej powszedniości, czyli nie rozumienia No-
wego Testamentu, nie wczytywania się w Doktorów 
Kościoła, lecz dawania świadectwa wiary wedle 
wskazówek niezainteresowanego człowiekiem i jego 
rozwojem duchowym, zinstytucjonalizowanego Ko-
ścioła. Pisarka ukrywa poniekąd tę drugą, samotną 
postać wiary, która jest chyba przynależna każdemu 
człowiekowi. Gdzie umysł zmaga się z emocjami, 
niewyraźnym poczuciem Absolutu właśnie zobrazo-
wanego na okładce, a sugerującego powszedniość 
Jego istnienia, co Brakoniecka dość sprytnie przemy-
ca wplatając w opowiadania i inne chrześcijańskie 
związki wyznaniowe, i buddyzm, który zdaje się być 
jej bardzo bliski, i postawy ateistyczne. Poniekąd 
jest to odpowiedzią na pytanie zawarte w tytule 
(właśnie, dlaczego brak pytajnika?). Złość, miłość i 
inne afekty, podporządkowanie, ucieczki, powroty 
– oto polski Kościół. Powszednich bogów i niebiań-

Gdzie ja do nieba teraz pójdę: 
77 opowieści o bogach naszych 
powszednich”

skich rajów ile ulic, kamienic, klatek schodowych, 
mieszkań... Którędy pójść? Dokąd wejść?

Policzyłem niebieskie słowiańskie, polskie tęczówki 
okalające źrenice. Nie jest ich 77. Mt 18, 22: Jezus 
mu odrzekł: «Nie mówię ci, aż siedem razy, lecz aż 
do siedemdziesiąt siedem razy»[1]. Spoza trójkąt na-
rysowany nieporadną, jakby ręką wczesnego przed-
szkolaka trzymającego czerwoną kredkę, wychodzą 
tęczówki. Nie mieszczą się w trójkącie. Nie tyle, że 
wymykają się, uciekają, ale nie ma dla nich miejsca. 
Trójkąt nie może, nie ma możliwości ich objąć. Szu-

kać muszą miejsca dla siebie gdzie indziej. I chyba 
o tym właśnie Brakoniecka pisze.

J  L

Hanna Brakoniecka, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział 
Olsztyn, 2016 

[1] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, opracował 
zespół polskich biblistów pod redakcją Benedyktynów 
Tynieckich, Pallottinum, 1965, str. 1242
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Ani w Słowniku poprawnej polszczyzny Szobera z 1971 
roku, ani Markowskiego z 2004. nie znajduję słowa spa-

cerownik. Nie objaśniają słowniki frazeologiczny, wyrazów 
bliskoznacznych, oczywiście i wyrazów obcych, i ortogra-
fi czny, idiomów polskich, także etymologiczno-historyczny. 
Microsoft Offi ce Word podkreśla na czerwono. Autokorekta 
robi to, co słowniki, czyli podrzuca spacerniak. Być może 
jestem dość blisko, ale pewności za bardzo nie mam. W 
głowie kołaczą się raczej powieści literatury przedwojen-
nej, albo dzisiejsze polskie kryminały retro. Spacerniak, nie 
wiadomo dlaczego, brzmi jakoś warszawsko, z kolei spa-
cerownik (kojarzony z Gazetą Wyborczą) jednak literac-
ko, turystycznie, może i zakopiańsko (jakieś podświadome 
dziecięce wspominki?). W każdym razie autorka tej ksią-
żeczki, nawiązując w tytule do postaci pisarza Tadeusza 
Nowakowskiego,  przypomina Bydgoszcz przedwojenną, 
a zwłaszcza jej oblicze kulturalne/literackie. Ta historyczna 
perspektywa uzasadnia wykorzystanie czarno-białych foto-
grafi i, z dwoma jedynie wyjątkami.   Na przedniej okładce 
widnieje małe, prostokątne zdjęcie miejskiej tablicy Skwer 
Tadeusza Nowakowskiego, zaś wewnętrzna strona okładki 
tylnej ( plus wspomniane skrzydełko) to mapa Bydgoszczy 
z zaznaczoną trasą spaceru i kolorowymi odnośnikami do 
zdjęć  lub opisów w tekście.

Do Zeszytu 6 podchodziłem z niechęcią. Uważam, 
że takie informatory nudzą, są niepotrzebne. Z reguły 
zwiedzam miasta wedle zabytków. Jeśli są tablice 
informacyjne (bardzo cenię sobie te w kościołach), 
zatrzymuję się i czytam. Lubię długo się przyglądać, 
przystawać, obchodzić dookoła, patrzeć z różnych 
perspektyw. Stać się choć na chwilę mieszkańcem. 
Jeśli nie ma nigdzie opisów, po prostu chłonę at-
mosferę, ludzi, cienie, słońce odbijające się od szyb, 
klomby, opadające tynki, absurdalnie odnowione 
kamienice, lub zapierającą dech w piersiach pracę 
konserwatorską… Wystarczy gdzieś tam poczytać o 
historii, przypomnieć sobie o ważnych postaciach… 
Jakiś czas temu weszliśmy w pewien doskonały w 
mojej opinii nurt, zapoczątkowany chyba (ech, czy 
warto sprawdzać, kto pierwszy wpadł na ten pomysł?) 
przez Pamuka Stambułem. Dodajmy do tego mnó-
stwo literatury pięknej, której śladami można poruszać 
się po Paryżu, czeskiej Pradze (polecam gorąco Lorda 
Morda Miloša Urbana)…. Nasz rodzimy Marek Krajew-
ski oberwał od pewnego znajomego mi wrocławia-

nina za brak rzetelności w opisach ulic i budynków. 
Joannie Bator chyba się upiekło z Wałbrzychem… 
Wybierać jest z czego. Umilać sobie podróże litera-
turą również. 

Ale Spacerownik Emilii Walczak jakoś mnie ujął. 
Zastanawiałem się, w czym rzecz. I doszedłem do 
takiego oto wniosku. Przede wszystkim nie jest to 
broszura z gatunku tych które leżą tuzinami w punk-
tach informacji turystycznych tudzież urzędach miast 
i gmin …, swoją barwną szatą graficzną i błyskiem  
kredowego papieru, sugerując, że ktoś na nich mu-
siał zarobić …, a potem walają się w wakacyjne 
dni po chodnikach i trawnikach. Kolorowe, druko-
wane na kredowym papierze mapki zapraszają do 
podejrzeń, że ktoś na tych śmieciach musiał zaro-
bić.  Dalej, wydawca, czyli Miejskie Centrum Kultury 
w Bydgoszczy wpisuje się w pewien bardzo ceniony 
przeze mnie - a pewnie niezauważalny w skali ogól-
nopolskiej  trend postrzegania rzeczywistości przez 
pryzmat kultury. Mogę dodać tutaj z przyjemnością 
Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji 
Kultury z Poznania, Związek Literatów na Mazowszu 
i związane z nim Ciechanowskie Zeszyty Literackie, 
czy w końcu Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa 
Borussia i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział 
Olsztyn. Oczywiście wymieniam jedynie te, z który-
mi miałem zaszczyt współpracować. Jest dla mnie 
pewnikiem, że takich instytucji, obecnie bardzo po 
macoszemu traktowanych przez Skarb Państwa, jest 
w kraju mnóstwo. Tym bardziej należy je cenić, podzi-
wiać i trzymać kciuki za współpracę z samorządem 
każdego szczebla (zwłaszcza dofinansowanie). Ot, 
i tyle refleksji na temat tego, dlaczego Emilia Wal-
czak napisała książeczkę ważną, niezbędną wręcz 
i fascynującą. Ona nie nudzi! Ależ się tego bałem! 
Czy mieszkańca okolic Olsztyna może zainteresować 
postać kogoś, kto w tym mieście przebywał jedynie 
przez kilka pierwszych lat życia?. Zapewne nie. Ale 
przecież Tadeusz Nowakowski to bohater rozdziału 
Spacerownika  zatytułowanego Próba biografii. Dzie-
sięć stron fascynującej opowieści. Faktów, od których 
nie można oderwać oczu. Nie będę ich zdradzać. 
Nie można pozbawiać czytelnika przyjemności. Lecz 
przede wszystkim, o czym nie mogę nie wspomnieć,  

Nowakowski jest autorem kanonicznej (jak pisze Emi-
lia Walczak) powieści Szopy za jaśminami, która jest 
pierwszym powojennym polskim literackim świadec-
twem z obozu koncentracyjnego. Czyż trochę nie 
przypomina nam się tutaj Primo Levi? W biografii 
Nowakowskiego przewijają się wielkie nazwiska pol-
skiej literatury i poezji, działania na rzecz  wyzwolenia 
spod reżimu komunistycznego. Wyliczenie miejsc, w 
których bywał i pracował, daje pojęcie o złożonych 
drogach życia tego pisarza. Autorka, rzecz jasna, nie 
poświęca dziesięciu stron wyłącznie na zawodowe 
życie Tadeusza Nowakowskiego. Ważne jest dla niej 
pokazanie postaci w całości, zasygnalizowanie jakiejś 
tkwiącej w niej niepewności (wynikającej z kontek-
stu historycznego? z osobistych przeżyć?) i prób po-
szukiwania jakiejś formy ulokowania się w określonej 
przestrzeni. Być może polskiej. Być może warmińskiej. 
Być może ewangelicko-augsburskiej.

A teraz dwanaście stron spaceru. Reszta to zdjęcia, 
króciutkie Na zakończenie, mapka trasy przechadzki i 
notka o Emilii Walczak (koniecznie do przeczytania!). 
W Bydgoszczy byłem ze dwa - trzy razy, z tego miałem 
okazję raz jechać i przejść się przez miasto. W wąskich 
ulicach tramwaje sunące po szynach. B udynki w roz-
maitych odcieniach czerni. Chyba, że spod ciemnego 
nalotu wyzierała czerwona cegła. Choć nie zwraca-
łem specjalnej uwagi na okna, potem wyobrażałem 
sobie, iż są tak zakurzone, że nawet przy włączonym 
wewnątrz świetle nie dałoby się zobaczyć, co tam 
się dzieje. I na odwrót. Ludzie w środku pracujący, 
czy mieszkający nie mieli możliwości zainteresowania 
się ruchem i zgiełkiem ulicznym. Hmm... Przypomina 
mi się podobny obrazek z fragmentem warszawskie-
go Nowego Światu i oknami Pałaców Zamoyskich i 
Staszica. A ulice, budynki? Dawne Katowice. Gdzieś 
daleko od dworca, Spodka... Jedynie usiąść na kra-
wężniku, rzucać niedopałki do kratek ściekowych i 
upajać pomarańczowymi błyskami zachodzącego 
słońca na pokrytych sadzą cegłach . 

A co pisze nam Walczak? Urodzona w Łodzi, wy-
kształcona w Poznaniu, zarabiająca w Bydgoszczy.... 
Ostatnie z tych miast przedstawia, jakby to był Madryt 
z szerokimi arteriami, odnowionymi kamienicami, mu-
zeami, parkami, pomnikami, historycznymi tablicami, 
pamiątkami sprzed obu wojen, alejkami i alejami. 
Co krok literatura, sztuka, teatr, ta kamienica, tam-
ta kamienica... Wręcz perła północy niczym Ryga. 
Tu klasycyzm, tam eklektyzm, gdzie indziej teren po 
zamku z połowy czternastego wieku, dekadencka 
kawiarnia, kościół luterański... A wszędzie ślady po 
Tadeuszu Nowakowskim, który słowami autorki opro-
wadza czytelnika po Bydgoszczy w towarzystwie arty-
stów o nazwiskach znanych z podręczników szkolnych, 
ale i takich, których bez zanotowania możemy nie 
zapamiętać.

Rozumiem, że Zeszyt 6 przedstawia kolejną postać 
związaną z Bydgoszczą i dla miasta bardzo znaczącą.  
Zatem kilka wakacyjnych dni w Bydgoszczy? I nie 
trzeba się zastanawiać nad doborem lektury.

Króciutki dopisek. Emilia Walczak to rocznik 1984. 
Starała się, żeby Spacerownik był czytelny i zrozumiały 
dla wszystkich.  Czytelnicy z pokolenia trzydziestolat-
ków i młodsi mogą mieć trudności ze zrozumieniem 
pojęcia flaneryzm (od fr. flaneur), ale nawet składamy 
ukłon Emilii Walczak za przypomnienie owego terminu, 
który dodaje książce swoistej estymy, atencji. Nato-
miast starsi od autorki będą się daremnie zastanawiać, 
co to, u licha, są skrytki geocachingowe. Czego bra-
kuje? Zdaję sobie sprawę z tego, że się czepiam. Mia-
nowicie indeksu użytych w tekście symboli cyfrowych 
i literowych wiążących tekst ze zdjęciami i mapką. W 
tekście użyte są ich trzy rodzaje, na mapce dwa. Ale 
czy koniecznie trzeba wpatrywać się w mapkę? Emilia 
Walczak pisze o wiele bardziej zajmująco i kierunek 
flanerowania wskazuje bezbłędnie. 

J  L

seria: Czytanki miejskie: Zeszyt 6, Emilia Walczak, Miejskie 
Centrum Kultury w Bydgoszczy, 2017 
 

Po drodze z Tadeuszem 
Nowakowskim. Spacerownik
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Książki nadesłane:

Andrzej Katzenmark, De opera 
litteraria Twórca-dzieło-czytelnik, 
Katedra Wyd. Naukowe
Anna Krasuska, Ona i on, Śląsk 
Sp.z o o Wyd. Naukowe
Edward Zeman, Bez prawa azylu, 
Stow.literacko-Artystyczne Fraza
Cezary Sikorski, Filozofki, Zaułek 
Wydawniczy Pomyłka
Jerzy Stasiewicz, Powróciłem,  
Oficyna Konfraterni poetów 
Piotr Lenczyk, Zaścianek, Zaułek 
Wydawniczy pomyłka
Krzysztof Szewczyk, Pomiot 
liryczny,  Augustyna sp.z o o 
Ryszard Lenc, Ostatni Ogród, 
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich
Michał Bukowski, W tej krótkiej 
chwili, Wyd. autorskie Andrzej 
Dębkowski
Michał Bukowski, Są takie 
miejsca, Wyd. Edytor
Marcin Kruk, Grzeszyć 
inteligencją, wyd. Stapia
Mateusz Melanowski, Uwagi do 
chwili, Biblioteka Współczesnej 
Poezji Polskiej
Edyta Kulczak, www.john,  Wyd. 
kontekst
Edmund Puzdrowski, Karl 
Dedecius, Łódź 1912-2016, 
Drukarnia Gutenberg
Weronika Górska, O górze która 
wybrała się w świat. Przygody 
małej Czantorii, Wyd. Stapia
Leszek Nor, Nic się tu nie ubiera 
w słowa, Zaułek Wydawniczy 
Pomyłka
Jacek Ulik, Trzeba by jakoś 
umrzeć,  Zaułek Wydawniczy 
Pomyłka
Jan Lechoń - Kazimierz Wierzyński, 
Listy 1941-1956,  Instytut badań 
literackich PAN
Mariola Kruszewska Czereśnie 
będą dziczeć-  Wyd. w Podwórku
Marek S. Podborski, AbraKadaBra,  
Bydgoszcz Jama Art.
Rafael Budzbon, Noc jak dzień,  
Jama Art.
Rafael Budzbon Slideshow, Jama 
Art.
Paweł Podlipniak, Herzlich 
endlosen,  Galeria Literacka, Biuro 
Wystaw Artystycznych w Olkuszu
Franciszek Budzbon, Licytacja, 
Jama Art.
Joanna Gładykowska Prosto z 
moich czu, Jama Art.
Krzysztof Lutkowski, Ranoc, Jama 
Art.
Robert Kania, Wołynie i inne 
wiersze, Wyd. Anagram.
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Zbigniew Joachimiak

26.08.2013

Gdybym wiedział, że Gdańsk to najzimniejsze la-
tem miasto w Polsce, to chyba bym nie zdecydował 
się zapuszczać tutaj korzeni. Teraz już za późno, aby 
zmieniać miejsce. Za bardzo lubię nasz ogród, nasz 
zbyt duży dom. Co mnie jeszcze tutaj trzyma? Chyba 
nie ludzie. Spotkałem ich wielu tutaj, ale niewielu 
przetrwało próbę czasu znajomości. O tym kiedyś 
warto więcej napisać.

Oczywiście i dzisiaj jest chłodno. Nocami zimno. 
Ale dla begonii, pelargonii, hortensji to szczyt we-
getacji.

Jutro poniedziałek. 
Zaczynam składać numer 3/2013 Migotań. Trzeba 

zrobić przegląd materiałów. Będzie brakować eseisty-
ki, ale inne działy już się same układają. Chciałem 
pokazać moje zdjęcia, ale przysłał mi swoje Sławek 
Brydak. Profesjonalne, mają swój styl. 

Sybilka milczy.
 
Czuję się fizycznie dobrze 
Gapa cała w guzach. Wiem, że niedługo pożyje. 

Nie sądziłem, że mogę tak się przywiązać do psa. 
Ale czy Gapa to na pewno tylko pies? 

W domu wieczory też zimne. Wczoraj podgrze-
wałem swój gabinet.

Pamiętać: wysłać książkę Anny Frajlich Leszkowi 
Żulińskiemu i Marianowi Kisielowi. Wychodzi, że będą 
dwie recenzje z jej ostatniego literackiego dziecka. 
Co siekło Wołosewicza, że tak się pastwił nad tą 
książką, że aż nie mogłem zaakceptować jego re-
cenzji dla Migotań? Coś w tym jest, mam nadzieję, 
że nie zwykły antysemityzm, ale coś innego… coś 
więcej niż niespasowanie czytelnicze. Jakaś osobi-
sta historia, tak mi mówi intuicja: został jakoś przez 
Frajlich ukąszony.

27.08. 2013

Wpadł z Facebooka do mojej pamięci Stanisław 
Piskor. Pozdrowiłem go i zaprosiłem do współpracy 
w gazecie. Odpisał, że jeśli „masz ochotę na ryzyko, 
także towarzyskie (jak znam poglądy paru kolegów i 
koleżanek z SPP, z Twojego środowiska) jestem gotów 
Ci kawałek podesłać”.  Nie bardzo wiem o co cho-
dzi. I chyba nie bardzo chcę się dowiedzieć. Mam 
nadzieję, że to co przyśle będzie ciekawe i to się 
liczy. Z mojego kąta coraz trudniej się zorientować 
w środowiskowych preferencjach. I kto jest (powi-
nien być) wyklęty. Ilu tych „wyklętych,, jest w moim 
otoczeniu? Mają pretensje do Leszka Żulińskiego ( i 
słusznie) , do Janusza Kryszaka (i słusznie)… Ale nie 
widzę powodu aby zamykać im literacką twarz. A 
właściwie to nawet byłoby ciekawe dla migotanio-
wych czytelników, gdyby zechcieli napisać o tych 
swoich zaszłościach.

28.08.

Tevałka 1. 
Kobieta w telewizji ma zakryte piersi w bardzo 

małej części. Pytanie, co jest przedmiotem do skrycia? 
Sutki. Wszystko poza można pokazywać publicznie bez 
obawy o nieobyczajność – całe piersi bez sutków. 
Pytanie: czy można pokazywać same sutki? Tak. Więc 
grzeszne jest pokazywanie razem piersi z sutkami, a 
jeśli jedna pierś pokazana jest bez sutka, a drugiej 
widać tylko sutek? 

A męskie piersi wraz z sutkami nie są grzeszne? A 
jak by pokazać pierś faceta grubasa z sutkami, bez 
faceta, czy to jest już nieobyczajne. Muszę zapytać 
kiedyś mojego przyjaciela ks. Jasia Sochonia. Ale 
właściwie dlaczego ksiądz miałby być tu kompe-
tentny? 

To wszystko jest dla mnie za trudne!
Tevałka 2. 
Wiadomość telewizyjna: spadła cegła na głowę 

kobiecie. Jednak uratowano jej życie szybką ope-
racją neurologiczną. Po kilku dniach kobieta mówi, 
że to był prawdziwy cud, że to Pan Jezus ocalił jej 
życie, na pewno, powiada, to tylko Jezus mnie mógł 
uratować, to On ochronił mnie.

Pytanie: a kto zrzucił cegłę?

Aneks do 
kalendarza, 

fragmenty Dziennika

16.09.2013

Takie oto tematy-kwestie:
- dlaczego czytam fantastykę , a szczególnie s-f, 

wytłumaczenie, że to bajki dla dorosłych chłopców 
objaśnia za mało

- ile było przyjaźni? A w tym temat JD, historia 
chłopców spotykających się na Małkowskiego (dzieje 
szczecińskie)

- dlaczego warto pisać dziennik. Albo nie warto?
- skąd zawsze ciągi do samobójstwa i jednocześnie 

wręcz przeciwnie, pierwsze próby, fascynacje?
- a też fascynacja starością (słabnąca, gdy sam 

staję się stary, hmmm)
- Krzysztof Gąsiorowski żegna mnie na Okęciu, gdy 

odlatuję do Cincinnati, Krzysztof idzie ścieżką wzdłuż 
jeziora i popierduje ( a ja nie wiem jak się zachować), 
Krzysztof mówi odczepcie się i umiera kilka lat przed 
śmiercią, ze dwa lata najmniej.

17. września

Dzisiaj rocznica agresji radzieckiej na Polskę. Abs-
trakcja. Historia. A jednak kawałek mojej osobistej 
pamięci sięga w te zaprószone, biedne, zagruzowane 
czasy. Kule na ścianie domu z dzieciństwa to była 
rzeczywistość. Nie dziury, ale kule, można je czasami 
było wygrzebać ze ściany. 

Zamykam powoli numer 3/2013 Migotań. Agata 
okazuje się cennym nabytkiem, czyta redagując tek-
sty i ma do nich… stosunek. Muszę przyznać przed 
sobą, że nie chce mi się czytać wszystkich tekstów, 
które napływają do redakcji. Czasami zawierzam, bo 
dobry autor, czasami zawierzam, bo Karolina sczytała 
tekst. Poezję raczej kontroluję. Podobnie eseistykę. 
Ta ostatnia jest dla mnie najważniejsza, bez niej Mi-
gotania nie mają wartości. Ale prozy nie chce mi 
się czytać. Poza wyjątkami. Dzienniki zawsze czytam. 
Wychodzi na to, że nudzi mnie literatura „literacka”. 
Czytanie dzienników jest trochę jak podglądactwo. 
Nawet gdy w nich nie ma wartko posuwającej się 
akcji. Gdy dowiaduję się np. że tam, że u nich, że 
oni, że siedzieli np. przy prostokątnym stole. Banalne 
informacje bardziej mnie fascynują niż intelektualizm z 
pogranicza grafomaństwa takiego np. „mojego” au-
tora jak Ciepielewski (przysłał mi go z rekomendacją 
Artur Liskowacki, dobry pisarz przysyła mi grafomana, 
albo niedorobionego pisarza, dziwne!). A fragment 
dziennika Anny Frajlich jest świetny, choć wydaje się, 
że nie ma w nim nic nadzwyczajnego, po prostu 
dzień po dniu, zwykłe spotkania, zwykłe kłopoty. A 
jednak w tym coś jest!

Wracając do Agaty i czytania tekstów. Zapro-
ponuję jej wejście do redakcji. Może jej to sprawi 

przyjemność, a ja zyskam większe poczucie bezpie-
czeństwa, że w gazecie nie pojawią się przeoczone 
głupoty.

Acha! 
Miałem to zapamiętać: Czego mi brakuje z daw-

nych czasów?
- ulic na których nie ma samochodów, popołudni 

niedzielnych, gdy ludzie siedzą w domu a po ulicach 
przemykają tylko nieliczni przechodnie. Tak było na 
Sienkiewicza – cała ulica bez jednego samochodu, 
lampy gazowe i mnóstwo dziur w asfalcie.

- brakuje mi też bardzo gwiaździstego nieba. Pa-
miętam, że kiedyś gwiazdy były widoczne i to bardzo. 
Rozświetlały niebo tysiącami migotań. Dzisiaj niebo 
jest zajaśnione miejskimi światłami. Próbowałem zoba-
czyć więcej gwiazd siedząc wieczorem w ogrodzie. 
Owszem, po pewnym czasie widać było ich nieco 
więcej, ale to daleko do tego, co widziałem na niebie 
w Krępie Krajeńskiej.

- brakuje mi też ciszy. To moja wina. Zawsze coś 
obok brzęczy, albo radio, albo płyta, albo telewizor. 
Zastanawiam się, kiedy zaczęło się to uzależnienie 
od dźwięku? Bo to jest uzależnienie, wszak włączam 
te hałasy z własnego wyboru. Tak jak pamiętam, 
zaczęło się to w latach siedemdziesiątych ubiegłego 
stulecia, i był to szlachetny początek… Słuchałem 
muzyki. A od kiedy muzyka stała się hałasem? Nie 
wiem. Od chwili, gdy włączałem ją a przestawałem 
słuchać. Ponure.

28.09.

Sobota. Słońce. Deszcz. Słońce, Deszcz.
A. Cz. zaproponowałem publikację w postaci 

plakatu z jednym wierszem i zdjęciem. Odpisał, że 
„podjęła decyzję” nie publikować. Ciekawe! Podjęła 
decyzję. Może to po prostu była grzeczna odmo-
wa? Nie wiem. Ale jakoś tak się rymuje z postawą 
A. P., który niedawno mi napisał, że wypisuje się z 
wszystkich organizacji w tym, SPP. Pytanie jest takie: 
czy praca na takich stanowiskach administracyjnych 
pozwala na pracę twórczą? Na życie z plakietką 
twórcy? Mam wrażenie, że oni oboje zapamiętali się 
w tym oddaniu dla „władzy”, dla swego pracodawcy, 
prezydenta miasta. A. przestał pisać swoje świetne 
felietony. Gdzieś zasłyszałem, że nie chce już pisać 
wierszy. A. Cz. od dawna wprawdzie nie ujawniała się 
jako poetka, ale przecież chyba się nie wypiera tej 
części swojej działalności w życiu. Nie wiem, czy była 
dobrą poetką, bo trudno oceniać kogoś, kto pisał w 
takie bliskości ze mną, ale był wyraźna, zauważalna… 
Ciekaw jestem jak losy napiszą jej historię: czy zostanie 
w pamięci jak urzędniczka, czy jako poetka.  

Może dramatyzuję. Może przychodzi czas i prze-
staje się czynić, coś co kiedyś było ważne. Ja też cd. str.98
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cd. ze str.97
niezwykle mało piszę. A jeśli jakoś podtrzymuję się w 
tej maniakalnej aktywności, to dlatego że mam cały 
czas motor, który nieco mi pomaga, popycha mnie, 
mam na myśli Migotania.

29.09

Sławek Grunberg dzisiaj napisał: 
„Nie wiedziałem ze to to ty wydajesz Migotania, 

o którym to wydawnictwie mówiono w Columbia 
University na spotkaniu kilka dni temu”.

Zastanawiam się, kto mówił i co, może to ma 
coś wspólnego ze słowami poniżej, bo Anna Frajlich 
napisała: 

„Ze dwa tygodnie temu dostałam dwa numery 
Migotań i sporą część już przeczytałam zważywszy, 
że pracuję dość ciężko: dwa lektoraty i seminarium. 
Uważam, że Twoje  Migotania są naprawdę dobre. 
Pierwszy raz dostałam „Blizę” przeczytałam coś niecoś, 
są tam impresje Heńka Grynberga o mojej książce, 
ale Twoje „Migotania” bardziej do mnie przemawiają. 
Wiesz jak lubię Szarugę i Liskowackiego, ponadto masz 
dużo ciekawych rzeczy autorów, których nie znam 
(…) muszę też Ci powiedzieć, że to, co Ty zamiesz-
czasz w  Migotaniach na temat literatury rosyjskiej, to 
ogromna Twoja zasługa, patriotyczna zasługa. Jest w 
Polsce tendencja z pobudek politycznych negować 
ogromny wkład literatury rosyjskiej do kultury świato-
wej. Migotania tę lukę uzupełniają. Czytam te teksty, 
podkreślam i podziwiam Ciebie i Twoich autorów”  

(…)

Czuję się zniechęcony do pisania dziennika. Pisanie 
jest zbyt wolną czynnością, pomijając, że zbyt line-
arną. W pisaniu łatwo się zapaść, w głąb, w detal, 
we wstęp… Nie jestem pisarzem. Znacznie milej mi się 
myśli. Więc jest myślarzem. Nie myślicielem, bo myśli-
ciel to taki, który przemyśliwuje rzecz dokładnie, aby 
dojść do jakichś tam ostatecznych swoich konkluzji. 
Takiego zadania pisarz nie musi sobie stawiać.  

Pisanie wierszy ma znacznie większy sens. Tekst 
poetycki ma tak wiele wymiarów, że nawet, gdy jest 
krótki wypowiada się kompletnie. Właśnie wielowy-
miarowość jest najważniejszą cechą poezji, nawet jeśli 
to brzmi banalnie. Tekst poetycki naprawdę nasyca. 
Wypełnia jak woda, wpełza nawet w małe szczeli-
ny, jest doskonałym okręgiem, wszechświatem. Nie 
zostawia pustych miejsc. 

(…)

Książka Andrzeja Nowakowskiego okazała się 
świetna. Ma swoje słabości, oczywiście, w końcu to 
jego książkowy debiut (choć bardzo spóźniony). Na 
początku irytowała mnie pewna nieporadność kon-
strukcyjna, a może lepiej powiedzieć toporność w 
budowaniu narracji, ale po pewnym czasie książka 
nabrała jakby większej wartkości z zaczął się wyłaniać 
duch tego zamierzenia pisarskiego, albo może po 
prostu autora. Największą wartością powieści – tak mi 
się wydaje – jest zafascynowanie historią. Nie wiem z 
jakich źródeł korzystał Andrzej, ale źródła musiały być 
bardzo inspirujące. Koniec końców, gdy ze smutkiem 
stwierdziłem, że pozostało ledwie kilka stron do fina-
łu, zrobiło mi się smutno. W rozmowie sugerowałem 
Andrzejowi, aby może zajął się stworzeniem świata 
całkowicie fikcyjnego, bardziej lub mniej powieści 
typu fiction, teraz widzę, że była to bałamutna rada. 
Powinien się trzymać historii, bo potrafi ją czytać a 
potem opowiadać.

13.02.

Lektura książek to nic innego jak pomnażanie 
ograniczonego wymiaru czasowego (i zdarzenio-
wego) życia. Czytając niezależnie, czy to literaturę 
piękną, czy faktu, czy naukową, poszerzamy siebie 
o duchowość, o mentalność autorów, o ich umysły, 
wyobraźnię, wiedzę. To niby oczywiste, choć najpew-
niej czytamy z powodu epikurejskich, po prostu dla 
radości czytania. Dla przyjemności. Zanurzenie się w 
inny świat daję niepowtarzalną radość, ale przede 
wszystkim rozszerza naszą penetrację świata. Uwagi 
te piszę na marginesie mojego innego, szczególnego 
doświadczenia, a mianowicie zapału w jakim zaczy-
tuję się literaturą fantastyczną ze wskazaniem na tzw. 
science fiction. Uzmysłowiłem sobie, że w ten sposób 
zadość uczyniam sobie najbardziej podstawowemu 
pragnieniu: życia jak najdłużej. Dobrze skrojona lite-
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ratura fantastyczna wychylając się w przyszłość daje 
namiastkę długie życia. Życia w dalekiej lub bliższej 
odległej przyszłości. Jak krótka jest perspektywa po-
jedynczego życia, a jak wielka, nieomal nieskończo-
na jest perspektywa czasu przyszłego w literaturze. 
Dobrze napisana powieść pozwala na ułudę życia 
w czasie, który na pewno nie będzie moim udzia-
łem. I to jest najbardziej fantastyczne w literaturze 
fantastycznej!

Jaki jest porządek, córko?

Mówisz sposób życia odpowiada na namiętności 
i tworzy, oświetla drogę, którą podążamy.

Ale co, gdy namiętność wyczerpuje się sposobem 
życia, osłabia stylizowaniem, rozpędem, ciągłym bie-
giem do błyskotek, nocnych miraży zapadających się 
w niewyraźne wspomnienie o szarym poranku dnia

tego szarego, tego co zawsze, który jest po wtorku, 
czyli w środę, czy to jest twoja pieczęć wszystkich 
1247 dni ostatniego roku? 

I czy to jest twoje światło i czy jest przed tobą 

11.03.2014

Wiara w boga to przede wszystkim życzenie: aby 
po śmierci nie było pustki.

Może tak nie jest w każdym przypadku, ale tak 
najczęściej funkcjonują religie. Są funkcją lęków i bez-
radności. Mnie lęk przed śmiercią również dotyczy. Ale 
czy to jest lęk przed śmiercią, czy raczej przed tym, że 
po, za śmiercią jest nicość. Że Śmierć to definitywna 
utrata wszystkiego do czego jest się przywiązanym, 
a przede wszystkim utraty świadomości, czyli utraty 
samego siebie, takiej utraty, że nawet nie można 
powiedzieć utraty dla siebie.

Wiara w boga to potężne narzędzie nadziei. Wiara 
w boga to unik przed dojmującym lękiem przed utratą 
siebie. Od czasu do czasu zastanawiam się jaka jest 
cena, aby nie wierząc uwierzyć. Czy cena rozumu 
jest wystarczającym powodem, aby trwać w swoim 
rozumnym przekonaniu o nicości, która jest przyna-
leżna każdemu życiu skazanemu na śmierć.

Dopuszczam, że się mylę. I że dla niektórych, a 
może dla większości ludzi, nie istnieje taki dylemat. 
A jednak nie dopuszczam, że istnieje ten Bóg, który 
jest obecny w codziennej kulturze, życiu społecznym. 
I nie chodzi mi o to, że uwierzyłbym w jakąś bardziej 
wyrafinowaną formę boga. Chodzi mi o to, że żadne 
z intelektualnych współcześnie rozumień boga mnie 
nie przekonuje. Wszystko co wiem, wszystko co czuję, 
wszystko czego się domyślam każe mi wierzyć, że 
Boga nie ma. I wcale przez to Ten świat nie wydaje 
się gorszy. Gorsza jest tylko pośmiertna nicość.

Jest tak obrzydliwa, że nie ma najmniejszego wpły-
wu na życie. Na tę stronę. Na stronę bytu. 

13.03.2014

Kto ja jestem?
Nazywam się Zbigniew Joachimiak. 
Do 8 roku życia nazywałem się Zbigniew Nowa-

kowski. Ale wtedy pan Nowakowski umówił się z moją 
mamą, że przestaje być ojcem. Ojcem stał się Zdzi-
sław Joachimiak, który umówił się z moim panem 
Nowakowskim i moją mamą, że będzie moim ojcem. 
Na początku „nowym”. Potem stał się po prostu oj-
cem, a ja nawet stałem się do niego podobny, jak 
twierdziły różne przypadkowe osoby (o! jaki synek 
podobny do pana…!). Zdzisław Joachimiak stał się 
prawdziwym, dobrym ojcem. Kocham go do dzisiaj, 
choć już od 15 lat nie żyje, wciąż mi go brakuje i 
kręci mi się łza, gdy wspominam dobre chwile z nim 
w domu rodzinnym.

Dom mój rodzinny to przede wszystkim matka. 
Przez lata, gdy żyła, stanowiła mój punkt odniesienia. 
Gdy umarła wszystko zawisło. Wszystko stało się bez 
początku i końca. 

Nie mam początku poza sobą. Mój świat sięga 
nie dalej niż do matki. Nie mam korzeni, nie mam 
dalekiej przeszłości. Wszystko trwa podczas mojego 
życia. Może nie było innego świata? Podejrzewam, 
że świat się zaczął tak jak się skończy: nicością, prze-
padłością. Gdy umrę nie będzie nawet niezasypa-
nej szczeliny. Ale póki żyję, lubię myśleć o różnych 
sprawach, które były. Pisanie o nich jest trudne, bo 
nie chcą się układać linearnie, a raczej układają 
się rozgwiazdowo i trudno mi się skupić na jednym 
ramieniu rozgwiazdy, bo trochę mi żal innych ramion. 
Dużo ramion miała w moim życiu moja mama. Nie 
wiem jak to się stało, bo nie była osobą wykształconą, 
zdecydowała o moich intelektualnych i artystycznych cd. str.100
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a też humanistycznych zainteresowaniach i pasjach. 
Do trzydziestego roku życia mój dom był z nią, choć 
od wielu lat mieszkałem samodzielnie. 

Jestem zatem Zbigniew Joachimiak, syn swojej 
matki. To pewne.

Do córki

Budowałem kiedyś dom, córko, zwykłą budowlę 
ze zwykłych cegieł , gasły we mnie namiętności, tra-
ciłem siły, pasje, gasło we mnie szaleństwo, cichły 
pieśni, fiesty, coraz rzadziej niebo rozświetlały fajer-
werki a włosy i skóra szarzała, ale dom się wzniósł i 
trwa do dzisiaj.

Czy ten dom to mój styl i namiętność dzisiaj? do 
dzisiaj, do wczoraj i jutra, do ciebie, do mnie zga-
szonego tamtym wysiłkiem?

Mówisz, że namiętność powinna być sposobem 
życia. 

To wąska ścieżka, nie zawsze własna, powinna 
mnożyć się powtarzana w codziennym rytuale ży-
cia.

Tylko powiedz, czym jest twój, mój, ich styl bycia? 
Wiem, co to jest namiętność, wiem, co to jest zdobycz,  
osiągnięcia, ciągłe parcie do przodu. 

Jak uczynić by pasja była stylem? abyś niosła 
cierpliwie to, co musi boleć, dokuczać,

co jest trudem, bo z tego w końcu wykuwa twoja 
Roma Apia, Trakt do Wrzeszcza.

Pasja nie jest pytaniem, nie jest kwestią wyboru, 
jest drogą, wyraźnym, świetlistym szlakiem, nie jest 
sposobem życia, jest Twoim jedynym życiem.

Czy to chciałaś mi powiedzieć pisząc: Mold your-
career around your lifestyle not your lifestyl around 
your career.

26.04.2014

Przedwczoraj zmarł Tadeusz Różewicz. Dla mnie 
był największym polskim poetą współczesnym. Nikt 
tak radykalnie nie przełamał poezji po XIX wieku i 
czasach wcześniejszych. Od niego zaczyna się na-
prawdę poezja XX wieczna, która zresztą trwa do 
dzisiaj. I czuję, że jeszcze potrwa, bo nie widać na ho-
ryzoncie zmian rewolucyjnych. To Różewicz powinien 
był dostać nagrodę Nobla, a potem dopiero Miłosz 
lub Szymborska. Być może Miłosz był bardziej wyra-
finowanym myślicielem, był wszak akademikiem wy-
kładającym na uniwersytecie. Szymborska być może 
pisała bardziej efektowne wiersze, ale to Różewicz 
bezpowrotnie zdjął uroczysty welon z poezji i zbliżył 
ją na dwudziestowieczne potrzeby do powojennego, 
wypalonego odbiorcy. Odbiorcy, który już wie, że nie 
ma granic moralności, że nie ma granic wypalenia, 
nie ma granic bezradności. Słuchałem dzisiaj audycji 
telewizyjnej o nim. Słuchałem, jak recytuje Ocalo-
nego. Po tylu latach (pierwsze spotkanie z tym wier-
szem miałem prawie 50 lat temu) wciąż przechodził 
po mnie dreszcz, jakaś groza dogłębna, strach i lęk. 
Wiersz nie zestarzał się ani trochę (choć się mocno 
…obył). Uderzyło mnie też kilka wyznań Różewicza. 
Jedno z nich jakże podobne do wyznania Ważyka, 
że jako stary poeta za każdym razem gdy siada do 
wiersza czuje się jakby to robił po raz pierwszy, ale 
w wersji Różewicza nieco uściślone – narzeka on, 
że wciąż ma kłopoty z formą, że jej nie opanował. 
Uderzyła mnie szczerość tego wyznania, tym moc-
niej, że jest to i mój problem. Mogę jak Różewicz 
powiedzieć bez kokieterii, że nie umiem pisać wierszy, 
choć właśnie umiejętność jej pisania jest kluczowa 
dla dobrej poezji. Jeszcze jest jedno podobieństwo 
doświadczenia u Różewicza i u mnie. Ja również nie 
znam ANI jednego swojego wiersza na pamięć, choć 

podobnie jak Różewicz dużo pracuję nad wierszem i 
poprawek, redakcji jest zawsze całe mnóstwo (dzisiaj 
to mniej widać, bo piszę od razu na komputerze). Nie 
wiem jak to było u Różewicza, wiem jak jest u mnie: 
ja po prostu wcale nie próbuję zapamiętywać i gdy 
czytam swój tekst, jestem nastawiony nieustannie na 
korektę, na usuwanie brudów i grudek językowych i 
nawet nie próbuję go pamiętać.

(…) 

Cholera, ciężko mi się pisze na nowej klawiaturze, 
fuck!

(…)

w załączeniu kolejny odcinek „wyprasowań” oraz 
dwa tłumaczone z rosyjskiego wiersze (mam nadzie-
ję, że mimo wojny krymskiej możemy nadal czytać 
rosyjskie wiersze...).

Będę wdzięczny za sygnał o losach tych tek-
stów.

Serdecznie pozdrawiam
Leszek Szaruga

Leszku, jestem wściekły na Rosjan i to nie tylko 
na tzw. władze, ale również na zwykłych ludzi za ich 
pokręcony nacjonalizm, azjatycki imperializm, za tę 
straszną potrzebę bycia najsilniejszym narodem na 
świecie i w konsekwencji popieranie Putina w tak 
szerokim zakresie, za akty agresji nie tylko obecnej 
na Ukrainie. Rzeczywiście miałem pokusę pytania 
moich klientów Rosjan w antykwariacie, czy też są 
pełni entuzjazmu dla swojego wodza, ale oczywiście 
przeszła mi to ochota szybko. A tym bardziej nie będę 
sekował rosyjskiej literatury i kultury. Choć oczywiście, 
gdyby ktoś mi przysłał wiersze-sztandary nacjonalizmu 
rosyjskiego, odrzuciłbym na pewno.

Pozdrawiam, Zbyszek 

(…)

Leszku, wciąż mnie niepokoi skąd na starość przy-
szła na mnie taka nerwowość w kwestii rosyjskiej i 
ukraińskiej. Pewnie obudzono we mnie jakiś nie w 
pełni odkryty lęk. Jak byś potrzebował wiersze do 
Nowej Polszy „ w tym temacie” , to służę. 

Ostatnio napisałem jeden na temat Majdanu, gdy 
jeszcze płonął i nie wiadomo było co z tego wynik-
nie, a inny wiersz pod wielce znaczącym tytułem 
„Do Nieprzyjaciół Moskali”, na temat ich skłonności 
imperialnych i zaborczych.

Pozdrawiam, Zbyszek J.

27.06.2014

Dwie książki mnie ostatnio zaciekawiły. 
Pierwsza Leszka Żulińskiego.
Poezja mojego czasu to chyba jedno z ciekaw-

szych ujęć doświadczenia poetyckiego napisana 
przez poetę i krytyka z pokolenia roczników debiu-
tujących w latach 70`. Leszek Żuliński sam określa 
się jako poeta nowoprywatnościowy. To ważne, bo 
na osi tej kategorii buduje opis poezji XX wiecznej 
ze szczególnym uwzględnieniem tej powojennej a 
jeszcze bardziej szczegółowo, tej rozpościerającej się 
pomiędzy Nową Fala, Nową Prywatnością a Poezją 
Najnowszą, czyli post-nowoprywatnościową, która w 
opisie Żulińskiego jest przejawem postmodernizmu. To 
solidny, choć eseistyczny opis polskiej poezji. Bardzo 
szeroko uwzględniający nazwiska różnych poetów. 
Zdaje się, że Żuliński stara się być jak najbardziej spra-
wiedliwy, szczególnie poprzez niezapominanie nawet 
słabo znanych poetów. Demonstruje postawę, że 
skoro nie wszystkich może opisać, to wszystkich choć 
może wymienić. Bez ironii mówiąc, to naprawę uczci-
wa próba wymienienia wszystkich poetów. Z powo-
dów naturalnych mnie najbardziej zaciekawiły wątki 
dotyczące mojego pokolenia, mnie samego, moich 
kolegów po piórze, po uniwersytecie, po przyjaźni. To 
pierwsze ujęcie opisu procesu historycznoliterackiego, 
gdzie poezja nowoprywatnościowa otrzymuję dość 
solidny opis i rangę. Nie z wszystkim co Leszek Żuliński 
pisze przychodzi mi się zgodzić. Ale w kwestii Nowa 
Fala – Nowa Prywatność poglądy z tej książki są mi 
bliskie. Gorzej jest z opisem zjawisk poetyckich z lat 
80`, 90`, ale za to bardzo celne są opisy i diagno-
zy dotyczące poezji już z nowego tysiąclecia. Być 
może zresztą to Żuliński ma więcej racji niż ja, bo 
mało czytałem tzw. młodej poezji, która przyszła po 
przełomach politycznych w Polsce. Zacząłem czytać 
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więcej, gdy powstały Migotania, a więc kontakt z 
młodymi autorami stał się redakcyjnie intensywniej-
szy, bo po prostu na mój adres zaczęło dochodzić 
wiele nowych autorów i tekstów. Zgadzam się z LŻ, że 
młodzi poeci z lat 2000` znacznie szybciej dojrzewają 
literacko, że są dojrzalsi niż poeci w ich wieku, np. w 
latach 70` i 80` (a to z kolei oceniam na podstawie 
lektury wierszy przesyłanych na konkurs Czerwonej 
Róży, w których wiele lat jurorowałem). To warto-
ściowa książka i sądzę, że wejdzie do kanonu krytyki 
i historii literatury To wartościowy „bryk”, cała kupa 
bardzo ciekawych intuicji, mnóstwo interesujących 
diagnoz. Mnóstwo dobrej wiedzy o autorach i może 
to najbardziej mnie ujęło w tej książce. Ujęło mnie 
jeszcze coś, solidne i szczere rozliczenie się Leszka 
Żulińskiego z własnymi błędami.

Druga książka to „wywiad, rozmowa rzeka” Artura 
Liskowackiego, czyli Przywracanie, wracanie ADL-a.

Powód mojego zainteresowania tą książką całko-
wicie odmienny, choć… może jednak są też aspekty 
wspólne z książką Żulińskiego, a mianowicie ton rozli-
czenia całego swojego doświadczenia literackiego 
oraz wytłumaczenia się zakrętów romansowych z wła-
dzą, choć w tym przypadku autor rozlicza nie siebie, 
ale ojca. To zresztą bardzo ciekawy i niejednoznaczny 
wątek, a przynajmniej wywołujący niejednoznaczne 
uczucia u czytelnika, a na pewno we mnie.

Najbardziej fascynująca sprawa w książce to po-
wikłany stosunek Liskowackiego do Szczecina a i sam 
Szczecin jest przedstawiony niebanalnie. Czytałem tę 
książkę trochę jak cichy, nieco utajony, Szczecinianin, 
bo miasta młodości na zawsze pozostają naszymi 
miastami. Czytałem z ciekawością, co ktoś inny na-
pisał o tym „moim byłym mieście”. 

Ten wywiad rzeka jest tak samo ciekawy jak i iry-
tujący. Zastanawiałem się co powodowało we mnie 
te irytację? Chyba najbardziej niezwykle „klasycy-
styczne” osadzenie się autora w tej książce. Jawi się 
tu Liskowacki jak parnasowski literat, pisarz olimpijski, 
taki nieco Iwaszkiewicz ze Szczecina, a na dodatek 
reprezentant całej linii pisarskiej. Czy jestem złośliwy? 
Trochę tak. Ale już bez złośliwości, chodzi mi o to, 
że odczuwam taką klasycystyczną postawę pisar-
ską jako anachronizm. Czas wieszczów i autorytetów 
autorskich chyba bezpowrotnie minął. Pisarz już być 
może na zawsze został strącony z pomników i dzisiaj 
musi tak samo być godny i wart szacunku jak jego 
czytelnik i ani trochę więcej. Jest coś fałszywego, gdy 
Liskowacki pisze o sobie, że jest skromnym pisarzem, 
kimś zwykłym, kto nie rości sobie prawa do wielkich 
ról i autorytetu, a jednocześnie wiele stron książki 
poświęca na nic nie znaczące w obiegu literackim 
osobiste zdjęcia z ogródka, tatusiem i mamusią, na 
rowerku, w pieluszce i bez, z wąsami i w pozie za-
myślenia nad wielką wodą… Jak wielkim trzeba się 
czuć, aby wyciągać ze swojego osobistego życia 
banalne epizody i historię. Jak wielkim się jest, gdy 
się wyciąga z własnego życia epizody, które są nie-
powtarzalne, nie doświadczane przez innych, odkry-
wające w autorze to co jest ryzykowne, podejrzane, 
niejednoznaczne? To jest odwaga. U Liskowackiego 
taką odwagę znajdowałem, ale też niestety wiele 
banału. Wielką sprawą jest rozliczenie z własnym oj-
cem ( Ryszardem ). Gorzej, gdy Liskowacki rozlicza 
się z własną wielkością.

PO PRZERWIE.

05.05.2017

Budzę się zupełnie przypadkowo. Jedna myśl, 
ale taka, która nagle uruchamia trzęsienie pamię-
ci. Czytam: Dzień Matki. Przypominam sobie: ja też 
miałem matkę. Mamę. Byłem poskładany z wielu 
części: miałem głowę, dom, sny, ręce matki, ciało 
z codziennych wzrostów i upadków. I teraz to sobie 
przypominam. Miałem mamę. Kochaną matkę. Ko-
chającą matkę. Zawsze była. Nawet po śmierci, a 
teraz nagle poczułem, że jej od dawna nie mam. 
Poczułem, że już nie mam wszystkich rąk. Oczy prze-
puszczają do głowy mniej światła i że wychodzi mi 
z ust coraz mniej słów. Nie jestem pewny, kto kogo 
opuścił? Czy ona mnie umierając, czy ja zostawia-
jąc ją po śmierci. Poszedłem do jakiegoś przodu, 
do przyszłości, która przecież jest tak wątła i która 
niechybnie szybko się zakończy i nawet nie stanie 
się przeszłością. Poszedłem po zakupy. Wyszedłem z 
psem. Zacząłem sprzątać, sadzić nasturcje i sasanki 
w przydomowym ogrodzie. Zapomniałem, że siedzi 
wciąż pod tym drzewem, tą starą jabłonią, opiera 
się na lasce i mówi, dobrze, dobrze, synku. Załatwiaj 
swoje sprawy.

Tak. I tak jest. Załatwiam swoje sprawy. I coraz jest 
mnie mniej. Zresztą może i świata jest też mniej. Ten, 
który dociera do mnie jest jakiś wyblakły, choć pełen 
kolorów, ruchu, dźwięków, to jednak jest ode mnie 
odległy. Coraz trudniej mi odróżnić, co jest widmem 
pamięci a co jest rzeczywistością. 

GDZIE CO JEST. 
Z wysiłkiem wyciągam z mózgu te myśli, która zu-

pełnie bez wysiłku krążą w nim cały czas, bez przerwy, 
tyle że wyciszone, zagadane, zahałasowane.

Zatem mam matkę? czy już nieodwołalnie jej nie 
mam. Trzymam na biurku jej okulary. W sypialni na 
komodzie jej zdjęcie. I tu i tam są jeszcze inne przed-
mioty, które mają utrzymywać...więź?  

I teraz nagle poczułem, że nią mam już jej ręki, że 
nie mam jej słów. Nie mam jej codziennej obecności. 
Że moja matka staje się wspomnieniem. I dzieje się 
to tak jak długie zdanie zakończone bez kropki 

poniedziałek, 8 maja 2017

spotkałem dzisiaj O. J. Ostatni raz widziałem go 
chyba 25 a może 30 lat temu. Mieszkał niedaleko ode 
mnie na Zaspie. Spotykaliśmy się trochę, bo akurat 
łączył nas wtedy stosunek wspólnego doświadczenia 
– on i ja byliśmy świeżymi ojcami.

O. to barwna postać, gdyby nie kabotyn i raczej 
dwustoprocentowy egoista (bo egocentryk, byłoby 
powiedzeniem komplementu). Przychodził do mnie, 
ale w gruncie rzeczy był zawistny, chyba nie lubił 
mnie i gardził mną (a bo to kiedy on pijał, ja byłem 
prawie abstynentem, a bo ja wydałem książkę, a 
on uważał, że nie powinienem, a bo to, że byłem 
w redakcji tego czy innego pisma). Uważał się za 
najwybitniejszego poetę po Wojaczku. Kreował się 
na Stachurę, może trochę na Milczewskiego - Bruno, 
wzorem był dla niego Marek Nowakowski i Krzysztof 
Karasek. Acha, uważał się też za polskiego Rimbau-
da. Pijał dużo i bez miary. Było kilku takich ostrych 
poetów w Gdańsku. Niektórzy zakończyli na urazach 
neurologicznych, inni przedwcześnie umarli, tak jak np. 
niezwykle utalentowany poeta Jerzy H. Kamrowski. O. 
uważał pijaństwo za chwalebny rys swojej osobowo-
ści. Było to nawet dość urocze, oczywiście do czasu, 
albo raczej do … rozsądnej odległości, ważne, aby nie 
być zbyt blisko, bo wtedy był chamowaty i ordynarny. 
Pewnie uważał, że jest „poetą przeklętym”, gdy na 
schodach w akademiku próbował pisać na maszy-
nie wiersz, lub sikać do akademikowych doniczek z 
cherlawymi kwiatami, albo wpadać do znajomych 
i oświadczać, że postanowił popełnić samobójstwo. 
Większość reagowała zachętą, bo znali ten numer: 
tak, tak, O., trzeba to zrobić, koniecznie, ale były i 
takie osoby, które natychmiast chciały go ratować. 
Robił to dość systematycznie, aż dziw, że dzisiaj go 
spotkałem całkiem żywego. Alkohol nie pozwolił mu 
skończyć nawet dwu semestrów na wydziale poloni-
stycznym, na którym był w czasach gdy i ja studiowa-
łem. Gardził wszystkim, ale jednocześnie potrzebował 
dowartościowywania od tych pogardzanych osób. 
Tak zostało do dzisiaj, a ma teraz pewnie 62-63 lata. 
Jakiś czas temu wysłałem mu pdf-a kolejnego numeru 
Migotań, w odpowiedzi napisał, że nie życzy sobie 
korespondencji ode mnie. Teraz gdy go spotkałem 
nie był taki stanowczy, ale charakterystyczne, że nie 
patrzył mi w oczy, gdy rozmawialiśmy o niczym na 
parkingu sklepu wielkoformatowego, trochę o jego 
chorej żonie, trochę o tym że sporo czasu upłynęło… 
Powiedział, że się zestarzałem, to ja mu na to, ze 
jemu strasznie urósł nochal. Rozmowa prawie jak u 
Czechowa, albo Mrożka.

O. chyba rzeczywiście był niezłym poetą. Jego 
pierwsze tomy były ostre, nawet ożywcze w stylu. 
Intelektualnie opierały się buncie i proteście i chyba 
głównie na tym, bo w całej jego twórczości widać 
braki regularnego wykształcenia. Dużo czytał i na ba-
zie lektur zdobył wiedzę i umiejętności pożyteczne w 
pisarstwie. To swoisty poeta, pisarz naturalny. Samouk. 
Być może głębsze wykształcenie zabiłoby jego talent 
i urodę naturszczyka literackiego. Od lat pracuje w 
bibliotece. Zajął się też prozą. Ale napisał dość cienkie 
(pod względem objętości) mini-powieści.

Dlaczego o tym myślę i piszę, może dlatego, że 
chyba jednak miałem nadzieję, że obaj już wyrośli-
śmy z zawiści i możemy życzliwe popatrzeć na siebie. 
Raczej myliłem się.

środa, 10 maja 2017

AKW, czyli Andrzej Krzysztof Waśkiewicz. Teraz 
widzę, że tamte czasy, były naprawdę inne, było 
dziwne z dzisiejszego punktu widzenia, bo jakkolwiek 
Andrzej miał telefon, a ja nie, to mogłem wpaść 
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na Amundsena niezapowiedziany. Bez uprzedzenia. 
Był to jednak ostatni adres, gdzie można było sobie 
pozwolić na taką śmiałość. Potem przyszły czasy, gdy 
wizytę należało umówić, uprzedzić telefonem, a po-
tem, potem ustalić emailowo. Do Andrzeja (a też i 
Ani, jego żony) można było wpaść bez tych ceregieli 
a mi zdarzało to się wieczorem, najczęściej około 21. 
Chyba ani razu nie odczułem, że jestem nie w porę, 
że przeszkadzam, a przecież wiem, że musiały być 
wieczory, gdy moja wizyta była wizytą intruza. An-
drzej dużo pracował, właśnie wieczorami, Anna dużo 
pracowała w rozgłośni radiowej Gdańsk i niekiedy 
wracała dopiero wieczorem. Andrzej wydawał mi się 
wtedy (i tak go do dzisiaj pamiętam) osobą z innego 
wymiaru czasowego, z innej epoki. Można było go 
zdefiniować, jako osobę która albo czegoś nie robi-
ła jak wszyscy, albo robiła, postępowała inaczej niż 
wszyscy. To była jego osobność. Żył inaczej. W innym 
rytmie. W innych standardach. Właśnie, można było 
go odwiedzić bez uprzedzenia, a nawet bez flaszki 
wódki, choć bywało, ze spotykając się nie żałowali-
śmy sobie kulturalnej ilości tego napitku. Podkreślam, 
że kulturalnej ilości, bo z powodu jego przynależności 
pokoleniowej nie byłoby zaskoczeniem, że nadużywa 
alkoholu. Poeci Orientacji jeden w jednego znani byli 
z tego, że dużo pili, często, niekoniecznie kulturalnie, 
że wspomnę tylko Żernickiego, Jerzynę, Śliwonika, czy 
Gąsiorowskiego. Andrzej pił mało. Przez lata znajo-
mości nie widziałem go w stanie o którym można by 
powiedzieć: przesadził. Był zawsze skupiony. Mówił 
cicho. Słuchał uważnie. Bardzo często nie zgadzał 
się z poglądami innych, ale nigdy się nie kłócił

AKW cd..

Poznałem go jako młody poeta przy okazji Debiu-
tów Poetyckich, które wydawał wraz z Leszinem. Sta-
nowili dobraną parę, Leszin rozbiegany, bałaganiarski 
i do ból€ skuteczny wydawca w ruch artystycznym 
studentów. Andrzej, twarda skała o którą niekiedy 
rozbijał się Leszin, gdy przesadzał z reakcjami. Leszin 
intuicyjny redaktor, na podstawie jednego wiersza 
bardzo celnie potrafił określi wartość poety, Andrzej 
analityczny, definiujący i porządkujący. Nie od razu 
można było się zorientować, że merytorycznie to jed-
nak on, słynny pośród młodych poetów, AKW był 
szyją, która decyduje w którą stronę skręci głowa 
Leszina. Budził w tamtych czasach, tzn. w połowie 
lat 70` tych szacunek, ale też utrzymywał dystans. O 
przyjaźni mowy nie było. Sporo musiało czasu upłynąć 
nim nasze spotkania nabrały bardziej partnerskiego, 
koleżeńskiego charakteru. Nawet sporo czasu. Nawet 
sporo wydarzeń. A może nawet bardzo wiele, gdy 
pomyśleć choćby tylko o wydarzeniach historycznych 
i związanych z nimi wydarzeniami. Zawalił się stary 
świat, a nowy rodził w bólach. Nie pamiętam, czy 
mieliśmy kontakt w trakcie Sierpnia 80. Ale do tego 
czasu spotykaliśmy się często na różnych sympozjo-
nach, zjazdach literackich, redagowali kolejne pisma, 
serie poetyckie, jurorowaliśmy w różnych poetyckich 
konkursach. 

W trakcie jurorowania Andrzej był zawsze w jakiejś 
mniejszości lub opozycji. Nigdy nie był ofensywny. 
Swoje zdanie ujawniał dopiero w połowie obrad a 
potem z uporem przekonywał do swojego zdania, 
zwykle skutecznie. Nigdy nie zastanawiałem się nad 
jego obiektywnością, pewnie bywał stronniczy, bo 
kto nie jest, ale nigdy nie ujawniał tego inaczej, niż 
poprzez powolne wydyskutowywanie sprawy. 

Andrzej nie był efektowny, ale był efektywny.

21. 01.2018

Sztuka, każda sztuka musi mieć grunt obsesyjny. 
Musi powstawać w uporze powtarzania i przybliżania. 
W maniakalnym transie. Tylko obsesją wzmacniany 
intelekt przekracza siebie i wkracza na teren sztuki. 
A najciekawsze jest to, że ta współegzystencja nie 
degraduje ani intelektu ani sztuki.  

Jama
Porowata jama
gryzie mnie w stopy i ciągnie za ręce.
Jak można tak ukształtować kamienie,
tak twardym uczynić grunt
pod tą pustką

snu który może miałem.
Z  J
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Krzysztof Schodowski

Zdjęcia Portrety z cyklu „Hania” prezentuje Zbigniew Joachimiak



104

104 Migotania 58,59

cają uwagę na mankamenty 
przygotowywanego projektu: 
„Nie godzą się na wprowa-
dzenie rad, których połowa 
członków będzie spoza uczel-
ni. Nie chcą też zwiększenia roli 
rektora i krytykują porzucenie 
habilitacji. „Rewolucja, którą 
przygotowali twórcy Konstytucji 
dla Nauki grozi nieobliczalnymi 
konsekwencjami. Nie skorzysta na niej środowisko nauko-
we, ani obecnie rządzący. Obyśmy nie utracili szansy, 
jaką jest możliwość wypracowania rzeczywistej, odważ-
nej i rozważnej reformy” - apelują. (…) Ale nie z krytyką 
płynącą ze środowiska naukowego wicepremier będzie 
miał największy kłopot. (…) - W takiej formie ustawa nie 
przejdzie – mówi twardo szef klubu parlamentarnego [PiS] 
Ryszard Terlecki. Równie mocno wypowiada się inny poseł 
z Krakowa, Włodzimierz Bernacki, który w PiS odpowiadał 
za program zmian w szkolnictwie wyższym”.

Cóż – zobaczymy. Jak na razie to projekt Gowina wy-
gląda na działanie w swej istocie pozorne, choć jedno-
cześnie, za sprawą owych rad przyrektorskich, mogące w 
niesprzyjających okolicznościach prowadzić do ogranicze-
nia autonomii uczelni. Rezygnacja z habilitacji w zasadzie 
już ma miejsce – posiedzenie komisji zamiast kolokwium 
habilitacyjnego przed radą wydziału jest zarzuceniem 
swego rodzaju rytuału, który nobilitował awans w świecie 
nauki. Wbrew pozorom rytuały są ważne w życiu społecz-
ności. Minister najwyraźniej chce przeformułować zasady 
pracy naukowej poprzez podporządkowanie jej „bożkowi 
bezpośredniej użyteczności”, który wedle Witkacego zdaje 
się władać przemianami cywilizacyjnymi. W każdym razie 
nie słyszałem o tym, by Gowin coś mówił o poszukiwaniu 
prawdy, w dodatku bezinteresownie, jak to kiedyś jeszcze 
postulowano. Nie – przede wszystkim pragmatyzm, powia-
da. Bóg z nim.

Ale, jak się zdaje, pozycja naszego reforrmatora nie jest 
zbyt silna, nie tylko zwalczany jest przez Ryszarda Terleckie-
go, ale też, mimo nowatorskiego projektu zakładającego 
dopuszczenie do głosu niepełnoletnich dzieci czy nawet 
niemowląt, których głosami, po pół głosu na głowę, co 
precyzyjnie wywiódł w rozmowie z dziennikarzami, zarzą-
dzać by mieli rodzice, nie jest jak na razie wpuszczany na 
salony, gdzie wykuwa się programowe posunięcia władz. 
O tym salonie piszą Agata Kondzińska i Iwona Szpala w 
artykule „Tu się spotyka nowa elita” na łamach „Gazety 
Wyborczej (nr 87/2018): „Początek marca 2018 r. „Fakt” 
publikuje zdjęcia Jarosława Kaczyńskiego. Z herbacianymi 
różami w ręku przeciska się między samochodami. Wcho-
dzi do warszawskiej kamienicy w centrum miasta, przy ul. 
Wilczej 23. Tu swoją pracownię i mieszkanie ma Anna Bie-
lecka, pierwsza żona Czesława Bieleckiego, byłego posła 
AWS i kandydata PiS na prezydenta Warszawy w 2000 r. 
(…) Anna Bielecka jest zawsze w cieniu, ale rozporządza 
wpływami, których może jej pozazdrościć niejeden polityk 
PiS. (…) W PiS adres przy ul. Wilczej 23 nazywają „salo-
nem pani Bieleckiej”. Stałymi bywalcami są: wicepremier 
Piotr Gliński, europosłowie PiS prof. Zdzisław Krasnodębski 
i Ryszard Legutko, były Łopiński, szef gabinetu prezydenta 
Krzysztof Szczerski, doradca prezydenta Andrzej Zyberto-
wicz, kompozytor Michał Lorenc. (…) Na kanapie siada 
też prof. Andrzej Przyłębski, dziś ambasador w Niemczech, 
mąż prezes Trybunału Konstytucyjnego. (…) - Coraz częściej 
słychać, że ośrodek władzy z Nowogrodzkiej przeniósł się 
na Wilczą – mówi polityk zjednoczonej prawicy”.

Salon jak salon, zawsze takie istniały – jedne mniej, inne 
bardziej wpływowe. Nic w tym przecież zdrożnego. Ale 
salony warto obserwować, zwłaszcza te, których bywalcy 
decydują o naszym życiu. Kim są? Jaki jest ich dorobek? 
Warto to sprawdzić. Warto poznawać ich poglądy wyrażane 
w publicznych wystąpieniach, publikacjach i wywiadach. 
Tak się bowiem składa, że to bardzo wpływowe grono – w 
którym uczestniczy wielu profesorów – ma dość wyrazisty 
sposób widzenia świata, w szczególności świata polityki. 
Są to mianowicie umysłowości dziewiętnastowieczne, co, 
zważywszy, że mamy wiek XXI, nie rokuje dobrze. Być może 
obawia się ono reform Gowina. Rzecz w tym, że, para-
doksalnie, umysłowość tego ostatniego też bardziej pasuje 
do XIX stulecia niż do współczesności. No i tak wespół w 
zespół tworzyć nam będzie ta władza suwerenne struktury 
państwa narodowego i wcielać w życia anachroniczny 
model niepodległości. Jak należy: w salonie!
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Od zawsze bawiła mnie gra zatytułowana „wymiana 
elit”. Grywa się w nią na ogół w krajach o systemach 

autorytarnobliskich, w których władzę wspierają nie tyle nie 
uznawani, co zakompleksieni i uznających się za niedoce-
nione wielkości uczestnicy życia kulturalnego, artystycznego 
czy naukowego, którzy stali się wrogami „salonu” nawet 
nie zauważając, że sami powołali do życia własny, czę-
sto będący karykaturą tamtego. Ale to dobrze: salonów 
nigdy dość, rodzą się tam zdrowe fermenty konkurencji, 
kultywowane są wysmakowane snobizmy, świat jest tak 
czy inaczej, ale jednak bogatszy niż wtedy, gdy wszystko 
się mieści w głównym nurcie. Od czasu do czasu w życiu 
kulturalnym pojawiają się wstrząsy zmierzające do „prze-
wietrzenia atmosfery”, zapowiadające „powiew świeżego 
ducha” i fundujące inne temu podobne aktywności. Cza-
sem nawet przynosi to rzeczywiste efekty – to tak, jakby do 
klasy, w której hierarchie i porządki są od dawna ustalone 
wprowadzono nowego ucznia, który dotąd panujący ład 
przemeblował. Ale to sprawa nowego ucznia – łamagi i 
fajtłapy nadal pozostają łamagami i fajtłapami, oni na 
zmianie skorzystają niewiele.

Takim nowym uczniem w klasie ma teraz być tajem-
nicza postać o kryptonimie AI (Artificial Intelligence) czyli 
sztuczna inteligencja. Przed jej groźnymi mocami – bo 
może postępujemy jak uczeń czarnoksiężnika? - przestrze-
gał nie tak dawno Stephen Hawking. Jest ona jednym 
z głównych bohaterów artykułu Kamila Kuleszy „Nauka 
polska 2047. List z przyszłości” zamieszczonego w „Gaze-
cie Wyborczej” (nr 81/2018): „Jako symboliczny początek 
ostatniej z wielkich zmian wzorca nauki można wskazać 
rok 1989 kojarzący się przede wszystkim z „jesienią ludów”. 
Równolegle rozwijał się internet, a obieg informacji zaczął 
być naprawdę globalny. Środowisko akademickie masowo 
korzystało z sieci. W kolejnym pokoleniu upowszechniły się 
media społecznościowe, a jeszcze później nastąpiły szyb-
kie zmiany związane m.in.. z coraz większą rolą sztucznej 
inteligencji (AI) w niemal każdym obszarze działalności 
człowieka”, co wpłynęło na zrewolucjonizowanie trzech 
składowych życia akademickiego - „przekazywanie wie-
dzy, prowadzenie własnych badań/studiów i tworzenie 
„intelektualnego fermentu””.

Zważywszy skokowy charakter dokonujących się zmian 
jest niemal pewne, że z perspektywy roku 2047 obecna 
struktura i praktyka życia akademickiego będzie zdumie-
wającym anachronizmem – temu właśnie poświęcony 
jest tekst Kuleszy stanowiący zarazem druzgocącą krytykę 
obecnego stanu rzeczy i braku gotowości otwarcia na 
niesione przez te zmiany wyzwań w świecie, który nasta-
wiony jest na osiągnięci stanu, w którym „nauka zdążyła 
się stać kluczowym obszarem aktywności ludzkiej”. Może 
nie tylko nauka – może warto ten utopijny obrazek do-
pełnić także przez sztukę. Niemniej list pisany w 2047 roku 
zwraca uwagę na to, co dzieje się w naszym kraju: „A w 
Polsce wyszło na jaw, że społeczeństwo było przez dzie-
sięciolecia wprowadzane w błąd. Pytano (…) dlaczego 
członkowie PAN nie zabierali publicznie głosu i nie otwie-
rali społeczeństwu oczu. W końcu podobno było elitą, z 
tego tytułu dodatkowo wynagradzaną. Oczywiste dla 
podatników stały się interesowność i obłuda, z którymi 
przez dziesięciolecia wydatkowano olbrzymie środki, nie 
ponosząc przy tym żadnej odpowiedzialności. Częste stało 
się przeinaczanie nazwy odpowiedzialnego za to resortu 
na Ministerstwo Nauki i Szkodnictwa Wyższego”.

Temu właśnie resortowi i szykowanej w nim przez mini-
stra Gowina reformie szkolnictwa wyższego poświęcony jest 
obszerny artykuł „Ustawa inna niż wszystkie” Rafała Zychala 
pomieszczony w „Tygodniku Powszechnym” (nr 16/2018): 
„Cel – pchnąć uczelnie na nowe tory. Aby to zrobić, 
Gowin chce dużych zmian. Więcej władzy dla rektora, 
nowe „ciało wspierające” w postaci rady uczelni i znie-
sienie obowiązku habilitacji. (…) Zdecydowana większość 
środowiska akademickiego mówi reformie „tak”. To jednak 
nie oznacza, że jej los jest przesądzony”. Jedno zdaje się 
nie ulegać wątpliwości – Gowin postuluje centralistycz-
ny, mocno zhierarchizowany model uczelni wzmacniając 
tym samym ukształtowany po roku 1989 system, który – w 
szczególności w odniesieniu do uniwersytetów – odchodzi 
coraz dalej od formuły, fakt, że jeszcze średniowiecznej, 
powiadającej, że jest to wspólnota bezinteresownie po-
szukująca prawdy. Uczelnia ma przekształcić się w rodzaj 
zakładu produkcyjnego, którego celem jest kształcenie 
posiadaczy dyplomów będących kartą wstępu na rynek 
pracy oraz „pracowników nauki”. Wyczuwają to autorzy 
listu otwartego do Gowina, którzy w liczbie 150 osób zwra-

Leszek Szaruga

OBRAŻALNY
kocham cię bardziej
niż siebie
i ją razem
w(niebo)wziętych
 
miałaś wrócić
czekam więc(jej)
 
myślisz o  mnie
kiedy śnisz?

śnisz o mnie
kiedy myślisz?

jestem przecież 
nie do pomyślenia
 
śniłaś mi się  dziś
podwójnie

miałaś dwie

twarze

i dwa imiona

nawet nas
miałaś dwóch

stwarzałem się
na obraz
i podobieństwo moje

a wyszłaś mi bokiem
taka niepodobna

brak mi powoli ciebie

coraz szybciej

jestem twój
już tylko

rozpędu

tak długo
już

wmawiałem sobie

że jest
dobrze

że w końcu jest

jak jest

Ż

Zbigniew Wojciechowicz
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na niej środowisko nauko-

W systemach autorytarno-
bliskich władzę wspierają 
nie tyle nie uznawani, co 
zakompleksieni…)
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Matematyka 
Urodziłam się
49° szerokości geograficznej północnej
i 22° długości wschodniej
mając dwadzieścia (prawie) dwa lata
wybieram dwanaście państw
(ilu było apostołów?)
na podróż jednego kontynentu

Wywalczyłam 
dwoma rękoma dwoma nogami
patent na przekroczenie granicy w dwóch osobach
mając niemałe przeświadczenie
o szerokości talii rywalki

Liczby mogłyby prawdziwie umierać
gdyby same potrafiły się rodzić

Mając sto siedemdziesiąt dwa centymetry wzrostu
przechylam szalę zwycięstwa
ku filigranowej małej duszy zwycięstwa
dziesięć palców robi wspaniale
białym niciom chwili i sumienia chrząstkom

Sześćdziesiąt kilogramów tłustego obiegu
wrócił z podróży krajów dwunastu
kilogramy obiegły kulę ziemską
kilometry wykrwawiły się przy mecie
stuletnia nietuzinkowość zakwasiła światopogląd

I kto tutaj mówił
że życie nie jest bezwzględną m a t e m a t y k ą?

Gniazdo
Zawiązuję supeł gniazda ze swoich włosów.
To mozolna praca, która wymaga głosu czasoprzestrzeni,

ramieniem otulam radościonośne pisklęta.

Włos po włosie, żyła po żyle, ratuję życie gniazda
własną kością i krwią.

Konstrukcję ratuje inżynier-budowniczy,
mający dwadzieścia cztery lata oraz
doświadczenia lat pięćdziesiąt trzy.
Jeżeli sprawdzi się zatrudnię go na umowę-zlecenie.

Inżynierowi łaskaw jestem podarować gwoździe, trzymam. 
Wiaderko cebulek włosia w celu zasadzenia
podłoża czeka na swoją destrukcję. 

Pisklęta mają za zadanie spełnić rachunek matematyczny
mego sumienia, wpoić radosny płyn do mózgu.

Czy tylko tyle potrzebne jest do samoistnienia?

Poradnik
Żaden poradnik nie nauczył mnie 
poprawnego pisania bestsellerów.

Szukam czegoś prostego, 
a zarazem
w y s z u k a n e g o. 

tematu do idealnego przełknięcia,
słów – przenoszących rzeczy z punktu A
do punktu B,
wydawcy-cudotwórcy, 
ludzi spragnionych (bez)sensacją

Aby zrozumieć sens
trzeba przełknąć Aviomarin

Sandra M. BożekSandra M. Bożek


