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Marek Wawrzkiewicz Dedykacje

M.P.
Piszę kolejne Dedykacje i niekiedy mi się zdaję, że wyko-

nuję pracę archeologa, który z wykopanych fragmentów 
czaszki i kości składa, odtwarza dinozaura lub inne prehi-
storyczne zwierzę. I jeśli nawet naukowcowi jego zamiar 
się uda, to dla współczesności niewiele z tego pożytku: 
dinozaur nam nie zagraża, a zapolować na niego się nie 
da. Cóż po wspominkach poetów, którzy niegdyś wiele 
znaczyli, a dziś ich nazwiska – nie mówiąc o twórczości – 
zna tylko zmniejszająca się garstka najwierniejszych kibiców 
literatury? Zapomniane „ocalić od zapomnienia”? A mimo 
to brnę w bezpłodność.

Wydawnictwo Czytelnik, rok 1986, tytuł Wiek trzech 
epok, autor Marian Piechal. Dedykacja: Kochanemu 
Markowi Wawrzkiewiczowi z pamięcią lat łódzkich i naj-
lepszymi życzeniami w prowadzeniu „Poezji” oraz uści-
skiem przyjaźni Marian Piechal. 11.6.87.

Urodził się w 1905 roku w Łodzi, debiutował 24 lata 
później „Krzykiem z miasta”. „Kiedy nade mną, synem 
robotnika/ pierwsza gwiazda rozbłysła na niebie... czytam 
w jednym z pierwszych wierszy tego tomu. Rzeczywiście, 
był synem robotniczej Łodzi, jak to się wówczas dumnie 
mówiło. A mimo to ukończył najlepsze łódzkie liceum, 
a potem filologię polską na UW. Założył grupę literacką 
Meteor, która rzeczywiście jak meteor przemknęła przez 
przedwojenną literaturę, potem wpisał się do Kwadrygi. 
Walczył we Wrześniu, zaliczył obóz jeniecki w Altengro-

ben, zbiegł z robót, ukrywał się u hrabiów Morstinów, 
był żołnierzem AK. Potem należał do PPS i PZPR i był 
zawziętym i demonstracyjnym piłsudczykiem. Ot, zawi-
kłany polski los, element naszej burzliwej historii.

W Łodzi, kiedy stopniowo wyemigrowała z niej po 
wojnie czołówka polskiej literatury i świata artystycz-
nego, w drugiej połowie lat pięćdziesiątych i latach 
sześćdziesiątych był poetą największym i wielkim autory-
tetem. Pamiętam, że kiedy w kosmos poleciał pierwszy 
sputnik, pan Marian opublikował na łamach tygodnika 
Odgłosy felieton, w którym dowodził, że to niemożliwe, 
że to bzdura i propaganda. Fakt, że tekstu nie zdjęła 
cenzura najlepiej świadczy o randze poety. A obco-
wanie z nim było rodzajem nobilitacji literackiej.

Siedzieliśmy kiedyś w łódzkim klubie dziennikarza – 
Wiesław Jażdżyński, Tadeusz Papier (byli to wówczas 
znani pisarze) i Piechal. Podszedł do naszego stolika 
Andrzej Brycht, wschodząca, ale jasno świecąca gwiaz-
da polskiej literatury. Nazywał pana Mariana wujkiem 
z powodu jakiegoś szalenie dalekiego pokrewieństwa, 
którego nie umieli dokładnie wyjaśnić. Andrzej z wielką 
wprawą używał języka knajackiego ww czasach, kiedy 
dźwięczne słowo kurwa nie było jeszcze powszechnie 
używane na salonach, a on był jednym z pionierów 
upowszechniana tego słowa, co silnie bulwersowa-
ło towarzystwo – o to właśnie pionierowi chodziło. 

Podszedł do nas i stentorowym głosem przywitał się 
z Piechalem:

- Kurwa, jak leci, wuju?
Tak powitany olimpijski poeta lekko poczerwieniał 

i z dystynkcją odpowiedział:
- Po ch...
Był to jeden z niewielu przypadków, kiedy Andrzej 

Brycht nie znalazł właściwej kontynuacji rozmowy.
W roku 1969 Piechal przeniósł się do Warszawy, 

został zastępcą naczelnego w miesięczniku Poezja 
w czasach panowania profesora Jakubowskiego, po-
tem prowadził dział poezji w Miesięczniku Literackim. 
Zamieszkał w Domu Literatury, gdzie często go odwie-
dzałem. Nie przestał być łodzianinem, chciał (i został) 
być w Łodzi pochowany. Byłem na tym pogrzebie. 
W roku 1987 otrzymał nagrodę miesięcznika Poezja, 
którym wówczas kierowałem. Ale jury nie kierowało 
się moją  serdeczną znajomością z poetą. Uznało tą 
nagrodą jego ważną, pięćdziesięcioletnią obecnością 
w literaturze: poezja, eseistyka, redaktorstwo, twórczość 
dla dzieci i młodzieźy, norwidologia. A przede wszystkim 
wiara w literaturę, jej znaczenie i siłę sprawczą.

Naiwne? W naszych czasach pewnie tak. Ale god-
ne zazdrości.

Marek Wawrzkiewicz

Marian Lech Bednarek
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pomału będzie doprowadzać do radykalnych konkluzji, 
bo innych zresztą nie ma. W świecie samego budyniu nie 
jest łatwo, dlatego kisiel jest potrzebny, ma w sobie prze-
źroczystość i swoistą gęstość, na której może się oprzeć nie 
jedno dzieciństwo, przynajmniej moje się oparło. Można 
powiedzieć na kiślu świat stoi, lub na kisielu, żeby było 
bardziej In statu nascendi, behawiorystycznie. Taki kisiel 
jest atrakcyjniejszy do przełknięcia. Zatem kisielisko – to 
dopiero półmetek kiślowiska, przerwa na kawę i papierosa 
dla audytorium, które w kisielu niejeden orzech musi zgryźć 
by ogarnąć zagadnienie. Ale ogólnie kisielisko to jest po-
zdrowienie ludzi, dlatego ten kisiel taki pochylony wciąż 
siedzi i pisze i pisze. Trzeba przecież przygotować kolejny 
numer zupy duchowej, a drugie danie też musi być. Nie 
mówiąc o deserze. A to wymaga wysiłku w tej zakopconej 
kuchni na południu środkowo-europejskiego światka. Potem 
ziomale przed marketem kiwną „dzieńdoberkiem” – że niby 
śniadanko będzie że hej przy tych kiślowatych maksymach. 
I ptak zaśpiewa aż budyń się obudzi i też ruszy do ataku.

Tak kisieluję sobie, kisieluję, trzymając tę publikację 
w ręku, ale widać, że niedojrzała jest ta moja wdzięczność 
za istnienie na rubieżach literatury dzięki różnym odmianom 
kiślów. Ciągle grzęznę w jakiejś galarecie, chowam się 
w gęstym słowie „kisiel”. A przecież mógłbym powiedzieć 
„Hej, się ma Torebeczko! Jak tam leci ? Dzięki za prezen-
tację na łamach kiślowiska. Wpadniesz? Zamieszamy jakąś 
synekdochą, albo parabolką, może kawusię, a może coś 
mocniejszego? Wiesz, budyń z kiślem też czasem muszą 
sobie pogadać. Słodzisz? Solisz? Zakwaszasz?”. No i w po-
dobnym tonie, wydaje mi się, powinienem jakoś wybrzmieć 
w tym temacie, bo „Smakołyk”  mnie dopadł i żywo 
poruszył w innych wymiarach. Peany to jakieś na cześć? 
Nie wiem, ale słowo „kisiel” zawsze mi się podobało.

styczeń 2018
Marian Lech Bednarek               

Pejzaż
Nad kopalnią wiszą odmrożone buty, wbrew wszystkiemu. 

Nie robią żadne kukuryku ani ćwir ćwir. Po prostu wiszą. 
Nie wiadomo, kto je tam powiesił. Ale wiszą w słońcu, 
w śniegu. To ważne. Może to buty po jakiejś wyprawie 
górskiej, może innej? W każdym razie wiszą w całej swojej 
wymowie nie chodzenia. A przecież tyle pięknych obra-
zów na ścianach różnych galerii wisi i czeka na podziw 
i zakupienie, a tu wszystko wzięło w łeb, bo wszyscy tylko 
o tych butach wiszących nad kopalnią gadają. Jakby 
jakie pro publico bono rozhuśtać miały. Niech wiatr nimi 
powiewa, bo nie kupisz tego za zwykłe pieniądze, najwy-
żej za monety czasu cierpliwości, które trzeba odstać. Te 
monety zagapienia się każdy ma w kieszeni. O to „Pejzaż 
z butami” proszę Państwa, proszę bardzo, w tle kominy, 
szyby z kręcącymi się kołami i linami, dymy i ognie koksowni, 
wysokie mury z cegły, labirynty rur i konstrukcji metalo-
wych. Proszę bardzo, wiszą sobie buty, stare, sfatygowane. 
Wreszcie odpoczywają po długiej podróży. Kto może, to 
wyczyta z nich własną drogę. Ptaki już tam wiją gniazda. 
Można podziwiać.

kwiecień  2018

1 Maja
1 Maja. Flaga na dachu sąsiada, uczepiona czerwonego 

kija. Kij twardy, da radę wszelkiemu łopotaniu, na pewno 
jest mocny, jak znam sąsiada. A wiatr się wyżywa na tej 
białoczerwonej tkaninie jak na chłopcu do bicia, rzeźbi różne 

formy buzujące we łbach obywateli, chce pomóc swą mocą 
ponadinstytucjonalną,  wszelką mocą „Ponad”. Po każdej 
fali wiatru powstaje nowy kształt, właściwie wszyscy w tej 
fladze widzą co chcą, uniwersalna flaga, napędzana przez 
kopnięty wiatr, bo duch wieje kędy chce. Teraz dochodzi 
południe. Jest bardzo ciepło, wiosna w pełnym rozkwicie. 
W moim prowincjonalnym zaciszu nie słyszę żadnych po-
chodów, orkiestr, przemówień, tylko ta cicha powiewająca 
gadka flagi, szemrająca coś na maszcie spadzistego dachu 
jak na jakimś pirackim okręcie, płynącym w nieznane, albo 
jakimś okręcie rządowym, strzegącym wód terytorialnych. 
Wyłączony telewizor i radio to odmiana porządnego pa-
triotyzmu, pomyślałem sobie. Kot snuje się między krzewami, 
w cieniach maja. Kij sztywno i dalej ochoczo stoi. Na pewno 
przezwycięży nas wszystkich. Flaga łopoce, tańczy jak Salome 
przed oczarowanym obliczem Herodota.

1 maja 2018

Zabawa w kiślowanie
Zawsze podobało mi się słowo „kisiel”, słowo „budyń” 

mniej, ale jedno i drugie lubię zajadać, przyznam się. 
Z budyni najbardziej czekoladowy mi smakuje. Teraz po uka-
zaniu się moich czterech krótkich próz w „Śląsku”, zachciało 
mi się niespodziewanie uczłowieczyć słowo „kisiel”. Kisiel jest 
bardziej dziki, jak uciekająca jesień spod damskich szpilek. 
A jak się jakiś jesiennik przyklei do buta, to przerąbane, bo 
bez elegii nie obejdzie się, gdyż kisiel, z natury poetycki, 
kryje w sobie podwójne dno i zaraz coś mruczy pod nosem 
i zapisuje. Z kisielami to jest różnie, w zależności od koloru, 
smaku, zawartości cukru i żelatyny. A zderzenie kisiel – budyń 
zawsze wisiało w powietrzu, przynajmniej w moim powietrzu. 
Nie chodzi tu tylko o skojarzenia z obecną gęstością smogu, 
ale o metafizykę przeciwieństw. Jeśli więc wiadomy kisiel 
wychodzi na kisielową katedrę, to na pewno nie jednemu 
pociekną kubki smakowe. Budynie się rozbudyniowują, oczy-
wiste. I wszelka potęga poukrywana między przełknięciami 
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Uwagi wprowadzające
Pisarstwo Józefa Tischnera nie ma odpowiedników 

we współczesnej polskiej literaturze filozoficznej, po-
glądy zaś układają się w pewien przemyślany i świa-
domy własnych ograniczeń system, który daje możli-
wość rozmowy z tekstami europejskiej kultury. Chodzi 
tu o szansę niekończącej się rozmowy, gdyż filozofia 
jest stałą gotowością do wzięcia udziału w debacie, 
która przenika zarówno wnętrze człowieka, jak i to 
wszystko, co bywa owocem jego twórczej aktywności. 
Ważny pozostaje problem, wokół którego krążyła myśl 
krakowskiego myśliciela, mianowicie: jak, mając do 
dyspozycji narzędzia filozofii, dodać współczesnym 
ludziom nadziei, w sytuacji głębokiego jej kryzysu. Z po-
wyższego projektu bierze się atrakcyjność i popularność 
(ale i kontrowersyjność) tez zawartych w książkach 
i publicystyce autora Etyki solidarności.

Od czasów Stanisława Ignacego Witkiewicza nie 
mieliśmy w Polsce umysłu o tak angażującym i zara-
zem perswazyjnym sposobie ujmowania zagadnień, 
nie tylko zresztą natury ściśle filozoficznej. Wśród nich 
problemy religii pozostają sprawą kluczową. Kultura, 
choć ogarnięta najróżniejszego rodzaju przesilenia-
mi, kieruje się nadal w stronę konfesyjnego etosu, ak-
centując znaczenie wczesnochrześcijańskiej formuły: 
trzeba rozumieć, aby wierzyć, ale też trzeba wierzyć, 
aby rozumieć. Kryzys racjonalizmu powoduje przecież 
zmierzch wiary. Problematyka ta bezpośrednio do-
tyczy kwestii etycznych i społecznych. Domaga się 
interpretacji. Należy – sugerował Tischner – wyjaśniać 
rzeczywistość mając na uwadze wskazówki dane przez 
wielkie metafory kultury. Metafizyka wszak, tak, jak on 
ją pojmował, potrafi ukazać, że realizm rzeczywistości 
jest metaforą prawd ukrytych przed potoczną naiwno-
ścią. Dlatego hermeneutyka musi być fundamentem 
filozofowania.

Niestety, niemałą trudność sprawia impresyjny 
sposób wywodów prowadzonych przez Tischnera. 
Niejednokrotnie się powtarza, że urągają one wy-
mogom języka naukowego. Dla wielu Tischner jest 
zaledwie poetą pobożności, retorem wiary, pisarzem 
religijnym. Literackość jego tekstów i wypowiedzi wy-
daje się wykluczać to, co w oczach każdego uczo-
nego jest najbardziej cenne, a więc precyzję myśli, jej 
ścisłość. Cóż z tego, powiada się niekiedy, że filozof 
pisze językiem pięknym, który jednak przeczy regułom 
filozoficznego dyskursu. Tischner nie potrafił podać 
ani jednej „porządnej” definicji podstawowych dla 
swojego dzieła pojęć, takich, jak „Ja aksjologiczne”, 
„myślenie religijne”, „siła nadziei” itd. Terminy, których 
używał są wieloznaczne, przesycone metaforycznością 
właściwą literaturze, a nie nauce. Z literaturą zaś nie 
sposób dyskutować.

Trudno byłoby się zgodzić z powyższą opinią, któ-
ra, jak zapewniała Barbara Skarga1, zaczyna razić 
w świetle ostatnich badań nad językiem filozoficznym 
i językiem nauki. Dzieło Tischnera pozostaje na pewno 
czymś więcej niż literaturą, a jego język nie jest by-
najmniej dyktowany wyłącznie regułami estetyki, lecz 
jest pewnym świadomym wyborem. Chodziło w nim 
o zachęcenie do myślenia nieopętanego rygorami 
nauki, idącego dalej, sięgającego nieco głębiej. Wi-
dać w nim wpływ metody fenomenologicznej, którą, 
co by nie powiedzieć, cechuje wielka elastyczność 

herMeneUtyka, 
język i literatura

Rolę wiodącą w naszym poznaniu i rozumieniu świata odgrywają wartości, którym 
sztuka na swój sposób daje wyraz.

Józef Tischner

ipojemność semantyczna. Z fenomenologicznej i He-
ideggerowskiej perspektywy rozumienia języka jako 
oglądu, nośnika transcendentalnej wyobraźni, filozof 
powinien używać wyrażeń metaforycznych (ale nie 
bezsensownych, co dopuszczał Heidegger), przenośni, 
obrazów, skrótów, aforyzmów itd. Metafora filozoficz-
na – różniąca się od opartej na wzruszeniu i poczuciu 
piękna metaforze poetyckiej – jest objaśnieniem, ale 
i wciąż nowym punktem wyjścia, zaczątkiem sporu2.

W ten sposób poprzez badanie i objaśnianie tek-
stów oraz symboli Tischner wkraczał w sam środek 
problematyki hermeneutycznej. Rozumiał, że świat 
składa się z uporządkowanych sensów. Aby móc się 
w nim zachowywać racjonalnie, trzeba rozplątywać 
owe znaczenia, „czytać rzeczywistość”. Stąd bierze się 
potrzeba hermeneutyki, która rozumienie i jego struk-
turę wydobywa na widoczny plan, oddalając niejako 
z ludzkiego doświadczenia chaos, uniemożliwiający 
jakiekolwiek działanie. Czy jednak posługując się me-
todami fenomenologii dojdzie się do odpowiedzi na 
dręczące pytania epoki? Niektórzy wszak sugerują, że 
filozofia (we wszystkich swoich możliwych wersjach) 
nie rozwiązuje żadnych problemów, tylko ewentualnie 
je stawia.

Być może tak właśnie jest, lecz zauważmy, że je-
żeli nawet padają pewne odpowiedzi na pytania, 
jakie człowiekowi zadaje rzeczywistość i jego status 
bytowy, to zyskują one najczęściej charakter meta-
foryczny. Platońska jaskinia, Nieporuszony Poruszyciel 
Arystotelesa, monada Leibniza, noc duszy św. Jana 
od Krzyża – to przykłady szeroko znane. Ale i opozycja 
„ducha” i „materii” trąci też swoistą metaforą, ma-
jącą zresztą niewiele wspólnego z typowymi figurami 
znanymi poetyce. Dobrze jest jednak użyć metafory 
„metaforyczności”, by przeciwstawić się chociażby 
pozytywistycznemu pojmowaniu filozofii.

Oczywiście, dyskursywność języka filozoficznego 
nie ulega wątpliwości. Filozofa zawsze zajmują takie 
czy inne problemy. W punkcie wyjścia swoich badań 
bliżej mu wszakże do poezji niż do matematycznego 
przyrodoznawstwa. Tischner podkreślał, że kiedy filo-
zof interpretuje poetów, jest to tysiąckroć ważniejsze 
od tego, co mówi poza wymiarem metaforyczności. 
Z tej racji czytanie Tischnera to zajęcie pobudzające, 
wprowadza bowiem od razu w sam środek problemów 
współczesnej filozofii i humanistyki, między polemiki 
i wzajemne inspiracje rozmaitych szkół i kierunków. 
Porusza pamięć historyczną, włączając do toczących 
się obecnie dyskusji dawnych filozofów – od Plato-
na, Augustyna, przez Kartezjusza i Spinozę, po Hegla, 
Husserla, Heideggera, Gadamera i Lévinasa – jako 
partnerów i nauczycieli współczesności.

Czytanie Tischnera to również zajęcie zobowiązują-
ce: książki filozofa nie tylko proponują pewną ważną 
problematykę do przemyślenia i ofiarowują narzędzia, 
przy pomocy której możemy się z nią zmierzyć. Dążą 
do czegoś więcej, mianowicie chciałyby nas dopro-
wadzić do punktu, gdzie zawiązuje się wybór egzy-
stencjalny i padają ważkie życiowe decyzje. Stąd brał 
się duszpasterski, praktyczny odcień jego rozważań: 
uczestniczyć w dramacie świata, zdumiewać się i ra-
dować etosem człowieka. Dlatego filozofia staje się 
swoiście pojętym sposobem bycia, w którym przejawia 
się istota człowieka; jest ciągłym pytaniem, budzeniem 
sumień, tak pojedynczego człowieka, jak i narodu3.
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Radykalne spojrzenie na mowę
Co znaczy, zastanawiał się Tischner, że słowo traci 

pierwotną „siłę znaczenia”, że staje się niezrozumiałe? 
Potoczne odczucia zdają się być następujące: nie 
rozumie się pewnych słów, ponieważ wraz z biegiem 
czasu zaciera się znaczenie nazwy, desygnaty stają 
się puste. Z punktu widzenia hermeneutyki sprawa 
jest bardziej skomplikowana. Dotyczy bowiem in-
tencjonalności znaczeń. Niezrozumiałość czy kryzys 
„nazwania słowa” wskazuje, zdaniem Tischnera, na 
pewien dokonujący się proces rozpadu świata. To nie 
tylko zagubiło się znaczenie, ale zamarł cały świat 
ludzkiego otoczenia; utraciliśmy bowiem łączność 
z egzystencjalnymi figurami przeszłości. Mówienia 
wszakże nie sposób oderwać od wspólnoty, a peł-
ne zrozumienie (i porozumienie) bywa możliwe tyl-
ko w sytuacji, w której dochodzi do „zmieszania się 
horyzontów”4 świata: tego, w którym my przytomnie 
bytujemy, z tym, w którym bytuje autor niezrozumia-
łego dla nas słowa i samo słowo.

Nie jest to jednak łatwe. Tischner zwracał uwa-
gę na trudności związane z próbami odzyskiwania 
utraconych sensów kultury. Przyjął, że szczególnie 
atrakcyjne propozycje wypłynęły od Heideggera. 
Jego interpretacja destrukcji mowy była konsekwen-
cją przyjętej przez niego antropologii. Mowa, według 
autora Bycia i czasu, ulega zafałszowaniu z powo-
du upadku człowieka w nieautentyczność. Będąc 
kimś wolnym, może on żyć autentycznie bądź nie-
autentycznie, czyli uciekać przed istnieniem, przed 
lękiem bądź śmiercią. Może tylko być. Anonimowo 
(das Man). Zatracić się w codzienności, mówienie 
ograniczyć do gadania (Gerede) i ciekawości. Słowo 
– które pierwotnie otwiera świat – jak to znakomicie 
skonkludował Wawrzyniec Rymkiewicz,

„kiedy już zostanie wypowiedziane, staje się bytem 
obecnym w jego wnętrzu. I jako takie, jako byt (…) 
może zostać powtórzone dalej, podczas gdy rzecz, 
o której była mowa oddala się w swoją nieobecność. 
W ten sposób następuje rozpad źródłowego, apo-
fatycznego związku słowa i rzeczy. Nasze zwykłe 
rozmowy, codzienne mówienie i słuchanie są płaskie 
i powierzchowne: pogrążeni w trywialnej codzienności 
zadowalamy się tym, co słyszymy – poprzestajemy 
na tym, co powiedziane – nie dokonując apofatycz-
nego odniesienia słowa do rzeczy, nie rekonstruując 
we własnej przytomności ich pierwotnego związku. 
Mówienie i słuchanie już nie polegają na wspólnym 
przebywaniu przy omawianej rzeczy, lecz na machi-
nalnym powtórzeniu i mówieniu dalej”5.

W tak wyznaczonym widoku destrukcja owej „ga-
daniny”, która przesłania światło sumienia spełnia 
niemal oczyszczającą rolę przywracania człowiekowi 
tego, co stanowi „pierwotną prawdę bytowania”, 
co wskazuje na prawdę bycia i wolności, odzysku-
je moc sumienia. Temu ostatniemu pojęciu Tischner 
nadawał sens, jakim obdarzył go Heidegger. Nie-
miecki myśliciel przeciwstawił się konwencjonalnym 
mniemaniom sprowadzającym sumienie do jakiegoś 
trudno uświadamianego napięcia czy głosu. Sumienie 
to raczej zew, to całe milczenie człowieka, to Dasein 
ogarnięte trwogą. Nawołuje ono do odnalezienia 
siebie, wydobywania się z zagubienia w świecie – 
siebie, jako rzuconego w nicość, zdanego na własną 
przytomność świata, nieznajdującego nigdzie oparcia 
– zmuszanego więc stale, by je sobie na nowo two-
rzyć. Sumienie wymaga więc wyboru takiej postawy 
życiowej, która pozwoliłaby go zrozumieć. Wymaga 
gotowości do jego usłyszenia – woli posiadania – 
sumienia (Gewissen – haben – wollen)6.

Radykalne spojrzenie Heideggera na mowę zo-
stało przeto zaakceptowane przez Tischnera, po-
nieważ dotyczyło całej niemal tradycji filozoficznej, 
począwszy od Platona i Arystotelesa, aż do czasów 
współczesnych, łączyło upadek mowy z analogicz-
nym upadkiem człowieka i wreszcie z tej przyczyny, 
że krytyka mowy była zarazem krytyką świata ota-
czającego nowoczesnego człowieka. Przyjmował on 
bowiem, że zmiany w planie semantyki nie są bez 
wpływu na środowisko człowieka i jego ontologię. 
Analiza języka może więc wskazywać na określone 
determinacje ludzkiego bytowania, ponieważ żyjemy 
zawsze wobec jakichś przedmiotów znaczących, bę-
dących przedmiotami intencjonalnymi, w których na 
bazie pewnego materiału nabudowuje się określony 
„sens”.

Wszystko, co ludzkie, stwierdzał Tischner, ujawnia 
głębokie analogie z językiem. Wciąż toczy się, podkre-
ślał, „rozmowa” pomiędzy człowiekiem a człowiekiem, 
człowiekiem a wspólnotą, człowiekiem a rzeczami 
i całym kosmosem. Jej nadrzędnym celem zdaje się 
być chęć zrozumienia sensu istnienia, w najogólniej-

szym ujęciu. Osiągnie się to wówczas, kiedy pojmie 
się, że żyje się wespół z innymi ludźmi, w specyficznym 
powiązaniu znaczeniowym. Nawet praca przypomina 
język, ponieważ jej finalnym efektem jest tworzenie 
i właściwie używanie tworów znaczących. W przy-
padku języka są nimi słowa, w przypadku zaś pracy 
produkty pracy – przedmioty na swój sposób „zna-
czące”7. Aby odzyskać utraconą wartość rzeczy, pier-
wotną „siłę nazwania” trzeba, wnioskował Tischner, 
zwrócić się w stronę filozofii przedsokratejskiej, w sferę 
możliwości sztuki, a nade wszystko – poezji.

Filozofia i doświadczenie poetyckie
Prawdy o świecie i sobie samych doświadczamy 

kontemplując arcydzieła sztuki. Literaturę, zwłaszcza 
poezję charakteryzuje stała otwartość na wszystko, co 
duchowe. Zawierają one niepojętą energię porządku-
jącą ludzkie życie, będącą pobudką do autorefleksji 
i wewnętrzne przemiany. W tym znaczeniu, sugero-
wał Tischner, stają się one przedmiotami prawdziwie 
filozoficznym. Obecnie nie poddaje się w wątpliwość 
powiązań poezji i filozofii.  Po Bergsonie nie warto na-
wet próbować oddzielać od siebie tych form podaw-
czych, gdyż w akceptowalnej niemal przez wszystkich 
praktyce filozof jest jednocześnie pisarzem:

„Poezja zmierza do ponownego wynalezienia języka, 
do stworzenia go na nowo. Filozofia natomiast pracuje 
nad uczynieniem języka rygorystycznie przejrzystym, 
nad oczyszczeniem go z ambiwalencji i zamętu”8.

Dlatego warto dostrzec niezbywalną rolę języka 
w ludzkiej kulturze, ponieważ wyróżnia on i niejako 
stygmatyzuje człowieka spośród wszystkich istnie-
jących bytów na Ziemi. Sprawia, że możliwe jest 
(niestety, zawsze cząstkowe) odsłanianie tajemnicy 
spowijającej każde ludzkie doświadczenie egzysten-
cjalne, rozjaśnianie tego, co skrywa się w jego pier-
wotnej, epifanicznej warstwie. I choć język pozostaje 
narzędziem nie w pełni doskonałym, to jednak potrafi 
wyrażać „myśl” i „myślenie” w sposób wyjątkowo 
transparentny. Kiedy więc zagłębiamy się w prze-
szłość, rozpoznajemy, iż początkowo język traktowano 
w sposób wręcz totalny. Podania mityczne (w różno-
rodnych wersjach) kształtowano głównie za pomocą 
środków czysto literackich. Obraz, metafora, symbol, 
rytm muzyczny, czy inne zabiegi w języku sprawiały, że 
język zdawał się być bliżej niezaciemnionego obszaru 
świata. Nie wyróżniano więc specjalnie gatunkowych 
form, zdając się na spontaniczny dukt poezji, na coś, 
co Steiner nazwał misterium tremendum metafory9.

Nie wiemy, kto pierwszy w błysku twórczego na-
tchnienia określił pasterzy na kamiennych wzgórzach 
jako „pasterzy wiatrów” albo odczuł, że kil łodzi „orze 
morską toń”. Od tej piorunującej chwili jednak otwo-
rzyła się droga do filozofii, do Platona, Kanta czy choć-
by Heideggera. Filozofia ma wszak swoje najgłębsze 
zakorzenienie w literackim stylu myślenia i nigdy nie 
zerwała tej więzi. Nawet filozofowie, owładnięci pa-
sją logosu, argumentacją i uzasadnianiem, tworzący 
wiedzę intersubiektywnie sprawdzalną, chociażby Ary-
stoteles, nie chcieli rezygnować z możliwości, jakie da-
wała olśniewająca literacka ekspresja. Oczywiście, te 
wzajemne zespolenia nigdy nie są całkowite, niemniej 
jednak wiodą do serca języka i kreatywnego rozu-
mu. Chcąc nie chcąc musimy korzystać ze środków 
językowych, których artystyczne wymiary nie tracą 
nigdy na atrakcyjności. Niosą przecież wielki poten-
cjał znaczeń, wykraczających poza to, co daje się 
uchwycić w sferze racjonalnego dyskursu. Zadziwia-
ją nawet samych ich twórców, mówiąc i sugerując 
więcej, niż ci sami zdołali sobie uświadomić.

Stąd też ani muzyka, ani matematyka, choć uni-
wersalne w najwyższym stopniu, nie stanowią owej 
podstawowej, wręcz konstytutywnej cechy bycia 
człowiekiem. Mówiąc – jesteśmy, budujemy pamięć 
i wychylamy się z nadzieją ku przyszłości. Język na-
turalny zatem pozostaje i musi pozostawać medium 
filozofii. A ta w wielu punktach zbliża się do poezji, 
poeci natomiast (niekoniecznie w twórczym rewan-
żu) zwracają się ku filozofom: Mallarmé czyta Hegla, 
Celan Heideggera, Eliot Brandleya, Leśmian Platona 
i Bergsona. I odwrotnie: Heidegger czyta Hölderlina, 
Sartre Flauberta, Gadamer Rilkego, Habermas po-
wieści Calvino a Maurice Blanchot Kafki.

Powody wspomnianej procedury zbiegają się z wy-
darzeniem, które wypada nazywać intelektualnym 
cudem greckiego geniuszu. W Grecji kontynentalnej, 
w Azji Mniejszej i na Sycylii w VI i V wieku doszło 
do niemal atomowego wybuchu? Grupka artystów-
mędrców, których później nazwano filozofami, za-
inicjowała proces poszukiwania prawdy o świecie 
i człowieku wykorzystując w tym celu jedynie zmy-

słowe doświadczenie i rozum. Odkrywając „czystą 
myśl” (theoria, a więc życie teoretyczne), fenomen 
logosu, a odkładając na bok (ale bez lekceważącego 
tonu) cele praktycznych filozoficznej kontemplacji, nie 
zrezygnowali jednakowoż z formy poetyckiej. Przyznali, 
że egzystencjalna mądrość, etyka, estetyka i słowo 
liryki zazębiają się ze sobą tworząc jednorodną mapę 
kultury, a mit ciągle bywa użyteczny. Oznacza to, że 
w rdzeniu samej filozofii kryje się wieczysta pokusa po-
etycka, której się ulega lub którą się odpędza.

Wielu filozofów świadomie ulegało tej pokusie. Cho-
ciażby: Heraklit, Empedokles, poeta subtelniejszy niż 
Parmenides. Ich wpływ dostrzegamy później u Lukrecju-
sza, Dantego, Nietzschego bądź Wittgensteina. Żadnej 
przeto wypowiedzi filozoficznej (poza logiką formalną) 
nie należy oddzielać od jej środków semantycznych ani 
kontekstu. Dialogi Platona są pod tym względem akta-
mi literackimi, niezwykle bogatymi i skomplikowanymi, 
a ich główny bohater to niepowtarzalna konstrukcja 
literacko-dramatyczna. Sceneria u Platona jest zawsze 
odpowiednio dobrana, w każdym utworze sprzęgnięta 
w plan dyskutowanych treści; mówcy są dynamicz-
nie i charakterystycznie przedstawiani, opisy bywają 
niekiedy „nierealistyczne”, a ujęcie śmierci Sokratesa 
przez Platona ukształtowało zachodnią świadomość. 
Porównywalne tylko z Ewangeliami, stało się probierzem 
moralnych i intelektualnych aspiracji.

Dramatyczne środki, którymi posługiwał się Platon 
wywołują, także i dzisiaj, niemal zachwyt. Odwoływał 
się on do specyficznego rodzaju poznania zwanego 
hronesis, a więc będącego odmianą wewnętrznej in-
tuicji, przeżycia poetyckiego. Tischner zafascynowany 
tą odległą, lecz wciąż żywą tradycją, a zwłaszcza 
pomysłami Heideggera, oznajmiał, że byt jest przesło-
nięty mroczną zasłoną. Niemniej jednak, w pewnych 
chwilach zjawia się szansa zbliżenia się do prawdziwe-
go stanu rzeczy. Sam byt niejako ukazuje „szczelinę”, 
poprzez którą prześwieca promień autentycznego, 
istotnościowego poznania. Tę możliwość daje sztuka, 
w bardziej precyzyjnym sensie, poezja o mistycznej 
proweniencji. Poeci, oczywiście, nie próbują zawład-
nąć światem. Nie chcą nad niczym i nad nikim żadnej 
władzy, gdyż tego rodzaju pragnienie wepchnęłoby 
ich w „czas marny” i spowodowałoby utratę „poboż-
ności istotnego myślenia”:

„[Filozofia] sięga do języka sztuki, religii, do filozofii 
przedsokratejskiej, do poezji Hölderlina i Rilkego, 
w której mowa poddaje się władaniu życia a rezygnuje 
z panowania nad kimkolwiek i czymkolwiek”10

Tischner mając świadomość różnorodności i wie-
loaspektowości realnego świata, a zatem wielości 
języków opisujących sfery ludzkich doświadczeń, 
przyjmował pozytywny aspekt mowy, która dociera 
do człowieka z głębi kulturowego symbolu. Heideg-
gerowska „destrukcja mowy” została przez niego roz-
świetlona dziedziną wyrażeń symbolicznych, nacecho-
wanych aksjologicznie, w węższym sensie, poetyckich. 
W każdym razie traktował literaturę na serio, co jest 
tym bardziej ważne, że boskiej sfery sacrum poszuki-
wał poprzez interpretację tekstu świętego, który ma 
postać narracyjną, w ramy której wkomponowane 
są – na zasadzie głębokiego pokrewieństwa, tak 
jak rozumiał ją Claude Lévi Strauss – różne wartości. 
Chodzi tu o narrację charakterystyczną dla relacji 
literackiej typu: przekaz Ewangelii, gatunki literackie 
występujące Starym Testamencie czy nawet formy 
mityczne związane z konkretnymi religiami pocho-
dzenie niechrześcijańskiego.

Tischner mówił tedy o narracjach stworzenia, 
upadku, pochodzenia zła, o historii Hioba, ukrzyżo-
waniu Chrystusa itd. Każda z nich przedstawia pew-
ną serię zdarzeń, które można charakteryzować tak 
pod względem semantycznym, jak i aksjologicznym. 
Odnośnie do narracji ewangelicznej o wydarzeniach 
od Ostatniej Wieczerzy po Ukrzyżowanie wymiar ak-
sjologiczny jest co najmniej dwustopniowy. Pierwszy 
dotyczy wyboru poszczególnych postaci dramatu 
(Judasz, Piłat). Interpretując każdy z poszczególnych 
wyborów dochodzimy do „systemu wartości” inspi-
rujących ten wybór. Stanowi on pierwszą warstwę 
aksjologiczną narracji. Druga natomiast wiąże się ściśle 
z dziedziną tego, co święte (sacrum), rozwija się wraz 
z czasowym aspektem narracji. Dzieje się bowiem 
w opowiadaniu jakaś tragedia, jedyny w swoim ro-
dzaju dramat sprawiedliwego. Cały tekst

„przenika pierwiastek Sacrum: śmierć i miłość, nędza 
i wspaniałość, hałas i cisza, ostateczna walka o jakieś 
tajemnice i ukojenie śmierci… Sacrum nie jest jed-
noznaczne. Ono daje do myślenia. Poprzez wartości 
Sacrum nawiązuje się między czytelnikiem a narracją 
więź uczestnictwa, czytelnik czuje się pochłonięty at-
mosferą aksjologiczną zdarzeń, potem zafascynowany 
jest sensem, znaczeniem”11.
Chodzi zatem i o czytelnika, od którego tekst 

„wymaga” postawy aktywnej, a niekiedy wyznacza 
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mu rolę współtwórcy. Nie ma tu mowy o pasywnej 
lekturze. Z podobną sytuacją odbioru spotykamy się 
przy okazji niektórych powieści współczesnych. Na 
błąkanie się Leopolda Blooma po Dublinie (w Ulissesie 
Joyc’a) nie patrzymy z zewnątrz; jego problemy stają 
się naszymi problemami, jego wątpliwości naszymi 
wątpliwościami, czytając poznajemy świat razem 
z nim. Dla Tischnera zadaniem do rozwiązania po-
zostawało wyodrębnienie i opis ściśle aksjologicznego 
aspektu tekstów religijnych. Jako narzędzie służyły mu 
do tego filozofia symbolu religijnego, teoria wartości 
oraz integralna teoria dzieła literackiego, przedstawio-
na przez Romana Ingardena. W tej sytuacji, według 
Tischnera, przed filozofią zjawiały się nowe zadania. 
Zmuszona była zaradzić wciąż postępującej „alego-
ryzacji” życia, przywrócić człowiekowi świadomość 
związków z symbolicznymi miejscami pamięci, wpro-
wadzić w hermeneutyczną spiralę rozumienia, a więc 
przywrócić symbolom należne im miejsce w kulturze. 
Przekazują one treści, które tylko za pomocą środków 
im samym właściwych, zostają ujawnione i rozpozna-
ne w ludzkim życiu.

Z obecnością symboli – stanowią one sam rdzeń 
języka religijnego – wiąże się również  sfera religijności. 
A ponieważ rzeczywistość przedstawia się człowiekowi 
w sposób przynajmniej dwuwymiarowy, wskazując na 
„coś więcej” niż ona sama, dlatego język symbolu 
wskazuje na porządek transcendentny – Sacrum, jak 
też ujawnia pewna szansa rozpoznania fenomenu 
zła.  

*   *   *
Zreasumujmy przeprowadzone rozważania.
– Tischner uważał, że filozofia daje możliwość wzię-

cia udziału w rozmowie, która nigdy się nie kończy, jest 
trwała, nieodwracalna i w ostateczności my wszyscy 
nią jesteśmy, zgodnie ze znaną formułą Hölderlina. 
Nie istnieją gotowe prawdy, doświadczamy jedynie 
wysiłku rozumienia. Musi nas rzeczywistość obchodzić 
i to jest warunkiem pełni doświadczenia. Poznajemy 
przecież ze względu na coś. Filozofia i życie stanowią 
jedno, dzięki czemu nie tylko poznajemy, ale zysku-
jemy możliwość zmiany samych siebie.

– Rozwój hermeneutyki jest procesem stopniowego 
poszerzania się przedmiotu hermeneutycznego, jak 
i samych zabiegów hermeneutycznych. Początkowo 
hermeneutykę stanowiła praktyczna umiejętność in-
terpretacji, określona technika zachowania się wśród 
znaków, objawów i struktur rzeczywistości. Później stała 

się teorią wykładu wieloznacznych tekstów literackich, 
między innymi tekstów biblijnych, pomocniczą dziedzi-
ną teologii i prawa. Dzięki Schleiermacherowi, a od 
wystąpienia Heideggera jest już teorią rozumienia, po-
jętego jako sposób bycia człowieka w otaczającym 
go świecie kultury i podstawową metodą filozoficzną. 
Obecnie służy filozofii umożliwiając rozpoznawanie 
tego, co kształtuje ludzką egzystencję, także w spo-
łecznym wymiarze.

– Poglądy Tischnera ogniskowały się w kręgu filo-
zoficznej problematyki nadziei i teorii wartości. Pra-
ca filozoficzna polegała – jak stale stwierdzał – na 
ciągłej precyzacji dotychczasowych ujęć, badaniu 
sposobów, na jakie dane są człowiekowi rzeczy. Stąd 
zainteresowanie semantyką i sztuką interpretacji, 
wszak ujawnianie koniecznych warunków ludzkiego 
kontaktu ze zjawiskami pociąga za sobą odkrycie 
ich znaczenia.

– Z Gadamerem i tradycją fenomenologiczną 
łączyły Tischnera nastawienie antypozytywistyczne, 
antynaturalistyczne, koncepcje poznania jako nie-
kończącego się procesu odsłaniania nowych aspek-
tów świata. Dlatego w jego myśleniu ulega likwidacji 
granica pomiędzy epistemologią i ontologią, myślą 
i bytem, poznaniem i rzeczywistością, słowem i rzeczą; 
przedstawienia mieszają się z realną rzeczywistością. 
Wydaje się zatem słuszne określenie tych poglądów 
(jak i poglądów Gadamera) jako pewnego rodzaju 
parmenidejskiego monizmu.

– Najważniejszą kategorią hermeneutyki Tischnera 
jest rozumienie – sposób istnienia człowieka, charak-
teryzowany możliwością dokonywania wyborów, od-
powiedzi na wartość. W ten sposób filozofia pomaga 
w znalezieniu odpowiedzi na pytanie o sens życia, 
kieruje w stronę miejsca, gdzie odsłania się prawda, 
gdzie człowiek widzi samego siebie w opcji „pra-bó-
lu”, archetypu istnienia; trudnego do nazwania, lecz 
odczuwalnego, podświadomie konkretnego.

– Tischner próbował zaradzić krzywdzie, jaka 
współcześnie dotknęła człowieka. Podkreślał idee 
i wartości, o które zawsze warto zabiegać. Niczego 
nie narzucając, umieszczał swoje pisarstwo w świa-
domie określonym kontekście i tradycji polskiej myśli 
społecznej. Kontynuował drogę, zapoczątkowaną 
przez ks. Jana Piwowarczyka. Uczył myślenia, stanow-
czo podkreślając, że spotykamy prawdę gdzieś nie 
poza czasem, w idealnej wieży z kości słoniowej, lecz 
w obliczu drugiego człowieka, który przeżywa Boga 
jako największą wartość. Dlatego filozof (choć nie tyl-

ko on) powinien często rozważać starotestamentalną 
frazę: „Zaufaj Panu i czyń dobrze, mieszkaj/w kraju 
i bądź wierny”12. Dopiero wówczas hermeneutyka 
stanie się sztuką życia – historią pytań i problemów. 
Dopóki jednak nie nauczymy się kochać, godnie 
cierpieć, wsłuchiwać się w zobowiązujący głos sztu-
ki, źródła filozofii pozostaną przed nami zakryte. Być 
może na zawsze.

ks. Jan Sochoń

1 B. Skarga, Myślimy w przestrzeni, „Archiwum historii filozofii 
i myśli społecznej”, t. 26, Warszawa 1980, s. 191-192.
2 Por. K. Wójcicki, Zaradzić rozwojowi tragedii, „Więź” 1982 nr 
9, s. 125.
3 Tischner idąc za sugestiami Heideggera powiadał, że 
„sposób bycia” to bezpośredni przejaw tego, kim jest człowiek. 
W sposobach bycia mieszczą się uczynki, a zarazem coś 
więcej: postawy, intencje, zamiary, brak uczynku, słowa 
i przemilczenia, gest i brak gestu, wrażliwość i opętanie, 
myślenie i bezmyślność, słowem wszystkie ekspresje 
wewnętrznej prawdy człowieka właściwe dla konkretnej sytuacji, 
w jakiej człowiek ów się znalazł. „Sposoby bycia” łączą ludzi 
i rozdzielają ludzi. Zob. J. Tischner, Sztuka etyki, [w:] tegoż: 
Myślenie według wartości, Kraków 1993, s. 391-392.
4 H.- G. Gadamer, Człowiek i język, przekł. K. Michalski, [w:] 
tegoż: Rozum, słowo, dzieje. Szkice wybrane, Warszawa 1979, 
s. 53.
5 W. Rymkiewicz, Ktoś i Nikt. Wprowadzenie do lektury 
Heideggera, Wrocław 2002, s. 164.
6 Heidegger pisał: „Jeśli powszednia wykładnia zna ,głos’ 
sumienia, to nie w znaczeniu komunikowania głosem, bo z tym 
się faktycznie nigdy nie spotykamy; ,głos’ jest natomiast ujęty 
jako dawanie-do-rozumienia. W tendencji zewu do otwierania 
tkwi moment pchnięcia, nagłego wstrząsu. [Sumienie] wzywa 
z dali w dal. Zew dociera do tego, kto chce powrócić”, [w:] 
tegoż: Bycie i czas, przekł. B. Baran, Warszawa 1994, s. 381-
382.
7 J. Tischner, Świat ludzkiej nadziei, Kraków 1975, s. 74-75.
8 G. Steiner, Poezja myślenia. Od starożytnych Greków do 
Celana przekł. B. Baran, Warszawa 2016, s. 242; zob. też: 
ks. J. Sochoń, Między filozoficzną argumentacją a literacką 
ekspresją, „Nowe Książki” 2017 nr 3, s. 46-47.
9 G. Steiner, Poezja myślenia, dz. cyt., s. 13.
10 J. Tischner, Hermeneutyka i język, „Analecta Cracoviensia” 
1974-75 nr 6, s. 169-170.
11 J. Tischner, Perspektywy hermeneutyki, „Znak” 1971 nr 2-3, 
s. 155-158.
12 Psalm 37, 3, przekł. z hebr. Cz. Miłosz, [w:] Księga 
Psalmów, Paris 1979, s. 114.
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Legendarna Ordynka
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Pan Bóg wie najlepiej, że nie chciałem pisać tej książki. 
Przyjaciele przez wiele lat namawiali, a ja broniłem się, 

tłumacząc, że teraz wypadnie to niezręcznie1. Ale pokusa 
napisania była. W końcu powziąłem decyzję. Bodźcem do 
tego były nie tylko namowy przyjaciół, ale także liczne publi-
kacje, w których twórcom memuarów, zdarzało się błędne 
przedstawianie faktów, a także kłamstwa i pomówienia 
dotyczące drogich memu sercu osób. Była nawet próba 
skompromitowania Anny Achmatowej i przedstawienia jej 
jako jakiejś na w pół umysłowo chorej staruchy2  otacza-
jącej się pod koniec życia „młodzieniaszkami”3. 

„LEGENDARNA ORDYNKA”- określenie to przy-
wędrowało razem z Achmatową. Jeden z jej zagra-
nicznych gości, tak zatytułował swój artykuł opisujący 
wizytę w domu moich rodziców. Miałem rok, gdy 
przywieziono mnie do tego mieszkania, przeżyłem 
w nim trzydzieści lat, więc „Legendarna Ordynka” 
oprócz całej związanej z nią legendy, oznacza dla 
mnie; dzieciństwo, lata chłopięce, i młodość. Moje 
pierwsze świadome wspomnienie matki, to: delikatne 
wąskie dłonie, szczupła sylwetka i elegancja… Mama, 
to nie tylko wdzięk i delikatność, cechował ją także 
wrodzony arystokratyzm. Wrodzony, ponieważ jej bab-
ka (ze strony ojca) pochodziła z rodu Poniatowskich, 
natomiast dziadek (Olszewski) - był szlachcicem – 
ale niebogatym. Rodzice matki pobrali się z miłości, 
a po ślubie uciekli przed arystokratyczną rodziną do 
Rosji. Ukryli się we Włodzimierzu. Mama opowiada-
ła, że w dzieciństwie na (katolickie) święta Bożego 
Narodzenia wożono dzieci (ją i brata), do dziadków 
„z życzeniami”. Mój dziadek z zawodu był leśniczym, 
wydaje mi się, że w hierarchii, najważniejszym w całej 
Włodzimierskiej guberni. Nie tylko w młodości, ale 
i później, mama zawsze była niezwykle atrakcyjną 

kobietą. Do kariery artystycznej zaczęła przygotowy-
wać się bardzo wcześnie, a gdy miała lat siedem-
naście sama z Włodzimierza pojechała do Moskwy 
i zdała egzaminy do szkoły przy Moskiewskim Teatrze 
Artystycznym. W latach sześćdziesiątych spotykałem 
jeszcze starych moskwian, którzy wspominali jakimi 
ślicznotkami były młode uczennice Mchatowskiego 
Studium.  (…)

Jest wieczór, godzina dziesiąta; z bratem Borisem 
pijemy herbatę i zaraz wyprawią nas spać. Ale my 
nie chcemy spać… Po drugiej stronie owalnego stołu 
na którym stoją nasze kubki toczy się gra karciana. 
To cowieczorne „66” na Ordynce. Grają: ojciec, jak 
zawsze w swoim fotelu plecami do okna, na kanapie 
mama, a obok niej Achmatowa.

- Ta-a-ak - mówi przeciągle ojciec tasując karty.
- Zwiększamy zakład o pięć rubli - oświadcza Anna 

Andriejewna. Ojciec kładzie karty i zaczyna się nowa 
partia. 

Przedwojennych przyjazdów Achmatowej na Or-
dynkę nie pamiętam. Niejasno także pamiętam jej 
pojawienie się w naszym domu wiosną czterdziestego 
szóstego roku, a później jesienią, gdy już po „postano-
wieniu WKP(b)”4 mama przywiozła ją z Leningradu. Ale 
od początku 1950 roku Anna Andriejewna chyba na-
wet częściej mieszkała na Ordynce, niż w Leningradzie. 
Początkowo z powodu śledztwa, gdy syna uwięziono 
w Lefortowie5, a później wymagała tego także jej 
praca przekładowa, ponieważ wiersze do tłumaczenia 
otrzymywała z wydawnictw moskiewskich.

Podczas gry w karty zwykle pomiędzy Wiktorem 
Ardowem i Achmatową dochodziło do szczególne-
go rodzaju błazenady. W niej Ardow grał rolę zię-
cia-Gruzina, Achmatowa rolę  teściowej, a mamie 

przypadała rola córki. W odpowiedzi na dowolny 
niezręczny karciany ruch mamy, ojciec zwracał się 
do Anny Andriejewnej z silnym gruzińskim akcentem… 
- Niech mi mama wybaczy, pani jest w porządku, 
no, ale ta córka… !!

A później, we właściwym czasie, ojciec wymy-
ślił dla Achmatowej przezwisko –„teściowa honoris 
causa”.6

Bywało, że swoje wymówki, żartobliwe zarzuty, 
Wiktor Ardow „wygłaszał” przed Anną Andriejewną 
z manierą typowego sowieckiego oratora: „I miał ra-
cję towarzysz Żdanow, gdy wskazywał na…” (wszyscy 
wiedzieli, że nawiązywał do brzemiennego w skutki 
wystąpienia Żdanowa w Leningradzie). Innym razem, 
gdy podczas picia herbaty, zawieruszył się jakiś drobny 
przedmiot, ojciec półżartem oznajmiał: „Obywatele, 
proszę się nie rozchodzić, zaginęła moja łyżka”. Anna 
Andriejewna, już kolejny raz świadek takiej przemowy, 
stwierdziła: „Jakże często przychodzi mi nie rozcho-
dzić się”.  

(…) Siedzę przy ojcowskim biurku. Przede mną 
niewielka książeczka oprawiona w niebieskie płótno, 
to „Różaniec”7, z niej przepisuję wiersze do zeszytu… 
Miałem wtedy trzynaście lat i postanowiłem dociec, 
cóż takiego pisze Achmatowa, i dlaczego właśnie ją, 
i matka, i ojciec, a także wszyscy ci, którzy do nas przy-
chodzą, traktują w szczególny sposób. Wiersze zrobiły 
na mnie takie wrażenie, że pierwszego wieczoru, gdy 
rodzice wyszli, poszedłem do gabinetu, wyjąłem z szaf-
ki tomik i zacząłem przepisywać. Nagle słyszę, że drzwi 
za mną otwierają się, odwracam głowę… Przerażony 
i zawstydzony widzę stojącą w progu Achmatową: 
„No proszę, taki mały, a już przepisuje moje wiersze”.                                                                                                                                        
(…) Już w płaszczu wchodzę do stołowego i biorę 
ze stołu dużą kopertę. Trzeba pojechać do Związku 
Pisarzy i przekazać list dla sekretarza związku, A.A Sur-
kowa. To polecenie Anny Achmatowej. Odwracam 
się, by wyjść, i nagle do głowy przychodzi zabawna 
myśl: „A co będzie, jeżeli Surkow postąpi ze mną 
tak, jak Iwan Groźny z Wasilijem Szybanowem; wbi-
je w moją stopę metalową laskę, oprze się na niej 
i rozkaże czytać list na głos. Ten żart spodobał się 
wszystkim, ale szczególnie Achmatowej. Tak zosta-
łem ochrzczony Szybanowem. Od tamtej pory czę-
sto nazywała mnie także Wasilijem. Tak zwracała się 
do mnie, gdy załatwiałem dla niej jakieś sprawy lub 
gdzieś towarzyszyłem. Prawie wszystkie książki, które 
podarowała mi Anna Achmatowa mają dedykację 
–„Szybanowowi”. A na wycinkach gazet, w których 
drukowane były jej przekłady staroegipskich skrybów, 
napisała: „Samemu Szybanowowi – pokorny tłumacz”. 
(…) W związku z moimi „Szybanowowskimi” obowiąz-
kami często towarzyszyłem jej w wędrówkach po 
Moskwie i coś niecoś mogę powiedzieć o jej stosunku 
do Białokamiennej8. Niejednokrotnie powtarzała ze 
smutkiem: „…tutaj była niezliczona ilość cerkwi, a przy 
każdej cmentarz”. Czasami dodawała: „Najpiękniej 
brzmiały dzwony w monasterze Spotkania Włodzi-
mierskiej Ikony Matki Bożej”.

Kiedyś podczas rozmowy użyłem sformułowania 
- przy bramie Kirowskiej. Anna Achmatowa oburzo-
na poprawiła – przy Miasnickiej. Skąd Kirow mógłby 
w Moskwie mieć bramę? 

A plac wokół bramy Miasnickiej, z powodu znaj-

Michaił Ardow

Legendarna Ordynka
(fragmenty)

Moskwa, ulica Bolszaja Ordynka, tam wychowali się; Michaił Ardow, jego młodszy brat Boris oraz najstarszy z braci, 
brat przyrodni - Aleksiej Batałow. Dom przy Bolszaja Ordynka 17. odwiedzało aż trzech noblistów (Boris Pasternak, 
Nobel - 1958r., Aleksandr Sołżenicyn - 1970r., Josif Brodski - 1987.). Emma Gersztejn mieszkanie Ardowych nazwała 
„przechodnim”, gdzie wchodzą, wychodzą, nocują, i bez uprzedzenia zwalają się na głowę gospodarzom; współautorzy 
Wiktora Ardowa, przyjaciółki Niny Olszewskiej i masa kolegów Michaiła i Borisa. Bardzo częstym gościem była tam 
także Anna Achmatowa. Michaił Wiktorowicz Ardow wszystko to opisał w swojej książce Legendarna Ordynka, o której 
Josif Brodski mówił, że jest to jedna z najlepiej napisanych książek wspomnieniowych.

Legendarna OrdynkaKomarowo, domek Achmatowej
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dującego się w pobliżu VKHUTEMAS-u9, Achmatowa 
uważała za najbardziej „Pasternakowskie” miejsce 
w całej stolicy. Pewnego razu wskazując na pomnik 
Gribojedowa, znajdujący się tuż za stacją metra, po-
wiedziała – tutaj mógłby stać pomnik Pasternaka. Gdy 
dowiedziała się, że jeden z moich przyjaciół mieszka 
w Triochprudnym zaułku, poruszona tym, powiedziała: 
„Triochprudnyj, to Cwietajewowskie miejsce”. Nie 
pamiętam już przy jakiej okazji powiedziała z odcieniem 
monarszej dumy: „To Marina podarowała mi Mo-
skwę”. Mówiąc to myślała o wierszu Cwietajewej: 

Kopuły w śpiewnym moim grodzie płoną,
Wędrowny ślepiec w imię Zbawiciela wita…
- A ja ten gród mój daruję ci studzwonny, 
Achmatowa! - i serce moje przy tym.10 

(…) Anna Achmatowa przeżyła siedemdziesiąt 
sześć lat. Przez ostatnie dwadzieścia byłem jej inter-
lokutorem i słuchaczem, wsłuchiwałem się w królew-
ską mowę tej wyjątkowej kobiety. Anna Andriejewna 
zapewniała, że z upowszechnieniem elektryczności 
ludziom pogorszył się wzrok. Mówiła; „W młodości, 
czytając nocą, zapalałam jedną świecę, gdybym 
wpadła na pomysł zapalić dwie, moja mama we-
szłaby mówiąc; - cóż za iluminacje robisz”. (…) Lubiła 
także wracać pamięcią do proroczej sytuacji, gdy tuż 
po rewolucji lutowej razem z przyjaciółką wybrały się 
na lodowisko, o ile dobrze pamiętam pojechały na 
wyspy. Było to w Piotrogrodzie. Płacąc brodatemu 
woźnicy damy podały złotą monetę. Ten wziął ją, 
obejrzał, i powiedział: „Nie będziemy nigdy więcej 
trzymać w ręce złota, ani my, ani nasze wnuki”.

(…) Konstantin Simonow: Wspominając Simono-
wa, Achmatowa mówiła: „Gdy przyszedł do mnie 
po raz pierwszy, to zawstydzony na schodach zdjął 
order. A gdy po kilku latach przyszedł po raz drugi, 
już niczego nie zdejmował…”.

Achmatową, zwłaszcza w ostatnich latach, odwie-
dzało wielu gości. Można było u niej spotkać skrajnie 
różnych ludzi. Boris Pasternak nazywał to „zderzeniem 
pociągów na stacji Achmatowka”. Na Ordynce żart 
zadomowił się, ale z czasem „zderzenie pociągów na 
stacji Achmatowka” poszło w zapomnienie, natomiast 
gdy Anna Andriejewna podczas śniadania informo-
wała nas: „Dzisiaj wielka Achmatowka” - znaczyło 
to, że tego dnia będzie wielu gości. Zapamiętałem 
zwłaszcza tych najbardziej oddanych przyjaciół; 
Emmę Grigoriewną Gersztejn, Nikołaja Iwanowicza 
Chardżijewa, Marię Siergiejewną Pietrwych, Lidię Kor-
niejewną Czukowską, Lubow’ Dawidowną  Bolszynco-
wą… i jakby nieco z boku – Nadieżdę Jakowlewną 
Mandelsztam. Nadieżda Mandelsztam; przeszywają-
ce spojrzenie, haczykowaty nos i w odchylonej ręce 
wiecznie dymiący papieros… Było w niej jakieś celowe 
wyalienowanie; jakby z góry zaplanowana poraż-
ka… ale w tamtych latach nieczęsto pojawiała się 
na Ordynce. Później z pamięci wyłaniają się także 
inne twarze… Ten, który od najmłodszych lat, od za-
wsze, wiedział wszystko - to Wiaczesław Wsiewołodo-
wicz Iwanow. Milczek, znający swoją wartość - Boris 

Abramowicz Słucki… w uszach pozostał mi jego głos 
dochodzący z maleńkiego „dziecięcego” pokoiku, 
gdy śpiewnie przeciągając sylaby czytał Achmato-
wej wiersz o koniach tonących w morzu i o Żydach 
prześladowanych na lądzie. 

(…) Achmatowa odprowadza gościa. Wycho-
dzę do przedpokoju, zdejmuję z wieszaka płaszcz, 
by podać. Gość przestraszony odsuwa się ode 
mnie. Nie! Nie! Co też pan! – To Sołżenicyn, bierze 
płaszcz z moich rąk i sam zakłada: „Bardzo boję się, 
że po czymś takim może nastąpić zmiana w psy-
chice” - wyjaśnia nam autor Archipelagu Gułag. 
Aleksiej A. Surkow - Elegancki, wyniosły; instruuje Ach-
matową przed wyjazdem do Taorminy: „Uważamy 
panią za człowieka o wielkim poczuciu godności”11. 
Surkow, poeta, stojący na czele Związku Pisarzy Ra-
dzieckich był prawdziwym dobroczyńcą Achmatowej. 
Oczywiście jego dobroczynność nie mogła wychodzić 
poza dozwolone ramy. Był, na przykład, nieodmien-
nie autorem wstępów do nielicznych tomików poezji, 
trzymał pieczę nad wyborem i kompletował wiersze 
dla wydawnictwa. 

Achmatowa mówi: „Dzisiaj przyjdzie Faina Ra-
niewska12 i absolutnie wszystkiemu winna będę ja”. 
Wśród przyjaciół Achmatowej Faina Raniewska za-
wsze była tą „z boku”, może dlatego, że należała 
do kręgu teatru - a z teatrem Achmatowa nie miała 
żadnych powiązań. Jednak wojenna przyjaźń z cza-
sów ewakuacji do Taszkentu, przetrwała do samej 
śmierci Anny Andriejewnej. Prawdziwe nazwisko Ra-

niewskiej – to o ile się nie mylę Feldman. Raniewska 
pochodziła z bardzo zamożnej rodziny. Pamiętam 
jak nam opowiadała: „Poproszono mnie bym napi-
sała autobiografię. - Zaczęłam tak… Jestem córką  
niebogatego nafciarza …”. W młodości, było to już 
po rewolucji, Raniewska żyła bardzo biednie, więc 
poprosiła o pomoc jednego z przyjaciół ojca, a ten 
jej odpowiedział; „Dać mało córce Feldmana - nie 
mogę - a dużo - już nie mam”. O ile mi wiadomo, 
w swoim środowisku Faina Raniewska pozwalała so-
bie na całkiem śmiałe żarty i absolutnie niecenzu-
ralne słowa, jednak nigdy tak się nie zachowywała 
w obecności Anny Andriejewnej. Achmatowa lubiła 
żarty Raniewskiej i często ją cytowała. Na Ordynce 
popularne były powiedzonka artystki. Wszystko to 
mówione było zawsze z silnym odesskim akcentem. 
W Teatrze Mossowietu, w którym pod koniec życia 
pracowała, bardzo nie lubili się z głównym reżyserem, 
Jurijem Aleksandrowiczem Zawadskim, i tutaj aktorka, 
także nie żałowała języka.

Pewnego razu odbieram telefon – głos z oddali: 
„Mogę poprosić Wiktora Jefimowicza ?” – „Dzień do-
bry Faino Gieorgijewna, Wiktora Jefimowicza nie ma 
w domu” - odpowiadam – „Wiesz - mówi Raniewska 
- Wiktor Jefimowicz po spektaklu napisał do mnie, a ja 
odpowiadając na list niezręcznie się wyraziłam pisząc, 
że lubię rodzić, oczywiście miałam na myśli proces 
twórczy… ale to przecież można przyjąć w znaczeniu 
dosłownym…” – „Niestety – odpowiadam - przepadło, 
pani list znajduje się obecnie Centralnym Archiwum 
Literatury i Sztuki. W przyszłości badacze będą wszyst-
kich przekonywać, że miała pani troje dzieci… z czego 
dwójkę z Zawadskim”. „Nienawidzę cię, i kończę tę 
rozmowę” - usłyszałem w słuchawce.                      

Boris Pasternak. Przed przeprowadzką na Ordynkę 
mieszkaliśmy w Domu Pisarzy w Ławruszynskim zauł-
ku, w tej samej klatce schodowej, w której mieszkał 
Boris Leonidowicz. Wtedy i ja, i syn Pasternaka, Lo-
nia, byliśmy jeszcze niemowlętami. W latach pięć-
dziesiątych Boris Leonidowicz często przychodził na 
Ordynkę. Wizyty te zawsze poprzedzane były licznymi 
telefonami. Na przykład, dzwonił, i mówił tak: „Anna 
Andriejewna myśli, że ja przyjdę za czterdzieści mi-
nut, a ja przyjdę dopiero za pięćdziesiąt”. Kiedyś, po 
podobnym telefonie zaczęliśmy z Anną Andriejewną 
rozmowę o największych poetach dwudziestego wie-
ku, nagle wskazując ręką na telefon powiedziała: 
„Ten zwariowany strzec też jest geniuszem”. Bywało, 
że Boris Leonidowicz przychodził do nas jakoś osobli-
wie ubrany, w znoszonej domowej bluzie. Wszyscy się 
temu dziwili, a Anna Andriejewna, ze zwykłą sobie 
pryncypialnością, pewnego razu nam to wyjaśniła: 
„Sprawa jest prosta, on nie mówi Zinie, że idzie do 
nas, a zapewnia, że tylko chce się przejść”. Uważam, 
że powinienem tutaj powtórzyć coś, co zostało mi 
opowiedziane przez Marię Siergiejewną Pietrowych. 
Tuż po śmierci Anny Achmatowej znajoma pisarka 
pokazała jej swoje wspomnienia. Należałoby dopo-
wiedzieć, że Achmatowa była absolutnie przekonana 
iż owa dama, zajmująca się literaturą, to programo-
wo przyznany jej szeptun13. (Oczywiście sama pisar-
ka o takim przeświadczeniu Achmatowej nie miała 
pojęcia). Ta właśnie dama, w dniu kiedy wybuchł 
skandal w związku z przyznaniem Pasternakowi Na-
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grody Nobla, już z samego rana, gdy tylko przeczy-
tała o tym w gazetach, przybiegła do Achmatowej, 
żeby zapytać co o tym sądzi. Anna Achmatowa, 
która oczywiście, ani wizyty, ani samego pytania, 
nie potraktowała jako przypadkowych, odpowiedzia-
ła: „Poeta ma zawsze rację”. Było oczywiste, że ta 
właśnie odpowiedź przeznaczona jest dla wszelkich 
instytucji zajmujących się Achmatową. 

Stoję przed drzwiami mieszkania Pasternaka. 
Dzwonię i dzwonię, nikt nie otwiera. Trzymam w ręku 
niewielki pakunek, w nim bibliofilskie wydanie. Anna 
Andriejewna prosiła bym przekazał to Borisowi Le-
onidowiczowi. Wreszcie słyszę kroki, drzwi otwierają 
się, przede mną na wpół goły i mokry gospodarz, 
najwyraźniej przerwałem ablucje. Dziękuje, i bierze 
paczkę mokrą ręką. „Przepraszam, że kazałem panu 
czekać. Ukłony dla Anny Andriejewnej i mamy.” Drzwi 
zamykają się i tak oto zostaję na schodach sam. 
Ale, gdy szedłem do niego Ławruszynskim zaułkiem, 
zajrzałem do książki, tam ręką Achmatowj napisa-
na dedykacja; „To our first poet Boris Pasternak”14.                                                                                                                          
Jeszcze i to: (…) My; Achmatowa, M.C. Pie-
trowych, i ja – siedzimy na drewnianej szpital-
nej ławeczce. Wszyscy troje milczymy. Milcze-
nie przedłuża się, a my nie wiemy jak zacząć… 
Do Szpitala Botkińskiego przyszliśmy, żeby powiedzieć 
o śmierci Pasternaka, ale oboje obawiamy się, że 
wiadomość ta zaszkodzi zdrowiu Achmatowej. Anna 
Andriejewna wypytuje nas o różne sprawy. Odpo-
wiadamy zdawkowo. W końcu pyta o wieści z Pie-
riediełkina15, Maria Siergiejewna gładząc delikatnie 
dłoń Achmatowej patrzy jej w oczy mówi: „Tam jest 
źle… tam jest bardzo źle”. „Umarł?”- cicho mówi Ach-
matowa. - Tak - odpowiadamy. Zamiast oczekiwanej 
rozpaczy, Anna Andriejewna z powagą, niespiesznie 
robi znak krzyża: „Panie świeć nad jego duszą”.

Sprawa „lekarzy-morderców” - morderców 
w białych kitlach. Na Ordynce śniadanie. Przy stole 
nie do końca zrozumiała dla mnie cisza. Ojciec czyta 
satyryczne czasopismo„Krokodił”, ale sam staje się 
mroczniejszy od gradowej chmury, następnie, bez 
słowa, podaje tygodnik Achmatowej. Anna Andrie-
jewna kilka sekund spogląda na stronę i kładzie obok 
siebie. Śniadanie dobiega końca wszyscy wychodzą, 
natychmiast chwytam gazetę i patrzę. Tamtą stronę 
z artykułem do dziś mam przed oczami. Nikołaj Gri-
baczow - „Podskubywany Joint16” Zapamiętałem 
pierwszą frazę: „Płacz słychać nad rzekami Babilo-
nu…”. Był to paszkwil na lekarzy-trucicieli.17

Śmierć Stalina. Skrzypek Dawid Ojstrach opowiadał 
to naszej wspólnej znajomej. Dopóki trumna stała 
w sali kolumnowej grali tam, po kolei, wszyscy naj-
lepsi soliści. Za kotarą stał stół z kanapkami, wokół 
krzesła, można było posilić się i odpocząć. W pew-
nym momencie za kotarę zajrzał Chruszczow; twarz 
nieogolona, zmęczony, ale zadowolony jakiś. Przyj-
rzał się siedzącym tam znakomitym muzykom i rzucił 
półgłosem: „Trochę weselej chłopcy!”. Po czym łysa 
głowa zniknęła z kotarą.

(…) Jeszcze kilka słów o muzykach… Któryś z ko-
legów-muzyków zobaczył płaczącą Jelizawietę Gilels 

(siostra pianisty Emila Gilelsa - przypis tłumacza) i za-
czął ją pocieszać: „Dlaczego pani tak się zadręcza…  
Jeszcze będziemy mieli przywódców. No może nie 
takich jak Stalin”. „Pluję na waszego Stalina - odpo-
wiada Gilels - płaczę, bo Siergiej Siergiejewicz Proko-
fiew nie żyje”. Rzeczywiście Siergiej Prokofiew zmarł 
tego samego dnia, co tyran. Spowodowało to sporo 
problemów z jego pogrzebem

(…) Częstym gościem na Ordynce był Michaił 
Wolpin18, przyjaciel moich rodziców. To na jego cześć 
nazwano mnie Michaiłem. Był jednym z najmądrzej-
szych i najbardziej godnych szacunku ludzi, jakich 
w swoim życiu znałem. - To jeden z  jego aforyzmów: 
„W Związku Radzieckim mamy wolną prasę, każda 
inna jest zakazana”.- Nikołaj Robertowicz Erdman 
na Ordynce bywał znacznie rzadziej. Goście i rodzi-
ce traktowali go w sposób szczególny. Jego sztuka 
„Samobójca” została uznana za niekwestionowane 
arcydzieło19, natomiast on - za mistrza koronkowych 
fraz. W podobnym tonie były także polityczne baj-
ki, które tworzył kolektywnie z Władimirem Massem, 
zakończyło się to aresztowaniem obu bajkopisarzy. 
Mówiono, że aktor Wasilij Kaczałow występując na 
kremlowskim przyjęciu przeczytał kilka bajek spółki 
Erdman – Mass. Ktoś z obecnych zapytał o nazwiska 
autorów, a po kilku dniach, w Soczi, na planie filmu 
„Świat się śmieje” kpiarzy aresztowano. Wolpin także 

był aresztowany jeszcze na początku lat trzydziestych. 
W czasie wojny Erdman i Wolpin służyli w wojskowym 
zespole NKWD, pełniąc funkcję etatowych blagierów 
(„blagierzy w mundurach”). Gdy Erdman po raz pierw-
szy założył w domu mundur enkawudysty i przejrzał się 
w lustrze, powiedział: „Mamo, mam wrażenie jakby 
znowu po mnie przyszli”. Z tym mundurem (funkcjona-
riusza organów bezpieczeństwa) związana jest także 
zabawna historia. Przebywający czasowo w Taszkencie 
Erdman i Wolpin poszli odwiedzić Annę Achmato-
wą.  Ludzie, którzy mieszkali po sąsiedzku widząc, że 
w biały dzień idzie do niej dwóch w dobrze znanych 
wszystkim mundurach, uznali, że tym razem przychodzą 
po Achmatową. Wbrew przypuszczeniom, osobnicy 
w mundurach bardzo szybko wyszli od poetki, ale 
równie szybko powrócili, niosąc butelki wina… Stało 
się jasne, że tym razem aresztowania nie będzie. 

Michaił Zoszczenko. Na Ordynce panował rodzaj 
kultu Zoszczenki, ciągle był wspominany i nieustannie 
cytowany. Do dzisiaj pamiętam wiele z tego, co krą-
żyło w naszym codziennym użyciu. Można powiedzieć, 
że to Achmatowa pośrednio zadbała o podtrzymanie 
tego wyjątkowego uznania dla Zoszczenki w naszej 
rodzinie, odnosząc się do niego w sposób szczególny 
i traktując jak towarzysza niedoli. Gdy nie było go 
obok, zawsze mówiła o nim pieszczotliwie: „Miszeńka”. 
Wielokrotnie słyszałem, nawet zapisałem, takie szcze-
gólne wspomnienie Achmatowej. W sierpniu czter-
dziestego szóstego roku, w Leningradzie idąc ulicą, 
nagle zobaczyła po drugiej stronie Zoszczenkę, a on, 
ujrzawszy Achmatową przebiegł jezdnię, dosłownie 
rzucił się w jej stronę. (Należałoby tutaj podkreślić, 
że ich dosyć luźna znajomość nie tłumaczyła takie-
go zachowania.) Chwycił dłonie Anny Andriejewnej 
i strasznie bezładnie zaczął mówić: „Co teraz robić? 
Jak to teraz będzie? Jak coś takiego ścierpieć!”. – 
„Trzeba cierpieć” – uśmiechając się z pełnym nie-
zrozumieniem, powiedziała Achmatowa. Zoszczenko 
zaczął jej gorąco dziękować mówiąc: „Pani nie zdaje 
sobie nawet sprawy jak bardzo podniosła mnie na 
duchu”. Pożegnał się i odszedł. Dopiero kilka godzin 
później dowiedziała się o postanowieniu KC WKP(b)20 
i wtedy pojęła przyczynę takiego zachowania. Na 
początku lat sześćdziesiątych, już po śmierci Osipa 
Mandelsztama miałem możność przeczytania „Prozy 
czwartej”. Z ogromną radością czytałem te wszystkie 
pochwały, którymi obdarzał Zoszczenkę.21 Gdy po-
dzieliłem się tym z Achmatową, odpowiedziała: „Jak 
dobrze, że Miszeńka wiedział o tym”.

(…) Jest ranek, pokój stołowy w naszym domu; 
Ardow siedzi w swoim fotelu i popijając herbatę prze-
gląda gazety: „Posłuchaj - mówię - dzisiaj, dwudziesty 
drugi lipca, dokładnie rok temu zmarł Zoszczenko. 
W przyzwoitym kraju, już by zaczęto wydawać Dzieła 
zebrane”. - „W przyzwoitym kraju - odpowiada ojciec- 
on by jeszcze żył”.

***
W pokoju jadalnym, na kanapie, siedzą bok sie-

bie dwie osoby - zwrócone ku sobie dwie szczęśliwe 
twarze. To Achmatowa i jej syn…
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- Nie, to nie tak powinno się  zaczynać…
Na kanapie, obok Achmatowej, siedzi nieśmiały, 

biednie ubrany człowiek - i płacze, z trudem hamu-
je szloch, a łzy kapią prosto do talerza z rosołem. 
Na Ordynce jest pora obiadu. Wszyscy siedzą przy 
stole, a gość, który się pojawił, jest jak herold z za-
powiedzią szybkiego uwolnienia Lwa Gumilowa. To 
żydowski poeta piszący w jidysz. Nazywa się Matwiej 
Grubianin. Zupełnie niedawno wyszedł z tego samego 
obozu, w którym odbywa karę Lew Gumilow i oto 
przyniósł Achmatowej pozdrowienia od syna oraz 
swoje opowiadanie o łagiernym życiu. Łzy płyną po 
jego twarzy, łzy w oczach Achmatowej i wszystkich 
tych, którzy tamtego pamiętnego dnia siedzieli przy 
stole. To było w lutym 1956. A sam Gumilow pojawił 
się na Ordynce w jasny majowy dzień tego samego 
roku; w rubaszce i butach z cholewami, z brodą, która 
sprawiała, że wyglądał znacznie starzej i dostojniej, 
a którą zaraz zgolił, co spowodowało, że odmłodniał 
o lat dwadzieścia.

Anna Achmatowa poprosiła mnie bym pomógł 
mu przy kupnie jakiegoś przyzwoitego ubrania i tamten 
epizod był początkiem naszej wieloletniej przyjaźni. Nie 
przeszkadzało nam, że jest starszy ode mnie o ćwierć 
wieku. Zawsze odnosiłem się do niego z szacunkiem, 
to był stosunek ucznia do nauczyciela. Wyglądał na 
znacznie młodszego i czuł się młodo, a o zesłaniu mó-
wił: „Lat spędzonych w łagrze nie da się zaliczyć do 
lat przeżytych, to tak, jakby w ogóle ich nie przeżyć”. 
- Lew Nikołajewicz siedzi na tapczanie. Kolana pod 
brodą – zwykła „obozowa poza”. W ustach dymiący 
papieros. Na samym początku, Gumilow mieszkał na 
Ordynce, w naszym (moim i brata) „pokoju dziecię-
cym”. W tamtym okresie wspólnie spędzaliśmy po 
piętnaście godzin dziennie. Chciwie łowiłem każde 
jego słowo. Razem chodziliśmy na Piatnicką na piwo, 
a w pokoju dziecięcym piliśmy wódkę… Po jednym 
- dwóch  kieliszkach, Kola zapalał papierosa, podcią-
gał nogi pod brodę, kładąc stopy na tapczanie. Od 
dziecka był bardzo podobny do rodziców, widać to 
na znanej ogólnie fotografii. W wieku dojrzałym stał się 
niezwykle podobny do matki. Podobieństwo pogłębił 
wypadek na froncie. O ile dobrze pamiętam było 
to w Polsce. Lew Nikołajewicz dostał się pod ostrzał 
moździerzowy. Pocisk uderzył w drewniany pomost, 
poderwało deski i jedna z nich uderzyła Gumilowa 
w sam środek nosa. W rezultacie jego nos został 
z garbkiem – podobnym, jaki miała matka. Nasza 

bliska znajomość trwała do 1968 roku. W 1965 roku, 
w Leningradzie, odbyło się postępowanie sądowe, 
w którym Lew Nikołajewicz jako prawny spadkobier-
ca zanegował prawo Iriny N. Puninej do sprzedaży 
archiwum Achmatowej. Podobnie jak prawie wszyscy 
przyjaciele Anny Andriejewnej stanąłem po jego stro-
nie. Ale, prawdę mówiąc, sam fakt sprawy w sądzie 
wpłynął na mnie na tyle negatywnie, że przestałem 
mieć ochotę na bliskie kontakty z Gumilowem. Za-
chowanie jego było co najmniej dziwne, w przecią-
gu długiego czasu nie podjął żadnych kroków, by 
zadbać o spuściznę, co spowodowało, że prawie 
całe archiwum zostało sprzedane przez rodzinę Puni-
nów. Część znalazła się w rękach prywatnych, reszta 
rozmieszczona po różnych państwowych archiwach. 
Chcąc nie chcąc muszę dotknąć tutaj smutnego 
tematu; w ostatnich latach życia Achmatowej zostały 
zerwane wszelkie więzi pomiędzy nią a synem i przez 
kilka lata w ogóle się nie spotykali.

Śmierć Anny Achmatowej. Pamiętam, że w dzień 
śmierci – piątego marca 1966 roku, byłem akurat 
w Leningradzie i wieczorem pojechałem do jej miesz-
kania na ulicę Lenina. Chwilę po moim przyjściu za-
dzwonił dzwonek do drzwi i do przedpokoju wszedł 
Lew Nikołajewicz.  Zdjął czapkę i patrząc na nas 
powiedział: „Lepiej byłoby na odwrót. Lepiej gdybym 
to ja pierwszy umarł”. W marcu miała także miejsce 
nasza jedyna z nim rozmowa o relacjach z matką 
i o przyczynach nieporozumień i niechęci. Było to 
dziewiątego dnia po śmierci Achmatowej. Po mszy 
za zmarłą, która odbyła się w Gatczynie pojechaliśmy 
do jego domu i wtedy powiedział mi: „Teraz straciłem 
matkę po raz czwarty”. Następnie zaczął wyliczać: 
„Pierwszy raz poczułem taką obcość w 1945 roku, 
następny raz, to było zaraz po zwolnieniu z obozu 
w 1956 roku, a trzeci raz – ostatnia kłótnia”. 

Po niej przestali się spotykać, a tamtego dnia do-
stałem od niego w prezencie pięć jego fotografii. 
Pierwsza – z 1949 roku, przed drugim aresztowaniem. 
Następna – więzienna, zrobiona w obozie, na niej 
trzyma deseczkę z obozowym numerem, kolejna wię-
zienna i jedna z ostatnich zrobionych w więzieniu, 
na niej Lew Nikołajewicz  ma brodę. Ostatnim zdję-
ciem było to zrobione w 1956 roku, już po wyjściu na 
wolność. Pamiętam, że rozłożył je wszystkie na stole 
i powiedział: „Nacieszcie się widokiem, tak wygląda 
droga uczonego: to jest za – tatę, tamto za - mamę, 
a to - … to za kota”. 
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***      
Stoimy z Julią Markowną Żiwową pod wysokim 

płotem. To nawet nie jest płot, a jakaś żelbetonowa 
krata, za którą drepcze po brudnym rozdeptanym 
śniegu trzydziestu niechlujnie ubranych mężczyzn. 
Miejsce spacerowe Moskiewskiego Szpitala Psychia-
trycznego imienia Kaszczenki. 

- Krzyczymy - Josif! Josif!
Jeden ze spacerujących podbiega do płotu, to 

Josif Brodski. „Powiedzcie Ardowowi, niech mnie 
stąd jak najszybciej wyciągnie. Ja tak nie mogę! 
Dłużej nie dam rady!” W tym szpitalu ukryto przy-
szłego laureata Nagrody Nobla, by ocalić przed 
przygotowywaną rozprawą. Niestety, nie wytrzymał, 
wyszedł na wolność, wyjechał do Leningradu. Ciąg 
dalszy wszystkim wiadomy.

A wcześniej, latem 1962 roku moja mama była 
u Achmatowej w Komarowie i powróciwszy opowia-
dała o dwóch młodych poetach, których z Anną 
Andriejewną łączyły bardzo serdeczne stosunki. 
To był Josif Brodski i Anatolij Najman. Mówiła też, 
pamiętam, o Brodskim, że nie lubił czytać swoich 
wierszy, natomiast Najman robił to bardzo chętnie, 
czytając wiersze swoje i Brodskiego… 

W bardzo krótkim czasie, po tamtym spo-
tkaniu, obaj poeci pojawili się na Ordynce.  
Chociaż  należeli oni do grona Anny Andriejewnej, 
to mnie, mojego brata, nas wszystkich, bardzo szyb-
ko połączyły więzi przyjaźni. Brodski był już wtedy 
sławny; wiersze pisał z talentem, bardzo sugestyw-
ne… Czytał je głośno, a zauważalna wada wymowy 
podkreślała jeszcze wrażenie. Najman sławy nie 
zdobył. Jego wiersze, tak jak i on sam, były ele-
ganckie… Obaj byli donżuanami, albo dobitniej 
- kobieciarzami. 

Kiedyś Brodski ukuł taką dewizę; „Na każdego 
monsieur znajdzie się – dossier!

W sali sądowej. Przerwa w czasie rozprawy. 
Oskarżonego nie wyprowadzono, stoi w otoczeniu 
milicjantów i podstawionych w cywilnych ubraniach 
mężczyzn. Zbliżam się do tej grupy - Michaił - krzyczy 
Brodski - łap! Zupełnie zapomniałem, że Brodski wziął 
od nas „niczyją” czapkę-uszankę, która przez kilka 
miesięcy kurzyła się w przedpokoju na Ordynce. 
A teraz nagle, nie wiadomo dlaczego, postanowił 
tę czapkę zwrócić. Chciał rzucić ją do mnie, ale 
nie zdążył, tylko się zamachnął, i już na jego ręce 

Cmentarz w Komarowie, mogiła A. Achmatowej cd. str 10
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cd. ze str 9
wisiało trzech milicjantów. Josif uśmiechnął się za-
kłopotany, stał pośród nich zmieszany i bezsilny. 

Sąd nad pasożytem Brodskim (tak oficjalnie 
nazwano tę tragikomedię) zapamiętałem bardzo 
dobrze, natomiast jego zesłanie Anna Achmatowa 
przeżyła niezwykle boleśnie. Ale słyszałem także, 
jak mówiła: „On chyba najął kogoś by zrobili mu 
taką biografię”. Pamiętam, że Achmatowa pró-
bowała zainteresować problemami Brodskiego Di-
mitrija Szostakowicza, który w tamtym okresie był 
deputowanym do Rady Najwyższej. W tym celu 
zaprosiła go na Ordynkę. Rano, w dzień wizyty, przy 
śniadaniu, powiedziała do nas: „Wszystko to pięknie, 
ale o czym ja mam rozmawiać z Szostakowiczem”. 
A Maksim, opowiadał nam, że ojciec wybierając 
się na Ordynkę, mówił: „O czym ja będę rozmawiał 
z Achmatową”. Jednak obydwoje byli zadowoleni 
ze spotkania, wspólne tematy do rozmowy znaleź-
li, natomiast pomóc Brodskiemu Szostakowicz nie 
mógł…

Rok 1972 - ostatnie spotkanie z Brodskim. (…) 
Skręcam z prospektu Litiejnego prosto na potężną 
jasną bryłę soboru Preobrażenskiego. Wokół soboru 
ogrodzenie utworzone ze zdobycznych tureckich 
armat. Dalej znajoma brama narożnego domu. 
Wchodzę na pierwsze piętro, to tutaj mieszka Brod-
ski. Otwiera mi ojciec poety, Aleksandr Iwanowicz, 
i prowadzi do pokoju. Josif siedzi przy wielkim stole 
jadalnym sam, i prosto z puszki, łyżką wyjada nie-
wyszukane konserwy, mięso wieprzowe z grochem. 
Aleksandr Iwanowicz wskazując na syna mówi: „Na-
syćcie oczy obywatelem świata”. Gdy dowiedzia-
łem się, że Josif wyjeżdża z kraju22, przyjechałem do 
Pitra, żeby się z nim pożegnać (wtedy wydawało 
nam się, że rozstajemy się na zawsze). Spędziłem 
z nim prawie cały dzień, jeden z  jego ostatnich 
dni w Ojczyźnie. Idąc wzdłuż ogrodzenia soboru 
Preobrażenskiego Josif nagle odwrócił się w moją 
stronę i powiedział: „Wyjechać stąd nie sposób, ale 
zostać – nie do pomyślenia. W głowie się mąci”.  

Rok 1966. „Wciąż mi się śni pagórkowaty Paw-
łowsk…” 23 Szósty marca 1966 roku, razem z Brodzkim 
przeszukujemy cmentarz w Pawłowsku, tym samym 
„pagórkowatym Pawłowsku”, szukając miejsca na 
mogiłę. Przysłała nas tutaj Irina N. Punina.

- Tutaj - mówię - niby można by było… Ale 
nie, to miejsce nie nadaje się… u Pasternaka były 
trzy sosny, a my będziemy mieć tylko jedną… Jo-
sif uśmiecha się smutno: „Jej by się spodobał taki 
żart”. Odchodzimy stamtąd, wolno oddalając się 
od pawłowskiego cmentarza… i nagle olśnienie… 
Dlaczego słuchaliśmy tej durnej Puninej. Przecież 
Achmatowa bardzo dokładnie wskazała miejsce 
swojej mogiły. Przywołujemy ostatnie strofy wiersza 
„Sonet nadmorski”24

I taką łatwą się wydaje
Droga przez szmaragdowe gaje,
Nie powiem dokąd – skryć to wolę…
Tam, pośród drzew, jest jeszcze jaśniej, 
I wszystko jak w alei właśnie
U nas nad stawem, w Carskim Siole. 25   

Teraz już spieszymy na cmentarz w Komarowie. 
Szeroka droga, kończy się płotem. Za nami cały 
las sosen (to więcej niż w Pieriediełkinie26). Teraz 
zrozumieliśmy. To właśnie tutaj…  A potem… po-
tem zaczęły się wielodniowe perturbacje. Walczy-
liśmy o to, by dano nam miejsce w końcu alejki, 
tłumacząc, że mogiła Anny Achmatowej będzie 
miejscem kultu dla tysięcy ludzi. Odpowiadano, że 
cmentarz w Komarowie to miejsce z dużymi jesz-
cze możliwościami i powinien rozwijać się planowo, 
a w związku z tym w centralnej alei nie wolno nikogo 
grzebać. W naszą sprawę zaangażowaliśmy wiele 
osób, w tym także Michaiła Dudina, poetę, który 
sprawował wtedy funkcję sekretarza leningradzkiej 
organizacji, a w tamtych właśnie dniach przebywał 
w Domu Pracy Twórczej w Komarowie. Zadzwonił do 
mnie i mówi: „Poszedłem tam, oni proponują inne 
miejsce nieco z boku… Moim zdaniem to bardzo 
dobre miejsce i należy się zgodzić”. Ja – grzesznik 
z trudem powstrzymałem się, by nie odpowiedzieć: 
„Dobrze Michaile Aleksandrowiczu, skoro panu to 
miejsce tak się podoba, proszę zachować dla sie-
bie”. Decyzja zapadła dopiero w dzień pogrzebu. 
Pomogła, niech jej Bóg da zdrowie, Zoja Borisowna 
Tomaszewska. Jej przyjaciel (główny architekt Lenin-
gradu) polecił miejscowym działaczom zakończyć 
spory. Trumnę z ciałem Achmatowej przetranspor-
towano z Moskwy samolotem dziewiątego marca. 
Wieczorem, tego samego dnia, w mieszkaniu przy 
ulicy Lenina (ostatni leningradzki adres) mieliśmy 
pierwszą rozmowę o losie archiwum poetki. Wszyst-
kie materiały zabrały do siebie: Irina Punina i Anna. 

Kaminska. Brodski, Najman i ja obawialiśmy się, że 
damy te nie całkiem uczciwie postąpią z archiwum 
(przypuszczenia okazały się słuszne). Swoimi podej-
rzeniami podzieliliśmy się z Nadieżdą Mandelsztam. 
Ona miała podobne obawy. – Więc co robić –za-
pytał któryś z nas.

- Wykraść - powiedziała Nadieżda Jakowlewna 
tonem profesjonalnego spiskowca: „Jak najszybciej 
wykraść wszystkie papiery”. Niestety z wielkim ża-
lem teraz piszę, że ten bardzo dobry pomysł nie 
został zrealizowany. Pamiętam także, że piątego 
marca wieczorem; Lew Gumilow, Josif Brodski, mój 
brat Aleksiej Batałow, i ja, porządkowaliśmy zdję-
cia, które miała Anna Achmatowa. Pomiędzy nimi 
leżał skrawek pożółkłego kartonu, a na nim ręką 
Achmatowej napisany dwuwiersz; 

Módl się wieczorem o to, 
byś nagle nie obudził się sławnym.

Dziesiątego marca, szóstego dnia po śmierci, 
odbywała się w dolnej cerkwi soboru św. Miko-
łaja liturgia pogrzebowa. Gdy fotoreporter zbliżył 
się do trumny i podniósł kamerę, Lew Gumilow 
rzucił się na niego, prawie wytrącając kamerę 
z ręki. Tak reagował w czasie trwania całej liturgii. 
Po nabożeństwie trumnę z ciałem Achmatowej 
przewieziono do Związku Pisarzy. Zadziwiającym 
zbiegiem okoliczności ten dom, także należał do 
hrabiego Szeremietiewa27 i na nim tak jak na pa-
łacu, cieszył oko, ten sam herb z sentencją „Deus 
conservat omnia”28… Ale to nie koniec splotów 
okoliczności. W Moskwie, ciało Achmatowej leżało 
w kostnicy Instytutu Sklifosowskiego, a wcześniej 
było tam hospicjum, które także wybudowali Sze-
remietiewowie. Brodski, Najman, ja (także i inni), 
nie poszliśmy do Związku Pisarzy, nie chcieliśmy 
słuchać tych bzdur, które wygłoszą nad trumną 
poety wielcy „inżynierowie dusz”. Ale i na cmen-
tarzu nie obeszło się bez tego rodzaju przykrości. 
W imieniu pisarzy moskiewskich, którzy nie zdążyli 
pożegnać Achmatowej, przemawiał Siergiej Mi-
chałkow, mówiąc, że prawdziwa sztuka nie zna 
granic29. Na szczęście wystąpienie jego nie trwało 
długo. Pojawił się duchowny i oddał zmarłą ziemi. 
Na mogile stanął krzyż sosnowy. Warto zaznaczyć, 
że krzyż wykonano w wytwórni filmowej Lenfilm na 
prośbę Aleksieja Batałowa. 

Na pogrzebie Achmatowej szczególnie zapamię-
tałem Arsienija Tarkowskiego30. Z przemawiających 
tylko on jeden po ludzku pożegnał Achmatową, 
mówiąc nad mogiłą: „Niech jej ziemia lekką bę-
dzie”. A nieco później, już po panichidzie, w domku 
Achmatowej (w Budce), Tarkowski z bólem zwrócił 
się do mnie: „Jak my teraz będziemy żyć, Misza?”. 
Po pewnym czasie powstał cykl wierszy Arsienija 
Tarkowskiego, „Na śmierć Achmatowej” – niektóre 
z nich są naprawdę doskonałe.

***
Bardzo dobrze zapamiętałem taki dzień; Ach-

matowa wychodzi ze swojego maleńkiego pokoiku 
z zeszycikiem wierszy w ręku. „Popatrz – mówi do 
mnie – według mnie to bardzo dobre wiersze”. 
Były to wiersze Tarkowskiego, trzynaście wierszy 
przepisanych ręką autora. 

Wkrótce po śmierci Achmatowej bardzo czę-
sto spotykałem się z Tarkowskim. Związek pisarzy, 
zgodnie ze zwyczajem, powołał komisję do spraw 
literackiej spuścizny Anny Achmatowej. Arsienij Tar-
kowski był jednym z członków, ja byłem sekreta-
rzem, a Aleksiej Surkow przewodniczącym. Zebra-
nia odbywały się w Leningradzie. W lutym 1967 
roku; na jednym z kolejnych zebrań szczególnie 
zapamiętałem wystąpienie Wiktora Maksimowicza 
Żyrmunskiego. Powiedział wtedy: „Chciałbym po-
wiadomić obecnych, że przygotowałem już zbiór 
wierszy Anny Achmatowej dla dużej serii <<Bibliote-
ka Poetów>>. Ale jest jeden problem, kto napisze 
przedmowę? Bo ja takiej przedmowy napisać nie 
potrafię; <<W 1910 roku Achmatowa wyszła za mąż, 
za poetę, którego nazwisko nie zachowało się>>. 
Takich przedmów pisać nie umiem i uczyć się tego, 
dla mnie jest już za późno”. (Tutaj trzeba dodać, 
że w tamtym czasie nazwisko Nikołaja Gumiowa 
było wymazane z życia publicznego. )31

Pamiętam także naszą rozmowę z Anatolijem 
Najmanem, doszliśmy wtedy do wniosku, że gdyby 
piąty marca nie był dniem śmierci Stalina, a dalej, 
gdyby normalnemu biegowi zdarzeń nie przeszko-
dziło obrzydliwe sowieckie święto (ósmy marca) 
i dodatkowo walka o miejsce na cmentarzu - to 
taki pogrzeb nie byłby pogrzebem Anny Achma-
towej, taki by nie  pasował do jej życia. 

Tłumaczenie: Krystyna Śmiechowicz
31 sierpnia 1992 roku

1 Michaił Wiktorowicz Ardow – rosyjski pisarz, autor 
ponad dziesięciu książek, publicysta, w 1964 roku przyjął 
święcenia kapłańskie – w hierarchii święceń; zwierzchnik-
protojerej Cerkwi św. Cara Męczennika Mikołaja II i innych 
męczenników na cmentarzu Gołowinowskim w Moskwie. 
Ukończył wydział dziennikarstwa MGU. 
2 Przypuszczam, że autor ma na myśli książkę Tamary 
Katajewej AntiAchmatowa, w której fakty z życia są 
interpretowane na niekorzyść poetki. 
3  Tymi „młodzieniaszkami” byli utalentowani poeci; 
Josif Brodski, Anatolij Najman, Jewgienij Rejn i Dmitrij 
Bobyszew, którzy odwiedzali poetkę w Komarowie. Anna 
Achmatowa nazwała ich „czarodziejskim chórem”.
4 W sierpniu 1946 roku w Leningradzie miało miejsce 
słynne wystąpienie A. Żdanowa o zakazie publikacji 
utworów; Zoszczenki, oskarżonego o niecenzuralność 
i antyradzieckość, i Achmatowej – przedstawicielce 
reakcyjnego bagna; zarzucano jej dekadentyzm 
i przesadny estetyzm. Zakaz pozostawał w mocy przez 
wiele lat.
5 Lefortowo, jedno z najbardziej znanych więzień 
w Moskwie.
6 Uniwersytet w Oxfordzie w 1965 roku przyznał Annie 
Achmatowej tytuł  doktora honoris causa.
7 J. Brodski w 1972 r. został pozbawiony obywatelstwa 
i wydalony z ZSRR .
8 Tytuł zbioru wierszy.
9 Białokamienna - tak nazywano kiedyś Moskwę 
w związku z kolorem kamienia z którego budowano domy.
10 Wchutiemas- VKHUTEMAS – Państwowe Wyższe 
Pracownie Artystyczno -Techniczne
11 Wiersz „O Muzo płaczu, najpiękniejsza z muz!”, z cyklu 
„Do Achmatowej” w tłumaczeniu Seweryna Pollaka
12 W 1964 roku przyznano Achmatowej nagrodę literacką 
Etna-Taormina. W  Taorminie poprosiła Surkowa (był 
w oficjalnej delegacji) o możliwość zatrzymania się po 
drodze w Paryżu – odmówił. Sam wyjazd podsumowała: 
„Wiem dlaczego tam jadę. Jadę reprezentować 
komunistyczną Rosję”.
13 Faina Raniewska, wielka aktorka teatralna i filmowa.
14 Szeptun – donosiciel, takie określenie funkcjonowało 
w społeczeństwie
15 Pierwszemu z pierwszych - poecie Borisowi 
Pasternakowi”
16 Boris Leonidowicz Pasternak mieszkał w Pieriediełkinie. 
(Podmoskiewska miejscowość, gdzie na polecenie Stalina 
wybudowano dacze dla ludzi kultury, w ten sposób tyran 
miał prawie wszystkich znaczących artystów w jednym 
miejscu. W Pieriediełkinie aresztowano 25 pisarzy) 
17 American Jewish Joint Distribution Committee 
18 Proces „morderców w białych fartuchach”, lekarzy 
głównie pochodzenia żydowskiego, których oskarżono 
o współpracę z obcym wywiadem i spisek na życie 
czołowych przywódców partii.
19 Nikołaj Wolpin,. dramaturg, scenarzysta , poeta. 
Wielokrotnie współpracował z dramaturgiem  Nikołajem 
Erdmanem pisząc scenariusze i sztuki dla teatrów 
muzycznych
20 Sztuka wiele lat przeleżała na półce (do 1987roku), 
zakaz osobiście wydał Stalin
21 Wspomniane wcześniej wystąpienie A. Żdanowa
22  Osip Mandelsztam „Proza czwarta” – „Mamy biblię 
prozy, ale jej nie cenimy. Są to opowiadania Zoszczenki. 
I tego jedynego pisarza, który pokazał nam człowieka, 
musieliśmy wdeptać w błoto. A ja domagam się 
dla Zoszczenki pomników we wszystkich miastach 
i miasteczkach Związku Radzieckiego.” (tłum. A. Pomorski)
23 Wiersz A .Achmatowej „Wciąż mi się śni pagórkowaty 
Pawłowsk”, 1915 rok, Slepniewo
24 Anna Achmatowa ,,Sonet nadmorski”, czerwiec1958 rok, 
Komarowo
25 tłum. Gina Gieysztor
26 Boris Pasternak został pochowany na cmentarzu 
w Pieriediełkinie
27 A .Achmatowa była dumna z tego, że mieszka w pałacu 
Szeremietiewych (w części zwanej Domem nad Fontanką): 
mieszała tam pierwszy raz jako żona W. Szylejki, później 
z N. Puninem. W sumie mieszkała tam ponad trzydzieści 
lat).
28 „Bóg  strzeże wszystkich”- sentencja ta znajdowała się 
także na bramie Domu nad Fontanką.
29 Po referacie A. Żdanowa Anna Achmatowa poddana 
została ogólnej krytyce. Nie oszczędził jej także 
kolega po piórze, Siergiej Michałkow (ojciec reżysera 
Michaiła Michałkowa) - „Nie kwestionuję profesjonalnych 
umiejętności Achmatowej, ale nawet przed rewolucją 
(…) nie była wybitnym zjawiskiem. Jak to się mogło 
zdarzyć, żeby, w naszych dniach, w Leningradzie, zdobyła 
nagle niezdrową i niezasłużoną popularność.”(tłum. A. 
Pomoroski)
30 Arsienij Tarkowski, poeta, ojciec reżysera Andrieja 
Tarkowskiego.
31 Po rozstrzelaniu N. Gumilowa konfiskacie podlegały 
wszystkie wydane utwory, a nazwisko poety w pracach 
zbiorowych wymazywano.
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Oblicza buntu

„Kim jest człowiek zbuntowany?” – tym pytaniem 
rozpoczyna swój najsłynniejszy esej Albert Camus. 
I odpowiada, że: „Jest to człowiek, który mówi: 
nie”. Ale ta odmowa nie jest tylko wyrzeczeniem, 
ponieważ „zbuntowany to także człowiek, który od 
pierwszej chwili mówi: tak, bo każdy zryw buntu 
przyzywa milcząco jakąś wartość2”. Myśl filozoficzna  
i eseistyka Camusa, tak wyraźnie oddająca niepokoje 
i nadzieje współczesnego człowieka, nie jest obca 
także dwudziestowiecznej polskiej poezji „protestu”, 
której jednym z głównych przedstawicieli jest Stani-
sław Barańczak.

Typowym bohaterem utworów autora Chirurgicznej 
precyzji jest Camusowski „człowiek zbuntowany”, prze-
ciwstawiający się przede wszystkim panującemu kiedyś  
w Polsce ustrojowi komunistycznemu. Najlepiej znane 
i najczęściej omawiane wiersze Barańczaka opierają 
się właśnie na proteście historyczno-politycznym – 
wymienić by tu można chociażby tomiki Ja wiem, 
że to niesłuszne (1977), Sztuczne oddychanie (1978),  
czy Tryptyk z betonu, zmęczenia i śniegu (1980). Czy 
jednak bunt u Barańczaka przybierać może tylko taki 
– właściwie oczywisty dla nas – wymiar?

Wydany w 1988 r. zbiór wierszy Widoków-
ka z tego świata jest w twórczości poety mo-
mentem przełomowym – i to nie tylko dla-
tego, że powstaje w całości na emigracji.  
Od niego zaczyna się powolne przekształca-
nie się u Barańczaka protestu ideologicznego  
w protest o wiele bardziej  interesujący 
i złożony – Camusowski bunt metafizyczny. 
W eseju Tablica z Macondo autor Atlantydy na-
pisze, że „poezja mówi (...) o Innych, Świecie  
i  Transcendencj i ,  ale jest też dialogiem 
z nimi. Jest skierowana do nich3”. Utwory  
z Widokówki z tego świata będą niezwykłą opowie-
ścią „o Innych, Świecie i Transcendencji”, wyrazem 
metafizycznego protestu „Ja” przeciwko... „drugiemu 
Ja” i otaczającej to „Ja” rzeczywistości, mówieniem 
jej równocześnie „tak” i „nie”.

Wobec „ja” 
 
Oddalenie – to słowo naj lepiej okre-

śla sytuację emigranta. W zbiorze Widokówka  
z tego świata jest to oddalenie nie tylko od Polski, ale 
także od własnego istnienia. Poezja, która zdaniem Ba-
rańczaka, „(…) powinna być nieufnością, krytycyzmem 
i demaskacją”, stwarza sytuację poetyckiego dystan-
su wobec własnego „ja4”. Samotność nie z wyboru,  
a z konieczności determinuje postawę podmiotu-bo-
hatera, zmuszając go do walki o siebie samego w so-
bie samym, o „zachowanie własnej tożsamości, dla 
której zagrożeniem (…) jest konieczność zredukowa-
nia siebie odpowiednio do potrzeb nowej sytuacji5”. 
Staje się on człowiekiem zbuntowanym przeciwko 
emigracyjnej obcości własnego istnienia. Ten bunt 
nawiązywać będzie do teorii kolejnego słynnego 
francuskiego egzystencjalisty, Jeana-Paula Sartre’a, 
który tworząc teorię bytu w sobie (être en soi) i dla 
siebie (être pour soi), dowodzi, że są one w życiu 
ludzkim nie do pogodzenia6. O takim metafizycznym 
proteście przeciwko samemu sobie – ale i próbie 
porozumienia… właśnie, z kim? – będzie mówił utwór 
Jakieś Ty.

„Właściwie nie wiem o tobie nic więcej niż to, że 
jesteś tym jakimś Ty” – rozpoczyna swój wiersz Ba-
rańczak. I dodaje: „które formuje mi w ustach i (…) 
każe przebijać się drugiej osobie liczby pojedynczej 
czasownika, jakiemuś słyszysz, nie milcz”. Początko-
wo nieokreślone i tajemnicze „Ty” stara się określić 
„ja”, „formować mu w ustach” to, co chcielibyśmy 

sami – a nie możemy – wyrazić. Jest więc głosem 
wewnętrznym podmiotu, jego protestem przeciwko 
formie określającej reguły rządzące ludzkim istnie-
niem. Zadaniem „ja” będzie „przebijanie się” na drugą 
stronę egzystencji, próba znalezienia Sartre’owskiego 
bytu tylko dla siebie, powiedzeniem „tak” wnętrzu, 
a „nie” – powierzchownej formie życia.

Przechodzeniu na drugą stronę istnie-
nia, czyli próbie porozumienia między „ja” 
i „ty” towarzyszyć będą jednak ciągłe prze-
szkody, sytuujące człowieka w codziennej,  
a jednocześnie niezwyczajnej sytuacji egzystencjalnej: 
„(…) opór języka, (…) niż atmosferyczny, (…) kłęby 
spalin nad jezdnią, (…) mgła lustra, (…) pył między-
planetarny”. Pozornie odległe od siebie aspekty na-
szego istnienia –  przywołujące sferę sacrum („pył 
międzyplanetarny”) i profanum („kłęby spalin”) stają 
się u Barańczaka przepaścią dzielącą podmiot od 
poznania i zrozumienia sensu życia. Barierą nie do 
pokonania okazuje się zarówno język, jak i codzien-
ność egzystencji, nie pozwalające zobaczyć „we mgle 
lustra” – swojego własnego „ja”, uniemożliwiające 
„przebicie się” z „tego świata na tamten”. „Ty”, bę-
dące w wierszu próbą odnalezienia bytu dla siebie, 
gubi się więc w „ja” – nieprzystępnym istnieniu w so-
bie. Natomiast egzystencjalny bunt podmiotu może, 
jak czytamy dalej, tylko – „(…) pętlą powracać, nie 
drasnąwszy skóry, ścian, urwisk, słońc”.

 Nawet wewnętrznemu dialogowi z sobą samym to-
warzyszy podkreślany przez wielką literę dystans: „mój 
rozmówco, (…) od Czterdziestu Dwóch Lat Już Wytę-
żający Nadaremnie Słuch Sobowtórze, Tubylcze Na 
Brzegu”. Jakakolwiek próba porozumienia jest przez to  
z góry skazana na niepowodzenie, nasze „ja” 
będzie nadaremnie „wytężać słuch” na woła-
nie „Ty”. Podobnie trudna egzystencjalnie bę-
dzie sytuacja samego emigranta, „tubylca  
na brzegu”, znajdującego się jednocześnie w centrum 
i na obrzeżach świata, bez możliwości powrotu do 
jednoznacznych wartości.   

Utwór kończy się słowami: „jak bumerang nad-
latuje ciągle to samo pytanie zmienione w tę samą 
odpowiedź: że w międzyczasie umieram”. Protest przy-
biera formę ironii, dzięki której nawet wobec dramatu 
egzystencjalnego człowieka, jakim jest nieuchron-
ność przemijania, Barańczak zachowuje filozoficzny 
dystans.

 
Wobec Boga i świata

„Bunt metafizyczny jest ruchem, w którym czło-
wiek powstaje przeciwko (…) całemu światu. Jest 
on metafizyczny, ponieważ zaprzecza celom czło-
wieka i świata. (…) Buntownik (…) powstaje, by 
domagać się dla rozbitego świata jedności7” – pi-
sze Camus. Sytuacja protestu wobec świata – ale 
także wobec Boga8, bo jak czytamy u jednego  
z najwybitniejszych „filozofów Dialogu i Spotkania”, 
Martina Bubera: „Jeżeli tylko mamy odwagę zwrócić 
się ku nieznanemu Bogu, wyjść mu na spotkanie, 
wzywać Go, to Rzeczywistość staje się obecna9” – 
staje się w Widokówce z tego świata następstwem 
buntu wobec „ja”. Świat w utworach Barańcza-
ka będzie jednak szczególny, oglądany cały czas  
ze wspomnianej perspektywy „nieufności” emigranta. 
Przedstawia go w interesujący sposób wiersz Wido-
kówka z tego świata.

Pozornie zwyczajny opis rzeczywistości: „Zamiesz-
kałem w punkcie, z którego mam za darmo rozległe 
widoki: gdziekolwiek stanąć na wystygłym gruncie 
tej przypłaszczonej kropki, zawsze ponad głową ta 
sama mroźna próżnia milczy swą nałogową od-
powiedź” Barańczak przekształca w świadectwo 
milczącego niezrozumienia między człowiekiem  

a „mroźną próżnią” świata. Rzeczywistość, 
w której się znajduje, jest odpychająca – to 
„nowotwór epoki”, pełen „próchna, łgarstwa, 
niezniszczalnego plastiku, mieszanki śmiecia  
i rozpaczy”. Życie człowieka stanowi w niej tylko „nie-
dorzeczny kryminał krwi i grozy, powieść-rzekę”, której 
końcem jest (zwyczajnie?) śmierć – „zamknięte ciepłą 
dłonią zimne powieki”. Podmiot – emigrant musi ją 
jednak zaakceptować: „klimat jest znośny, chociaż 
bywa różnie”. 

Uznanie r zeczywis tośc i  będz ie  jednak 
u Barańczaka pozorne, ponieważ przekształ-
ca się nie w protest przeciwko światu, a rozmo-
wę z Bogiem, będącym nie „ogólnym pojęciem,  
a rzeczywistą, jednostkową egzystencją10”. Może 
się wydawać, ze nie ma dla niego miejsca  
w opisywanym świecie – sugeruje to przecież 
powtarzający się zwrot: „Szkoda, że Cię tu nie 
ma”. Jednakże pod koniec każdej zwrotki zwrot 
do Boga jest już coraz bardziej bezpośredni  
i zauważalny. Od: „Powiedz, co u ciebie słychać, co moż-
na widzieć, gdy się jest Tobą”, przez: „Mów, jak Tobie mija 
czas – i czy czas coś znaczy, gdy się jest Tobą”, wreszcie –  
do: „Mów, jak Ty się czujesz z moim bólem – jak boli 
Ciebie Twój człowiek” – potrzeba doświadczenia obec-
ności Boga staje się coraz większa.

Czy wiersz Barańczaka wpisywałby się zatem 
w romantyczną tradycję indywidualistycznego buntu 
przeciwko Bogu? Czy podmiot w Widokówce z tego 
świata przypominać może Konrada, zmagającego się 
w Wielkiej Improwizacji z Bogiem kartezjańskim – racjo-
nalistycznym, a jednocześnie bardzo odległym i nie-
dostępnym11? I czy Buberowska Rzeczywistość może 
stać się „obecna” tylko dzięki Bogu? Na te pytania  
autor Sztucznego oddychania nie udziela jednoznacz-
nej odpowiedzi – może dlatego, że jak pisze Camus: 
„bunt nie rozstrzyga wszystkiego; ale przynajmniej sta-
wia opór12”…

* * *
Od lingwistyki do metafizyki – tymi słowami można 

określić ewolucję poezji Stanisława Barańczaka. Camu-
sowski bunt, mówienie sobie i światu jednocześnie „tak”  
i „nie”, obecny będzie we wszystkich – również na-
pisanych po Widokówce z tego świata – tomikach 
autora Uciekiniera z utopii.

Kim zatem jest „człowiek zbuntowany” w wier-
szach Barańczaka? Może po prostu, jak pisze Dariusz 
Pawelec, tym, kim zawsze jest podmiot-bohater jego 
wierszy: „samym poetą”13.

Aleksandra Naróg

1 J. A. Rimbaud, II List Jasnowidza, [cyt. za:] H. Markiewicz, 
A. Romanowski, Skrzydlate słowa, Warszawa 1990, s. 558.
2 A. Camus, Człowiek zbuntowany, Kraków 1993, s. 17.
3 S. Barańczak, Tablica z Macondo [w tegoż:] Dzieła zebrane, 
Kraków 2007, s. 510.
4 S. Barańczak, Kilka przypuszczeń na temat poezji 
współczesnej [w tegoż:] Dzieła zebrane, Kraków 2007, 
s. 497.
5 Tamże, s. 152.
6 Por. J.-P. Sartre, Byt i nicość, Warszawa 2000.
7 A. Camus, op. cit., s. 29.
8 Jak pisze D. Pawelec, wskazywać może na to właśnie 
relacja „ja – Ty”, jako „gramatyczny dowód 
osobowego, bezpośredniego spotkania z Bogiem, 
a przynajmniej dowód potrzeby uczestnictwa w takim 
spotkaniu”. Zob. D. Pawelec, op. cit., s. 169.
9 M. Buber, Eclipse of God, New York 1957, s. 28 [cyt. za:] 
D. Pawelec, op. cit., s. 171.
10 D. Pawelec, op. cit., s. 168.
11 Tamże, s. 167.
12 A. Camus, op. cit., s. 282.
13 Zob. D. Pawelec, op. cit., s. 170.

Aleksandra Naróg

W stronę Protestu egzystencjalnego –
widokówka z tego świata stanisłaWa barańczaka 

JA – to ktoś inny1.     J. A. Rimbaud
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Wszystko się łączy. Ma swoją przyczynę, na pozór 
nieoczywistą, której skutki widać  po kilkuset latach. 
Powtarzają się strategie, zmieniają się tylko główni 
aktorzy i miejsca wydarzeń. 

Sześć książek Romana Warszewskiego, wydanych 

w Serii Historyczne Bitwy: Cholula 1519 Cuzco 1536-
1537, Vilcabamba 1572, Kuba 1958-1959, Kongo 
1965, Boliwia 1966-1967 oraz czekająca jeszcze na 
opublikowanie - choć powinna była ukazać się jako 
pierwsza -  Grenada 1492, to tak naprawdę jedna, 
pełna zwrotów akcji, konsekwentna opowieść.  Znany 
pisarz, podróżnik i dziennikarz, umiejętnie łącząc styl 
powieści historycznej i reportażu z elementami lite-
ratury sensacyjnej,  mówi nam  o dziejach Ameryki 
Łacińskiej w wybranych epizodach najpierw  z końca 
XV i XVI wieku, a potem z wieku XX. Celowo odstępuje 
od praw rządzących  Serią Historyczne Bitwy po-
przez powieściowe zawiązanie wątków. Podglądając 
i podsłuchując bohaterów, zabiera nas do sewilskiej 
tawerny, gabinetu Fidela Castro i boliwijskiej dżungli. 
A przede wszystkim szczegółowo analizuje strukturę 
zła, które zrodziło się z ludzkiej pychy, chciwości, 
żądzy władzy oraz pogardy wobec obcych. Warto 
pójść za nim tą drogą...

Przepis na zwycięstwo i patent na klęskę 
Jakim cudem  530-osobowej grupie Hiszpanów 

udało się podbić potężne państwo Mexików, rządzo-
ne twardą ręką przez Montezumę? Dlaczego liczącej 
od 100 do 200 tysięcy żołnierzy armii Manco Inki nie 
udało się zdobyć bronionego przez zaledwie 190 kon-
kwistadorów Cuzco i co sprawiło, że Tupac Amaru II 
, najmłodszy syn syn inkaskiego władcy Manco II nie 
uratował królestwa Vilcabamby? Gdzie trzeba szukać 
źródeł sukcesu Ernesto Che Guevary w bitwie o Santa 
Clarę i jego porażek w Kongo i w Boliwii? A przede 
wszystkim - co wiąże ze sobą te wszystkie wydarze-
nia? Roman Warszewski tropi przyczyny zwycięstw 
i klęsk, zarzucając szeroko sieć. Zaczyna od wydarzeń 

rewolucji i jej legenda - Ernesto Che Guevara został 
poświęcony przez dawnego współtowarzysza, Fidela 
Castro, na ołtarzu międzynarodowej polityki (Kongo 
1965 i Boliwia 1966-1967).

Tanie jak życie
Książki Warszewskiego pokazują nieznane współ-

czesnej kulturze europejskiej oblicze okrucieństwa, 
wyrosłego w tradycjach dzisiejszej Ameryki Łacińskiej. 
To swoiste dziedzictwo przelanej krwi, spływającej 
niegdyś  po schodach majańskich, mexikańskich i in-
kaskich świątyń. Królestwo Montezumy było krainą, 
w której zgodnie z długą tradycją podczas bitew 

starano się brać jak najwięcej jeńców tylko po to, 
by prowadzić ich na szczyt piramid i tam - m.in. 
wyrywając serca - poświęcać bogom. Inkowie, stosu-
jący praktyki składania ofiar z ludzi zwane capaco-
cha, przez kilka miesięcy przed śmiercią „hodowali” 
wręcz, dokarmiając i podając im liście koki,  dzieci 
zabierane ubogim rodzicom na potrzeby rytuału. Na 
okrucieństwo motywowane indiańskimi wierzeniami, 
nakładała się bezwzględność Hiszpanów. Tu jednak 
mniej było wiary w żądania krwiożerczych bóstw, 
a więcej wojennej strategii, która miała doprowadzić 
najeźdźców do zwycięstwa w imię chrześcijańskiego 
Boga. W książce „Cholula1519” Warszewski tłuma-
czy,  dlaczego dopiero masakra w ostatnim mieście, 
stojącym na drodze do stolicy państwa Mexików\
Azteków - Tenochtitlanu, jednoznacznie wskazała na 
zwycięzcę w tej dziwnej wojnie. Dziwnej, bo toczącej 
się między dwiema różnymi cywilizacjami, w której 
nie tylko walczyli ludzie, ale także bogowie. W Choluli 
wznosiła się największa piramida w całej Ameryce 
Środkowej, poświęcona Quetzalcoatlowi, przedsta-
wianego pod postacią Upierzonego Węża.To właśnie  
Upierzony Wąż, karmiony krwią jeńców, miał chronić 
Indian przed zewnętrznymi wrogami. Nieprzypadko-
wo Cortes postanowił pokazać jego bezradność, 
zwabiając akurat w Choluli  wrogów w śmiertelną 
pułapkę. Nawet osobom znającym koszmarne re-
lacje o okrucieństwach wojen z ubiegłego wieku, 
trudno czyta się dziś opisy masakry, do której doszło 
pewnego październikowego dnia 1519 roku.  Według 

Dorota Abramowicz

oPoWieść w siedMiU aktach 
(nieco rozciągniętych W czasie)

z 1492 roku - czasów końca rekonkwisty, czyli mo-
mentu, gdy pokonanie przez wojska Izabeli Katolic-
kiej i Ferdynanda Aragońskiego Grenady zakończyło 
wojnę z Arabami na Półwyspie Iberyjskim. I w tym 
samym roku, wraz z wyprawą Krzysztofa Kolumba, 
otworzyło czas konkwisty  - pełnych okrucieństwa 
awanturniczych wypraw po złoto i władzę w No-
wym Świecie. Świecie nazwanym później Ameryką 
Łacińską, w którym po upływie sześciu wieków inny 
awanturnik, nie stroniąc od okrucieństwa, próbował 
przeprowadzić własną, rewolucyjną konkwistę. Przepis 
na zwycięstwo, podany w książkach Warszewskie-

go poświęconych konkwiście, zawiera kilka równie 
ważnych składników. Na początku - brawura oraz 
konsekwencja. Hernan Cortes - jeden z głównych 
bohaterów „Choluli 1519” w drodze po bogactwa 
królestwa Montezumy musiał nie tylko pokonać lub 
zjednać sobie Indian, ale także zdusić w zarodku bunt 
współtowarzyszy podróży, którzy zamierzali wracać na 
Kubę. Zagrał va banque, nakazując spalić statki, aby 
uniemożliwić konkwistadorom powrót z Nowego Świa-
ta. Kolejnym było umiejętne korzystanie z cudzych 
doświadczeń. Byłoby to niemożliwe bez wcześniej-
szego wynalezienia druku. Autor Choluli 1519 tłuma-
czy, dlaczego pisane przekazy wpłynęły na sukces 
konkwistadorów, którzy z opowieści o zwycięstwach 
poprzedników stworzyli wzorzec dla swoich działań. 
I tak Hernan Cortez wyciągnął z niedawno zakoń-
czonej rekonkwisty, o której finale Roman Warszewski 
opowiedział w Grenadzie 1492. Ferdynand i Izabela 
stosując starą zasadę „dziel i rządź” umiejętnie wyko-
rzystali niesnaski i konflikty między Maurami. W efekcie 
przejęli panowanie nad Półwyspem Iberyjskim. Tę 
samą metodę  zastosował Cortes, gdy dowiedział 
się, że indiański lud Tlaxcalteków jest  skłócony z Me-
xikami (dawniej przez historyków zwanymi Aztekami). 
A później tą samą drogą poszedł  Francisco Pizarro 
i jego następcy (Cuzco 1536-1537, Vilcabamba 1572), 
sprytnie robiąc użytek z ambicji i animozji inkaskich 
władców. Gra na ambicjach i animozjach, ale także 
na uczuciach - Warszewski podkreśla ogromny wpływ 
na działania Che Guevary jego późniejszej zony, 
pięknej Aleidy March - pomogła w otwarciu drogi 
na Hawanę rewolucjonistom kubańskim („Kuba 1958 
-1959’’). A później sprawiła, że kontrowersyjny bohater 
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bezpośrednich świadków Hiszpanie,  na ogrodzo-
nym z trzech stron placu w Choluli,  przy pomocy  
Tlaxcalteków i Totonaków zabili od 4 do 6 tysięcy 
ludzi. A potem, po  splądrowaniu miasta i pokona-
niu czuwającego nad nim Quetzalcoatla, umieścili 
w świątyniach krzyże i wizerunki Matki Boskiej. O tym, 
że mimo upływu setek lat ludzkie życie w Ameryce 
Łacińskiej nie podrożało, mówią trzy kolejne książki 
serii ( Kuba 1958-1959, Kongo 1965, Boliwia 1966-1967 
). Roman Warszewski zdecydował, by centralną po-
stacią opisanych przez niego Wielkich Bitew  został 
Ernesto Che Guevara. Legendarny bohater kubań-
skiej rewolucji, którego twarz nadal pojawia się na 
muralach i koszulkach, sprzedawanych w różnych 
częściach świata. Pisarz przypomina nam, że był 
to także człowiek odpowiedzialny za śmierć tysię-
cy ludzi na Kubie, w Kongo i w Boliwii. W tle rzuca 
mroczny cień postać Fidela Castro, dowódcy goto-
wego poświęcić życie dawnych przyjaciół i niszczą-
cego kochającą go kobietę  w imię politycznych 
interesów. Warto w tym miejscu pochylić się nad 
najciekawszą - moim zdaniem - pozycją z tej książ-
kowej trójki. Kongo 1965  nie jest jedynie opowieścią 
o nieudanej kubańskiej operacji   wsparcia ruchu 
marksistowskiego Simba , działającego w afrykańskim 
kraju. To coś więcej książka sensacyjna i reportaż. 
Roman Warszewski przedstawia w nim wyniki  swego 
dwudziestoletniego, dziennikarskiego śledztwa po-
święconego zaangażowaniu Kuby nie tylko w eksport 
rewolucji, ale także największej epidemii XX wieku, 
która kosztowała życie ponad 30 milionów ofiar. 

Tajemnica śmierci weteranów 
W Kongo 1965”Roman Warszewski  świadomie 

wraca do swojej pierwszej, dziennikarskiej pasji. Roz-
mowy z weteranami rewolucji, towarzyszami i przy-
jaciółmi Ernesto Che Guevary przerowadził jeszcze 
jako młody dziennikarz, w 1991 roku odwiedzając 
Hawanę. Zainteresowanie drażliwymi dla kubańskiej 
władzy tematami i coraz bardziej dociekliwe pytania 
Polaka sprawiły, że zajęła się nim tamtejsza bezpieka. 
Ostatecznie Kubańczycy zadecydowali o deportacji 
wścibskiego dziennikarza. Tak, nawiasem mówiąc, 
cała sprawa skończyła się dla Warszewskiego-re-
portera niespodziewanie szczęśliwie. Odesłany po-
myłkowo samolotem do Kolumbii, wzbudził duże 
zainteresowanie mediów, które rozpisywały się o jego 
deportacji. I tak dowiedział się o nim sam noblista, 
Gabriel Garcia Marquez, który zaprosił Warszewskie-
go do swojego domu i udzielił mu wywiadu („Gdzie 
mieszka pułkownik Buendia? Mówi Gabriel Garcia 
Marquez”). Wróćmy jednak z powrotem na Kubę 
i do wyników dziennikarsko-historycznego śledztwa. 
Niezłomny buntownik i gwiazda rewolucji, Che Gu-
evara, na początku lat sześćdziesiątych XX wieku 
zaczął coraz bardziej przeszkadzać Fidelowi, inwestu-
jącemu w rozwój przyjaźni kubańsko-radzieckiej.Che 
z pogardą wypowiadał się na temat Chruszczowa, 
naciskając na zerwanie z ZSRR i nawiązanie ściślej-
szych więzów z Chinami. W końcu El Comandante 
postanowił upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. 
Tak powstał pomysł eksportu rewolucji do Kongo. 

Tworząc kubańskie przyczółki w Arfyce, Castro chciał 
przenieść wojnę jak najdalej od swojego kraju. Wysy-
łając  dawnego przyjaciela na ryzykowną wyprawę, 
liczył, że ten może już nie powrócić żywy. Kongijska 
eskapada zakończyła się niepowodzeniem i niesław-
ną ucieczką. Che wyszedł z niej cało. Chociaż tak 
naprawdę pobyt w Kongo mógł mieć wpływ na 
dramatyczne wydarzenia końcowego etapu życia 
rewolucjonisty... Z relacji zebranych przez Warszew-
skiego na Kubie, głównie z rozmowy przeprowa-
dzonej z doktorem Arevalo Guzmanem wynika, że 
w połowie lat 60. XX wieku partyzanci biorący udział 
w wyprawie do Kongo zaczęli masowo chorować. 
Umierali kolejno, jeden za drugim...Sytuacja musia-
ła zaniepokoić władze, bo początkowo uroczyste 
pogrzeby zostały zastąpione przez ciche, niemal-
że anonimowe pochówki. Ostatecznie spośród 140 
partyzantów walczących w Kongo, aż 50 zmarło 
w niedługim czasie po powrocie. U  wszystkich wystę-
powały objawy braku odporności, przed śmiercią na 
twarzach chorych pojawiały się nacieki Kaposiego.  
Były to objawy AIDS.  Choroby, która w 1981 roku 
została wykryta u pięciu młodych homoseksualistów 
w Los Angeles, a juz kilka lat później wstrząsnęła 
najpierw Stanami Zjednoczonymi, a później całym 
światem. Autor Kongo 1965 dotarł do informacji, 
które potwierdzają teorię o kubańskim źródle epide-
mii. Naukowcy zgodnie twierdzą, że  AIDS pochodzi 
z Afryki. Wirus HIV atakował najpierw małpy, potem 
nagle przeniósł się na człowieka. Jak do tego do-
szło? W książce czytamy, że w 1965 roku dochodziło 
do  przypadków seksualnego wykorzystywania samic 
goryli (organizowano nawet małpie domy publiczne) 
przez kongijskich partyzantów. Niewykluczone, że 
zwierzęce lupanary odwiedzali także Kubańczycy, 
którzy ostatecznie przywlekli chorobę do swojej oj-
czyzny. Warszewski stawia tezę, że późniejsza zgoda 
Fidela Castro na masowy eksodus Kubańczyków na 
Florydę (w 1980 roku po wtargnięciu grupy Kubań-
czyków do ambasady Peru w Hawanie proszących 
o azyl wyspę opuściło 125 tys. osób)  mógł być 
spowodowany makiawelicznym pomysłem na eks-
port epidemii.. 

Historia zatacza krąg 
W kolejnej książce , Boliwii 1966-1967 czytamy 

o ostatnim etapie życia Ernesto Che Guevary. Ko-
lejna próba pozbycia się legendy rewolucji przy-
niosła wreszcie skutki. Czy Che mógł wyjść cało 
z tej eskapady? - Nie - odpowiada pisarz. I przyta-
cza informację o chorobie, która toczyła dawnego 
przyjaciela Fidela. Jego osłabieniu, dręczącej go 
gorączce, postępujących objawach AIDS. Egzekucja 
w La Higuerze tylko nieznacznie przyspieszyła śmierć 
ikony latynoskiej rewolucji. Ostatni epizod z serii Hi-
storycznych Bitew Romana Warszewskiego pokazuje, 
jak historia zatoczyła krąg. Mówi o zanikającej roli 
jednostki, która nawet wybijając się nad otocze-
nie,  nie ma szans w konfrontacji z osaczającym ją 
establishmentem. Che Guevara, który wielokrotnie 
powoływał  się na powstańczą tradycję Tupaca 
Amaru, ostatniego władcy Vilcabamby, przegrał po-

dobnie jak Inka, który chciał postawić się Hiszpanom. 
Choć zdołał uciec z Vilcabamy  przed wkroczeniem 
do miasta karnej ekspedycji, został po kilku dniach  
pochwycony, przewieziony do Cuzco i tam ścięty. 
Che rozstrzelano, a po śmierci odcięto mu dłonie. 
Tak kończy się ta niezwykła, rozciągnięta w czasie 
historia w siedmiu  aktach. 

Dorota Abramowicz

Roman Warszewski, Vilcabamba 1572, seria Historyczne 
Bitwy, Bellona, Warszawa 2011
Roman Warszewski, Boliwia 1966-1967, seria Historyczne 
Bitwy, Bellona, Warszawa 2012
Roman Warszewski, Cuzco 1536-1537, seria Historyczne 
Bitwy, Bellona, Warszawa 2013
Roman Warszewski, Kongo 1965, seria Historyczne Bitwy, 
Bellona, Warszawa 2014
Roman Warszewski, Kuba 1958-1959, seria Historyczne 
Bitwy, Warszawa 2016
Roman Warszewski, Cholula 1519, seria Historyczne Bitwy, 
Bellona, Warszawa 2018
Roman Warszewski, Grenada 1492, seria Historyczne Bitwy, 
Bellona, Warszawa (w druku) 
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Wulgarne bestie krążą nad padliną
Tamtego dnia, Noe, gdy wściekli
nowobogaccy i upadli arystokraci
szaleni artyści i legendarne automobile
spijały świeżą krew prosto z mojej głowy
i podstępnie mnie okaleczały
abym w pełni znosił ich kalectwo

Tamtego dnia, Noe, gdy na wysokości
pogrążonego w mroku pałacu Herbsta
uderzyłem szczytem czaszki
w zamarzniętą szybę
czeskiego faworyta

Tamtego dnia, Noe, gdy po opuszczeniu
odrestaurowanego pałacu Branickich
dostałem prosto między oczy
narożnikiem drzwi
renault scenic

Tamtego dnia, Noe, gdy za rogiem
reprezentacyjnego Grand Hotelu
rozbiłem skroń nad prawym okiem
podcięty kontaktem z siermiężnie
rozpikselowaną gwiazdą Polańskiego

Tamtego dnia, Noe, gdy po uroczystym obiedzie
w cudem ocalonym pałacu Heinricha von Korna
rozciąłem skórę głowy pod 
gilotynopodobnym  ciosem z bagażnika
chicagowskiego sebringa

Tamtego dnia, Noe, gdy gwałtownie spowinowacony
z kilkoma bestiami szlachetnej krwi
opuszczałem wszystkie realne wymiary
gdzie zostało tylko jedno światło
bez nich samych jak ten wiersz 
oparty na faktach i fartach 

23-06-2017 Bydgoszcz

Trio Witebsk gra Szostakowicza
Od ekshumacji do egzekucji
Czy to już breksit
A może breksodus ----

Głuchy co innego
Ale słyszy ----

Według Alberto Moravi
Południe to godzina duchów
I wtedy jak co dzień
Przychodzi poeta

W huku żużlowych wiraży
Z wyciem opętanych radiowozów
Pośród warkotu nadlatujących helikopterów
pełnych poćwiartowanych zwłok z
codziennej porcji drogowych wypadków
W ciemnych i ciasnych korytarzach pełnych
Zgiełku esemesów i splątanych sieciowych powiązań
Zapala światło

Które nagle gaśnie
po przejściu kilku wydepilowanych
opakowanych lycrą
pontonów

21-06-2017 Bydgoszcz

Wstęp do lustracji pewnego komiksu
Ja, James Bond, twardziel w zmiętym płaszczu
i szklanym okiem prosto z ulic San Francisco
przychodzę do państwa w związku
z morderstwem jakie tu popełniono
jakiś czas temu w miejscu gdzie teraz mieszkacie
był ogród o zapuszczonych ścieżkach ten człowiek
zginął w nim o zmierzchu pod ciosem noża to
nie szkodzi że nic nie słyszeliście o tym dotąd
mieszkacie tutaj a więc musicie znać część
prawdy w tej sprawie nikt stąd nie wyjdzie
dopóki nie znajdziemy idei przyszedłem aby nareszcie
upomnieć się o winę tego człowieka każdy z was
będzie składał zeznania tak długo aż znajdziemy
mordercę ukrytego od dawna jeżeli śledztwo nie da
rezultatu i tak ktoś z was stanie przed sądem
znajdę go drogą losowania.
Ed, nie wypuszczaj nikogo.

Ponowoczesna faktyczność pielgrzymstwa polskiego
                                                            
Zbliżał się front
papież polak
wstępował na tron
powielaczowymi wydaniami
wierszy
studenci w akademikach
dziś są lodzermenszami
podcierali
siebie i swoje dzieci

zbliżał się front
rozpoczynałem podróż
w krainę fiordów

po trzydziestu pięciu latach 
znowu zbliża się front
papież polak
wstępuje na ołtarze
a pozbawione płci dzieci wyposażone
w okulary gugla i grafenowe kondomy
gardząc przestrogą
dokonują geni(t)alnej desemantyzacji
na reprezentatywnej próbce mobilnej sieci
e(u)roterrorystycznych nano i-podów w Brukseli

zbliża się front
w eurodotowanym procesie samozagłady
rozpoczynam ostatnią podróż
do krainy wietrznych połowów
bezustannych
i daremnych

Infografia, infografika
Chirurgia ogólna
staje się koncertem symfonicznym
więcej lepiej taniej
na chłopski rozum
laryngologia
to transmisja z meczu
o mistrzostwo świata
dla młodych widzów
świat otworzy się w niedzielę
i dopiero wtedy
echo stadionu powie
wiem wszystko
nie tylko dla pań
nic nowego
stacja krwiodawstwa
to sekunda ciszy
czuła chwila
w programie
na dzień jutrzejszy
hodowla zwierząt
i zaczarowane podwórko
ze świata nauki i techniki
skojarzone utensyliami
z derridiańską dekonstrukcją obecności
logocentrycznych idei
w dniach reinkarnacji
narodowych świąt

Grzegorz Bazylak
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Pochylona nad bukowym stołem syci się ciepłem dru-
giego człowieka. Cień zagląda przez szybę. Zanosi się 

na burzę. Stefania cieszy się,  że ktoś słucha wspomnień 
z jej dzieciństwa, patrzy życzliwie w szafirowe oczy. Kosztuje 
wiosennego miodu. Uśmiecha się. Łagodna, dystyngowana, 
dziewięćdziesięciodwuletnia. 

Dobrze to pamięta. Przez większość rozmowy jest 
opanowana. Znajduje się w chwili obecnej. Nawet 
wtedy, gdy idzie tymi wzgórzami jako szesnastolatka. 
Idzie, bo matka wysłała ją po chleb. Idzie i widzi, jak 
Ukraińcy w poszukiwaniu złota rozbierają nieruchome 
ciała kobiet, dzieci, długobrodych mężczyzn. Na-
stępnie wrzucają je do dołu. Po latach ten kawałek 
bieszczadzkiej ziemi upodoba sobie żmija zygzakowa-
ta, a miejsce uspokoi się dopiero, kiedy ksiądz, pop 
i rabin wspólnie odmówią modlitwę. 

Stefania idzie. Pasma słońca rozkładają się na jej 
włosach. Jest młoda i szczęśliwa. Wojna nie była taka 
straszna. Poza wyjątkami. Wehrmacht pojawiał się 
sporadycznie. Strach głównie siali mężczyźni z prostą 
linią włosów na szerokim czole. Ale nie ci miejsco-
wi, oswojeni, z którym chodziło się do szkoły i grało 
w nogę. Nie ci, co mieszkali w drewnianych chatach 
po prawej stronie drogi. Tamci byli przyjezdni, z głębi 
prawosławnej ojczyzny, z nadzieją w sercu na wolny 
kraj, bo tak im obiecał Hitler. 

Stefania woli porządek od fantazji. Nie lubi Rusinów, 
za to przychylnie odnosi się do Niemców. Kilka ro-
dzin mieszkało w okolicy. Wykształceni, ułożeni, domy 
z cegły. Rusini dla niej to dzicz, nosiciele najniższych 
instynktów. 

Najbardziej jednak lubi Żydów. Przed wojną prowa-
dzili w Krościenku dwa tartaki, sklepy, karczmę, punkty 
usługowe, planowali otwarcie huty szkła. Podczas 
gdy inni zajmowali się rolą, obejmowali urzędy, oni 
rozkręcali dobrze prosperujące interesy. Mieli własną 
szkołę, bożnicę, cmentarz, rzeźnię rytualną, kasę po-
życzkową. Mieli też boisko do tenisa, gdzie rozgrywali 
z Polakami mecze. 

Popołudnie płynie, opowieść Stefani rozlewa się na 
kolejne wątki. Smakuje sernik z mlekiem kokosowym, 
popija herbatę z pigwą. W ogrodzie kiwają się akacje 
i ciemnozielone świerki. Rozmowa schodzi na lżejsze 
tematy: wizytę u dentysty, dyrektorkę miejscowej filii 
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń, cudowne wła-
ściwości propolisu. 

Agnieszka 
Wiktorowska-Chmielewska
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Teraźniejszość przeplata się z przeszłością, dawne 
obrazy wypełniają przestrzeń. Wszystkie osoby siedzą-
ce przy stole doskonale wiedzą, że przyszłość dla 
każdego jest taka sama. Pytanie brzmi tylko: kiedy 
i jak. Gdzie nie ma większego znaczenia. 

Zaczyna padać. Deszcz tańczy na blaszanym pa-
rapecie. Delikatnie. Po chwili słychać cięższe stukanie. 
Mama Joli mówi: grat. My, że nie, to mocny deszcz. 
Mama Joli uparcie wpatruje się w okno: Przecież mó-
wię, że grat, to grat. Grat, deszcz, w oddali grzmi. 

Stefania przypomina sobie Żydziątko. Jej ciało się 
napina, ton głosu staje się wyższy. Żydziątko było 
takie śliczne. Wszyscy je kochaliśmy. Mieszkali u nas 
do czasu, aż tatuś musiał zawieść ich do getta. Ste-
fania wyraźnie jest pobudzona, emocje wylewają się 
z każdej cząstki jej ciała, z najgłębszych zakamarków 
duszy, jakby to nie ta pogodna staruszka, a jakiś sku-
lony w niej człowiek lub sam ból przemawiał. 

I zawiózł ich tam, pod ten wiadukt, tam im kazali 
wysiąść. A ten Niemiec zabrał Żydziątko od matki, 
złapał za nogę i z całej siły uderzył nim o mur. 

Cisza... choć na zewnątrz szaleje burza. Patrzę 
na Stefanię, na drgające policzki i smutkiem zasło-
nięte źrenice. Przechodzą mnie dreszcze. Czy chcę 
z nią tam być i patrzeć na uśmiercanie Żydziątka? 
Bezpieczniej byłoby przejść koło tej historii obojęt-
nie. Bezpieczniej też jest jedynie oddychać, niż żyć, 
prawdziwie. 

Stefania opowiada dalej. Już nie słucham. Ży-
dziątko weszło we mnie, negocjuje, ile miejsca zajmie 
w sercu. Negocjuje z wilkiem. Szarym, chudym dru-
hem, który dwa dni wcześniej wśród kołyszących się 
wzgórz przybranych majem, wybiegł na leśną ścieżkę. 
Z odległości około dziesięciu metrów spojrzeliśmy sobie 
w oczy... może głębiej... po czym zwinnie wskoczył 
między zarośla i pylące świerki. 

A ja szłam dalej. Sama. Nikogo ze mną nie było, 
nikogo wokół. Jedynie las, maj i miliardy możliwości. 
Tak wybrałam wraz z odejściem zimy – że idę dalej, 
że idę sama. 

Idę sama zieloną drogą. Niewiadoma za zakrętem, 
ale idę dalej. Idę zieloną drogą, a wilk i Żydziątko 
ze mną. 

Agnieszka Wiktorowska-Chmielewska
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Ewa Nowosławska z wyształcenia jest inżynierem budownlanym. Ukończyła studia magisterskie 
na Politechnice Gdańskiej. Jest długoletnim rezydentem Trójmiasta. Jej działalność zawodowa jest 
związana z zagadnieniami budowlano-architektoniczymi tego regionu. 
Uwielbia kontakty z ludźmi. Lubi podróżować i poznawać kulturę odwiedzanych krajów. Kilkakrotnie 
odwiedzała U.S.A. Przez dłuższy okres rezydowała w tym kraju. 
Jest zafascynowana otaczającym nas światem. Spostrzeżenia z obserwacji tego świata i doświadczeń 
z życia codziennego są tematem esejów/krótkich opowiadań.  

1. Z cieniem 
Cienie istnieją w ciągu dnia i w nocy. Nie zawsze je 

zauważamy. W ciągu dnia są to cienie powodowane 
przez promienie słoneczne, a w nocy przez księżyc 
lub sztuczne światło, np. oświetlenie uliczne. W domu, 
cienie powstają za sprawą oświetlenia domowego.

Cienie mogą się przemieszczać lub pozostawać 
w jednym miejscu. Sprawiają, że otaczający nas świat 
postrzegamy nieco mistycznie.

Czasem się zdarza, że cień „rzuca” cień. Pewnego 
razu sama tego doświadczyłam. Ujrzałam cień cienia. 
Było to w słoneczny poranek, w drodze do pracy, 
która wiedzie wzdłuż torów kolejowych usytuowanych 
poniżej poziomu ulicy. Zobaczyłam dwa cienie. Pierw-
szy cień padał na chodnik po którym szłam, a drugi 
cień (cień cienia), na torowisko poniżej. 

Kształt pierwszego cienia przypominał zarys mojej 
osoby. Drugi cień był zdeformowany – smukły, wydłu-
żony. Oprócz mnie, nikogo nie było na ulicy. W chwili 
gdy zobaczyłam towarzyszące mi cienie – ten na 
chodniku i cień cienia na torowisku -poczułam się, 
jakbym nie była sama na wyludnionej o tej porze 
ulicy. Było to miłe, trudne do opisania uczucie.

Przez stosunkowo długi czas, cień i cień cienia 
towarzyszyły mi w moim marszu. Potem tory się skoń-
czyły i wraz z nimi zniknął cień cienia, cień na torach. 
Został mi tylko cień na chodniku. Podążając dalej, 
myślałam o cieniu cienia (cieniu na torach kolejo-
wych), który zniknął.

Zastanawiałam się czy taki cień (cienia) można 
doświadczyć także w innej części miasta. A może to 
się zdarza tylko tutaj, na tej szczególnej ulicy, wzdłuż 
torów kolejowych. Niby taki zwykły cień, ale w gruncie 
rzeczy, mile widziany kompan, w drodze do pracy wy-
ludnioną ulicą, o wczesnym słonecznym poranku. 

2. Dźwięk ciszy
„Nie tłucz się bo nie słychać ciszy”- usłyszałam gdy 

klapką na muchy starałam się zabić owada. 
Pogoda tego dnia była upalna. Słońce leniwie 

przebijało przez chmury. Wszyscy smuli się jak przysło-
wiowe muchy w smole. Jaskółki latały coraz niżej nad 
ziemią. Dzień mijał jakby wolniej niż zwykle. Wydawało 
się, że wszystko co żywe zapadło w letarg. 

W półcieniu, letnicy w bezruchu odpoczywali na 
leżakach. Jakby oczekiwali, że coś ciekawego się 
wydarzy. Z oddali słychać było odgłosy burzy. 

W tym marazmie najbardziej aktywne były owady. 
Były bardzo natrętne. Postanowiłam więc rozprawić 

się z nimi. Odszukałam klapkę na muchy i tak uzbro-
jona poszłam pohuśtać się na hamaku. 

No i co? Z nienacka nadleciała skrzydlata istota. 
Nie czekając ani chwili wzięłam zamach i trzask. Wszy-
scy poderwali się na równe nogi i jak na komendę 
wypowiedzieli to samo zdanie: „Nie tłucz się bo nie 
słychać ciszy”. Ta reakcja kompletnie mnie zamu-
rowała. Nie wiedziałam o co chodzi. Zaczęłam się 
zastanawiać i doszłam do wniosku, że chyba chodzi 
o to, że musi być cicho żeby usłyszeć ciszę. 

Odłożyłam klapkę na muchy. Przestałam zwracać 
uwagę na natrętne owady i zaczęłam się wsłuchi-
wać. Po pewnym czasie usłyszałam ciszę. Wydawało 
mi się to trochę dziwne. A jednak. Ona jest wśród nas. 
Więc sza, bo cisza swój głos/melodię/dźwięk ma. 

3. Krople
Lato tego roku było wyjątkowo suche, bez desz-

czu. Gdy na szybie pojawiła się pierwsza kropla 
deszczu, w myślach powitałam ją słowami: „Cześć 
mała. Dawno cię tu nie było”. Śledziłam jak kropla 
powoli spływa po szybie. Robiła się coraz mniejsza. 
W końcu zniknęła. Pozostał po niej ślad na zakurzo-
nej szybie. 

Od czasu do czasu spoglądałam na ten ślad. 
Wsłuchiwałam się też w szum wody gdy ktoś odkrę-
cał kurek umywalki w łazience. Był to okres mojego 
życia, w którym przez długi czas nie widziałam bie-
żącej wody ani nie słyszałam jej szumu. Domyślałam 
się że woda musi być gdzieś blisko, bo widziałam 
przechodzących ludzi z ręcznikami.

W tym czasie ja byłam „odcięta” od wody. Ale 
nie tak zupełnie. Przynoszono mi ją codziennie rano 
w kolorowej miseczce. Ktoś powie, że to luksus. No, 
niby tak. Jednak było pewne „ale’’. No właśnie, to 
„ale”. 

W tym okresie nie byłam w stanie samodzielnie 
wstać z łóżka, podejść do umywalki, odkręcić kurek, 
i ręką poczuć wodę. Ale to już minęło. Odzyskałam 
siłę i kontrolę nad moim ciałem.

Pewnego dnia, po raz pierwszy od dłuższego cza-
su znalazłam się na dworze. Zaczęło padać. Nie 
chciałam wracać do domu, by schronić się przed 
deszczem. Niepotrzebny był mi parasol. Skierowałam 
głowę tak, aby deszcz padał mi wprost na twarz. 
Co to była za frajda! Krople deszczu na nosie, na 
rzęsach i w oczach. WOW! Wilgotne ślady na kurtce 
– najpiękniejsze plamy jakie kiedykolwiek widziałam. 
Szkoda, że tak szybko wyparowały. Ale pozostały 

wspomnienia. Takie na zawsze. 
Ktoś powie, wielkie mi gadanie o deszczu. Każdy 

go może doświadczyć na wyciągnięcie ręki. W domu 
też, bo prysznic/natrysk to przecież taki łazienkowy 
deszcz. Prawie każdy ma do niego dostęp. No niby 
tak. Ale nie zawsze ten ktoś jest w stanie z niego 
skorzystać. A jak już tak trochę może, to odkręca 
kurek i woda się leje i leje... Bez końca… 

Nie mogę się doczekać „mojego deszczu”, tego 
„deszczu w domu”, z którego będę w końcu mogła 
samodzielnie korzystać. Zaplanowałam, że wejdę pod 
prysznic w ubraniu i będę się długo delektować spły-
wającą po mnie wodą. Każda kropla będzie MOJA! 
Zobaczę, usłyszę, poczuję i dotknę wodę. Tak wszystko 
na raz. 

Mało? Czasem jest to bardzo dużo! O tym zwykle 
się nie myśli podczas rutynowego prysznica. A war-
to.

4. Sami
Ludzie często narzekają na samotność, że są sami. 

Tak czują, gdy nie ma nikogo blisko nich. Wystarczy 
jednak uważnie się rozejrzeć, by dojść do wniosku, 
że powyższe odczucie jest wyolbrzymione.

Na ogół, tak na dobrą sprawę, nie jesteśmy sami. 
Gdy bez towarzystwa idziemy ulicą lub jedziemy samo-
chodem, niby nikogo przy nas nie ma, ale ciągle ktoś 
nam miga przed oczami. Możemy też zobaczyć tego 
kogoś w odbiciu w szybie sklepowej, w karoserii czy 
w błyszczących taflach oszklonych budynków i innych 
obiektów. Odbicia możemy też zobaczyć w świeżo 
wyfroterowanej podłodze czy w meblach na wysoki 
połysk. Po deszczu, pojawiają się one w kałużach.

W odróżnieniu od lustra, powyższe odbicia nie po-
kazują szczegółów. Wyraźnie widzimy jedynie kontur. 
Ale to wystarczy by ocenić czy jest to odbicie czło-
wieka, zwierzęcia czy jakiegoś przedmiotu. 

Gdy jesteśmy w ruchu, nasze odbicie pojawia się 
na krótko. Czasem nam się wydaje, że to nie jest 
nasze odbicie, a odbicie innej osoby. Jeżeli tak jest, 
to znaczy, że jednak nie jesteśmy sami. Bo to jakby 
ten „ktoś” był w pobliżu, „szedł” z nami, a potem nas 
opuścił, w momencie gdy odbicie znika.

Czasem odbicie wydaje się ożywać. Przykładem 
jest odbicie na powierzchni wody, podczas porywów 
wiatru. Gdy jest to nasze odbicie, wtedy jesteśmy pod 
wrażeniem, że ono ożywa i uniezależnia się od nas. 
A może to odbicie chce się z nami skomunikować? 
Może chce się zabawić, np. w „ciuciu babkę”? Tak 

nasz śWiat

Twój dobry adres na zdrowie: www.herbsecret.pl
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na dobrą sprawę, właściwie nie jesteśmy sami!
Reasumując, nasze, a także inne odbicia są na 

ogół „w pobliżu”. Czasem wydają się ożywać i pró-
bować nawiązać kontakt z nami. Wystarczy tylko 
dobrze się rozejrzeć, żeby to doświadczyć. 

Więc nie przesadzajmy z tą samotnością. Dla 
towarzystwa mamy, lub lada moment możemy się 
spodziewać pojawienia jakiegoś odbicia, choćby 
naszego własnego. Nieprawda? Sprawdźcie to sami. 
I co? Mam rację? Moje towarzystwo (odbicie) już się 
pojawiło. A wasze?

5. Na biało i w kolorze
Są dwa światy: biały i kolorowy. Świat biały tworzą 

budynki z szerokimi korytarzami, sale chorych oraz 
personel lekarski. Świat w kolorach, to wszystko co 
jest poza szpitalem, na zewnątrz. Oba światy egzy-
stują obok siebie. 

Każdy z nich rządzi się swoimi prawami. Światy te 
odbieramy w zależności od tego gdzie się znajdujemy. 
Gdy wkraczamy w biały świat, na początku jesteśmy 
jak niezapisana kartka. Z upływem czasu przybywa 
na niej danych. Stajemy się mniej anonimowi. 

Jednocześnie, coraz bardziej rozumiemy jak funk-
cjonuje biały świat. Codzienna rutyna wygląda na-
stępująco: pobudka o godzinie 6:00 rano, potem 
pomiar temperatury ciała, poranna toaleta, ścielenie 
łóżek, śniadanie, obchód lekarzy, zabiegi lub badania 
zaplanowane na dany dzień, i kroplówki. Obiad około 
godziny 13:00, potem pomiar temperatury i ponownie 
kroplówki. Kolacja około godziny 18:00. 

W nocy, w salach pacjentów światło jest wygaszo-
ne. Jedynie w korytarzach świeci się światło dyżurne. 
Od czasu do czasu przemykają postacie w bieli. To 
lekarz dyżurny, to panie pielęgniarki. Czasem ktoś 
cierpiący stęka lub jęczy. A potem już nie. Rozmowy 
cichną. Nastaje cisza. Tak jest każdej nocy.

Osoby odwiedzające chorych nie są w stanie 
zakłócić codziennego i nocnego rytmu życia szpita-
la. Nawet podczas odwiedzin, pielęgniarki podają 
pacjentom leki, robią zaplanowane zastrzyki. Trudno 

jest światu z zewnątrz, kolorowemu światu, przeniknąć 
w biały świat szpitala. Ale też nie jest łatwo wrócić 
z „bieli” do świata kolorowego. 

Po długim pobycie w szpitalu, powrót do koloro-
wego świata jest szczególnie trudny. A jednak pacjent 
musi tego dokonać. W jaki sposób? Pomocą może tu 
służyć personel lekarski i pielęgniarski. 

Codziennie pokonuje on barierę między tymi dwo-
ma światami. Czy wdzięczność wyleczonego pacjenta 
i jego rodziny wystarcza lekarzowi i personelowi pie-
lęgniarskiemu na łagodne wyjście z „bieli” i wejście 
w kolorowy świat? A potem na ponowny powrót 
w świat „bieli”? Może lepiej pozostawić te pytania 
bez odpowiedzi i wyrazić swoją wdzięczność Tym ze 
świata „bieli”. 

6. Szpital
Jest osiedle mieszkaniowe jakich wiele. Ale to osie-

dle jest szczególne. Jest na nim szpital. Gdy robi się 
ciemno, w pomieszczeniach mieszkań osiedlowych 
zapalają się światła. Od czasu do czasu ktoś zasłania 
lub odsłania okna. 

Wśród bliźniaczo-podobnych budynków, jeden 
jest szczególny. Ma inny, niż pozostałe, kolor elewa-
cji i kształt. Ma kilka wejść i wyjść. W oknach nie ma 
firan ani zasłon. Światło w oknach gaśnie, gdy za-
pada zmrok. Całą noc natomiast świecą się światła 
dyżurne. 

Do tego budynku wchodzą i z niego wychodzą 
ludzie w różnym wieku. Czasem przemyka ksiądz. 
Przed budynkiem na ogół nie ma wolnych miejsc do 
parkowania. Na zapleczu startują i lądują sanitarne 
helikoptery. Od czasu do czasu, na sygnale wyjeżdża 
lub podjeżdża karetka pogotowia. Na sygnał karetki, 
kierowcy zwalniają lub zatrzymują samochody. Cza-
sem ktoś przystanie by zobaczyć kogo wiozą. Częściej 
jednak ludzie odwracają głowę by tego lepiej nie 
widzieć, 

Ludzie mieszkający na osiedlu przywykli do sąsiedz-
twa szpitala. A szpital wraz ze swoim personelem za-
symilował się z życiem osiedla. 

Co dnia personel szpitala, przekraczając jego 
mury, przenosi się w świat szpitala - świat „bieli”, 
rządzący się swoimi prawami. Podobnej transforma-
cji doświadczają pacjenci gdy są przyjmowani do 
szpitala. Na ogół, po jakimś czasie pacjenci opusz-
czają szpital i wracają do świata, z którego przybyli. 
Natomiast personel przekracza granicę szpitalnego 
i poza-szpitalnego świata w każdy dzień pracy.

Szpital jest pierwszym domem dla nowo-narodzo-
nych dzieci. Często jest też ostatnim przystankiem dla 
osób, które odchodzą od nas na zawsze. Taki to jest 
ten osiedlowy, niezwykły jak inne, dom. 

7. Nieumówione spotkanie
Pogoda w ostatni weekend zachęcała do spa-

ceru. Niebo było bezchmurne. Świeciło słońce. Jak 
na październik, było ciepło. Idealne warunki by pójść 
na spacer do parku. Park, skąpany w słońcu, prezen-
tował się wspaniale. Wiele osób skorzystało z okazji 
i wybrało się tam na spacer. Ja również.  

Prawdę mówiąc poszłam na nieumówione spo-
tkanie z Panią Jesienią. Szukałam Jej ponad godzinę. 
Obeszłam wszystkie alejki. Obejrzałam majestatyczne 
drzewa, gęste krzewy, barwne gazony z kwiatami. 
Niestety nie spotkałam ani znajomej Pani Jesieni 
z zeszłego roku ani nieznajomej, tegorocznej Pani 
Jesieni. Natknęłam się jedynie na niemrawe ozna-
ki jesieni i szeleszczące pod nogami suche liście. 
A spodziewałam się eleganckiej pani w kolorach 
przysłowiowej „złotej,polskiej jesieni”. Byłam trochę 
zawiedziona.

Pocieszeniem miał być amarantowy wino-bluszcz, 
oplatający parkan oddzielający park od reszty mia-
sta. Ale takiego bluszczu też nie odnalazłam. 

Swoją drogą, co tam wino-bluszcz? Wolę wino 
w kieliszku, celebrowane w dobrym towarzystwie, 
przy szczególnej okazji. A tutaj cóż można by cele-
brować? Nieudane spotkanie z Panią Jesienią? 

Ewa Nowosławska

Grafika Szczepan Szotyński
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Leszek Szaruga Wiersze niemieckie

Modlitwa z Wessobrunn (IX w.)
O cudzie największym mówili mi ludzie,
gdy jeszcze ziemi ni nieba nie było,
gdy nie było ni drzewa, ni góry,
ani gwiazda, ani słońce nie świeciły,
nie błyszczał księżyc ani lśniące morze.
Gdy nic nie było skończonego i nieskończonego,
był tu Bóg wszechmocny,
miłosierny, i były z nim także niektóre
boskie duchy oraz Zbawiciel.

Zaklęcie z Merseburga (IX w.)
Pohl i Wodan cwałowali przez las,
Wtedy źrebię Baldura zwichnęło stopę,
Wtedy zaklinały ją Sindgund i Sunna, ich siostry,
Wtedy zaklinały ją Frija i Volla, ich siostry,
Wtedy zaklinał ją Wodan, tak dobrze, jak tylko on umie:
Tak jak zwichnięcie stopy, tak krew,
tak wszystkie członki!
Kość do kości, krew do krwi, kończyna do kończyny,
aż wszystko się razem złączyło.

Ach jakże teraz jestem rad 
Walter von der Vogelweide (ok. 1170 – ok. 1230)

Ach jakże teraz jestem rad,
że cuda zmienią mego życia prawa.
Jeżeli to się złoży tak,
że ma miłosna uda się wyprawa,
                      spójrz, myśli moje oraz sława
                      wyżej niż słońce wzniosą się. Królowo, bądź łaskawa!

Nigdy szlachectwa dla mnie zysk
nie był czymś, co mi wielkie szczęście daje
i wywołuje oka błysk.
Chłód uciążliwym wielu się wydaje:
                    choć inni cierpią, gdy zima nastaje,
                    to ja się czuję w czasie zimy tej tak jak pośrodku maja.

Radosną oto moją pieśń,
ku czci mej pani teraz zaśpiewałem.
Winna mi za to oddać cześć,
gdyż jej radości tak przysporzyć chciałem.
                    Już całkiem serce pani mej oddałem,
                    Lecz cóż, gdy ona zrani je? Na łaskę jej się zdałem.

Nikt mi nie może żadnych rad
Udzielić, kiedy nadzieja stracona.
Gdyby uczucia płomień zgasł,
gdzież znajdę piękną kobietę jak ona,
                     która jest fałszu całkiem pozbawiona?
                     Piękniejsza miła moja jest niż Diana i Helena.

Słuchaj, Walterze, jak to jest,
mój przyjacielu z Vogelweide wierny:
Pomocy oraz rady chcę,
ta piękność mi zadaje wiele cierpień.
                    Możemy obaj śpiewać jednak dzielnie,
                    że wraz z nią mógłbym kwiaty rwać na wrzosowiskach pięknych.

Ton królewski  
Walter von der Vogelweide

I. K r ó l e w s k i e   ż a l e
Raz na kamieniu siadłem,
nogę na nogę kładłem,
wsparty łokciami na błoniu
objąłem zgiętą dłonią
podbródek i policzek
wnikliwie myśląc przy tem,
jak można żyć na świecie, 
lecz rady nie znałem przecie,
jak te trzy rzeczy dostać,
co mają czystą postać:
dwie z nich to honor i majętności,
a jedna drugiej szkodę przynosi,
trzecią jest Łaska Boża,
co tamte dwie przeważa.
To chciałbym razem położyć.
Szkoda, lecz tak być nie może,
by honor światowy, dobytek
i Bożą Łaskę przy tem
móc razem w jednej szkatule zgromadzić.
ich drogi i mosty nie będą prowadzić:
W zasadzkach zdrada czatuje,
na drogach zaś gwałt panuje:
 on pokój i prawo zakłócił.
 Te trzy nie będą bezpieczne,
 nim tym dwu zdrowie nie wróci.
II.  Ś w i a t o w e  ż a l e

 Słyszałem jak rzeka przepływa,
 widziałem jak śmiga w niej ryba,
 wszystko na świecie widziałem,
 las, pola, szuwary i trawę,
 wszystko co pływa lub lata,
 bądź stopą ziemię ugniata,
 widziałem to i tak powiem:
 co żyje, zmaga się z wrogiem.
 Gady i łowna zwierzyna
 wszystko się wzajem wyrzyna,
 tak samo ptaki się wadzą,
 lecz w jednym ze sobą się godzą
 - bez tego nie żyłoby ptactwo –
 dobre stwarzają władztwo,
 królów stanowią i prawa nadają,
 od panów kmieci oddzielają.
 Stąd też Twój ból niemiecki ludu,
 ład Twój domaga się pewnie cudu,
wasz król już tylko marzyć może
i stąd Twój honor nicość zmorze!
Nawróć się ludu i opamiętaj!
Zbyt dumnie noszą się książęta,
 królowie Cię dręczą wasalni,
 Filipie, poskrom szaleńców
 i nakaż im się oddalić.
III.  K o ś c i e l n e  ż a l e

Widziałem spod moich powiek
sekrety mężczyzn i kobiet,
słyszałem oraz widziałem,
co jest czyim udziałem:
w Rzymie mi nakłamali
i dwóch nam królów wybrali.
Przez to spór powstał wielki,
co trwał i trwać będzie wieki,
gdy się tak nagle wadzili
duchowni ze świeckimi,
bieda nad biedą nastała,
upadek duszy i ciała.
Klechy gwałtowny spór wiodły,
lecz świeccy też byli mocni.
Ci miecze wydobywali,
tamci za stuły chwytali,
klęli tych, co niewinni,
a nie tych, których powinni.
Domy boże burzyli
- w pustelni mi donosili
z wielkim lamentem bólu.
Pustelnik płakał do wtóru,
 swą pieśnią skarżył się: „Panie,
 papież zbyt młody, spraw Boże,
            by żyli jak chrześcijanie”.
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Pod lipami
Walter von der Vogelweide

Tam pod lipami
pośród wrzosów
ślad naszych spotkań ciągle trwa,
byliśmy sami,
dwojga osób
odcisk pozostał pośród traw.
  Tam w dolinie gdzieś pod lasem,
                                   tamtaradaj,
 pięknie słowik śpiewa czasem.

 Wtedy przybyłam
na tą polanę,
a mój przyjaciel już tam był.
Przyjęta byłam
niczym Pani –
do dziś mój świat się szczęściem skrzy.
 Pocałunków tysiącami
                                  tamtaradaj,
 moje usta czerwień barwi.

On z kwiatów wkoło
zrobił łoże,
kwiecie na błoniu świeże ciął.
Śmiać się wesoło
z tego może,
kto by podążał drogą tą.
 Dostrzec też jest ten gotowy,
                                   tamtaradaj,
 wśród róż odcisk mojej głowy.

Że przy mnie leżał
Któż się dowie…
- Bóg tego nie chciał! – jakiż wstyd.
Któż by się zwierzał,
co mi zrobił?
Tylko my dwoje, nadto nikt.
  I przemilczy mały ptaszek
                                   tamtaradaj,
te pieszczoty słodkie nasze.

Carmina Burana 
Walter vod der Vogelweide

(fragment przypisywany poecie)
Czerwieni ust, jakaż szkoda,
 uśmiechnij się ty!
Wielki wstyd tak się śmiać, niezgoda
 na szkody, humor zły!
 To nie uchodzi.
Och, boli czas chwil straconych
 kiedy z ust tak kochanych
niegrzeczność się narodzi.

Miłość i korona
Heinrich VI (1165-1197) 

W pieśni pozdrawiam słodkie dziewczę,
 bez niego obejść się nie mogę.
Odkąd mym słowem jej nie pieszczę,
 jest niemal każdy dzień stracony.
Kto zatem śpiewa przed obliczem
 tej, której nie ma przy mnie, liczę
 że to czy mąż jest czy kobieta, przekaże to, co ja jej życzę.

Kraje i rzesze mi poddane,
 gdy przy kochanej mojej jestem,
choć już rozstanie przeczuwane,
 także bogactwo i majestat
przy mej tęsknocie to nicości!
 W blaskach i cieniach mej radości
 żyję i wierny aż do grobu pragnę pozostać tej miłości.

Czy z głębi duszy ją miłuję,
 wierny jej zawsze pozostaję
i zachwyt każdym zmysłem czuję,
 czy smutek serce moje kraje
będąc zapłatą mej miłości?
 Jak słodko w duszy mojej gości!
 Jeśli bym się jej wyparł kiedy, korony zrzeknę się godności.

Zgrzeszy, kto wiary nie da mowie,
 że najszczęśliwszy dzień przeżyłem
gdy bez korony na swej głowie,
 lecz tylko z ukochaną byłem!
Gdy miłość stracę, cóż zostanie?
 Bez szczęścia ludzkie bytowanie.
            Pociechą dla mnie wtedy będzie tylko przekleństwo i wygnanie.

Hartmann von Aue (ok. 1170 - po 1210)
                                
Krzyżowi się należy cześć
i głośne oddanie:
tak tylko szczęście można mieć
i trwać w błogim stanie.
Nie jest on też oparciem dla
głupca, co swe życie
kunsztu pozbawia oraz trwa
w bezmyślnym zachwycie.
Tego chce krzyż,
 byś zdążał wzwyż:
 cóż to za znak,
 którego w sercu brak?

 Spłaćcie, rycerze, życiem swoim
 i swoją postawą
 tego, co dla was z własnej woli
 oddał swą cześć i ciało.
 Jego tarcza przecież sprawiła
 wasze laury na świecie.
 Czy Boga moc będzie chroniła
 was nim mądrość znajdziecie?
 Kto prze zatem
 na krucjatę,
 świat naprawi,
 duszę swoją zbawi.

Świat swym uśmiechem zwodził mnie
i przyzywał:
ja mu, jak każdy głupi człek,
zawierzyłem.
Do kurew przez tak wiele dni
zachodziłem:
tam, gdzie trwałości nie zna nikt
się zagubiłem.
Pomóż mi, Chryste,
mieć serce czyste
i pod twoim znakiem
żegnać się ze światem.

Od czasu, gdy śmierć mi zabrała
pana mojego,
nieważna dla mnie się stała
postać świata tego.
Radość mego życia się kruszy,
 rozpada się,
jedynie zbawienie duszy
zajmuje mnie.
Krucjata mi pomoże
podjęta w imię Boże.
Gdy tą cenę zapłacę,
przed Bogiem pana zobaczę.

Poezja niemieckiego średniowiecza i baroku
Przekłady prezentowanych wierszy powstały na marginesie 

pracy nad książką poświęconą piśmiennictwu niemieckojęzycz-
nemu od jego początków po koniec wojny trzydziestoletniej. 
W zasadzie są to przekłady „z drugiej ręki” - posługiwałem się 
tłumaczeniami z dawnej na współczesną niemczyznę starając 
się jednocześnie porównywać je z oryginałami, których obecnie 
uczniowie niemieccy nie są w stanie zrozumieć, język ich albo-
wiem przeszedł dużo gruntowniejszą przemianę, niż to ma miejsce 
w wypadku języka polskiego (a i tu także okazuje się, trzeba było, 
by zrozumieć utwór sprzed raptem niecałego stulecia – myślę 
o „Przedwiośniu” Żeromskiego – dokonać swoistego tłumaczenia, 
by dostosować tekst do akcji „narodowego czytania”, co też na 
zlecenie Pana Prezydenta uskuteczniono).

Jak pisał Walter Muschg w swych „Tragicznych dziejach li-
teratury”: „Dzieje niemieckiej literatury zaczynają się od dwóch 
mersenburskich zaklęć, jedynych pogańskich tekstów poetyckich 
w języku niemieckim”. Później przez czas dłuższy, jak w całej 
Europie zachodniej, sztukę składania słów praktykowano przede 
wszystkim w języku łacińskim, by przejść do języków narodowych, 
w czym naśladowali Niemcy przede wszystkim Francuzów i Wło-
chów, co nie umniejsza przecież wielkości ich dokonań, o której 
zaświadcza choćby twórczość określanego mianem „najwybit-
niejszego poety języka niemieckiego przed Goethem” Waltera 
von der Vogelweide. Rozwijała się przede wszystkim poezja po-
święcona miłości dworskiej, by później dostrzec także inne sfery 
społeczne. Ciekawostką niech będzie fakt, że wśród dość wysoko 
notowanych poetów tego kręgu odnaleźć można księcia wro-
cławskiego Heinricha der Gerechte znanego z pocztu władców 
Polski pod imieniem Henryka Probusa.

Leszek Szaruga
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Jest takie miasto, jest taki dzień, gdy na ulicach pojawia 
się Słońce i wzbudza wielki entuzjazm zgromadzonych 

tłumów. Tym miastem jest Cuzco – dawna stolica Tawan-
tinsuyu, państwa Inków, dniem – 24. czerwca, moment 
zimowego przesilenia na półkuli południowej. To dzień Inti 
Raymi – lub gdyby trzymać się wszystkich rygorów języ-
ka keczua Intip Raymi – dzień Święta Słońca. Największa 
z czterech kardynalnych inkaskich „fiest”. Celebracja, do 
której niegdyś przygotowywano się wygaszając wszystkie 
paleniska i ostro poszcząc przez wiele dni; dziś natomiast 
tańcząc nieustannie przez przeszło trzy tygodnie.

W Cuzco w czerwcu jest tak roztańczone, jak 
chyba żadne inne miejsce na świecie. Poprzebie-
rane taneczne korowody dzień w dzień wyruszają 
w miasto około dziesiątej rano. Tancerze zbierają się 
na historycznej ulicy Saphi i – ustawiwszy się w gwa-
rze, śmiechu i nieodzownym zamęcie – po wystrza-
le z któregoś z zabytkowych pistoletów, wyruszają 
w stronę pobliskiego Plaza de Armas. Tam defilują 
przed przyozdobioną kolorami tęczy trybuną, zbie-
rają aplauz i oklaski, i zaraz muszą ustąpić miejsca 
następnej grupie tancerzy napierających na nich 
od strony ulicy Saphi. Ci kolejni za około pół godziny 
dzielą los swych poprzedników i także muszą zasilić 
oblegający centralny plac tłum (który staje się przez 
to coraz bardziej kolorowy, coraz bardziej poprzebie-
rany). I trwa to – niestrudzenie – do zachodu słońca, 
by następnego dnia, około dziesiątej, podobnie nie-
strudzenie, znów się rozpocząć.

Skąd ich tylu?
Jak można zapewnić taką ilość tancerzy, „ba-

ilarines” – na tyle dni i na tyle godzin? Bo przecież 
codziennie tańczy i pląsa ktoś całkiem inny. Choćbym 
nie wiem jak byś się starał, pośród tancerzy nie wy-
patrzysz dwóch takich samych twarzy. Otóż w Cuzco, 
w czerwcu jest to możliwe. Bo do czerwcowych ce-
lebracji i obchodów Inti Raymi miejscowi przygoto-
wują się przez cały boży rok. Przygotowują się szkoły, 
przedszkola, uniwersytety (a jest ich tu kilka). Wszystkie 
większe firmy i państwowe urzędy. Każdy chce mieć 
swoje czerwcowe pięć minut, więc w zaciszu różnych 
sal gimnastycznych przez wiele miesięcy trwają próby 
i trwa szycie odpowiednich strojów. A wszystko trzy-
mane jest w największej tajemnicy przed ewentualną 
konkurencją, przez co – jak już wybije godzina zero 
– kolory i taneczne gesty wybuchają ze zdwojoną 
radością i energią. Po to, by kulminację znaleźć 24. 
czerwca – w dniu Inti Raymi.

Jak było kiedyś?
Prawdę mówiąc, dzisiejsze obchody Inti Raymi nie 

mają wiele wspólnego ze Świętem Słońca w czasach 
Inków. Jego współczesna wersja jest eklektyczna, 
mocno skomercjalizowana i odbywa się w całkiem 
innym miejscu niż kiedyś. Tym bardziej warto przy-
pomnieć, co na ten temat do powiedzenia miał 
Garcilaso de la Vega, słynny kronikarz - syn inkaskiej 
księżniczki i hiszpańskiego konkwistadora- w swych 
„Commentarios Reales”, czyli „O Inkach uwagach 
prawdziwych”. Daje to bowiem obraz tego, jak to 
największe święto andyjskie wyglądało za panowania 
dynastii Inków.

Wielka waga święta wynikała z tego, że państwo 
Inków było państwem typowo agrarnym – opierają-
cym się na uprawie roli, na co wyznaczające następ-
stwo pór roku słońce miało wielki wpływ. Garcilaso 
de la Vega pisze: święto owo Inkowie „obchodzili 
w dowód uznania (…) [dla Słońca] i oddawania mu 
czci jako najwyższemu, jedynemu i powszechnemu 
bogu, który wszystko swoim światłem stwarza i utrzy-
muje na ziemi. Oraz w dowód uznania, że jest praw-
dziwym ojcem pierwszego Inki, Manco Capaca i Coyi 
Mama Ocllo (…) oraz wszystkich królów, ich dzieci 
i potomków zesłanych na ziemię jako powszechne 
dobrodziejstwo (…). Dla tych powodów, przez nich 
samych wyliczanych (jak sami mówią) święto było 
bardzo uroczyste”.

Jak ono wyglądało?
Na święto „<<Curacowie>> [wodzowie - RW] przy-

bywali wystrojeni najodświętniej i najpomysłowiej, jak 
to było możliwe: jedno nosili szaty obszyte złotem i sre-
brem i takie same wieńce zdobiące przybranie głowy. 
Drudzy przybywali tak jak Herkulesa malują, odziani 
w lwią [pumią – RW] skórę z głowią lwią osadzoną 
na indiańskiej, ponieważ szczycili się pochodzeniem 
(…) [od takiego zwierzęcia]. Następnie przychodzili 
tak wystrojeni, jak anioły malują, wielkimi skrzydłami 
pewnego, którego zwą <<Cuntur>> [kondor – RW]. 
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Są czarno-białe i tak wielkie, że Hiszpanie wiele 
z nich zabili takich, co mierzyły 14-15 stóp od po-
czątku do końca skrzydeł. Pysznią się bowiem tym, 
że ów Cuntur dał im początek i ród założył. Inni 
nosili maski, którym specjalnie nadawali kształty naj-
wstrętniejsze, jakie mogli zrobić (…). Przybywali na 
święto robiąc miny i grymasy wariatów, głupców, 
prostaków. W tym celu nieśli w ręku stosowane 
instrumenty, to jest flety, bębenki źle zestrojone, 
kawałki skóry, którymi się wspomagali urządzając 
swoje głupstwa”.

Jak jest teraz?
Dziś miejsce owych wodzów ciągnących na Inti 

Raymi zajmują szeregowi tubylcy. Już w przeded-
niu 24. czerwca, na ulicach Cuzco pojawiają się 
tłumy Indian, którzy mieszają się z ciżbą wciąż 
pląsających „bailarines”. Ich stroje są równie ko-
lorowe i równie urozmaicone jak stroje tancerzy. 
Grają tubylcze kapele i wszędzie zaczyna lać się 
wysokoprocentowa „chicha” – domorosły trunek 
z kukurydzy. Atmosfera staje się coraz bardziej odu-
rzająca, odlotowa, transowa: przesycona wonią 
dymu, kadzideł i zapachami jadła przygotowywa-
nego na świeżym powietrzu. Na porozstawianych 
na ulicach od rana rożnach pieką się skwierczące 
„anticuchos” – szaszłyki z wołowych serc; „cuyes” 
– tutejszy przerażający specjał: nadziane na długie 
drzewce świnki morskie; oraz gotujące się „Cabezas 
de chancho” – świńskie głowy, z których przyrządza 
się smakowitą zupę. Bo już wiadomo, że za górami 
zmartwychwstał Inkarri – Król Inka, Inka–Słońce. 
Trzeba to oblać i uczcić – i to jak najszybciej. Bo 
przecież już jutro ów Inka-Krół, a zarazem Słońce 
pojawi się w cieniu słynnej cuzkeńskiej fortecy, 
Sacsayhuaman.

Post zamiast radości, plac zamiast fortecy
To najpoważniejsza rozbieżność w porównaniu 

z tym, w jaki sposób Inti Raymi opisuje Garcilaso 
de la Vega. A właściwie aż dwie rozbieżności. 

Po pierwsze: w czasach Inków czas poprzedza-
jący Inti Raymi wcale nie był czasem radosnym. 
Był przepełniony obawą i niepewnością. O to, czy 
Tayta Inti – Ojciec-Słońce przyjmie ofiary, które 
zamierzano mu (Mu) złożyć. Czy oświetlane nim 
dnie znów przestaną się skracać i zaczną się wy-
dłużać?

Czytamy: „Wszyscy szykowali się do Inti Raymi 
poszcząc ściśle: przez trzy dni jedli tylko odrobi-
nę białej kukurydzy i kilka ździebeł ziela zwanego 
<<Chucam>> i pili czystą wodę. Cały czas nie palili 
ognia w mieście i wstrzymywali się od spania ze 
swymi żonami. (…) Zajmowali się przygotowaniem 
baranów i jagniąt [lam i alpak – RW], które miały 
zostać ofiarowane, i wszelkimi innymi ofiarami z ja-
dła i napoju, które mieli Słońcu złożyć”.

Po drugie: W czasach Inków główne obchody 
Inti Raymi odbywały się nie we wznoszącej się poza 
miastem megalitycznej fortecy Sacsayhuaman, lecz 
na głównym placu imperialnego Cuzco, Haucay-
pata, po który – pod postacią Plaza de Armas – dziś 
pozostała tylko w przybliżeniu połowa. U Garcilasa 
de la Vegi czytamy: „Po przygotowaniu tego, co 
potrzeba, następnego dnia, to jest w sam dzień 
świąteczny o świcie Inka wychodził w asyście 
wszystkich krewnych, którzy w porządku podług 
wieku i urzędu szli na główny plac miejski, zwany 
<<Haucay pata>>. Tam czekali aż wzejdzie słoń-
ce. Wszyscy byli boso i patrzyli na wschód, a gdy 
słońce się wychyliło wszyscy kucali (co wśród tych 
Indian tym jest, czym uklęknięcie), aby je uczcić, 
i czcili je otwartymi ramionami podniósłszy ręce 
na wysokość twarzy, posyłając w powietrze po-
całunki (…)”.

Tego nie wie nikt
Współcześnie, obchody Inti Raymi zaczynają się 

wraz ze wschodem słońca w murach cuzkeńskiej 
Świątyni Słońce – Coricanczy. Tam, osoba, która 
w danym roku wylosowała  możliwość i zaszczyt 
odgrywania postaci Inki, odziana w królewski strój, 
oddaje hołd słońcu i – będąc jego uosobieniem 
– zaczyna marsz przez miasto w kierunku fortecy 
Sacsayhuaman. Trwa on koło sześciu godzin. Ince 
towarzyszy blisko tysiącosobowy orszak i wszędzie 
witają go rozentuzjazmowane tłumy. Inka z trudem 
przeciska się przez ciżbę. Zatrzymuje się na każdym 
rogu. Kłania się. Wita się z ludźmi. Od czasu do 
czasu wygłasza krótkie przemówienia – najchęt-
niej w języku keczua, którego nie trzeba rozumieć, 
wystarczy go słyszeć. Niepowtarzalna, odlotowa 
atmosfera poprzednich trzech tygodni  staje się 
jeszcze bardziej pijana. Rzeczywistości i czasy mie-
szają się z sobą. Gdzie jest przeszłość, a gdzie  te-
raźniejszość? Gdzie jest Tawantinsuyu, a gdzie Peru? 
Gdzie Inkowie, gdzie współcześni Peruwiańczycy? 
Czy Inka jest Inką prawdziwym, czy tylko przebie-

Roman Warszewski
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rańcem? A może jest samym słońcem? – Tego po 
kilku kwadransach nie wie już nikt. Nikt nie chce 
wiedzieć…

Dziś i wczoraj
W końcu odświętny pochód dociera za miasto, 

na wysokie wzgórze, do fortecy Sacsayhuaman, 
zbudowanej ze słynnych, ogromnych, wzajemnie 
dopasowanych kamiennych bloków. Władcę ota-
czają setki wojowników, odzianych w cztery rodzaje 
strojów, co ma symbolizować ich przynależność do 
czterech różnych „suyos” – dzielnic, składających 
się na państwo Inków, Tawatinsuyu. W czasach In-
ków głównym bohaterem uroczystości było bóstwo, 
Słońce i troska o jego przebłaganie, by z równą 
intensywnością jak do tej pory ogrzewało ziemię. 
Współcześnie głównym protagonistą widowiska – 
to chyba najwłaściwsze określenie – staje się Inka. 
Od reprezentantów poszczególnych krain, „suyos”, 
czemu towarzysza niekończące się tańce, otrzy-
muje meldunki. Coś w rodzaju „raportu o stanie 
państwa”… 

Garcilaso de la Vega pisze: Po oddaniu hoł-
du słońcu, „król wstawał, a reszta nadal kucała 
i brał dwa wielkie puchary (…) pełne trunku, który 
pija. Celebrował to jako pierworodny w imieniu 
ojca swego, Słońca, więc pucharem z prawej ręki 
zapraszał je do picia, bo to właśnie miało zro-
bić Słońce wtedy, kiedy Inka zapraszał wszystkich 
krewnych. (…) Po zaproszeniu do picia wylewał 
z pucharu w prawej ręce poświęconego Słońcu 
do złotej kadzi, [a] z kadzi wychodził wąski kanałek 
z przepięknych ciosów poprowadzony z głównego 
placu aż do domu Słońca, jak gdyby ono to piło. 
Z pucharu w lewej ręce Inka pociągał łyk, czyli 
swoja część, a resztę dzielił między pozostałych 
Inków, ulewając każdemu trochę z małego kubecz-
ka złotego lub srebrnego, który trzymali gotowi na 
jego przyjęcie, i tak po trosze osuszali wielki puchar 
trzymany przez Inkę (…)”.

Wczoraj spotyka dziś
Następnie miała miejsce kulminacja. Co cieka-

we – taka sama niegdyś, jak i dziś. Stanowiło ją 
(i  nadal stanowi) złożenie ofiary ku czci słońca 
z lamy. To, że w czasach Inków nie było ekolo-
gów i „zielonych”, dość łatwo zrozumieć. Ale że 
w Cuzco nie ma ich dziś?

U Garcilasa de la Vegi czytamy: „Brali jagnię, czy 
barana [lamę – RW] i ustawiali go ku wschodowi 
[a więc w kierunku, gdzie pojawiało się słońca – 
RW], nie wiązali mu ani przednich, ani tylnich nóg, 
tylko przytrzymywali go trzej czy czterej Indianie, 
żywcem rozcinali mu lewy bok i wsadziwszy rękę, 
wyjmowali serce wraz z płucami i tchawicą, wy-
rywając jedną ręką i nie tnąc, aż wyszły całe po 
podniebienie”.

I nieco dalej: „Uważali za bardzo szczęśliwą wróż-
bę, jeśli płuca zostały wydobyte, jeszcze drżące, 
jak mówili – jeszcze nie umarłe. Jeśli już zdarzyła 
się taka dobra wróżba, to nawet jak były inne, 
przeciwne, nie zwracali na nie uwagi. Ponieważ 
twierdzili, że dobry znak takiej w szczęśliwej wróżby 
unicestwia nieszczęście i zło wszystkich złych wróżb. 
Wyjąwszy wnętrzności, nadymali je jednym tchem 
i zatrzymywali powietrze w środku zawiązując albo 
zaciskając tchawicę, a potem oglądali drogi, który-
mi powietrze wchodzi do płuc, i żyłki, jakie w nich 
są, aby zobaczyć, czy są całkiem nadęte, czy tylko 
częściowo powietrzem wypełnione – im bardziej 
były bowiem nadęte, tym lepsza wróżba”.

Natomiast ja sam w notatniku, już po opusz-
czeniu widowiska (jatki?) napisałem: „Gdy po raz 
pierwszy byłem na Inti Raymi dziesięć lat temu, jesz-
cze można było mieć wątpliwość, czy był to tylko 
sfingowany rytualny mord, czy też ma on miejsce 
naprawdę. Tym razem jednak sprawa była jedno-
znaczna: miałem miejsce, skąd było widać lepiej 
niż kiedyś, i żywa krew na pewno tryskała”.

Brrr!
Dla miejscowych był to bardzo ważny moment 

obrzędu.
– Odsuńcie chorągwie! – dało się słyszeć wo-

łanie skierowane do najbliżej stojących wojowni-
ków dzierżących w dłoniach flagi Tawantinsuyu. 
– Chcemy widzieć, co tam się dzieje.

Odruchowo się pochyliłem, żeby nie zasła-
niać…

Niech patrzą. 
Niech widzą. 
Może w końcu zobaczą? 

Roman Warszewski

Wszystkie cytaty z tomu pt. „O Inkach uwag praw-
dziwych” (Warszawa 2000) w tłumaczeniu Jana Sze-
mińskiego
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Mury upadły, wieże cnót i naczynia mądrości, autorytety 
i różne kolosy połamały się, oracje i hymny ucichły, 

skończyły się podniosłe tonacje i dalekowzroczne widzenia. 
Nadzieje i oczekiwania zmieniły się. Często o tym myślę. 
Szkoda, tak po prostu, że odszedł czas, gdy działały idee 
i hierarchie. Przychodzi żyć w zmąceniu i chaosie. Nie myśli 
o pięknie na pierwszym miejscu, lecz interesy, koniunktury, 
interesy. Tak w kółko każdego dnia. Jest tylko teraz, a ju-
tro? Trudno o nazwanie tego, co jest, i co się dzieje. Pro-
gnozowanie już wielkim ryzykiem. Ruch ogromny w każdej 
sferze. Jutro bezceremonialnie zaprzeczy temu, co było 
wczoraj. Nastał inny świat. Z tamtego, dość klarownego, 
dopiero co wyszedłem. Wyszliśmy. Oglądam się wstecz 
i widzę swoich rodziców w dawnym domu. Starają się nie 
zagubić duchowo, nie kierować emocjami. Codziennie 
podejmują obowiązki życiowe. Znają swoje miejsce i po-
winność. I tak na ciężkiej upłynęło ich całe życie. Różne 
tamte sprawy odzywają się i przekonują do siebie swoim 
uporządkowaniem. Jeszcze moje pokolenie zmaga się 
z próbą rozsądzenia, co jest lepsze. Potrafi porównywać. 
Jeszcze moje pokolenie wie cokolwiek o metafizyce świata 
i wszechświata, czuje podskórnie, mniej lub więcej, co to 
jest błąd, miara, prawda, wstyd. Młodsi, i ci zdecydowanie 
młodsi, mają do czynienia już tylko z wielością rzeczy i zja-
wisk, newsów, których nie porządkuje żadna idea ogólna, 
wielka. Życie zrobiło się bardzo powierzchowne. Utylitarne, 
pragmatyczne, interesowne. Wartości i idee filozoficzne 
i teologia upatrywały sens w wertykalnym porządkowa-
niu doświadczeń. Ale zrównało się wszystko ze wszystkim. 
Także osądy moralne. I łatwo dobru (co to jest dobro?) 
zaprzeczyć, i łatwo zło wynieść na piedestał. Nawet po-
drzeć Biblię. I nie bać się haniebnych zachowań, i nie czuć 
wstydu z powodu niegodziwości. Nikt głowy nie obciąża 
poważnymi refleksjami, bo to śmieszne, i po co? Robi się 
nawet podejrzane. Idziemy na skróty. Śmietnik, złom to 
symbole tego wszystkiego, co zostało po setkach lat obo-
wiązujących wzorów kulturowych i symboli. Mamy kryzys. 
Dawne, piękne obrazy, pełne realnego oddechu życia 
zastępują nowocześnie malowane kicze. Pełno wszystkiego, 
a zarazem wiemy, że pole jest puste, pole do wzięcia, kto 
i jak je weźmie lub zagarnie, zasiedli, ten będzie sprawował 
władzę. Wytyczy przyszłość. Ten natłok rzeczy, sprzecznych 
głosów i racji warunkuje coś bardzo ważnego? Zmianę. 
Teraz z rzeczami (sami nimi się stajemy) mamy do czynienia 
codziennie, namacalnie. Rzeczy, drobiazgi, pojedyncze 
słowa, spojrzenia, liście, krople, tchnienia zapachu, auta, 
medykamenty, reklamy, produkty spożywcze trzeba brać 
pod uwagę. Dobra poezja nie jest abstrakcyjna, tak, składa 
się z rzeczy, z nich buduje wizję, ceni je - ich wyglądy, urok, 
ale dobra poezja nie zasklepia się w materialności - prze-
kracza ją. Czy to może w świat tchnąć ducha, uducho-
wić go oraz uczłowieczyć? Może… Mogę uwłaszczyć się 
codziennością istnienia, i być za istnienie odpowiedzialny, 
odpowiedzialny za życie, słowo i swoją poezję.

Kwaśne mleko

Lato kojarzę z kwaśnym mlekiem. Jaki to był czas 
na wsi, w Jaromierzu, w dzieciństwie, gdy ze skwa-
śniałego mleka w kamiennym garnku mama zbierała 
grubą śmietanę, a ze śmietany robiła masło. Produk-
tem ubocznym była maślanka, jakiej dzisiaj nie da się 
kupić. Kwaśne mleko smakowało pysznie z młodymi 
kartofelkami, posypanymi koperkiem. Nie trzeba było 
innego jedzenia. A potem przez długi czas, w Za-
wadzie, gdzie mieszkam, każdego wieczoru, latem, 
chodziłem po mleko do gospodarstwa Przybyłkowej. 
Miała krowy, konie, woziła siano, słomę, a na koniec 
jedną już tylko krowę, ostatnią we wsi. Brałem od 
niej mleko i zostawiałem by skwaśniało. Jednak na-
gle dowiedziałem, że krowy nie ma. I tego niczym 
(chemią) niezakłóconego smaku też nie ma.

Henryk

Niespodzianie z głębi Niemiec przyjechał Henryk. 
Mieszka tam i pracuje już dziesiątki lat. Kilka razy 
w roku odwiedza Polskę, by siebie wewnętrznie od-
nowić. Tylko tutaj to potrafi. Fascynuje go literatu-
ra, sztuka, film, teatr, ludzie, przyroda, sport, historie 
miejsc, drzew, domów. Jest zapalonym wędrowcem. 
Pokój mam zabałaganiony, ale pijemy kawę, jemy 

Czesław Sobkowiak

rzeczy

truskawki i możemy długo, bez pośpiechu rozmawiać 
o istnieniu świata.

Żeby kropla deszczu

Od kilku miesięcy nie pada deszcz. Gospodarze 
mają problem, bo susza szkodzi wegetacji, a zja-
dacze chleba problem będą mieli trochę później. 
Żywność podrożeje. Wiosna jest wyjątkowo upalna. 
W pierwszym dniu lata chmur na niebie pełno i nie 
pada. Ciągną i ciągną, puste chmury - chmury nad 
głowami, domami, także chmury w myślach. Trawa 
pożółkła, w cieniu drzew pożółkła, bo cóż mogą 
w suchym piasku nie za głęboko sięgające korzonki. 
Co innego drzewa, jeszcze jakoś sobie radzą. Zrobiło 
się też chłodniej. I dobrze. Wstałem po nocy. Czuję 
się lepiej, cicha sobota, za godzinę przyjdzie pilarz, 
tak obiecał, i potnie na klocki grube, sosnowe kło-
dy. Muszę się starać, gdyż zima przyjdzie i do domu, 
w którym mieszka poeta. Jak poecie nie bać się 
dni, i niedostatku materialnego, jak nie czuć braku 
i niedosytu, gdy świat to nie arkadia, a sielska aura 
szybko okazuje się złudzeniem. Cóż poecie zostaje.

Mecz piłki nożnej z Senegalem w Moskwie

Nigdy bym się nie spodziewał, że poświęcę swoje 
zdania piłce nożnej. Z racji wieku choćby, tak to 
określę, ten rodzaj zabawy elektryzującej teraz cały 
świat przyjmuję bez większych emocji, co nie znaczy, 
że mam coś przeciwko. Nie. Fascynują mnie różne 
sportowe zmagania. Z Senegalem polska drużyna 
przegrała dosyć śmiesznie, co nikomu w Polsce nie 
mogło się spodobać. (W kolejnym meczu to już była 
kompromitacja.) Kiedy potem przeczytałem, że wy-
grana piłkarzy z Senegalu przyniosła całej Afryce, 
setkom milionów ludzi, kilka chwil radości, to przyszło 
mi na myśl, że może dobrze było ten mecz przegrać, 
i słusznie, i pożytecznie. Uszczęśliwić cały kontynent 
w taki sposób to jest dopiero osiągnięcie.

Pewien pisarz

Pewien pisarz, poeta, publicysta (wrażliwy, i nad-
wrażliwy) na swoim blogu napisał, że jego syn któregoś 
dnia zadał mu pytanie (dla tego chłopca najważ-
niejsze, z którym się zmagał, jakie w ogóle można 
zadać i czasem dziecko to potrafi) o istnienie Boga, 
czy istnieje Bóg?  Odpowiedział mu pisarz-ojciec: 
Boga nie ma.

Śmierć

Nie tak dawno, a zarazem dawno, tak wypada 
powiedzieć, gdy dzień zaledwie miniony (wczorajsza 
kawa, czytana książka, wyznane uczucia) już określa 
się mianem dawności, tak pędzi czas, więc kilka lat 
temu (po odpominaniu dzieciństwa i eksploracji ma-
łych ojczyzn) wielu poetów zaczęło pisać-wydawać 
zbiory wierszy, poświęcone umieraniu bliskiej osoby. 

Smutne, pożegnalne, w poetyce trenu. Poeci weszli 
w wiek dojrzały, a ich rodzice właśnie umierali. Realia 
szpitalne, ostateczność obrazowanej rzeczywistości 
nabrała szczególnego znaczenia, gdyż była najbliższa, 
główna, ostateczna. Jakby nie dająca się zastąpić 
żadną inną. W wierszach dało się znaleźć, czynione 
na bieżąco, przejmujące, detaliczne opisy, nawet 
w formie poetyckiego pamiętnika. Wiersze stawały 
się dokumentami obserwowanej choroby, cierpie-
nia, bezradności i beznadziejności lub wyrażały po 
prostu obraz świata po stracie kogoś. Ale też poja-
wiły się relacje ludzkie z granicy życia i śmierci, które 
są nie do zlekceważenia. Nie ma wtedy miejsca na 
grę, sztuczność lub popis stylistyczny. I co ważne, 
perspektywa śmierci, obserwowałem to, nabierała 
znaczenia organizującego, scalała bowiem różne 
treści w jakimś uniwersalnym klimacie. Odkrywana 
była niebagatelna ważność i ostra realność każde-
go, nawet drobnego, faktu istnienia, słowa, gestu 
bądź szczegółu biograficznego losu. Śmierć poniekąd 
wymusiła konfrontowanie każdego literackiego sło-
wa z konkretną sytuacją, i mimowolnie uwiarygod-
niła uczucia, emocje, bezradność, ból i inne stany 
ducha. Takie wchodzenie śmierci w słowo oznacza 
wypełnienie lirycznego zadania. Może to sposób, by 
powiedzieć coś naprawdę Pomysł jednak, by motyw 
śmierci uczynić stałą dominantą artystyczną budzi 
już moje wątpliwości. To prowadzi do ułatwienia, do 
uschematyzowania sobie problemów poznawczych 
obserwowanej rzeczywistości i najczęściej zmienia 
się w manierę. Śmierć eschatologiczne porządkuje 
doświadczenia. Lecz spojrzenie na życie wyłącznie 
przez tak ustawiony pryzmat zniekształca jego obraz. 
Dezawuuje tkwiące w nim bogactwo, skomplikowa-
nie, wreszcie wpisaną weń wartość. 

Na ławce 

Siedzę na ławce. Nie mam dokąd iść, ani nie 
wiem dokąd. I po co. Już żaden w głowie pośpiech. 
Patrzę i chłonę. Jest ciepło. Czerwcowe popołudnie. 
Inny świat, inny niż całe moje dotychczasowe życie, 
pełne trudów, wyrzeczeń, upokorzeń, fizycznych zajęć, 
by dać sobie radę z codziennością. A teraz jestem 
na ławce. Co kilka sekund z pobliskiego parkingu 
jadą ładne auta – honda, citroen, opel, hundai, sko-
da, mercedes… Nowe, czyste. W jednych kierowca 
sam, w innych z kobietą, Jadą cicho, lekko. Wokoło 
pełno młodych ludzi. Dziewczyny zadbane, piękne, 
idą na dworzec lub z dworca. Zrobiło się w Polsce 
dobrze, lepiej. Nawet koty mają lepiej. Myślą o nich 
producenci puszkowych pokarmów. A jak się żyje 
poetom? Na pamięć przychodzi mi taki obraz, kiedy 
w połowie lat osiemdziesiątych udało mi się kupić 
w sklepie „Pionier” ostatnią sztukę roweru, w dodatku 
niesprawnego, więc musiałem go kilka kilometrów 
do domu prowadzić i cieszyłem się, że naprawię go 
i będę mógł jeździć rowerem.

Czesław Sobkowiak
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Epoka
Epoka zamknęła czyny

Nie robi się nic.
C. K. Norwid

Czyżby tak było: epoka zamyka się
bezczynnie, pustką pomnaża,
rozwija sztandary nihilizmu.

Czyżby świat już się nam znużył,
stał bez-atrakcyjny, rozdarł
niebiosa i zamilkł.

Czyżbyśmy nie zostali stworzeni
z miłości, by tę miłość chronić
przed ciemnością i bólem.

Czyżby to nam się śni,
że Bóg zawsze zwycięża?

Proch
Bóg mnie opuścił,
zdjął ze mnie ubranie,
abym wreszcie zobaczył,
jaki w prawdzie jestem.

Nie rzekł ani słowa,
anioła nie zesłał,
zdał się na moją wolę,
na mój rozum słaby.

Patrzę więc w oczy świata,
ważę na wadze ciało,
oczyszczam serce z brudu,
modlę się, by móc kocha
.
Wierzę, że mogę powstać

z prochu, który rani.

Szaleństwo
Ciało na krzyżu to moje ciało.
Jezus wcielił je w samego siebie,
w swoją boską tożsamość.

Strużka krwi spływa z moich ramion,
rozpryskuje się na posadzce z mokrej
gliny, ludzie się śmieją, szydzą, wykrzykują.

Tyś chyba postradał zmysły,
chcesz z Bogiem się równa
w miłości.

Tyś poeta.

List do Rafała Wojaczka
Nie mam takiej wyobraźni,
jak ty, Rafale.

Potrafię jednak
palić
 papierosy,
myślę
o kobietach,
w słowach się zamknąć
na długie lata,
na mroźne zimy;
żyje
na chybił trafił,
na Boski los,
na Boski krzyż.

Ziemia milczy bez ciebie,
nade mną się lituje.

Jedyna szansa
We śnie idę przez miasto.
To chyba Kraków, chociaż
nie rozróżniam
ulic, kościołów, poszczególnych kamienic.

Zauważam tylko ludzi, ich przyjazne
albo złowrogie spojrzenia, gesty zastygłe
w mroku, jak w kadzi z serwatką.

Czegoś szukam, kogoś wypatruję.
Sen nie daje żadnej pewności,
może tę jedynie, że jestem kruchy,
podobny mgle, która robi wszystko,
by żyć
jak najdłużej.

Czepiam się poręczy,
to jedyna szansa.

Pustynia
Spójrz co dzieje się ze światem,
co dzieje się ze mną w tym świecie,
z życiem, które pochylone klęczy.

Wyrwij z tej matni,
roztrzaskaj o wysokie skały
swojego miłosierdzia.

Nie odwracaj serca,
nie narzekam przecież,
cho
wywiodłeś mnie na pustynię
bez żadnego wsparcia,
jakbym sam ze sobą mógł poradzi
.
Zrozum, żeś zbytnio mi zaufał.

Choroba
Wymagasz postu,
umartwienia, jałmużny.

Niech tak będzie,
niech tak się stanie.

Daj tylko prześwit,
światło w oczy.

Bym zakrył twarz,
posypał się żalem.

Poznał swą grzeszność,
nie mówił zbyt wiele.

Bym szedł zgarbiony,
złożony chorobą.

Na którą zapadamy
wszyscy na tej Ziemi.
 

Poza niebo
Niebo przechyla się w moją stronę,
lecz biegnę dalej, poza niebo.

Łapię się na tym,
że nie myślę rozsądnie.

Zaraz przecież spadnę z Twoich,
Boże, ramion.

Wiosna
Zbliża się, jest u spodu liści,
oddycha w żyłkach powietrza,
śpiew tłoczy w martwą ziemię,
w ciemne korzenie, w oschłe
porosty nad brzegiem rzeki.
Nie widzimy jej, chociaż
stoi z dzieckiem,
które poczęła tamtej zimy.

Pomysł
Uczę się samego siebie,
od zarania dziejów.

Bóg przecież miał
pomysł na mnie,

na moją skrywaną istotę.

Nim ktokolwiek tutaj
o mnie pomyślał,

już byłem w Jego słowie.

Więc teraz zadaję
niewygodne pytania,

zastanawiam się:
dzięki mnie świat jest bogatszy,

bardziej wielobarwny
i żałosny zarazem.

To ja daję mu szansę
na rozkwit,

na pogodne umieranie,
na szczęście wieczne.

To ja będę o nim pamiętał,
kiedy wszyscy się go wyprą,
utracą poczucie wdzięczności.

A jak mam zachowa
się w niebie,
tego jeszcze nie wiem?

Przyjaciele
Nie mam już sił na modlitwę.
Dzień mnie zmęczył, odarł z przepychu.
Mogę tylko zmruży
oczy,
przeprosi
za słabość i grzech.

Nie wiem, czy to wystarczy, byś mnie
nie spalił w ogniu (nie będę protestował).
Proszę tylko, bym mógł raz jeszcze spojrzeć

na bielański las, odwiedzi
księdza Piotra,
przeprosi
przyjaciół; wszak dzięki nim
byłem szczęśliwy i uspokojony.

Nie mam już sił, by klęczeć,
by prężyć
rozum.

ks. Jan Sochoń



24

24 Migotania 60

E
S
E
J

I. Pośpiewajmy.
Tę prześliczną piosenkę śpiewamy od przynajmniej 

trzech, a może i czterech pokoleń. Jest łagodnie 
wzruszająca, łatwa, przyjemna i nie ma potrzeby za-
stanawiania się nad jej przesłaniem i sensem. Mimo 
to spróbujmy – ale nie nućmy, tylko czytajmy.

Jak to na wojence ładnie,
Kiedy ułan z konia spadnie.
Koledzy go nie żałują,
Jeszcze końmi go tratują.

Uroda i wdzięk tej piosenki nie polega tylko na zlek-
ceważeniu zasad języka polskiego, w którym – poza 
wyjątkami – akcent pada na przedostatnią sylabę. 
Tu zawsze pada na ostatnią. Koledzyzgo – tak to 
słyszymy – nie jest nazwą egzotycznego zwierzęcia, to 
taka niefortunna zbitka: koledzy go... itd. Ale to tylko 
filologiczne czepiactwo, chodzi o coś ważniejszego, 
o wymowę utworu. Jest w nim nie wojna ze wszyst-
kimi jej okropnościami, a wojenka, zabawa,w której 
ochotnie uczestniczymy. I przykład braterstwa na polu 
walki. Wypływa z tego wniosek: prawdopodobnie pod 
Somosierrą mniej szwoleżerów zginęło od hiszpańskich 
dział, niż pod kopytami końskimi towarzyszy broni. Sko-
ro wojenka jest zabawą, to i Powstanie Warszawskie 
było wesołą przygodą, bo:

Pałacyk Muchla, Żytnia, Wola,
Bronią się chłopcy spod Parasola,
A na Tygrysy mają VISy,
To warszawiacy, dzielne urwisy...

Dla starszego pokolenie są to sprawy oczywiste, 
młodszemu trzeba dawne teksty tłumaczyć na język 
przystępny. Tygrysy to jedne z najgroźniejszych czoł-

Marek Wawrzkiewicz nasz niepowtarzalny, 
Polski Patriotyzm
gów drugiej wojny światowej, VISy to pistolety. Pro-
porcje w uzbrojeniu wywodzą się z legendy sławiącej 
ułanów szablami atakujących czołgi. We współcze-
snym języku słowo „urwis” już nie występuje, wyjaśniam 
więc, że to po prostu łobuz (jeśli to słowo nie wymaga 
tłumaczenia); w tym przypadku nie ma ono znacze-
nia pejoratywnego, chodzi raczej o łobuziaka, który 
zaraz jakąś psotę wrogowi wyprawi. Wesoły obrazek: 
z pistoletem na czołg. A jeśli w tej zabawie odniesiesz 
ranę, to ci się to opłaci, bo: „sanitariuszka, morowa 
panna da ci buziaka. Może się przytrafić coś gorsze-
go, ale przynajmniej potomni powiedzą: - jak pięknie 
ginęliśmy... Westchnienie wydadzą z siebie ci, co nie 
zginęli. Przygoda. Nic tylko w pogodny sierpniowy 
dzień budować barykadę w Alejach Ujazdowskich, 
przebierać młodych ludzi w hełmy i opaski i rekon-
struować. Ale rekonstruować tak, żebyśmy wygrali. Ku 
pokrzepieniu serc. Krzepi pomnik małego powstańca 
na warszawskim Podwalu, ale oburzają nas dzieci 
afrykańskie czy arabskie uzbrojone w kałachy.

Nie pamiętam ani tytułu,  ani autora publikacji, 
ale jej treść trafiła mi do przekonania, więc na użytek 
tego tekstu pozwalam sobie nią częściowo posłużyć. 
Chodzi o świętą pieśń Polaków „Czerwone maki”.

Czy widzisz te gruzy na szczycie?
Tam wróg twój się kryje jak szczur...

Wyobrażam sobie, że zabicie człowieka jest ciężkim 
doświadczeniem, ale zabicie obrzydliwego gryzonia 
to coś pożytecznego. Wroga trzeba więc odczłowie-
czyć. Wróg w tym w przypadku nie był przedstawicie-
lem narodu, który wydał wielkich myślicieli, poetów, 
kompozytorów, a kimś, kogo obowiązkowo należało 
„za kark wziąć i strącić z gór” w jedyny możliwy spo-
sób: przez fizyczne unicestwienie. Oczywiście – wojna 

nie jest eleganckim przyjęciem, na którym prawi się 
komplementy, to machina służąca zabijaniu. Przeżyję, 
jeśli nie przeżyje wróg. Chodzi mi jednak o mechanizm 
psychologiczny. Znamy to z przeszłości – dzielono całe 
narody na nadludzi i podludzi. Nadczłowiek zabijał 
podczłowieka, nie ponosząc szkód psychicznych. 
W łagodniejszej, „ucywilizowanej” wersji wraca to 
do nas dzisiaj: ludziom „gorszego sortu”, tym, którzy 
noszą w sobie „gen zdrady”, „targowiczanom” należy 
się znacznie mniej. Nie musimy ich fizycznie likwido-
wać, ale nie mają  prawa do szacunku, zasługują 
na pogardę i gorszy los.

W ramach tzw. sprawiedliwości społecznej i czysz-
czenia historii po prawie 30 latach od zmiany ustroju 
przeprowadzamy radykalną dekomunizację. Stare 
tablice z nazwami ulic zastępujemy nowymi, słusznymi. 
Znikają z naszych miast i miasteczek m.in. nazwiska 
pisarzy, szkoły i instytucje kultury, mocą nadania przez 
władze, otrzymują nowych patronów. Leon Kruczkow-
ski, autor szanowanego i przed wojną dzieła „Kordian 
i cham”, był przed Mrożkiem najbardziej cenionym na 
świecie polskim dramaturgiem. Ale okazał się niegod-
nym patronem teatru w Zielonej Górze, nie zasłużył 
na ulice i popiersia, wykreślono go z historii polskiej 
literatury. I nie pomogło mu nawet to, że jego sztuki 
grano na całym świecie, a „Niemców” w Moskwie 
wystawiono dopiero kilka lat po premierach w Lon-
dynie czy Madrycie. Zgotował sobie ten los, bo  był 
przecież nie tylko prezesem Związku Literatów Pol-
skich, ale także – o zgrozo! – wiceministrem Kultury. 
Odnoszę jednak wrażenie, że ta lustracja historyczna 
jest zbyt powierzchowna i płytka. Należałoby z korze-
niami wyrwać wszystko, co trąci jakimkolwiek postę-
pem, zalatuje socjalizmem i śmierdzi rosyjskością. Nie 
chcemy o tym pamiętać, ale popatrzmy prawdzie 
w oczy: na szczególnie podniosłych uroczystościach 
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patriotycznych, a także w kościołach, śpiewamy od 
202 lat pewną pieśń o podejrzanym rodowodzie. W  
zależności od epoki  i nastroju zmieniamy tekst orygi-
nału. Raz jest racz nam wrócić Panie, innym razem 
pobłogosław Panie. A w oryginale ten tekst brzmi:

Pod twe ołtarze zanosim błaganie,
Naszego króla zachowaj nam Panie.

Pieśń „Boże, coś Polskę” w roku 1816 napisał Aloj-
zy Feliński na cześć króla Polski, cara Aleksandra I. 
Biję się w piersi: sam przez całe lata śpiewałem te 
pieśni i piosenki, nie zastanawiając się nad ich sen-
sem. Ale w okresie wzmożenie patriotycznego naszła 
mnie myśl, że może jednak warto poświęcić im chwilę 
refleksji. Czy wspomagają one budowę swoistego, 
niepowtarzalnego polskiego ukochania ojczyzny? 
Mam nadzieję, że tylko w niewielkim stopniu, choć 
zapewne należą do patriotycznego wyposażenie do-
rodnych młodzieńców maszerujących pod znanymi 
z przeszłości flagami. A swoją drogą, ciekawe jakie 
pieśni śpiewa leśny führer, który w blasku ognisk i na 
tle swastyk w jednozdaniowym toaście sławi Adolfa 
Hitlera i ukochaną Polskę. A może śpiewa tylko Horst 
Wessel Lied?

Jak kraj długi i szeroki, w każdym mieście i miastecz-
ku wzniesiono pomniki Janowi Pawłowi II, ochrzczono 
jego imieniem tysiące ulic, placów, szkół i szpitali, 
ale nie sądzę, żeby nasz naród stał się lepszy, bar-
dziej religijny i żebyśmy mocniej kochali bliźniego 
swego. Ulice, place, instytucje, stowarzyszenia i in-
stytuty nazwane imieniem „poległego” prezydenta 
tylko w niewielkim stopniu wpływają na wzrost jego 
uwielbienia. Uporczywe stosowanie w każdej okazji 
słów – pisanych największą literą – Naród, Ojczyzna, 
powodują pewnie ich wyświechtanie, zużycie. Czy 
naprawdę większym patriotą jest ten, który grzmiąco 
się tymi słowami posługuje, od tego, który je na-
prawdę szanuje i w związku z tym posługuje się nimi 
rzadko i wstydliwie?

II. Poczytajmy.
 
Rzadko na moich wargach –
Niech dziś to warga ma wyzna –
Jawi się krwią przepojony,
Najdroższy wyraz: Ojczyzna.

Widziałem jak się na rynkach
Gromadzą kupczykowie,
Licytujący się wzajem,
Kto Ją najgłośniej wypowie.

Widziałem, jak między ludźmi
Ten się urządza najtaniej,
Jak poklask zdobywa i rentę,
Kto krzyczy, iż żyje dla Niej.

Widziałem, jak do jej kolan –
Wstręt dotąd serce me czuje –
Z pokłonem się cisną i radą
Najpospolitsi szuje.

W czasach, gdy nie ma już cenzury, ten wiersz 
w oczywisty sposób jest niecenzuralny. Gdyby ktoś go 
zacytował z mównicy, to z pewnością jakiś marszałek 
surowo by oratora ukarał.  Wiersz napisał Jan Ka-
sprowicz, w którego czasach – widać – występowało 
już zjawisko obecnie powszechne. To zadziwiające, 
jak aktualna bywa poezja tworzona w innych epo-
kach. Niekiedy zdumiewa też jej profetyzm. W latach 
osiemdziesiątych przynajmniej połowa uczestników 
wielkich manifestacji słuchających słów o tym, że 
wyjdzie stu robotników nie miała pojęcia, że wiersz 
napisał niezapomniany poeta Juliusz Słowacki; była 
też przekonana, że miłoszowskie słowa o tym, który 
skrzywdził człowieka prostego napisane zostały na 
społeczne, aktualne zamówienie. Gdyby nie język, nikt 
by nie rozpoznał, że niejaki Wacław Potocki trzysta 
pięćdziesiąt lat temu napisał te słowa:

Nieszczęśliwa, pomyślę, Rzeczypospolita,
Kiedy każdy się swego rozumienia chwyta.
Zerwawszy sejm, że na nim nie mógł się obłowić.
W domu konstytucyje wolno mu stanowić.
.....................................................................
Któż, prze Boga, szubieńce godniejszy i pala,
Jeśli nie ten, kto sobie tak wiele pozwala?
Więc złodzieja wieszają, że ukradnie woły –
Tańsza u nas ojczyzna i Boże kościoły.

Norwid redivivus. Przez lata zapomniany i niedoce-
niony już w latach pięćdziesiątych zaczął być cyto-
wany. I jego niektóre wiersze okazały się uniwersalne 
– w tym znaczeniu, że politycy próbujący udawać 

erudytów i smakoszy poezji podpierali się poetą, choć 
wywodzili się z różnych, niekiedy przeciwstawnych 
obozów i odmienne wyznawali ideologie, jednak 
Norwida dawało się użyć. Ale jakoś nie cytowano 
zbyt często Mickiewicza:

Gęby za lud krzyczące sam lud w końcu znudzą,
I twarze lud bawiące na końcu lud znudzą.
 Ręce za lud walczące sam lud poobcina.
Imion miłych ludowi lud pozapomina.

Historię literatury polskiej pisano nie raz, a kilka 
razy. Pół biedy, jeśli to robią historycy literatury, ba-
dacze czy krytycy, nawet wtedy, kiedy ograniczają 
ich obiektywizm upodobania osobiste. Nawiasem 
mówiąc, pamiętam, że w latach pięćdziesiątych je-
den z naczelnych polskich krytyków, autor szkolnych 
podręczników,  chwaląc Adama Mickiewicza, zarzu-
cił wieszczowi, że nie doceniał roli klasy robotniczej; 
istotnie, ani w „Balladach i romansach”, „Grażynie” 
czy „Konradzie Walenrodzie” robotnika ani śladu. 
Najgorzej jest, kiedy historię literatury przykrawają 
na swój aktualny użytek politycy i ich literaccy pa-
chołkowie. Zmieniają się czasy, systemy i sytuacje 
polityczne, a różnej prowieniencji  strażnicy „skarb-
nicy narodowej literatury” pracują pilnie w świętym 
przekonaniu, że najlepiej wiedzą, na jakim dziedzic-
twie trzeba wychowywać naród i czym go duchowo 
karmić. Im to zawdzięczamy kolejne podstawowe 
kanony poezji. Oni też fałszują jej historyczny ob-
raz, bo przemalowują go tak, by narodowa poezja 
okazywała się niepokalana, nie tknięta grzechem. 
A można by ułożyć opasłą antologię zawierającą 
akty pospolitego serwilizmu  i ód na cześć zaborców 
i zdrajców wieszanych potem przez lud na latarniach. 
Zawierałaby wiersze poetów, których patriotyzmu 
nikt nie ośmiela się kwestionować. Tak pomyślana 
antologia pokazałaby, że nasza poezja nie zawsze 
była lustrem szlachetnych idei i zbiorem światłych 
recept na życie społeczne. Nierzadko lansowała 
zaściankowość, ciemnotę i kołtuństwo – co również 
i dzisiaj tu i tam spotykamy. Omijamy te wstydliwe 
karty, nie chcemy o nich pamiętać. Może i słusznie. 
Poeci też mają prawo do błędów, nawet w kwe-
stiach podstawowych. W naszych czasach wartość 
dzieła jest drugorzędna, poetów i prozaików skazuje 
się na niebyt, a w najlepszym razie na przemilczenie, 
bo do czegoś należeli i coś popierali. Bardziej jed-
nak grzeszą ci, którzy instrumentalnie, dla doraźnych 
celów zakłamują historię (literatura, poezja ma być 
utkana z patosu i uniesień, ze szlachetności i wznio-
słości). Ma być sienkiewiczowska, a nie – Boże broń – 
gombrowiczowska, ma mówić nieskalaności narodu, 
sławić przegrane powstania, cierpieć i martylogizo-
wać. Współczesny poeta Jerzy Górzański w latach 
siedemdziesiątych napisał słowa i dziś aktualne:

Wszyscy by chcieli o narodzie wciąż gadać i gadać,
Podsuwając mu czaszkę zżółkłą i wiązkę piszczeli.
A naród nie słucha, tylko robi swoje.

Zastarzałym i wciąż powtarzającym się grzechem 
wszystkich, którzy orzekali o wielkości poety i zna-
komitości jego dzieła jest przykładanie do wiersza 
miarki aktualności – najczęściej politycznej lub ide-
owej. Ponawiane we wszystkich epokach tego rodzaju 
zabiegi krytyczno-kreacyjne często odsuwają na bok 
prawdziwe wartości literackie, a windują na piede-
stał utwory słabe, za to natychmiast reagujące na 
zawirowania naszej historii. Kiedy ma się do czynienia 
z tekstem pochodzącym z odległej epoki, takie fał-
szywe kreacje mają niewielkie znaczenie. Gorzej, jeśli 
jest to wiersz dotyczący wydarzeń, których byliśmy 
lub jesteśmy świadkami.

Od wielu lat zasiadam w jury rozlicznych konkursów 
poetyckich i obserwuję, jak czeladnicy poetyccy, ale 
też i uznani poeci usiłują nadążać za aktualnością. 
Jest oczywiste, że wiersz dedykowany (Bogu ducha 
winnemu) Janowi Pawłowi II nabiera wartości przez 
samą dedykacje. Warto też utwór zadedykować 
Adamowi Mickiewiczowi – ot, kolega koledze. Ale 
przede wszystkim trzeba trzymać rękę na pulsie cza-
su. Minęła już fala wierszy poświęconych Józefowi 
Piłsudskiemu, bo wyparła ją ujawniona prawda o Ka-
tyniu, więc tragedię tam pomordowanych opiewały 
setki maszerujących na Parnas. A potem łzy rzęsiste 
wylewali poeci na smoleńską brzozę. Jakoś nigdy 
nie wierzyłem w szczerość tych wzruszeń i pewnie 
już w tym niedowiarstwie tkwić będę. A co zostało 
z poetyckiej publicystyki lat Solidarności poza piosenką 
Jacka Kaczmarskiego?

Lat temu osiemdziesiąt z okładem Kazimierz Wie-
rzyński napisał „Lekcję konwersacji”:

Nie mów o Polakach i Żydach,
To pole minowe.

Nie mów o Polakach i Ukraińcach,
To pole minowe.
..........................................
Nie mów o Polakach i Litwinach,
To pole minowe.

Nie wstępuj na pole minowe,
Wylecisz w powietrze.

Są jeszcze inne,
Na które wstąpiliśmy przedtem
I także nie ma o czym gadać.

W ostatnim czasie zaminowaliśmy wielkie pola na 
wschodniej i zachodniej granicy, a także daleko poza 
granicami. Ale i teraz saperzy nie byliby bezrobotni. 
Więc może dziś wielki Skamandryta napisałby jeszcze 
jedną zwrotkę wiersza:

Nie mów o Polakach i Polakach,
To pole minowe.

Nasza ojczyzna jest jednym wielkim grobem nie-
znanego żołnierza. A także grobem zapomnianego 
poety. Jedną z nich jest Anna Świrszczyńska, uczest-
niczka Powstania Warszawskiego.

Ci co wydali pierwszy rozkaz do walki
Niech policzą teraz nasze trupy.

Niech pójdą przez ulice
Których nie ma
Przez miasto  
Którego nie ma
Niech liczą przez tygodnie przez miesiące
Niech liczą aż do śmierci
Nasze trupy.

Wtóruje jej Tadeusz Różewicz:

Umarli przypominają sobie
Naszą obojętność
Umarli przypominają sobie
Nasze milczenie
Umarli przypominają sobie
Nasze słowa
.....................................
Umarli czytają nasze książki
Słuchają naszych przemówień
Wygłoszonych tak dawno
Umarli studiują referaty
Biorą udział w dyskusjach
Już zamkniętych
Umarli widzą nasze ręce
Złożone do oklasków
..........................................
Umarli liczą żywych
Umarli nas nie zrehabilitują
  
W roku 1957 Andrzej Bursa  napisał wiersz „Rówie-

śnikom kameleonom” aktualny po pół wieku:

Brzdąkający ostrożnym cynizmem
Uchodzący za dobrą monetę
Czekający na mannę z nieba
Gdzież mam myśleć o miłości ojczyzny
My nawet jednej kobiety
Nie umiemy kochać jak trzeba.

Nasz niepowtarzalny, polski patriotyzm zrodzony jest 
z zapatrzenia w wyidealizowaną przeszłość, z rozdra-
pywania ran, z przekonania, że jeśli już kiedykolwiek 
przegraliśmy, to dlatego, iż wzięto nas podstępem 
i zdradą. Tak to zdiagnozowała niedawno zmarła 
Joanna Kulmowa:

Może łatwiej przez ciebie zginąć
Niż dla ciebie wytrzymać
Chorobo nieustająca
Nieprzyschnięta oparzelino
Ułomności rodzima
Z ojców ojca
.........................................
Moja wado wrodzona
Polsko

Temat ojczyzny pojawia się i we współczesnej po-
ezji, niekiedy w karykaturalnej postaci. Jeden z nurtów 
wywodzi się w prostej linii z piosenki pastuszka pasą-
cego trzy owieczki i jednego baranka na łączce nad 
strumykiem. Poeta z bożej łaski pisze o wyjątkowej 
krainie, nad którą płyną obłoki, w której szemrzą potoki 
między górami a morzem, w której śpiewają ptaszki 
i szumią lasy. Z tego rustykalnego krajobrazu wynika 
deklaracja: kocham cię, Polsko! Autorowi nie sposób 
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wytłumaczyć, że ten pejzaż nieszczególnie wyróżnia 
nasz kraj spośród wielu innych: lasy są wszędzie, choć 
z pewnością nie szumią na Saharze, na Arktyce i An-
tarktydzie. Dowód na płomienne uczucie jest dość 
słaby. Groźniejszy jest jednak inny nurt, w którym wier-
sze rodzą się z bezbrzeżnego cierpienia.  Oto utwór 
uznanego poety opublikowany w roku 1993. Poeta 
ten, współczesny Torquemada, nieustępliwie tropi 
grzechy innych poetów – Międzyrzeckiego, Ważyka, 
Woroszylskiego, Ficowskiego, Brauna, Szymborskiej, 
którzy w końcu lat czterdziestych i początku pięćdzie-
siątych popełniali utwory sławiące tamte czasy i ich 
bohaterów. Teraz zaś ujawnia ogrom swego talentu 
w wierszu „Śmierć Piłsudskiego”.

Mówili:byłaś pawiem narodów, papugą
Gorzej – ty byłaś dziwką! Piękną i szaloną
Dziwką, która nie idzie przez  świat, ale tańczy,
Nie myśli, lecz się śmieje...
      Tym, co Cię kochali
Plułaś w twarz – też ze śmiechem. Lecz tym co cię 
bili
Umiałaś lizać łapy. Słać miłosne listy
Do Moskwy, do Berlina, skamlałaś u drzwi
Żeby wpuścić raczyli... A gdy Ci kazano
Swój własny pomiot jak suka rzuciłaś
Gdzieś wśród łagrów Syberii...
      Tak, umiałaś walczyć
Jak dziwka z pazurami skakałaś do oczu
Z pazurami na czołgi... Zdychałaś w konwulsjach
Na każdym progu domu. A potem z uśmiechem
Szłaś do łóżka zwycięzcy. Kto Ciebie zrozumiał
Kto potrafił tak kochać, by chlasnąć Cię w twarz –
O Polsko, Polsko!
       Noc stoi u granic
Noc nadchodzi milczącym, krwawym korowodem –

Wie, że nie będziesz wierna. Ale bardziej boli
Lęk: komu starczy sił, by być wiernym Tobie?

Potęga tego utworu polega na tym, że pisano go 
nie długopisem, a  krwawiącym sercem. Że silnym 
kopem prawej nogi odrzucono gust  i smak. Że nikt 
tak jak autor nie cierpiał, nie przeżywał losów swo-
jej ojczyzny, która się co prawda kurwiła, ale mimo 
wszystko nie sposób się od niej wyzwolić. Boże broń 
nas przed takim patriotyzmem i takimi wierszami!

III.Pomyślmy

Polski, niepowtarzalny. Skąd się bierze, jakie ma 
korzenie? Czy rodzi się z charakteru narodowego, 
jeśli coś takiego istnieje? Przeczytałem przed laty 
szkic podpisany nazwiskiem naprawdę wybitnego 
pisarza na ten właśnie temat. Otóż utrzymuje on, 
że wszyscy rodzą się jednakowi i jeśli mają podob-
ne warunki rozwoju swych osobowości, to są tacy 
sami – niezależnie od tego, gdzie przyszli na świat. Za 
jednym zamachem zlikwidował nie tylko obiegowe 
mity (Niemcy są pracowici, Francuzi rozpustni, Włosi 
leniwi, a Polacy pijani), ale również zakwestionował 
to, że na zespół podobnych zachowań większych 
społeczności może mieć wpływ historia, religia, jakość 
współżycia z najbliższymi sąsiadami itp czynniki. Za-
kwestionował fakt, że w zbliżonych warunkach różne 
narody mogą się zachowywać krańcowo różnie: na 
przykład jedne rozumnie, inne zaś zupełnie nieracjo-
nalnie. Załóżmy jednak, że istnieje coś, co potocznie 
nazywamy charakterem narodowym, podobnie jak 
istnieje zbiór cech, przy pomocy których tenże cha-
rakter się określa. Warto wszelako zauważyć, że ten 
zbiór zastosowany do opisania większej zbiorowości 
bywa instrumentem zawodnym. Wiele zależy od tego, 
czy opis pochodzi z wnętrza, czy z zewnątrz opisy-
wanej zbiorowości. Nie znam narodu, który myślałby 
i mówił o sobie ze szczególną kąśliwością. Naród we 
własnych oczach jest na ogół gościnny, waleczny, 
odważny, miłujący pokój; jest obdarzony poczuciem 
humoru i kocha własny kraj. Ten sam naród oglądany 
z zewnątrz jawi się jako skąpy lub głupio rozrzutny, 
tchórzliwy i koniunkturalny, kłótliwy i agresywny, skłon-
ny do czynów uwłaczających jego godności. To, co 
w naszych oczach jest dającym przykład światu boha-
terstwem, w oczach innych może być bezrozumnym 
szaleństwem i przyczyną wszelkich nieszczęść. I na 
odwrót: to, co w naszych oczach jest małostkowością 
i tchórzostwem, w oczach innych staje się rozwa-
gą i dalekowzroczną troską o najistotniejsze interesy 
państwa i narodu.

Ta relatywność ocen jest psychologicznie zrozumia-
ła i nie budzi większych sprzeciwów dopóty, dopóki 
w obrębie jednego sądu porównawczego nie zderzą 
się wygórowane ponad wszelką miarę mniemania 
o sobie z deprecjacyjnym, lekceważącym stosun-
kiem do innych. Takie właśnie zderzenie może się 
stać elementem przyśpieszającym narodziny groźnych 

nacjonalizmów, te zaś z kolei prowadzą do dumnej 
samoizolacji, co jest tyle śmieszne ile szkodliwe. Dobre 
mniemanie o sobie jest czymś nieuchronnym, choć 
niekiedy nie ma racjonalnych podstaw; samo w sobie 
nie jest jednak niebezpieczne. Niebezpieczne staje 
się wówczas, kiedy  taka opinia łączy się z nietole-
rancją wobec innych. Poza wszystkim prowadzi to 
do samoogłupienia. Źródeł poszukajmy choćby u J. 
Ch. Paska. Z jego pamiętników wynika, że wszystko 
co w obyczaju, porządku społecznym i sposobów 
życia innych narodów różniło się od naszej praktyki, 
uważane było nie tylko za niepojęte i dziwaczne, ale 
również za gorsze i godne potępienia. O sarmatyzmie 
zresztą jako nie tylko o epoce ale i formacji, która 
przez długie lata ograniczała nasz rozwój umysłowy 
i nasze możliwości poznawania świata, pisało wielu 
autorów. Może nie warto byłoby o tym wspominać 
gdyby nie podejrzenie, że i dziś w jakiejś mierze wpły-
wa na nasze widzenie świata. Narodowa świadomość 
Polaków jest w wielkiej mierze świadomością histo-
ryczną, a to ma swoje następstwa. Największy polski 
racjonalista, Aleksander Bocheński, autor  „Dziejów 
głupoty w Polsce”, która to książka powinna być lek-
turą obowiązkową wielu pokoleń Polaków, pisze:

...historyk wmawia w swój naród, że jest bez winy, 
że to, co uczynił, było dobre. Tłuszcza popularyzato-
rów, dziennikarzy, poetów, romansopisarzy podchwy-
tuje tezę i szerzy ją. Naród zachłystuje się z dumy, 
widzi w błędach i szaleństwach zasługi i mądrość, 
w rozsądku podłość i zdradę. Ale czas nie stoi, historia 
idzie naprzód. Naród staję przed dwiema drogami: 
drogą rozumu i siły z jednej, frazesu i szaleństwa – z dru-
giej strony. I oto skutki wychowania przez historyków: 
naród brnie dalej w te same błędy, które sprowadziły 
nań upadek i klęski...i oczywiście sprowadza na siebie 
klęski coraz większe.

Od dawna to wiadomo: źle się czujemy w zwy-
czajności, w dzień po politycznej fieście, czymkolwiek 
by ona była. Zawsze byliśmy ponad codzienność. 
Łatwo nas było zjednoczyć „przeciw”, rzadko „za”. 
Najlepiej czuliśmy się w czas burzy. Taki czas wyzwa-
lał w nas nieprzebrane zasoby  energii, kiedy indziej 
zastygaliśmy w letargicznym bezruchu. To lenistwo 
w działaniu i brak głębszej refleksji nad naszym miej-
scem w świecie wywodzi się, być może z faktu, że 
często mniej liczymy na siebie, a bardziej na innych. 

Grafika Szczepan Szotyński



Gazeta Literacka

27

27

E
S
E
J

W naszym pojęciu zrobiliśmy dla świata – w dalszej 
i bliższej przeszłości – wystarczająco wiele, aby teraz 
spokojnie oczekiwać, że świat nam za to hojnie od-
płaci. Ale świat płaci niechętnie i za świadczenia 
wystawia rachunki. W „Sprawach ludzkich” profeso-
ra Jana Szczepańskiego przeczytałem spostrzeżenie 
sprzed blisko 30 lat, aktualne i dziś:

...każdy zamożny naród powtarza po prostu: to, 
co mamy, zdobywaliśmy naszą rozwagą, pracowi-
tością, pomysłowością, organizacją, niech więc inni 
też pracują lepiej, lepiej wykorzystują swoją ziemię, 
lepiej hodują bydło, a też będą mieli tyle samo, ile 
my mamy. Dlaczego mamy się dzielić owocami na-
szej ciężkiej pracy z leniuchami, którzy nie chcą i nie 
umieją pracować? Toteż w salach konferencyjnych 
składane są humanitarne deklaracje, a w parlamen-
tach są już znacznie ostrożniejsze”.

Nie ulega wątpliwości, że w ostatnich latach, 
w niektórych dziedzinach życia społecznego staliśmy 
się bardziej racjonalni. Ale racjonalizm ten w przedziw-
ny sposób koegzystuje w mesjanistycznym, irracjonal-
nym widzeniem świata i roli, której w nim odgrywamy. 
Żyjemy prawdopodobnie w epoce nie tyle zmierzchu 
autorytetów, ile w ich nadmiarze. Przyjmujemy jako 
dogmat i prawdę objawioną sąd wypowiedziany 
wczoraj, ale pod naporem dzisiejszych faktów ule-
ga on dyskwalifikacji. Wolę więc powoływać się na 
diagnozy postawione znacznie wcześniej, bo, o dziwo, 
nie straciły one ani na aktualności, ani na trafności. 
Dotyczą one również polskiego patriotyzmu.

Lat temu kilkanaście wstrząsnął mną wynik bada-
nia opini publicznej dotyczący stosunku młodszych 
pokoleń do własnego kraju; myślę, że niewiele w tej 
mierze się zmieniło. Na pytanie o gotowość do obrony 
kraju w wypadku najazdu agresora tylko nieznaczny 
procent młodych ludzi odpowiedział, że bez wahania 
chwyciłby za broń. Przerażająca większość w takiej 
sytuacji „wyjechałaby za granicę”.  Nie pytam za jaką 
granicę, w jaki sposób i nie zamierzam znęcać się nad 
naiwnością takiej świadomości. Zwracam tylko uwagę 
na współczesne działania: pochodzący z przeszłości 
pomysł wychowania nowego pokolenia partyzantów 
przez tworzenie wojsk obrony terytorialnej, jest czymś, 
co harmonijnie wpisuje się w naszą ukształtowaną 
historycznie świadomość. Widać ciągle w nas drzemie 
tęsknota do Grotgerowskich pejzaży powstańczo - 
partyzanckich, ale tęsknota ta podniesiona do rangi 
strategii państwa jest po prostu aberracją.

Warto chyba zastanowić się nad polskimi zacho-
waniami wobec świata, wobec  narodów, które żyją 
w mniej kłopotliwym i absorbującym sąsiedztwie. Otóż 
nasz stosunek do świata zewnętrznego jest równie 
niekonsekwentny jak nasza własna samoocena. Wy-
nika to po części z tego, co psychologowie określają 
jako „wzmożone samopoczucie”, czyli, inaczej mó-
wiąc z polonocentrycznego widzenia świata. Jeste-
śmy chyba przekonani, że świat przygląda się nam 
z naprężoną uwagą. Wczoraj jawił się nam jako nasz 
niewypłacalny dłużnik.  Kiedyś łaknęliśmy akcepta-
cji, dziś też za nią tęsknimy, ale ponieważ zagranica 
uznania skąpi, a wprost przeciwnie wystawia nam 
surowe oceny, to część społeczeństwa poddana 
indokrynacji oficjalnej propagandy woli uważać, że 
jesteśmy otoczeni wrogami, którzy nie są w stanie 
pojąć naszej wielkości. Wszyscy się mylą, tylko my 
mamy rację.

Zniewolenie przeszłością owocuje ruchem wstecz-
nym. Romantyczny czad, który w znacznej mierze 

ukształtował naszą psychikę narodową nie wywietrzał 
do dziś. Warto jeszcze raz przypomnieć Aleksandra 
Bocheńskiego:

Psychologia polska rozbudzona epoką Legionów 
– cudownego odzyskania niepodległości – potem 
przybita upadkiem powstania zaczyna oddalać się 
od wszelkiego myślenia, pada łupem psychozy zbio-
rowej, którą nazwano „mesjanizmem”. Polacy wierzą 
głęboko, że ich naród jest Chrystusem narodów, że 
cierpi niewinnie za inne ludy, że im więcej cierpi, tym 
lepiej... Najwięksi polscy poeci: Mickiewicz, Słowacki, 
Krasiński, hołdują częściowo tej aberacji. W tzw. polity-
ce historycznej – niczym nowym, ale na nowo sformu-
łowanej i mającej co innego znaczyć – ciągle mieści 
się teoria o wyjątkowości, wzniosłości i nieziemskim 
rodowodzie polskiego losu. Z trudem daje się to znieść, 
kiedy pojawia się na kartach historii literatury, ale 
kiedy zaczyna być używana do wyjaśniania dziejów 
narodu, musi być uważana za zboczenie umysłowe. 
I dawniej i dziś spuścizna romantyczna traktowana 
jest nie jako wielka epoka literacka, a jako rodzaj 
ewangelii narodowej. Być może z niej wywodzą się 
współczesne poczynania: wszystko, co było przed 
kilkudziesięciu i kilkunastoma laty uznajemy za czas 
całkowicie zmarnowany. Historię piszemy na nowo 
i zaczyna się od dziś: z właściwą sobie bezkompro-
misowością obalamy niesłuszne pomniki, wyrywamy 
z murów tablice. Zastępy opłacanych przez państwo 
myśliwych zapuszczają się w mateczniki minionych 
okresów i urządzają polowania na sprawców dzisiej-
szych bied. Czarownica płonąca na stosie w pogodny 
wieczór jest prawdopodobnie obrazem miłym dla 
ludzi o szczególnym poczuciu estetyki, ale poza sa-
tysfakcją dla pewnych grup niewiele z tego pożytku 
wynika. Tworzą się nowe mity: gaz łzawiący stanu 
wojennego i walki na kamienie z ZOMO jeszcze nie 
tak dawno porównywano do Powstania Warszaw-
skiego. Walka – to coś, co w życiu narodu stawimy 
najwyżej, dychotomia  romantyzmu i pozytywizmu 
obowiązuje do dziś i ciągle jeszcze ten pierwszy jest 
w cenie. 30 lat temu we „Wszystko inaczej” Stefan 
Kisielewski zauważył:

...terror narodowej tradycji edukacyjnej jest tak 
silny, że ulegli mu nawet komuniści. Mając w ręku 
wszelkie środki urabiania duszy i przemieniania wstecz 
historii, przyjęli jednak jedyną chwytającą tu za serce 
koncepcję bohaterską i straceńczą, tyle, że umiej-
scowili ją pod Lenino, a nie pod Monte Cassino – tę 
drugą bitwę też musieli w końcu ułaskawić.

Monte Cassino widziane jest jako ołtarz ofiarny tych 
co „szli i ginęli”, a nie jako przykład przemyślanej, choć 
może nie pozbawionej elementów straceńczych, stra-
tegii operacji wojennej. W innej, „komunistycznej” 
legendzie niewielka bitwa pod Lenino urosła do rangi 
Grunwaldu. A zniszczono w niej 9 nieprzyjacielskich 
czołgów, zabito ok. 1500 żołnierzy przeciwnika, wzięto 
do niewoli 300. Z poczuciem niejakiego zawodu do-
wiadujemy się, że zginęło tam „zaledwie” 502 żołnierzy 
polskich i trzy razy tyle radzieckich. Legendę nowe-
go bohaterstwa oparto na starym szablonie. Ale też 
na naszym umiłowaniu bohaterstwa i męczeństwa. 
I sporo wierszy o tym Grunwaldzie powstało. Wierszy 
jak spiż dźwięczących.

Dawno temu profesor Artur Sandauer (jak szybko 
zapominamy wybitne postaci!) powiedział mi w jaki 
sposób buduje się u nas wielkość poety. Stwierdził 
mianowicie, że kocha się poetów „zabitych albo za-
pitych”. Rzeczywiście, istnieje swoisty areopag po-

etycki tych, którzy swoje tragiczne wizje potwierdzili 
tragicznym zwieńczeniem życia: kiedy umarli młodo, 
popełnili samobójstwo lub sięgnęli do dna ludzkiej 
egzystencji. Ciągle żyją legendy „kaskaderów literatu-
ry” – Stachury, Wojaczka, Bruno Milczewskiego, Bursy, 
Ratonia. Niektórym z nich nie twórczość, a śmierć 
nadała rangę wybitności. Takie hierarchie mogą po-
wstawać tylko w określonej aurze społecznej, w uwiel-
bieniu nieszczęścia i męczeństwa. Nawet to wyrasta 
z korzeni historii. Jeszcze raz Aleksander Bocheński, 
który w „Rzeczy o psychice narodu” pisał:

Wytworzyła się nowa postawa psychiczna, nowy 
model Polaka romantyka i niepodległościowca. Przy-
niósł on nam powstania 1830 i 1863 i upadek, skut-
kiem tych powstań, zarówno własnej państwowości 
jak i nadziei na jej odbudowanie.

Polska historia roi się od straceńczych generałów, 
ma zaś w pogardzie tych dowódców czy przywód-
ców, którzy licząc siły i nie decydując się na bez-
nadziejne szarże odwlekali ostateczną klęskę. Sławi 
bohaterów, którzy swym szaleństwem ściągali na nas 
nieszczęścia, zdrajcami zaś nazywa tych, którzy nie 
sprzeciwiając się niepodległościowym dążeniom wzy-
wali do rozwagi i wyczekiwania na lepszą sposobność. 
Historia pamięta o generale Ignacym Prądzyńskim, 
trzydniowym wodzem naczelnym Powstania Listopa-
dowego, ale zapomniała mu, że był projektantem 
i budowniczym Kanału Augustowskiego.

Nawołując do racjonalizmu i do pozbawionego 
emocji spojrzenia na zawinioną przez nas samych 
niefortunność naszych losów, sam, być może, ulegam 
starej polskiej chorobie, która polega na niemożliwo-
ści odczytania i oceny teraźniejszości bez spojrzenia 
na nią przez pryzmat historii. Zdaje mi się jednak, 
że obecnie często natykamy się na instrumentalne 
jej traktowanie, na uwznioślaniu idei i okresów nie-
przydatnych w rzeczywistości, pomijanie zaś i lek-
ceważenie tych wartości z naszych dziejów, które 
mogą być pomocne w rozwiązywaniu aktualnych 
problemów.

W roku 1949 w liście do Józefa Wittlina Jerzy Gie-
drojć pisał tak:

Właściwie to jest straszny naród ci Polacy. Lecz ja-
kie jest wyjście? Albo ten naród znienawidzić i odejść 
od niego zupełnie, albo starać się przy całej bez-
nadziejności walki walczyć, by był inny. Wybrałem 
tę drugą drogę. Ale ta druga droga wymaga dużej 
pobłażliwości dla ludzi. To nie jest pesymizm.

Nie było tak dobrze, jak to się nam dzisiaj wmawia. 
Ani w Rzeczypospolitej Dwojga Narodów, która była 
państwem narodów wielu. Ani w II Rzeczypospoli-
tej, pełnej „rachunku krzywd” również narodowych. 
A dziś  jesteśmy jednolici etnicznie, ale walczymy 
z naszymi Żydami, których nie ma, upatrujemy za-
grożeń ze strony mniejszości niemieckiej, pogardliwie 
traktujemy żyjących w naszych granicach Białorusi-
nów i Ukraińców, Ślązaków podejrzewamy, że są V 
kolumną. Ponieważ są to wrogowie w gruncie rzeczy 
mało groźni, musimy tych najgroźniejszych poszukać 
we własnym gronie. I podzieliliśmy się na plemiona: 
Prawdziwych Polaków i gorszych polaków, pisanych 
z małej litery. Plemiona te posługują się językiem 
polskim, ale on ich nie łączy, a dzieli. Inaczej rozu-
miemy słowa podstawowe: wolność, równość (nie 
wspominam o braterstwie), kompromis, tolerancja, 
prawo, sprawiedliwość.  Chciałbym być optymistą. 
Chciałbym, aby powróciła jednoznaczność słów.

Marek Wawrzkiewicz
Grafika Szczepan Szotyński
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Poranek w Krzemowej Dolinie. Ciało Josepha Conrada
podpięte pod program komputerowy do wskrzeszania lu-
dzi. Niezdecydowany, zupełnie pogubiony, bawię się je-
go penisem, jakbym znowu miał czternaście lat i stawał
na wrotach pewnego szalonego, cielesnego gimnazjum.
Myślałem, że jestem Kartezjuszem świata poezji. Nic z
tego. Ale jestem Kromaniończykiem pośród wielu wąs-
konosych małp – a oznacza to więcej niż kartezjanizm.
Bo gdy pod białą koszulą Polaka wyrasta czarny stanik
Rosjanina, widzę prawie wszystko. Bo gdy pod jeansa-

12

mi Anglika widzę pełne niepokoju, zmartwione i niedo-
pasowane pończochy Irlandczyka, chwytam rzecz w lot.
Dlatego zleciłem – gdziekolwiek bądź: na brazylijskim
slumsie, w koreańskim obozie – zabicie człowieka, aże-
by jak najszybciej przeszczepić sobie serce. Bo (tak jak
Wy) nie mam dawcy. Bo nie mam serca Zbigniewa Her-
berta pod ręką. Bo sam jestem nowym Zbigniewem Her-
bertem. Jaskółka, która jest chora, na przykład zraniona
albo pojebana – co jest naturalne: zawraca czym prędzej
ze swych pokrętnych dróg. Powiecie mi, czemu nie stało

13

się tak ze mną? Bóg miał inne plany? Chciał z nudów zo-
baczyć, jak w Polsce pierścionek z mentosem w koronie
toczy się przez Warszawę, przecina wzdłuż i wszerz rów-
ninę mazowiecką? Bardzo śmieszne. Niemal tak, jak i to
że wyznałem miłość aktorstwu, a kiedy ono odrzuciło te
względy, wyczekawszy cierpliwie, aż się odwróci, zgwał-
ciłem literaturę. Zgwałciłem na śmierć. Byście wiedzieli:
spolonizowany do białej kości – zrusyfikowany do białej
czekolady na śniegu – mógłbym krzyczeć bez końca: ży-
li prawem Zuckerberga – Facebook o nich głucho milczy.

Karol Samsel autodafe 2
(fragmenty 11-15)

Stefan Gołębiowski powiada: „ta winda z mroku
się wychyla”, lecz wcale nie wie, o czym mówi.

Grafika Szczepan Szotyński
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Być może to sprawia, że stoję w tym momencie nad roze-
branym do naga ciałem Conrada na chwilę po moim włas-
nym skoku z „Patny”. Być może to sprawia, że w pustym
obozie rekolekcyjno-wychowawczym dla młodzieży two-
rzącej przestaję widzieć różnice między nastolatkami krę-
cącymi się po własnych pokoikach w okularach wirtualnej
rzeczywistości na nosach z włączoną grą taką, jak Dante’s
Inferno a Konradem z wyciągniętymi do gry rękami z trze-
ciej części Dziadów. Cóż, to jedynie mój problem, tak jak
ja – jestem problemem dla nich. Bo i jak: mogłaby istnieć

*

mroźna, lecz bezśnieżna
książka o tytule „Zima”

15

z większością zamazanych całkowicie, bo przepoconych
stronic? Kostka lodu zwana mazurkiem Dąbrowskiego –
nie może przecież ot tak przepaść, nawet w jeziorze zwa-
nym jeziorem God Save The Queen. Cóż, może i trudno
w to uwierzyć, ale jednak wyrósł na gruncie obojętności
borowik zauroczenia. Tylko dlatego śmiem określić Con-
rada swą osobistą Monroe (bo Norwid z Brigitte Bardot).
Rutger Hauer oraz jego adoptowany przed wiekami syn,
Cliff Hanger wydobywają wspólną chusteczkę. Ciemna
Cinema. Krystalit od Lema. W starym kinie po kryjomu
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Religioznawstwo – tak zazwyczaj, choć niekiedy inaczej, nazy-
wa się naukę zajmującą się religią czy religiami. Dyscyplinę tę 

umieszcza się pośród nauk humanistycznych, a zatem tych, których 
centralnym przedmiotem jest człowiek. Nie dokonam odkrywczego 
stwierdzenia, jeśli powiem, że ich naukowość wciąż budzi wątpli-
wości. Bo przecież wszystko, co dotyczy człowieka, jest tak skom-
plikowane, że trudno to ująć w jednoznaczne, logiczne formuły. 
Nierzadko o wiele lepiej radzi sobie z tym sztuka. Oczywiście czło-
wieka dotyczy także religia, więc jedną z nauk humanistycznych 
musi być  religioznawstwo.

Religia jest zjawiskiem z trudem poddającym się badaniom 
naukowym. Znany francuski filozof, Gabriel Marcel – znany 
z rozróżnienia być i mieć – przeciwstawił także problem tajem-
nicy. Otóż problem stoi przede mną, nie dotyczy mnie osobi-
ście, za pomocą odpowiedniej metody mogę go rozwiązać. 
Natomiast w tajemnicę jestem osobiście zaangażowany. 
Problem wywołuje zaciekawienie, tajemnica zaś niepokój. 
W religii to, co najistotniejsze ma niewątpliwie charakter ta-
jemnicy. W takim razie badający ją powinien jednocześnie 
badać samego siebie, a w napisanym przez siebie artykule 
czy książce, w wygłoszonym wykładzie zamieścić też świa-
dectwo. Świadectwo swojej wiary lub niewiary.

W tekstach religioznawczych jednak takowych nie ma. 
A jeżeli ich autorzy zbyt ostentacyjnie  wyrażają swój sto-
sunek do przedmiotu swoich badań, zarzuca im się, często 
nie bez słuszności, że sprzeniewierzają się naukowemu obiek-
tywizmowi. Że, zamiast poznawać i przekazywać prawdę 
o religiach, są ich krytykami bądź też misjonarzami którejś 
z nich. A przecież nie wolno im występować ani w jednej, 
ani w drugiej roli.

Takie ograniczenie prawdopodobnie sprzyja obiektywi-
zmowi wymaganemu w nauce, lecz łączy się niestety z pro-
blematyzacją tajemnicy. Traktowanie tajemnicy jak problemu 
zdaje się poniżej jej godności. Gdy czyta się naukowe opisy 
różnych religii lub też ogólne rozważania na temat religii, 
często na myśl przychodzi niemieckie słowo ersatz.

Grzegorz Pełczyński

Nie znaczy to bynajmniej, że nawet takie dociekania 
naukowe są zupełnie bez wartości. Rozmaitość religijna jest 
faktem tak oczywistym, jak różnorodność klimatyczna. Nie 
można żyć i działać w świecie, ignorując jego strefy klima-
tyczne. Nie można zgoła nic nie wiedzieć o buddyzmie, 
szintoizmie czy islamie. Czy też, że Thomas Luckman prze-
widuje pojawienie się „niewidzialnej religii” – subiektywnej 
i niestabilnej.

Wiedza ta częstokroć nie pozostaje bez wpływu na tego, 
który ją sobie przyswaja jako badacz bądź też jako student. 
A zatem uświadomiwszy sobie, jak wiele jest religii na świecie, 
stać się można wobec nich całkiem obojętnym. Bo skoro 
każda z nich uważa, że ma rację, to pewnie racji nie ma 
żadna. Albo, skoro w każdej nakłania się człowieka do bycia 
dobrym, to nieważne którą z nich się wyznaje.

Tutaj trudno mi się powstrzymać od wprowadzenia wątku 
pochodzącego od szwajcarskiego teologa Karla Bartha, 
według którego chrześcijaństwo nie jest religią. Religia to 
ludzka próba dotarcia do Boga, z góry skazana na niepo-
wodzenie. W chrześcijaństwie natomiast to Bóg przychodzi 
do człowieka.

Nadto zauważyć trzeba, iż religioznawstwo niekiedy wy-
datnie pomaga apologetyce czyli dyscyplinie rozprawiają-
cej się z argumentami niewierzących. A czyni to chociażby  
stwierdzając, że po najstarszych znanych nauce społecz-
nościach ludzkich zostały jakieś ślady kultu. Jeżeli więc już 
tak dawno uprawiano kult, musiano także w coś wierzyć. 
Natomiast fakt wiary pozwala domyślać się uprzedniego 
Objawienia odwiecznie istniejącego Boga.

Jednakże zadaniem nauki o religiach nie jest dostarczanie 
dowodów na to, czy Bóg istnieje, czy też nie. Może ona tyl-
ko stwierdzić, że są ludzie, którzy wierzą w Boga i w związku 
z tym zachowują się w pewien określony sposób. Na przykład 
mają trudności z powstrzymaniem się od wyrażenia swojej 
wiary, kiedy uprawiają religioznawstwo.

Grzegorz Pełczyński
 

religia między 
ProblemeM a tajemnicą

24 września 2018 roku, po krótkiej, ale gwałtownej chorobie zmarł 

Jerzy Suchanek, 

wieloletni redaktor i dobry duch naszego pisma.
Jurek urodził się 1 sierpnia 1953 roku w Bytomiu. Był i jest wybitnym poetą, pisarzem wyrazistym i niezależnym. 

Realizował się przede wszystkim w poezji, ale równie ciekawa jest jego twórczość prozatorska i krytyczno-ese-
istyczna. Wszyscy, którzy go dobrze znali, wiedzą, że był też fantastycznym społecznikiem. Wychowywał całe 

pokolenia miłośników teatru. Organizował życie literackie i kulturalne w swoim regionie. Był też wydawcą 
oraz redaktorem i animatorem wielu wydawnictw literackich. Przez kilka lat składał Migotania, tak więc osta-

teczny kształt tego pisma jest również jego autorstwa.
Publikował w prasie polskiej od lat siedemdziesiątych. Wydał liczne książki, m. innymi: Proszę rozejść się do domów, 

Sosnowiec 1974, 49 wierszy, Warszawa 1981, Jestem nie tylko słowem, Katowice 1983, Czytaj tylko szeptem, 
Mysłowice1991, Bębny, Gdańsk 2017 , a też Ośle ziółka (dla dzieci), Bydgoszcz 2008, Widzimisię, 2008 , Ku, Sopot 2009.

Będzie mi go brakować.
Zbigniew Joachimiak
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Młody anioł głosił na niebiańskich ulicach wielkie wyda-
rzenie, które miało się odbyć z okazji złotego jubileuszu 

śmierci Napoleona. Postanowiono go uczcić nie balem 
lecz pójść z duchem czasu i wystawić musical. Konkurs na 
tekst wygrał nieznany nikomu poeta z Radomia, deklasując 
takich rywali jak Mickiewicz czy Słowacki. Muzykę skom-
ponował Chopin, choć wcześniej twierdził, że  musicale 
to nie jego działka.  Dzieło nosiło tytuł Żebrak w Paryżu, 
opowiadało historię żebraka marzącego o karierze śpie-
waka rewiowego, który został oszukany, z opresji wybawiła 
go szwedzka buisneswoman, przy okazji ratując go przed 
gangiem niejakiego Dżango. W rolę tytułową wcielił się 
George Michael, Szwedką została Amy Winehouse, a rola 
Dżango przypadła Jimmowi Morrisonowi. Poboczne kwestie 
dostali Dawid Bowie, Michael Jackson , Janis Joplin i Prince. 
Oprawę choreograficzną zapewnił balet Ludwika XIV-ego, 
sam król miał zatańczyć w scenie finałowej.

Wieść rozeszła się szerokim echem w piekle, choć 
tamtejsze rozrywki prezentowały o wiele niższy poziom. 
Główną imprezą były rocznice podpalenia Rzymu 
czy konkursy na fiuta roku. Jeden z demonów, Nikos 
postanowił incognito przyjrzeć się występom Niebian  
i przebrać się za anioła, by podpatrzeć niektóre ele-
menty i zorganizować własną rewię, z duża ilością 
seksu i piwa.

Nie mówiono o niczym innym niż o musicalu, girlandy 
złotych kwiatów powoli zapełniały przestrzeń, zwisając 
nad obitymi czerwienią ścianami. Sufit przyozdobił Ru-
bens, Malczewski zaprojektował kostiumy, a Mehoffer 
dekoracje, Wyspiański został reżyserem, bo Bergman 
wolał grać w szachy z Ibsenem. Trwały ostatnie pró-
by, Wyspiański dwoił się i troił, by Amy w końcu prze-
stała żartować i zaczęła go słuchać. Podarła kartkę 
i postanowiła pożegnać się z ekipą lecz Dawid Bowie 
przemówił jej do rozsądku. Po sali krążyła Marysieńka 
Sobieska, nie przyjęto jej gdyż miała zbyt operowy głos. 
Siadła obok Chopina i zaczęła nucić kwestię Amy, która 
spojrzała na nią krzywo i kazała wyjść. Wyspiański, skon-
taktowawszy się telepatycznie z autorem, postanowił 
stworzyć rolę siostry głównej bohaterki- diwy.

Nikos ufarbował się na blond, założył niebieskie so-
czewki, ćwiczył kroki, po czym wzniósł się na sztucznych 
skrzydłach do niebiańskich bram. Czuć było woń kwia-
tów, na straży stały dwie anielice- Blondynka i Szatynka. 
Kręcił się nerwowo wokół nich.

-Czego szukasz?- Spojrzała nań zagadkowo Blon-
dynka.

- Wróciłem z Ziemi , przyglądałem się mieszkańcom 
Osaki.- Rzekł.

Szatynka podśmiewała się, Blondynka kręciła gło-
wą.

- Anioł Osaki nie ma pomocników.- Rzekła pewnym 
tonem Blondynka.

- Ale on mnie mianował niedawno!- Nie dawał za 
wygraną Nikos.

- Słuchaj, my takich bajeczek nie kupujemy. Bel-
zebub znowu coś knuje i nasyła was.- Powiedziała 
Szatynka.

- A tak, a propos, farba Ci z włosów schodzi!- Za-
śmiała się Blondynka.

Zdenerwowany Nikos, nie wiedząc, co robić,  zaczął 
wzywać archaniołowa Azji, by go wpuścił, po chwili 
rozprysł się na drobne kawałki.

Po tej stracie, piekło postanowiło wysłać 14-letnią 
Zuzię, słynącą w swoim ziemskim życiu z torturowania 
zwierząt i znęcania się nad koleżankami z gimnazjum, 
gdyż wiedziała, jak udawać niewiniątko. Tym razem 
na straży stał młody, niedoświadczony anioł ,Tomas. 
Nabrał się na jej żale i wpuścił do środka.

Tymczasem schodzili się goście, pierwsze rzędy za-
pełniły koronowane głowy i twórcy spektaklu, widzo-
wie usiedli z tyłu.  Chopin uderzył w pierwsze akordy, 
Jimmy Hendrix wprawił gitarę w ruch, a Wieniawski 
zaczął wodzić smyczkiem, przy drugim fortepianie za-
siadł Paderewski.  Zaczął się spektakl, widzowie byli 
pod wrażeniem. Na bisach Amy i Marysieńka wykonały 
spontanicznie Rehab, oklaskom nie było końca. Dobry 
nastrój przerwał krzyk siedzącego z tyłu premiera Serbii- 
Zorana Djindjicia.

- Ludzie, ludzie oni chcą nas zmałpować!- Za-
wołał.

Klaudia Rogowicz

na
 wieki  z  Muzyką

Grupa aniołów- ochroniarzy zneutralizowała Zuzię, 
a popiół z niej pozostały zrzucono na powierzchnię 
jednej z planet węglowych.

Mimo tego incydentu, nastroje były wyśmienite. 
Na platynowy jubileusz również postanowiono wysta-
wić musical. Inni również skorzystali z tego pomysłu, 
musicale wystawiano z okazji rocznic śmierci Ludwika 
XIII-ego i Abrahama Lincolna. W piekle znowu ta sama 
nuda, picie, orgie i takie tam.

Epilog
Zoran Djindjić szykował przyjęcie z okazji rocznicy 

swojej śmierci, zadowolił się tylko dźwiękami gitary 
hawajskiej i smętnymi pieśniami Elvisa.

-Nie zawsze życie kończy się dobrze, choć liczy się 
całokształt, to nieprzyjemne wspomnienia pozostają.- 
Powiedział na koniec. Rozległy się gromkie brawa.

Klaudia Rogowicz
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Mateusz Wabik

Podczas lektury „Złotej gałęzi” J. G. Frazera
Frazer w swojej książce twierdzi, że
religie, wzięły się z wiejskich obrzędów,
a te z przesądów ludzi dzikich. 

Tymczasem w Polsce będzie zakazany handel
w niedzielę, co jest zgodne z nauką Kościoła.

Kiedyś czarownicy wpajali ludziom, że jak
nie będą składali ofiar, to może nie przyjść
wiosna. Wydaje się, że Polakom podobnie

wpajają politycy różne wymysły religijne,
które w poważnych religioznawczych
książkach zostały wyśmiane. 

Zamknięte sklepy, by sprzedawczynie miały 
czas na rodzinę. Ściema! Ile z nich zostanie
zwolnionych, by przypodobać się klerowi. 

Unia Europejska woli kraj upodlony religijnie,
na kolanach, w którym łatwo rozszerzać
swoje wpływy, niż dumny. Anglia sceptyczna

religijnie niebawem ucieknie z Unii, w której
silny głos mają Niemcy, których dawna nazwa
kraju rozpoczynała się od słowa „Święte”.
 

Rocky Balboa kontra Ivan Drago
Wczoraj czytałem w „Dzienniku 
Polskim” wywiad z biografistką 
Putina - Krystyną Kurczab-Redlich,
która powiedziała, że w jednej 
z rosyjskich szkół, nauczycielka
w klasie maturalnej kazała 
napisać wypracowanie na temat
co by zrobił uczeń gdyby miał
czarodziejską różdżkę. Podobno
42 procent uczniów odpowiedziało,
że zniszczyłoby USA. Tymczasem 
w Rosji jest więcej zespołów 
grających rocka i metal 
niż w Polsce. W zespołach
piłkarskich w lidze rosyjskiej
grają m.in. Holendrzy, Portugalczycy 
i Niemiec. A w hokejowej także 
Amerykanie. Pewnie przeciętny 
czytelnik gazet i widz telewizji myślą,
że żyją podczas nowej zimnej
wojny. Ciekawe czemu
nas Rosją straszą, przecież
od czasu kryzysu kubańskiego
wiadomo, że ZSRR, czy Rosja 
nam nie zagraża.
 

Czy tak?
Wielu pisarzy by dostać Nobla przechodzi
na styl kultury szwedzkiej i przez to później
są nieczytelni w swoich ojczyznach, choć
pokazywani w mediach.
 

Krakowska książka miesiąca
Córka jurora dostała nagrodę,
taka krakowska bryndza.
 

Akcja pomocy
W sali gimnastycznej III LO, którego 
byłem uczniem zorganizowano 
na początku lat 90-tych koncert 
w ramach akcji Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Zaproszono 
na ten koncert Sztywny Pal Azji. Przed wejściem
kilkanaście wozów policyjnych strzegło
porządku, ale niepotrzebnie, ponieważ
skini co dziwiło mojego klasowego kolegę,
zostawili po sobie czyste kible, nic
nie zostało rozbite, ani połamane,
nigdzie nie walały się niedopałki. Nikt
nikogo nie pobił, toteż nie było plam
krwi na korytarzach. Po prostu
skini cały czas tańczyli, a ze szkoły
było nie więcej  niż 10 osób.

 

21 wiek
W 21 wieku w Polsce doktorat na polonistyce
może obronić nawet zwolennik dyktatury na Białorusi,
który uważa, że Polska przed 1989 była republiką
sowiecką.

Kto by się spodziewał?

Grafika Szczepan Szotyński
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Zbigniew Wilczyński 

(04.04.1954 – 22.11.2008)

zmyślony jak orzeł biały

cd. str.34

– Co ty tu robisz?
– Piję.
– Dlaczego pijesz?
– Aby zapomnieć.
– O czym zapomnieć?
– Aby zapomnieć, że się wstydzę.
– Czego się wstydzisz?
– Wstydzę się, że piję.

Antoine de Saint–Exupéry (1900-1944), 
Mały Książę, 

przeł. z j. franc. Jan Szwykowski, 
PAX, Warszawa 1967, cz. XII

W ten listopadowy wieczór nikt by nawet psa nie wygonił 
z domu. Było ciemno i zimno na późnojesienny spo-

sób, kiedy żywe jest jeszcze wspomnienie gorącego lata 
i ciepłej, napęczniałej sytością, wczesnej jesieni. Ogołocone 
z liści posępne drapaki drzew wytyczały kierunki ulic na 
przedmieściu. Porywisty wiatr gwizdał wśród nagich gałęzi. 
Kruche sztywne gałązki, w których przymrozek pościnał soki, 
łamały się pod gwałtownymi podmuchami, sypały się na 
chodnik, suchy i biały jak podczas letnich upałów, lecz 
błyszczący w świetle latarni drobnymi kryształkami lodu. 
W zagłębieniach i dziurach chodnika błyszczały kałuże, 
efekt częstych przedpołudniowych mżawek, Wieczorami 
mróz suszył chodniki, pokrywał większe kałuże lodową kaszą, 
a powierzchnie mniejszych ścinał warstwą lodu cieńszą od 
szkła okiennego. Było ciemno i zimno.

Zmyślony szedł do domu. Można powiedzieć, że 
był pijany, chociaż wypity tego dnia alkohol nawet 
nie zdołał zagłuszyć kaca. Ale też kac Zmyślonego 
był wieczny i potężny, utrwalony latami systematycz-
nego chlania.

Sunął ciemną ulicą zgarbiony, wciśnięty po uszy 
w wytartą i miejscami dziurawą jesionkę. Dygotał, 
stara jesionka nieskutecznie zatrzymywała ostre po-
dmuchy wiatru. Zimno przebijało się gęstymi szpilami 
przez sweter, przez skórę – i przenikało w głąb ciała. 
Zimno promieniowało ze zgrabiałych dłoni wciśniętych 
w kieszenie jesionki, promieniowało z nóg, szczególnie 
z palców stóp, gdzie usadowił się tępy ćmiący ból 
przemarzniętych kości.

Zmyślony miał dziurawe buty i dojrzały jęczmień na 
lewej powiece, prawe oko bez przerwy łzawiło pod 
ostrymi podmuchami wiatru, więc niewiele widział 
przed sobą i pchał się dziurawymi butami w prawie 
każdą kałużę leżącą na drodze. Szedł kierowany 
bardziej instynktem niż wzrokiem. Uboga wyobraź-
nia, stymulowana słabymi sygnałami płynącymi z za-
łzawionych oczu i przemarzniętych stóp, wyświetlała 
pod czaszką, własny szary film drogi – obraz jaśniejszy 
i wyraźniejszy od tego, który mógł być dostrzeżony 
w świetle rzadkich latarni, jednak nieprawdziwy. Dlate-
go Zmyślony często pchał się w środek kałuży; kruchy 
lód pękał z trzaskiem, a zimna woda dobierała się do 
przemarzniętych stóp. Zmyślony klął, wyłaził z kałuży 
i ruszał dalej. Był zły, że musi omijać kałuże i że mu 
się to nie udaje. Ale najbardziej złościł go ból w sto-
pach i właśnie nad bólem koncentrował się jego 
umysł. Nad bólem, ciepłem i wyświetlaniem szarego 
obrazu drogi na szarym ekranie wyobraźni. Z tych 
trzech spraw ból był najwyraźniejszy – był fizycznym 
odbiciem zwykłego codziennego strachu – i sprawiał, 
że zajęty nim umysł mógł tylko międlić gdzieś w odle-
głych zakamarkach ten wyraz „ciepło”, międlić w takt 
kroków; „ciepło–ciepło–ciepło”, sprawiał, że wyraz 
ten nie wywoływał żadnego odczucia, był tylko bez-
myślnie powtarzanym wyrazem. Ból sprawiał, że szary 
film drogi wyświetlany na szarym ekranie wyobraźni 
powoli stawał się tylko wyobraźnią.

Zmyślony miał czterdzieści dwa lata. Był człowie-
kiem dojrzałym, ale w jego zmęczonym dojrzałym 
umyśle istniała tylko teraźniejszość. Przeszłość tonęła 
w hektolitrach wypitego alkoholu, a przyszłość lub 
spodziewanie przyszłości czasami odzywało się w płu-
cach albo w brzuchu ostrymi ukłuciami strachu. Strach 

ten rozprzestrzenił się po całym organizmie, zakorzenił 
się i sięgnął swymi mackami do głębiej położonych 
niż zwykłe spodziewanie obszarów podświadomości. 
Tkwił w Zmyślonym, był w nim zawsze, na jawie i we 
śnie.

Zachrzęścił lód.
– Kurwa mać! – Zmyślony zaklął i zatrzymał się 

gwałtownie; prawa stopa tkwiła w kolejnej kałuży. 
Długo trwało, nim wreszcie to sobie uświadomił,

Zacisnął zęby i cofnął się dwa kroki. Lodowata 
woda parzącym okładem obejmowała stopę. Wyjął 
z kieszeni prawą dłoń i rękawem otarł łzy z prawego 
oka. Lewe ocierał ostrożniej; ten przeklęty jęczmień! 
Powoli rozluźnił zaciśnięte szczęki, splunął. Zobaczył 
kałużę; falując błyskała odbiciami światła pobliskiej la-
tarni. Zobaczył czarne ślady buta na białym trotuarze. 
Kiedy patrzył na te ślady, dotarło do niego pierwsze 
niejasne wrażenie, że coś się zmieniło, a wrażenie 
to wynikało z wyraźnego uczucia ulgi, które szybko 
rozchodziło się po wnętrznościach. Cholera! To prawa 
stopa już nie bolała! Tak, naprawdę. Żadnego bólu, 
żadnego zimna, nic!

Nie usiłował myśleć, zadziałał instynktownie; zgar-
bił się i wszedł w kałużę.

Brudna woda zapluskała, zabulgotała i ostrymi 
zębami zimna wgryzła się w blade ciało lewej stopy. 
Kąsała wściekle miejsce przy miejscu, głęboko, do 
kości. Stał w kałuży na przygiętych nogach i stękał 
cicho przez zaciśnięte zęby, ale gdy wreszcie mocny 
podmuch wiatru wypchnął go na suche miejsce, nie 
czuł już bólu; nie czuł nóg.

Poszedł znacząc jasny chodnik bezkształtnymi pla-
mami wilgoci. Idąc uśmiechał się, wysuwał spieczony 
język i dotykał nim spieczonych warg, i mruczał cicho 
melodię bez melodii, hymn swego umysłu. Chwilo-
wo nie dygotał, kuracja pomogła nie tylko nogom. 
Wodolecznictwo.

...Czerwony półmrok. Czerwone gorące światło 
bijące z rozpalonych blach starego wojskowego pie-
cyka. Bijące na kupę węgla i szarą pierzynę. Grana-
towy połysk czarnych brył. Matowa brudna szarość 
zbałwanionej zaspy. Czerwony półmrok...

Zabiję! Zabiję, jak ta stara kurwa dzisiaj znów nie 
napaliła!

Zacisnął pięści. Zacisnął zęby. Stęknął. Splunął. 
Kolejny podmuch wiatru przeszył ubranie i dobrał 
się do ciała. Zmyślony zadygotał, zatoczył się. Siat-
ka ogrodzenia nadleciała z prawej strony; odbił się 
od niej ramieniem i wrócił na poprzedni kurs. Szczęki 
puszczone samopas zatłukły o siebie zębami. Po-
przez ten szczękliwy werbel usłyszał chrzęst lodu za-
łamującego się na kolejnej kałuży. Zarechotał. „Nogi 
mam wyłączone!” Ta myśl napełniła płuca i żołądek 
przyjemnym ciepłem, a ciepło sprawiło, że przestał 
szczękać zębami.

Dotarł do przecznicy. Właściwie szedł przeczni-
cą, a dotarł do głównej ulicy. Zatrzymał się i osuszył 
załzawione oczy; lewe ocierał ostrożniej. Przecinało 
mu drogę jasno oświetlone, szerokie pasmo asfaltu, 
a za nim równie szerokie pobocze z torami tramwa-
jowymi.

Ruszył w poprzek jezdni. Szedł ostrożnie, bo asfalt 
był śliski. Główna ulica tego przedmieścia już daleko 
stąd, jeszcze w centrum miasta, traciła jakiekolwiek 
znaczenie. Prowadziła donikąd, do paru nieważnych 
wiosek i osiedli i tuż za przedmieściem zmieniała się 
w podrzędną, pełną dziur i wybojów szosę. Zimą pokry-
wał ją kopny śnieg lub śnieżne grząskie błoto, a późną 
jesienią lub wczesną wiosną warstewka lodu – ścięte 
wieczornymi przymrozkami częste dzienne mżawki.

Dotarł do krawędzi jezdni szczęśliwie nie zachwiaw-
szy się nawet. Tu przystanął i znów osuszył załzawio-
ne oczy. Wtedy zobaczył grubą kobietę niezdarnie 
przechodząca przez tory tramwajowe. Szyny zaledwie 
kilka centymetrów wpuszczone w ziemię stanowiły 
dużą przeszkodę dla jej krótkich kaczych nóg. Kiedy 
zawadziła stopą o szynę i legła na ziemi. Zmyślony 
doznał mimowolnej ulgi, jakby przed chwila podświa-
domie w napięciu tego oczekiwał.

Ruszył. Kobieta leżała twarzą do ziemi. Chyba 
oszołomiona upadkiem jeszcze nie bardzo wiedzia-
ła, co się stało. Widocznie usłyszała Zmyślonego, bo 
poruszyła się i uniosła trochę głowę, jakby chciała 
ja odwrócić i spojrzeć w górę.

– Pomóc? Może pomóc? – zapytał. Głos miał 
gruby i chrapliwy, przypominający dźwięk rozstrojonej 
struny basowej.

– Tak! Tak! – Dwa razy szybko skinęła głową. Dy-
szała. – Tak. Niech mi pan pomoże. Nie mogę wstać, 
nie mogę...

Pochylił się i objął ją w pasie. Twarzą dotknął 
miękkiego futrzanego kołnierza, zobaczył tuż–tuż 
rozrzucone jasne włosy i biały kark. Widok tego kar-
ku obudził w nim coś, jakieś pragnienia i uczucia, 
przyjemne, jakby pragnienie dotykania, posiadania, 
jakby uczucie łagodności, wewnętrznego ciepła. Ale 
nie miał czasu, żeby w sobie te pragnienia i uczucia 
pogłębić czy choćby spokojnie strawić, bo musiał 
skoncentrować się na podnoszeniu kobiety. Był słaby, 
a kobieta gruba. Zasapał się potężnie, nim wreszcie 
postawił ją na nogi. Nie wypuścił jej z uścisku, gdyż 
chwiała się niepewnie. Była sporo niższa i Zmyślony 
swój uścisk zamykał na wysokości jej ramion. I kiedy 
tak trzymał ją w objęciach, kiedy patrzył na rozrzu-
cone jasne włosy, kiedy wchłaniał jej ciepły i dziwny 
zapach, powróciły doznania sprzed chwili, nawet 
nieco silniejsze i żywsze.

– Dziękuję panu. Bardzo panu dziękuję! – powie-
działa kobieta, a w uszach Zmyślonego jej głos za-
dźwięczał żarliwym wyznaniem serdecznej wdzięczno-
ści. Odwróciła się i spojrzała mu w twarz. – Dziękuję, 
był pan... – zaczęła i zająknęła się niespodziewanie. 
Jej usta pozostały długą chwilę otwarte, po czym za-
mknęły się z cichym przydechem. Nadzwyczaj czujne 
po wdzięczności ucho Zmyślonego rozpoznało w tym 
przydechu jękliwe nutki przerażenia.

Chciał coś powiedzieć, chciał wyjaśnić, ale bał 
się odezwać, bo w milczeniu obojga, w liczącej ich 
cichej bezwładności, czaiła się jakaś duża siła, i to 
ona budziła w Zmyślonym znany strach.

– Co się stało? – zapytał wreszcie.
A potem wszystko potoczyło się błyskawicznie.
Usta kobiety wykrzywił grymas obrzydzenia.
– Bydle! – wrzasnęła mu histerycznie w twarz. – 

Bydle! Precz z łapami!
Szarpnęła się, wyrwała poza krąg ramion Zmyślo-

nego, potknęła o szynę i z rozmachem klapnęła sze-
rokim dupskiem na ziemię. Zrobił ku niej krok, a wtedy 
mięsistą twarz kobiety wykrzywił spazm.

– Stóóój! – zawyła. Zasłoniła głowę ramionami 
i wyła dalej: – Stój! Ratunku! Bandyta! Na pomoc!

Jej głos skrzeczał w wysokich rejestrach przeraże-
nia: skrzypiał, zgrzytał, alarmował.

Na ulicy nagle pojawili się ludzie, jakiś mężczyzna 
już biegł w poprzek jezdni i znajdował się całkiem 
blisko.

Zmyślony rzucił się do ucieczki, nie wybierając 
drogi pognał jak zając przed siebie. Nie wiedział, 
dlaczego ucieka, ale wiedział, że musi uciekać. Jego 
mózg pracował intensywnie, nie było w nim jednak 
miejsca na zastanawianie się. Było trochę miejsca na 
żal i wściekłość, ale najwięcej miejsca było na strach, 
instynktowny strach ściganego: „Gonią!” Oślepiony 
łzami wyciśniętymi z oczu mroźnym powietrzem nie 
widział, dokąd biegnie, ale to nie było ważne. Wie-
dział, że musi biec szybko i długo, jak najszybciej i jak 
najdłużej. Jak w snach. Jak w snach wypełnionych 
bezsensownymi ucieczkami na oślep, przed siebie, 
byle gdzie, byle dalej od strachu, który paraliżował 
mózg i jednocześnie pobudzał nogi do niesłychanego 
wysiłku, zmuszał je do poruszania się, do wariackiego 
cwału do przebywania drogi odmierzanej kratownicą 
chodnika lub gładką wstęgą asfaltu. Uciekał instynk-
townie, uciekał w kierunku przebudzenia, które jak 
dotychczas zawsze wyzwalało od strachu i na krót-
ko przynosiło ulgę. Nigdy nie sprawdził, przed czym 
ucieka, nigdy nie zaryzykował pozostania na miejscu 
choćby tylko sekundę po erupcji strachu.
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Biegł. Dwa razy potykał się na nierównościach chod-

nika i dwa razy – podcinany tym wspaniale strasznym 
„Gonią!” – znajdował siły żeby przyspieszyć i na chwilę 
przed upadkiem odzyskać równowagę. Jednak jego 
organizm był słaby, a zemdlony, gnany strachem, peł-
ną garścią sięgnął po nędzne zapasy energii. Gnany 
strachem nie zauważył pierwszych oznak zmęczenia, nie 
zauważył także następnych i całe zmęczenie odczuł 
nagle, w jednej chwili. Wtedy właśnie potknął się po raz 
trzeci i już nie znalazł sił, żeby przyspieszyć. Padając za-
mknął załzawione oczy i wyciągnął przed siebie ramiona. 
Usłyszał chrzęst lodu i własne sieknięcie, poczuł ciepło 
na twarzy i dłoniach. Usłyszał bulgot wody i momentalnie 
poczuł parzące zimno szerokim plastrem przylegające 
do klatki piersiowej i brzucha. Zadygotał i westchnął. 
Twarz miał zanurzoną, więc zakrztusił się wodą. Poderwał 
głowę i zaniósł się charkotliwym kaszlem. Kiedy kaszel 
minął, spróbował otworzyć oczy. Dyszał.

– No co jest, kurwa, no... – powiedział niepewnie. 
Znów zakasłał. To nie było normalne przebudzenie po 
zwyczajnej ucieczce na oślep.

Słyszał ciurkanie wody spływającej z włosów. Udało 
mu się otworzyć oczy. Zamrugał powiekami, po czym 
zobaczył czarną, rozedrganą nikłymi błyskami powierzch-
nię sporej kałuży. Potrząsnął głową.

– Kurwa, no...!
Ubranie nasiąkało wodą i zimny plaster przylegający 

do brzucha zaczął bokami sięgać pleców. Zmyślony 
spróbował wstać, ale był na to jeszcze zbyt słaby, ramio-
na ugięły się pod nim i z rozmachem plasnął w kałużę. 
Zmaltretowane ciało tak niewiele sygnałów przekazywa-
ło z otoczenia, że znowu spróbował oddychać akurat 
wtedy, kiedy twarz miał pod wodą. Oczywiście zakrztusił 
się, zaniósł charkotliwym kaszlem. W tym swoim charko-
taniu, w ciurkaniu wody spływającej z włosów, usłyszał 
naraz pospieszne człapanie wielu nóg, usłyszał odgłosy 
zamętu i wrzawy. „Gonią!” W jednej chwili zerwał się na 
nogi i gotów do ucieczki spojrzał za siebie. Odetchnął 
z ulgą: ulica była pusta. W pięknej ciszy, zakłócanej 
jedynie poświstywaniem wiatru, donośnie rozlegał się 
chlupot wody spływającej z jesionki do kałuży. Zmyślo-
ny, nagle bezpieczny, zachwiał się, po czym rozejrzał 
się niepewnie. I drgnął; jego wzrok przyciągnął dwu-
piętrowy dom po drugiej stronie jezdni – wysoki jak na 
tę ulicę – odgrodzony od chodnika niziutkim płotkiem. 
Słabe światło dalekiej latarni ledwie tam docierało, ale 
Zmyślony wyraźnie widział ten płotek, śmieszny malutki 
płotek, Śmieszny? Tak, bardzo śmieszny, drewniany, zielo-
ny. Zielony? Tak, na pewno zielony, a każda sztachetka 
śmieszna, że nie do wytrzymania! Każda ma główkę 
malutka, takie serce malutkie, drewniane, zielone.

Ostry podmuch wiatru zasyczał wśród nagich gałęzi, 
zahuczał wśród nielicznych murów pomrukiem odległego 
tłumu. Zmyślony obejrzał się szybko. Zobaczył jezdnię 
wybrukowaną kocimi łbami, zobaczył równe pasmo 
chodnika, dalej siatkę ogrodzenia. Wciąż wybiegając 
spojrzeniem na boki powoli zwracał głowę w stronę 
dwupiętrowego domu.

Miał na sobie sztywny zimny pancerz, wiatr swobod-
nie przedostawał się przez szpary między sterczącymi 
blachami i ostrymi zębami mrozu dobierał się do nagiego 
pod pancerzem ciała.

Szary mur przecięty trzema rzędami jasnych okien. 
Szary mur, a pod jego szarością ukryta nora, mała klit-
ka, biedna lecz wspaniała i ogrzana. Czerwone światło 
bijące od blachy starego wojskowego piecyka. Zabiję, 
zabiję, jak dzisiaj nie napaliła...!

Ruszył w poprzek jezdni. Sztywne blachy pancerza 
przy każdym kroku boleśnie tarły ciało. Tarły tym moc-
niej, że kocie łby nierówno podsuwały się pod nogi 
w rozczłapanych butach, z których wylewała się lodo-
wata woda.

Niski zielony płotek, malutkie sztachetki sercami ma-
lutkimi zwieńczone. Tyle serc przed domem! Odłamał 
jedno na szczęście, dziś rano odłamał i wziął ze sobą... 
na szczęście, he–he! Za płotkiem zaskorupiała ziemia 
ogródka; dwa ciemne pnie drzew przesunęły się z lewej 
i prawej strony. Czarny mur chropowaty pod wycią-
gniętą ręką. Zmyślony przylgnął na chwilę do muru, po 
czym szybko ruszył twardą ziemią ścieżki wzdłuż rzędu 
jasnych okien. Prostokątny otwór drzwiowy, dwa schodki 
w dół, długi mrok korytarza. Szorstkie deski drzwi, na 
których oparł ramiona. Na ramionach oparł głowę. 
Usłyszał świszczące dyszenie, usłyszał szuranie ramienia 
osuwającego się po deskach, dotknął chropowatego 
drewna, dłonią dotknął gładkiej klamki. Klamka ugięła 
się pod dłonią.

Znalazł się po drugiej stronie drzwi. Licha żarówka 
słabo świeciła, stary wojskowy piecyk emitował czerwony 
żar, przy stole siedziała ona. Coś skwierczało, jedzeniem 
pachniało.

Stał oparty plecami o drzwi, oddychał powoli, głę-
boko, a gorące powietrze zaczynało dobierać się do 
przemarzniętej twarzy.

Nagle twarz zaatakowały drobne igiełki bólu, piekące 

oczy wypełniły się łzami. Jednak niespodziewanie mimo 
fizycznych dolegliwości poczuł się wspaniale. Odetchnął 
głęboko, z ulgą. Tak, ulga. Ulga, spokój i pewność. Tutaj 
już nic nie grozi... Już zupełnie nic.

– Jesteś wreszcie! – usłyszał. Chciał się roześmiać, 
chciał coś powiedzieć, ale szarpnął nim mocny ka-
szel, więc zgarbił się i kasłał długo, bo ten kaszel był 
dobry; wyrzucał z niego resztkę złego, niepotrzebnego, 
roztrzęsionego.

– Co ci jest? Kąpałeś się? W ubraniu?
Atak kaszlu minął. Zmyślony wyprostował się, sztyw-

nymi palcami niecierpliwie zaczął szarpać guziki jesionki 
i mocować się z twardym materiałem: więcej ciepła!

– Co ci jest?
– Gówno! – wychrypiał. Charknął, splunął pod nogi. 

– Gówno! – powtórzył normalniejszym głosem.
Guziki powoli ustępowały. Wreszcie Zmyślony szarpnął 

ten ostatni, coś trzasnęło i jesionka zsunęła się z ra-
mion. Ściągnął przez głowę sweter, gorące powietrze 
zaatakowało skórę. Zaczął drżeć i zimno było w nim, 
we wnętrznościach i tuż pod skórą – i tam na granicy 
skóry i ciała ścierało się z gorącem płynącym z powie-
trza, ścierało się seriami wstrząsów i dreszczy, i drgnięć 
gwałtownych. Z oczu płynęły łzy: rozmazywał się w nich 
cały świat

Drżącymi palcami odwrócił sweter, bo wiedział, że 
na plecach musi być suche miejsce. Znalazł je i wytarł 
twarz. Zasyczał, gdyż wełna była szorstka dla przemar-
zniętej skóry niczym papier ścierny.

Stała przed nim, jego kobieta, niska drobna chuda. 
Twarz pewnie kiedyś niebrzydka, włosy długie i potar-
gane, granatowy wyblakły sweter, ciemne spodnie. 
Kobieta. Jego kobieta.

Musiał przykucnąć, żeby rozsznurować buty, ale 
chwilę wcześniej ponad ramieniem kobiety zobaczył na 
stole wysoką, zielono–szkliście połyskliwą butelkę. Wciąż 
z wnętrza ciała promieniował ten cholerny chłód, ale 
jego moc zmalała, jakby tam w środku usadowiło się 
drobne źródło ciepła, malutki dywersant swoimi spo-
sobami idący o lepsze z całą armią wroga. Zmyślony 
rozsznurowując buty uśmiechał się, przełykał nerwowo 
i często ślinę, którą obficie zaczęły produkować jego 
gruczoły i mruczał urywanie melodię bez melodii, hymn 
swego umysłu.

Wyprostował się, wyszedł z butów. Zdjął spodnie. 
Skarpetki zostawił na stopach.

Kobieta zrobiła ruch, jakby chciała schylić się po 
ubranie. Przytrzymał ją za ramię.

– Nalej mi! – rozkazał.
Niezdarnie przebierając chudymi, zdrętwiałymi noga-

mi, ubrany w szare brudne spodenki – groteskowy atleta 
piwnicznej areny – podszedł do piecyka. Na fajerkach 
leżała patelnia, coś w niej skwierczało i pykało rzad-
kim dymkiem. Zmyślony szeroko rozłożył ramiona; chciał 
złapać–zagarnąć dużo–dużo ciepła. Nachylił się nad 
piecykiem, zakrztusił się żarem i cofnął pół kroku.

Ciepło gwałtownie torowało sobie drogę w głąb 
chudego przemarzniętego ciała. Jakby skóra naraz 
pękła w kilku miejscach i przepuściła materialne, bo-
leśnie twarde grudy ognia, tętnicami i żyłami zamiast 
krwi ruszyły strumienie silnego prądu; porażenie groziło 
przy każdym ruchu. W palcach dłoni i stóp odezwał się 
tępy ból powracającego czucia.

Starał się stać nieruchomo, chociaż w tej odległości 
od piecyka było mu strasznie gorąco. Jednak chwiał 
się. Każdy ruch i każde takie chwianie boleśnie raziło 
pledem krwi, przypominało szarpiącym bólem o po-
wracającym czuciu.

– Najpierw zjedz trochę. Usmażyłam żeberka. Głos 
dotarł do niego i Zmyślony był w stanie zrozumieć po-
szczególne słowa, ale z całym zdaniem było już znacznie 
gorzej. Bo słowa przyszły oddzielnie i pojedynczo wpadły 
do czaszki wypełnionej gorącym szałem, pokołowały 
chwilę bezradnie i wyrwały się, jedne na zewnątrz, drugie 
ze strumieniami wrzącej krwi w organizm.

Wreszcie nie wytrzymał, odwrócił się i stękając po-
mknął w stronę stołu. Miał do przebycia tylko trzy kroki, 
a były to kroki znaczone męką bólu w stopach i seriami 
porażek w całym ciele. Zwalił się na krzesło. Dyszał; po-
wietrze świszczało i skrzypiało w wysuszonym gardle.

– Co ty za cyrk odwalasz? Odbija ci?
Stół był masywny i ciężki, z okrągłym blatem obła-

żącym liszajami politury. Zmyślony znalazł ten stół nie-
dawno, znalazł po prostu na ulicy, na chodniku pod 
dużym drzewem, a dookoła stały cztery krzesła: uczta 
duchów jesieni pod chmurnym niebem. Z krzeseł zostały 
już tylko dwa, dwa poszły na rozpałkę.

Mniej więcej pośrodku stołu, na odległość przechyle-
nia ciała i wyciągnięcia ręki, stała wysoka zielona butel-
ka. Obok niej połyskiwała szkliście pusta musztardówka. 
Pusta, cholera! Jeszcze nie nalała! Chciał walnąć pię-
ścią w stół, chciał zakląć, był jednak zbyt zmęczony. 
Rozpalona skóra i te trochę ciała pod nią powoli sty-
gły. Wewnętrzny chłód też powoli znikał. Krew krążyła 
szybko, docierała do wnętrzności i tam ochładzała się, 

a potem zimnymi swędzącymi strumykami docierała do 
skóry i tu była ogrzewana. Różnice temperatur znikały. 
Ciałem wstrząsały trudne do opanowanie dreszcze, ale 
szybko ustawały z braku siły. Wyobraźnia pracowała na 
swoim normalnym poziomie, jednak wraz z magazynem 
podświadomości bardziej absorbowała umysł, ponieważ 
słaby organizm dostarczał mniej sygnałów ze świata 
zewnętrznego. Dziwne było uczucie, które co jakiś czas 
kazało Zmyślonemu szybko odwracać głowę i spoglą-
dać w stronę drzwi. Pękała wtedy w okolicach serca 
banieczka chłodnej substancji, spływającej po żebrach, 
pozostawiającej po sobie wstrętny zimny osad.

– Nalej mi – powiedział. Wydawało mu się, że mówi 
normalnie, ale dla kobiety jego głos był tylko niewyraź-
nym szeptem.

– Co ci? Chory jesteś?
Podniósł zmęczone oczy w chwili, w której pochy-

lała się troskliwie – i naraz w grymasie wykrzywiającym 
jej usta, w plamach i cieniach grających na chudej 
twarzy, dostrzegł inny grymas, granie plam i cieni na 
innej twarzy. Wtedy w okolicach serca pękła kolejna 
banieczka z chłodną cieczą, a wiadomość o niej zimną 
falą uderzyła w mózg.

– Nalej mi – powiedział i usłyszał własny gruby 
głos.

– Zjedz coś – powiedziała,
– Nalej! – wrzasnął. – Naaa... – głos załamał się 

skrzypiąc bezradnie.
Wyczerpany wrzaskiem odpłynął na granicę snu 

i jawy, w obszar, gdzie szczegóły niby cegiełki nakła-
dane na siebie rosną murem kolorowym, gdzie tyle nie-
uchwytnych uczuć, wrażeń, chceń przemyka się przez 
umysł nie naruszając jego bezwładności, a pozostawia-
jąc wyraźny ślad, gdzie tych śladów po sekundzie jest 
mnóstwo, gdzie ciężki namacalny krzyk „Jezus Maria! 
Moje żeberka!” nie pozostawia żadnego śladu. Tam 
odpłynął pchany słabością, tam legł na grobli między 
snem i jawą. I czuł, jak obły szczyt grobli pęcznieje pod 
kręgosłupem, jak naciska na łopatki, raz na lewą, raz na 
prawą, by wreszcie zepchnąć go w jedną lub w druga 
stronę, w sen lub rzeczywistość.

Szarpnął się, zachybotał na krześle – i zobaczył ko-
bietę stawiająca patelnię na stole.

– Nalej mi – poprosił cicho, nagle przygnieciony 
ciemnym strachem.

Nalała pół szklanki, po czym wybrała palcami kawa-
łek mięsa z patelni i wsadziła w usta. Żując przyglądała 
się swojemu mężczyźnie.

Wypił szybko – i te dwa łyki alkoholu dały wszystko, 
czego potrzebował jego umysł i organizm. Roześmiał 
się. Brak nieprzyjemnego osadu po zimnych baniecz-
kach pękających w okolicach serca był tak nagły, że 
wyzwolił ten rechotliwy śmiech ulgi.

– Nalej jeszcze. Tylko szybko, bo ci przypierdolę – 
powiedział dobrodusznie.

Przymknął oczy.
Był ubogi. Nie potrafił prawdziwie kochać ani 

nienawidzić. Z mocniejszych uczuć dostępnych czło-
wiekowi najsilniej odczuwał strach. Przed kimś, przed 
czymś – wszystko jedno. Lubił swoją kobietę co jakiś 
czas porządnie zbić, żeby zdławić w sobie ten strach, 
żeby zdusić go do wielkości małego kamyczka, który 
bez trudu spychał na dno duszy, w ciemny zakamarek 
sumienia. Bił, bo podświadomie pielęgnował nadzieję, 
że któregoś dnia wytępi ten strach zupełnie, że wygna 
go z duszy, wyrzuci z sumienia. Nadzieję podsycały 
wspaniałe chwile, kiedy zmęczony i podniecony patrzył 
na zmasakrowaną twarz kobiety, na jej bezwolne zmal-
tretowane ciało, kiedy przez moment nie czuł strachu, 
kiedy czuł własną przewagę i wartość, a nicość swojej 
kobiety. Tak, wtedy na poły świadomie porównywał. 
No i bicie podniecało go bardzo, bardziej niż jakakol-
wiek gra miłosna, dość mętnie pamiętana, odległa 
w czasie i przestrzeni wypitej wódki. O tak, lubił swoją 
kobietę porządnie zbić i później porządnie zgwałcić, 
a lubienie to rosło w nim z dnia na dzień poprzez pod-
świadome skojarzenia z okrutnymi, somnambulicznie 
realnymi snami po przepiciu czy też psychicznie za-
bójczymi zwidami w atakach delirium. Sny te i zwidy 
coraz silniej łączyły się w integralną całość z życiem 
właściwym, gdyż życie to od dawna stało się życiem 
somnambulika: krótkimi godzinami w stanie ciężkiego 
kaca. Natomiast po każdym kieliszku granica między 
świadomością a dzikim transem stawała się coraz bar-
dziej płynna, żeby zniknąć całkowicie pod koniec pi-
jaństwa i zmienić się w trans. Wtedy często przybywały 
one, kolejno lub razem, a one lubiły bicie, uwielbiały, 
z jękami szczęścia i szczęścia lamentem oddawały się 
jego pięści, a potem z krzykiem rozkoszy oddawały 
mu swoje ciało i duszę ukrytą między nogami. Brał je 
kolejno – i z żadną nie mógł do końca, oblewał się 
potem i z żadną nie mógł uzyskać tego, co im dawał, 
i budził się w zmiętoszonym brudnym barłogu, mokry, 
ze sterczem, i budził, swoją kobietę, maltretował ją 
ściskaniem chudych piersi i gryzieniem sutek, i brał ją 



Gazeta Literacka

35

35

P
R

O
Z
A

rozespaną, i wdzierał się w prawie suchą jeszcze, ję-
czącą jak tamte, i znów nie mógł... i nie…

Usłyszał brzęk szkła i otworzył oczy. Rozedrgany prze-
zroczysty płyn z cichym bulgotem przelewał się z butelki 
do szklanki. Szeroko otwartymi oczami skąpca odmierzał 
ilość tego płynu s jedna czwarta musztardówki, połowa, 
trzy czwarte! Kobieta zauważyła, że on obserwuje jej 
poczynania, ale nie doceniła siły jego pragnienia, bo 
spokojnie odstawiła butelkę i szerokim gestem sięgnęła 
po szklankę. Był szybszy; wypuścił rękę prosto do celu. 
Roześmiał się, a właściwie wyrzucił z gardła szereg recho-
tliwych dźwięków. Jednocześnie uważnie obserwował 
kobietę, więc natychmiast zareagował, kiedy jej ręka 
zacisnęła się na butelce.

– Spróbuj! – powiedział groźnie. – Spróbuj tylko a... 
a Bóg mi świadkiem…

Kobieta nie chciała butelką bić, o nie, kobieta 
chciała z butelki pić. Bo i ona prowadziła swoją małą 
wojnę ze swym wielkim strachem. Zawsze, ilekroć zdo-
była pieniądze i mogła kupić u Starego Józka butelkę 
bimbru, czekała z nią na przyjście Zmyślonego. Zawsze 
wcześniej mogła się nachlać do utraty przytomności 
i zawsze chciała to zrobić, bo i dla niej alkohol był 
niezbędny do podtrzymania życia, każdy łyk piekącego 
płynu wyzwalał tajemniczą energię w jej drobnym ciele, 
budził wspaniałe i nigdy do końca nie poznane prądy 
w mózgu. Jednak to wszystko bladło w porównaniu 
z cudownym hymnem triumfu, który rozlegał się w duszy, 
kiedy udało jej się podkraść maleńki łyk w bezpośredniej 
obecności twardej pięści Zmyślonego.

Puściła butelkę.
– Odsuń się! Odejdź od stołu! – rozkazał. Cofnęła 

się dwa kroki i z nienawiścią patrzyła, jak jej mężczyzna 
drobnymi łykami opróżnia szklankę, która mogła się stać 
jej zwycięstwem.

– Załatwiłeś coś? – zapytała, gdy wypił. – Bo ja za-
łatwiłam! – musiała się pochwalić, chociaż butelka była 
najlepszym świadectwem, musiała przeżyć chociaż cień 
satysfakcji,

Załatwiłeś coś? To pytanie, te dwa słowa tylko, obu-
dziły uśpiony chwilowo strach. W organizmie i w mózgu 
na dźwięk tych słów musiały zajść nieprawdopodobne 
reakcje chemiczne, bo Zmyślony poczuł nagle wielki 
ciężar żołądka wypełnionego jedynie wódką, poczuł, 
jak żołądek mimo wielkiego ciężaru szybko podjeżdża 
do gardła i równie szybko opada.

Niesforna wyobraźnia już zaczęła produkować w sza-
rym zmęczony mózgu szary film minionego dnia, zimne-
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go, dżdżystego, rozczłonkowanego na etapy tajonej 
udręki, gdy Zmyślony kiwnął się na krześle i – zmuszony 
do walki o utrzymanie równowagi – powrócił do rze-
czywistości.

Zobaczył kobietę wpatrująca się w niego z nienawi-
ścią i odczuł jej wzrok jak uderzenie pięścią. Poderwało 
go; dostrzegł kupę łachmanów pod drzwiami.

– Powieś ubranie! – rozkazał.
Kobieta spojrzała na niego nagle płytkimi, głupimi 

oczami.
– Co?
– Powieś ubranie! – wrzasnął i rozkazująco wyciągnął 

rękę. – Powieś!
Ten krzyk kosztował go wiele, słabość natychmiast 

wgniotła bezwładne ciało w krzesło. Gdzieś z góry, 
z gołej żarówki zawieszonej na długim drucie, spłynęły 
fale białej poświaty, białej mgły utkanej z cieńszych 
od włosa nitek. Kobieta poruszyła się niepewnie, po 
czym rozgarniając chudymi ramionami ową mgłę poszła 
w stronę drzwi.

– Ty nic nie załatwiłeś!
Chociaż i teraz słowa naleciały pojedynczo i długą 

chwilę kołowały w opustoszałej czaszce, jednak Zmyślony 
szybko zrozumiał całe zdanie. Było finałem. Było kwinte-
sencją jego przegranej. Było ekstraktem strachu. Chciał 
je odepchnąć, odrzucić, nie dopuścić do siebie.

Zmobilizował się, zebrał siły.
– Wieszaj, wieszaj – polecił władczo i obojętnie, ka-

botyn wspaniały.
Potem oklapł.
...Jasne wesołe ściany, te meble lśniące najwspa-

nialszym wysokim połyskiem i szkłem, kryształy, gruby 
włochaty dywan, po którym nigdy nie chodził, a za-
wsze chciał, kiedy stał w progu i żebrał o stówę albo 
odbierał forsę za przyniesiony towar…

Dziś rano, gdy szedł załatwić coś, to coś, te parę 
groszy potrzebnych na przeżycie do jutra, bo może 
jutro chłopaki przyniosą jakiś galanty towar, może 
ktoś przyjdzie wypić połówkę, może ktoś będzie po-
trzebował chaty, może jemu się co trafi, robota albo 
fucha, może jej trafi się jakiś klient, dziś rano odłamał 
jedno serce małe drewniane zielone, na szczęcie, 
he–he! I rzeczywiście rozgrzany tym spodziewaniem 
szczęścia, nadzieją wzbudzaną dotykiem małego 
drewnianego serca, poszedł prosto do Staśka, bo 
tam było najbliżej, bo Stasiek był najpewniejszy. Ileż 
to razy, ileż to serc małych drewnianych odłamał 
w swoim życiu na szczęście? Ileż to razy dotykiem cd. str.36
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cd. ze str.35 chropowatego drewna podtrzymywał w sercu ga-
snącą nadzieję? Ileż razy bronił się przed strachem, 
który zapowiadał to, co musiało się dziać i zawsze 
działo, kiedy pukał do pierwszym drzwi, zazwyczaj 
drzwi Staśka, lub do następnych. I w końcu do ostat-
nich: do Walickiego.

...Jasne wesołe ściany, te meble lśniące najwspa-
nialszym...

Zawsze okazywało się, że w tym wielkim mieście 
nie ma drzwi, do których mógłby zapukać. Odganiali 
go jak psa, przeważnie od progu, rzadko wpuszczali 
choćby do przedpokoju. Odchodził od progu niosąc 
pod powiekami obraz wykrzywionej pogardą twarzy, 
obraz po kilku krokach głęboko zapadający w serce, 
tłumiący nadzieję, budzący obawę przed następ-
ną taką twarzą. Odganiali jak psa, jak parszywego 
kundla. Zresztą w rozgoryczonej świadomości często 
lęgła się myśl, że nad psem pewnie by się ulitowali 
i rzucili jakiś ochłap. Dlaczego jemu nie? Być może 
bał się pogardy, lecz zniósłby ją dla ochłapu. Wte-
dy prawdopodobnie nie zauważyłby jej nawet. Miał 
oczywiście własną moralność, chociaż nigdy jej granic 
nie wytyczał – nigdy nawet nie pomyślał, że istnieje 
coś takiego jak moralność i że ma granice.

Dzisiaj napić dali mu się jacyś obcy młodzi ludzie, 
którzy w pijalni piwa raczyli się perszingami. Obcy 
ludzie. A swoi odganiali jak psa!

– Jak psa! – powiedział głośno, płaczliwie. – Jak 
parszywego kundla! Nikt się nie ulitował, nikt nie po-
wiedział dobrego słowa. A czy ja dużo chciałem? 
Tysiąc tylko, może dwa. Stasiek zamknął mi drzwi przed 
nosem, a Walicki powiedział, żebym przyszedł z to-
warem, to mi da. Z towarem...! A ja mu zawsze... Do 
kogo chłopaki przynoszą? No? Do kogo? Do mnie, 
bo u mnie firma! Za pół godziny wypłacam szmal 
i zawsze najlepszą cenę daję. I bez ryzyka! Czy ja mu 
kiedy zły towar...? A on wygonił. Jak psa. Z towarem 
przyjdź! Słyszysz co mówię? Kazał z towarem przyjść. 
Ani grosza nie dał. Te ich mordy. Te głupie kurewskie 
mordy! Tłuste mordy. Jak ta baba na torach. Głu-
pia kurwa! Ratunku, bandyta, bydle! – przedrzeźniał. 
Kobieta stała po drugiej stronie stołu, jadła i przyglą-
dała mu się obojętnie. – Słyszysz, co mówię? Bydle 
powiedziała. Bydle! Na mnie!

– Lepiej coś zjedz.
– Zjedz! Zjedz! A ona na mnie bydle! Bydle... – Smęt-

nie zwiesił głowę, pociągnął nosem. Nagle szarpnął 
się. – Nic nie załatwiłem! Nic! Słyszysz? Ani grosza!

– A ja załatwiłam. – Kobieta trzymanym w palcach 
kawałkiem mięsa  skazała ciemnozieloną butelkę. – 
Wystarczyło też na żeberka – powiedziała. Nagle jej 
oczy rozszerzyły się. – Zero jeden – bąknęła. – Zapo-
mniałam ci o czymś powiedzieć.

– Nic nie załatwiłem – mówił rozżalony, mówił 
chyba do siebie, a rozruszany bimbrem umysł zaczął 
produkować niezdarne wizje zemsty. – Odganiali mnie 
jak psa, kopniakiem. A czy ja nie jestem człowiek? 
No powiedz. Przecież jestem. Jestem! Ja im jeszcze 
pokażę, jeszcze się przekonają! – Zmęczył się» w tym 
zmęczeniu nawet wizje zemsty były kłamstwem.

Ciepłe, zaprawione alkoholem strumyki krwi, krąży-
ły po organizmie, wsączały w tkanki senną omdlałość, 
znów niosły ciało na wąską groblę dzielącą jeziora 
snu i jawy. Zmyślony fizycznie pragnął odpoczynku, 
choćby takiej ułudy, jaką przynosił niespokojny i rwa-
ny majakami sen. Ale umysł – uboga wyobraźnia 
i magazyn podświadomości – buntował się trochę, 
jeszcze nie chciał kresu. Jednocześnie prawie po-
zbawiony kontaktu ze światem zewnętrznym skazany 
był na wsłuchiwanie się w ciało, na posłuszeństwo 
nakazom stamtąd płynącym. I umysł praktycznie był 
w odwrocie, już się poddawał.

Jakiś dźwięk uderzył w uszy Zmyślonego. Głos? 
tak, głos. Słowa? Tak, słowa.. Wtargnęły do umysłu 
zaczadzonego dymem pierwszego snu, zakołowały 
bezradnie, nagle znalazły właściwą drogę i ostrymi 
szpilami utkwiły w świadomości. Dotkliwy ból przy-
wracający przytomność rozszedł się po mózgu. Krew 
ruszyła żywiej, szeroka fału przeszła przez czaszkę, 
związała czad snu i wyniosła go precz.

Słowa stanęły w pełnym blasku: „Zapomniałam 
ci powiedzieć. Był dzielnicowy!”

Otworzył oczy. Kobieta siedziała po drugiej stronie 
stołu, łokcie miała oparte o blat, a na zwiniętych pię-
ściach położyła głowę. Uśmiechała się nieznacznie, 
krzywo, złośliwie i triumfująco.

– Był dzielnicowy. Słyszysz?
– Słyszę – odpowiedział chrapliwie.
– Mówił, żebyś przyszedł jutro na komendę. Jutro 

z rana.
– Po co?
– Nie powiedział. Kazał ci przyjść. Mówił, że chce 

ci pomóc i że lokatorzy się skarżą.
Strach ściskał wnętrzności, paraliżował pracę mó-

zgu. Gdzieś w głębi czaszki czerwony napis błysków 
Grafika Szczepan Szotyński
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w sekundowym rytmie; „dzielnicowy - dzielnicowy 
- dzielnicowy”.

Spod piekących powiek wypłynęło nagle kilka 
łez. Zmyślony lewą dłonią otarł oczy, a prawą się-
gnął po butelkę. Odwlec, odwlec... Nalał bimbru 
do szklanki, wypił jednym haustem i wtedy poczuł 
na palcach lewej ręki jakąś lepkość. Przyjrzał się 
i zobaczył żółte smugi ropy poprzetykane cienkimi 
smugami krwi. Co jest, cholera? Tępo patrzył na 
ropę i krew, a w mózgu kołatała tylko jedna myśli 
odwlec, odwlec...

– Olejku! Jęczmień ci pękł! – zawołała kobieta.
– Jęczmień – powiedział i zaraz powtórzył: – Aha, 

jęczmień! Wytarł palce o nogę i ponownie sięgnął 
do oka,

– Poczekaj, pomogę ci. – Kobieta wstała i wyjęła 
chusteczkę.

– Daj! – Odebrał zmiętoszoną brudną chustecz-
kę i przytknął ją do oka. – Siadaj, sam umiem. No 
siadaj, mówię ci! Usiadła. Wycierał powiekę powoli 
i dokładnie, co jakiś czas przyglądając się chustecz-
ce, żółtym śladom ropy i czerwonym śladom krwi. 
Odwlec, odwlec… Gdy skończył wycieranie i odrzucił 
chusteczkę, nalał sobie bimbru i wypił go małymi, 
odmierzonymi łykami,

– Powiedział, że z tej piwnicy… że może nas wy-
rzucić w każdej chwili, bez eks... eksmisji. Że zająłeś 
ją... no, bezprawnie…

– Co mówisz?
Twarz kobiety po drugiej stronie stołu emitowała 

słabe światło pulsujące w rytmie czerwonego napisu 
w czaszce. Kiedy twarz przygasała, jej rysy grubiały 
dziwacznie, szczególnie usta, przypominały wtedy 
usta innej kobiety, chyba widzianej niedawno albo 
wymajaczonej, zmory zadowolonej z siebie i mającej 
prawo do życia wśród ludzi.

– No... dzielnicowy. Mówił, że nas wyrzuci, jak 
jutro nie przyjdziesz. Kazał ci przyjść na komendę. 
Zapomniałeś? Już mówiłam…

Zainteresowała go pulsująca światłem twarz ko-
biety. Ciekawość mozolnie torowała sobie drogę 
poprzez tłumiony oszołomieniem i fałszywą obojęt-
nością strach. Jednak ciekawość ta poszła w niespo-
dziewanym kierunku i na szarym ekranie wyobraźni 
wyprodukowała szare wizje a w lichym rozproszonym 
świetle widział kształt szary, spleciony, węzłowaty – 
dwa ciała splecione, poruszające się. Usłyszał ciche 
jęki, a może to tylko wiatr zawył w rurze? Ale nie, 
nie, przecież wyraźnie poczuł zapach nagości, ostry 
zapach nagości swojej kobiety.

Zobaczył ją siedzącą po drugiej stronie stołu.
– Ty! – powiedział groźnie.
– Ty! – ryknął wstając.
Zerwała się z krzesła i cofnęła pod ścianę.
– Co...?
– Ty i on! Tak? Ty i on. Od niego to? On dał ci 

na żarcie i picie? On? Ja ci zaraz…! – Ruszył do-
okoła stołu.

– Nie! To nie on! – wrzasnęła rozpaczliwie. Nie 
uciekała, cofnęła się pod ścianę i zasłoniła głowę 
ramionami. – To nie od niego. Nie! To inny! Napraw-
dę inny!

– Inny! Inny... Jaki inny? – Zatrzymał się.
– Inny. Nie znasz go, naprawię nie znasz! – powie-

działa żarliwie i powoli opuściła ramiona, próbowała 
się uśmiechnąć. –To nie on, naprawdę! To nie on, 
gdzie tam!

– No! – sapnął i wrócił na krzesło. – No! Już ja 
bym ci dał. Ty z nim? Niedoczekanie twoje!

– To nie on. Naprawdę, mówię ci! – Kobieta po-
deszła do stołu, wzięła butelkę i nalała bimbru do 
szklanki. – Napij się – powiedziała i ostrożnie odsta-
wiła butelkę. Zakołysała nieznacznie, sprawdzając 
ile płynu jeszcze zostało.

Napił się. Był ubogi i nie potrafił prawdziwie ko-
chać. Uczucie to uzewnętrzniał już tylko na swój 
sposób: w krótkich błyskach euforii lub w równie 
krótkich wybuchach sadyzmu. Ale był zazdrosny i to 
w dwójnasób, jakby chciał zrekompensować uczu-
ciową nędzę. Kiedyś spokojnie mógł wysyłać kobietę 
na zarobek i spokojnie ten zarobek konsumować. 
Teraz bywało, że najczęściej i najmocniej kobieta 
obrywała właśnie wtedy, kiedy najwięcej zarobiła.

– No, masz szczęście – powiedział i rozparł się na 
krześle. – Myślałem, że ty z nim, że razem chcecie 
mnie na odwykówkę. Co on się tak przyczepił, no? 
Ale ja się nie dam, nie pójdę jutro. Na odwykówkę 
by mnie chciał, menda! Nie dam się, co on so-
bie... Co ja jestem, co? – zapytał i potoczył dokoła 
wzrokiem, w którym błyszczało zarzewie buntu i coś 
jakby zalążek dumy. Zobaczył brudne szare ściany, 
zobaczył błyskające miką bryłki węgla, zobaczył 
zbałwanioną zaspę barłogu i zobaczył drzwi, gdzie 
na jednym gwoździu wisiało całe jego ubranie. – 
A co ja gestem? Może gorszy? Może nie człowiek? 

Też mam dom. Nie dam się! Nigdzie jutro nie pój-
dę i nigdzie się stąd nie ruszę. Na mróz? A co ja 
jestem? Mam prawo. No!

– Pytał, skąd mamy węgiel. Powiedziałam, 
że kupiłeś. Hi–hi–hi! – roześmiała się konwulsyjnie. 
W skurczach przepony wyrzucającej z wnętrzności 
ten cienki chichot brało udział podrygami całe 
ciało.

– Zamknij się! I dołóż do pieca. Dzisiaj napaliłaś 
i ominęło cię, ale jak zgaśnie...! – urwał groźnie.

Wstała posłusznie.
Przymknął oczy. Usłyszał szczęknięcie drzwiczek 

piecyka, a potem suchy stukot brył węgla spada-
jących na ruszt. Usłyszał płaczliwy oddech wiatru 
w rurze łączącej piecyk z kominem. Ułożył się na 
krześle jak do drzemki. Swobodnie wyciągnął nogi, 
odprężył się i odetchnął głęboko, z satysfakcją. Ten 
zalążek dumy i zarzewie buntu. Były w nim wciąż, 
wywoływały słodkie uczucie zadowolenia, które 
powoli i błogo kołysało go do snu. Zadowolenia, 
a także zmęczenia. Ale teraz zmęczenie nie było 
cierpieniem, teraz – gdy sen zbliżył się na wyciągnię-
cie ręki – było przyjemną niespodzianką, bo mogło 
dać sen mocny, kamienny, bez koszmarów: było 
jeszcze jednym powodem do zadowolenia.

Niespodziewanie zobaczył szeroką, męska twarz 
z jasnoniebieskimi, chytrze błyszczącymi oczkami, 
piegowatą, z dużymi ustami zawsze wykrzywionymi 
grymasem pogardy, z szerokim nosem spłaszczo-
nym podczas jakiegoś bokserskiego starcia. Twarz 
Staśka.

Nagle zobaczył wianuszek twarzy. Znał je, wie-
dział, że zna, lecz chwilowo nie potrafił rozpoznaj. 
Ale dlaczego tylko twarze – i więcej nic?

Ocho, są już całe głowy. I szyje, I ramiona. No, 
są już całe postacie,

Stoją i patrzą. Dlaczego tak patrzą?
Czego chcą?
Wstał. Oni chcą... No, oni chcą… Cholera, wie-

dział, czego oni chcą, nie potrafił jednak dokoń-
czyć myśli, siedział, bo widział. Coś się między tymi 
ludźmi działo. Dożywotnio mieli wspólne pragnienie, 
wspólny cel – coś, co pozwalało im nawiązać kon-
takt bez słów, spojrzeń i gestów. Jakby niewidzialna 
myśl przeskakiwała z jednej głowy do drugiej, jakby 
telepatycznie rzucali znane sobie hasło, tak na każ-
dej twarzy pojawiał się kolejno podobny grymas. 
A w grymasie tym pogarda i nienawiść. Nienawidzili 
go i jednocześnie nim gardzili, a taka mieszanka 
uczuć wyzwala zazwyczaj chęć zniszczenia.

Odwrócił się, instynktownie szukając możliwości 
ucieczki, ale ludzie otaczali go zwartym kołem.

Strach jak zimny wieloskrętny wąż rozpełznął się 
po wnętrznościach, zaciążył. Zmyślony odczuł nagle 
balast swego ciała, balast ostateczny, skazujący, 
bo myślą mógł jeszcze uciec – tak mógł jeszcze 
uciec! Jednak tylko przez chwilę miał tę szansę, 
przez chwilę mierzoną w ułamkach sekund, bo 
bardzo szybko i w jego biednej głowie zaczęło 
się coś dziać: iskierka po iskierce, myśl po myśli, 
fragment po fragmencie, budziło się przypomnienie 
czegoś… czegoś...

Wyraz twarzy i te spojrzenia! Oczywiście pamię-
tał! Natykał się na nie wszędzie, teraz i zawsze: 
w sklepie, w tramwaju, na ulicy, a przede wszyst-
kim podczas swojego nieregularnie powtarzanego 
obchodu, kiedy pukał do kolejnych drzwi, kiedy 
miał w kieszeni małe zielone drewniane serce na 
szczęście, he–he! Uciekał przed tymi spojrzeniami 
na jawie i we śnie, w alkohol i sen – i nigdy nie 
potrafił uciec. A teraz nie miał nawet szansy na 
ucieczkę. Wreszcie go dopadli.

Stali i patrzyli. Zwlekali. Spuścił głowę, ale i tak 
czuł - widział ich twarze i spojrzenia. Osaczony. 
Samotny. Przykuty do miejsca strachem obciąża-
jącym wnętrzności; przykuty do miejsca budzącym 
się zrozumieniem,

Nie, nie zdecydował się działać, to nie był akt 
odwagi, czyn, to była kolejna próba ucieczki, tym 
razem w litość. Podniósł głowę. Naprzeciwko miał 
szeroką, męską, piegowatą twarz Staśka. Obciążo-
ny strachem błagalnie wyciągnął ramiona i zrobił 
w stronę Staśka pół kroku, może krok.

Stasiek nie drgnął, również w jego twarzy nie 
drgnął żaden mięsień, żadna zmarszczka nie zmie-
niła położenia, oczy wciąż nieruchomo wpatrywały 
się w Zmyślonego, a jednak jakimś cudem zmienił 
się wyraz jego twarzy: zniknęły nienawiść i pogarda, 
rozpłynęły się bez siadu. Teraz, z bliska, po zrobie-
niu niezbędnego kroku czy nawet tylko pół kroku. 
Zmyślony dokładnie zobaczył, że twarz Staśka jest 
zwyczajnie obojętna. Oczy pozornie wciąż spoglą-
dały na Zmyślonego, ale bez wyrazu, jakby Zmy-
ślonego w ogóle nie było, jakby patrzyły poprzez 
niego gdzieś hen poza niego, jakby patrzyły na coś, 

co nie mogło istnieć dla Zmyślonego i dla czego 
Zmyślony na pewno nie istniał.

Fakt ten, niespodziewanie precyzyjnie dostrzeżony 
i rozpoznany, oszołomił go, a wyciągnięte ramiona 
opadły bezwładnie. Jednocześnie Zmyślony uświa-
domił sobie, kim są ci ludzie, teraz poznawał ich bez 
trudu. Ot, choćby ten obok Staśka; ciemna, chuda, 
zarośnięta twarz, wyposażona w gruby kartoflowaty 
nos pokryty setką czarnych dziur po wągrach – to 
twarz Starego Józka. Drugi w kolejce, jak zawsze.

To niespodziewane odkrycie dodało mu otuchy 
i Zmyślony zrobił pół kroku, i błagalnie wpatrując 
się w przekrwione oczy wyciągnął ramiona. Natrafił 
na tę samą co u Staśka obojętność, na ten sam 
zamglony, przenikający go wzrok.

Cofnął się. Czuł idącą z żołądka falę słabości. 
Jak to? Więc już nic... Już koniec? Więc można z nim 
tak...? Tak nieludzko?

Strach. Nie, teraz już więcej niż strach; panika!
Przerażony, zdesperowany, ale też pchnięty nagle 

obudzoną nadzieją maniaka, podniósł głowę; kto 
następny? Szymura, oczywiście, jak zawsze, a potem 
Jagodziński, Marciniak, Ziółkowski, Walicki. I dzielni-
cowy. Dzielnicowy?

Dźgany strachem i przemieniającą się w strach 
nadzieją rzucał się ku nim kolejno; w koło, w krąg. 
Dał się ponieść wirowi myśli. Jednak był coraz słabszy, 
poruszał się coraz wolniej, jakby energia opuszczała 
go porcjami po kolejnym widoku obojętnej twarzy.

Wreszcie – doprowadzony do ostateczności, u gra-
nic wyczerpania – jęknął i uderzył. Uderzył tego, 
naprzeciw którego akurat stał i było mu obojętne, 
że tym człowiekiem jest dzielnicowy. Pięść weszła 
w ciało bez oporu, głęboko, aż po łokieć. Cios musiał 
być piekielnie mocny, lecz dzielnicowy nawet nie 
drgnął, pozostał obojętny.

Zmyślony wyrwał rękę z ciała i cofnął się zdjęty 
lękiem. I wtedy zobaczył niską grubą kobietę na 
kaczych nogach, kobietę z mięsista twarzą. Właści-
wie spostrzegli się jednocześnie. Kobieta natychmiast 
cofnęła się gwałtownie, obronnym gestem uniosła 
ramiona i rozdziawiając swe grube wargi wrzasnęła 
histerycznie: – Bydle!

Skoczył ku niej jak ku zbawieniu.
Jego kobieta zebrała go z podłogi jak kupę 

łachmanów, jak worek z ludzkiej skóry pełen luźnych 
kości – i nie bez trudu przeniosła na barłóg, gdzie 
zagrzebała go w pierzynie jak w szarej zaspie. Potem 
usiadła przy stole, przysunęła musztardówkę i butelkę 
i zaczęła metodycznie spijać bimber. Rozglądała się 
po piwnicy zatrzymując wzrok to na kupie węgla, 
to na barłogu, to na piecyku – i chyba nie myślała 
o niczym szczególnym. Chyba w ogóle nie myślała. 
Syciła swoje ciało alkoholem, a swój mózg obrazami 
rejestrowanymi przez wzrok.

Wstała, kiedy zabrakło bimbru, sprzątnęła ze sto-
łu patelnię i upchnęła ją w zlewie, zgasiła światło 
i legła na barłogu nie zdejmując ubrania. Przypad-
kowo trafiła ręką na butelkę, którą kilka godzin temu 
zagrzebała w betach. Zachichotała radośnie, wsłu-
chała się w zanikający chwilami oddech Zmyślonego 
i pociągnęła z butelki długi - długi łyk, po czym 
starannie zakryła ją i znów zagrzebała w betach. Na 
jutro, na kaca. Na kolejny dzień jak co dzień.

Kilka godzin później Zmyślony obudził się. Było to 
dosyć niezwykłe, bo jego organizm, nasączony al-
koholem do ostatniej tkanki, wciąż potrzebował snu, 
a mózg znajdował się w stanie silnej narkozy. Jednak 
kiedy Zmyślony usiadł, kiedy ruchem tym wstrząsnął 
bezwładnością mózgu, odniósł wrażenie, że zrywa 
się do biegu, że goni kogoś lub coś, goni z wysiłkiem 
o wiele większym od tego, jaki wkładał w uciekanie. 
Po dosyć długiej chwili dotarło do niego, że nigdy 
tego kogoś lub czegoś nie dogoni. Niestety nie miał 
żadnej szansy by zrozumieć, że gonił przyszłość, którą 
zamknął dla siebie na zawsze, przekraczając wszelkie 
możliwe progi.

Wstał bez konkretnego celu. Suszyło go strasz-
nie, więc najpierw podszedł do zlewu i długo gasił 
pragnienie. Nie zdołał go ugasić. Później z gwoź-
dzia wbitego w drzwi strącił swoje ubranie, wywlókł 
z mokrych spodni pasek, zrobił z niego pętlę i za-
wiesił na gwoździu. Przykucnął, oparł się plecami 
o drzwi, włożył głowę w pętlę i zawisnął na niej. To 
znaczy - chciał zawisnąć. Bo pasek miał jeszcze kilka 
centymetrów luzu, a Zmyślony już klapnął chudym 
tyłkiem na wysoką stertę mokrych łachów. Spróbował 
zastanowić się nad sytuacją i to go tak wyczerpało, 
że zasnął na siedząco, z głową przechyloną, z brodą 
wspartą na twardej obroży paska.

Rano kobieta nie okazała zdziwienia na widok 
sceny pod drzwiami. Cóż, była przyzwyczajona: jej 
mężczyzna nie pierwszy raz próbował przekroczyć 
ostatni próg, jaki jeszcze miał przed sobą.

Zbigniew Wilczyński
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Tupot kroków na schodach
tupot kroków na schodach. zamykam w pośpiechu
drzwi. przez judasza ukrytego pod czaszką próbuję
podejrzeć krój munduru . nie ma już naszych.
ciemno. ktoś zgasił światło. wszędzie
są tylko obcy. czają się na ulicach w domach w szafach
i pod łóżkiem. pod moją skórą i za paznokciem. patrzę w lustro
a tam ktoś grozi mi palcem. na ulicy tyraliera szarych ludzi
naprzeciw armii z karabinami załadowanymi ostrą amunicją
haseł. padają pierwsze trupy i długie serie obietnic
bez pokrycia.

na schodach tupot kroków. zamykam się pod czaszką.

Plaga dzikich zwierząt
miasto jest pełne dzikich zwierząt przywołanych z lasu.
wałęsających  się po ulicach jak porażone wścieklizną
stada bezdomnych psów lub kryjących się  w swych norach
za ekranami telewizorów. nieważna rasa sort gatunek. każdy
ostrzy zęby gotów uderzyć z ziemi powietrza zza ekranu
czy z mównicy. każdy buduje klatki
aby się w nich chronić lub zamykać innych. miasta
powoli wyludniają się ustępując miejsca dzikim lokatorom. teraz
oni rządzą ustanawiają prawa i bezprawia. to ich
 
pięć minut. później powrócą rakarze i wyłapią chore zwierzęta.

Budzik z opóźnionym zapłonem
budzik z opóźnionym zapłonem wciąż tyka. nie śpię.
czuwam. w pokoju obok ktoś nerwowo szura
łapciami. też nie śpi. kto z nas pierwszy odnajdzie
zapalnik. kto uruchomi kto zgasi? słyszę kroki
pod drzwiami na ulicy. jedni czekają drudzy się kryją.
jeźdźcy apokalipsy zdezorientowani zatrzymali na chwilę
rumaki. podchodzę do nich i karmię je
suchym chlebem trzymanym na wszelki wypadek. może

to właśnie ten moment …

Tadeusz Zawadowski
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Jaskinia
wyszedłem z jaskini ale na zewnątrz nie było już ludzi. pozostały tylko
na ścianach ich cienie. porozrzucane ogryzki idei. wszystko
okazało się nieprawdą. marzenia o wolności kolejnym niespełnionym
snem. błąkałem się po ulicach przepełnionych pustymi
hasłami niczym po olbrzymiej szatni pomiędzy porozwieszanymi
płaszczami i kurtkami. szukałem pośród nich choćby śladu
ludzkiego zapachu ale odnaleziony przypominał bardziej
zwierzęcy. olbrzymi megafon wzywał do akcji nieposłuszeństwa. drugi
formował szyki uzbrojonych robotów. wróciłem do jaskini i nazwałem ją

domem.

Pomniki
przyglądam się z niepokojem procesowi burzenia
pomników i w ich miejsce stawiania jednego.
zwielokrotnionego. przypomina to czas
gdy ze wszystkich ścian uśmiechał się do nas
- choć nam wcale nie było do śmiechu – jeden portret.
każda epoka ma swoich burzycieli i piewców kultu
nowych totemów. mieli ich już ludzie pierwotni. z uwagą

przyglądam się twarzom budowniczych pomników.
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Grafika Szczepan Szotyński
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Andrzej Dudek-Dürer to z pewnością artysta znany, inter-
dyscyplinarny - współczesny – to rzeźba żywa! – artysta 

niezwykły ciągle kreatywny – obecny, także poza granicami. 
A debiutował pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego 
wieku. Dziś wiadomo, że podwalinami dla jego sztuki au-
torskiej, jej wykwitu twórczego, było - z jednej strony duże 
zainteresowanie kulturą Wschodu oraz wiara w reinkar-
nację. Z drugiej strony przyszła fascynacja wielkim artystą 
renesansowym Albrechtem Dürerem. Andrzej początkowo 
założył, że podejmie autorskie eksperymenty ze szlachetnymi 
technikami graficznymi, a także szeroko pojętą fotografią, 
a nawet muzyką własnej kompozycji. Później postanowił 
także uzewnętrznić swoją sztukę szerzej w wielofazowym 
cyklu life performance, a nawet wykonał własnoręcznie 
sitar instrument muzyczny i na nim zagrał na swoich spo-
tkaniach wernisażach...

- Andrzej Dudek już w latach sześćdziesiatych ub. 
wieku podjął pierwsze próby wytwarzania papieru 
własną metodą. Już na pierwszych rytach zaczął 
eksperymentować z własnym drukiem oraz grafiką, 
także w sitodruku. Również w tych latach rozpoczął 
trwający do dzisiaj wielofazowy cykl performance 
pod nazwą: Sztuka Butów – Sztuka Spodni. Odtąd 
zamierza i podporządkowuje swoje życie całkowicie 
istocie sztuki szeroko pojętej.

Zamierzył po czasie, że w swojej niezależnej twór-
czości będzie posługiwał się różnymi środkami wypo-
wiedzi: fotografią, zapisami filmowymi, wideo, grafiką 
różną, słowem, dźwiękiem, osobą własną jako żywą 
rzeźbą. Reprezentuje on dziś jedną z najbardziej konse-
kwentnych i zarazem radykalnych postaw twórczych 
w polskiej sztuce – Tak złożoną postawę twórczą An-
drzeja Dudka cechuje synkretyzm religijny i duchowo 

Zbigniew Kresowaty

istota rzeźby żywej
- mistyczny. Prezentacje twórcze odwołują się do 
systemów religijno-filozoficznych Wschodu i Zachodu, 
a czasem, co jest ciekawostką, praktyki szamańskie. 
Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich 
przedstawicieli wyjątkowego performance, nie tylko 
w kraju, ale i za granicą.

Na czym polega twórczość artysty Andrzeja Dud-
ka? - jak przebiegała jego droga twórcza? – Uwierzył, 
że jest żywą inkarnacją renesansowego artysty drze-
worytnika i miedziorytnika, grafika i malarza Albrechta 
Dürera. Całą istotę sztuki skupił na własnej postaci, 
kontynuując rewolucyjność i innowacje podobnie 
jak na swoje czasy Albrecht Dürer. Należałoby spy-
tać artystę dlaczego sięgnął do twórczości wybitnej 
postaci okresu renesansu? – Zatem w jaki sposób 
odkrył Go w sobie? – Otóż wygląd zewnętrzny Al-
brechta i Dudka jest prawie identyczny - to jedno, 
a po drugie - działania równie eksperymentalnie, 
ciekawe i cenne co do Albrechta Dürera, choćby 
z autorskim drukiem miedziorytniczym oraz prezen-
tacji graficznych i drzeworytniczych było to jak na 
tamte czasy bardzo ekspansywne, począwszy tak-
że od własnego wytwarzania papieru - po trzecie 
zafrapowały artystę Andrzeja Dudka wszystkie inne 
działania bardzo oryginalne mistrza Albrechta, po-
kazując go za życia w krasie pomnikowej. Przypo-
mnijmy, że urodził się w Norymberdze w 1471 roku 
jako wybitny talent. Dziś Andrzej Dudek- Dürer to 
również wyjątkowo rewolucyjny artysta, działający 
ponad 57 lat, żyjący we Wrocławiu. Wprowadził do 
swej teorii wiele przedsięwzięć nie tylko tych w/w, 
ale i po czasie własnoręcznie wykonany i używany 
instrument kultury hinduskiej sitar, do oryginalnej kre-

acji dźwiękowej, co jest rewelacją wprowadzającą 
stricte duchowe działania... Odwiedził on także ten 
kraj. Wiele prezentacji performance było z udziałem 
tego instrumentu, grał także w otoczeniu wielu swoich 
prac plastycznych na wystawach np. w BWA we 
Wrocławiu i w innych ośrodkach kulturalnych w Polsce 
i poza granicami...

Ogólnie wydaje się, że Andrzej Dudek chciał, 
jakby na nowo oznajmić wszem i wobec, że postać 
Albrechta Dürera objawia się w nim i podświadomie 
jakby nawołuje do innowacji  oraz że jest obecna 
i cenna intonuje kontynuację od czasów reformacji 
wiary oraz zawiaduje człowiekiem metafizycznie. Po-
stanowił zatem wejść eterycznie całym sobą w taką 
twórczość. Przypomnijmy że  Albrecht Dürer na swo-
ich drzeworytach przedstawił własne wyobrażenia 
scen biblijnych, w tym męczeństwo świętych i ich 
rodzaje i historie, jakby w szczegółach, pokazał także 
stan ducha tamtego okresu,  kontynuując pewnego 
rodzaju uduchowione cykle, rozpowszechniając je,  
narażając się niejednokrotnie wielkim ówczesnym. 
Ja pamiętam niektóre działania Andrzeja Dudka 
– Brał on na przykład reprodukcje, lub kopie rycin 
mistrza i zgniatał je w kulę wekując je w szklanych 
słoikach, jako zapasy(?), chcąc jakby zachować myśl 
twórczą? Albrechta, czasem rozwijał je ponownie 
(po zgnieceniu) prostował wkładając w pod szkło 
jako obraz - uzyskiwał tym sposobem płaskorzeźbę 
- zmęczenie uwypuklone? – raczej odrodzenie dzieła 
w innej formie, gdyż papier już nie wrócił na swoje 
miejsce, a scena została jakby utwardzona żylastymi 
odgnieceniami jako płaskorzeźba – Czuł wyraźnie 
taką potrzebę szczerej kreacji i kontaktu ze znany-
mi dziełami mistrza... Odkrył, że człowiek tworzący 
rzeczy,  egzystujący duchowo w świecie i wyróżnia-
jący się podobną kreacją i wyglądem jak Albrecht 
Dürer i równoległą estetyką wyglądu staje się „żywą 
rzeźbą”, zwłaszcza wtedy, gdy naprawdę uwierzy 
w to co tworzył mistrz- On sam jako Dudek - Dürer 
to dziś postać - monolit – żywe medium – rzeźbi czas 
teraźniejszy bardzo oryginalnie całym sobą, zgłębia 
pomysły dla swej sztuki.

Okazuje się, że wygląd artysty Andrzeja Dudka 
podobny staremu mistrzowi stanowi także klucz do 
jego autorskiej fotografii artystycznej, jej prezentacji 
- To także oznajmianie swoich możliwości przedsta-
wienia trójwymiarowej rzeczywistości w dwuwymia-
rowym obrazie co pokazał w sztuce fotografii. Klucz 
poznania konsekwentnej postawy tutaj i teraz – Nie-
zmienne atrybuty wyglądu artysty to: pokaźna broda, 
pofałdowana odzież, wielokrotnie łatane skórzane 
obuwie, jakby z kilku stuleci o kilku podeszwach jak 
wyrzeźbione - pantofle ponadczasowe, wyglądające 
jak z marmuru żylastego, choć skórzane to jednak 
używane non – stop pantofle odkupione spartański-
mi misjami wędrowca, naprawiane po stokroć, po 
wielokroć łatane spodnie - łata na łacie i skromny 
spokój, pogoda ducha – to scalony Andrzej Dudek 
Dürer - to postać świątka(?) – Poczynię tu pewną 
dygresję: Kiedyś Tadeusz Różewicz po spacerze w Par-
ku Południowym na Krzykach, gdzie blisko mieszkał, 
napisał wiersz, który opowiadał z autopsji o świętym, 
wiersz pt. Spotkałem Go. Pisze poeta, jak szedł ścieżką 
parkową – i ujrzał świętego jak spał na ławce, wiersz 
oddaje klimat tego dziwnego spotkania ze świętym 
Piotrem – jednocześnie obrazuje pewną wyjątkowość, 
bo opisał poeta ubiór śpiącego w południe na ławce, 
jakby ten przywędrował zza światów: ubranie podarte 
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skrojone na epokę początku naszej ery – Pielgrzym(?) 
z dziurawymi fioletowymi rękawiczkami, głowa z dłu-
gimi siwymi włosami – spadek po Chrystusie? – czy 
to Skała - a może Opoka wieku?... Otóż działanie 
Andrzeja Dudka, jego obraz i imaginacje twórcze 
- określiła synonimem własnym znająca go ze stro-
ny duchowej osobiście poetka Marianna Bocian: to 
JEDNIA! - odrzekła . Andrzej Dudek to artysta wierny 
sobie, jednocześnie ten, KTÓRY przemierzył świat od-
krywczo osobowoodważnie...

Artysta przez całe życie zbiera ważne dla siebie 
przedmioty znaki czasu, szczególnie cieszy się gdy 
mają one na sobie monogram lub wizerunek odcisk 
swego mistrza – Pamiętam jak sam obdarowałem 
go talerzem z cynkalu z płaskorzeźbą i monogramem 
Albrechta Dürera, wręczając go, zamiast kwiatów 
Andrzejowi na jego wystawie – ucieszył się był ogrom-
nie. Ale bardzo intrygujący jest zamysł i realizacja 
powstania cyklu wekowania w słoikach: reprodukcji 
prac Albrechta Dürera, cykl tworzący swoiste archi-
wum na styku przeszłości i teraźniejszości... Andrzej 
Dudek – Durer całe swoje życie chodzi w jednych 
butach i spodniach w których objechał świat oraz 
w jednych spodniach, które na różne sposoby foto-
grafuje, przedłuża im życie i byt.

Natomiast twórczość kompozytorska Andrzeja 
Dudka- Dürera jest także ważna, bo wiąże się z tra-
dycjami duchowymi kilku stron świata, być może 
najbardziej, jak podkreślam hinduistyczną wokacją, 
z instrumentem  sitar. W 1974 r. Andrzej wykonał sitar 
i zagrał na nim. Była to muzyka niezwykła ponadcza-
sowa przenikająca na wskroś - Kiedyś zagrał tak samo 
John Lenon na sitar swojego przywódcy duchowego 
w Indiach... Twórczość autorska kompozytorska An-
drzeja Dudka – wydana w szeregu dyskach, użyta w  
performance z dziełami wokół zgromadzonymi jest 

prezentacją, nader wyjątkową, która ma na celu 
przypomnienie o istnieniu czystości wiary - wiary w ist-
nienie dalszych wymiarów istnienia... Andrzej uważa, 
że ma właściwą wiedzę do takiej imaginacji twór-
czej i uzasadnioną predyspozycję duchową. Tworzył 
(swego czasu  wcześniej) takie kolarze o charakterze 
zmysłowo duchowym, tworzył ich nastrój  spokoju i nie-
skończoności, grał kolorami i szeregiem przenikania 
świateł. To samo czynił w fotografii przenikając przez 
otoczenie sobą, grał światłem i eksperymentował 
z wizualizacjami świetlnymi, Kiedyś robił wizualizacje 
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śladów chodu ludzkiego na podłodze drewnianej  
posypanej wokół mąką, podświetlał te ślady pokazu-
jąc że to przejście duchów – nas juz nie ma, jest ślad 
- zostanie po człowieku odcisk... Innym razem  artysta 
poszukiwał swojej obecności w świecie zwierząt. To 
np. cykl z nosorożcem w pancerzu, z małą postacią 
siebie obok nosorożca . Jego twórczość przechodziła 
inne fazy, ale zawsze ezoterycznie, a także w dużej 
mierze fazy znaku mistycznego.

Najważniejsze cykle prac artysty od roku 1970:
W 1973 roku powstają ważne prace fotograficz-

ne Andrzeja Dudka - Dürera składające się na cykl 
Ukrzyżowanie. To fotografie zrealizowane po śmierci 
brata i ojca artysty, na których przedstawiał siebie 
jako ukrzyżowanego, stały się one osobistą wypowie-
dzią na temat cierpienia i sensu bytu, ale nie jako 
bunt. To zajęcia fotografią, jakby badanie duchowe 
możliwości przedstawienia wymiaru bytu i jego losu.

W latach 1973-74 powstają Autoukrzyżowania 
z nagim ciałem artysty w pozie Chrystusa na krzyżu. 
Cykl ten w odróżnieniu od wcześniejszych prac wzbo-
gacony został o codzienne przedmioty, pojawiające 
się jakby przypadkowo obok zastane.

W latach 1977 roku powstaje seria fotomontaży 
ze zwielokrotnioną głową artysty z figurami ukrzyżo-
wania.

W 1974 r. własnoręcznie wykonał instrument sitar 
i odtąd niejednokrotnie wykorzystywał go w swoich 
licznych performance. Nagrał profesjonalne krążki 
z tą muzyką.

W 2002 r. wystąpił  na płycie Fiu fiu..., Lecha Ja-
nerki.

W 2014 rozpoczął współpracę z Jarosławem Pi-
jarowskim.

Wystąpił między innymi w Widowisku Heaven on 
Earth Live in Mózg w Klubie Mózg. Jego twórczość 
kompozytorska, ale też performatywna wiąże się, jak 
już wspomniałem, z tradycjami wierzeń, głównie z nie-
zwykłym sitar, który wywołuje niecodzienne duchowe 
pokłady idące w świat ponadczasowy,  przynależny 
jedynie człowiekowi otwartemu na dobro i sens ży-
cia w skromności. Przynależny także innym wymiarom 
i formom egzystencji.         

Można bardzo wiele i sugestywnie mówić, a nawet 
dyskutować, o niezależnym działaniu tego niezwykłe-
go artysty i zaryzykować powiedzenie, bo sztuka ta 
była i jest pewnego rodzaju oznajmieniem różnorodnej 
obecności jako humanum – docta – To także wiara 
w cel sztuki, należy powiedzieć: nikt tylko Sztuka uratu-
je świat. Można porównywać działania Andrzeja Dud-
ka z twórczością rewolucyjną Jerzego Grotowskiego, 
który tworzył równie niepowtarzalny autentyczny teatr 
począwszy od „Rzędu Dusz” po teatr badań z żywymi 
rzeźbami w ruchu i głosie... Grotowski także odczuł 
na sobie zew duchowości nie tylko hinduistycznych 
wierzeń, wędrował do mistrzów duchowych – a kiedy 
przyjechał był już innym człowiekiem, bez krawata 
i garnituru - zaadoptował do badań w swoim Labo-
ratorium kulturę ponadczasową i wiarę w nią... Zada-
niem artysty jest stworzenie pewnego rodzaju układu 
kontaktu między tym co duchowo okazane - a tym co 
materialnie komunikowane – To wzajemne przenikanie 
metafizyki z wewnątrz w przestrzeń zewnętrzno - fizycz-
ną świata otaczającego i powrót po nowy oddech, 
czasem za cenę samego synkretyzmu.

- Twórczość Andrzeja – Dudka jest na pewno inte-
resująca, bardzo oryginalna i jedyna na niwie Sztuki 
świata.

Zbigniew Kresowaty
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Przedmowa
Opowiadanie jest echem losu jednego z żołnierzy Wi-

leńskiego Okręgu AK o pseudonimie „Mrok”. Początkowo 
jego dowódcą był „Kmicic”, a następnym „Łupaszko”. 
Po rozformowaniu Brygady w lipcu 1944 roku wraz z ko-
legą podjął nieudaną próbę przebicia się do Lasów 
Augustowskich. Kolega zginął, jego więziono w Mińsku 
i skazano za „zdradę ojczyzny” na 10 lat pracy w obozie 
na wschodzie Rosji.  Wrócił do Polski w 1956 roku. Zmarł 
w Tychach w 1999 roku.

14 października 2011 roku nad Amurem, w rejonie 
skoworodzkim zatrzęsła się ziemia. Skutki były odczuwalne 
w Chabarowsku, Birobidżanie i chińskim Heihe. Epicen-
trum znajdowało się pod wioską Tachtamygda.

Wioską? Nie, pod resztkami łagru lub pod osadą dla 
byłych nadzorców.

Tachtamygda oznacza: Stój-Śmierć!
Kto, kogo i dlaczego ostrzegał przed wkraczaniem 

na tereny po północnej stronie rzeki? Wokół tajga i ba-
gna, a jednak o panowanie nad tą nieprzyjazną krainą 
toczono boje. Nadamurska ziemia najwidoczniej polubiła 
trupie znamię, w różny sposób była mu przez lata wierna, 
a obecnie dała znać o kolejnym groźnym obliczu.

***
Stukot. Koła wybijały o szyny stalowy rytm, przy okazji 

licząc połykane kilometry, tysiące kilometrów w drodze 
z Dalekiego Wschodu do Moskwy. Ona i on. Siedzieli 
zamyśleni z obu stron okna. Próbowali zgrać myśli z kie-
runkiem, w którym podążał pociąg, ale myśli z uporem 
biegły w stronę przeciwną. Za szybą migał realny świat, 
w którym dominował teren górzysty i leśne ostępy. Tania 
usiłowała przypomnieć sobie, czy tak samo wyglądał, 
gdy jechała z matką do dalekiego domu, domu bez 
babci, ojca i sióstr. Gdy zapadła decyzja o przepro-
wadzce, nie była zaskoczona. Ojca widywała raz na 
jakiś czas, po wybuchu wojny właściwie prawie wcale, 
starsza siostra zaszła w ciążę podobno z Gruzinem, więc 
wyjechała szukać go w Gruzji, drugą siostrę jeszcze przed 
zawieruchą zabrał do siebie wuj z Moskwy, a matce 
zaczęto zlecać ważne zadania, ostatnio daleko za Bajka-
łem. Po jej wyjeździe babka zaczęła narzekać i kląć na 
matkę. Przy każdej okazji do znudzenia mówiła to samo: 
„Czerwona suka! Przyjechała niby nam robić dobrze, 
a zrobiła sobie. Tak długo podchodziła porządnego 
syna, aż urodziła trzy dziewuchy, które mnie wrzuciła 
na łeb. Co mogłam zrobić, no co? Ona mogła. Mo-
gła nawet wsadzić mnie do tiurmy, a ja co? Przecież 
jestem zwykłą Cyganką, którą nawet Kazach zostawił. 
Ale teraz jestem stara i wszystko mi jedno. Niech zabiera 
ostatnią, suka jedna, niech pomyśli o niej, a nie tylko 
o ruskiej zarazie”.

W szkole było Tani nawet dobrze. Musiała do niej 
chodzić, bo to rozkaz matki, a babka przecież się jej 
bała. Z nastaniem wakacji stało się; w końcu wyruszyła 
do nowego domu. Wiedziała, że droga będzie daleka, 
że świat będzie wyglądał inaczej oraz że wreszcie będzie 
mogła przytulać się do tej, do której tęskniła.

Mijane tereny różniły się od zapamiętanych. Prawdo-
podobnie zmęczenie i znudzenie podróżą zrobiło swoje. 
Wiedziała, że przed laty bardzo chciała przypomnieć 
sobie bajki Puszkina, które przekornie dopiero teraz wy-
skoczyły z głowy, co ją zdziwiło. Zanurzona w swoich 
myślach przysypiała.

On nazywał się Feliks. Mówił o sobie Felek, bo taka 
forma imienia kojarzyła mu się z wesołym zawadiaką. 
Siedział bez ruchu i zachłannie obserwował świat za 
oknem, pytając siebie, czy to możliwe, że już kiedyś 
mijał te pagórki i lasy. Wtedy walczył z przerażającym 
chłodem ziejącym ze szpar w ścianach wagonu do 
przewozu towarów i ludzi przeznaczonych na zatracenie. 
Jechał do Tachtamygdy. Domyślał się, że droga wiedzie 
na Syberię, bo był Polakiem, a wysyłali go Rosjanie, ale 
takiej nazwy nie znał. Także wtedy po raz pierwszy po-
myślał, że nadano mu dobre imię: Feliks – ten, którego 
los powinien być szczęśliwy. Był, bo nie skazano go na 
śmierć; był, bo na rozdzielczej stacji w Smoleńsku nie 
skierowano go na Kołymę; był, bo w porę zoriento-
wał się, że trzeba bezwzględnie walczyć o każdy dzień, 
o każdą chwilę. Podróż trwała bardzo długo. Miał czas 
na przemyślenia, na szukanie odpowiedzi, czy odbywa 
karę za grzechy, czy tylko los poddaje go próbie cha-
rakteru lub odporności organizmu. Miał dwadzieścia dwa 

Danuta Gil-Łowkis
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lata, z perspektywy bydlęcego wagonu lata piękne jak 
marzenie, lata, które utrwalał w pamięci, bo w nich 
widział potężny bodziec do walki o przeżycie. Tajga, 
widział ją przez szparę. Jechali. Jeszcze trochę, jeszcze 
dzień lub dwa i gdzieś tam stanęli. Część z nich załado-
wano na ciężarówki, a strażnik krzyknął: „No, maładcy! 
Prijechali nad Amur. Wy uże doma”. Gdy przypomniał 
swoją radość, skrzywił się. Wtedy wiedział jedynie, że 
to południe, a nie północ Rosji, później dowiedział się, 
że są na terenie wiecznej zmarzliny, gdzie temperatury 
zimą przekraczają minus sześćdziesiąt stopni Celsjusza 
i że otaczają ich bagna i tajga. Świadomość owego 
„domu” była jednak pocieszająca, bo skończył się ko-
lejny etap niepewności, w rezultacie czego mógł skupić 
uwagę na rozeznaniu sytuacji i ocenie współwięźniów 
oraz nadzorców.

– Pielmieni...! Bułoczki...! Wareniki...! – krzyczeli pod 
oknami wagonów obnośni sprzedawcy. Wybór był duży, 
od ryb po słodkie ciasta i popularny kwas chlebowy. 
Każdy potrzebujący zdążył się zaopatrzyć, ponieważ 
postój przedłużał się, podobno przez niedźwiedzie. Feliks 
po starannym przeliczeniu pieniędzy kupił pieróg z ka-
pustą i dwie porcje kołdunów. W wagonie bez wydzie-
lonych drzwiami przedziałów bezładny gwar w czasie 
zakupów powoli przeradzał się w czytelne rozmowy. 
Ożyła wspólnota podróżujących. Niektórzy częstowali 
jadłem, inni wódką, jakiś mężczyzna zaczął śpiewać, 
a jeden z siedzących w jego pobliżu natychmiast do-
łączył drugim głosem.

Obudzona z drzemki Tania nie była głodna. Jadła 
wolno, zastanawiając się, czy w europejskiej części kraju 
spotka gdzieś specyficzny, dalekowschodni smak rosyj-
skich potraw. Jedząc, przypominała dom na Dalekim 
Wschodzie.

Na trasie kolei transsyberyjskiej jest miasto Skoworo-
dino. W jego pobliżu usytuowano gułag Tachtamyg-
da skupiający siłę roboczą potrzebną do stworzenia 
dodatkowego połączenia kolejowego z Pacyfikiem, 
nazwanego Bajkalsko-Amurską Magistralą. Z racji pro-
wadzonej przez Stalina polityki była to ważna budowa, 
więc należało nadzorować wykonawców robót przez 
ludzi partii. Właśnie w tym celu przysłano mamę Tani. Na 
miejscu otrzymała mieszkanie w bierwionowym domku: 
duży pokój z wnęką kuchenną oraz drugi, mały, na 
różne zimowe zapasy.

Tanię warunki nie zaskoczyły, znała je z opowiadań, 
ale o specyficznym zapachu unoszącym się w mieszka-
niu – ni to drewna, ni ziół – nigdy nie słyszała. Z czasem 
przyzwyczaiła się do niego, a nawet polubiła.

Po przyjeździe matka z córką spędziły razem tylko 
lato. Do mamy dość często wpadał jej przyjaciel, wujek 
Alosza, który z początkiem roku szkolnego zawiózł Tanię 
do odległego o ponad sześćset kilometrów Błagowiesz-
czeńska, do szkoły z internatem. Decyzja o kolejnym 
rozstaniu bardzo ją rozczarowała. Pojawiło się pytanie: 
dlaczego tak musi być? Raz zagadnęła o to matkę, 
ale w jej wyjaśnieniach dominowało kłamstwo, więc 
szukanie odpowiedzi tą drogą nie miało sensu.

Gdy w Rosji zwyciężyła leninowska rewolucja, matka 
miała siedemnaście lat. Mieszkała w Moskwie, w której 
wrzało. Ona znalazła się w środowisku zafascynowanych 
hasłem równości i sprawiedliwości społecznej. Była dum-
na ze swego kraju, bo pomyślał o biednych ludziach. 
Niebawem z młodziutkiej dziewczynki wyrosła oddana 
sprawie działaczka partyjna. Do Kazachstanu wysłano ją 
tuż po okrzepnięciu nowej władzy, bo w tym kraju wciąż 
coś się działo. Jej zadaniem było obserwowanie reakcji 
tubylców na zmiany, nic więcej, dlatego urządziła się 
tam, wyszła za mąż i urodziła córki. Sielankę zaburzyła 
wojna. Mąż zniknął, a ona w środku zawieruchy dostała 
polecenie wyjazdu na wschód, które uzupełniono pe-
peszą i dobrą radą, by nie rozstawała się z nią na krok. 
Podobno matka nie była zdumiona, bo przecież ciągle 
słyszała, że wszyscy chcą jej kraj zniszczyć i że wróg jest 
wszędzie, także na wschodzie, gdzie Japonia z uporem 
dążyła do zajęcia części lądu.

Tani najwięcej o matce – tyle że złośliwie – opowia-
dała babka, ale z grubsza mówiła prawdę. Też od niej 
dowiedziała się, że w Moskwie ma bogatego wujka, 
matki brata. Czasami do nich pisał, jednak zdjęcia nie 
przysłał.

W wagonie przycichły rozmowy. Jeden z podróż-
nych, prawdopodobnie zwykły łgarz, skupił wokół siebie 
jadących, opowiadając barwnie o życiu na odludziu 

i o spotkaniu z tygrysem. Zainteresowani relacją podeszli 
w pobliże gawędziarza. Tania i Felek zajęci byli własny-
mi myślami. On nadal gapił się w okno, w ciemność, 
z głębi której wydobywał wspomnienia nocy spędzanych 
w tajdze, w ziemiankach. W nich więźniowie pracujący 
przy budowie BAM-u nabierali sił do pracy prowadzo-
nej w świetle dnia lub umierali. Patrzył w ciemną cze-
luść i przypominał Kostię. Może jemu zawdzięcza życie, 
a może szczęśliwemu losowi.

Więźniowie z Tachtamygdy byli wykorzystywani do 
najcięższych i najbardziej niebezpiecznych robót przy bu-
dowie kolei oraz do stawiania z okrąglaków drewnianych 
chat, by można było zaludniać teren zapomniany przez 
Boga i skrajnie nieprzyjazny człowiekowi. To były niemal 
syzyfowe prace, ponieważ z nadejściem lata budowle 
stawiane na wiecznej zmarzlinie, na której trudno określić 
głębokość stałego podłoża, pochłaniało bagno.

Łagier był dla Felka zbiorowiskiem więźniów trudnych 
do rozszyfrowania, ponieważ nie znał klucza, w myśl 
którego zostawali przestępcami. Politycznych, jeńców 
wojennych i kryminalistów łatwo było rozpoznać, ale 
co tu robili żołnierze Armii Czerwonej, towarzysze partyjni 
całym sercem wierzący w swą partię i jej przywódcę, 
dobroduszni chłopi z różnych republik oraz tutejsi? Kostia 
to jeden z takich. Prawdopodobnie był myśliwym. Słabo 
znał język rosyjski lub udawał, że go nie zna. Nadane 
mu przez władzę imię przyjął, ale nie pozwalał dołą-
czać imienia odojcowskiego, twierdząc, że go nie ma. 
Kostia był potężnym, dobrze umięśnionym blondynem 
o mongolskiej twarzy. Polubił chudego współtowarzysza 
robót. Sympatia pojawiła się niespodziewanie, prawdo-
podobnie przez zauroczenie Felka tajgą. Gdy na połów 
przychodziły nad rzekę niedźwiedzie, nadzorcy ogłaszali 
przerwę i ciszę. Łagodnie wyglądające zwierzęta były 
groźne, a od pewnego czasu nakazano skrupulatnie 
liczyć zdolnych do pracy. To był czas, gdy młody przy-
bysz z Polski dostrzegł otaczające ich piękno, w którym 
znalazł pocieszenie i sens pobytu na Syberii. Kostia za-
uważył zachwyt i od tego dnia zaczął go uczyć, jak przy 
pomocy roślin rosnących w obrębie prowadzonych prac 
można wzmocnić organizm lub zachować własne zęby. 
Z nadejściem zimy zmieniono zarządców łagru. Nowy 
naczelnik zwiększył głodowe porcje żywnościowe, pew-
nych więźniów wycofał do obozu, do szycia cieplejszych 
ubrań, a kilku przekazał stolarni, do której dostał się Felek. 
Jedzenia wszędzie było mało, lecz w łagrze pojawiało się 
regularnie, a nadto miał lekką pracę w pomieszczeniu 
pachnącym drewnem i nie budził się obok trupów.

Pociąg w drodze na zachód przemierzał tajgę i wciąż 
śpiewał swą rytmiczną melodię, Felkowi zaczęły puchnąć 
nogi. Gdy co bardziej towarzyscy pasażerowie przeszli 
do dalszych przedziałów, skorzystał z pustej ławki, po-
łożył się, wpychając pod nogi tobołek z potrzebnymi 
w czasie podróży drobiazgami, i próbował uciec od 
przykrych myśli.

Zwinięta w kłębuszek Tania raz zasypiała, raz otwierała 
oczy. Był w niej lęk, który starała się zagłuszyć miłymi 
wspomnieniami. Nauka w szkole ogólnej zakończyła się 
w chwili ogłoszenia końca wojny w Europie, ale nie u nich. 
Na wschód, jakby na przekór ogłoszonemu pokojowi, 
zaczęto przysyłać oddziały żołnierzy, ponieważ należało 
ostatecznie rozwiązać sprawę Mandżurii. Z racji zaistnia-
łego napięcia mama uznała, że córka powinna szybko 
nauczyć się czegoś konkretnego, więc zapisała ją do 
szkoły zawodowej, którą – po unormowaniu się sytuacji 
na granicy z Chinami – Tania rzuciła i podjęła studia pe-
dagogiczne. Ten czas wspominała dobrze, bowiem życie 
w najważniejszym mieście rejonu było ciekawe. Należała 
do Komsomołu, miała dużo przyjaciół, urządzali potań-
cówki, spotykali się, by snuć plany na przyszłość. Gdy 
była na ostatnim roku, umarł Stalin. Wraz z jego śmiercią 
nawet w życiu Tani zamknęła się pewna epoka.

Ktoś zauważył, że trzeba się trochę przespać, bo ze 
świtem będą w Ułan-Ude, za którym tylko dwa kroki do 
Bajkału. Ktoś inny, jakby na pożegnanie, zanucił Bradzia-
gę: „Na stepach za dzikim Bajkałem”...

W wagonie zaległa cisza. Słowa o katorżniku wy-
wołały zadumę, poruszyły. Uciekinier z piosenki chciał 
wrócić do kraju, ale w zniewoleniu zapomniał nawet 
kim jest i kim był. Czyżby wielu jadących znało ten los? 
Felek wprawdzie nie uciekał, ale był w drodze do domu 
i miał podobny problem. Przed laty zabrano go z terenu, 
który w czasie wojny zagarnęła Rosja, był więc pewien, 
że tam ojczyzny nie znajdzie, że musi jej szukać w sercu 
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i w polskich słowach, które powinien przywołać, przypo-
mnieć ich melodię i znaczeniowy horyzont. Instynktownie 
zaczął recytować „Pana Tadeusza”. Zawsze miał dobrą 
pamięć i zawsze był próżny. Chciał zaimponować kole-
gom, więc przyjął zakład, że w czasie wakacji nauczy 
się całego poematu. Zakład przegrał, bo wyklepał tylko 
sześć z dwunastu ksiąg, ale zapamiętane strofy okazały 
się skarbem, ponieważ bez względu na triumf zła przy-
pominały, że cudowny świat jednak istnieje.

Tanię zajmował inny problem. Po otrzymaniu dyplo-
mu wróciła do matki, do Skoworodino i podjęła pracę 
w szkole. W tej miejscowości nie miała przyjaciół, a nawet 
towarzystwa matki, która często wyjeżdżała nadzoro-
wać budowę. Żyjąc w samotności, przeważnie czytała 
i rozmyślała o opisywanym, bardzo dalekim od jej życia 
świecie, jednak od czasu do czasu musiała zająć się 
sprawami domu. Z końcem lata postanowiła zrobić na 
zimę przetwory z zielonych pomidorów, które nigdy tu 
nie dojrzewały, lecz zaczęło jej coś dolegać. Choroba 
rozwinęła się błyskawicznie. Gdy straciła przytomność, 
zawiadomiono matkę. Ze względu na organizm nieprzy-
stosowany do warunków klimatycznych do zdrowia po-
wracała z trudem. W trakcie rekonwalescencji przyszedł 
w odwiedziny Alosza. Zapamiętała tę wizytę i urywek jego 
rozmowy z matką. Siedząc przy stole, popijali herbatę 
i roztrząsali wciąż niepewną sytuację po śmierci Stalina. 
Alosza zapytał, czy mama wie, że zbliża się czas zwol-
nień wielu więźniów z dziesięcioletnim wyrokiem, w tym 
Polaków, no i co będzie z BAM-em, ponieważ chodzą 
słuchy, że budowa stanie na dobre. Dalszego ciągu 
rozważań Tania nie śledziła. Zaczęła myśleć o Polsce, 
o kraju, który ma wielu ciekawych ludzi. Z taką opinią 
pierwszy raz zetknęła się w Błagowieszczeńsku. Tam mó-
wili, że każdy Polak, który znalazł się na Syberii, jest jak 
graf – kulturalny, mądry i elegancki.

Felek też myślał o Polsce, przede wszystkim o tym, 
czy uda mu się wydostać z Rosji. Jechał z Syberii do Mo-
skwy, więc osiągnął wiele, ale droga wciąż była daleka, 
nawet do Uralu, a tym bardziej do celu. Myśli, którymi 
żył każdego dnia zsyłki, były niezmienne: jak przeżyć 
i wydostać się z okrutnej ziemi? Miesiąc przed końcem 
wyroku został wezwany przez zastępcę zastępcy, ale 
człowieka ważnego. Zanim zaczęli rozmowę, ów ważniak 
wertował Felka dokumenty. Przewracał kartki, coś niby 
czytał, o kilka drobiazgów zapytał, na koniec zaczął od 
zaskakującego stwierdzenia:

– Za miesiąc będziesz wolnym człowiekiem, czyli ta-
kim jak ja.

– No tak, towarzyszu...
– Daj spokój, już nie musisz, to tylko kilka dni.
Po czym przerwał rozmowę i zaczął chodzić po po-

koju.
– A czy ty wiesz, ile rubli dostaniesz za robotę? – za-

pytał, zatrzymując się, i wyjaśnił:
– Mało, na kwaterę nie starczy, ale ja ciebie lubię, 

może coś załatwię. A teraz idź.
Zaistniała sytuacja, nad którą Felek musiał się głęboko 

zastanowić. Ludzie pracujący w obozie mieli rozległe zna-
jomości i długie ręce, więc uznał, że po drugiej – wolnej 
stronie czekają go nowe kłopoty. Po głowie plątała się 
myśl: „Jestem mu do czegoś potrzebny, tylko do czego 
i jak mogę się tego dowiedzieć?”.

Ułan-Uda. Dojechali.
Śpiący obudzili się. W czasie półgodzinnego postoju 

wychodzono na peron, bo ruch pobudza krążenie krwi. 
Po zrobionych zakupach i po ruszeniu w dalszą drogę 
nastąpiło kolejne zbratanie. Głośne rozmowy po niecałej 
godzinie przerwał piękny kobiecy głos. Popłynęła ludowa 
melodia o zakochanej dziewczynie opowiadającej o swej 
miłości rzece Selenga, którą właśnie przekroczyli, lecz nie 
oddalili się; jechali niemal jej brzegiem w kierunku jeziora. 
Zapatrzony w okno chłopak chwilę po zakręcie w lewo 
krzyknął: „Patrzcie, tam, to już Bajkał, widać Bajkał!”. Felek 
usiadł, spojrzał z zaciekawieniem i po chwili wrócił do 
swych myśli. Stanął mu przed oczami moment wyjścia 
z łagru. Przed bramą trzymano go długo, aż pojawił się 
ważniak, Alosza, który rozkazującym tonem, jakby poza 
obozem nadal miał prawo rozporządzać ludźmi, powie-
dział: – No to idziemy! – Felek, podejrzewając prowokację, 
ostatkiem sił trzymał nerwy na wodzy, dlatego spokojnie 
zapytał: dokąd?

– Na kwaterę. Załatwiłem ci kwaterę i to za darmo. Nie 
bój się, przecież mówiłem, że cię lubię, a na przywitanie 
wolności nawet postawię wódkę.

Za oknem wagonu błyskami dawało o sobie znać 
jezioro, a on wciąż patrzył wstecz; wręcz widział ten 
moment: pierwszy dzień wolności oraz swoje zagubienie 
i niepewność.

– Bo nawet teraz w drodze do Moskwy nie wszystko 
jest jasne – przekonywał siebie – a wtedy byłem prawie 
pewien, że ze stanu poddaństwa nigdy się nie wydobę-
dę i że z Aloszą iść muszę. Skądinąd chciałem wiedzieć, 
czego ode mnie chce.

Tania poprawiła chustę okrywającą nogi. Przyglądała 
się Felkowi i myślała o podróży, o tym, że odległość ze 

Skoworodino nad jezioro, to dopiero jedna piąta trasy, 
że z każdym kilometrem oddala się od mamy i zbliża do 
wujka. Wujka nie znała, ale liczyła na pomoc oraz dobrą 
radę. Siostrą zaopiekował się, a nawet wyprawił na studia 
do Leningradu. Jej także obiecał pomóc, jednak wciąż 
biła się z myślami, wciąż na nowo uzasadniała podjętą 
decyzję: „Bo i cóż mnie czekało w Skoworodino? Nic lub 
szaleństwo. Mama to wiedziała i dlatego dała wszystkie 
zarobione przez lata pieniądze, żebym mogła się stamtąd 
wydostać”.

– Zatrzymamy się na jeden dzień w Irkucku? – pyta-
nie dobiegło do niej po chwili. Odpowiedziała, że nie, 
ani w Irkucku, ani gdziekolwiek, i wróciła do rozważań 
o przyszłości, do pytania: jaka będzie, czy spełni oczeki-
wania? A później już tylko liczyła dni, żeby prędzej, żeby 
się to stało! Była niecierpliwa, lecz pełna lęku, który ze 
wszystkich sił ukrywała. Ural. Za Uralem inny świat: Europa. 
Wymarzona, lecz obca, nieznana. No i Moskwa.

– Fel, jak my trafimy do wujka – zapytała cichutkim 
głosem.

– A co, nie zabrałaś adresu? – Felek odpowiedział 
pytaniem.

– Zabrałam, tylko tak pytam.
Przez moment patrzyli na siebie i po raz kolejny roz-

ważali w głębi duszy problem – zagadkę: czy stawiają na 
właściwego człowieka, czy dotrzyma słowa czy zawiedzie, 
i jaki będzie ostateczny efekt zawartej umowy.

Alosza naprawdę postawił Felkowi wódkę, dużo wód-
ki i zapewnił mieszkanie u dwu samotnych kobiet, czyli 
u Maszy, matki Tani. Obiecał znaleźć także pracę. W trak-
cie opijania wolności kilkakrotnie pytał, czy Felek chce 
wrócić do Polski, bo mógłby pomóc, ale bardzo długo 
odpowiedzi nie dostawał. Po którymś kieliszku do rozmowy 
wtrąciła się pijąca z nimi matka, która zapytała wprost, czy 
podoba mu się Tania, bo jeżeli tak, to niech się żeni, a ona 
zrobi wszystko, żeby do Europy wyjechali. – A pieniądze? 
Potrzebne są pieniądze – resztką świadomości odpowie-
dział Felek. – To moja sprawa – usłyszał i chwilę później 
padł nosem na stół. Obudził się z kacem i przekonaniem, 
że posiada coś bardzo cennego, tylko nie wiedział co. 
Leżał na łóżku w małym pokoiku. Gdzie jest, co tu robi 
oraz dlaczego i kiedy zdjął buty, też nie wiedział. Usłyszał 
Aloszę. Dobrze znał jego głos, więc natychmiast usiadł 
i natężył uwagę, ale Alosza rozmawiał z jakąś kobietą, więc 
spokojnie zaczął buty nakładać. Gdy wstawał z łóżka, 
ponownie pojawiło się w nim przekonanie o posiadaniu 
dużej, a nawet bardzo dużej wartości. Przez dobrą chwilę 
zastanawiał się, co to jest. „Przecież w kopalni złota nie 
pracowałem, tam może mógłbym ukraść jakąś bryłkę, 
ale z mojego obozu nawet kraść nie było co”. W koń-
cu postanowił wyjść, ponieważ dotarło do niego, że jest 
wolny. Za drzwiami był duży pokój z zastawionym stołem, 
przy którym siedziały z Aloszą dwie kobiety. Jedna młoda, 
nawet ładna. Usiadł obok niej i spoglądając kątem oka 
zauważył, że zaczerwieniła się i spuściła oczy.

Pociąg czasami zwalniał, czasami przyspieszał. Felek 
spoglądając na Tanię, uznał po raz któryś, że rzeczywi-
ście jest ładna. Jednak z tych dziwnych dni najmocniej 
utkwiła mu w pamięci rozmowa prowadzona z Aloszą, 
która zaczęła się od pytania, czy rzeczywiście Felek chce 
wracać do Polski. To był moment, gdy dotarło do niego, 
że owym skarbem, tym niezwykłym dobrem jest Polska, 
do której chcą wysłać rumieniącą się panienkę. Wtedy, 
przed wydobyciem dodatkowych informacji, postanowił 
się trochę podroczyć, chociaż najchętniej dałby Aloszy 
w zęby. Powiedział więc:

– A za co ty mnie trzymałeś w obozie? Co stało w pa-
pierach, chyba to, że zdradziłem ojczyznę, więc jestem 
wasz, Ruski.

– W Błagowieszczeńsku są też inne papiery, ale ty ich 

nie dostaniesz, a ja tak – bez najmniejszego skrępowania 
odpowiedział Alosza. – Ożeń się z Tanią, wyrobimy wam 
potrzebne dokumenty i zapłacimy za drogę, ale w Polsce 
musisz o nią dbać.

– A co się stanie, jeżeli o nią nie zadbam?
Pytanie, którego wtedy nie zadał, wciąż nie miało 

odpowiedzi.
Do Moskwy przyjechali po dziewięciu dniach. Do wujka 

trafili bez trudu. Miał duże mieszkanie, w którym czekał 
na nich pokój, by w należyty sposób mogli wypocząć po 
wyjątkowo męczącej podróży.

Pierwszy wspólny posiłek był uroczysty. Jedząc, rozma-
wiali i przyglądali się sobie. Wujek był artystą malarzem. 
Nie wyglądał na kogoś z rodziny, nie przypominał mamy 
ani urodą, ani wzrostem, poza jednym – mieli identycz-
ne, przenikliwe spojrzenie. Do Tani często się uśmiechał, 
a na Felka ledwo zerknął. Gdy pili herbatę z konfiturą, 
patrząc na siostrzenicę, powiedział: – Chyba papiery były 
paskudne, skoro sprawę wyjazdu musieliście załatwiać aż 
przez dwa lata.

Odpowiedź dał Felek: – Zrobienie z nas Rosjan było 
szybkie, ale odkręcenie sprawy trwa długo.

Felek starał się wypowiadać maksymalnie ugodowo. 
Do Moskwy przyjechali, ale wciąż nie mieli pozwolenia wy-
jazdu z Rosji. To właśnie (coś, z kimś) miał załatwić wujek, 
więc nie mógł go drażnić, choć najchętniej to i owo by 
powiedział. Na przykład, że od pierwszych powojennych 
dni rodzice upominali się o niego, że przyznawano im rację, 
tylko zawsze podobno czegoś w papierach brakowało: 
a to stwierdzenia matki, że na pewno jest jej synem, to 
znów jakiejś pieczątki lub zaświadczenia o zarobkach ojca. 
I tak upływały lata, razem uzbierało się ich dwanaście, 
a teraz jedyna nadzieja w Moskwie i w ustosunkowanym 
wujku.

W stolicy czas płynął równie niemrawo. Wujek chodził 
milczący, co nie było dobrą wróżbą. Na pocieszenie za-
wiózł ich do Galerii Tretiakowskiej i do muzeum rosyjskiej 
techniki, w którym Felka zainteresowały telefony z polskimi 
znakami firmowymi. Nic nie mówiąc, oglądał je tak długo, 
aż zwrócił uwagę Tani na ich kształt i litery. Zwiedzali też 
miasto, przede wszystkim poszli na Plac Czerwony. Naj-
ważniejszą budowlą w tym rejonie okazał się stojący przy 
placu GUM, czyli duży dom towarowy. To w nim Tania 
kupiła dwie sukienki i sweterek.

Z końcem lata zaczęto mówić, że w Polsce coś się 
dzieje. Później pojawiła się informacja o wizycie nowego 
sekretarza. W połowie października wujek zabrał Tanię 
do jakiegoś urzędu, a potem mogli już ruszyć w kierunku 
granicy, za którą czekała Felka rodzina.

– Ciekawe jak mnie przyjmą rodzice, no i czy weźmie 
ze mną kościelny ślub, bo słyszałam, że dla Polaków jest 
ważniejszy od cywilnego?

Niebawem przekonała się. Rodzice, widząc syna z Ro-
sjanką, zamilkli. Osłupieli, ponieważ o Tani nie napisał ani 
słowa.

– I co teraz? – zapytała matka.
– Mamo, czyżbyś chciała, żebym na zawsze tam zo-

stał?
Znów zapadła cisza, którą przerwała kuzynka. Zwróciła 

się do Tani:
– Nie bałaś się zostać żoną skazanego?
– Nie. A czego miałam się bać?
– Każdy więzień mówi, że jest niewinny, jednak nigdy 

nie wiadomo, co ma na sumieniu.
– Ale Felek to Polak, a u nas wszyscy wiedzą, że nasi 

na Syberię wysyłają najlepszych Polaków.
– Mówisz, że wszyscy wiedzą?! – kuzynka aż zbladła, 

a w myślach zaczęła powtarzać jak katarynka: „Boże, 
wszyscy to wiedzą, wszyscy wiedzą...”.

Danuta Gil-Łowkis
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Ocieram skórę na knykciach, próbując zacisnąć palce 
na przyduszających mnie stropnicach. Wszystko za-

waliło się może dziesięć minut temu. Jest tak ciasno, że 
z trudem wpycham dłoń pod drewno, które leży tuż przy 
mojej twarzy. Chcę pchnąć drzewiec w górę lub w bok. 
Wszystko na nic. Będę musiał pomyśleć nad innym sposo-
bem wydostania się z tej szczeliny.

Kilka metrów ode mnie leży Heniek. Oprócz nas 
dwóch jest gdzieś jeszcze dziewięciu kolegów. Każdy 
zostawił na górze dzieci i teraz łapie powietrze z myślą 
o nich. Kiedy się rodziły, żadnego nie było w domu. 
Rodziły się bardziej w nas niż przy nas. Marta, Fela, 
Basia, Tomek, Jacek, Maciek, Ula, Zbyszek, Zuzia, Ola, 
Kajtek, Zosia… Sieroty już w dniu narodzin. Los naznaczył 
je z pierwszym oddechem, każąc czekać, ciągle cze-
kać na tatę i prosić, by wrócił cały i zdrowy. A nasze 
kobiety? Poślubiły nie nas, ale śmierć…

Nie rozklejać się! Nie czas na takie balakwasty! 
„Heniek! Heniek! Żyjesz? Dej znać!” Stuka obcasem 
w spąg. To dobrze. Żyje. „Hej, wy tam!? Słyszycie mnie? 
Jest kto żyw?” Nic nie słyszę, ale to nie szkodzi. Może 
który zemdlał albo nie słyszy wołania. Boże, jak tu 
mało miejsca… I jak gorąco. Wydaje mi się, że skądś 
płynie woda, bo słyszę jej delikatny plusk. To źle, to 
bardzo źle. Nie mamy czasu na zastanawianie się. 
Trzeba działać!

Na górze już pewnie szykuje się brygada ratownicza. 
Zanim dotrą, musimy przenieść się w bezpieczniejsze 
miejsce. Tu wszystko wisi na włosku. I do tego ta woda. 
I gaz. Nie wolno wywołać żadnej iskry… Ostrożnie, 
delikatnie… Boże, ścisk jak w imadle…! Byle poruszyć 
czymkolwiek i poczuć, że ruch jest możliwy. Potem 
pójdzie jakoś do przodu.

Dobra…! Udało mi się odsunąć od najniższego punk-
tu. Tutaj strop jest trochę wyżej nad głową, spróbuję 
przeczołgać się tędy do Henia. Boże, jak tu ciasno 
i duszno!

Woda nie będzie czekała, aż się zbiorę w sobie. 
Muszę posuwać się centymetr po centymetrze. Do 
pierwszego kolegi. Już wyczuwam czyjąś obecność. 
„Heniek, to ty?” Mruknął, aby potwierdzić. „Jestżeś 
ranny?” „Ja, ale to psińco! A ty?” „Też ino trocha. Mu-
simy sie stond zabiyrać. Poredzisz czołgać sie?” Znowu 
pomruk na potwierdzenie. „To ciśniemy w strona szoli. 
Może po drodze kogoś trefimy”.

Boże, wydaje mi się, że wijemy się jak węże albo 
żmije już całą wieczność! Ile mogliśmy pokonać? Dwa-
dzieścia, trzydzieści metrów? Pewnie więcej nie. Po-
suwamy się bardzo wolno. Czasami strop idzie nieco 
wyżej, ale my nie podnosimy się ani na chwilę, aby zbyt 
gwałtowne ruchy nie wywołały iskry albo poruszenia 
zawaliska. To jak kroczenie po linie nad przepaścią. 
Jeden nieopatrzny ruch… i cały wysiłek na marne. Na 
razie nikogo nie spotkaliśmy. Ciekawe, bo kogoś już 
powinniśmy minąć… Może pracowali w jakimś bocznym 
ganku albo zmiotło ich niżej? Ale ekipa ratunkowa już 
idzie. Na pewno rozpoczęli poszukiwania. Lada moment 
zobaczymy światło i usłyszymy sygnał…

To pewne jak nic innego na świecie! Może zdradzić 
żona, brat, siostra, nawet matka i ojciec…, ale kam-

Maria Migda piątego dnia…

Pamięci tych, którzy zginęli w „Zofiówce”

rat nigdy! To jest więcej niż zakon, niż przysięga, niż 
przykazanie! Tak jest i już. Nie ma po co się nad tym 
zastanawiać. Podobnie jak nie myśli się nad kolejnym 
oddechem. Jedziesz na dół i nie wiesz, czy wyjedziesz 
żywy, ale wiesz, że ktoś zejdzie nawet po twoje ciało. 
Wiesz, że pod płaszczem ziemi nigdy nie jesteś sam. 
Dlatego i ty nikogo nie zostawisz!

Kolejne minuty mijają jak godziny. Czuję, że Heniek 
się poddaje. Nie mogę do tego dopuścić. Jesteśmy 
razem i razem się stąd wyczołgamy! Za nami już jakieś 
dwieście metrów. Wpadłem na pomysł, by odmierzać 
długość jak budowlańcy szerokością rozstawionych 
palców u dłoni. Świadomość, ile mamy za sobą, poma-
ga mi. „A pamiyntosz, kiej my piyrwszego dnia zaszyli ci 
nogawki w arbajcioku? – zagaduję Henia. – Ale beło 
śmiychu! Rypnąłeś jak długi”. „Ja, i do teroz leża! Co 
za życie! Durś na kolanach abo na łopatkach”.

Uderzyło mnie to, co powiedział Heniek. Nawet 
wyprostowany człowiek w środku klęczy albo czołga 
się. Życie nikogo nie oszczędza. Wszyscy równo do-
stajemy w dupę. „Mosz rycht – powiedziałem, sapiąc 
z wysiłku. – Ale z drugij strony my terozki na tych ko-
lanach wyleziemy stond na wiyrch. Kożdo metoda je 
dobro, byle stond wyliyźć. A spróbuj ino wsto terozki, 
to łostaniesz tukej na wieki… Czosem nojbardziyj niy-
wygodno pozycja je nojlepszo…”

Heniek nie miał siły polemizować ze mną. Zresztą 
po co. To było oczywiste, że mój tok rozumowania jest 
prawidłowy. Sam byłem zdziwiony, że właśnie w takim 
momencie przyszły mi do głowy tak proste, a zarazem 
głębokie myśli. Gdyby słyszał mnie ojciec, pewnie by 
nie poznał własnego syna. No, ale w tej chwili wisiałem 
na krawędzi nad przepaścią i wszystko przewracało 
się ze mną i we mnie do góry nogami.

„Łoboczysz, chnet bydziemy sie z tego śmioli do 
rozpuku, a na stare lata opowiymy wnukom tako ład-
no, wygładzono historia, kiej to starzik bez jiydnego 
zadrośnięcia wyczołgoł sie z zawalonygo chodnika” 
– zadrwiłem. „Ja, i polił wele tego fajka” – dodał przy-
duszonym głosem Heniek. „Z tom fajkom to żeś już 
richtig przesodził, ale bele beło daliyj tak jak terozki, 
to jakosik doczołgomy sie do szoli” – stwierdziłem.

Rozmowa pomagała nam utrzymać kontakt, więc 
co jakiś czas któryś z nas coś opowiadał, chociaż ani 
pozycja, ani ścisk nie ułatwiały tego. Z każdym kolej-
nym metrem traciliśmy siły, brakowało nam świeżego 
powietrza, wysoka temperatura wzmagała pragnienie, 
dlatego coraz częściej pojawiały się myśli, by sobie 
odpuścić. Jedyne, co nas trzymało przy życiu, to wia-
ra w kamratów, którzy gdzieś tam idą po nas. Wiara 
w to, że zaraz zobaczymy światło i usłyszymy sygnał. 
Jeszcze tylko metr, dwa…

Tuż przed utratą przytomności Heniek usłyszał wo-
łanie: „Kamraci, jesteście tam? Dejcie znać!”. Nie wie-
dział, czy to mu się śni, czy dzieje w rzeczywistości, 
ale był pewien, że Jurek uderzyłby, gdyby był jeszcze 
przytomny. Resztkami sił zastukał więc w rurę wentyla-
cyjną, po czym opuścił omdlałą głowę na spąg.

Maria Migda
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Marię Jentys-Borelowską, wówczas tylko Jentys, pozna-
łem ją w Ludowej Spółdzielni Wydawniczej, gdzie 

krótko byłem zatrudniony, w roku 1975 lub 1976,  następ-
nie pracowaliśmy razem w redakcji literackiej w Krajowej 
Agencji Wydawniczej. Ona była już wytrawną redaktorką 
i wiele się od niej nauczyłem. Potem – do teraz – czyta-
łem jej książki. Jej pisanie było zawsze ciekawe i solidne. 
A ta najnowsza książka to wręcz majstersztyk faktograficzny 
i narracyjny.

To nie jest powieść; to jest opowieść Marii o Alek-
sandrze Jentysównie. Maria informuje, że była to 
jej ciotka-babka, o której wiedziałam tylko, że była 
wielką miłością Ludwika Waryńskiego, u jego boku 
walczyła o sprawiedliwość społeczną i – jak wielu 
bojowników tej szlachetnej idei – poniosła wysokie 
koszty nierównej walki ze strażnikami hierarchicz-
nego porządku.

Borelowska zebrała masę szczegółów na te-
mat swojej ciotki i pokusiła się na formułę „do-
mniemanego dziennika” bohaterki. Przyznaje, 
że wiele spraw domniemywała, niemniej jednak 
„rekonstrukcja” tamtej postaci ma mocną wiary-
godność. Razem z Marią wehikuł czasu przenosi 
nas w lata tyleż trudne, ponure, co fascynujące. 
Doznawałem w czasie lektury kołowrotku w głowie, 
bowiem tyle tu szczegółów, incydentów, zdarzeń 
i perturbacji.

Aleksandra Jentysówna była rodzoną siostrą 
dziadka Marii Jentys-Borelowskiej; żyła w latach 
1861-1920, lecz dokumenty wskazują, że urodziła się 
w 1857 roku. W Wikipedii wyczytacie: Jentysówna 
była córką Adama Jentysa (1818-1863), właściciela 
dóbr Sobieszczany, który dzierżawił majątek w De-
pułtyczach Kościelnych. Po ukończeniu edukacji 
pracowała jako nauczycielka matematyki w Insty-
tucie Maryjskim w Warszawie. Była współzałożyciel-
ką i członkinią Komitetu Centralnego I Proletariatu. 
W 1883 została aresztowana i osadzona w Cytadeli 
Warszawskiej. W wyniku procesu w 1885 zesłana 
na Syberię. Tam poznała i poślubiła rosyjskiego ad-
wokata Iwana Bułhakowa. Po zakończeniu wyroku 
w 1890 pozostała w Rosji, aktywnie uczestnicząc 
w ruchu robotniczym.

No, jeszcze jeden przyczynek do losów polskich, 
których historia nam nie szczędziła. Maria po tylu, 
tylu latach weszła w jej skórę. Sama faktografia 
chyba by nie starczyła, toteż Maria weszła „w buty” 
swojej ciotki-babci i zaczęła pisać „jej pamiętnik”. 
Konfabulacja? I tak, i nie, bowiem Maria jakby 
przesiąkła tamtą epoką, „weszła w rolę” i wręcz 
utożsamiła się z czasami i wydarzeniami.

Tak więc z niezwykłą wiarygodnością czytamy 
jakby pamiętnik, ale przecież napisany przez wnucz-
kę. To jest nie tylko narracja wyobraźni i empatii, to 
jest fenomenalne wczucie się w historię minionego 
czasu. Musiało to naszą Jentys kosztować solidne 
studiowanie tamtej epoki, tamtych zdarzeń, a już 
jej talent imaginacyjny zrobił resztę. Jak to było 
możliwe? Moim zdaniem, znajdują się na Ziemi 
i Niebie podszepty, które być może w genach 
później się wysławiają. W każdym razie ja odbieram 
tę książkę jako misję, której Maria Jentys-Borelowska 
nie mogła w sobie stłumić. Czuła, że ma dług 
wobec przeszłości.

Oddać naszym dziadom pokłon, opisać ich 
ciężkie czasy, wejść w buty smutnej i ginącej histo-
rii – to obowiązek wnuków. Niestety, rzadko to się 
zdarza, zwłaszcza w dzisiejszej literaturze. Już czę-
ściej w pamiętnikarstwie, ale i ta sztuka obumiera. 
Poszukiwanie minionego czasu schodzi na psy.

Posłuchajcie szerszego wywodu wnuczki, któ-
ra weszła „w buty” babci: Tara, 31 marca 1886. 
Ostatni dzień marca, a mróz wciąż – jak dla mnie, 
warszawianki – tęgi: dwanaście stopni poniżej zera. 
Dla tutejszych to nic, drobnostka. Wiatr ostry, po-
rywisty, północno-wschodni, niemal głowę urywa. 
Mimo to chodzę na spacery po miasteczku. Nad 
Irtysz sama już nie chodzę, boję się. I Nadia, i Igor 
przestrzegali mnie przed samotnymi wyprawami 
poza Tarę. Mogłabym ściągnąć na siebie gniew 
isprawnika. Albo nadziać się na bradiagę, głod-
nego i wyposzczonego tak, że nic by go nie po-
wstrzymało przed gwałtem, kradzieżą, a nawet 
zbrodnią. Toteż gdy chcę popatrzeć na wciąż 

Leszek Żuliński Smutna i piękna 
historia rodzinna

uśpiony Irtysz, proszę Igora albo tez pana Karola 
Bogdaszewskiego o eskortowanie mnie; obaj ka-
walerowie chętnie to czynią…

Tak, żeby wejść w taką narrację, nie wystar-
czy sam talent pisarski; trzeba jeszcze te sceny 
czuć i „przeżywać”. Wyobrażam sobie, jak Maria 
Jentys autentycznie, całymi latami, musiała roz-
pamiętywać emocje i przeczucia swojej babki. 
Nieomal jakiś fenomen psycho-intuicyjny może 
„macał w tym palce”? Jako „stary marksista”, he, 
he, jestem gotów w to wierzyć. Ale jak powiedział 
dziadek Szekspir, są rzeczy na niebie i na ziemi, 
o których się filozofom nie śniło.

Czy Aleksandrze Jentysównie mogłaby śnić się 
ta książka własnej wnuczki? Absolutnie nie!, a jed-
nak… Czy gdyby ją przeczytała – zaakceptowała-
by? Odnoszę wrażenie, że tak, bowiem wszystko tu 
faktograficznie i psychologicznie jest wiarygodne. 

A „didaskalia” historyczne – perfekcyjne.
Jeszcze – na zakończenie – ważna uwaga… 

Otóż Maria Jentys-Borelowska z niezwykły piety-
zmem, wręcz z poczuciem misji, wczytywała się 
w materiały, które były niezbędne do napisania 
tej książki. Między innymi kilkakrotnie wyjeżdżała na 
Syberię, bo tej „nie można zmyślić”. Pisze: Odbyłam 
wiele fascynujących i szokujących podróży po tej 
niezmierzonej krainie w towarzystwie różnych prze-
wodników… Czy dziś są jeszcze tak solidni autorzy? 
Ale Maria nie jeździła turystycznie – ona miała mi-
sję rodzinną, historyczną i literacką do spełnienia. 
I wykonała ją na piątkę.

Leszek Żuliński

Maria Jentys-Borelowska, Z wyroku cara. Dziennik zesłanki, 
Fundacja Światło Literatury, Gdańsk 2018, s. 314
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Sen. Pojawił się niedawno, chyba z powodu wyrzutów 
sumienia, które odezwały się dlatego, że spóźniałem 

się z przygotowaniem recenzji o wydanych właśnie listach 
Jerzego Leszina Koperskiego do Andrzeja K. Waśkiewicza 
i odwrotnie. W tym dziwnym - co normalne - śnie wędrowa-
łem z Andrzejem przez liszajowatą Warszawę do mieszkania 
Jurka. Paskudnymi podwórkami wyglądającymi niczym 
powojenne ruiny, a trochę jak najgorsze rejony Pragi war-
szawskiej widziane od strony zaułków, przejść. Andrzej szedł 
pierwszy, kilkadziesiąt metrów przede mną. Trasa marszu 
wiodła (skąd to wiedziałem?) na zachód miasta, a nie na 
wschód, czy południowy wschód, gdzie przy ul. Kartaginy 
mieszkał w pewnym okresie Jurek z rodziną i gdzie u niego 
bywałem. Szliśmy więc, szliśmy, lecz wciąż coś przeszka-
dzało w dotarciu do celu. Jakaś ulica przecinająca nam 
drogę, ruch autobusowy, owe ruiny, zwalone góry cegieł, 
które trzeba było obchodzić. Andrzej mimo to wędrował 
pogodny, ja zaś coraz bardziej wkurzony i zmęczony. Dokąd 
idziemy? Po co?! No niby do Jurka, ale właściwie w jakim 
celu...? I gdzie on mieszka, gdzie jest?

Trudny charakter
Pomyślałem po przebudzeniu, że ten sen nieźle 

oddaje moją – od dawna ukształtowaną (wcale nie 
wyśnioną) - opinię na temat życiowej i proliterackiej 
aktywności Jurka. Człowieka poniekąd nieuchwyt-
nego, wciąż w ruchu, który – jak wiadomo - „jest 
wszystkim”, a „cel – niczym”. A to przecież anarchia. 
Tak też, myślę sobie, odbierałem ongiś Leszina; jako 
pewnego rodzaju anarchistę. Faceta, który wymyślił 
setki zdarzeń – przerysowując stwierdzić można - nie 
bardzo wiadomo po co. Sam zresztą pytał się siebie 
pod koniec życia o sens tych poczynań, znaleźć to 
można właśnie w listach do Waśkiewicza (por. tytuł 
„Wybaczcie mi, co dla Was uczyniłem”). Wiem, że to, 
co wyżej napisałem jest niesprawiedliwie upraszcza-
jące, bo gdyby nie aktywność Jurka, to pewnie nie 
wydałbym w 1979 r. debiutanckiego tomiku wierszy. 
Lecz (mówmy szczerze) tak właśnie bywało: żywioł 
Leszina stanowiło działanie, aktywność fizyczna, mno-
żenie publikacji, imprez, wydarzeń. Oczywiście wiele 
z nich przeszło do historii literatury polskiej, ba, stały 
się słupami milowymi tejże literatury. Bez Jerzego Ko-
perskiego nie byłoby takich wydawnictw jak „Orien-
tacja”, „Integracje”, serii „Generacje” i „Pokolenie, 
które wstępuje”. Nie zaistniałoby wielu twórców, ba, 
pokoleń literackich. 

Pozostawiam jednakże tę (może niesprawiedli-
wą) ocenę, gdyż lektura przygotowanej przez Piotra 
Smolińskiego publikacji (głównie listów) nastroiła mnie 
bardzo pesymistycznie i przywołała dawne sytuacje 
i irytacje. Wróciły wspomniania o sprawach sprzed 
lat, przypomniały się różne utarczki i problemy, jakie 
niosło zawsze (szybko się z tym pogodziłem) obco-
wanie z Leszinem. Choć oczywiście nie brakowało 
sympatycznych momentów, a było tym zwykle nowe 
wydawnictwo, wydrukowany wiersz, recenzja, wy-
dana książka.

Poznałem się z Jurkiem w bardzo podobny sposób 
jak Andrzej K. Waśkiewicz, który opisuje ten moment. 
Młodzi wówczas panowie rozmawiali telefonicznie na 
linii Poznań (Waśkiewicz) – Warszawa (Leszin). „Ja do 
niego na „pan”, a on do mnie - „Ty chuju”, więc i ja 
przyjąłem konwencję, i tak się wymieniamy pieszczo-
tami” – wspomina Waśkiewicz (s. 25). Wydaje mi się, 
że i mój pierwszy kontakt z Jurkiem odbył się telefo-
nicznie na linii Zielona Góra – Warszawa w latach 70. 
Byłem wówczas przewodniczącym Komisji Kultury Za-
rządu Wojewódzkiego SZSP (Socjalistycznego Związku 
Studentów Polskich), on zaś pracował w centrali SZSP 
przy ul. Ordynackiej 9 w stolicy. O czym gadaliśmy 
– nie pamiętam, ale od razu było dziwne dla mnie 
spięcie, jakieś Jurkowe pretensje o „niewiadomoco”. 
Po krótkim czasie spotkałem się z Leszinem oko w oko 
na korytarzu drugiego piętra Zarządu Głównego SZSP. 
Gdy tylko się przedstawiłem rzucił się z czymś na mnie, 
w każdym razie znów pojawiły się pretensje. O co? 
Dlaczego? Nie wiem! Należy stwierdzić (i z czasem 
przyjąłem to jako normę), że „Jurek tak miał”. I tyle. 
Choć rodziło to niepotrzebne kwasy „trzeba było 
z tym żyć”. Bo rzeczywistość (a w niej ludzie) nie 
dorastała do oczekiwań Leszina. Dlatego wszelkie 
kontakty z nim były najeżone potencjalnymi i faktycz-
nymi konfliktami. Zwykle w miarę szybko mijającymi, 
gdyż nie był człowiekiem pamiętliwym. Wiadomo 
jednak, chociażby z wydrukowanych przez Smoliń-
skiego listów, że zwykle „coś” w sobie nosił i musiał 
to w którymś momencie wyrzucić. „Wyrzut” trafiał 

Coś jakby studium o Leszinie
Eugeniusz Kurzawa

raczej osobę przypadkową, zdziwioną i zaskoczoną 
niespodziewanym atakiem.

Waśkiewicz 
Na temat poznania Andrzeja K. Waśkiewicza nie 

będę się rozwodził, gdyż napisałem parę pozycji 
o nim. Ta chyba najważniejsza nosi tytuł „Andrzej 
K. Waśkiewicz. Miejsca opuszczone” (2012). To ro-
dzaj biografii literackiej i zarazem reportażu o naszej 
wspólnej podróży w maju 2011 r. do jego pierwszych 
miejsc zamieszkania na Ziemi Lubuskiej. Na Ziemie 
Odzyskane przyjechał bowiem z mamą jako dziecko 
w 1946 r. 

W kontekście listów Waśkiewicza i Leszina, i moich 
kontaktów z nimi, jedno jest dla mnie istotne: Andrzej 
pobudził moje zainteresowanie pokoleniem Orien-
tacji, jako formacją literacką (powołaną do życia 
przez Leszina). I dlatego potem tak „Wszystko” się 
w moim życiu potoczyło, jak potoczyło... Literaturą, 
pisaniem poezji, zajmowałem się bowiem już jako 
student w momencie gdy się poznałem się z Andrze-
jem w redakcji dwutygodnika „Nadodrze”. Potem, 
w czasie naszych rozmów, głównie w zielonogórskim 
domu Waśkiewiczów na ul. Gwardii Ludowej 21, nie 
tylko często wracały tematy „orientacyjne”, ale też 
bywało, że wracałem do akademika obładowany 
kolejnymi wydawnictwami spółki Waśkiewicz-Leszin, 
czyli egzemplarzami pisma „Orientacja”, suplementa-
mi do niej, antologiami i almanachami, znakomitymi 
tomikami z cyklu „Generacje” etc. W trakcie studiów 
czytałem to i chłonąłem. Siłą rzeczy dzięki AKW mu-
siałem w pewnym momencie „wpaść” na Leszina. 
Wygląda, że było to nieuniknione...

A zatem Andrzej Waśkiewicz był od początku lat 
60. zaprzyjaźniony z Jurkiem Leszinem. Dzięki znajo-
mości ich obu wciągnąłem się (jeszcze jako student) 
do różnych poczynań, które rozciągnęły się na kilka 
dekad, niemal do śmierci obu (także i moich) przyja-
ciół. Poczynań literackich i wydawniczych w Socjali-
stycznym Związku Studentów Polskich, potem w MA-
W-ie. Były to różnorakie promocje książek, debiutów, 
spotkania autorskie, seminaria pokoleniowe, narady 
redakcyjne, konkursy, debaty. Tych zdarzeń kultural-
nych w latach 70. - choć pokolenie Orientacji już 
przeminęło - w całej Polsce były setki. Warszawa, 
Chorzów, Poznań, Gdańsk, Toruń, Olecko, Gołdap 
i inne ośrodki. Toczyły się z udziałem kolejnego już po-
kolenia literackiego, mojego, czyli Nowych Roczników 
(„Nowej Prywatności”). A dwaj panowie z Orienta-
cji (czyli z lat 60.) ponad głowami pokolenia Nowej 
Fali (1968-70) patronowali właśnie literackim Nowym 
Rocznikom (czyli debiutantom z połowy lat 70.), byli 
ich akuszerami, a potem ojcami chrzestnymi. Została 
im ta orientacyjna przypadłość: konieczność dzia-
łania, aktywność, czy nawet - w przypadku Jurka 
- nadaktywność. 

Leszin 
Wiem, że powinienem - zgodnie z wolą Jurka - 

pisać Jerzy Koperski, bo tak pod koniec życia zaczął 
się podpisywać (czy raczej wrócił do pierwotnego 
nazwiska). Cóż, dla mnie, dla mojego pokolenia, Ju-
rek był zawsze Leszinem. Choć uznawałem go jako 
Koperskiego (tak chciał już dawniej), gdy występował 
w roli poety, autora książek poetyckich. Wtedy, wy-
jątkowo, był Jerzym Koperskim. Normalnie - Jurkiem, 
zamiennie Leszinem. I tak pozostanie.

A więc Leszin... Jako poeta wydał tylko parę tomi-
ków wierszy. Nie miał czasu na więcej, nie chciał się 
zmobilizować, choć Andrzej namawiał go, zachęcał 
często do publikacji literackich, wyciągał wręcz od 
niego teksty. Jurek jednak miał w głowie... - hmmm, 
może nie wizję, bo wydaje się, że za daleko nie wy-
biegał myślą w przód, żył codziennością – inne wymy-
ślone przez siebie zadania i sposoby istnienia. To mu 
zabierało czas, nie pozwalało skupiać się na poezji. 
Wiecznie zabiegany, nieustannie coś organizujący, 
miał mało czasu na refleksję, na spokój. Żył w nie-
ustannej gorączce organizacyjnej. Pewnie dlatego 
łatwo irytował się, że inni za nim nie nadążają, że coś 
zawalają. O co potem miał pretensje, żale (prawdziwe 
i nie), które w miarę możliwości spokojnie, z dystansem 
wyjaśniał Andrzej Waśkiewicz. Jedyna w otoczeniu 
postać, którą Jurek szanował i cenił. Jako przyjaciela, 
także poetę i krytyka, słowem, jako autorytet. Bez 
problemu odnajdziemy to w listach Leszina.

Mam nadzieję, że wszystkie te nieporozumienia 
i pamięć o trudnym charakterze Jurka z czasem 

odejdą, a może już odchodzą w zapomnienie, bo 
z perspektywy lat są to sprawy nieważne. Pozosta-
nie zaś wielkość Leszina, która zasadzała się na nie-
prawdopodobnych umiejętnościach organizacyjnych 
i ogromnych zasługach dla literatury polskiej! To jest 
naprawdę niesamowite, ile wydał (w ramach ZSP 
i SZSP, a potem MAW – wspólnie z AKW, oczywiście) 
różnych książek najwybitniejszym autorom polskim. 
Głównie pięknych, bibliofilskich tomików poezji, ale 
też dzieł krytycznych, almanachów, antologii, serii. No 
i czasopism. Od „Widzeń” począwszy, przez „Orien-
tację” i „Kurier Festiwalowy”, po „Integracje”. Można 
by to nazwać Biblioteką Leszina i jest naprawę zna-
komita biblioteka. Wydał w niej poetów częściowo 
zapomnianych po II wojnie, jak Peiper, ale też od-
krywał twórców takich jak Włodzimierz Szymonowcz. 
Po raz pierwszy (pod redakcją Waśkiewicza) ukazało 
się jedyne 16 wierszy Mili Elin, zapomnianej przed-
wojennej poetki, ponoć najlepszej literackiej uczen-
nicy Peipera. Leszin, podobnie jak Waśkiewicz, był 
we wczesnym okresie zafascynowany Awangardą 
Krakowską. Stąd druk tomików, artykułów, utworów 
Peipera, Tytusa Czyżewskiego, Yeżego Yankowskie-
go, hołubienie Przybosia. Znane są ponadto edycje 
Wacława Bojarskiego, Zbigniewa Bieńkowskiego, Bar-
barę Sadowską, Mariana Grześczaka. Lansował Sta-
churę, Milczewskiego-Bruno i dziesiątki pomniejszych 
twórców. Zachowały się jego zdjęcia z Broniewskim, 
Peiperem i innymi wybitnościami lat 60., 70., które 
zapraszał na spotkania autorskie do klubu Hybrydy, 
a gdy było trzeba pomagał im materialnie. Sam nigdy 
nie dbał o pieniądze! 

Leszin to był człowiek-instytucja. 
Smutne, że jego zasługi dla literatury polskiej nie 

zostały w pełni zauważone i docenione. Owszem, 
dostał medale, dyplomy, wyróżnienia, ale nigdy to nie 
było powiedziane, napisane tak głośno, jak trzeba. 
Gdy w telewizji leciał kiedyś program z okazji jakiegoś 
„lecia” klubu Hybrydy, to wszystko obracało się wokół 
piosenki, kabaretu i „wielkich nazwisk” ludzi podka-
sanej muzy, słowo zaś nie padło o Jerzym Leszinie-
Koperskim. A wówczas jeszcze żył. Listy i nie tylko

Przedstawiłem pobieżnie wyimki z życia obu twór-
ców, gdyż jeśli się tego nie zna, jeśli się nic nie wie 
o charakterach Andrzeja i Jurka, to sama lektura 
pozycji „Relacje: Warszawa – Zielona Góra, Gdańsk. 
Jerzy Leszin Koperski – Andrzej K. Waśkiewicz. Kore-
spondencja, autobiografia, dzieła” niezbyt wiele 
czytelnikowi powie. Trzeba bowiem to, co panowie 
piszą do siebie i o sobie nałożyć na ich życiorysy, 
czyli poznać kontekst. Z którym niekiedy, jak widać 
na kartach blisko 400-stronicowej pracy, borykał się 
jej redaktor - Piotr Smoliński. Ale o tym potem...

Na początku mamy wstęp autorstwa Mariana 
Kisiela, który jako wstępujący poeta i krytyk (a dziś 
profesor uniwersytecki) obracał się w latach 80. 
właśnie w kręgach leszinowsko-waśkiewiczowskich, 
w pokoleniu Nowych Roczników. Z kolei za pośred-
nictwem tekstów wybranych z różnych dzieł duetu 
AKW-Leszin, red. Smoliński prezentuje obu przyjaciół. 
Opowiadają o sobie, czy lepiej: prezentują siebie. 
Przy czym J. Koperski – w jakże charakterystyczny 
sposób – emocjonalnie mówi w tytule „Wybaczcie mi, 
co dla Was uczyniłem” i zamieszcza pod głównym 
tekstem trzy kolejne dopiski. To takie Leszinowskie! 
Pod wieloma jego wstępami, szkicami, posłowiami 
można znaleźć dorzucane w ostatniej chwili (nawet 
dopisywane w drukarni, w co już nie mógł ingero-
wać skrupulatny Waśkiewicz) jakieś „postscriptumy”, 
uwagi, przypisy Jurka. AKW tytułuje dwie swoje au-
toprezentacje krótko „Nota biograficzna” oraz „Od 
autora”. Kolejnym (trafnym) pomysłem Smolińskiego 
jest zestawienie głosów, opinii Koperskiego i Waśkie-
wicza; każdy z nich mówi (pisze) w paru materiałach 
o przyjacielu. Teksty te są oczywiście wyborem z in-
nych, wcześniejszych druków. 

I wreszcie pojawia się korespondencja zaczyna-
jąca się od listu Leszina z 23 września 1968 r. Można 
podejrzewać, skoro panowie znali się od 1962 r., że 
daleko nie wszystkie materiały zostały opublikowane 
(brak lat 1962-67), ale widać zachowały się tylko te, 
które poznajemy, albo do tych jedynie dotarł P. Smo-
liński (niestety, nie wyjaśnia tego). Korespondencja 
trwała do 9 maja 2005, chociaż A. K. Waśkiewicz zmarł 
w 2012, a Koperski w 2013. Czyli zgodnie z chronologią 
musimy przyjąć, iż pisywali do siebie co najmniej 37 
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lat. Sądzę jednak, że spokojnie można dodać jeszcze 
ponad 10 lat. Wyszłoby – pół wieku epistolograficznej 
przygody dwóch przyjaciół.

Jest ta korespondencja w proporcjach bardzo 
„niesprawiedliwa”. Znany ze skrupulatności Waśkiewicz 
przechowywał (i datował, jeśli listy nie były datowa-
ne) zapisy od przyjaciela, Koperski zaś – domyślam 
się – czynił to raczej przypadkowo. Stąd zapewne 
olbrzymia dysporoporcja w zestawieniu przesyłek. Np. 
z lat 1968-75 zachowało się 27 listów Waśkiewicza 
i 100 Leszina. Z bardzo aktywnych organizacyjnie lat 
1976-80 na 54 przesyłki Jurka jest tylko jedna Andrzeja! 
Z pozostałych lat, do 2005 r. włącznie, przetrwało 
tylko 9 listów Waśkiewicza na kilkaset Koperskiego. 
W sumie mamy zatem w tej książce tylko 37 przeka-
zów pisanych AKW. Bardzo niewiele – należy orzec 
z żalem. Na dodatek red. Smoliński uzupełnia swą 
pracę o skromną korespondencję Leszina ze S. Czy-
czem, S. Piętakiem, R. Wojaczkiem, R. Milczewskim-
Bruno, B. Sadowską, E. Stachurą i innymi poetami, 
a także o (niewątpliwie cenne) biograficzne zapiski 
Leszina (chociaż to przedruki). Brak tego w odniesie-
niu do Waśkiewicza. Wiem jednak, gdyż posiadam 
maszynopisy AKW, że zachowały się jego interesują-
ce literacko noty autobiograficzne. Można było je 
wydrukować...

Zabójcza treść
Nie ma sensu omawiać dokładnie treści korespon-

dencji. Są to (zwykle) w miarę krótkie noty dotyczące 
problemów bieżących związanych z działalnością 
redakcyjną, organizacyjną Leszina (głównie) i Waśkie-
wicza. Oczywiście wiele przy okazji dowiadujemy się 
o „ludziach epoki”, życiu literackim w Polsce, różnych 
układach w życiu społecznym, organizacyjnym ZSP, 
SZSP i MAW. W przypadku Jurka można też znaleźć 
odbicie sytuacji rodzinnej „i innej”, tak bym określił. 

Jeśli idzie o te „inne” sytuacje, to niech opowie 
o nich sam Koperski. Np. w liście z 23 sierpnia 1976 r. 
pisze do Waśkiewicza: „Przyrzekam Ci, że teraz koniec 
z kurwami i piciem! Ani dnia nie mamy do strace-
nia”. 4 lutego 1984 czytamy: „Już teraz wolniej żyć 
muszę, nawet mniej grzeszyć chyba, aby sił nieco 
zostawić na klasztor. Tam mnie skują kajdanami, ale 
Ty mnie odwiedzisz! Ja będę bardzo cierpiał. Za lud, 
dziewczyny, siebie, wszystkich, nawet za trzy dziew-
czyny, wobec których byłem za grzeszny!”. Takie, 
dość zaskakujące wyobrażenie o swojej przyszłości 
miał wówczas Leszin. 

Lata 80., 90. spowodowały, że się bardzo zmie-
nił. Chociaż, po namyśle dodałbym, zmienił się tylko 
w pewnym sensie... Podczas gdy AKW (czego niestety 
nie ma w tych listach) pozostał wierny sobie, Leszin 
przeszedł na stronę ówczesnej opozycji politycznej 
i deklaratywności w tym duchu. No i „nawrócił się”. 
Uważam, iż należy to zapisać w cudzysłowie, bo 
w głębi ducha Jerzy Koperski pozostał dawnym Le-
szinem. Nadal liczyły się „majtoniońki” (to historyczne 
określenie ze słownika Jurka), a z upływem lat, nie-
stety, coraz bardziej alkohol. 

Im bliżej końca (i życia, i prowadzenia korespon-
dencji) tym dramatyczniejsze, choć też niekiedy coraz 
bardziej groteskowe stają się Leszinowe listy. Przyznam 
szczerze, że czytając je po raz pierwszy nie potrafi-
łem wyjść ze zdumienia. Takiego Jurka nie znałem! 
Poznałem go w latach 70. jako (już!) nie pijącego 
i tego dość długo się trzymał. Tymczasem z listów 
wynika, że po pewnym okresie wrócił do alkoholu. 
A między ekspiacjami religijnymi nieustannie pojawiały 
się charakterystyczne „majtoniońki”, lecz z upływem 
czasu w wersji coraz bardziej wulgarnej. List do Waś-
kiewicza 15 listopada 2004 r.: „Pamiętam, jak jeszcze 
w MAW-ie Gordon albo Ty zamawialiście mi pokoje 
dla panienek. Teraz to tylko ulicznice albo tamte: 
stare, z twarzą i piersiami wyssanymi”. 

O swym staczaniu się Jurek pisze w – przytaczanym 
pod koniec księżki przez red. Smolińskiego – frag-
mencie „Autobiografii. Przekreślonego testamentu 
brata”. Nie miałem pojęcia, że do takiego etapu 
doszedł. „Wyszedłem i szedłem w stronę postoju 
taxi. Ale wpierw wstąpiłem do sklepiku i kupiłem 12 
piw (mocny Okocim. Chciałem najpierw wódkę, ale 
przecież nie piłem jej latami, w ogóle nie piję przy 
takich prochach – wódka?). Tyle akurat zmieściło się 
do torby. (...) Czekałem na taxi i nagle, natychmiast 
zjawiła się. (...) Po kilku metrach zauważyłem samotną 
kobietę. Kierowca stanął, a ja do niej: - Czy łaskawa 
dama nie pojechałaby ze mną na nocny spacer? 
I wyjąłem dwa piwa. (...) Ona zatrzymała piwo, ale 
twardo powiedziała: - Skąd taki menel może mieć 
pieniądze?! A ja jestem droga!” (s. 233). Czyli przy-
padkowi ludzie, jak i kurwa uliczna, uznawali Jurka na 
tym etapie życia za menela. Nie wyobrażam sobie, 
jak mógł wtedy wyglądać; dla mnie zawsze zadbany, 
pachnący, ogolony, elegencki... Lecz wówczas jechał 
na śmierć (do Ilina, rodzinnej wsi). „Zaciągnę sznur na 

własnej szyi? Piwo i prochy – bełkot dla umysłu, rów-
nowagi i rozsądku?” (s. 234). Co się z nim stało?! 

Nadeszły coraz trudniejsze chwile (lata 2003-2004 
i późniejsze; tak oceniam na podstawie listów). Jednak 
Leszin nawet wówczas myślał o publikacjach, wyda-
waniu poezji (ale już religijnej, choć także poetów 
„przeklętych”, noblistów), z drugiej strony „chodziły 
za nim” dziwne (przynajmniej w moim odbiorze) sta-
ny religijne, skutek owego „nawrócenia się”. Z trze-
ciej jeszcze strony wyrzucał z siebie nieustanne (lecz 
nieuzasadnione) cierpienie, że ongiś dał się uwieść 
ideologii marksistowskiej, że popularyzował idee Le-
nina, ustrój socjalistyczny (jest na ten temat spory 
przedruk w „Autobiografii”; s. 182). Wszystko to było 
nieustannie „okraszane”... „majtoniońkami”. 

Ta mieszanka wybuchowa gromadziła się w bied-
nym Jurku i doprowadzała go do rozpaczy: „A ja 
jak taki głupol służyłem poetom! Po co?! A Ojczy-
zna? Kochany, ja chyba zwariuję! Nie do opisania 
ani opowiedzenia! Już tylko zostały mi ulicznice” (list 
z 12 czerwca 2003). Podobnie formułuje myśli po 
roku: „Żyłem jak głupiec, opętany poezją i sensem 
swojego działania (z Tobą). Teraz tylko gorycz” (list 
z 29 sierpnia 2004). 

Przestałem podtrzymywać kontakty z Jurkiem. 
Wolałem zachować w pamięci to, co kojarzyło się 
z Leszinem dobrze, pozytywnie. O tym, co się z nim 
aktualnie dzieje w latach 90., 2000. dowiadywałem 
się od Andrzeja, do którego Koperski od czasu do 
czasu, zwykle „pod dobrą datą”, dzwonił. 

Wokół książki 
Bardzo cenną pozycją w omawianej książce jest 

przygotowana przez Annę Sobecką (żonę A. Waśkie-
wicza) „Bibliografia prac Jerzego Leszina Koperskiego 
i Andrzeja Krzysztofa Waśkiewicza” (s. 313). Dowiadu-
jemy się w ten sposób o 47 publikacjach książkowych 
AKW (analogicznie 7 Koperskiego), o 119 pracach 
redakcyjnych i opracowaniach książkowych AKW (34 
Koperskiego), a także o 33 wspólnie zredagowanych 
przez obu pozycjach, poza tym o wspomnianych już 
wyżej pięciu seriach wydawnictwa „Generacje” i 11 
seriach wydawnictwa „Pokolenie, które wstępuje”. 
Do tego dodajmy skrupulatne wyliczenie zredagowa-
nych razem czasopism, suplementów. Mamy zatem 
– poniekąd przy okazji, ale ważne, że ukazało się 
drukiem – pewnego rodzaju podsumowanie dorobku 
literacko-wydawniczego dwóch przyjaciół za okres 
ponad 40 lat.

Zakończeniem pracy są utwory poetyckie J. Leszi-
na Koperskiego i Andrzeja K. Waśkiewicza, publikacja 
– owych wstrząsających - fragmentów pamiętnika 
Jurka pt. „Autobiografia. Przekreślony testament bra-
ta” oraz jego „List do Stachury”. Ponadto znajdzie-
my czarno-białe zdjęcia Koperskiego i Waśkiewicza 
z okresu ich przyjaźni i działalności. 

Szkoda, że zabrakło w książce przykładów pi-
sma Waśkiewicza. Są tylko reprodukcje rękopisów 
Leszina (s. 298-300). Jurek pisał nieczytelnie (nawet 
powiedziałbym niechlujnie, „jak kura pazurem”), 
ale i chaotycznie pod względem treści. Mam wiele 
jego listów, z których bardzo mało potrafiłem ongiś 
od ręki rozczytać, zwłaszcza tych nieco dłuższych. 
W czasach zielonogórskich brałem po prostu taką 
przesyłkę i szedłem prosić o „tłumaczenie” Andrzeja. 
Z kolei pismo Waśkiewicza, też kiedyś nie od razu dla 
mnie czytelne, ale charakterystyczne, było logicznym 
przekazem myśli. Dlatego łatwiej było się domyślić, 
co autor chce swemu korespondentowi przekazać, 
nawet jeśli ów nie mógł doczytać tego czy owego 
wyrazu, zwrotu.

Parę uwag
Jeszcze parę uwag, które nasunęły się w trak-

cie lektury. Widać, iż redaktor pracy, Piotr Smoliński, 
bardzo się starał, ale nie w każdym momencie – jak 
to się określa – dołożył należytej staranności, mimo, 
że listy opatrzył aż 704 przypisami. Przede wszystkim 
zabrakło mi słowa od pomysłodawcy?, wykonawcy?, 
powiedzmy ostatecznie - redaktora tej sporej objęto-
ściowo pozycji. Dlaczego powstała? Nie wiemy, cze-
mu P. Smoliński podjął się wydania listów właśnie tych 
dwóch autorów? Brak też, co istotne, podstawowej 
informacji o źródłach. Skąd listy pochodzą? Gdzie 
można znaleźć oryginały? Już nie mówiąc o takich 
„drobiazgach” wymaganych przy opisach epistolo-
graficznych jak: rodzaj papieru, na którym dany list 
został napisany, jaką techniką: atramentem, maszy-
nowo, ołówkiem?, czy zachowały się koperty?, jakie 
i co na nich widnieje? Skąd wysłane? Na marginesie, 
przykładem perfekcji epistolograficznej mógłby być 
A. K. Waśkiewicz, warto by zajrzeć do jego licznych 
opracowań. 

Ponadto: nie wiadomo, z czego biorą się tak 
ogromne luki w korespondencji Waśkiewicza? Oczy-
wiście domyślam się, jak napisałem trochę wyżej, 
ale chciałbym to mieć czarno na białym. To jest 

zadanie redaktora. P. Smoliński, jako autor opraco-
wania wprawdzie zamieścił rozdział „Zasady wydania 
źródeł” (dlaczego w połowie książli?), lecz szczerze 
mówiąc ten rozdział niewiele wyjaśnia w powyższych 
kwestiach. 

Nie da się też ukryć, iż redagujący jest człowiekiem 
z innej epoki niż dwaj bohaterowie jego opracowa-
nia i nie zawsze trafnie „rozczytał” to, co oni pisali 
i o kim. Nie dotarł do nazwisk, które były wówczas 
„w obiegu” i nie „rozszyfrował” ich opatrując jeno 
„trudny przypis” stwierdzeniem, że postać nieznana, 
albo, iż nie udało się jej odnaleźć. Podaję parę przy-
kładów niedoróbek, które rzuciły się w oczy. Kawiarnia 
wymieniona na str. 242 to prawidłowo „Mazowia”, 
zlokalizowana przy ul. Ordynackiej, gdzie mieściły się 
władze związku studentów i gdzie pracował Leszin. 
Do „Mazowii” wyskakiwało się z biur ZG SZSP na kawę 
i pogaduchy lub też załatwianie spraw w cztery oczy. 
Nie rozumiem, dlaczego tak trudno było bliżej określić 
ówczesnych działaczy, ba, szefów SZSP, jak np. Adam 
Czemarnik (przypis 245), Stanisław Gabrielski (przypis 
244), o którym redaktor pisze, iż „prawdopodobnie” 
był ówczesnym szefem SZSP. Tymczasem mówi o nim 
nawet nie lubiąca socjalizmu Wikipedia. Działa też 
Stowarzyszenie Ordynacka, którego być może ww. są 
członkami. Piotr B. Urbanellis (przypis 267) był wtedy 
znakomitym artystą fotografikiem, zaś Wacław Żurek 
(przypis 268), którego imienia „nie udało się ustalić” 
pracował w MAW-ie; archiwum tak wielkiej instytucji 
na pewno jest dostępne, nie mówiąc o dawnych 
pracownikach, którzy mogliby to i owo dopowiedzieć. 
Podobnie łatwo określić Aleksandra Nawrockiego 
(przypis 356), znanego poetę, tłumacza, redaktora. 
Dlatego nie zaskoczyło mnie, iż „nie udało się usta-
lić szczegółów dotyczących” Krystyny Szlagi, poetki 
z Krakowa, która była za kadencji P. Kuncewicza 
wiceprezesem Zarządu Głównego Związku Literatów 
Polskich! W przypisie 680, dotyczącym Stefana Jurczy-
ka, zważywszy na kontekst i nazwisko wypadałoby 
się jednak bardziej postarać z wyjaśnieniem. Leszin 
pisze tu o zabitych stoczniowcach Ziemi Szczeciń-
skiego (w liście na s. 240 prawdopodobnie Koperski 
pomylił imię i zapewne chodzi o jednego z trzech 
przywódców „Solidarności”, którzy w 1980 r. podpi-
sali Porozumienia Sierpniowe – Mariana Jurczyka). 
Dlatego zaskakująca wydaje się informacja, że „Nie 
udało się określić danych biograficznych dotyczących 
tej osoby”. Ale M. Jurczyk to przecież sztandarowa 
postać polskiej polityki po 1980 r. Natomiast trzeba 
wiedzieć, że choć Polska jest krajem na wskroś ka-
tolickim, to nie każdy zrozumie np. skąd wziął się 
Wielki Post w przypisie 681. Wielki Post wprowadza 
do wyjaśnień redaktor, nie informując dlaczego, co 
ma wspólnego z tym samym zresztą listem Leszina 
o stoczniowcach Szczecina. 

Szkoda, że autor dzieła nie wyłapał i nie poprawił 
tych kilku (kilkunastu?) drobiazgów, gdyż pracę za-
pewne przede wszystkim będą czytać ci, dla których 
wspomniane nazwiska i fakty są oczywistością.

Z rzeczy technicznych – bardzo męczący jest układ 
książki. Rozdziały i teksty zostały złożone ciurkiem, 
jakby oszczędnościowo, tytuły i śródtytuły są za małe; 
prawdziwy składacz powiedział mi, że od patrzenia 
na tę pozycję bolą go nie tylko oczy, ale i zęby...

I na koniec – jako że współwydawcą pozycji jest 
Anagram – kilka osobistych zdań w tej materii. Przez 
długie lata Jurek był po prostu zakochany w swojej 
małej córeczce, Magdzie. Pamiętam, uczestnicząc 
w jego imprezach, że panował zwyczaj, właściwie 
chyba niepisany obowiązek, iż każdy poeta, któremu 
Leszin wydał zbiorek wierszy musiał na dwóch świe-
żych egzemplarzach wpisać dedykacje. Ta ważniej-
sza (zdaniem Jurka) była dla Magdalenki. Po latach 
Magdalenka dorosła (ciekawe, czy trzyma gdzieś 
te dedykacje) i gdy nastał w naszym pięknym kraju 
nieszczęsny kapitalizm najpierw wspólnie z ojcem, 
a potem samodzielnie podjęła się działalności wy-
dawniczej. I oby w tym wytrwała i dopisała się do 
zasług ojca. 

***
Za zdziwieniem zauważam, że zarówno pozycja P. 

Smolińskiego, jak i moje tutaj o niej pisanie ułożyły 
się w rodzaj studium na temat Jurka Leszina. Zawa-
żył układ książki, dysproporcja w potraktowaniu obu 
przyjaciół-autorów, jak też dramatyczny finał życia 
Koperskiego. Mam nadzieję, że Andrzej wybaczy mi 
tę nierównowagę.

Eugeniusz Kurzawa

„Relacje: Warszawa – Zielona Góra, Gdańsk. Jerzy 
Leszin Koperski – Andrzej K. Waśkiewicz. Koresponden-
cja, autobiografia, dzieła”, red. i oprac. Piotr Smo-
liński, wstęp Marian Kisiel, Wydawnictwo Anagram, 
Wydawnictwo „Wspólny Stół”, Gdańsk 2018.
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Trwa sezon lotów. Nie należy bać się słów. Pamięć ma 
dobry węch, więc nie przerywa pracy. Trzy zdania, któ-

re okrążają każdy wiersz w tym zbiorze. Żadne z nich nie 
ląduje. Wszystkie trwają w uniesieniu.

I to właśnie w locie jest spełnienie. W locie uskrzy-
dlanym słowami i zapachami. Owszem, za słowami 
są „nieoczekiwane otchłanie”. Pisząc list („gdy je 
jeszcze piszemy”), zaznajemy jednak dobroczynnych 
niespodzianek. Na przykład spostrzegamy, że powie-
trze wciąż pachnie. Nie należy bać się słów.

Bo one na skrzydłach listów i wierszy
przypominają nam, że nigdy nie wyrzekliśmy się ma-
rzenia o spełnieniu,
o wypełnieniu, o dojściu do całości.

Powietrze wciąż pachnie! Spośród pięciu zmysłów 
Zbigniew Joachimiak wybiera ten posądzany o naj-
większą płochliwość. O szybko, najszybciej znikające 
tętno. Można wyobrazić sobie różę w lipcowym ogro-
dzie. Ale dopiero, gdy dociera do mnie jej aromat, 
widzę ją wyraźnie. Wyraźniej. Bo tylko w zapachu 
łączy się obraz w całość: otwartych oczu, chłodu 
powietrza, ostrych kolców i moje różą napełnienie.

A zatem nos jest najczulszym „instrumentem pozna-
nia”. Nie usta, nie ręce, nie oczy, nie uszy. Aby „na-
pełnić się” osobą lub przedmiotem, potrzeba przyjąć 
w siebie jej czy jego woń. Woń nie jest niewidzialna, 
przeciwnie: pozwala zobaczyć więcej i najwięcej: 
odsłania, obnaża, oświetla. Wszystko, co rzeczywiste, 
pozostawiło zapach. A zatem zapach jest śladem 
bycia, dowodem zaistnienia. Nie sposób go pod-
ważyć, ponieważ w każdej chwili „wydziela” obraz: 
uwalnia osobę czy przedmiot z niebytu, jeśli tylko 
osoba czy przedmiot kiedykolwiek, choć raz były. 
Wszystko, co żyje, i wszystko, co istnieje, składa się 
z atomów aromatów. Są one i na powierzchni, i we-
wnątrz, i w czasie, i poza nim, i w nas, i „pod” nami. 
Zapach to mnemotechnika. Działa w świadomości 
i podświadomości. W sferze rozumu i instynktu. Za-
pachy podejmują za nas decyzje. Działają w mojej 
ludzkiej i zwierzęcej stronie. Może dzięki zapachowi 
wiem to, co wiedzą tylko moje komórki.

Zapach matki. Zapach ojca. Zapach ukochanej, 
ukochanego. Zapach domu. Zapach łóżka. Zapach 
zupy. Zapach powietrza. Przechadzając się drogami 

Adam Buszek Sezon na pomarańczę
(wokół książki „Sezon lotów trwa” 
Zbigniewa Joachimiaka)

Lektury spóźnione

świadomości, mamy przekonanie, że to my wybiera-
my. Tymczasem labirynty naszego „podziemia” pełne 
są przewodzących nam i wodzących nami woni. Woń 
jest przed myślą. Woń „stroi” myśl. Woń naprowa-
dza myśl na czyn. Kiedy wspomnienie wydobędzie 
zapach, obraz wyświetla się w nas. Od zapachu do 
obrazu dzieli nas „tylko pół kroku”.

Wystarczy pół kroku, abym sięgnął dłoni mojej zmar-
łej mamy,
abym otarł się o policzek mojej córki mijającej mnie 
na ulicy
niewielkiego miasta w Ohio, aby znów zadrżało mi 
serce pod spojrzeniem
Oli Soleckiej, aby przypłynął do mnie zapach ulicy,
gdzie mieszkałem w zamierzchłym roku 1955.
Aby ujrzeć i stracić wiarę w Pana Boga.

Żyje z nami bardzo wiele zwierząt o znakomitym jak 
na nasze ludzkie skale węchu. Zmysł powonienia jest 
ich polisą na życie, a zarazem kompasem zalotów i go-
dów. Identyfikować zapachy oznacza żyć, strzec życia 
i pragnąć mnożyć życie. Tymczasem nasza wiedza 
o znaczeniu i zasięgu zapachów jest zastanawiająco 
skąpa. Przeceniamy bodźce dostarczane przez trzy 
dominujące zmysły dotyku, wzroku i słuchu. Szukając 
kogoś bliskiego, sięgamy po zdjęcia w albumie, na-
grania filmowe i dźwiękowe, ulubione przedmioty.

Pachniała nagrzanym granitem,
burzą tuż przed wybuchem.

Oli Soleckiej już nie ma od lat trzydziestu,
Pozostał po niej aromat i drżenie myśli.

Jeszcze raz: zapach jako dowód istnienia. Potrzeba 
dowodów, aby móc odbywać przechadzki w czasie. 
Potrzeba wstęgi aromatu, aby rozwinąć zdarzenia, 
podsunąć stopom nowe dywany, zajrzeć w tamte 
horyzonty, budzić widma, budzić dobre duchy.

Potem pytał mnie jej mężczyzna, dlaczego włó-
czę ją latami po wspomnieniach, po wierszach, po 
imieniu. Przez lata nie wiedziałem dlaczego. Teraz 
wiem. Widzę, że jest duszą z moich Dziadów. Rudą 
Ryfką biegającą po gruzach. Jest cieniem bez ciała, 
odbiciem bez lustra.

Wspominający odrzuca tylko (?) zapach śmierci. 
Nie chce wiedzieć, jak pachniał gasnący oddech. 
Jak kurczyła się skóra i co się nad nią unosiło. Chce 
ułożyć w sobie gotowe do lotu tylko te szybujące 
substancje, jakie wydziela życie.

Nie wiem, jak pachniał mój ojciec tuż po śmierci.
Nie wiem, bo nie chciałem wiedzieć (…)

Teraz jednak wspominający wie, dlaczego ojciec 
zaniemówił. Dlaczego na wszystkich zdjęciach pa-
trzył gdzieś zamyślony. Dlaczego mówił dużo mniej 
niż myślał.

bo gdy po latach spojrzałem zna zdjęcie,
zobaczyłem to samo:
samotną roślinę,
chwast pomiędzy innymi chwastami,
zeschły szczątek rośliny, która miała
fantastyczne życie, jak sekunda.
I fale, fale światła i ciemności.

Fantastyczne życie, jak sekunda. W sekundzie 
mieszczą się zapachy i decyzje, słowa i zdarzenia 
do pamiętania, woda, rozkwit i więdnienie. Samotna 
roślina.

A u mojej mamy? Czy u niej czas ma jakikolwiek 
wymiar?
A która godzina jest w samolocie?

Jak długo można lecieć w płatku kwiatu jabłoni, 
mijając krajobrazy znane i nigdy niepoznane? Jak 
długo można nie myśleć o upadku? Ustrzec się twar-
dego lądowania? Widać innych, jak opadają nagle 
lub równomiernie. „Sezon lotów trwa”.

Może trwać długo, bardzo długo. Aż do świtu. Pora 
się pakować. Jest taka chwila, że świat się otwiera, 
wybuchają słodko-gorzkie zapachy

I znowu czuję słodką pomarańczę
– wiem, że mnie rodzisz.

I takie koło zatacza lot: kwiat, zapach, owoc.
Adam Buszek

Grafika Szczepan Szotyński
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Wiersze Czesława Sobkowiaka czytam od lat siedem-
dziesiątych. Wówczas poznałem go bliżej we wspólnym 

pokoju akademika ITD. Studiowaliśmy na polonistyce. Już 
wtedy wyróżniał się w miejscowym środowisku młodoliterac-
kim swoją osobowością i indywidualnym tonem lirycznym. 
Nie bez znaczenia był jego wiejski rodowód, który wzmacniał 
osobność poetyckiego głosu, choć nie pisał tzw. wiejskich 
wierszy. Od początku był jednak silnie ukierunkowany na 
zmysłowy konkret egzystencjalny, ontologiczny oraz na uni-
wersalne obrazowanie ludzkiego losu. Zapewne duży wpływ 
na dojrzewanie literackie odegrał tamten czas, czyli klimat 
dyskursu społecznego, który cechował poezję Stanisława 
Barańczaka, Jerzego Kronholda czy Adama Zagajewskiego 
(najogólniej Nowej Fali). Te zapośredniczenia ideowe (po-
krewieństwa wyznawanych wartości) miały pokoleniowy 
charakter. Nigdy jednak publicystyczny język gazety nie 
był dla niego punktem odniesienia. Poszukiwania własnej 
drogi szły różnymi torami. Potrafił przezwyciężyć swój surowy 
realizm dzięki fascynacji takimi poetami, jak Tadeusz Peiper, 
T. S. Eliot, Czesław Miłosz czy surrealiści francuscy. W zbiorze 
„Powieść w odcinkach” (1974), który wyszedł w Ossolineum 
i był ponadśrodowiskowym wydarzeniem literackim, dostrzec 
da się te różne głosy i poetyki, podejmowane jednak nie 
naśladowniczo, a raczej w celu wyrażenia własnych pro-
blemów duchowych. Na tym właśnie polega autentyzm 
poezji Czesława Sobkowiaka, że ucząc się u innych po-
etów, nie wyzbywał się samego siebie. Podmiotowość jego 
poetyckiego widzenia nie znała egotyzmu czy narcyzmu. 
Dążenie do obiektywności, uważność obserwacji, uczulenie 
na zmysłowy konkret egzystencji w wymiarze makro i mikro 
jest światłem tej poezji. Poecie zawsze chodzi o oddanie 
pełni sytuacji i obrazu. Dlatego właśnie w Wydawnictwie 
Dolnośląskim opublikowałem dwa jego zbiory: Wszystko tu 
jeszcze i Postać w bieli. 

W ubiegłym roku Czesław Sobkowiak wydał „na-
kładem własnym” (dziś to normalny tryb) tom wier-

Jan Stolarczyk

Głos 
Poety

szy Jedno miejsce. Podkreślić należy jego staranność 
edytorską. Czyta się go, mając pewność obcowania 
z poezją dojrzałą. Cenna, jak zwykle u Sobkowiaka, 
jest wrażliwość zarówno zmysłowa, jak i intelektual-
na, moralna, duchowa i społeczna. „Jedno miejsce” 
radziłbym czytać tak, jak zaproponował sam poeta. 
Otwiera je wiersz „Jabłko”, jakby motto całego zbioru, 
w którym poeta daje wykładnię swojego światopo-
glądu. Chodzi mu nie o wirtualizację wyobraźni, ale 
o realność zapachu, smaku, barwy i kształtu. Są to 
jego ostoje prawdy istnienia. W realiach (bliższego 
i dalszego świata) wszystko się przecież rozgrywa: „Tu 
twoja zdrada albo męstwo i choroba”. Ten wiersz 
w jakimś stopniu jest wstępem do następnego utworu, 
dość pokaźnego objętościowo poematu o podłożu 
moralnym pt. „Traktat o tym co teraz” (świadome 
nawiązanie do „Traktatu poetyckiego” Miłosza). Przy-
znam, że czytałem go z wielkim zainteresowaniem. 
Dotyczy bowiem powszechnie doświadczanego zja-
wiska: ”Świat wymyka się / Poza wszelkie granice 
/ Brnie nie wiadomo dokąd / Ekrany pracują bez 
wytchnienia”. Celnie i prosto nazwana jest sytuacja: 
rozkładają się wartości i formy, które jeszcze tak nie-
dawno zdawały się skutecznie odpowiadać na nasze 
pytania, opisywać świat. Zbyt szybko, jak na nasze 
możliwości przystosowawcze, zmieniają się paradyg-
maty współczesnej cywilizacji. W gruncie rzeczy ten 
świat „zaorujemy”, czasem z premedytacją, gubiąc 

podmiotową miarę człowieczeństwa (powiedziałaby 
świetna, zmarła przed laty poetka Marianna Bocian), 
rozwagę, delikatność obcowania z ludźmi i naturą. 
Na przemiany cywilizacyjne Sobkowiak jest szczegól-
nie uczulony. Odnosi się do nich z poczuciem gorz-
kiej niezgody. Nie pozwala sobie, jak wielu poetów 
młodszego pokolenia, zejść na bezdroża skrajnie su-
biektywnych przedstawień. Czytam Jedno miejsce 
jako nasyconą refleksją próbę wyjście poza wszelkie 
bezzasadne złudzenia i zwątpienia. 

Każdy ludzki los, śmierć odczuwa Sobkowiak bar-
dzo osobiście. Ową egzystencjalną empatię najsilniej 
wyraża „Puste mieszkanie”. Po umarłym „Wynieśli stół 
krzesło drobiazgi / Książki co cenniejsze”. Tak nie-
uchronnie unicestwia się mikrokosmos zmarłych. 

Wiele w tych wierszach mamy kontemplacji piękna 
natury, ciszy, nadzwyczajnej potoczności istnienia, 
jego wieloznaczności, wiele słów o przyjaźni z konkret-
nymi ludźmi (Kazimierz Skorupski czy Jacek Łukasie-
wicz, któremu poświęcony został wiersz „Pokolenia”) 
i istotnych rozważań o sztuce. 

Polecam czytelnikom Jedno miejsce. Ważny to 
głos we współczesnej poezji.

Jan Stolarczyk

Czesław Sobkowiak: Jedno miejsce. Zielona Góra – Zawada 
2017, nakładem własnym, s. 72.

Dziś bawiłem się gdzie indziej to druga książka poetycka, 
urodzonego w 1978 roku Roberta (Robura) Feszaka. 

Jego debiut pt. Wnętrza gór został wyróżniony w Ogólno-
polskim Konkursie Literackim im. Artura Fryza na najlepszy 
debiut książkowy 2015 roku. Jednakże z twórczością auto-
ra spotykam się po raz pierwszy, gdyż jak wiadomo tylko 
skromna część tomików wydawanych w Polsce trafia do 
ogólnopolskiego obiegu, no i nie natrafiłem na żadne pi-
smo, w którym drukował swoje wiersze autor. Poza tym jest 
kolejnym poetą należącym do tzw. Roczników 70-tych, który 
debiutował o wiele później niż wielu jego rówieśników, przez 
co można jeszcze raz stwierdzić, że niegdysiejsze rysowanie 
mapy młodej polskiej poezji na początku XXI wieku było 
zupełnie tymczasowe.

Poezja Feszaka charakteryzuje się spokojną fra-
zą, nieco sprozaizowaną i tendencją do opisywania 
różnych zdarzeń z niedalekiej przeszłości, ale także 
z dzieciństwa. W jego poezji znajdujemy opisy pejzaży 
miejskich i tych związanych z przyrodą – wieś, las -  
przy zniwelowaniu zaskakujących środków poetyckich. 
Przez te zabiegi literackie jego twórczość wydaje się 
mocno osobista, choć wolna od skrajnych emocji 
i odczuć, no i zupełnie autorska, ale także nieco out-
siderska jak np. w „Żabie”, w którym podmiot liryczny, 
czy bohater „z piwem na ławce” opisuje okoliczny 
plac zabaw i to co może zobaczyć podczas tego 
siedzenia na ławce.

Bliskość i nastawienie ku naturze mocno zazna-
czone jest w wierszu „Na progu”, który zaczyna się 
od apostrofy: „Drzewa, góry, rzeki, doliny, rozległe 
łąki,/mroczne jaskinie – moi bracia i siostry”. Natura 
pojawia się w tomiku Feszaka jakby w trzech róż-
nych postaciach – po pierwsze, jako miejsce wizyty 
poza miastem podczas wycieczek i wędrówek, kiedy 
słychać odgłosy rąbania drewna gdzieś obok lasu, 
albo podczas wypadu w pobliskie góry, niedaleko od 

Mateusz Wabik

Między wsią, a miastem
miejsca zamieszkania, po drugie we wspomnieniach 
z dzieciństwa związanych z jakąś wsią, w której miesz-
kała także jego prababcia Ukrainka, po trzecie jako 
natura w pejzażu miejskim. Miasto w poezji Feszaka 
jest jak w poezji nowoczesnej synonimem barbarzyń-
stwa, obcym miejscem zamieszkania i pracy, w którym 
tętni ruch. Oprócz takich geograficznych tematów 
w poezji Feszaka można znaleźć także namysł nad 
starością, miłością, dziećmi i ich widzeniem świata. 
W poezji Feszaka mimo kultu natury takiego na sposób 
ponowoczesny, i jej wyidealizowania jest miejsce i na 
technologie– komputer, telefon komórkowy.  Choć 
w „Zabawie trwającej dalej” ta technologia jest jakby 
czymś mu wrogim, gdyż opisuje przemiany w zaba-
wach młodych ludzi, którzy kiedyś dręczyli zwierzęta, 
dzisiaj zabijają „potwory” w grach komputerowych.

Mimo wszystko – wielu tematów jakie porusza au-
tor, sporej sprawności warsztatowej, czegoś brakuje 
mi w jego poezji, gdyż w żaden sposób ona nie za-
skakuje. Nie ma w niej elementów ryzyka, jakiejś od-
krywczości. Jest skrupulatna, opisowa i drobiazgowa, 
ale mimo outsiderskości w siedzeniu przy piwie, albo 
podczas pobytu górach, kiedy autor snuje refleksje na 
temat bliskiego świata wokół niego, w żaden sposób 
buntownicza. Więcej w niej jest skupienia na swojej 
pamięci, uczuciach, zdarzeniach, w których brało 
się udział, niż próby badania rzeczywistości. Tak jak-
by poeta nie zawierzał takim artystycznym próbom 
przemiany świata i zostawiał go w swojej poezji takim 
jakim go zastał. Co nieco momentami dziwi i moim 
zdaniem nie pozwala tej poezji jakoś zostać na dłużej 
w pamięci, mimo jej dopracowania.

Mateusz Wabik
Robert (Robur) Feszak, Dziś bawiłem się gdzie indziej, 
Fundacja Kultury AFRONT 2017

Poezja Iwony Młodawskiej - Waterson zawarta w Kruczej 
Górze, wydanej przez AFRONT w 2017 roku  przebiega 

pomiędzy bylejakością i nijakością, a całkiem interesującymi 
tekstami, w których uchwycone zostało jakieś konkretne, 
ciekawe spostrzeżenie. Nie chce mi się czytać w poezji 
kobiecej, że ktoś podobno gdzieś mieszka, czy, że czytana 
książka jest „zbyt gruba”, ale już wiersz „Podróż”, w którym 
pojawia się matczyny „hippisowski grzebień” jest ciekawy, 
przez swoją opisową konkretność, jakieś wspomnienie z daw-
nych czasów, które pojawia się wraz z opisem grzebienia. 
Także w Kruczej Górze interesujące są wiersze związane 
z jej przyjaciółkami. Dosyć mocny jest wiersz „Automata” 
z podtekstem feministycznym, w którym poetka pyta jakie-
goś, nieokreślonego mężczyznę „jak smakuje” metaliczne 
ciało jego żony-robota. W tym wierszu poetka zastosowała 
przenośnię ukazującą czyjąś żonę - gospodynię domową 
jak robota. Jednakże poetka nie oskarża w tym wierszu 
patriarchalnego społeczeństwa o deprecjonowanie kobiety, 
ale jakby sama drwi z kobiecości w jej rolach kobiecych, 
co moim zdaniem jest ciekawe, ale także wykazuje się 
sporą naiwnością charakterystyczną dla feministek. Książka 
Młodawskiej - Waterson nie jest zupełnie w  moim guście, 
choć te kilka wierszy na pewno zapamiętam na dłużej. 
Jednakże tych wierszy byle jakich, utkanych z kiczowatej 
waty słownej jest zbyt dużo.

Mateusz Wabik

Iwona Młodawska - Waterson, Krucza Góra, AFRONT 2017

Mateusz Wabik

Pomiędzy 
bylejakością, 
a odkrywczością
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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 

Paweł M. Wiśniewski Trójmiejski tryptyk
Artur Nowaczewski Trzy miasta, trzy pokolenia Wydawnictwo Oskar, Gdańsk 2006

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 Huel-
le. Pisarz urodzony w 1957 roku w Gdańsku. W swoich 
powieściach nakreśla problematykę przemijania, po-
wrotu do czasów, kiedy świat wydawał się prostszy. 
Mali chłopcy, tacy jak bohater Weiner Davidka zostali 
obdarzeni nadprzyrodzonymi mocami. Twórczość au-
tora Mercedesa-Benza. Z litów do Hrabala cechuję 
niezwykła dbałość o każdy najmniejszy szczegół. 
Odtwarzana rzeczywistość toczy się na wielu płasz-
czyznach. Najdrobniejszy detal, jest ważny „bo wszyst-
ko jest ważne, każdy obraz, dźwięk, zapach, smak”. 
Nic nie powinno pozostawać przypadkowi, 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 
dotyczące 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 Wydawnictwo Morskie, na którego łamach 
publikowali m.in.: Franciszek Fenikowski (1922-1982), 
Bolesław Fac (1929-2000).. Ogromną zasługą wy-
kazali się gdańscy pisarze. Przy ich nieocenionym 
udziale powołano do życia almanach środowisk 
twórczych “Punkt”. W dwunastym numerze zbiorku, 
zostały opublikowane i przez co utrwalone dla po-
tomności, przełomowe dni w historii Stoczni Gdańskiej. 
Kroniki, relacje, zapisy zwykłych robotników “zostały 
uzupełnione przez zebraną naprędce poezję”. Wszyst-
kie teksty, niejednokrotnie anonimowe, sąsiadowały 
z utworami uznanych autorów. Zebrany w ten spo-
sób materiał stanowi dziś niebagatelny dokument 
tamtych czasów.

Autor Konfesji i tradycji wspomina w książce 
o fenomenie dwumiesięcznika literackiego „TO-
POS”. Pismo założone w 1993 roku przez Krzysztofa 
Kuczkowskiego,  redaktora naczelnego sopockiego 
periodyku. Czasopismo skupia parę ciekawych na-
zwisk starszego pokolenia np: Zbigniew Jankowski 
(1931), Kazimierz Nowosielski (1948), Krzysztof Kucz-
kowski (1955), Wojciech 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 chrześcijańskiego systemu wartości”. Do 
grona publikujących na kartach „TOPOSU” zaliczyć 
należy również młodszych poetów, krytyków m.in.: 
Przemysława Dakowicza (1977), Adriana Glenia 
(1977), Artura Nowaczewskiego (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, zwa-
żywszy na to, że autor podczas pisania omawianej 
publikacji miał niespełna 28 lat. Już na sam koniec 
przytoczę ostatni fragment, który dla mnie, osobi-
ście, stanowi nie tyle wstęp do Trzech miast..., lecz 
klucz do jej zrozumienia: „Zadaniem lokalnej literatury 
pozostającej na usługach komunistycznej władzy 
było nadać odzyskanemu Gdańskowi polską toż-
samość. Dodajmy: tożsamość pozostającą w gestii 
historii i polityki”.

Paweł M. Wiśniewski

Poematy Beaty Poczwardowskiej, wydane przez Miniaturę 
w 2018 roku, składają się z ośmiu dłuższych tekstów, 

które można określić poetyckimi, niekiedy egotycznymi, 
emocjonalnymi medytacjami na określone tematy. Poetka 
zajmuje się w swojej książce tematyką tęsknoty i pragnień, 
miłości, pustki, zapomnienia, niepewności, wiary, czasu, 
imienia, obrazu.

Mimo sporej oryginalności tekstów Poczwardow-
skiej, gdyż jeszcze nie czytałem takich emocjonalnych 
poematów, lekką wadą jej liryki jest brak umiejętności 
kondensacji treści, wiersze wydają się zbyt długie, 
nadmiernie powtarza w nich jak mantrę pewne te-
maty, sformułowania. Czasami są zbyt niedookreślone 
i mało uchwytne. Ba nie podoba mi się w ogóle 
zaniechanie pracy nad utartymi zwrotami frazeolo-
gicznymi, które w jej poezji pojawiają się wiele razy, 
często w postaci nie zmienionej. Ba tak sobie nawet 
wyobrażam, że wyobraźnia poetki jakby przebiega 
pomiędzy tymi frazeologizmami, albo jest nimi przy-
gnieciona. Jednakże – co jest zaletą poezji Poczwar-
dowskiej - poetka trzyma się w każdym poemacie 
tematu. Czuć  w jej poezji znajomość doświadczeń 
awangardy, gdyż jej wiersze bardziej są, niż znaczą. 
One są bo wydaje się, że jedną z przyczyn ich po-
wstania była ekstaza pisania, pewny twórczy rozmach 

Mateusz Wabik

Z chęcią zanudzę cię na śmierć!
skupiający się na kształcie poetyckiej medytacji, niż 
tego co może być jej wynikiem.

„Poemat kolei-nowy” rozpoczyna się od zwrotu fra-
zeologicznego „wywołać wilka z lasu”. Więc zaczyna 
się od przewidywania nieszczęścia, nie zamierzonego, 
które się pojawia, zaskakując tego, którego spotyka. 
Podmiotem wypowiedzi jest męskoosobowy podmiot 
liryczny, co pokazuje sporą świadomość literacką po-
etki, gdyby ktoś chciał te teksty uznać za zwierciadło 
autorki, przebiegu procesów myślowych na pewno 
by się pomylił. To wywołane nieszczęście staje się 
wilkiem w parkowej alei, a więc poetka wydobywa 
wilka ze zwrotu frazeologicznego i go ukonkretnia. 
Niestety kończy się pierwsza zwrotka i następuje apo-
strofa do własnej głupoty. I przez kilka następnych 
zwrotek mamy naprzemiennie powtarzającego się 
konkretnego wilka i apostrofy do własnej głupoty, 
co wg mnie niepotrzebnie jest zrobione, gdyż czy-
telnik nie dowiaduje się nic o tym, co było owym 
nieszczęściem. Potem czytamy, że podmiot liryczny 
leży i marzy bo „na nic innego go już nie stać”. I ta-
kie trele morele trwa do końca wiersza. Pod koniec 
jego podmiot liryczny dostaje się do raju, ale nie 
sądzę, by wielu śmiałków dotrwało podczas lektury 
do końca wiersza, mi to przyszło z trudem i sądzę, 

że jakbym wiele wypił alkoholu to podobnych po-
ematów stworzyłbym tuzin.

W prozie poetyckiej „Czas na czas” bohaterem 
jest czas, który zostaje ukazany w postaci podwój-
nej jest metaforyczny zarazem ale też zanimizowany, 
gdyż zachowuje się jak istota żywa. Czas w wierszu 
Poczwardowskiej „Pogładził. Połechtał. Rozedrgał”. 
Niestety po bardzo ciekawym początku, w tekście 
sytuacja wcale nie rozwija się, po medytacji nad 
czasem, pojawia się medytacja o imieniu i słowie, od-
nosząca się do współczesnej filozofii. Potem pojawiają 
się inni abstrakcyjni bohaterowie liryczni, ale poemat 
ślizga się po zupełnym wierzchu pojęć, powiedzeń 
i tego typu rzeczy. Brakuje mu czegoś zaskakującego, 
ostrzejszego, gdyż sama jego powierzchnia nie jest 
ciekawa, gdyż jest drogą do nikąd, obwijaną wełną 
na motek po wielokroć.

Nie uważam „poematów” za książkę słabą. Nie. 
Uważam, tylko, że nie jest dla mnie.  I mimo zno-
ju i trudu związanego z przedzieraniem się przez tę 
puszczę słów, wcale niczego nie wyniosłem z tej 
gęstwiny, poza bezradnością i zniechęceniem do 
tej wędrówki.

Mateusz Wabik
Beata Poczwardowska, poematy, Miniatura 2018
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Tomasz Pindel jest znawcą Ameryki Łacińskiej. To tłumacz 
z języka hiszpańskiego, biograf Mario Vargasa Llosy, ba-

dacz latynoskiej Polonii. Rezultatem tych ostatnich jego 
zainteresowań jest reportersko-eseistyczny tom „Poza ho-
ryzont. Polaków latynoamerykańskie przygody”, który nie 
tak dawno (w interesującej i niebanalnej szacie graficznej) 
ukazał się nakładem wydawnictwa „Znak”. Jest to lektura, 
nad którą na pewno warto się pochylić. A rezultat owego 
pochylenia może okazać się wielce intrygujący. Bo „Poza 
horyzont” to w pewnym sensie bardziej książka o Polsce, 
niż o Polakach w Ameryce Łacińskiej.

Autor pokazuje Polonię w Chile, w Brazylii, w Ar-
gentynie, w Meksyku, w Gwatemali i na Haitii. Stara 
się odnaleźć cechy charakterystyczne Polaków w po-
szczególnych krajach. I tak dowiadujemy się, że, że 
do Chile z Polski emigrowali w zasadzie indywidualiści. 
Do Brazylii – chłopi, do Argentyny – robotnicy. Do 
Meksyku – głównie polscy Żydzi. Na Haitii – żołnierze 
wcieleni do napoleońskich sił interwencyjnych, ma-
jących zwalczyć powstanie czarnoskórych niewolni-
ków. Natomiast w Gwatemali autor zajmuje się tylko 
jedną osoba – pisarzem (i modelarzem) Andrzejem 
Bobkowskim.

Zacznijmy od tego ostatniego. Pindel pokazuje, 
w jaki sposób Bobkowski trafił za ocean i jak – kła-
dąc podwaliny pod tak przedziwną dziedzinę jak 
gwatemalskie modelarstwo – zbudował tam zręby 
swojej egzystencji. Podkreśla podziw i fascynacje Bob-
kowskiego gwatemalską przyrodą, a jednocześnie 
pokazuje jego jakże zaskakujący rasizm i pogardę dla 
samych Gwatemalczyków. Tylko jeden cytat z listu 
Bobkowskiego pisanego z Gwatemali (mogłoby być 
ich znacznie więcej): „Na tych krajach (…) mszczą 
się dwa kardynalne błędy: 1. że Hiszpanie nie wy-
bili Indian, a 2. że potem nikt nie wybił Hiszpanów. 
Wskutek tego błędu powstały miliony ludności ra-
stakwerskiej, nieuleczalnych <<rasta>>, gatunkowo 
podłych, z którymi właściwie nie wiesz co począć. 
Jedyne wyjście wziąć za pysk”. Czy tłumaczenie, że 
było to kilkadziesiąt lat temu i że jakby Bobkowski żył 

dziś, zapewne inaczej by o tym pisał i mówił, brzmi 
wiarygodnie?

Wielce interesujący jest też pokazany w książce 
portret mieszkającego przez wiele lat w Meksyku Teo-
dora Parnickiego (całkowicie wyizolowanego i nie-
przemakalnego na otaczająca go meksykańskość), 
doskonale współgrający i rymujący się z  przypadkiem 
Mrożka, który po kilku latach spędzonych w kraju na 
południe od Rio Grande, najnormalniej w świecie 
stamtąd uciekł. Czy w obu tych przypadkach zadzia-
łała artystyczna chimera, czy też nagle na wierzch 
wypłynęło polskie poczucie odrębności, lepszości, 
odmienności? A może jedno i drugie?

Najpełniej obraz latynoskiej Polonii autor „Za ho-
ryzont” kreśli na przykładzie Brazylii. I jest to portret 
wielce intrygujący, bo inny od tego, którego można 
by się spodziewać po emigrantach – ludziach jakby 
można przypuszczać odważnych i otwartych na to 
co inne i nowe. Nic z tych rzeczy! Brazylijscy Pola-
cy na tyle opornie integrowali się z miejscowymi, że 
poważnie rozważali wzniecenie rebelii i odłączenie 
południowej części Brazylii w celu ustanowienia cze-
goś w rodzaju Polski Półkuli Południowej! Nie chcieli 
zostać Brazylijczykami o polskich korzeniach, lecz 
pozostać Polakami, którym przyszło żyć w Brazylii. 
Opornie uczyli się języka, za wszelką cenę chcieli 
uczęszczać do polskich szkół, a w kościołach słuchać 
tylko polskich księży. W rezultacie w Brazylii określe-
nie „polaco” - Polak nabrało bardzo negatywnych 
konotacji, a słowo „polaca” – Polka na długi czas 
stało się synonimem… prostytutki! Potem, przez długie 
lata walczono o to, by zastąpić je innymi słowami 
„polones” i „polonesa”, nie rodzącymi takich skoja-
rzeń – ale tylko z połowicznym sukcesem.

Można powiedzieć, że pisząc o Polonii w dalekich 
krajach Tomasz Pindel – na obcym terenie i obcym 
tle – pokazał wiele polskich cech i przywar, których 
na co dzień w całej ich krasie albo nie chcemy, 
albo nie jesteśmy w stanie dostrzec. Tą najważniejszą 
i najbardziej dokuczliwą przywarą jest brak otwarto-

Roman Warszewski

Polaków wizerunek przygodny

ści, hermetyczność i prowincjonalność. Przekonanie 
o tym, że to co nasze jest najlepsze, że inni do nas 
się nie umywają i są nam właściwie do niczego nie-
potrzebni…

Jak dobrze  w tak ustawione zwierciadło co jakiś 
czas spojrzeć! Jak dobrze, że powstają takie książki 
jak „Poza horyzont”! Wtedy łatwiej zrozumieć, że jest 
jak jest i że nad Wisłą rządzą ci, co rządzą.  

Myślę, że sam Tomasz Pindel może być zaskoczony 
tym, co wynika z jego dociekań. 

Roman Warszewski

Perez-Reverte 
rozmawia z Hemingwayem

Arturo Perez-Reverte to chyba najsłynniejszy współczesny 
pisarz hiszpański, od kilku lat żelazny coroczny kandydat 

do literackiego Nobla. Wyrósł z dziennikarstwa, z reporterki, 
i to jej wojennej odmiany (można powiedzieć – jak Hemin-
gway), a jako powieściopisarz osiągnął wyżyny (z powodze-
niem można tu powtórzyć to samo, co w nawiasie napi-
sałem przed chwilą). Może trochę pochopnie, jego książki 
zaliczane są do nurtu przygodowego, co sugeruje, że nie 
jest to literatura zbyt poważna, tymczasem to, co wychodzi 
spod ręki Pereza-Reverte to tak naprawdę literatura naj-
wyższej próby. Jego krótkie frazy dialogów poprzedzielane 
długimi akapitami zawierającymi bezcenne didaskalia, czy 
opisujące nastrój (często grozę), stały się już niemożliwym 
do pomylenia jego znakiem firmowym. A takie powieści jak 
Klub Dumas (sfilmowany przez Romana Polańskiego jako 
diaboliczne ”Dziewiąte wrota”), Mężczyzna, który tańczył 
tango, czy stosunkowo niedawno opublikowana Misja: En-
cyklopedia (jakże aktualna w kontekście wewnętrznej sytu-
acji politycznej w Polsce i usytuowania kościoła), w ciągu 
bardzo krótkiego czasu stały się klasyką.

Przed chwilą na rynek trafiła nowa powieść Pere-
za-Reverte pt. Falco – historia Lorenzo Falco – żołnierza 
i tajnego agenta, działającego w latach trzydziestych 
XX wieku, w czasach hiszpańskiej wojny domowej. 
Towarzyszy jej etykietka „kryminał” (jeszcze jeden wa-
riant literatury przygodowej?). Ale nic bardziej mylą-
cego. Falco – choć krew na kartach książki leje się 
obficie – kryminałem na pewno nie jest. To powieść 
na wskroś polityczna. A że napisana tak przejrzyście 
i tak sprawnie, że czyta się właściwie sama, to już 
całkiem inna sprawa.

Falco to forma rozmowy. To rozmowa ponad 
przełomem wieków, ponad dziesięcioleciami.  Pe-
rez-Reverte w powieści Falco rozmawia z Ernestem 
Hemingwayem.

Autor ewidentnie nawiązuje do arcydzieła Ame-
rykanina – „Komu bije dzwon”, uznawanego przez 
wielu za powieść wszech czasów. Nie czyni tego 
jednak nachalnie. Robi to tak delikatnie, że może 
to ujść uwadze niejednego. Sugerują to jedynie ślady 

rozsiane po całej książce, w tym – bardzo intensyw-
na erotyka (pamiętamy, że w „Komu bije dzwon”, 
jak była taka potrzeba, „trzęsła się ziemia”). Już na 
początku powieści pojawia się most – kluczowy mo-
tyw w Komu bije dzwon (Falco: „Dwie godziny przed 
świtem, przekonany, że ma za sobą przednie linie 
republikanów, wyszedł na drogę, a tu natknął się na 
most i niespodziewany posterunek wojskowy. O mało 
nie wpadł na wartowników.”) , a dalej sugestywny 
opis zapachu strach (Falco: „Czuł zapach jego stra-
chu, choć z zadowoleniem st6wierdził albo wyczuł, 
że była to woń strachu spokojnego, niewzruszonego. 
Strachu osoby, która przywykła do niej i który nie pa-
raliżował”), nawiązujący do słynnego opisu zapachu 
śmierci z arcydzieła Hemingwaya.

Podczas gdy Amerykanin w swojej książce jed-
noznacznie opowiadał się po stronie republikańskiej, 
lewicowej i anarchistycznej (po której zresztą walczył 
z bronią w ręce), Perez-Reverte ze sporym zrozumie-
niem opisuje stronę przeciwną – monarchistyczną, 
frankistowską, a o republikanach wypowiada się 
niezbyt pochlebnie (np. „motłoch”). I choć obraz 
hiszpańskiej wojny domowej przedstawiany przez 
Hemingwaya na pewno jest bardziej mięsisty i bar-
dziej panoramiczny, jej wizja w wersji Pereza-Rever-
te – punktowa i postmodernistyczna – na pewno 
jest bardziej wielowymiarowa, mniej jednoznaczna, 
bardziej prawdziwa.

To – gdy punktem odniesienia jest „powieść 
wszechczasów” – komplement chyba niemały.

Roman Warszewski
Arturo Perez-Reverte, Falco, tłum. Marzena Chrobak, Wyd. 
Znak, ss. 314, Kraków 2018

Roman Warszewski
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Aneks do 
kalendarza, 

9 maja 1996
Jest jak zwykle późna już noc, gdy piszę ostatnie słowa dnia. 

Zaraz zgaszę światła i będę próbował zasnąć. Nie wiem, czy 
to pisanie przez samym snem to neurotyczny nawyk, czy po 
prostu potrzeba zamknięcia dnia. Ta uwaga nie ma głębsze-
go sensu, ani nawet przesłania. To czyste myślo-pisanie, ruch 
ręki, chwila wytężenia wzroku. Nic więcej? Może jednak coś 
w tym jest ważnego? Zwolnienie, czynność bez pośpiechu i bez 
napięcia. Pisząc te przedsenne słowa wracam do dawnego, 
prawie zapomnianego stanu, gdy nie czułem uciekającego 
czasu a śmierć wydawała mi się abstrakcją mnie nie dotyczą-
ca. Czuję się ...młodszy pisząc te nieważne zdania do nikogo, 
nawet nie do siebie. I głębiej oddycham. A więc jednak neu-
rasteniczny nawyk?

15 lipca 2005

moi ojcowie

Miałem dwóch ojców,
obaj wyprowadzili mnie do życia.
Jeden ojciec mnie porzucił
a drugi otoczył mnie skrzydłami do końca.

Patrzę wstecz i dzisiaj - jakie jest moje życie?
I widzę, że jestem jak mój pierwszy ojciec
- całe życie gonię za swoimi rękoma,
próbuję wyprzedzić
 swój cień,
wywracam oczy chcąc zajrzeć
 do swojej głowy.

A jednak jestem też jak ten drugi ojciec,
wierny swojej publiczności, nawet
gdy jest jej coraz mniej,
coraz mniej dźwięczę tracę głos jak on,
gdy wycieli mu struny z gardła.

Zawsze miałem dobrą publiczność,
matkę, ojca i tego drugiego, cho
 już nie wiedziałem,
kto jest pierwszy, kto jest przed i potem,
bo byli jak powietrze niezawodnie i zawsze
trzymali mnie za rękę.

Moja publicznością jest też moja jedyna córka
oraz ten ja, który we mnie zawsze drzemie
a nigdy nie zasypia.

Czuję, że mojej publiczności wokół jest coraz mniej
a coraz więcej po tej stronie, gdzie chciałem zajrzeć
 
wywracając boleśnie gałki oczu,
po wewnętrznej stronie mojej skóry,
pod krzyczącym milczeniem moich dwóch ojców.

Może tak być
musi,
może bezgłos to po prostu droga od mojej publiczności,
idę za kulisy, publiczność opuszcza widownię.

Niepokoi mnie tylko ilu ojców ma moja córka?

późnym wieczorem
Boli mnie cały dzień bark. Charakterystyczne, bo często tak 

jest po długim czytaniu. Muszę przyjmować jakąś niezdrową 
pozycję lub się spinać, usztywniać

Kiedyś opowiem o tym więcej:
Słucham z pewnym współczuciem Wałęsę, który nieustannie 

broni się przed zarzutami o współpracę z ubecją. Facet, który 
miał naprawdę wiele odwagi w 1980 roku, gdy stawał się twarzą 
tamtego wielkiego buntu społecznego. Wg nawiedzonych histo-
ryków, polityków i komentatorów aktualnej polityki, Wałęsa zrobił 
ten cały przewrót na zamówienie komunistycznych działaczy 
peerelowskich. Pomijam na ile to byli komunistyczni działacze 
a na ile peerelowscy, to jest jednak pewna różnica. Współczuję 
Wałęsie i zaraz przypomina mi się pewne moje własne przeżycie. 
Pierwszy raz w Stoczni byłem 17 sierpnia, ale zdarzenia o których 
piszę są z 18 może 19 sierpnia, na pewno jeszcze na początku 
strajku w Stoczni. Dostaliśmy się do Sali BHP w kilka osób i po 
całym dniu strajkowania wpadliśmy na pomysł, że możemy 
napisać list popierający ten strajk, my jako „młodzi pisarze”. 
Pomysł „kupił” Marek Bieńkowski, wówczas szefa Koła Młodych 
Pisarzy przy ZLP ( w poprzedniej kadencji ja byłem przewodni-
czącym), więc poszliśmy do Wałęsy, czy nie mógłby załatwić 
nam jakiś transport, bo przejechać Trójmiasto od Pruszcza do 

dalekich dzielnic Gdyni, to nie była łatwa rzecz, liczył się czas, 
a my wtedy o samochodach własnych mogliśmy tylko pomarzyć. 
Wałęsa zdecydowanie poparł pomysł, ale zamiast samochodu 
dał nam kasę na taksówkę (to była spora kwota, jak dla cienko 
przędzących młodych poetów). I ruszyliśmy w miasto! Większość 
kolegów podpisała list popierający bez zastanowienia, choć 
niekiedy z lękiem, ale w jednym miejscu nam odmówiono, a pi-
sarz nawet nie zechciał wyjść do nas zostawiając swoją decyzję 
(o niepodpisywaniu) do przekazania osobie z rodziny. Co osoba 
z rodziny uczyniła robiąc różne dziwne miny. Wkrótce potem, jak 
już Sierpień zwyciężył, dowiedziałem się z bardzo dobrych źródeł, 
dlaczego ta osoba nie podpisała: otóż dlatego, że uznała, że 
ja jestem agentem bezpieki i dokonuję prowokacji. Wcale nie 
wykluczam, że do dzisiaj tak o mnie mówi. Wypada zatem też 
nie wykluczyć, że może byłem agentem. Hmmm. Teraz tylko 
mam problem, czy ja wygrałem na tym przełomie ustrojowym, 
czy przegrałem? I dla kogo teraz pracuję?   

Ale, ale! Osoba, która wtedy nie podpisała apelu wspierają-
cego strajkujących stoczniowców dzisiaj bardzo chętnie występuje 
w różnych mediach w roli autorytetu moralnego i nadal śmiało 
rozdaje opinie o innych. Bum.

Obsesje prowokacji i wtyczek ubeckich były powszechne, 
choć niekiedy te obsesje wykorzystywano instrumentalnie. Jesz-
cze w dniach trwającego strajku postanowiliśmy w niewielkim 
gronie stworzyć i wydawać pismo literackie, oczywiście jak naj-
bardziej rewolucyjne i w nowym opozycyjnym stylu. W zespole 
był Darek Filar, Staszek Rosiek, Marek Bińkowski, Marian Terlecki 
i ja. Może jeszcze ktoś? Nie jestem pewny. Chyba nazywało się 
Naprzód, albo jakoś tak (nie pamiętam, bo ukazało się chyba 
półtora numeru). Pierwsze zebranie redakcyjne odbyło się w moim 
mieszkaniu na Dywizjonu 303, ale już drugie z jakichś niejasnych 
powodów u Staszka Rośka na Brzeźnie. Na trzecie kolegium już 
nie zostałem zaproszony. Po latach dowiedziałem się, że Marian 
Terlecki wyeliminował mnie z redakcji, twierdząc że jestem wtycz-
ką. Dzisiaj to wesołe, ale wtedy? Również parę lat później oka-
zało się, że to właśnie Marian Terlecki współpracował ze Służbą 
Bezpieczeństwa jeszcze przed czasem strajkowym. Pozyskano go 
dla SB, gdy pracował w Telewizji Polskiej, najprawdopodobniej 
w drodze szantażu.

5 września 2013
Nie wiem dlaczego ( bo nie ma ku temu żadnego pretekstu), 

ale od czasu do czasu dopada mnie refleksja nad bezmiarem 
piekła jakie urządzili światu …. Chciałem powiedzieć Niemcy, ale 
to nie byłoby precyzyjne, trzeba powiedzieć: naziści, bo to jednak 
chodzi o pewien format człowieka-faszysty, który doskonale się 
ucieleśnił pod skrzydłami nazizmu. Wpadam wtedy w zadziwienie, 
potem w złość. Zadziwiać musi jak nieomal cały naród, duży 
naród, z gigantycznym dorobkiem kulturowym, Niemcy, mogli 
wpaść w taki amok nienawiści i okrucieństwa. Naród, który potem 
zapłacił swoją wielką cenę za tę rozpustną nienawiść ciężko, ale 
nigdy nie odpłacono mu w stosunku jeden do jeden, równo, za 
całe zło, dzisiaj tworzy rdzeń zjednoczonej Europy, jest jej ekono-
miczną mocą, jest jej napędem ekonomicznym…  Ironia historii nie 
ma granic, gdy pomyśleć, że to Oni, Niemcy dzisiaj wpuszczają 
emigrantów i dają im ochronę, a narody ofiary nazizmu budują 
mury przed uciekającymi przed wojną matkami z dziećmi

Ale to nie tylko wielki naród niemiecki uwielbiał nacjonalizm 
i faszyzm. Kto pamięta dzisiaj, że mała Słowacja, już po rozbiorze 
Czechosłowacji, buzowała od faszyzmu w erze rozkwitu hitlery-
zmu i II wojny światowej. Kto pamięta, jak ten niebogaty kraj 
był rozrzutny, gdy płacił niemieckiej machinie faszystowskiej za 
unicestwianie ludzi, po 500 marek za każdego Żyda zabranego 
z Bratysławy do obozu koncentracyjnego. Jak łatwo zapomi-
nać, że w Polsce był popularny faszyzm, antysemityzm, ławkowe 
getta, nasze własne obozy koncentracyjne (Bereza Kartuska), 
Kult Wodza…

Nie wiem jak do tej hekatomby mogło dojść, choć z dru-
giej strony wiem, gdy widzę pewne zachowania, charaktery, 
ideologie, które dzisiaj zyskują na znaczeniu. Gdy widzę zapie-
kłości ludzkie, ideologizm jako metodę interpretacji świata, jak 
widzę „misjonarzy”, ludzi uważających, że skoro mają rację, to  
upoważnia ich to do zmuszania innych do tej racji. Chciałbym 
być obiektywny, może nie jestem, ale widzę, że tak się dzieje 
najczęściej w zachowaniach prawicowych, religijnych, w Ko-
ściele polskim, a na świecie w Islamie, pośród dziennikarzy typu 
Terlikowski, w stylach zachowań nuworyszy… To banalne, wiem, 
a piszę o tym dlatego, bo nie chciałbym aby moje milczenie 
w tych sprawach mogło być kiedykolwiek i przez kogokolwiek 
potraktowane jako akceptacja tych zjawisk.

A dzisiaj:
Sybilka milczy. Zaszyła się na mnie. Nie tylko na mnie, ale 

na mnie też. Ja też zaszywam się. Zaszywam się, bo to jakaś 

metoda na przetrwanie do pojutrza.
Zastanawia mnie, że Sybilka tak łatwo rezygnuje z sukcesu, 

który jest w jej zasięgu. Robi niesamowite zdjęcia i prawie ich 
nie lansuje. Pokazuje te fotografie, ale raczej to jest sposób 
mówienia, kontaktowania się doraźnego…  Ona tylko żyje do-
raźnie? Tylko doraźnie?

ma wiele ramion

delikatnych i ruchliwych.
Dotykają wciąż i wciąż na nowo, od początku od samego
Początku, od dotkliwości i tkliwości aż do bólu, od nowa do bólu, do 
starego nowego bólu
aż ramiona się załamują ręce wykręcają.
Nie kończy się ten marsz ramion do nowego nowego… nowego, aż 
staje się nie do zniesienia,
do płaczu do do do.
Delikatne palce obłaskawiają wszystko wokoło, plączą nitki, rozmazują 
łzy
sięgają do dalekich oczu, rozmazują tusz, przekrwione białka,
pieszczą czas, całują okna ciała, obrazy, czasami zawieszają się na
odbiciach czarnobiałych, odbicia uciekają od kolorów,
pogryzionych palców, resztek paznokci.
W końcu zaplątują się w szepczące węże - warkocze.
Zwijają się szepty, zapadają w ciszę, ciszę
na chwałę mroku.
Aby się na nowo wyzwoli
i dotyka
na nowo ruchliwymi,
kruchymi ramionami na chwałę
przebłysków jasności, migotań, dni, które mają nadejść
by pójść znowu do nikąd.
Jej ruchome ramiona nie mają kości,
mają tylko krew, spazmy
I sam dotyk nagich opuszków, palców bez naskórka.

Numer 3.2013. Przyszła informacja o Warszawskiej Jesieni 
Poezji. Zadeklarowałem kiedyś, że pojadę i teraz wypada do-
trzymać słowa. Czuję się niepewnie. Bo nie jeżdżę już na spo-
tkania literackie od lat. Nie wiem dlaczego tym razem chcę 
jechać? Chyba dlatego, że miałem miły kontakt z Markiem 
Wawrzkiewiczem. Nie znam jeszcze dokładnej daty, ale to chyba 
w październiku.

Zauważyłem jak bardzo trudno oderwać się od własnej geo-
grafii . Niby wiele razy się przeprowadzałem, ale ostatecznie 
poza dalekim amerykańskim wypadem, cały czas się kręcę 
w odległości kilku kilometrów. Po przyjeździe do Gdańska w 1973 
roku cały czas mieszkam w promieniu 3 kilometrów: zacząłem na 
Dubois, potem było kilka lat w akademikach w Oliwie na Polanki, 
potem Zaspa – Dywizjonu 303, następnie Wróblewskiego we 
Wrzeszczu i – póki co – znowu jestem na Dubois, gdzie może już 
zostanę. Do wszystkich tych adresów można dotrzeć w 15 minut. 
To wszystkie moje ulice: na których mieszkałem: Sienkiewicza, 
Śląska, Gdańska, Dubois, Polanki - Macierzy Szkolnej, Dywizjonu 
303, Wróblewskiego, Dubois, ale jeszcze były w Cincinnati: Chic-
kasaw St., Burnett Ave., a też Overview St. w Newport, Kentucky. 
Do nich jest nieco dalej z Gdańska, ale i te amerykańskie adresy 
były w promieniu 2 mil.

W takie zimne, jesienne dni jak dzisiaj tęsknię do ciepłych 
poranków w Cincinnati a jeszcze bardziej do tamtejszych gorą-
cych wieczorów, gdy cykady zagłuszały wszystkie inne hałasy 
miasta.

Jola nie była żoną Sławka,
jakkolwiek to był dość długotrwały związek i – może – szko-

da, że małżeństwo Sławka rozpadło się znacznie później, bo 
Jola wróciła do Polski i nie pokończyła studiów doktoranckich 
na Urbanie. Historyjka z mojego punktu widzenia była dość za-
bawna: gdy przyjechałem do Cincinnati miejscowe przyjazne 
dusze (amerykańskie, nie polonijne, bo tam de facto nie było 
takiego środowiska) zapowiadały mi, że wkrótce przybędzie cie-
kawy człowiek... I przyjechał. Umówiliśmy się i jak to bywa przy 
alkoholu Sławek opowiadał mi o bardzo sympatycznej kobiecie 
z którą romansuje, a która go wkrótce odwiedzi. Cóż, odwiedziła. 
Okazało się, że to moja była żona, Jola, z którą chyba ze 3 lata 
wcześniej się rozstałem i rozwiodłem. Życie!

Acha, z Jolą Rajz byłem z 8-9 lat, potem gdy związek nasz 

fragmenty Dziennika (2)
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się rozpadał, postanowiliśmy wziąć ślub, ale to tylko przyspieszyło 
nasze pełne rozejście.

04/11/2013
(…) Ale jednak coś z Marią J. niedobrze, bo wysłałem jej 

nową gazetę a nie zareagowała. Zwykle szybko odpowiada 
i cieszy się. Teraz ma dodatkowy powód, bo zrobiłem jej ład-
ną prezentację w postaci plakatu poetyckiego. A jednak nie 
odpowiedziała….

Sybilka wraca. Po długim czasie milczenia próbowała się 
skontaktować przez skypa. Nie miałem energii, aby podjąć 
rozmowę. Gdy czuję się psychicznie zmęczony, nie lubię roz-
mawiać z nią, chyba dlatego, że  jednak w obcym dla mnie 
języku. Nigdy angielski nie będzie moim - nawet w małej czę-
ści – językiem. Zawsze w nim skazany jestem na uproszczenia, 
trywialność, kalekość. Chyba Jan Kott, albo jakiś inny z naszych 
wielkich emigrantów narzekał, że słyszy świat wokół jako hałas, 
męczące brzęczenie, że nigdy nie nawykł do języka angielskiego, 
który do końca pozostał mu obcy. Rozumiem go. Tak więc, nie 
podjąłem rozmowy, bo czuję się zmęczony.

Bo jesień? Bo w antykwariacie ciężko? Bo z Agnieszką jakoś 
tak?  

Wciąż poruszam się na krótkiej smyczy. Mieszkam na ulicy na 
której po raz pierwszy zamieszkałem , gdy zjawiłem się w Gdańsku 
jak młodzieniec ledwie po liceum. Tu z Jolą wynajęliśmy pierwsze 
nasze wspólne mieszkanie, pierwsze w ogóle wynajęte. Pod nu-
merem chyba 28 ćwiczyliśmy dorosłe życie, choćby nawet ona 
zbyt dorosłe nie było. Pamiętam, że nie miałem wiele ubrań. 
Jola przerabiała mi z różnych starych, często damskich. Jestem 
wciąż kilkadziesiąt metrów dalej, pod numerem 59, mam tu dom 
i ogród. Zakątek w którym mieści się całe mnóstwo wspomnień, 
ale niezbyt intensywnie je uprawiam, chyba lepiej wychodzi mi 
uprawianie ogrodu.

Moja córka jest starsza o 10 lat od tamtego młodzieńca z Du-
bois 28, byłaby dla mnie za stara…  Więc jak daleko posunął się 
mój czas? Prawie go nie ma. Nie posunął się. On się zjada.

16 grudnia 2013
… kontynuując…
Pisanie dziennika to nieustana gra ze szczególną cenzu-

rą. Z autocenzurą. Nie chodzi mi o to, że człowiek jest zawsze 
do jakiegoś stopnia zakłamany. Jasne, są rzeczy, których nie 
chcemy objawić innych. To jest oczywiste. I w świadomie two-
rzonym dzienniku można na tym doskonale zapanować, czyli 
pisać zaplanowane treści. Jednak jest też inna autocenzura… 
Wynikająca z natury myślenia. Myśli toczą się chaotycznie, tylko 
do pewnego stopnia są kontrolowane wolą i tam biegną, gdzie 
sobie życzymy. Większość myśli jest wolna, do tego stopnia, że 
nie utożsamiamy ich jak nasze „własne myśli”. To są tylko wolne 
elektrony myślowe, które w procesie porządkowania, powracania 
do nich, powtarzania, stają się prawdziwymi naszymi myślami. 
I te myśli nie budzą mojego niepokoju. Są już oswojone. Nawet, 
gdy są nieprawe, nieuczesane, krnąbrne. Autocenzura budzi 
się, gdy staram się uchwycić tę mgłę myślową, te pre-myśli, 
bo w nich naprawdę można znaleźć niesamowite i właśnie 
niecenzuralne treści.

Zamyka się nowy numer, będzie sporo filozofii, tekst Jerzego 
Perzanowskiego, Sikorskiego, Wołosewicza. Będą też trzy ciekawe 
rozmowy, jedna z Liskowackim, druga z Bogusławą Latawiec 
(będzie chryja, bo będę drukował rozmowę bez jej zgody!) a też 
rozmowę Kasi Korczak z jej projektu wrzeszczańskiego. Będzie 
trochę dobrej poezji, jak zwykle. Grafika Piaseckiego.

Podsmażałem dzisiaj ziemniaki dla Agnieszki.  
Przypomniał mi się Jaś Grycajenko. Kolega, przyjaciel jesz-

cze ze szkoły podstawowej. To rodzina rosyjska chyba, choć 
ojciec wrócił do swojej ojczyzny w latach 60`. Pozostawił mamę 
Janka a też jego brata Pawła. Zawsze, i mamę i Janka będę 
ciepło wspominał, a właściwie zawsze tak wspominam. Od 
niej miałem jedną z pierwszych moich maszyn do pisania (stoi 
teraz w u mnie w antykwariacie, czarny niewielki Mercedes). 
Z Jasiem, jak to w chłopięcych czasach przeżyliśmy mnóstwo 
przygód i inicjacji. Niektóre to groza i strach, ale udało nam 
się wyjść, no, prawie wyjść z wszystkich opresji. Lecz moją po 
latach serdeczność wzbudza szczególne wspomnienie. Moja ro-
dzina była uboga, a Jasia jeszcze bardziej. To nie przeszkadzało 
mi rano wpadać do niego i objadać go z podpiekanych na 
patelni ziemniaków z obiadu z dnia poprzedniego. Nic więcej 
nie było, a przynajmniej do wieczora, kiedy z pracy wracała 
jego mama. A jednak nigdy nie odmówił podzielenia się tym 
„śniadaniem”. A odsmażał ziemniaki po mistrzowsku, nikt nigdy 
potem nie potrafił zrobić tego dania tak dobrze. Teraz czasami 
próbuję odtworzyć ten smak. Udaje mi się tylko do pewnego 
stopnia. Zastanawiam się, czy istniała jakąś „szkoła rosyjska” 
przygotowywania ziemniaków. Niewykluczone, hmmm. Sztuka 
polegała na tym, aby kawałki ziemniaków nie były zbyt wielkie, 
raczej w kształcie kostek a nie plastrów, a każda strona kostki 
powinna być opieczona do koloru złotego, ale w żadnym wy-
padku do brunatnego lub ciemno brązowego. Przyprawa: tylko 
sól. Ziemniaki powinny lekko chrupać.

Chciałbym rozumieć swoją córkę. Ale to już pewnie niemoż-
liwe. Ona odjeżdża ode mnie coraz bardziej.  A i ja jestem coraz 
bardziej dla niej odległy swoim życiem, swoim zachowaniami, 

odmiennością osobowościową, kulturową i językową.
Widzę, że daje mi dyskretne znaki o tym, że pamięta o mnie. 

Robi to na facebooku, od czasu do czasu dołącza jakieś spe-
cjalne zdjęcie, albo jakiś znaczący komentarz. Powinienem może 
ją zaczepić? Ale ona musi sobie dać radę sama z kłopotem 
pod nazwą „mój ojciec”.

Łatwiej teraz znosić jej milczeniem bo poznałem ją na tyle, że 
widzę jej stan ducha po robionych przez nią zdjęciach. Wygląda 
na to, że ma się nienajgorszej. Robi fantastyczne zdjęcia. Jest 
świetną fotograficzką, zaskakująco dobrą. Choć niby dlaczego 
„zaskakująco”, jest dobra bo aparat w jej ręku to przedłużenie 
jej samej, jej myśli, niepokojów i uczuć. A te są interesujące. 
Z jednej strony z fotografika jest dla niej zasłoną, ochroną przed 
światem a z drugiej właśnie sposobem na ekspresję samej siebie 
wobec świata.

Jutro niedziela. Zima. W ogrodzie mnóstwo ptaków, zawsze 
tak jest, gdy je dokarmiam w mrozy. Policzyłem jest około 15 
gatunków. Pojawiły się nowe, dziwne i nieznane mi …sikorki? Po 
bokach mają niebieskie piórka.

18. 02. 2014
W Kijowie płonie Majdan. Ofensywa Berkutu. Jest już razem 

16 osób zabitych. Sceny w telewizji straszne. Ogień. Dym. Lu-
dzie walczą jak średniowieczni rycerze, mają długie narzędzia 
(miecze?), tarcze, zbroje…

Ogłoszono, że Kijów to miasto zamknięte. Co to znaczy?

Do: Bohdan Wrocławski
Bohdanie, jeśli odpowiada Ci ten wiersz, to puść go u sie-

bie, tylko u Ciebie można to zrobić szybko. A chyba trzeba coś 
mówić o Kijowie?

  

dwa ognie
 
Dzisiaj wstał piękny słoneczny dzień, ptaki radośnie buszują w ogro-
dzie,
moja czarna suka labradorka chłepcze głośno wodę,
herbata zaparzona, obok ciasto piernikowe
Chce się ży
gdzieś blisko jest wiosna.
 
Patrzę w bok, widzę tłumy na Majdanie,
to prawie nudne mijają już miesiące.
 
Kupiłem nowe domowe pantofle - jak miło w nich chodzi
 po ciepłym domu.
Po podłodze rozciąga się długa smuga światła a właściwie cienia.
Moja żona niedługo wraca z pracy,
hej ho, żoneczko!
 
Na Majdanie płonie ogień,
w tle osmolone pomniki chwały i twarz staruszki.
 
Przez barykady
grają w dwa ognie.
 
Z Olimpiady dochodzą dobre wieści są złote medale i są dobre dalsze 
miejsca,
zwyciężamy, jesteśmy bohaterscy, pokonaliśmy barierę
jest nowy rekord świata i wszyscy o tym mówią,
a cóż to będzie jutro.
 
Na Majdanie mrok, płonie na żółto-niebiesko, ludzie w kaskach
podobno biją, albo się biją, albo zabijają.
 
Dzisiaj jest środa, jeszcze sporo dni do niedzieli, kiedy idę na filmową 
premierę,
rewolucyjny film, kolejna odsłona seksu i wolności erotycznej,
postęp, postęp,  wciąż dokonujemy transgresji,
jakże odważnie pokazał to artysta.
 
To jest ogień, to jest Majdan, to jest płomienisko,
za oponami wida
 człowieka owiniętego w koce, jest zimno.
 
To jest Ukraina.
A to jest Europa. A to sikory i grubodzioby na gałęzi.
 
Mówią w Brukseli. Mówią w Moskwie.
Mówią. Milczą.
Ta Pani na Majdanie, która wyciągnęła chłopaka spod pałek trzyma 
swoją flagę,
która nie ma już śladów koloru i je kanapkę zawiniętą w papier.
Ogień na Majdanie ją grzeje, jest cieplej.
Nie jest źle.
 
Umarło tylko 16 osób.
Cóż to jest wobec wielkiej rewolucji chińskiej.
 
Słucham wiadomości radiowych, chcę wiedzie
co się dzieje, mówią, mówią.
Kryzys ekonomiczny w Azji ustępuje. Na wschodzie USA podrygi 
zimy.
Ten fantastyczny piosenkarz, jak zwykle. Wymyślono cud dietę.

Ukraińcy powinni rozważyć.
 
Jem pyszną kanapkę. Majdan płonie. Idę na spacer. Majdan płonie.
Majdan płonie.
Majdan.
Płonie.

Gdańsk – nie płonie, 18. 02. 2014

11.05. 2014
Zawrzało w ogrodzie. Wszystko rośnie, aż trzeszczy. Kilka 

dni cieplejszych i deszczowych. Kwitną azalie, wciąż magnolie, 
bez, jabłonie, śliwa, a też różne jednoroczne kwiaty, które zdą-
żyłem posadzić. Czuję się radosny. Upaja mnie ta pora roku. 
Codziennie spędzam w ogrodzie najmniej godzinę, ale bywa 
więcej. A więc jestem ogrodnikiem. Kiedyś uważałem, że to 
jest jakaś, nie najgorsza metafora dla mnie. Gdy zaczynałem 
pisać wiersze, wiele z nich miało motyw agrarny. Potem to 
jakoś zanikło. Teraz chętnie sięgam po …rekwizyty ogrodnicze. 
A sporo mi taka optyka wyjaśnia i rozjaśnia.

14.05. 2014
No, cóż, 64 lata. Asia na moją niepewną minę powiedzia-

ła, to lepiej niż 80, a potem dodała, to bliżej sześćdziesiątki 
niż siedemdziesiątki. I to mnie już zbiło z tropu zupełnie. Nie 
planowałem życia na taka okoliczność.

Wciąż mnie zadziwia, jeśli to dobre określenie (hmmm?), 
jak jestem pojedynczo, bez zanurzenia w przeszłość, bez po-
czucia więzi z moimi przodkami. To że wciąż nie mogę się 
oswoić z brakiem matki to coś zupełnie innego, to po prostu 
brak tej konkretnej osoby, z jej duchowością, osobowością i jej 
miłością dla mnie. Prawda jest taka, że po jej śmierci nie ma 
osoby, dla której jest tak samo ważny. Wisi nade mną ciężki 
topór świadomości, że pojawiłem się na świecie na chwilę 
i że wkrótce ta chwila minie. Świat nieszczególnie to zauważy. 
Moim jedynym śladem pozostaną wiersze, które przecież nie 
są i nie będą czytane intensywnie i szeroko.

W swoim życiu. Jesteśmy na chwilę.
Tym bardziej to zadziwiające, że ludzie tak wiele potrafili 

osiągną tymi kawałkami, chwilkami swojego życia. Mam świa-
domość, że ledwie niedawno wyłoniłem się z niebycia a już 
jest kraniec tego bytu na widoku. Nie wiem kiedy uciekło mi 
poczucie „nieśmiertelności”. Takie poczucie „nieśmiertelności” 
jest cholernie potrzebne, aby być nadal ciekawym świata, 
aby podejmować wyzwania, aby widzieć sens w aktywności 
umysłowej, która nie będzie miała rychłego zakończenia, albo 
w ogóle go nie będzie miała.

5 stycznia 2018
Gapa, czarna nasza suka miała zapaść. Jest pochoro-

wana. Ma mnóstwo porozsiewanych zmian. Siedzimy razem 
w nocy w moim gabinecie. Jest moją stałą towarzyszką. Ale 
właśnie nocą, w ciągu dni raczej kręci się po salonie, kuchni 
i zimowym ogrodzie. Wiem, że wkrótce umrze. I bardzo mnie 
to przejmuje. Jest przecież częścią mojej przestrzeni psychicz-
nej. Wcale nie mniej niż my jej przestrzeni życiowej. Zwierzęta 
pokazują nam dramatycznie jak szybko mija czas. Nawet jeśli 
dłużej żyjemy niż one, to ich przelot przez nasze życie uświa-
damia, jak chwilowo jesteśmy w swoim.

Odkryłem w sobie ciekawość historyka, fotografika i peda-
goga. To ostatnie to w związku z obecnością w domu Hani, 
córki Asi, córki mojej żony Agnieszki.

To by może paradoksalnie zabrzmi, ale literatura historyczna 
ma ogromnie dużo wspólnego z literaturą fantastyczną, albo 
odwrotnie, fantastyka jest pochodną literatury historycznej. 
W obu przypadkach tworzy się dzieje, w obu przypadkach jest 
wiele fikcji i wyobrażeń. W jednej i drugiej wszystko zbudowane 
jest na hipotezach, na interpretacjach i na uogólnieniach. 
Ja przechodzę z literatury historycznej do science-fiction bez 
najmniejszego oporu i nie czuję, że wchodzę w obce sobie 
obszary twórczości. Oczywiście jest znacząca różnica pomiedzy 
historią a fantastyką, ta pierwsza jednak odnosi się bliżej lub 
dalej do faktów (lub tego co uznajemy za fakty), ta druga 
jest domeną wyobraźni i fikcji. Czy jednak istnieje coś takiego 
jak czysta historia lub czysta fantastyka? Nawet w formie pod-
ręczników historia ma głębokie związki z wyobraźnią.

Wyszła książka Anny Sobeckiej, Andrzej.
Jest dość potężną książką poświęconą pamięci jej męża, 

Andrzeja Krzysztofa Waśkiewicza. Zawiera różnego rodzaju 
wspomnienia o Andrzeju (ja zresztą też napisałem swoje). To 
ciekawy dokument o konkretnym człowieku. „Konkretnym”, bo 
udało się w książce zawrzeć niepowtarzalność Waśkiewicza, 
nawet jeśli większość wspomnień to dość lukrowe wspominki. 
Dla Ani Waśkiewicz-Sobeckiej, to były ważne dni, gdy po-
wstawała książka. Jakoś przedłużyła obecność Andrzeja. Ale 
co teraz? Ten listek trawy, ten krótko istniejący na łące listek 
brązowiejącej trawy, robi się szary, bury. Co jeszcze może-
my zrobić dla człowieka którego kochaliśmy a który od nas 
odszedł? Zatrzymać go we wspomnieniach. Tak. A potem? 
Jest odpowiedź, prosta. Pójdziemy tym śladem sami. Bo też 
jesteśmy źdźbłem trawy, które ginie na zielonej rozległej zie-
lonej łące. cd. str.54
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27.07.2018
Brian Green, Piękno wszechświata, o superstrunach, 

ukrytych wymiarach i teorii ostatecznej. Książka żmudnie 
przedstawia świat teoretyczny. Świat maksymalnie odreal-
niony i uteoriowany. Czysty świat logiki, matematyki i fizyki. 
W sposób bezwzględny wyprowadza czytelnika ze świata 
zmysłowego. Zimna. Okrutna. Lecz paradoksalnie przybliża 
do niewyobrażalnie cudownego świata, gdzie niemożliwe 
jest całkowicie możliwe. Autor w utalentowany sposób tłu-
maczy niezrozumiałe a jedynie możliwe z matematycznego 
punktu widzenia. Opisuje teorie świata nie do pojęcia, który 
sam autor – co przyznaje – nie zawsze je pojmuje. Jeśli jest 
coś w tym do zrozumienia, to autor bardzo w tym pomaga. 
Struny Świata zaczynają „grać”. Ukryte wymiary się rozwijać. 
A jednak kończę lekturę w paskudnym podejrzeniu, co bę-
dzie jeśli teorie się nie sprawdzą? A perspektywa czasowa 
doprowadzania tych spekulacji matematyczno-logicznych 
jest odległa, daleka. Autor mówi, że może to zabrać kilka-
dziesiąt lat, a może setki. Setki! Gdyby nie magiczny wymiar 
tej matematyki, może i nie warto by było czytać książki, ale 
fizyka tego teoretycznego świata prowadzi do nieskończonych 
wszechświatów, czasów, bytów… I to w niej uwodzi.

W kolejce do czytania leży książka korespondencji po-
między Andrzejem Waśkiewiczem i Jurkiem Koperskim – Le-
szinem. Parę stron wystarczyło, aby przypomniał mi się ten 
rozdygotany, rozpędzony nieustannie Leszin. Był czas, kilka 
lat dekady 70`, gdy byłem z nim w nader częstych kon-
taktach. Zalewał mnie (i nie tylko mnie) listami, kartkami, 
napomnieniami, czasem skargami). To co wydawało mi się 
kiedyś kolorystyką Leszina, w tej książce wyraźnie pokazuje się 
jako potężne pękniecie osobowości. Wiele tego co Andrzej 
i Jurek zrobili dla młodej poezji (młodej od początku ich 
działalności do końca ich życia, od pokolenia Orientacji do 
poetów lat 90` a też już nowego wieku), to ciekawe i ważne. 
Ale książka jest fascynująca właśnie dlatego, że pokazuje, 
obnaża skomplikowaną, szaloną osobowość Leszina (piszę 
„Leszina” a nie „Koperskiego”, bo w mojej pamięci zawsze 
Jurek będzie Leszinem, nawet jeśli ostatnie 20 lat wypierał 
się tego pseudonimu, bo nie chciał skojarzeń z pierwotnym 
Leninem, pseudonimem, który przetworzono pomyłkowo na 
Leszina).

Leszina poznałem w sposób dość niezwykły, bowiem 
znajomość wyprzedził mój wiersz na jego imprezie. W roku 
1974 Miłka Bukowska zawiozła wiersz do Warszawy na jakieś 
seminarium literackie, gdzie odbywał się również konkurs po-
etycki. Wiersz otrzymał pierwsza nagrodę. Nie wiem, kto był 
w jury, być może Jurek. I to był start do naszych kontaktów. 
Nie pamiętam też, jaki to był wiersz? Może Atletom polskim, 
a może, biorąc pod uwagę gust Miłki Bukowskiej, jakiś tekst 
z serii Wieczne Amazonki. Potem były wieloletnie korespon-
dencje z Jurkiem, wyjazdy na różnego rodzaju imprezy lite-
rackie, publikacja w Młodej Sztuce. A niekiedy zaskakujące, 
dramatyczne wręcz tragiczne zdarzenia (śmierć Milczewskiego 
- Bruno w trakcie imprezy literackiej, o tym jeszcze napiszę). 
U Jurka niektóre zdarzenia miały tendencję do powtarzania 
się. Ze wspomnień Waśkiewicza, AKW, dowiedziałem się, że 
i jego znajomość z Leszinem wyprzedził wiersz na konkursie 
poetyckim, na który Andrzej nie dojechał, a właściwie się 
spóźnił.

Moi umarli, którzy siedzą mi w głowie z jakichś nie bardzo 
mi znanych powodów.

Moja ciocia z Zielonki.  
Zazdroszę mojej ciotce, która zawsze mówiła, że jej zmarły 

mąż ciągle do niej mówi, doradza i pociesza. Mojej ciotce 
zresztą zazdroszczę znacznie więcej, na przykład niezachwia-
nej wiary w Pana Boga i Marię Świętą z Lichenia, to była 
potężna baza jej życia i optymizmu. Zresztą zaraziła tą wiara 
i moją mamę a też ojca. Choć bo ja wiem? Czasami miałem 
wrażenie, że oni po prostu świetnie się bawili odnalezioną na 
starość wiarą w Boga. Ojciec może bardziej był w tym wzglę-
dzie spontaniczny i naiwny. Dla mojej mamy to raczej była 
pewna organizacja życia: raz w tygodni do kościoła, modlitwy 
z ojcem wieczorem, słuchanie mszy przez radio w niedzielę, 
gdy już nie mieli sił chodzić do kościoła ... W każdym bądź 
razie nie sądzę, że mama naprawdę sądziła, że po swojej 
śmierci będzie mnie nawiedzać. I nie nawiedza.

Moi rodzice powrócili „na łono kościoła” po 30 chyba 
latach. Gdy miałem 8 lat mama się rozwiodła i związała 
ponownie z moim późniejszym ojcem (pisałem już wcześniej 
o tym), a jako rozwodnicy nie byli akceptowani w polskim 
kościele katolickim. No, jeśli nie, to nie, powiedzieli sobie 
i przez całe moje dzieciństwo i wiek młodzieńczy nie było 
w moim domu księży. Wiele lat później, jako starsi już ludzie 
spotkali księdza, który im wyjaśnił, że jeśli nie współżyją już 
seksualnie, to mogą być członkami kościoła i uczestniczyć 
we wszystkich sakramentach, bo są ... tylko bratem i siostrą 
(dziwne zresztą to było rodzeństwo, bo mieli dziecko, moją 
siostrę Ilonę). No, to skoro możemy chodzić do kościoła, 
spowiadać się i przyjmować komunię, to czemu nie? i stali 
się ponownie wiernymi. Śmieszne, smutne?

A było to ciekawe pokolenie. Ciotki mąż był w AK, jego 
brat w AL, moja mama była w milicji tuż po wyzwoleniu 
Gdańska. W czasie wojny byli wysiedleni z okolic Wąbrzeź-
na na Lubelszczyznę. Moja mama chodziła do szkoły obok 
Majdanku. Ciotka pracowała w szpitalu i była w strukturach 
oporu. Wujek Janek, brat mojej mamy ujawnił się jako ako-
wiec dopiero w latach 50`, już po Stalinie. Broń trzymał przez 
lata. Nie wiem kiedy wreszcie ją usunął, może tego nie zrobił 
nigdy? Nie zdziwiłbym się. Ale to są tajemnice rodzinne, które 
poszły do grobu.

Jerzy Henry Kamrowski, poeta.
Jurek był pięknym mężczyzną. Brunet o pociągłe twarzy 

w obfitej młodzieńczej brodzie. Ciemne oczy. Inteligentny, 
żywy wzrok. Miły dość niski głos. Mieszkał na poddaszu w ka-
mienicy Starego Miasta. Gdy go poznałem miałem 23 lub 
24 lata, a on był chyba nieco młodszy.

Na początku znajomości nawet zaiskrzyło pomiędzy nami, 
tak że podpisał się pod manifestem Grupy Poetyckiej „Wspól-
ność”. Pisał świetne wiersze. Był wielkim talentem i wielce 
obiecującym młodym poetą. Spotykaliśmy się literacko na 
wspólnych stronach różnych wydawnictw i jednodniówek. 
Jurek jako jedyny z nielicznych posiadał „swoja chatę”, tak 
więc kręciło się koło niego wiele różnych, często barwnych 
osób. Wspomnę tylko Błażeja (nigdy nie doszedłem, czym się 
zajmował), poetę robotnika  Henryka (chyba) Kominka, który 
bardzo wcześnie zmarł, a też Pawła Piotra Kawieckiego, wte-
dy głównie młodego poetę, potem studenta, a też nauczy-
ciela akademickeigo filozofii. Większoć to nierozpoznawalne 
kolorowe towarzystwo, które jak muchy do kolorowej mar-
chewki ciągnęło do Kamrowskiego. Zresztą: Jerzego Henryka 
Kamrowskiego. Ale nie pomogło podpisywanie się dwoma 
imionami, bo był w Gdańsku inny, również podpisujący się 
Jerzy Henry Kamrowski, wtedy jeszcze nieznany plastyk i poeta 
również. Obaj do końca swych dni podpisywali się dwoma 
imionami. Jurek (ten „mój”) przyjaźnił się nie tylko z młodymi 
hipisami, był w przyjaźni z Mietkiem Czychowskim, malarzem 
i poetą, a równie Bronisławem Tuskiem (późniejszy premier, 
Donald Tusk, pochodził z tej samej rodziny), fantastycznym 
człowiekiem, rzeźbiarzem, przyjacielem wszystkich młodych 
poetów, artystów lub kandydatów na artystów.. Być może 
Bronek, powszechnie nazywany Bunio, z przyjaźni do poetów 
podpisał się pod manifestem Wspólności również, a to było 
ważne, bo dzięki temu grupa nabrała charakteru interdyscy-
plinarnego. Poeci w tamtych czasach dużo i z reguły wszyscy 
pili wódę, albo czerwone wino (szczególnie było cenione Egri 
Bikaver ), ci bardziej zdeterminowani nie odmawiali wina marki 
WIno, tzw. patykiem pisane, które leciało siarką, ale w głowę 
dawało ostro, a jednocześnie było najtańszym alkoholem. 
Jurek też pił. Ale to nie alkohol stał sie jego nieszczęściem. 
JHK był moim pierwszym znajomym narkomanem. Nie rozu-
miałem grozy tego uzależnienia. Była pierwsza połowa lat 
siedemdziesiątych, narkotyki to był dość jeszcze egzotyczny 
problem. Wtedy już nie mieliśmy zbyt dobrych relacji. Jurka 
raził mój ówczesny akademizm (studiowałem, pisałem refe-
raty, redagowałem pismo). On intensywnie uprawiał etos 
zatraceńczy. Zdążył się ożenić, ale żona go nie uratowała. 
A potrafił być zdeterminowany. Pamiętam, to chyba było 
w 1977 roku, opowiedziałem Jurkowi o Krępie, że taka piękna, 
tak odosobniona, że moi rodzice zawsze pozytywnie traktują 
moich znajomych. Zbliżał się lipiec, pojechałem jak co roku 
do domu w Krępie Krajeńskiej, gdzie od kilkunastu lat mieszkali 
rodzice i stanowili dla mnie „letnią metę”.  Wysiadłem z Jolą 
na stacyjce i ...nie wierzę własnym oczom, bo na trawie czeka 
na mnie Jurek Kamrowski i jeszcze parę jego kumpli. Okazało 
się, że już tam są od pewnego czasu, że nawet byli u moich 
rodziców, którzy ich przenocowali na sianie w stodole. Wykosili 
mamie w ogrodzie wszystkie wielkie, czerwone maki, bo to 
był ich główny powód przyjazdu. Opowiadając im o Krepie 
nieopacznie wspomniałem, że w naszym ogrodzie rok w rok 
mamy piękne maki, czyli wiadomo, niezwykle ceniony suro-
wiec dla narkomanów. Nie zagrzali długo, tyle ile potrzeba 
było na zużycie wszystkich maków. Potem pojechali, tylko 
ojciec biadolił, oj, oj Ci twoi znajomi to pochorowani chłop-
cy, bo znalazł w całym obejściu wiele fiolek po lekarstwach, 
efedrynie, psychedrynie, kodeinie, itp.

Parę lat później Jurek będąc na haju spalił się żywcem. 
Wtedy już prawie nie pisał.

July 29, 2018 8:24 PM
To: joa@migotania.pl
Drogi Panie Zbyszku!
Zgodnie z życzeniem przesyłam kolejne Dedykacje. Coraz 

częściej nawiedza mnie zwątpienie: czy pisząc o poetach, 
których blisko znałem nie mówię do głuchych? Przecież 
nawet czterdziestolatkowie uprawiający literaturę nic nie 
wiedzą o tamtych ludziach.

Dziękuję za list. Rozumiem Pana, choć pisma będzie mi 
żal - nie ma drugiego na takim poziomie. To nie komplement, 
to fakt: proszę porównać z Twórczością. A rozumienie wynika 
z faktu, że jestem w podobnym nastroju. W maju przyszłego 
roku po 16 latach nieodwołalnie rezygnuję z prezesowania 
ZLP. Nie masz, nie masz nadzieje! Ta władza kontynuuje 
politykę poprzednich, ale niezwykle skutecznie: stare związki 
i stowarzyszenia twórcze skazać na śmierć głodową. A na 

miejsce SPP i ZLP  (chcą) powołać nową organizację i na 
jej czele postawić Jana Pietrzaka, Marcina Wolskiego albo 
jakiegoś Wenzla ( nie wiem jak on się pisze, ale wiem, że jest 
wielki. mam dość - podobnie jak Pan - orki na kamienistym 
ugorze pod górę, jestem zmęczony. Dogorywamy.

Apel powiesiłem na stronie. Postaram się w sierpniu prze-
słać kilkaset złotych. Może pomoże? mam nadzieję, choć 
jest ona wątła.

Dziękuję, pozdrawiam MW

Panie Marku,
właśnie z powodów, które sam przedstawił powinien Pan 

kontynuować wspomnienia. Właściwie to jest nawet obo-
wiązkiem pisarskim przedłużanie obecności pisarzy poprzez 
literacką pamięć. Trzeba dbać o wszystkie kanały pamięci. 
Pisarz musi dbać o kanał pisarski. To prawda, że takie wspo-
mnienia wzbudzają melancholię, ale taki jest przywilej pisarzy 
jak my, aby smucić się konsekwentnie i łagodnie.   

Do melancholii jest więcej okazji. Również to sprawa 
Migotań. Pismo umrze niechybnie, bo czasy nie są dobre dla 
takich pism. Uświadomiłem sobie to ostatnio bardzo jasno: 
być może mój kwartalnik to ostatni Mohikanin pism literac-
kich zeszłego wieku. Ja też jestem z tamtych czasów. Muszę 
o tym pamiętać. Pietrzaki, Wolscy lub Wenzle, pieszczochy 
pisowskie, też sytuacji nie zmienią. Oni też padną, nawet 
jeśli, dzięki układom partyjno-politycznym, dostaną na chwilę 
jakąś możliwość bycia ważnymi osobistościami kultury (ale, 
hi,hi,hi, wątpię czy coś dostaną, bo to też pismaki, a pismaki 
nic nie warte w dzisiejszych czasach dla polityków).

Oczywiście można by sobie wyobrazić nasze państwo, 
że ma wrażliwe i mądre ministerstwo kultury, które uprawia 
twórczą politykę kulturalną... Ale z Glińskim na czele? To 
groteskowy pomysł, to chory facet, właśnie groteskowy, 
choć groźny, jak cała jego formacja polityczna. Zawsze 
mnie urzekał pomysł Swedenborga, że świat już się skończył 
i że żyjemy tylko w jakimś cieniu umarłego świata. W jakimś 
poczasie, w tej kosmicznej chwilce pomiędzy być i niebyć. 
Ten moment dzisiaj jest do opisanie matematycznego, każ-
dy będzie wiedział o czym mówię, kto czytał książki Briana 
Greena.

Serdecznie pozdrawiam, Zbyszek Joachimiak

31.07.2018
Agata dzisiaj przyjechała ze swoim wnukiem, Miłoszem. 

Cieszy mnie jej przyjazd również dlatego, że moja starsza 
siostra to jedyny kontakt rodzinny. Ilona milczy i nawet nie 
wiem, gdzie mieszka. Jej przyjazd pomniejsza moje poczucie 
osierocenia. Agata jest inteligentna, oczytana, dobrze się 
z nią rozmawia.  Agata była znakomitym radiowcem, re-
portażystką, dziennikarzem kulturalnym i społecznym. Agata 
jest też moim kawałkiem Szczecina, bo jednak czuję związek 
z tamtym miastem zawsze, nawet jeśli już mieszkam w Gdań-
sku ponad 40 lat

15.08.2018
Muszę wreszcie napisać o tym, że nie dostałem fina-

sowania od Ministerstwa na dalsze wydawanie Migotań. 
Być może ten rok to ostatni rok, gdy gazeta się ukazuje. 
Niewielką kwotę dostałem od Urzędu Marszałkowskiego, ale 
to nie pokrywa nawet kosztów 2 numerów i oczywiście na 
ma mowy, aby cokolwiek zapłacić autorom.

sierpień 2018
Gapa umiera, ma 17 lat, jak na labradora to jakieś ludz-

kie 105-110 lat. Codziennie waham się, czy powinienem jej 
pomóc w tym jej umieraniu? ale póki co wydaje mi się, że 
bardzo nie cierpi (choć cierpi na pewno), chce się jej jeść, 
wciąż się objada, cieszy się na każdy kontakt z nami i poka-
zuje to energicznie machając ogonem, choć nie podbiega, 
bo ledwie chodzi. Zachowuje się jak stary bardzo człowiek 
z wciąż dobrym kontaktem mentalnym i uczuciowym. Miała 
sączenie krwi z nosa i myślałem, że to już koniec, ale ona 
pozbierała się ponownie i znowu odgoniła ogonem los. Przy-
pomniał mi się mój wiersz z 1996 roku, oczywiście, nie był 
o Gapie, ale, czy na pewno?

Los robi krok do tyłu

Los ma oczy zasłonięte opaską,
stoi pomiedzy nami
a my zawiązujemy z uporem
z tyłu węzeł za węzłem,
aby nie spadła z oczu losu chusta.

Nie dowiemy się jaki kolor oczu ma los,
jaki jest jego wzrok,
jak patrzy, jak mówi i co.

Gryziesz zielone jabłko,
wypluwasz czarne pestki,
obrana skórka robi się szara.

A on, los, robi krok wstecz.
19 luty 1996/16

cd. ze str.53
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Tym razem prace w zupełnie innym stylu.
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znaczony ironią. Albo – albo. 
Nawet najkrótszy moment eks-
tatyczny jest w jakiś sposób 
pochwałą bytu – i dotyczy nie 
tylko „psychologii” tego mo-
mentu, ale także, w sposób 
konieczny, tezy poetyckiej, 
jaką nasycony jest powstały 
wtedy wiersz. (…) To może 
dlatego, jak łatwo zauważyć, 
bardzo młodzi poeci, jeśli przyjdzie im czytać wiersze 
przed publicznością, nieraz zdają się ich wstydzić i czy-
tają niedobrze, z dystansem, nieomal z obrzydzeniem, 
naumyślnie, tak jakby pokazywali swoim słuchaczom 
obiekt nieco podejrzany”. I wreszcie, na koniec: „Czy 
poeci wywiesili białą flagę? Nie wiem czy znajdę odpo-
wiedź na to pytanie. Tak, zanadto ironizują. Gubią się 
w gąszczu filozoficznych sprzeczności, które obrastają 
altanę poezji. (…) Poezji potrzebujemy chyba do tego, 
żeby znowu nie rozumieć świata. Kochamy świat na-
miętnie, tak jak ci dozorcy lwów i tygrysów w ogrodach 
zoologicznych – przecież oni z pewnością kochają swoje 
piękne bestie, ale od czasu do czasu któryś z nich ginie 
rozszarpany przez swego ulubieńca. I wtedy nic już nie 
da się powiedzieć, nic”.

Przyznam, że nieco mnie – pewnie trochę ironizuję 
– rozbawiła wizja świata jako bestii w skonstruowanym 
dla publiczności ogrodzie zoologicznym. Chociaż – cze-
mu nie? Pytanie tylko, kto tę bestię schwytał i w owym 
ogrodzie uwięził. Ale cóż – porównania mają to do sie-
bie, że pozostają nieprecyzyjne, często zaś niejasne, 
choć nie przeszkadza to temu, że bywają efektowne 
i skutecznie oddziałują na słuchaczy, o czym wie każdy 
retor. A że jest Zagajewski retorem godnym uwagi, to 
nie ulega dla mnie wątpliwości i choć jego namiętna 
obrona wysokiego stylu i bezinteresowności artystycznej 
ekstazy budzi najwyższy szacunek, dobrze jest w kwestii 
obecności sztuki w naszym świecie – tu i teraz – zejść 
z tych wysokich rejonów na ziemię, do czego skłania 
rozmowa z jednym z najwybitniejszych polskich reżyserów 
teatralnych jakim jest Jan Klata, do niedawna kierujący 
Starym Teatrem w Krakowie, a obecnie wystawiający 
w Pradze Miarkę za miarkę Szekspira. Rozmowa z artystą 
zatytułowana „Życie na równi pochyłej” opublikowana 
została na łamach „Newsweek” (nr 34/2018). Mówiąc 
o tym przedstawieniu podkreśla reżyser: „Wybór tekstu 
nie był przypadkowy, to opowieść o podporządkowaniu 
sądów władzy zgodnie z mottem: „Kto ma władzę, nie 
musi mieć prawa”. Co oznacza, że kto ma władzę, może 
przymusem podporządkować sobie życie innych – dla 
ich dobra oczywiście – i przyznaje sobie przywilej trakto-
wania własnego grzechu inaczej niż cudzego, a wręcz 
decydowaniu o tym, kto jest grzesznikiem: „Grzech wznosi 
jednych, innych cnota traci: Jeden bezkarnie ciągle 
grzeszyć może, inny grzech jeden gardłem swoim pła-
ci””. Komentując sytuację, zarówno swoją, jak związaną 
z reorganizacją systemu prawnego w Polsce stwierdza: 
„Gdy rok temu zaczęli łamać sądy, zapytałem żonę: 
„Może pora emigrować?”. Przez lata pracowałem za 
granicą, ale nigdy nie rozważałem zostania tam na stałe, 
zawsze tęskniłem, zawsze wracałem tu, do domu. Latem 
2017 r. poczułem, że w tej duchocie nie da się twórczo 
żyć, ale akurat zaczęły się protesty pod sądami, ludzie 
masowo wyszli demonstrować swój sprzeciw. Na ulicy 
pojawiła się energia, nadzieja”. 

Nadzieje też budzą rojenia prorządowych publicystów: 
aż w dwóch artykułach pisma „Do Rzeczy” (nr 37/2018) 
- piór Jana Parysa i Tomasza Wróblewskiego czytam o per-
spektywie nowego planu Marshalla, jakim prezydent USA 
Tramp miałby uszczęśliwić Polskę czy nawet całe Trójmorze, 
by stworzyć tu przyczółek do walki z Rosją. Nie wiem co 
prawda, dlaczego miałby dofinansowywać flirtujące z Ro-
sją Węgry czy Słowację, o Serbii nie zapominając, ale to 
tajemnica tych wybitnych komentatorów. Dość, że wraz 
z dotacjami z UE będzie dość kasy na rozbudowę wojsk 
terytorialnych jako siły głównej w walce ze specnazem. 
Mnie natomiast martwi brak w „Do Rzeczy” i w „Sieciach” 
mych ulubionych autorów: Bronisława Wildsteina, Wojcie-
cha Wencla, Jana Rokity i Andrzeja Zybertowicza. Pocie-
szam się, że to efekt trwającego sezonu wakacyjnego. Bez 
nich ciężko. Trwają co prawda na posterunku Piotr Semka, 
Rafał A. Ziemkiewicz czy Krzysztof Masłoń, a nawet Piotr 
Zaremba, ale cóż – to już nie ta klasa. 

Leszek Szaruga

WYPRASOWANIE (26)
W roku 2016 Adam Zagajewski uhonorowany został 

w Niemczech Leopold Lucas Preis i z tej okazji wygłosił 
na uniwersytecie w Tybindze odczyt zatytułowany Poezja 
wywiesza białą flagę opublikowany obecnie na łamach 
„Zeszytów Literackich” (nr 2/2018). Czytamy w nim: „Tytuł 
jest przesadny. Może jednak pasuje do naszego momentu 
historycznego. Spójrzmy, oto odeszło lub właśnie odchodzi 
pokolenie znakomitych poetów. (…) Pomogli nam, czytel-
nikom, przeżyć i zrozumieć straszliwe wydarzenia XX wieku. 
Nie zmienili świata, lecz potrafili złagodzić ciosy, jakie spa-
dły na zwykłych ludzi. Być może mamy tu do czynienia 
z przypadkiem niezwykłym, na ogół bowiem poezja lirycz-
na w nowożytnej Europie ma ograniczone pole działania; 
zwykle towarzyszy jej sekta wiernych wyznawców, wnikliwi 
profesorowie i ich studenci, niektórzy przekonani do wagi 
metafory, inni znudzeni nią. I to wszystko. (…) tak więc tytuł 
jest ryzykowny. Ale poezja w ogóle jest ryzykowna – żyje 
dziś na marginesie społecznych prac i zainteresowań, jest 
domeną w pewnym sensie tak skromną, że w zasadzie 
nawet filateliści mogą patrzeć z góry na poetów. (…) 
W dodatku sami poeci też nie mają czystego sumienia. 
Na ogół poddają się panującej opinii, zgadzają się z tym, 
że przypadł im w udziale los nie najszczęśliwszy – co prawda 
przeżywają niekiedy chwile wielkiego entuzjazmu i wtedy, 
przez moment, stają się mocarzami. Ale jak to krótko trwa… 
(…) Myślę, że poezja prawdziwa, godna tego, aby dla 
niej żyć, by poświęcać jej najwyższą uwagę, czekać na 
moment, kiedy nadejdzie, i dręczyć się jej nieobecnością 
(…) nie może istnieć bez spotkania ze światem duchowym, 
z duchem. Oto prawdziwy kłopot. Proszę, oto prelegent 
wypowiedział słowo w najwyższym stopniu problematyczne. 
I niemodne. Może nawet niebezpieczne. Bo czym jest duch? 
Wypowiadam to słowo, ale nie wiem zbyt dobrze, co ono 
oznacza. (…) Bo czym jest duch? Nie wiemy. Niemcy mają 
na to słowo, der Geist, inne języki radzą sobie jak mogą, 
mają na to słowa (spirit, esprit, liv etc.), ale na ogół nie są 
z nich zadowolone. Ale i ci, którzy dysponują odpowiednim 
słowem, nie wiedzą, co to jest. (…) Nie szukam definicji, 
gdyby ktoś jednak przypierał mnie do muru, powiedział-
bym, że mówić, ryzykowanie, o duchu to także mówić oo 
poezji. Muszę to tak powiedzieć: poezja prawdziwa bierze 
się ze spotkania z duchem, zabarwia się i pytaniami, i en-
tuzjazmem, pewnością i wątpliwością, zabarwia się nimi 
jak metal – niekoniecznie ciężki – który przeszedł próbę 
płomienia. (…) I być może to przebarwienie – lub lepiej, 
zabarwienie – jest istotą poezji. Ślad ognia na metalu”.

Ale jest też inna strona tego medalu: „Nie jestem 
jednak teologiem – po tym krótkim spotkaniu z duchem 
(…) muszę pójść w inną stronę, w stronę jak najbardziej 
laicką. Bowiem w naszych czasach ci poeci, co tylko 
wspinają się na górę ducha, zaniedbując równiny, ry-
zykują wiele, przybierają ton dziwnie mało współczesny, 
ryzykują kompletne odcięcie od czytelnika, skazują się 
na egzaltację, na retoryczność, napotykają też wście-
kły opór naszej kochanej, pogodnej – i mało licznej 
– publiczności. Kiedy przed laty opublikowałem szkic 
będący pochwałą „wysokiego stylu”, w którym stara-
łem się odebrać temu terminowi wszelką patetyczność, 
ale obronić jednak coś, co wychodzi poza trywialność 
naszego konsumpcyjnego życia (…), zostałem skarcony 
przez niektórych krytyków i czytelników. (…) Nie zostałem 
zlinczowany, ale nie szczędzono mi słów ostrej krytyki, 
nie zgadzali się ze mną nawet niektórzy moi przyjacie-
le. Uważali, że stanąłem po stronie przebrzmiałej już 
mentalności, archaicznej, oderwanej od współczesnych 
potrzeb i współczesnej ekspresji. Bronili stylu zwanego 
konwersacyjnym, bronili poezji nieodrywającej się od 
naszych rozmów. Ale może mnie nie do końca zrozu-
mieli – nie chciałem wcale takiej schizmy, odejścia od 
języka naszych czasów. Język, myślałem, nie jest zły, nie 
musi szukać „wysokiego stylu” w znaczeniu dawnych 
podziałów retorycznych – niech jednak nie traci kon-
taktu z tym czymś innym, niech nie wypiera się owego 
„zabarwienia”, spotkania z płomieniem”.

Nawiązuje też Zagajewski do poświęconego wy-
obraźni eseju Charlesa Morgana, który pisał, że „akt 
wyobraźni twórczej nie ma charakteru intelektualnego, 
tylko ekstatyczny, i w ten sposób bliższy jest modlitwie 
czy przeżyciu mistycznemu niż traktatom filozoficznym czy 
rozprawom uczonych humanistów”. I kontynuuje: „Pisanie 
wiersza dzisiaj – jeśli nie jest jeszcze jednym ukłonem 
przed bożkiem ironii, co zdarza się bardzo często – jest 
zadaniem trudnym, wyzwaniem rzuconym powietrzu, 
którym oddychamy. Akt ekstatyczny nie może być na-

Leszek Szaruga

Koło życia

Na końcu czeka na Nas
Zmiana sezonu
Początek zaczął się od końca
Urodzona w zimie
Pozostałam długo
W zamrożeniu
I czekaniu
Na lepszy Czas

Potem była jesień
Rozpacz i płacz
Spadające noże 
Gładko wchodziły w serce
Przyjmowały ciosy
I krwawiły
Tysiącami 
Nie kończących się
Ran

Teraz jest już wiosna
I powoli 
Z wielkim strachem
Coś kiełkuje 
Nieznajomego 
Lecz kojącego zarazem
I trochę się boje
Poddać się 
Światłu
Które pierwszy raz widzę
Na swojej drodze

Milena Płachta, lat 23, studentka psychologii 
na KUL, Debiutuje na naszych łamach.

Milena Płachta

Kochamy świat namiętnie,
tak jak dozorcy 
lwów i tygrysów 
w ogrodach zoologicznych
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Marta Fox

 Niepokój
Powoli. Nie śpiesz się.
Nie ma do czego.
Nikt cię nie goni. Na nikogo nie czekasz.
Nic nie otwierasz.
Nic nie zamykasz.

Pozwól pająkom tkać sieć.
Pozwól usychać rozłupanym kasztanom,
których gładkość przypomina brzuchy koni.

Nie bój się strony lewej, ani prawej.
Wstęga Moebiusa zaprowadzi cię
w miejsce początku i końca.
Poczekaj. Koniec świata sam przyjdzie.
Także do ciebie.

Jeśli bardzo chcesz,
trzymaj się ściany.
Bywa pomocna, przy zakrętach.


