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Małgorzata Karolina Piekarska 

Na Nowy Rok

Nie wiem, czy czytelnicy i autorzy zdają sobie sprawę, bo i mnie trudno 
w to uwierzyć, ale kończy się drugi rok wydawania kwartalnika „Podgląd”. 
Dokładnie w Nowy Rok 2017 miną dwa lata, gdy wpadłam na pomysł, by 
Oddział Warszawski Stowarzyszenia Pisarzy Polskich zaczął wydawać wła-
sne pismo. Potem Grzegorz Łatuszyński wymyślił nazwę „Podgląd”, która 
świetnie oddaje charakter naszego kwartalnika. Oto na jego łamach pozwa-
lamy innym (i sobie nawzajem) podglądać twórczość literacką własną i trans-
latorską naszych członków. Zdarzały nam się numery kwartalnika grubsze 
i chudsze. Ten należy do chudszych, bo koniec roku to czas intensywnej pracy 
na wielu polach, więc nie każdy znalazł chwilę, by podesłać nam teksty, ale 
mimo tej niewielkiej objętości siódmy numer „Podglądu” jest niezwykle bo-
gaty i różnorodny. Jak zwykle jest i poezja, i proza, są utwory i dla dzieci, i dla 
dorosłych. Nie brak utworów bożonarodzeniowych – polecam tłumaczenia 
poezji w wykonaniu Anny Bańkowskiej – cóż…, numer ukazuje się przed 
świętami. A że przed nami wszystkimi i te najbardziej radosne i rodzinne 
Święta, i Nowy Rok, więc w imieniu całej redakcji życzę po prostu Wesołych 
Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku. 

A na zakończenie, ku refl eksji nas wszystkich stary i trochę zapomniany 
wiersz Adama Mickiewicza, który wpadł mi ostatnio w ręce. Myślę, że jest na 
czasie także dlatego, że to w wigilię Bożego Narodzenia obchodzimy urodzi-
ny poety. Ktoś powie, że Mickiewicz nie był naszym członkiem. Zgoda, ale 
przecież my wszyscy z niego.

Adam Mickiewicz

Nowy Rok

Skonał rok stary; z jego popiołów wykwita 
Feniks nowy, już skrzydła roztacza na niebie; 
Świat go cały nadzieją i życzeniem wita. 
Czegoż w tym nowym roku żądać mam dla siebie?
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Może chwilek wesołych? – Znam te błyskawice; 
Kiedy niebo otworzą i ziemię ozłocą, 
Czekamy wniebowzięcia: aż nasze źrenice 
Grubszą niżeli pierwej zasępią się nocą.

Może kochania? – Znam tę gorączkę młodości; 
W platońskie wznosi sfery, przed rajskie obrazy. 
Aż silnych i wesołych strąci w ból i mdłości, 
Z siódmego nieba w stepy między zimne głazy.

Chorowałem, marzyłem, latałem i spadam; 
Marzyłem boską różę, bliski jej zerwania 
Zbudziłem się, sen zniknął, róży nie posiadam, 
Kolce w piersiach zostały. – Nie żądam kochania.

Może przyjaźni? – Któż by nie pragnął przyjaźni! 
Z bogiń, które na ziemi młodość umie tworzyć, 
Wszakże tę najpiękniejszą córkę wyobraźni 
Najpierwszą zwykła rodzić i ostatnią morzyć.

O! przyjaciele, jakże jesteście szczęśliwi! 
Jako w palmie Armidy wszyscy żyjąc społem, 
Jedna zaklęta dusza całe drzewo żywi, 
Choć każdy listek zda się oddzielnym żywiołem:

Ale kiedy po drzewie grad burzliwy chłośnie 
Lub je żądło owadów jadowitych drażni, 
Jakże każda gałązka dręczy się nieznośnie 
Za siebie i za drugie! – Nie żądam przyjaźni.

I czegoż więc w tym nowym roku będę żądał? 
Samotnego ustronia, dębowej pościeli, 
Skąd bym już ani blasku słońca nie oglądał, 
Ni śmiechu nieprzyjaciół, ni łez przyjacieli.

Tam do końca, a nawet i po końcu świata, 
Chciałbym we śnie, z którego nic mię nie obudzi. 
Marzyć, jakem przemarzył moje młode lata: 
Kochać świat, sprzyjać światu – z daleka od ludzi.

Pisałem w więzieniu r. 1823 ostatniego dnia.
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Pisarz też człowiek

Tegoroczny już „IV Przegląd Filmów o Pisarzach” odbył się tym razem 
w Promie Kultury na Saskiej Kępie. Zgromadził sporą, a przede wszystkim 
zainteresowaną widownię. Jak co roku, tak i tym razem, odbywał się pod ha-
słem „Pisarz też człowiek”. Przegląd będący imprezą cykliczną ma bowiem 
na celu ukazanie pisarza nie tylko jako twórcy, ale i człowieka z jego proble-
mami, bolączkami oraz zainteresowaniami. Zdajemy sobie sprawę, że o pi-
sarzach rzadko powstają fi lmy biografi czne, gdyż cały proces tworzenia nie 
wygląda dla fi lmowców atrakcyjnie. Życie pisarza bywa dla nich atrakcyjne 
o tyle, o ile towarzyszą mu niecodzienne okoliczności jak wojna lub jest osobą 
z jakimś problemem. Jednak wtedy to ten problem (np. homoseksualizm lub 
ślepota) staje się z reguły przedmiotem fi lmu. Inaczej z dokumentalistami. 
Dla nich pisarz jest ciekawym tematem. Dlatego jako organizatorzy przeglą-
du po raz kolejny chcieliśmy pokazać jaki jest wpływ pisarzy i literatury na 
współczesną kulturę.

W czasie przeglądu przedstawiono fi lmy dokumentalne i reportaże. Były 
fi lmy monografi czne i wędrówki śladami wielkich pisarzy. 

Pierwszy dzień przeglądu poświęcony został fi lmom autorstwa fi lmowca 
i poety Andrzeja Titkowa, który jest autorem dokumentów m.in. o Andrzeju 
Bursie, Tadeuszu Konwickim, Marku Hłasce, Julianie Stryjkowskim czy 

Mówi Andrzej Titkow
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Kazimierzu Moczarskim. Zrealizował też przejmujący fi lm dokumental-
ny o swojej prababce poetce Franciszce Arnsztajnowej. Drugi dzień to fi l-
my różnych autorów, m.in. Małgorzaty Szyszki, reżyserki teatralnej, która 
pojechawszy do Petersburga ze sztuką zrealizowaną na podstawie prozy 
Dostojewskiego, przeszła miasto śladami wielkiego pisarza. Był też fi lm 
o Ernie Rosenstein, którą odwiedziła w pracowni Irena Groblewska, przy-
prowadzając tam dzieci, by poetka i malarka odpowiadała na ich pytania. 
Pokazano też fi lmy poruszające tematy okołopisarskie, stąd fi lm Małgorzaty 
Karoliny Piekarskiej o fenomenie i popadaniu w zapomnienie lektury szkol-
nej „Kolumbowie. Rocznik 20” Romana Bratnego pt. „Kto dziś pamięta 
o Kolumbach” oraz fi lm Jana Strękowskiego pt. „Osso moje Osso” o trudnej 
i zawiłej historii Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

W trakcie przeglądu nie zabrakło rozmów z twórcami, którzy odpowia-
dali na pytania i opowiadali o kulisach powstawania fi lmów. 

Przegląd powstał we współpracy ze Stowarzyszeniem Filmowców 
Polskich, Promem Kultury Saska Kępa oraz Telewizją Polską, która wyraziła 
zgodę na bezpłatny pokaz fi lmów wyprodukowanych na jej zlecenie. 

Podczas przeglądu pokazano fi lmy:

Z PAMIĘCI (1983). Reżyseria i scenariusz: Andrzej Titkow.
PRZECHODZIEŃ (1984). Reżyseria i scenariusz: Andrzej Titkow.
PIĘKNY DWUDZIESTOLETNI (1986). Reżyseria i scenariusz: Andrzej 

Titkow.
I POWIESZ – JESTEM… (1994). Reżyseria i scenariusz: Andrzej Titkow.
NA HOŻEJ, JASNEJ I SŁONECZNEJ… (1994). Reżyseria i scenariusz: 

Andrzej Titkow.
DZIENNIK PISANY POD WULKANEM (1995). Reżyseria i scenariusz: 

Andrzej Titkow
CAŁKIEM SPORA APOKALIPSA (2002). Reżyseria i scenariusz: Andrzej 

Titkow.
Z UCZTY BOGÓW (2008). Reżyseria i scenariusz: Andrzej Titkow.
ALBUM RODZINNY (2013). Reżyseria i scenariusz: Andrzej Titkow. 
ERNA ROSENSTEIN. Reportaż z cyklu „Artysta i dzieci” (1997). 

Scenariusz i realizacja Irena Groblewska.  
KTO DZIŚ PAMIĘTA O KOLUMBACH.  Reportaż (2015). Scenariusz 

i realizacja Małgorzata Karolina Piekarska. 
ŚLADAMI FIODORA DOSTOJEWSKIEGO PO PETERSBURGU (2008). 

Realizacja Małgorzata Szyszka.
OSSO MOJE OSSO (2016). Reżyseria i scenariusz Jan Strękowski.
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Patronami medialnymi byli: 
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Krystyna Berwińska -Bargiełowska (1919-2016)

Nie tylko „Con amore”

Pierwsza moja powieść była napisana, jak mia-
łam chyba siedem lat, bo jeszcze słabo pisałam. 
W każdym razie zachował się aż do Powsta-
nia, bo mam go w oczach, taki zesz yt, było 
napisane na górze: nazwisko moje: Krystyna 
Wiejszczak, z błędem, powinno być Wieńsz-
czak, tytuł: „Córka kardynała”. Zupełnie so-
bie nie zdawałam sprawy z dwuznaczności tego 
tytułu. I na dole: Wydawnictwo M. Artsta. 
Potem na ostatniej stronie był spis rozdziałów 
i były zatytułowane rozdziały, z których wy-
nikało, że to dziecko kardynała będzie gdzieś 
porywane, u Cyganów szukane. Takie różne 
bajki, jakie wtedy były. Z pierwszego rozdzia-
łu były może ze dwie stroniczki zapisane i nic 
już więcej. Taka była moja pierwsza powieść. *

Na Starych Powązkach 23 listopada 2016 roku pożegnaliśmy najstarszą 
członkinię OW SPP – Krystynę Berwińską -Bargiełowską. Zaledwie kilka 
miesięcy po pogrzebie jej męża – pisarza, reżysera i aktora – Daniela Bar-
giełowskiego, z którym stanowili znaną twórczą parę. Byli bardzo lubiani. 
Na cmentarzu, nad grobem obojga, wspominały ich przedstawicielki ZASP, 
a także Domu Artysty Seniora w Skolimowie, gdzie zamieszkali w ostatnich 
latach życia, kiedy to barierą nie do przebycia stawały się warszawskie schody. 
Dwa lata temu ostatni raz z Małgorzatą Strękowską-Zarembą tradycyjnie 
w okresie przedświątecznym przyszłyśmy do mieszkania na Starej z życze-
niami od zarządu OW SPP. Zawsze wizyty te były okazją do rozmów, cieka-
wych wspomnień.

Urodziła się w Warszawie 4 lutego 1919 roku. Ukończyła Gimnazjum 
Królowej Jadwigi przy placu Trzech Krzyży. Zainteresowania i talenty 
___________
* Cytaty według zapisu rozmów z Krystyną Berwińską -Bargiełowską przeprowadzonych 
w Warszawie w 2008 i 2010 roku przez Ewę Żiółkowską i Annę Bosiacką dla Archiwum 
Historii Mówionej Muzeum Powstania Warszawskiego.
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Krystyny Berwińskiej były szerokie. Autorka dramatów, opowiadań, powie-
ści, licznych audycji radiowych i adaptacji klasyki dla teatrów radiowego i te-
lewizyjnego, tłumaczka. Była autorką adaptacji i librett (m.in. opery Witolda 
Rudzińskiego „Chłopi”) Przez wiele lat związana z teatrem, jako kierownik 
literacki i reżyser. Przetłumaczyła m.in. „Rycerza Ognistego Pieprzu” Franci-
sa Beaumonta i Johna Fletchera, „Peryklesa” i „Króla Ryszarda II” Szekspira, 
„Zwodnicę” Thomasa Middletona. W 1962 r. otrzymała nagrodę II stopnia 
Ministra Kultury i Sztuki za całokształt twórczości.

Witold Sadowy napisał w swoim wspomnieniu o Berwińskiej: „W latach 
50. wraz ze swoją prz yjaciółką Wandą Wróblewską założ yły Teatr Ziemi Mazowieckiej. 
Prowadziły go doskonale przeszło 15 lat. Nie będąc osobami partyjnymi. Dawały intere-
sujące przedstawienia na wysokim poziomie. Pracując w niełatwych warunkach. W sta-
łej siedzibie w Warszawie prz y ul. Szwedzkiej i w okolicznych miasteczkach i wsiach, 
pozbawionych teatru. Podróżując barką po Wiśle. Naczelną była Wanda Wróblewska, 
a kierownikiem literackim i reż yserem Krystyna Berwińska. Tworz yły wspaniały duet. 
Reż yserowała takie sztuki jak „Grzegorz Dyndała” (1952) i „Lekarz mimo woli” Mo-
liera (1956), „Owcze źródło” Lope de Vegi i „Muter Courage” Bertolda Brechta (1958), 
„Pana Jowialskiego” i „Zemstę” Aleksandra Fredry oraz „Mazepę” Juliusza Słowackie-
go, „Cyda” Wyspiańskiego, „Antygonę” Sofoklesa i wiele innych. Zapraszano ją także, 
jako reż ysera do innych teatrów w całej Polsce. Współpracowała z Rozgłośnią Polskiego 
Radia i Teatrem Telewiz ji.

Teatr od początku kariery artystycznej był na pierwszym planie. Berwiń-
ska wspominała:
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Po maturze zdawałam do szkoły teatralnej. Nie chciałam być aktorką, nigdy nie 
miałam tego [w planach]… Chciałam tylko poznać aktorstwo, żeby być reż yserem, i chcia-
łam pisać dla teatru. Zdawałam do szkoły teatralnej i nie byłam prz yjęta. Wtedy się 
zapisałam na anglistykę. Tak, że te moje teatralne zainteresowania nie urodziły się prz y-
padkiem, one były już mocno zakorzenione. Jak wybuchła wojna i była okupacja, to zapi-
sałam się do Podziemnego Instytutu Sztuki Teatralnej na studia aktorskie.

W czasie Powstania Warszawskiego związana była z grupą bojową Kry-
bar. (Skupiam się na tym okresie życia Krystyny Berwińskiej z rozmysłem, 
ze względów osobistych, bo moja rodzina mieszkała na Tamce, a mój ojciec 
był w Krybarze). Współtworzony przez nią satyryczny teatrzyk kukiełkowy 
krążył przez dwa tygodnie sierpnia 1944 r. po Powiślu i Śródmieściu Połu-
dniowym, dając nawet po trzy spektakle dziennie. Niósł pokrzepienie i wywo-
ływał żywiołowy śmiech. Występował na podwórkach, w bramach, piwnicach 
i prywatnych mieszkaniach. Tekst napisała Krystyna Berwińska (wówczas 
z męża Gogolewska, ale nie żona Ignacego) i Michał Dadlez. Projekt i wy-
konanie lalek Zofi a Rendzner -Czerwosz. Opiekunem artystycznym teatrzyku 
był Jan Brzechwa. Po latach obie sędziwe twórczynie wystąpiły w fi lmie doku-
mentalnym „Kukiełki pod barykadą” zrealizowanym przez Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego, kiedy to zrekonstruowano przedsta wienie.

Oddajmy głos Krystynie Berwińskiej (zapis rozmowy Archiwum Historii 
Mówionej): W naszej kamienicy (na Okólniku) jedną z lokatorów była pani Orcz yń-
ska, która zajmowała się lepieniem porcelany. U niej pracowała Zosia Rendzner, młoda 
plastyczka. Jak wybuchło Powstanie, Zosia nie mogła wrócić do swojego domu na Saską 
Kępę, już była odcięta. Została w naszej kamienicy. Myśmy się dogadały. Ponieważ każ-
da z nas miała już jakieś doświadczenie teatralne, lalkowe (Zosia robiła jakąś szopkę, 
ja robiłam z moimi kolegami, „Królewnę Śnieżkę”, jako spektakl lalkowy), postanowiły-
śmy zrobić teatrz yk lalkowy. Zosia zaczęła projektować i sz yć lalki. Z czego? Ze szmat, 
które żeśmy dostawali od sąsiadów. Apelowaliśmy: „Dajcie nam szmaty na lalki! ”. Da-
wali ocz ywiście. Najwspanialsz y był tygrys. „Tygrysem” naz ywali warszawiacy czołg nie-
miecki. To była na czterech patykach kukła z rozdziawioną paszczą, prz ykryta szmatą, 
na której był wielki Hakenkreuz – czarna swastyka. Przez to, że na czterech patykach, 
to miał taką prężność, świetnie się ruszał. Ten tygrys przechodził przez scenę i śpiewał 
ochrypłym basem: Deutschland, Deutschland über alles – ocz ywiście ile raz y się pojawił, 
to śpiewał hymn niemiecki. Aż wreszcie, kiedy został pokonany przez polskiego powstańca 
i jego pomocnika, małego Antosia, to wiądł z tych patyków i śpiewał: Deutschland, Deut-
schland unter alles. To wywoływało zawsze niesamowity entuz jazm publiczności. Wtedy 
porucznik zrywał z niego szmatę z swastyką i rozwijał biało -czerwoną chorągiew. To był 
punkt kulminacyjny przedstawienia (…) Skleciłam na poczekaniu szopkę prymitywną, 
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gdzie był właśnie tygrys, porucznik i Antek, taki mały powstaniec, sławna postać, którego 
nawet mamy pomnik na Starym Mieście. I typowe takie – panikarka, plotkarka cz y pa-
nikarz, plotkarz, już nie pamiętam. Wsz ystkie wady, które się mogły wtedy kształtować 
i przeszkadzać, że tak powiem. To miała być satyra. Satyra na tych, którz y przeszkadza-
li Powstaniu. Ułoż yłam prościutką szopkę. Ale potem, po kilku dniach dołącz ył do nas 
profesor Dadlez, który był polonistą, podniósł naszą szopeczkę na wyższ y diapazon, 
napisał szereg poez ji poważnej, patriotycznej, które wygłaszał przed przedstawieniem. 
Tak to wyglądało. Teksty były wspólne, moje prymitywne, że tak powiem, a jego bardzo 
patriotyczne.

Nie były to jedyne publiczne występy Berwińskiej. Wcześniej, w czasie 
okupacji często występowała w koncertach poetyckich w prywatnych miesz-
kaniach.

Zwykle recytowałam, miałam swoje popisowe numery: „Uspokojenie” Słowackiego, 
„Koncert Jankiela”, „Fortepian Chopina” Norwida. Pamiętam taki swój koncert, na któ-
rym właśnie był „Krybar”, gdzie recytowałam „Koncert Jankiela” i w pewnym momencie 
zaczęło się bardzo ostre bombardowanie. Konsternacja – co robić? Ale ludzie nie uciekali, 
to mówię dalej, darłam się wniebogłosy, żeby tę kanonadę przekrz yczeć. Dopiero jak się 
skończ yło, to były takie brawa, jakich by mógł każdy artysta pozazdrościć. „Krybar” 
zarządził, że jednak już przerwiemy, bo bombardowanie trwało dalej, rozeszliśmy się 
do domów.

Tragiczne było ostatnie nasze przedstawienie, a raczej fakt, że ono się nie odbyło (…) 
To było już w drugiej połowie, pod koniec sierpnia wędrowaliśmy, wtedy już było ciężko się 
poruszać, nawet na Powiślu. Tak wędrowaliśmy, mając tę dechę – ciężko było – piwnicami 
a czasami przejściami międz y podwórkami. Tak dobrnęliśmy do tego miejsca, to był chyba 
klasztor na Dobrej. Weszliśmy na salę, która była dosyć duża, kwadratowa, ustawiliśmy 
nasz parawan. Czekaliśmy na anons, że będzie przedstawienie, zaczęli się ludzie schodzić. 
W pewnym momencie prz yszli żołnierze ze Starego Miasta, ze straszliwymi opatrunkami, 
poharatani. Prz yprowadzili wysiedleńców, szare twarze, bo wsz ystko się waliło na Starym 
Mieście, prz ysypane prochem, tragiczne twarze, martwe zupełnie. Oni wsz yscy usiedli pod 
ścianami nieruchomo. Myśmy popatrz yli na siebie i zaczęliśmy parawan zwijać, nie sposób 
było bawić się lalkami prz y tych ludziach. To było nasze ostatnie przedstawienie, które 
się nie odbyło.

Po upadku powstania: Byłam w obozie w Pruszkowie, bardzo krótko zresztą, 
z tym swoim ówczesnym mężem, świeżo poślubionym. Spotkałam Eryka Lipińskiego, 
który był sanitariuszem. On nas przemycił, tak wyszliśmy z tego obozu. Byliśmy najpierw 
w Milanówku troszkę, u niego, gdzie Eryk i dziennikarz Zbigniew Mitzner miał swój 
dom, myśmy u niego mieszkali przez jakiś czas. Potem poszliśmy w pieszą wędrówkę, 
doszliśmy do wsi pod Sochaczewem (…) u chłopa w chałupie mieszkaliśmy aż do ofensywy 
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styczniowej. Potem przeszliśmy pieszo do Łodzi. W Łodzi mój mąż miał rodzinę, bo po-
chodził z Łodzi. Łódź nie była zniszczona, więc mieliśmy dach nad głową. Wciągnęłam 
się od razu w ż ycie artystyczne.

Opublikowała drukiem m.in. Proces (sztuka sceniczna, 1952), Ocalenie An-
tygony (sztuka sceniczna, 1954), Trz ynaście świeczek (powieść, 1980), Karula (po-
wieść, 1983). Zdobyła wielką popularność jako autorka nagrodzonej w 1975 
roku powieści Con amore (wyd. 1976). Książka została przeniesiona na ekran 
przez Jana Batorego, i to dzięki temu fi lmowi, o którym mówiono „polska 
„Love story”, dostrzeżono talent Joanny Szczepkowskiej.

W okresie stanu wojennego Krystyna Berwińska, tak jak i jej mąż, była 
twórczynią widowisk niezależnego teatru, między innymi w roku 1983 pro-
gramu „Bóg się rodzi” prezentowanego w warszawskim Duszpasterstwie 
Środowisk Twórczych z udziałem wybitnych aktorów.

W Skolimowie Krystyna i Daniel posadzili drzewo. Nad grobem Obojga 
obiecano opiekę nad tym drzewkiem. A gdyby nie daj Boże drzewo zmarnia-
ło, to obok ma zostać posadzone takie samo. Chyba klon.

Katarz yna Boruń-Jagodzińska
 



13
PODGLĄD — Kwartalnik literacki OW SPP  nr 4 (7) • 2016

Z życia OW SPP

 Danuta Gałecka-Krajewska

Śródmiejska Niobe

Szła wtedy z psem
Po jednej stronie ulicy
Ale była już na krawędzi drugiej
W zaułkach Ściany Wschodniej
Dzień po dniu
Zostawiała swoje znękane marzenia
Na pastwę tykającego przypadku 
Pewien poeta – jednoznacznie przestraszony 
Oskarżył o matczyne zaniechanie –
Nieopaczną zgodę na smaki wolności 
Takie noże wbijali wrażliwi
Na własne metafory
Kunsztowne nośniki cudzego zagubienia
Wyrzucając poza nawias
Leniwych dywagacji systemu
Tych którzy mu zagrażali
Upartym istnieniem
Tkwiła już głęboko
W magmie cierpienia
I była daleko
Od ulicznych kolejek
Po produkty pierwszej potrzeby
Jednak wchłaniała ten ból
Bo „jak każda matka
Umierałam ze strachu” –
Napisała przecież 
Potykając się o własne łzy 
Gdy już pewnie dobiegało
Bezdźwięczne wołanie
Jej „dalekiej czarnej gwiazdy”

Barbara Sadowska (1940-1986)
30. rocznica śmierci

Barbara Sadowska
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Zofi a Beszczyńska

Wiersze o kotach 

*
chodzi kot nocą
nie wiadomo po co
tylko mu oczy świecą
i uszy migocą

iskierki z wąsów lecą
ogon rośnie wysoko
kiedy kot chodzi nocą
nie wiadomo po co

*
koty są czarne w nocy
a różowe o świcie
jesteście pewni że nie?
to czemu się dziwicie?

*
mój kot jest biały
jak mleko i śmietana
nie widać go na tle
białej ściany

ani we mgle
ani w kwiatach jaśminu
ani na śniegu zimą

a kiedy skoczy w lustro
i tafl a marszczy się jeszcze
macha mi z głębi ogonem
bielszy od powietrza
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*
ktoś mi się ociera o nogę –
nie widzę nikogo

futerko miękkie
jak puch ptaka –
kto to taki?

gdy pójdę spać
on pójdzie ze mną

wtedy go poznam
na pewno

*
mój kot był niebieski
jak trawa
z nim była najlepsza
zabawa
aż popłynął barką
za rzekę
macha do mnie czasem
z daleka
z innymi kotami
na łące
cieszy się i baluje
bez końca
płoną tam ich niebieskie
ogniska
błyszczą tam ich niebieskie
oczyska
gdy tańczą w niebieskiej
trawie
cali w niebieskiej
zabawie
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Lustro nocy

Duch

Pewnej nocy zobaczyłam ducha. Był mały i niegroźny; płakał, oparty 
o ramę lustra. Chciałam powiedzieć mu coś miłego, ale spojrzał na mnie 
wrogo i szybko uciekł w głąb tafl i.

Widzę go tam czasem, gdy się przeglądam.

Srebrna Ryba

Wcale nie jest długa i zwinna, lecz okrągła jak balon. Za dnia śpi nieru-
chomo w jeziorze, a jej błyszcząca łuska staje się widoczna dopiero pod wie-
czór. Wtedy ryba wynurza się z wody pokazując lśniący brzuch.

Tymczasem na niebie niemądry księżyc cieszy się, myśląc, że to jego 
 odbicie.

Czarownica

Nikt nie wie, ile ma lat. Mieszka w dziupli starego dębu na skraju lasu.
Przechodząc tamtędy pukam w korę drzewa i czasem widzę czubek po-

targanej głowy albo zakrzywiony nos podobny do gałęzi. Nieraz siadam pod 
dębem i opowiadam prawdziwe lub zmyślone historie; wtedy czuję, jak za-
miera, nasłuchując.

Kiedyś oswoję ją tak, że wyjdzie z ukrycia, weźmie mnie za rękę i pokaże 
rzeczy, jakich żaden człowiek nigdy jeszcze nie widział.

Jednorożec

Czasem zdaje mi się, że widzę błysk białego rogu między drzewami; cza-
sem zdaje mi się, że słyszę stukot kopytek.

Ale gdy tam biegnę, obraz rozprasza się jak mgła i widzę tylko ostrze 
księżycowego blasku, i słyszę tylko trzask suchych gałązek.

A trawa wygląda, jakby szedł po niej tylko wiatr.
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Sfi nks

Ma ludzką twarz, tajemniczy uśmiech i mówi zagadkami. Ale ja ze stra-
chem myślę o jego ciele lwa: co będzie, gdy Sfi nks wstanie nagle i ryknie 
zupełnie nieludzkim głosem?

Bazyliszek

Podobno czai się na dnie każdego lustra. Ma kocie oczy i kosmatą twa-
rzyczkę smutnego diabła. Czasem tylko się ożywia: rozkłada kogucie skrzy-
dła i pieje ochrypłym głosem, jakby chciał obudzić słońce.

Lecz wtedy lustro pęka, a on ginie bez śladu.

Feniks

Widziałam, jak powstawał z płomienia świecy, ale zaraz znikł. Miał pióra 
barwy ognia.

Teraz co wieczór zapalam świecę, ale na próżno. Krążą wokół niej tylko 
uparte ćmy, a to przecież nie to samo.

Smok

Kiedyś pożerał królewny i walczył z rycerzami; teraz, drobny i leniwy, 
wygrzewa się na ciepłym od słońca kamieniu.

Przestraszony umyka prędzej niż myśl, ale zostaje jego cień, dużo bar-
dziej opieszały.

Gładzę go opuszkami palców i wyraźnie czuję twarde łuski grzbietu.

Krasnoludki

Rosną gromadami, przez ich czerwone czapeczki łatwo je pomylić z po-
ziomkami lub borówkami. Bez trudu dają się wyciągać z ziemi; potraktowane 
z szacunkiem, mogą opowiedzieć cudowne historie. Później jednak najlepiej 
zostawić je tam, gdzie się je znalazło, bo wyniesione z lasu – przepadają.
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Deszczowy Ptak

Ma niebieskie pióra, a jego ćwierkanie przypomina plusk deszczu o liście. 
Chciałby przepłoszyć słońce, które wypija mu błękit z piór i zabarwia nim 
niebo. A wtedy on siedzi osowiały, chowając głowę pod skrzydła bez koloru.

Zofi a Beszczyńska
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Krystyna Rodowska

Między magią a misją

Najnowszy tomik wierszy Julii Hartwig odbieram jak bardzo osobiste zwie-
rzenie: to poezja, ale i coś więcej niż poezja, przynajmniej w takim kształ-
cie, jakim obdarzała nas do niedawna autorka Spojrzenia. Poezja ściszonego 
głosu, w postaci maksymalnie esencjonalnej. W większości tych zwięzłych 
zapisów granice sztuki zacierają się; chodzi bowiem tutaj o sprawy ostatecz-
ne, wyrażone językiem krystalicznie czystym, co – paradoksalnie – wzmaga 
odczucie tajemniczości przywoływanych zjawisk, stanów ducha, wspomnień, 
komentarzy i refl eksji. „To, czego nam potrzeba / to jasność widoku” – po-
stuluje, przede wszystkim na własny użytek, poetka. Równocześnie jednak, 
równoważne okazuje się: „pragnienie, ażeby zajrzeć głębiej, niźli rzeczy pły-
ną”. Aspiracja maksymalistyczna: połączyć górę z dołem, jasną powierzch-
nię z mrocznym nurtem. Dominowała już w poprzednim tomiku: Zapisane 
– świadectwie ostrej jak chirurgiczny skalpel świadomości.

Poetka snuje przerwane na chwilę wątki, przywołuje obrazy, które zapa-
dły jej w pamięć, bliskich, którzy odeszli, lub tylko tych poznanych kiedyś 
w trakcie długiego, pracowitego i bardzo interesującego życia. Ściszonym 
głosem rozmawia – przede wszystkim z samą sobą. Czyni to jednak w spe-
cyfi czny, szczególnie dla chwili obecnej, sposób: rozpisując siebie na głosy 
i na wielość osób gramatycznych. Stosunkowo najrzadziej mówi w pierwszej 
osobie. Najczęściej pojawia się charakterystyczny, wypracowany przez poetkę 
dystans, którego wyrazem są zaimki: ty, ona, a także my – kiedy przywołuje 
podróże i inne zdarzenia, przeżywane razem z mężem, czy my wspólnotowe. 
Autorka zaciera własną podmiotowość na rzecz tytułowego spojrzenia i szu-
kania po omacku dalszej drogi. „W ciszy której nie znasz / muszę iść dalej / 
nie mogę iść dalej”. To z pewnością nie jest monolog, lecz dialog wewnętrzny, 
naznaczony bólem pożegnań i determinacją przezwyciężania go.

Przedziwne są to dialogi – wynurzone na ułamek chwili z milczenia 
i do domu milczenia powracające. Obsesyjne jak mantra. Ascetyczne w eks-
presji. Zatajają więcej, niż ujawniają. Intrygują niedopowiedzeniem, choć nie-
dopowiedzenie nie jest zabiegiem taktycznym autorki. Chcą kontaktu, lecz 
przynależą do świata tajemnicy. Głos zwielokrotniony, który do nas dobie-
ga, zanika w zawieszeniu, w przejmującej wibracji zamilknięcia, która trwa. 
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W kilku wierszach, w fi nał wypowiedzi włącza się zapisany kursywą jakby 
inny głos: (auto) cytat, komentarz, podszept – z tego świata, z zaświatów, 
ze snu?

Na tle białej okładki – ciemny kwadrat fotografi i poetki: jej postać w roz-
widleniu drzewa o grubej fakturze kory, skontrastowanej z czystą bielą bluzki 
w rozchyleniu kurtki czy płaszcza, z jasną twarzą o mocnych rysach, w któ-
rej oczy patrzą tak przenikliwie, że ich spojrzenie aż kluje. Spojrzenie jest 
tutaj najważniejsze. Przyciąga, niepokoi, wwierca się w głąb patrzącego, aż 
ciarki przechodzą. Przełożenie zawartości książki na obraz jest doprawdy 
 arcytrafne..

Spojrzenie. Wcześniejszy tytuł zbioru, z roku 1999, to Zobaczone. Patrząca, 
Patrzenie – to niektóre tylko z wcześniejszych tytułów wierszy. Zmysł wzro-
ku w twórczości Julii Hartwig jest bezsprzecznie uprzywilejowany: chłonie, 
zagarnia widzialny świat, pozwala go odczytywać, malować słowem. Poet-
ka patrzy uważnie i zachłannie. Jest to patrzenie niezwyczajne, takie, które 
nakłada na siebie czasy i miejsca, czyni z patrzącej swoiste medium. „Być 
wszędzie niemal w tej samej chwili / nie ruszając się z miejsca” i „patrzeć, 
a zarazem gdzieś w głębi i równocześnie oglądać inne obrazy”. Spojrzenie 
jako sposób poznawania głębokiego, zwielokrotniającego obrazy i sensy 
rzeczywistości. Można powiedzieć, że Julia Hartwig doszła do mistrzo-
stwa w takim praktykowaniu poznawania wzrokiem, umysłem i pamię-
cią, na której zawodność skądinąd nieraz się uskarżała. Takie spojrzenie 
– „kubistyczne”, jak to określił kiedyś przez analogię Piotr Szewc – staje się 
miejscem nieoczekiwanych, wirtualnych spotkań: dla przykładu, w jednym 
z wierszy nieznany malarz, a właściwie „ sprzedawca farb”, zestawiony jest 
z „wielkim Manetem”, a przecież „nad obydwoma / było wspólne, szero-
kie niebo / i cichutko oddychające/ na ich obrazach / morze”. W innym 
zapisie spotykamy wypatrzone głębokim spojrzeniem poetki anioły (niena-
zwane, domyślne), napotykamy także w przelocie Tego, co mówił o ciem-
nej „nocy duszy” (świętego Jana od Krzyża, także nienazwanego), mijamy 
wraz z nią ławkę z unoszącą się nad nią „gromadą kruków” w Jardin des 
Plantes, gdzie para głośnych, francuskich fi lozofów chrześcijańskich po-
pełniła ongiś samobójstwo, wpatrujemy się jej oczami w nocny Paryż przy 
ulicy Surcouf, tylekroć odwiedzanej. A wszystkie te i jeszcze inne, ważne 
dla poetki spotkania odbywają się w zamglonej aurze snu, pogłosów i nie-
przerwanego ciągu wspomnień z podróży – życia. „Idę wciąż idę… a teraz 
już odchodzę” – i dodaje tajemniczo, niemal żartobliwie, by oswoić grozę 
tego wyznania: „nie powiem na jak długo / ani dokąd idę”. Idzie samotnie, 
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ale nie sama: towarzyszy jej „cichy gwar / duchów które godzić się muszą / 
na los i bezlos”.

Spojrzenie Julii Hartwig wprowadzało zawsze w świat magii i zachwytu 
urodą świata, utrwalało wołającą o łaskę trwania kruchość zjawisk i bytów, 
z pełną pokory, zadziwiającą świadomością, że „nie jest poetą / ten co zapi-
suje/ ale ten co tę chwilę / na zawsze zapamiętał”. Teraz duchowa dojrzałość 
spojrzenia tej, która „ćwiczy się w odchodzeniu”, wyważa proporcje, w dziele 
sztuki dopatruje się uwiedzenia pozorami, daje po łapach artystowskiej pysze. 
A przecież ta poetka zawsze żyła sztuką, w imię wymogów sztuki protesto-
wała przeciwko bylejakości, piętnowała nieład, chaos i brak jasności u mło-
dych poetów! W zanotowanym jakby mimochodem, zacytowanym cztero-
wierszu wydaje się – po Różewiczowsku – cenić wyżej prawdę przeżycia niż 
aktywność czy dyspozycję twórczą. Sprzeczność? Julia Hartwig opowiada się 
nie po raz pierwszy, ale teraz już z premedytacją, za sprzecznością, wybiera 
ją na miejsce swego stałego pobytu. „Ze sprzeczności wynika to co wieczne” 
– powie w jednym z wierszy, zawartych w tomie Zapisane. Ten zadziwiający 
wybór, pod koniec drogi, musiało zrodzić narastające poczucie tragizmu ist-
nienia i niezgody na ten tragizm. W dwóch ostatnich tomikach – tworzących 
w moim odczuciu myślowy i artystyczny dyptyk – ciemne światło sprzecz-
ności wywalczyło sobie prawo obywatelstwa w późnej poezji Julii Hartwig.

Wcześniejsze książki poetyckie przynosiły zniewalająco sugestywne 
obrazy dostrzeganego przez autorkę piękna natury, choćby takie jak nieza-
pomniany – przynajmniej dla mnie – obraz kwitnącego biało drzewa wiśni 
(w wierszu Obłócz yny, z tomu Zobaczone), w który poetka wpisała ludzkie pra-
gnienie nieśmiertelności: „A choć kwiaty spadały wciąż i wciąż bezgłośną 
zawieruchą / zdawało się że w tej bieli zostanie już na zawsze”. Teraz, kiedy 
od dawna już doznanie chłodu kojarzy się poetce z odczuciem, „że chłód ten 
idzie za nami / że nas już nie opuści” (To przeczucie z tomu Zobaczone), magia 
spojrzenia wzbogaca się o doświadczenie empatii, świadomości życia wśród 
innych bytów, także tych, z którymi nie ma porozumienia: drzew, ptaków, 
zwierząt, nawet liści, które coś „krzyczą, chcą głosu”, podobnie jak deszcz, 
tymczasem – zauważa poetka – „wśród tych głosów tajemnych / żyję jak 
niemowa” (Liście coś krz yczą). Odwracają się role: to poeta czuje się bezradny 
i niemy wobec bogactwa niewymawialnej natury. Ileż trzeba pokory i cieka-
wości dla wszelakich form życia, żeby zdobyć się na podobny wgląd w niezna-
ne, dla którego nie ma się języka! Taki stan świadomości stwarza nowe wy-
zwania, poznawcze i artystyczne. Ta poetka nimi żyje i nie zna wytchnienia 
jej ciekawość innych niż opatrzone wymiarów świata.
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Wizytówką poetycką Julii Hartwig były zawsze barwne narracje, obfi tują-
ce w szczegóły opowieści o ludziach, miejscach czy zdarzeniach, świadczące 
o jej niebywale rozwiniętym zmyśle obserwacyjnym i wyćwiczonej pamięci. 
Ów dar opisu i narracji, właściwy raczej językowi prozy niż poezji, sprawił, 
że Czesław Miłosz – w swej recenzji ze zbioru wierszy Nie ma odpowiedzi (2001) 
– nazwał jego autorkę „na swój sposób poetką realistyczną”, doceniając ską-
dinąd jej gruntowną edukację awangardową: „piła z wielu awangardowych 
źródeł, polskich, francuskich, amerykańskich”.

W tomiku Spojrzenie jest tylko jedna taka dłuższa narracja, realistyczna 
bez cudzysłowu Bill Murphy. „Billa Murphy’ego poznaliśmy / na jakimś przy-
jęciu uniwersyteckim”… I toczy się nieśpieszna opowieść o życiu i zarzuco-
nej w pewnym momencie karierze uniwersyteckiej znajomego Amerykanina 
a także jego żony, o urywającym się nagle kontakcie listownym z tą parą; moż-
na by tego wszystkiego wysłuchać przy stoliku kawiarnianym czy przez tele-
fon. I nagle wybłyskuje diament puenty: „O dalszych losach rodziny Billów 
nic mi nie wiadomo / ale przecież są / bo byli”. Zaklinające ciągłość bytu, ge-
nialne w swej odkrywczej prostocie stwierdzenie: „są, bo byli!”. Dopiero owa 
puenta ukazuje pełny wymiar przytoczonej opowieści. Zdanie to nie pada 
przypadkowo: przywołuje rozsiane w wierszach dwóch ostatnich tomików 
dyskretne odniesienia do swoistej wiary poetki w ciągłość życia. „Uszano-
wać ukryty ład / poza granicami materialnego świata” – zwraca się do samej 
siebie i do innych. Z samego serca sprzeczności, w duchu Różewiczowskim 
(„świat jest dobry / świat nie jest dobry”) pyta: „Czy kluczem do wszystkie-
go jest rzeczywistość?” (dotykalna, widzialna). Gdzie indziej pojawia się nie-
zwykła afi rmacja: „On jeden chodził po świecie / i pokazał że śmierć może 
być pokonana”. (Zapisane) Zdanie to można interpretować dwojako: udało 
się to tylko temu jednemu, albo – nacisk pada na fakt możliwego przecież, 
poświadczonego świadectwami Ewangelistów zwycięstwa nad śmiercią. Ale 
gdy „po dniach czterdziestu kuszenia na pustyni” okazuje się – w świetle cy-
tatu z Ewangelii – że to Szatan czuje się władcą świata „a Pan nie zaprzeczył 
mu / choć odmówił hołdu”, poetka stwierdza jedynie „Oddając świat w jego 
ręce / wystawił nas Pan na wielką próbę / byśmy potrafi li być szczęśliwi 
/ nawet w rozpaczy i chaosie”. Pozostaje więc w ostatecznym rozrachunku 
heroizm trwania, w nieubłaganej wiedzy o kresie życia, i męstwa, które „da-
libóg nie jest moją zasługą / ale tej niewiadomej siły / która przeobraża nas 
w bojowników/ w straconej sprawie”.

We wspomnianej już recenzji, Miłosz podziwiał Hartwig za „szcze-
gólną dzielność (…) w gotowości do czekania na odpowiedź, mimo że nie 
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nadchodzi”. W oczach poetki fi lozofki prawdy objawione przez religię (do któ-
rych pełno dyskretnych odniesień) nie pozwalają się zrozumieć, nie dają po-
ciechy, nie uwalniają od trwogi, światem rządzi dobro i zło, które nigdy się 
nie porozumieją, „bo wszystko co z nich powstanie / będzie obosieczne” 
(Duch dobry i duch mu przeciwny).

Jasno -widzenie ma swoje konsekwencje. Magia spojrzenia, które sprawia 
„że każdego ranka / świat jest nam odmieniony”, magia odkryć i olśnień 
cudami natury i tajemnicami bytu, ma u Julii Hartwig swoje drugie dno, albo 
raczej – solidny fundament. Tym fundamentem okazuje się świadomość wy-
zwania, jakiemu poeta ma obowiązek sprostać. „Miała prawo / skoro tak 
pociąga nas nowość / i nie miała prawa bo powołano nas/ abyśmy wiązali 
przerwaną nić /prowadzącą po zawiłym labiryncie / który w tylu miejscach 
się zapadł” (Wyzwanie). Poetka odkurza dla potrzeb współczesności sens sta-
roświeckiego, romantycznego z ducha słowa „powołanie”. Wychodząc na-
przeciw Miłoszowi (przywołanemu w fi nale tego samego wiersza), zdaje się 
wspierać jego imperatyw ocalania za wszelką cenę harmonii, by nie zasmucać 
pozostałych „śmiertelnych”.

U Julii Hartwig dar empatii, w jaką wyposaża jasno  widzące spojrzenie, 
prowadzi prosto do misji solidaryzowania się ze słabszymi i prześladowa-
nymi, nie pozwala skupiać się jednostronnie na własnych sprawach. Julia 
Hartwig woli mówić o „służbie”, to słowo skromniejsze niż „misja”. „Trwać 
we własnym świecie / nie zaniedbując służby / jaką odrobić trzeba” (To czego 
nam potrzeba). „Odrobić” – a więc chodzi o zadanie, którego trzeba koniecznie 
się podjąć, dla dobra innych, ale i dla siebie. Albowiem „czy chcesz czy nie 
chcesz / nosisz imię wspólne” – zauważa. W tym miejscu spojrzenie zwie-
lokrotnione ujawnia głęboki sens wspólnotowego „my”, ocala godność życia 
każdego człowieka, przeciwstawioną „nieszczęściu”. Właściwa poetce sztuka 
dystansu, napomykania mimochodem o najważniejszych rzeczach pozwala 
jej unikać z powodzeniem niebezpieczeństw stylu wysokiego, patosu, odrzu-
canego zdecydowanie przez dominujący dziś kanon estetyczny. Jedyny w Spoj-
rzeniu wiersz „na służbie” solidarności z napadniętym, wschodnim sąsiadem, 
sytuuje historię Ukrainy przez duże H na tle łagodnego, deszczowego dnia 
i spokoju „minionego ćwierćwiecza”, który skłania do obojętności na to, 
co właśnie się dzieje: („próbowaliśmy mówić sobie / że to nas nie dotyczy”). 
„Ale wtedy odezwał się / uśpiony w nas głos / protestując i ganiąc nas za mil-
czenie” (Był taki dzień jak dzisiaj).

We wcześniejszych wierszach, w mniejszym stopniu zanurzonych w me-
dytacji wspominania i odchodzenia niż Spojrzenie, a bardziej wychylonych 
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ku wartościom ważnym dla zbiorowości, jest więcej utworów tego rodzaju. 
Nie mogę sobie odmówić zacytowania końcowego fragmentu wiersza A jed-
nak pragniemy jej ponad wsz ystko z tomu Zobaczone, poświęconego rozumieniu 
pojęcia wolności:… „wolność dla tych którzy czując się jak diament czyści 
/ chcieliby kroić ostro oddając się namiętnie / w nową niewolę – nienawiści 
od której ziemia jak pod dynamitem/ rozpęka się zmieniając bieg rzek”. Jakże 
te dawne słowa brzmią aktualnie!

Parę lat temu dopatrzyłam się w tej poezji „lekcji heroicznego umiaru”. 
Dzisiaj, nie rezygnując z przymiotnika „heroiczny”, z perspektywy lektu-
ry przede wszystkim dwóch ostatnich zbiorów, dostrzegam poszerzenie 
perspektyw poznawczych tych poetyckich medytacji o wymiar Tajemnicy, 
na którą pada ciemny blask sprzeczności. Bo – powtarzając za poetką: „po-
trzeba nam jasności widoku”. Lecz „światło jest tak jasne / że wszystko za-
krywa”.

Krystyna Rodowska

Julia Hartwig, Spojrzenie
Wydawnictwo a5
Kraków 2016
ISBN: 978-83-61298-94-6
Stron 44
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Jerzy Binkowski

Pożegnanie

Arturowi Kazimierzowi Milewskiemu

Wskazówki zegara
jak z katapulty miotały wiązki światła
sen nad snami
czy źrenica przenikająca sens

Szumi szum na szczytach
i granice się rozpierzchły
bardziej wolny już nie będziesz
w rytmie śpiewnych samogłosek

Ziarno do ziarnka
nuta do nutki
wolny po wybuchu słów
zamieniony w słuch

Amen

Białystok 2.11.2016
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Rys. Tamara Bołdak-Janowska
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Tamara Bołdak -Janowska

OOOEEELAAA
Droga do morza

( fragment ze zbioru poez ji „Rozdziały” )

w. Proszę, wynieś z mojej śmierci
pamięć obozu, poprosiła.
Ach, wie, że dziś na gębie trzeba mieć
wesołe bajery. Keep smiling, itede.
Nie należy mówić o cierpieniu.
Należy rozrabiać śmiechem.
Dobrze, powiedziałam, ściskając dużą małżowinę,
która się rozkruszyła, wylizana z masy perłowej
i palec się nie ślizga, i barwy palca, zażółconego tytoniem,
jak przestarzała kwaśna tekturka,
na której mężczyźni przekazywali potomstwu szlachectwo,
czego nie mogła zrobić kobieta, i tak jest do dziś,
choć papier jest już niekruszalnym dyskiem.
Opowiedz i to, dodała, to całe zacofanie
w Towarzystwie Ziemiańskim. Bo one,
to było w jakimś fi lmie, muszą być wymalowane i głupie.

x. Proszę, zapamiętaj moją pamięć.
Gdy ludzie ludzi dusili przez sito,
selekcja, selekcja! – byłam już wyrośnięta.
Wymiarowa. I dziś sprzedawca kefi ru, owoców, papek,
sznurów, centymetrów musi być duży,
aby napadał na klienta.
Jadłam trawę.
A tutaj obgryzali palce trupom.
Po śmierci toczył ludzi trąd cudzych głodnych zębów.
Ja również zostałam wyżarta.
Z najlepszego czasu, z pięknej dwudziestki.
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Teraz mi się pomarszczył dekolt.
Zasłaniam kamieniami po matce.
Była tu ze mną.
Kamienie pieszczą.
Proszę, weź moje radio pamięci.
Mój mężczyzna włączał mnie i wyłączał.
Byłam maleńka, radyjko.
Ilekroć ja o tamtym, to gałka gardła pstryk na ciszę.
Chciał mieć ze mną same słodkie wspomnienia.
Teraz jestem starą wdową, mogę mówić octem.
Chciałabym, aby mnie na stare lata oddłużono.
Udziel mi uwagi.
Tamto znowu przewraca.

y. Mówię przy nim:
tak samo przewracam się,
i przymierzam takie same puste rękawy.

z. Proszę, zachowaj w pamięci kamienie
po mojej matce. Komendanci, ci bezrobotni mężczyźni,
którym dano przyjemną pracę ograbiania i bicia,
ograbiali wyłącznie ze złota,
i bili, bili,
więc kamienie dla nas.
Zresztą przez całą wojnę nadludzie, podludzie,
wszyscy równo kradli, całe domy.
I książek nie chciał nikt.
W encyklopedie, wiersze, w całe biblioteki
walił śnieg, deszcz i buty.
Proszę, zrób mi jeszcze trochę naszyjników
z poplątanych kamieni matki.
I te ciężkie kobiety czasu obozów.
Sterczały nade mną z ciężkim karabinem,
który lekko zsunęły z pleców i lekko się roześmiały,
płynnie, bez wstrząśnięcia przed użyciem,
gdy obwieszczono pokój.
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ź. Bez własnego zegarka.
To nami tykano.
Tępieją i gniją sekundy.
Ciemniejąca decha w oczach.
A kiedy człowiek mimo wszystko w gwiazdy,
one wydrapywały oczy
i popielnice w nich tłukły.
Tamto nie mija, dopóki pytasz – za co?
Stały posterunek w duszy.
Stałe pytanie: cóż to za prawo,
które zakazuje przychylności?
Strażnik w środku nocy ciągnie za włosy, baczność!
Wzywają komendanci, których czas nie przeminął.
Znowu przyśnił się pociąg, który płakał.
Budzisz się wykolejona w momencie,
gdy miał nadejść ratunek.
Znowu zapalasz świeczkę, bez sensu, świeczkę,
i z myślą, że w tej sekundzie, tej nocy, bez sensu,
musisz znaleźć człowieka dobrego.
Znowu nie w tym kierunku.
Komendant futryna omal ci nie rozkwasił
ledwie zipiącego serca.

ż. Proszę, zrób porządek z kamieniami mojej matki.
Komendanci nie znali się na kamieniach szlachetnych,
ponieważ byli to władcy kamieniołomów.
Kamień musi mieć budowlaną użyteczność,
tak mówili ci, którzy budowali ruiny.
Lipni ludzie: jedyna wiedza stamtąd.
Topazy, opale, szmaragdy, co w nich światło zasypia,
jak przez policzki lalek i smoczków,
i koral, co ma wargi bez spojeń, jak syte niemowlę,
mylili ze szkłem tłuczonych butelek.
A „te rzeczy” załatwiali z kurwami i gwałconymi.
Utylitarny seks, bo ich „ciągnie w kroku”
i do burdelu podczas nadzoru w fabrykach amunicji.
Z wojny wychodzą erotomani i pedofi le,
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stosunkom z kobietami nadają ton,
wnoszą swoją żywotną kulawość, protezy i kwitną wnukami.
A kto sprowadził człowieka do ciała i zlikwidował uczucia,
jak nie ci z Ravensbrück czy podobnego raju?
W krwawym bajzlu siedzą jak w porządku.
A co z uczuciami, które zostawili poeci?
Będą kopane z uśmieszkiem jak prehistoria?
Ponawlekaj, proszę, od nowa kamienie mojej matki,
bez zakalca, lekkie niech będą, ze współczesnym pomysłem,
niech w nich będzie twoje nazwisko, z myślnikiem.
Moją matką okręcę sobie szyję.
Zrobi się ciepła po chwili.
W kojącym szeregu.

a. A człowiek, na którym polegałam, ostatni raz spojrzał
przed siebie, aby uniknąć rozkazów z przeszłości.
I pozbawił mnie towaru jutra.
Powiedział: jutro jest puste, a wczoraj okropne.
Wyrzucaj, co skosztowane.
Rób się.
Gaz. Zapomniał, zapomnieli, wyłączyć. Skosztować gazu i co?
Lubię kamienie mojej matki. Najbardziej koral, polerowany,
co świeci koniakami do pełna. I fi ligranowe, zwykłe szkło,
oszlifowany tłuczeń, w którym głos barw biegnie
po splocie drucików, takim samym pojedynczym
naprawiam korki.
I wciąż luksusowa bielizna, puder i inne proszki.
Podobno, jeśli się po sto razy dziennie
rytmicznie wymawia słowo „kika”, to zegary zwalniają
i szyja nie puszcza, nie staje się podgardlem. Robię się.
Kikam po trzysta razy.
Ale czy pamięć mnie krzywi?
Myślałam, że mam krwawą dziurkę po kuli nad brwią,
ale to na moim zdjęciu sprzed lat, tapeta na monitorze,
zastygł balonik CorelDRAW 9.
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b. Ostatni raz spojrzę.
Nadpalone kalki, nie były zadrukowane.
Tak się cofa.
Wtedy dogania je rudy mak.
Pomniejsza ludzi.
Żegnaj, wielka japo.
Mówisz, że są japy większe. I co ja z tym nadpaleniem,
przecież to pralnia ustnych donosów.

Tamara Bołdak -Janowska

Golenie kosą. Rys. Tamara Bołdak-Janowska
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Katarzyna Boruń -Jagodzińska

(ze zbioru Smętne piosneczki z niebieskiej książeczki)

Bateria Blues

Szóstą noc
śpię
w tych samych łachach,
w których chodzę w dzień,
nie zaglądam do okien,
i do witryn na mieście,
znów kieszenie mam puste,
nie zaglądam do luster,
ani barów na rogach.
Chcecie, to mnie wynieście,
na własnych nogach
nie dam rady wyjść.
Ale to nie wstyd,
na mnie skończył się popyt,
na mnie skończył się zbyt.

Leżę.
Jak bateria zużyta,
jak źle przegrana płyta,
przeżuta guma,
zraniona duma,
wzgardzona,
wypluta,
brudna,
zła.
Czy to ja?
Czy już nie ja?

Bieda,
że się nie da
naładować mnie.
Można tylko pochować.
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Albo utylizować
na mączkę
kostną.
Może bujniej wyrosną
surfi nie,
rezeda.

Dziesiąty dzień
nie przebieram się
do snu.
Mówili o mnie dobrze,
pisali źle.
Dziś już wcale.
Nie, nie,
nie jest źle,
w tym upale
można leżeć
byle gdzie,
nawet tu,
czemu nie.
Ale to nie wstyd,
na mnie skończył się popyt,
na mnie skończył się zbyt.

Toczę się
jak bateria zużyta,
jak źle nagrana płyta,
przeżuta guma,
niepotrzebna,
niechciana,
zraniona duma,
wzgardzona,
wypluta,
brudna,
zła.
Czy to ja,
czy już
nie ja?
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Od paru lat
nie rozbieram się
przed snem.
Gdzie mnie dopadnie,
tam się kładę
i już wiem.
Że ani źle
ani ładnie,
ale to nie wstyd,
na mnie nie ma zbytu,
na mnie skończył się popyt,
na mnie kończy się świat.

Jak bateria zużyta
wyciekam,
jak torebka foliowa szeleszczę.
Ludzie idą,
coś leży.
Może zawał?
Czy to kawał?
(człowieka jeszcze).

Katarz yna Boruń -Jagodzińska
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Grzegorz Łatuszyński

Niebo zaciąga się chmurami

Kulimy się

Z roku na rok,
z miesiąca na miesiąc,
z dnia na dzień
niebo zaciąga się
ciemnymi chmurami.

Kłębi się czarna kipiel
rozświetlana ogniem błyskawic.

Z dali dolatują pomruki gromów.

Z godziny na godzinę,
z dnia na dzień,
z tygodnia na tydzień
z miesiąca na miesiąc
wypatrujemy słońca
coraz bardziej kuląc się w sobie.

Z morza na ląd tymczasem
z dnia na dzień,
z tygodnia na tydzień,
z miesiąca na miesiąc
wlewają się czarne rzeki
rozpaczy i grozy.

Zalewają naszych sąsiadów
z południa, z zachodu i z północy,
a ze Wschodu wieje chłodem,
przejmującym, mrożącym
krew w żyłach.
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Z dali dolatują pomruki gromów.
Kulimy się w sobie.

Wlewają się rzeki…
Kulimy się w sobie.

Kulimy się…
Wieje chłodem.

Gdyż opamiętać się
człowiek nie umie.

Ciebie, Boże, prosimy
o opamiętanie.
Oddal od nas
ten dopust.

Maj 2016

Oby…

Za plecami mam restaurację i kino „Kultura”.
Przede mną fi liżanka kawy i pomnik Mickiewicza.
Na lewo kościół św. Anny i Stare Miasto.
Na prawo Pałac Namiestnikowski i Uniwersytet.
Siedzę w sercu Warszawy, Warszawa w moim.
Bije rytmem historii.
Bije nierówno:
co i rusz przeskakuje z przeszłości w przyszłość
i wraca do mniej lub bardziej bolesnej
bliższej czy dalszej przeszłości,
zależnie od tego,
na czym wzrok spocznie.

Stan pozawałowy. Ciśnienie wysokie.
Z migotaniem.

Coraz bardziej gęstnieją chmury
od Wschodu.
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Dają się słyszeć groźne pomruki.

Siedzę w kotle historii.
Dawnej i tej, co się dzieje
na moich oczach.

Kocioł jest na granicy wrzenia.

Parzy.

Oby się nie zagotowało.

Oby…

Modlitwa

Boże Wszechmocny,
w perspektywie Twojej wieczności
życie nasze doczesne
to chwila tylko.

Nie szczędź nam
Boże
tej chwili

Herosi

Ambicja, upór i konsekwencja,
systematyczna, codzienna walka
z własną słabością,
morderczy wysiłek
w przezwyciężaniu trudności,
barier, ograniczeń ducha i ciała
przez miesiące i lata
w tym krążku,
w olimpijskim brązie,
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w olimpijskim srebrze
i złocie się kryje.

A także odwieczny lot Ikara.

Sierpień 2016

Polska wysepka w Coventry

Miasto z blisko tysiącletnią historią,
Z gotycką Katedrą św. Michała
Zburzoną w 1940 roku.

Ruiny wołające o pamięć.
Pomnik dawnego blasku
i nie tak dawnego barbarzyństwa.

I kościółek niewielki
W tym mieście trzystutysięcznym,
Pierwszy w Anglii,
Rękami polskich parafi an wzniesiony
Zaledwie pół wieku temu.
Przez zbiorowość kilkutysięczną,
Skupioną dziś
Wokół tego przybytku.

Tu się polskość sprzęgła z kościołem
I kościół z polskością.
I nie dzielą ludzi
Nasze krajowe sprawy.

Ksiądz Szczodrowski wnosi pokój
W tę społeczność.
Niesie jej Słowo Przedwieczne,
Na nim buduje,
Nim cementuje.
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Ona z nim,
On z nią,
Trwają na obczyźnie.

Jakże wiele takich wysepek
I wysp polskości na świecie.
Jakże wiele na świecie Polski rozsianej
W wiekach wcześniejszych
I w latach ostatnich.

Jej cienie się snują
Po Syberii i Kazachstanie,
W Amerykach obu
I jak Afryka szeroka…
I bliżej nas,
na Litwie, Ukrainie
i na Białorusi…

Polskość osierocona,
Polskość zaklęta…

Coventry, czerwiec 2016

Grzegorz Łatusz yński
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Barbara Rosiek

* * *

Tak naprawdę to nikogo
nie obchodzisz
jesteś numerm
w kolejce po życie
a ściany napierają
tłumiąc rozpaczliwy
KRZYK
nie szukaj sensu egzystencji
wystarczy żywa śmierć
pobujać się na pętli
w powidoku niebiańskich dróg
i nagle anioł twierdzi szeptem
samobójtwto wdzięk rozpaczy

24.10.2016

* * *

pragnę żyć
a jednak już nie potrafi ę
zabija mnie rozrost genialnej struktury w mózgu
podwójnie widzę omdlewam w zapachach
i dotyk jakby mocniej
erotyczny
chcę jeszcze coś zapamiętać
a tu sam wróg nadchodzi
i nijak mi do śmiechu
pamiętam ostatnie
kochałam
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Krzysztof Rudziński

Oda do Księgi Życia Jana Pawła II

Księgo, której inicjał z wadowickiej fary
chrzcielnicy swój rodowód chwalebny nasyca,
gdzie wsz ystko się zaczęło z rodzicielskiej wiary

 powołanie – kapłaństwa dar i tajemnica.
Opatrznościowi ludzie i Boże zrządzenia
jak Książęcia Sapiehy opiekuńczy prymat;
skok z wakacyjnej łodzi w biskupstwa nadanie,
a później – ster największej – tej biskupa Rzymu.
Treść Twoją rozpoznało na ponad wiek wcześniej
proroctwo wieszcza, w którego nazwisku – Słowo
swój znak odcisnęło – prawdomówną pieczęć –
pod wymownie ukrytą liczby mnogiej mową.

Dokończona w cierpieniu, drżącą podpisana
ręką – trzydziestu jeden tysięcy Jego dni
i nocy, Księgo Życia, z której – na kolanach –
wnętrza winniśmy czytać, póki nas przemieni…

 Duch Święty – On – też czytał – widzieliśmy sami –
gdy na oczach milionów obracał Twe strony

 niby wiatr je kartkując, wstawał zachwycony –
i ciągle tam powracał, muskając stopami
wieko trumny na Placu. – Był kwiecień zielony,
lecz my w tym rzymskim kwietniu błądzący, zmysłami
byliśmy nieobecni, stojąc sierotami.
Nie było nic jak przedtem tej pamiętnej wiosny,
trzydzieści siedem minut po Apelu Polski,
zanim już w świat wiadomość dźwięcznie dzwony niosły,
a świat w sobie oniemiał i zdał się bez steru
w tamten wieczór żałobny, obcy, bezlitosny.
Lecz Duch wciąż dalej czytał, choć znał Cię na pamięć,
i od nowa podziwiał, wspominając wszystko;
znów wiernie cud majowy Wadowicom stwarzał,
gdy pierwszy krzyk i oddech ust poczęty z niego,
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jeszcze nie słowa, przecież papieża przyszłego –
był cudem pierworodnym zwycięstwa nad Wisłą.

A wiatr – dalej wertował i śród zamyślenia,
zwilżając Boską śliną czasem Boży palec,

tak tym palcem natchnionym coraz strony zmieniał
jak to miałeś w zwyczaju, Wojtyło Kochany.
I tak dotarł do końca, i ostatnim tchnieniem
zamykając okładkę – zamknął pontyfi kat
w Niedzieli Miłosierdzia Wiecznego Przestrzeni –
skąd jaśnieć będzie odtąd Twój bezcenny wydruk
jak wola testamentu ojcowskiego, według
Jana Pawła Wielkiego Świętego natychmiast –
jawnie, wobec aniołów ludzi planet gwiazd.

Wciąż dziękować

Uczynić z Eucharystii swoją lampkę wieczną,
Pochodnię ranków wczesnych, latarnię wieczorów,
Drogowskaz, doczesności najpiękniejszą porę
Spotkania z Bogiem żywym, chwilę nieśmiertelną.
Zaczerpnąć zbawczej rosy, by nie pragnąć więcej.
Odkryć perłę bezcenną, której się nie ima
Ani mól śmiertelności, ani złodziej hardy
Na ostatecznym szlaku ziemskiego pielgrzyma.
Rwać grona i żąć kłosy pokarmu wiecznego,
Nieustającą radość Hostii spożywania.
Dobywać miłosierdzia klejnoty Bożego,
Niezniszczalnego skarbu z Bogiem obcowania.
A potem w cieniu drzewa nad szumiącą wodą
Strumienia, który płynie pieśnią nad pieśniami,
Wyśpiewać szczęście dziecka Dawida psalmami
I słowami swych wierszy Stwórcy wciąż dziękować.

Krz ysztof Rudziński
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Jerzy Śleszyński

Z czeskiego fi lmu

Nas dwoje
dzieli i rządzi
nie umie być jednym
ja jestem jeden
ty jesteś jedna
ale w tym rachunku
nigdy nie wychodzi dwa

Koniec świata

Was meinte Luther mit dem Apfelbaum?
Gottfried Benn

Mówią
„istnienie boli”
niebo jak oko bogate lazurem
z sińcem na skraju
światło w lutym – bezcenne
na białych ścianach domów
w jaskrawym powietrzu
w wąskim pasku na balkonie

a jednak i to boli
wsłuchuję się w słowa
Shannon Wright i Yann Tiersen
płyta bez tytułu i dźwięki
jak pamięć i wyrok tych dni
które przewracają się lekko dotknięte
na wspomnienie otwartej rany
jak krater wybuchającej żółcią
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zasadzić jabłonkę – niemożliwe
nogi odmawiają ruchu
podniesienie ręki oznacza poddanie
w szarych komórkach popłoch
dlaczego trzeba coś więcej niż nic
nic ciche i spokojne
które nikomu nie wadzi
niczego się nie dopomina

Jerz y Ślesz yński
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Konrad Sutarski

Od kiedy zniknęłaś

Skąd mogę wiedzieć – kometą mi byłaś czy meteorytem
Wśród bieli obłoków cię szukam
i w kałużach co niebo odbijają po deszczu
śnię też o tobie ciemnymi nocami
nanizując cię tam bezwiednie na pamięć
jak modlący się starzec ziarna różańca przesuwa

Przynajmniej pamięcią cię zatrzymuję
myślą dotykam cię jeszcze
wsłuchując się w odgłosy dalekiego miasta
czy dzwony już tam biją na trwogę
czy choć pies jakiś zaczyna skowyczeć pod murem

Jednak nic z oddali nie słyszę
miasto jest nieme i głuche
nawet liście przestały szeleścić na wietrze
nawet wody zatrzymały się w rzece

Jeżeli kometą tu byłaś
może się jeszcze gdzieś kiedyś pojawisz
lecz meteorytem już cię nie zobaczę
więc od kiedy zniknęłaś
choć w myślach zasypiam przy tobie
z tobą też tak budzę się rano

Twoje słońce*

Odwiedzam cię kraju rodzinny nie wiedząc
gościem już tylko tu jestem czy i domownikiem

Nie tęsknię za tobą bo chociaż z dala
zawsze jestem z tobą w tym kraju drugim



46
PODGLĄD — Kwartalnik literacki OW SPP  nr 4 (7) • 2016

Poezja

co tobą mi pachnie chociaż nie jest tobą
O ciebie go powiększam z tobą łączę stale
więc jego dzieje są mi losem i twoim
jego klęski i bóle jak by twoje były
lecz i jego słońce jest słońcem też twoim

Po drugiej stronie istnienia*

Kiedy już znalazłem się po drugiej stronie istnienia
tam gdzie zdawałoby się kosmicznym pyłem burze magnetyczne miotają
a gwiazdy to gasną to stają się Nowe
choć jest to wieczność i trwanie
tam czas i przestrzeń nie mają znaczenia
pamięć nie musi wciąż przeszłości zaświadczać
a myśl w przyszłość wybiegać by ludziom wróżyć i sobie
– tam poczułem jak wolny jestem
 ciałem niezwiązany

Zanurzyłem się w nieskończoność której na ziemi nie znamy
w niezmierną całość bez początku bez końca
i nie musiałem powietrza a z nim spalin wdychać
istnieć w cieniu astmy raka zawału i drżączki
w lekarskich poczekalniach w kolejce na diagnozy czekać
 by potem leki łykać co przemysłowi zyski
a pacjentom przejściową ulgę i skutki uboczne przynoszą

Błogo mi było jak w spełnionych marzeniach
chociaż ludzkie pojęcie szczęścia sens tam zatraciło
jednak i zawiść fałsz no a także buta nicością się stały
 jak na ziemi powiew wiatru w słoneczne południe

Nie wiem czy spotkałem się z Bogiem czy byłem w Nirwanie
tam nie trzeba się widzieć odczuwać dotykać
wystarcza wszechobecność tego co jest wyciszone
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Co to za ziemia*

węgierskiemu antropologowi Istvánowi Kiszelyemu

Co to za ziemia gdzie tylko niektórzy dbają o dni przeszłe
gdzie prastare dęby to drzewa z obcego plastyku
gdzie chwali się tych co już imion swych ojców nie znają
choć aż kości dziwią się temu w posiwiałych grobach

Co to za świat gdzie łatwiej żyć bez ludów zaginionych bez pomarłych
[z głodu

bo reklamy i rzecznicy rządowi wizje nowych wspólnot nam snują
jakichś o nazwie Super i o nazwie Hiper
 w wielkich domach sprzedaży
  i w sieciach – patrz: Inter
tam zwołują tłumy
i tam czeszą pamięć

I co to za świat gdzie lodowce mogą topnieć i zalewać lądy
gdyż ozonowe dziury na niebie jak rak się rozpleniają
lecz banki głoszą iż po starym potopie zyski przecież wzrosły
no a Atlantydy też nikt nie żałuje

Są jednak miejsca gdzie o dni zaprzeszłe troszczy się choć paru
imiona przodków odkopując z ruin zapomnienia
kościom przywracając znaczenie w płoszących się grobach

Jest także i świat co nie Super nie Hiper
który barw swego nieba nie wystawia na globalną sprzedaż
gdzie nie pieniądz wyłudzony jest słońcem i bogiem
i jest przystań dla zwiastunów zwykłych ludzkich nadziei

Konrad Sutarski

_______
* Wiersze z tomu „Jakkolwiek już późno”.
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Sylwia Gibaszek

Miasteczko

pod wiatr bocian leci
zawirowała wata cukrowa
nad młynem zorza
skrapla się poranny kurz
na brudne twarzyczki dzieci
co zbierają samotne butelki
na błoniach po żytniej
chłop chrapie w trzcinie
bogate chwasty pod niebo
wstępują
bumiarze sprzedają warzywa
na rynku naciągacze

życie jak oskoła wszystkim ścieka
zastygając smarem

Raport o tożsamości krwi

oddawanie krwi jest jak przedłużanie gatunku
tworzenie kogoś nie na własne podobieństwo
lecz ze swojej tożsamości
kobieta której przeszczepiono serce harleyowca
(honorowego dawcy organów)
polubiła skórzane kurtki ramoneski
słucha Motörhead
ma nieodpartą chęć na kurczaki z KFC
choć wcześniej nienawidziła restauracji fast food
przestała czytać Lema i pić kawę przy jazzowych balladach
łowi ryby
co weekend wyjeżdża za miasto
mąż mówi:
moja żona po transplantacji nadal jest moją żoną
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i jeszcze kimś dodatkowym
jakby przeszczep serca rozdzielił osobę na dwoje
w imię ocalenia życia
zwykłej miłości do niej
zgadzam się na życie w trójkącie
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Janusz Andrzejczak

Ciii… *

Po rozmowie z nieznajomą, jeszcze długo nie mógł zasnąć. Nie dawały mu 
spokoju myśli o tym, kim była, skąd się wzięła i jak to możliwe, że tak nie-
wiele zdążył jej powiedzieć, powiedziawszy jednocześnie za dużo. Próbował 
zdrzemnąć się choć na chwilę, ale ostatnie wydarzenia skutecznie przegoniły 
z niego wszelki sen. Uwierały go nierówności pnia, o który się opierał, kręcił 
się, poprawiał i zsuwał, aż tak skopał runo, jakby je dziki rozryły. W końcu, 
nie wiadomo kiedy, znalazł się całym sobą w poziomie i w takiej to pozycji 
nareszcie zasnął.

Śniła mu się przyszłość. Patrzył z góry. Tłum ludzi stał przed rachitycz-
nym, jedynym drzewem rosnącym na niezmierzonej pustyni. Drzewo otaczał 
wysoki, gruby mur ze szkła. Przewodnik, wskazując na nie, mówił:

„Nie do uwierzenia! Mogą sobie państwo wyobrazić, że kiedyś tym palono?!”.
W tym momencie obudził się. Nie miał spokojnego snu. A to wyjmo-

wał spod pleców jakąś uwierającą go szyszkę, a to borsuk czegoś szukał pod 
kapotą, na której leżał, a to nad ranem zaczęły mu dokuczać wilgoć i chłód. 
Gdy gałęzie świerków zaczęły się rozchylać, ukazując nieśmiałą jeszcze ja-
sność nowego dnia, postanowił wracać. Miał przed sobą wiele, wiele dróg 
do domu.

Szedł, szedł i szedł…
Szedł, nocował oparty o pnie, zsuwał się w poziomy runa, szedł i szedł, 

nocował oparty o pnie, zsuwał się w poziomy runa…
Aż dotarł do domu.
Do pracy zawsze jeździł rowerem. Bardzo tę swoją robotę lubił, ale coraz 

bardziej mu dokuczała, ponieważ polegała na nieustannym prawie mówieniu. 
Z umiłowania przestrzeni zawsze miał w domu uchylone okna, ale musiał 
je zamykać z powodu nieustannego jazgotu karetek, samochodów i rozmów 
dobiegających z zewnątrz.

W wolnym czasie uciekał w swoje lasy, ale i w nich nie zaznawał spokoju 
z powodu samolotów tnących na kawałki przestwór nieba.

W lasach swojej okolicy znał nieomalże każde drzewo. Pewnego razu 
znów wyruszył. Odmierzył sobie czas i odległość tak, by dotrzeć przed 
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zapadnięciem nocy do tej właśnie, nie innej, rozłożystej sosny, daleko, daleko 
od domu. Tylko ona gwarantowała mu ciszę.

Pokryte chmurami niebo, szybciej przywoływało noc. Wiatr falami dmu-
chał w korony drzew, strząsając z nich szyszki i pojedyncze suche gałązki.

Jak skarga, jak lament, jęczały żałośnie dwa ocierające się o siebie wysoko 
drzewa.

Pośród nich, nieco na uboczu, rosła ta właśnie, nie inna, stara, krępa 
sosna z grubymi konarami i gęstą igliwną koroną.

Był u celu.
Usiadł, opierając się plecami o drzewo.
Jeeesteeem… – wyszeptał głos z drugiej strony sosnowego pnia.
To… ty?! Skąd się tu wzięłaś?! Już myślałem, że jesteś złudzeniem, marą, że coś nie 

tak z moją psychiką.
Bo jestem, jak powiedziałeś – marą, złudzeniem, ale i nie jestem nim. Cisza mam 

na imię. Ale tak naprawdę, mam dwa imiona: Ciii… i Sza… Uż ywam ich naprzemien-
nie, to zależ y…

Od czego?
Ciii… naz ywam się wtedy, gdy nie trzeba nic mówić, Szaaa…, gdy to, o cz ym roz-

mawialiśmy, ma zostać międz y nami. Imię Cisza to ideał: mówimy do siebie w sobie, bez 
dźwięków. Ty do tego ideału dąż ysz. Chcę ci w tym pomóc.

Po co?
Byś z yskał spokój, byś już nie wędrował, byś nie czuł się tak straszliwie nieszczę-

śliwy.
Skąd to wyróżnienie?
Jesteś tego wart, po prostu.
Chciał jej odpowiedzieć, ale słowa uwięzły mu w wargach, język znieru-

chomiał.
Cz y rozmawiamy bez słów? – pomyślał.
Tak, bez słów – odpowiedziała.
Cz y, cz y, cz y ty jesteś… moim Aniołem Stróżem?
Tak jakby. Poszukujesz Boga?
Nie. Nie muszę szukać. Jest wszędzie, w każdej najmniejszej – oż ywionej i nie, 

drobince tego co tutaj. Nie szukam na nic odpowiedzi, jestem bezradny wobec ich harmonii, 
wobec ich Tajemnicy, którą naz ywam „Tajemnią”. I dobrze mi z tym. Kiedyś miałem 
potrzebę identyfi kacji roślin, zwierząt, grz ybów, porostów, kamieni, chmur i gwiazd. Szu-
kałem po mapach, atlasach, kluczach do oznaczania. Wiele, bardzo wiele ich nazw mam 
jeszcze w głowie. Jeszcze czasami zdarza mi się otworz yć którąś z tych książek, szukać 
nazwy jakiejś rośliny cz y owada, ale już się poddaję. Tu nie chodzi nawet o bezradność 
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w zapamiętaniu choćby ich części, ale o to, że już nie mam nawet tego rodzaju ciekawości. 
W końcu ktoś kiedyś, człowiek jak ja, tak a nie inaczej je nazwał, tymczasem one i tak 
istnieją obiektywnie, cz y tak się naz ywają, cz y inaczej. Mam ich swoje własne nazwy. 
Wsz ystkie one naz ywają się „niewypowiedzeniem”.

Cz yli… ciszą?
Tak, ciszą, słowem, które więźnie w gardle, bo nie da się nim wypowiedzieć Piękna, 

które dał człowiekowi Bóg.
A poez ją?
Poez ja jest kroplą rosy, łz y, deszczu… Każda kropelka to literka. Prawdziwy poeta 

posiada zdolność składania z nich wiersz y. Dopóki dostrzega w nich własne odbicie… 
Niestety w większości „poeci” cz ytają mętnymi oczami z mętnych kropli. W mętnych 
czasach oni niestety rządzą…

Jest w tobie rozżalenie…
No bo już prawie nikt nie pisze tak, by wzruszać, by komuś było piękniej. Już prawie 

się nie zdarza, by ktoś po ciężkim dniu zasnął z tomikiem wiersz y współczesnego poety 
z uśmiechem na twarz y…

„Takiż to świat! Niedobry świat! Czemuż innego nie ma świata? ”. To z „Dziewcz y-
ny” Leśmiana. Starcz y za komentarz.

Westchnęła jękiem dwóch drzew ocierających się o siebie na wietrze.
I była z groza nagłych cisz. I była próżnia w całym niebie! A ty z tej próżni czemu 

drwisz, kiedy ta próżnia nie drwi z ciebie? – dokończyła.
Znasz ten wiersz?!
Ciii…
i…
i…
i… – odpowiedziała echem.

I przepadła.

Janusz Andrzejczak

_______
* Opowiadanie jest częścią tryptyku. Część pierwsza Ciii… Sza… ukazała się 
w „Podglądzie” nr 3 (6) 2016.
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Tamara Bołdak -Janowska

Krótka rozmowa położnicza z Tolem o biżuterii

Tolo: Pytanie na rozgrzewkę: czy nanizywanie kamieni szlachetnych 
i pomalowanych drewienek jest przyjemne? Co składa się na dobry warsztat 
i maksymalny szyk, czy poczucie harmonii i reguła cierpliwości, no i moja 
obecność – ja tobie coś czytam, a ty słuchasz i nanizujesz? Leci Nabokow, 
Grossman, Dubravka Ugrešić, Eliot.

– Jasne, że wszystko naraz, no i słuchanie tego, co mi czytasz. W ten 
sposób czas jest zagospodarowany przez nas oboje. Jest to przyjemne. Znika 
pierwszy powód nanizywania: prośba twojej cioci, profesor Ireny Janowskiej, 
abym coś zrobiła z fragmentami naszyjników, które przeżyły Auschwitz, 
bo Niemcy wyrywali złoto, a zostawiali kamienie. Opisałam to w tomiku 
„Rozdziały”. Irena nie dożyła publikacji mego tomiku. Nanizywanie to jak 
robienie poezji, proces. Z przerażeniem przeczytałam moje dawne sprawdza-
jące się zdanie, że po Auschwitz może być tylko potworniejące Auschwitz 
po całym świecie. Ocalałe kamienie ciągnę ku pięknu. To czynność w wa-
runkach pokoju.

Tolo: Weźmy wersję ludową. Jaki grecki bóg zamienił się w byka i za jaką 
boginią pod postacią łani uganiał się ze względu na jej piękną biżuterię, pod-
kreślającą jej niezwykłą urodę? Zważ: precjoza te wykonał człowiek, któremu 
wyrabianie dzid i innego uzbrojenia wydało się czynnością zbyt prymitywną.

– Jak to jaki. To Zeus uganiał się za Europą. Oby więcej współczesnych 
Zeusów zachwycało się obwieszoną piękną biżuterią piękną Europą, gubiąc 
pistolety.

Tolo: Tworzysz zamkniętą skończoną kompozycję, schwytaną w koło 
na żyłce. Czym dla ciebie jest harmonia?

– Akord bez decybeli, obraz bez brudu i ostrych podświetleń. To, czego 
nie wchłonie wredna, lecz profesjonalna gąbka.

Tolo: Dlaczego przenosisz na korale obrazki Miró? Bo lekki i wolny? 
Bo „zawieszę sobie na szyi kogucika i kota, i nic ci do mnie, mizoginie”?

– Bo Miró jest ze snu, surrealistyczny, bo jest dziecięcy i wesoły, bo ba-
jecznie kolorowy. Sny są wolne. Noszę wolność na piersi.

Tolo: Gotowe naszyjniki po pewnym czasie robisz na nowo. To tak jak 
w poezji, że nagle widzisz brak lub nadmiar?
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Tamara Bołdak-Janowska – Biżuteria
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– To proces, jak w poezji, która przecież musi się odleżeć, aby ujrzeć 
w niej brak lub nadmiar. Ponadto słucham tego, co mi czytasz i wnizuję treść 
w naszyjniki. Powstaje na przykład naszyjnik „zachwycający Eliot”. Po odle-
żeniu się naszyjnika patrzę, że to jeszcze nie „zachwycający Eliot”.

Tolo: Co i rusz stoisz przed lustrem. Co sprawdzasz?
– Patrzę, czy dobrze leży, czy nie leci w jedną stronę, czy współgra z okre-

ślonym kolorem koszulki czy spódnicy. Coco pierwsza doceniła i nosiła ar-
tystyczną biżuterię. Patrzę, czy mego naszyjnika nie powstydziłaby się Coco.

Tolo: Robisz jeszcze inne akcesoria, jak pierścionek z przezroczystego 
tworzywa, na którym malujesz duże oko z obrazu Miró, jak bransoleta z du-
żych kół z masy perłowej, na których malujesz cyferblaty, wskazujące różny 
czas.

– Dlaczego w biżuterii ma nie być dowcipu? Nie musi być poważna, 
ciężka, poprawna. Do kilku naszyjników przeniosłam wzory z chusty afry-
kańskiej, maski, uśmiechnięte czekoladowe buźki. Oko na pierścionki patrzy 
na podaną przez kogoś dłoń. Widzę element zaskoczenia w czyichś oczach,  
i chwile wahania. Po chwili uśmiechamy się do siebie.

Tolo: Dzisiaj modne są tatuaże. Czy to nie wynika z niepewności, z po-
czucia niespełnienia?

– Pewnie człowiekowi znudziła się jego skóra i chce być pstrokaty, i jak 
z fi lmu SF. Dlaczego mówisz o tatuażach? Bo zastępuje biżuterię?

Tolo: A zastępuje?
– Chyba zastępuje, ale biżuteria nie boli, nie jest elementem stałym, oczy-

wiście można ją usunąć, ale znowu z doznaniem bólu, i blizny potem nosimy.

Rozmawiali ze sobą Tamara Bołdak -Janowska i Antoni Janowski
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Tamara Bołdak -Janowska

Najsmutniejszy esej świata

Ból odmienności. Siedzieliśmy z Tolem przez tydzień w wymierających 
Narejkach. Postanowiliśmy pojechać jeszcze raz, bo na Zajeździe byliśmy 
półtora dnia.

Jesień. Zwarte sukienki drzew spadają w ładnych skrawkach. W tym roku 
nie ma jabłek w Naraju. Tylko słodka antonówka na końcu podwórza obro-
dziła, choć skromnie. Cztery jabłka trzymają się gałęzi. Na każdym tłusty 
ciemny osad. Chyba od tirów na szosie. Szosa daleko. Dociera w plamach? 
Trzeba szorować. Ich miąższ ma słodki cierpki smak Bardzo je lubię.

Nigdy dotąd jesień nie pasowała tak bardzo do życiorysu. Znikam. 
Co roku będę odczuwała ją jak obecność dogorywającej oberwanej bliźniacz-
ki.

Z półki z książkami córki wyciągam „muzeum bezwarunkowej kapitu-
lacji” (tytuł małą literą), Dubravki Ugrešić, a z niej cytat: „Niejasny ból, ból 
odmienności”.

Odmienność jest bólem. Jestem bólem odmienności. Jak Dubravka.
Tolo mówi, że w moich tekstach, pisanych po polsku, nie ma tyle tęsknoty 

za językiem prostym, za swoim miejscem na ziemi, co w tekstach pisanych 
w języku prostym. Ta tęsknota poraża.

Tak? Bo język prosty dobitniej wyraża czucie znikania wraz z ludźmi, 
jacy wczoraj żyli tu tłumnie. Tu upłynęło moje dzieciństwo. Tęsknię do tego, 
co było. Ojciec przez całe życie tęsknił do Warszawy, miasta urodzenia i dzie-
ciństwa, jeździł do Warszawy, opowiadał o Warszawie, zabierał mnie do War-
szawy, kiedy jeszcze byłam dzieckiem.

Ból odmienności. Zasypiam i budzę się z tym zdaniem jak z tożsamością.
Odmienne spojrzenie na życie, minimalizm i odraza do bycia konsumen-

tem, skłonność myślicielska, a w związku z tym prawo do pomyłek… To nie 
jest w cenie.

Myśląc, człowiek czuje ból odmienności. A w globalizacyjnym obozie 
myślenie jest naganną odmiennością. Trzeba coś zakuć i recytować.

Kultura powstaje i rozwija się wtedy, kiedy tworzą ją osoby z bólem od-
mienności.
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Jeśli nie ma miejsca na ból odmienności, co zostaje? To, co „wiedzą wszy-
scy”. Jeśli tylko wyjdziemy poza banały i stereotypy, poza pisaninę i gadaninę, 
poza to, co „wiedzą wszyscy”, dopada nas ból odmienności.

Ból odmienności ma własne przenikliwe oczy.
Dubravka powołuje się na Nabokova, twierdząc: mówić i pisać znaczy: 

widzieć sprawy, które wskazują na jakość tego, co będzie jutro. To, co „wiedzą 
wszyscy”, nie może mieć statusu: „my wiemy wszystko, bo wiemy to, co wie-
dzą wszyscy”. Dzisiaj wie się tyle, ile się wie, żeby za wszelką cenę przeżyć. 
Tak się dzieje w 21. wieku. Opisuj samo życie tu i teraz.

Wiedzieć, co może być jutro, oznacza: strach.

Znowu strach. Dubravka pisze o nieustannym strachu osób dotkniętych 
bólem odmienności. Tak jak ona boję się nazistów, rasistów i rządów, które 
ich ośmielają. Boję się negatywnych odpowiedzi od wydawców. Wysyłasz im 
istotną dobrą książkę, a oni wpadają w złość, że to nie kolejny rynkowy pro-
dukcyjniak. Szczególnie sekretarki tak reagują.

Boję się jutrzejszego dnia i najbliższej nocy. Boję się, że w nocy zacznę 
umierać i będzie to ból nie do wytrzymania. Boję się udaru, wylewu. Boję się 
paraliżu, utraty możliwości myślenia. Boję się, że zadławię się szorstką grusz-
ką. Na starość krtań wykładowcy robi się szorstka i gruszka dławi. Omal się 
nią nie zadławiłam na śmierć. Boję się zjeść gruszkę, a w diecie mam ją jako 
regulatorkę poziomu cukru. Boję się, że zostanę na starość bezdomna. Powo-
dów wiele, wojna albo złodziej budynku wraz z lokatorami.

Tolo: Ty się ciągle boisz. Nie spotkałem dotąd osoby żyjącej w aż tak 
wielkim w strachu. Przestań.

Najbrzydsza kotka świata. Niczyja. Przyzwyczaiła się do tego, że jeśli 
ktoś przyjeżdża do chaty, to ją dokarmia. Jest bura i cała pocętkowana zębaty-
mi brązowymi łatami, które upodobniają ją do wyświechtanego rękawa zuży-
tego kożucha. Wygląda jak żebraczka i żebraczką jest. Z kilkunastu niczyich 
kotów w Narejkach ona jedyna przetrwała kolejną zimę. Nie jest natrętna. 
Przychodzi i czeka, aż posypiemy karmą. Karma na wyczerpaniu, więc Tolo 
daje jej kawałek białego sera, do którego ona podchodzi ostrożnie, i bierze 
bokiem pyszczka. Nie ma zębów?

Tolo sypie jej kitekat – umiarkowanie, aby starczyło na dwa -trzy dni, 
a kiedy wieczorem siada w fotelu na werandzie, kotka wskakuje mu na kolana 
i tuli się do jego piersi – płasko przylega i tak trwa. Pierwszy raz w życiu Tolo 
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jest wzruszony zachowaniem się niczyjego kota. Kotka zjawiła się i na Naraju 
2016. Była wtedy ciężarna. Po kociakach ani śladu.

Do mnie podchodzi i nie ocierając się mruczy. Kiedy wyjeżdżamy, sypie-
my jej tę naszą czarkę hołoblową (w języku prostym to kielich strzemienny) 
smacznych kulek. Mówię do niej: trzymaj się, kocie. Przetrwaj do następnego 
Naraju.

Ona wie, co mówię? Kładzie się na grzbiet i tarza w kulkach kitekatu.
Tak z kotem żegnałam się po raz pierwszy w życiu. Czułam jestestwo 

brzydkiej kotki, jej bezdomną sytuację, jej przyjaźń i wdzięczność.
Czułam to, bo wokół tylko przyroda, tylko puszcza. Tylko krzaki, tyl-

ko trawa i zioła. Tylko wiatr i bezwietrzność. Tylko deszcz i słońce. Tylko 
ta akurat pora roku. Pora roku jest jak rozległa osoba. Łatwo o mit i mityczne 
imiona. I o czucie zwierzęcia.

Po raz pierwszy w życiu słyszałam nocą ryk jelenia. On śpiewa jak kastrat  
– powiedział Tolo.

Drugi kot. Idziemy na spacer w stronę Gobiat. Z naprzeciwka, z gór-
ki, biegnie ku nam coś czarnego. Patrz, mówię do Tola, czarny diabełek. 
Bo to coś tak biegnie, że trzepie swoją czernią na boki i w górę, jakby było 
rogate i miało kopytka, jakby powiększało swoją czerń. Co to jest? To coś 
rozsypuje własną czerń na żółtym piasku, przez co wydaje się większe. Ależ 
to czarny kot. Ma wąski biały szalik. Chyba samiec, bo duży.

Do nas biegnie?
Z lewej las, z prawej lasek. Oprócz nas i czarnego kota nie ma nikogo.
Zbliżamy się do siebie. Kot jest piękny. Pierwszy zaczął rozmowę. Miau. 

Miau. Mówi dzień dobry czy prosi, żeby go wziąć do siebie? Nie możemy.
Może to czyjś kot? Niesamowite, że się pierwszy do nas odezwał w tym 

przyrodniczym otoczeniu. Odezwał się jak przyjacielski życzliwy człowiek. 
Po chwili gdzieś się zapodział.

Cisza. Drzewa stoją. Nie ma wiatru.
Czarny kot nie wyglądał na zabiedzonego. Świecił złotymi ślipiami.
Znowu mówiłam do kota: trzymaj się. Dotrwaj do przyszłego Naraju, 

bracie. Jak będziesz głodny, to nakarmimy. Mam nadzieję, że masz gospo-
darzy. Połyskujesz sierścią. Nie jesteś chudy. Może jesteś dobrym myśliwym, 
sam się o siebie troszczysz. Dopóki jesteś młody. Widzę: jesteś młody. Żyj.

Mówię do Tola: Chcesz aforyzm o życiu? Zapisz go tak: Człowiek, wstaw 
dwukropek, żył.
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Bezludność ma swój dwór. Po prawej mieliśmy narejkowski pensjonat 
„Miód/malina”. W dolinie. Mokrej. Bo tam wybijają źródła. Z tych źródeł 
tworzy się rzeka i miejscowe bajoro. Rzeczka wędruje przez łąki, teraz niczy-
je. Wpada do Świsłoczy za Świsłoczanami. Bezimienna. Jest tu od zawsze. 
Kiedyś trzeba było z tych miejsc wynosić siano, żeby wyschło. Sojka wywalił 
ten dwór? I ma zarządcę?

Dwór jest uzbrojony w dwa przerażające psy za niskim ogrodzeniem 
(do kolan). Ogromne bestie. Warczą basem. Kły! Niech się pan nie boi – 
krzyczy do Tola zarządca z głębi podwórza. – Psy wiedzą, że w ogrodzeniu 
jest prąd, nie zaatakują.

Dobre sobie. Mogą przeskoczyć przez to całe nikłe ogrodzenie. Tolo 
na wszelki wypadek ma gruby kij. Ja mam wąską laskę.

Obraz z psami potworami jest obcy w tym moim krajobrazie. I ten pło-
tek. Przechodzący ma się bać. Nikt tu przedtem nie znał takiego strachu 
przed sąsiadem.

Wieczorem zachodzę do wiekowej, wciąż żyjącej i żywotnej T.P.
T.P. mówi, że ten od miodu i maliny to bardzo tajemniczy facet. Jakiś taki 

straszny z tymi strasznymi psami. Ale przecież on ma żonę, dzieci. Skoro tak, 
to może nie taki straszny.

T.P. ze łzami w oczach skarży się na G., że ten zgłupiał i nawołuje do wy-
rzucenia wszystkich Białorusinów do Łukaszenki, a w to miejsce chce spro-
wadzić Polaków z Białorusi.

Zgłupiałeś, bracie? Pamiętam cię od niemowlęcia. Byliśmy sąsiadami, do-
brymi i życzliwymi. Jak to mówi Dubravka: „W końcu jesteśmy z jednego 
Elementarza”.

Może to plotka. Może to tylko linia mętów, ośmielonych do szowinizmu 
i nie dotyczy to G. Chcę zajść do G., żeby go o to spytać, ale u niego też 
straszne psy wieszają się cielskami na ogrodzeniu. Rezygnuję.

Plotki się rodzą w związku z nazwą pensjonatu. Tolo: Bo taka frywolna.
Wysłuchuję opowieści pana, który robi chatę z byłej obory. Ponoć mi-

nibusem przybyły do pensjonatu młode dziwki. Cztery czy pięć. Z błędu tej 
plotki wyprowadza mnie T.P.: To nie dziwki, tylko pięć porządnych ładnych 
miłych muzułmanek z Gdańska przybyło do pensjonatu.

Opowiadam córce o tej plotce. Mówi wkurzona: Tak, wystarczy pięć 
młodych kobiet w minibusie, które spytają o drogę do pensjonatu „Miód/
malina”, żeby pomyśleć o nich jak o dziwkach. Gdyby przybyło pięciu mło-
dych mężczyzn, nikt by nie robił plot, że to pięciu alfonsów lub pięć męskich 
dziwek.
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Tak to obecność strasznych psów, strzegących pensjonatu, jego tajemni-
czość, sprzyja plotkom.

Nazwa pensjonatu nie jest frywolna. U nas się tak mówiło (o rajskich 
warunkach): miód/malina. Mało kto pamięta ten zwrot.

Wracamy z kolejnego spaceru w kierunku Gobiat. Teraz mamy pensjonat 
po lewej stronie. Znowu strach, że zostaniemy zjedzeni przez straszne psy.

Wprowadza się nowy człowiek. Człowiek strachu. Drży o swój majątek? 
Boi się, że przez granicę przedostaną się jacyś bandyci? Boi się turystów? Nas?

Od T.P. kupujemy miód. Mówi: a ten C. z Gobiat to taki robi miód, że la-
tem stawia balię z cukrem na wodzie, i śmieje się z tych, co robią prawdzi-
wy miód. Jedzcie pijcie, cukru macie do woli – tak głośno gada do pszczół. 
A my robimy prawdziwy miód. Syn nie chce fałszować miodu.

W kierunku granicy. Wieki nie szłam torami do granicy. Idziemy 
po ubitym trakcie, gdzie kiedyś były szerokie tory. Robotnicy leśni jeżdżą 
tędy maszynami i wycinają drzewa. Mówią, że przerabiają na opał. Rzeczywi-
ście tam, gdzie było nasze kolejowe pole, stoi maszyna i miele drzewa. Zwalili 
piękny dorodny kędzierzawy dąb.

Nie poznaję krajobrazu, tak zarósł, tak się rozczochrał. Nasypów nie wi-
dać, tylko samosieje. Mocne. Wesołe. Robotnicy ostrzegli, że jeśli się zbyt 
zbliżymy do granicy, natychmiast przyjedzie straż graniczna i będzie nas mę-
czyć, a przedtem same napstrykają się zdjęcia z Łukaszenkowych fotorada-
rów. Nie chcemy być zatrzymani, przepytywani. Nie dochodzimy do granicy. 
Zawracamy. Nie pójdę torami do samej granicy. Nie wejdę pod most. Nie 
popatrzę na rzekę jak w dzieciństwie. Nie odnajdę na nasypie wojennego bez-
imiennego grobu ani ścieżki na przełaj z Gobiat do Mostowlan przez nasyp. 
Hałasują psy, od G. i od pensjonatu. Nie odnajdę naszej kolejowej łąki w dole, 
tuż przy granicy. Zarosła samosiejem. Nie mogę jej wyodrębnić z pejzażu, 
żeby krzyknąć do Tola: Tam była nasza łąka!

Uparłam się, że odszukam aleje morwową w Gobiatach, prowadzącą 
kiedyś do dworku Niemcewiczów. Po dworku ani śladu. Kurhan rozkopany, 
obrzydliwie, bezładnie. Tu była żwirownia jeszcze w PRL. Nie widzę ani 
jednej morwy. Nie mogę łazić po chaszczach, bo mi się moje miejskie buty 
wykręcają na boki. Rezygnuję z morwy.

Dzień dobry. Takie powitanie słyszymy w Gródku. Jesteśmy zdumieni 
i pytamy, czy my się znamy? To starsza pani tak nas wita. Mówi, że się nie 
znamy i ona tutejszym obyczajem mówi nam „dzień dobry”
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Tak. Przypomniałam. Dawniej tak się witaliśmy bez względu na to, czy 
się znaliśmy, czy nie. To był piękny obyczaj. Zachował się u starszych ludzi?

Bliskość. Jedziemy na grób moich rodziców.
Boże, jak blisko.
Jak blisko stoi śmierć.

Radio. W Narejkach nie ma Internetu. Nie ma telewizora w chacie. 
Mamy tylko radio, a w nim I program białoruskiego radia i to w języku bia-
łoruskim. Wysłuchaliśmy dwóch znakomitych audycji, o chórze Piatnickiego 
i o Moniuszce. Piękna muzyka. Chór Piatnickiego zachwycająco wykonywał 
muzykę ludową. Zachwycający Moniuszko leciał po białorusku. Jest też audy-
cja Retro, przypominająca stare powojenne przeboje. Tanga. Romanse. Jakby 
nas wtrącono w nasze młode lata. Jakby się nic nie zmieniło. Te same tanga, 
co były w PRL.

Palimy w piecu. Noce są zimne. Siadamy na kanapie naprzeciw pieca 
i słuchamy muzyki retro.

W chacie robi się za ciepło. Obudziliśmy wszystkie śnięte muchy. Huczą 
jak silnik tira. Gorzej, jak młotkiem po blachach. Tolo wybija muchołapką, 
a one są i są. Coraz więcej. Ciągle nowe obudzone. Same końskie. Drzewa 
ciche, powietrze ciche, więc te muchy robią niemożebny hałas. Otwieram 
okno, żeby wszystkie wywiać ręcznikiem na dwór, a tu ze szczelin wysy-
pują się czarne wianki much i wlatują do chaty. Tak się w te wianki zebrały 
na zimę. Znowu wkracza Tolo z muchołapką. Ne dadzą nam spać.

Opowiedz ładniej te muchy. Opowiadam: jakby w skrzypce łomotnął 
granat i je rozniósł, a każda drzazga piszczy, jęczy, buczy, nadal w jednym 
organizmie. Organizm zdaje się duża kulą.

Deszcz. W ciszy nagły głośny deszcz. Późny wieczór. W nocy leje i osoba 
deszczu stuka nawet do drzwi. To co, jutro wracamy do Olsztyna? Bo leje?

Jeszcze nie. Jeszcze pobędziemy tu ze dwa dni.
Ranek jest nagle słoneczny i ciepły. Wracamy pojutrze.
W jedynym miejscu komórka ma zasięg. Trzeba wyjść na koniec podwór-

ka, za jabłoń, i stanąć na takiej jednej kępie. Próbuję, przesuwając się z kępy 
na kępę. Wreszcie mam zasięg. Marzną mi nogi. Ziemia już nie ogrzewa. 
Dzwonię do córki: Wracamy jutro lub pojutrze.

Tolo znowu kupuje chleb ze sklepu na kółkach i znowu dziwi się, że jest 
dwukrotnie tańszy niż w Olsztynie, i taki smaczny.
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Można zwariować. Niektórzy, siedząc w takiej głuszy, zaczynają popijać. 
Nam jest dobrze bez wódki. Bez Internetu źle. Kiedy tu będzie Internet? 
Moglibyśmy tu zostać na zawsze. Chata nie nasza. Jeszcze nie zaczęliśmy wa-
riować, ale gdyby tu człowiek miesiącami siedział… Bez wiadomości, bez 
telefonu, chorując bez leków.

Przypomina mi się rozmowa z rozważną panią od spraw kultury. Mówi, 
że młodzi zaczynają wariować, wpadają w depresje. Nie mogą wytrzymać 
politycznego systemu. Główna propozycja systemu: wydrapać oczy rywalom 
i odmiennym.

Znowu zerkam do Plotyna. Znajduję zdanie (w Enneadzie Szóstej): 
„Było tak, że ktoś zarzuca Bogu, że ten nie leczy?”

Nie leczy. U fi lozofów Bóg jest punktem odniesienia. Przymierzamy się 
do tego, czego nam brakuje, na przykład nieśmiertelności, wzorcowej spra-
wiedliwości, wzorcowej wolności, itd. Jeśli wzorzec (ideał) chcemy na siłę 
wprowadzić w życie tu na ziemi, mamy totalitaryzm, piekło.

Jeśli afi szujemy się z wiarą, nie stwarzamy więcej Boga, a obnoszenie się 
z niewiarą nie powoduje, że Boga robi się mniej. Lepiej widzieć, co wierni 
i niewierni robią z ludźmi i dla ludzi.

Sumienie zbyt łatwo uczynić spokojnym. Spokojne sumienie to martwe 
sumienie, bo na naszej ziemi nie można mieć spokojnego sumienia – zbyt 
wiele tu przemocy i obojętnienia. Żywe sumienie to jego nieustanna praca 
poza naszą wolą. Nie jest nam dobrze w 21. wieku. Żywe sumienie odzywa 
się poza naszą wolą: ja tu żyję, ja tu widzę krzywdy i nieszczęścia, a nie robię 
nic, bo się boję bandytów, a i już się nie chce.

Lepszy punkt widzenia: żywe sumienie to nieustanna praca nad sobą, 
poczucie: źle robię, muszę się zmienić.

Spokojne sumienie mówi nam: ktoś cierpi, ale to nie twoja wina. Ty cier-
pisz, to znajdź kozła ofi arnego i zwal na niego wszystkie swoje krzywdy, nie-
szczęścia. „Winien Żyd”. „Winien kacap”. „Winne kobiety”. Ja jestem winny? 
Nie, nie. Ja nie! Ja mam czyste sumienie.

Z sumienia rozliczają nas inni.
I Bóg: Zemsta do mnie należy, ja ją wykonam. Człowiek nie może wyrę-

czać Boga w zemście. W paragrafach prawnych nie może być cienia zemsty.
Niemoc, bezradność wobec krzywdy własnej i innych, i bliskich, nie jest 

tożsama z uspokojonym sumieniem.
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Alzheimer. Piszę list do osoby, którą dopadła ta straszna choroba, ale 
nie wyjdę poza początek: Kochana Jolanto! Już nigdy nie napiszesz do mnie: 
„Odłożyłam wszystko, żeby przeczytać Twoją rozprawę, i nie zawiodłaś 
mnie…”. Już żadna z fi lozofek tak się do mnie nie odezwie. Inne będą 
na mnie patrzeć z wysoka, będą zajęte i niechętne.

Alzheimer, zanik pamięci, rodzi się wtedy, kiedy myśl opuszcza obraz. 
W umyśle zostają same obrazy i ich imiona na końcu języka, ale język nic 
więcej nie może. Nie połączy obrazu z myślą. To była jednia. Teraz zosta-
je rozdarta na rzecz chaosu obrazów i nazw, imion, nazwisk, uwięzionych 
na końcu języka.

Tamara Bołdak -Janowska

Wiosna
Rys. Tamara Bołdak-Janowska
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Andrzej Chąciński

Młodzieńcze lata

( fragmenty)

Z historii osiedla, na którym stał dom Bogdana, wynikało, że większość jego 
domów zostało zbudowanych przez kolejarzy. Ile mogło być prawdy w tych 
opowiadaniach trudno jest ustalić. Zwłaszcza że wiele budynków powstało 
w latach trzydziestych. Ale z faktu, że Piotrków był usytowany przy torach 
kolei mogło wynikać, że na budowanie swoich domów zaczęli się decydować 
ludzie w niej zatrudnieni.

O przeciwnościach, z jakimi mieli do czynienia, świadczył wygląd do-
mów. Tu i tam brakowało tynku na wielu ścianach, a płoty otaczające ogródki 
były wyłatane deskami. Ulica, biegnąca przez osiedle, była wysypana żużlem, 
a głębsze wyboje ktoś wypełnił cegłami.

W opowieściach Bogdana o powstaniu osiedla nie brakowało wspomnień 
o staraniach, jakie podejmowali jego rodzice, zanim zostali właścicielami 
domu.

Kiedy murarze zaczeli stawiać ściany, matka Bogdana kręciła korbą ma-
szyny do mieszania zaprawy, a ojciec z leżącej na ulicy pryzmy donosił im 
cegły.

* * *

Posiadłość, która należała do dziadków Karola, leżała dalej od miasta. 
Po lewej stronie szosy, za rzędem otaczających ją drzew i zarośli. Składała 
się ze stojącego w ogrodzie mieszkalnego domu, zabudowań gospodarczych 
oraz przeznaczonej dla pracowników parterowej ofi cyny. Obecność strome-
go dachu i wieżyczki na ganku sprawiała, że ludzie, mieszkający po tej stronie 
miasta, dom rodziny Karola znali pod nazwą „dworku”.

* * *

Smykali po chodnikach. Bogdan naciskał pedały a Karol siedział na ramie 
i dzwonił na przechodniów. Zatrzymali się na skrzyżowaniu Owocowej 
z biegnącą przez całe miasto ulicą Piłsudskiego.
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Bogdan poprawił wyłażącą ze spodni koszulę i spojrzał na Karola.
– Wpadniesz? – spytał.
Karol kiwnął mu głową. Chwilę szli po chodniku i stanęli przy wejściu 

do ogrodu. W środku Karol oparł o drzewo rower i poszedł za Bogdanem. 
Ten wpuścił go do mieszkania i podszedł do kobiety, pochylonej nad piecem, 
zastawionym garnkami.

– Mama pozwoli, że ją poznam z kolegą – powiedział. – Siedzimy w jed-
nej ławce. Po lekcjach też dużo czasu spędzamy razem…

Kobieta kiwnęła mu głową. Podała Karolowi blaszaną tackę z paroma 
kawałkami chleba.

– Kawaler się poczęstuje – rzekła. – Niech sobie coś przekąsi, zanim wró-
ci do domu.

Karol sięgnął po chleb.
– Ja mam blisko do domu – powiedział. – Rowerem jadę pięć minut.
Patrząc na nią pomyślał, że mógł ją kiedyś spotkać. Możliwe, że wycho-

dzącą ze sklepu na ryneczku? Wtedy była w chustce i szarym palcie. Teraz 
miała na sobie wełnianą spódnicę i fl anelową koszulę. Jej lekko posiwiałe 
włosy były gładko uczesane i zwinięte na tyle głowy.

Bogdan zakrzątnął się w kuchni. Usiadł na skrzynce z węglem. Zdjął 
buty, obtarł szmatką i zaniósł je do sypialni. Po chwili wrócił i sięgnął po ko-
lejną kromkę. Położył pustą tackę na półce i zadał matce pytanie:

– Jurka mama widziała?
– Nie. Ale na hali spotkał Leszka Świderskiego i powiedział, że może 

w niedzielę u nas się pokaże.
Bogdan spojrzał w okno, wychodzące na ogród.
– Co ojciec dzisiaj robi? – spytał.
– W komórce naprawia zegar pana Maciaszka. Nie dostał listu z majątku, 

to u znajomego załatwił sobie zajęcie.
Bogdan przeszedł się po mieszkaniu i skinął na Karola.
– Chodź – powiedział. – Coś ci pokażę!
Otworzył drzwi do korytarza i poszedł przodem. W pokoju stołowym 

podniósł jedno z krzeseł i uderzeniem pięści wybił z niego poduszkę. Podał 
ją Karolowi.

– Powąchaj! – powiedział. – Zrobiona jest z prawdziwej skóry! Matka 
meble kupiła dwa lata przed wojną i ciągle jeszcze pachną jak nowe!

Wrócili do kuchni. Pani K. zdjęła pokrywkę z garnka i kawałkiem drew-
na sprawdziła, czy ziemniaki się ugotowały. Spojrzała na Karola.

– To może kolega zostałby u nas na obiedzie? – spytała.
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Karol zaczerwienił się. Przestąpił z nogi na nogę.
– Nie, nie! Dziękuję! – powiedział. – Czekają na mnie w domu…
Kobieta kiwnęła głową.
– Jeżeli czekają, to trzeba jechać – rzekła. – Inaczej będą się niepokoić.
Spojrzała na Bogdana i dodała:
– Powiedz ojcu, że obiad jest gotowy…
Bogdan skinął na Karola. Po chodniku, ułożonym z uginających się pod 

nogami cegieł, poszli w kąt ogrodu.
Ojca Bogdana znaleźli na werandzie. Popalał papierosa i śrubokrętem 

dłubał w mechanizmie ściennego zegara. Wkręcił ostatnią śrubkę i do leżące-
go na stole pudełka pozbierał narzędzia. Bogdan rozejrzał się po werandzie.

– Ojciec się pozna z kolegą! – powiedział.
Mężczyzna spojrzał na Karola.
– Jakie warunki do nauki młodzież ma obecnie w szkole? – spytał. – Czy 

dawny regulamin ciągle was obowiązuje? Czy może demokracja swoje meto-
dy do szkoły już stosuje?

– My zajmujemy miejsce na ostatniej ławce – odrzekł Bogdan. – Staramy 
się, żeby nauczyciele nie mieli ochoty zwracać na nas uwagę.

– To dobrze! – pochwalił. – O jednym trzeba pamiętać! Młodzież powin-
na do nauczycieli odnosić się z szacunkiem.

Spojrzał na Bogdana.
– Jurek się pokazał? – spytał.
– Nie. Ale prosił Bronka Świderskiego, żeby nam powiedział, że możliwe 

iż wpadnie w niedzielę. A także prosił, żeby przypomniał ojcu, że jak zrobi 
maturę, to pojedzie do Krakowa i zapisze się na akademię.

Starszy pan pokiwał głową. 
– Tylko że nie wiadomo, czy będzie miał coś z tego. Jemu jest potrzebne 

świadectwo jakiegoś zawodu. Ja z nim o tym rozmawiałem! Ale on mnie nie 
rozumie! I ciągle powtarza, że sztuka też jest dobrym zarobkowym zajęciem.

Bogdan szturchnął Karola w bok.
– Jurka rzeźbę widziałeś?
Karol kiwnął głową. Kiedy wychodzili z jadalni spostrzegł glinianą fi gurę 

stojącą za drzwiami. Była nakryta workiem, chroniącym przed wysuszeniem.
Bogdan zgasił światło i zamknął drzwi. Poszli w stronę domu. W kuchni 

Karol zatrzymał się.
– To ja już chyba pójdę – powiedział..
Bogdan otworzyl przed nim furtkę i przytrzymał zamykającą ją sprężynę.
– Do jutra! – zawołał.
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* * *

Szedł chodnikiem ulicy Szewskiej. Na rogu Alej poszedł w stronę kamienicy, 
w której odbywała się prelekcja. Kiedy wszedł do sali instruktor, wymieniał 
typowe dla europejskiego klimatu zjawiska atmosferyczne. Rysował na tablicy 
kółka, strzałki i trójkąty. Do siedzących dolatywały terminy: „front ciepły”, 
„front zokludowany”, „front chłodny”. Minutę później zaczął wymieniać ich 
nazwy. Następnie paroma ruchami kredy narysował ich kształty. Słuchacze 
siedzieli cicho. Nie wydawali się zainteresowani treścią prelekcji.

Większe zainteresowanie wzbudziło urządzenie, które w walizce przy-
niόsł instruktor. Patrząc na zebranych, rzucił pytanie:

– Czy może mi ktoś powiedzieć, do czego służy ten aparat?
Karol, który zajmował miejsce w drugim rzędzie, podniósł rękę i rzekł:
– To jest barograf. Zapisuje ciśnienie atmosferyczne.
– Bardzo dobrze! – powiedział wykładowca. – To może kolega wyjaśni, 

jaką odgrywa rolę w dziedzinie szybownictwa?.
– Jest używany do mierzenia wysokości, jaką udało się osiągnąć pilotowi 

szybowca. Pomaga w sporządzaniu raportu, potwierdzającego zajęcia przez 
niego w zawodach takiego lub innego miejsca, lub uzyskania warunku do od-
znaki szybowcowej…

Umilkł, bo łatwość, z jaką się odezwał, wydała mu się przesadna. W gru-
pie dorosłych mężczyzn wolał się nie wyróżniać. Kiedy parę tygodni wcze-
śniej przeczytał ogłoszenie o kursie, od razu poczuł, że musi podjąć decyzję. 
Z legitymacją szkolną zgłosił się do biura i złożył podanie o przyjęcie. Jed-
nym z załączników była ankieta, zawierająca różne pytania. Kiedy parę dni 
później odwiedził sekretariat, usłyszał, że został przyjęty.

Od tego czasu był w lepszym nastroju, niż kiedy chodzenie do szkoły 
było jego głównym zajęciem. Wykłady w lokalu ligi odbywały się raz w tygo-
dniu. W domu jego nowe zajęcie nie wzbudziło zainteresowania. Matka nie 
zabierała głosu. Tylko babcia na temat korzystania z nowego kursu zadała 
mu pytanie: „Czy większą satysfakcję daje mu czytanie książek niż pozna-
wanie nowych technicznych rozwiązań? ”. Odrzekł, że interesuje go jedno 
i drugie.

Marysia interesowała się lotniczymi pismami, które składał na półce. 
Bogdan, mimo że z Karolem spotykał się codziennie, nie był zainteresowany 
kursem. Był zadowolony, że mógł korzystać z roweru. Gdzie jeździł i kogo 
na nim woził, koledze się nie zwierzał.
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Zarówno jeden jak i drugi stosowali się do zasady, że sporo czasu będą 
spędzać osobno. W kamienicy, która stała na rogu Piłsudskiego, Bogdan z in-
nym znajomym się widywał. Karol o nim słyszał i wiedział, że jeżeli nie miał 
okazji poznać go przez Bogdana, nie powinien nalegać. Zresztą sam też uwa-
żał, że swoich znajomych nie ma obowiązku koledze przedstawiać..

Najważniejsza była znajomość z Danką. O tej znajomości nie opowiadał 
w domu i w gronie kolegów. W tym, że czasem po szkole wybierał się na Bu-
gaj, Bogdan się orientował, ponieważ do domu miał wracać piechotą. Poza 
tym parę razy był świadkiem, jak ją Karol pozdrawiał. Stąd jego powiedzenie: 
„Spójrz, idzie twoja dziewczyna!…”.

Zresztą raz po raz starał się dowiedzieć czegoś na jej temat. Któregoś 
dnia zaskoczył Karola pytaniem, czy gdyby „do czegoś” między nimi doszło, 
zdecydowałby się wziąć z nią ślub. Karol nie odpowiedział. Nie był pewny, 
czy Bogdan o tym by komuś nie opowiedział.

Parę razy był świadkiem, jak matka Bogdana pakowała do torby kawałki 
materiału i mówiła: „Gdyby ktoś pytał, gdzie jestem, to poszłam do pani Świ-
derskiej”. I szybkim krokiem szła w stronę kamienicy na rogu Piłsudskiego. 
Mieszkała tam pani Świderska. Pani Świderska szyła, a jej mąż nie wiadomo, 
czym się naprawdę zajmował. Mieli dwoje dzieci: syna Jurka i córkę, którą Ka-
rol mało widywał. Mieszkali w dwóch pokojach. W tym, że Bogdan od czasu 
do czasu widywał się z Jurkiem, Karol się orientował. A także, że pan Świder-
ski na robotach przebywał w Niemczech i nie wiadomo, z czego żyje obecnie.

* * *

Pewnego dnia Karol pomyślał, że dobrze byłoby gdzieś pojechać. Nie znaną 
mu kolejką, ale prawdziwym pociągiem. Mógłby pojechać do Łodzi, o której 
wiedział, że jest ciekawym miastem. Jedyną trudnością, jaką musiałby poko-
nać, była konieczność skorzystania z przesiadki, jaka wypadała w Koluszkach. 
Jednak, aby się zorientować, na czym polega podróż, wystarczyłoby tam doje-
chać i wrócić następnym pociągiem. Zanim członkowie rodziny wyprowadzili 
się od dziadków, Karol miał sporo okazji do słuchania różnego rodzaju roz-
mów. Nierzadko dolatywały do niego słowa: „połączenie”, „sleeping”, „prze-
dział” albo „miejscówka”… Czasem ktoś mówił, że „wszedł do restauracyjne-
go”, albo że „dał w łapę konduktorowi i dostał pusty przedział”.

Myślenie o takich sprawach sprawiało mu przyjemność. Starając się 
wyrwać z miasteczka uważał, że każda okazja jest dobra, jeżeli powiększy 
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zasób jego doświadczeń. Podczas jakiejś rozmowy z Bogdanem wspomniał, 
że na parę godzin do Łodzi mogliby się wybrać. Wyjechaliby przed połu-
dniem i wrócili parę godzin później. Wcześniej w rozkładzie jazdy sprawdzi-
liby godziny odjazdu pociągów. W pierwszej chwili Bogdan potraktował ten 
pomysł nieufnie. Parę dni później uznał, że jednak do Koluszek mogliby się 
wybrać. Jeżeli na kupno biletów Karol znajdzie pieniądze, to on się dowie, 
na co powinni zwrócić uwagę w czasie przesiadki.

* * *

Po zakończeniu wykładu prelegent dał znak Karolowi, żeby na chwilę został. 
Kiedy sala opustoszała, spytał, czy ktoś z jego rodziny miał do czynienia 
z lotnictwem. Karol odpowiedział, że nie, ale tematy poruszane na kursie 
są mu bliskie, ponieważ czytał „Małą encyklopedię lotnictwa” i kupuje ty-
godnik „Flight”. Prelegent pokiwał głową i rzekł, że „Flight” jest dobrym 
pismem, ale poleca mu również lekturę polskich tygodników „Skrzydła i mo-
tor” oraz „Skrzydlata Polska”.

Od tego dnia spędzanie czasu na kursie zaczęło mu sprawiać przyjem-
ność. Nieśmiałość, jaka paraliżowała go wcześniej, zmalała. Pozbył się też 
uczucia, że prawo do korzystania z kursu ktoś mógłby mu odebrać. Nie wie-
dział, jaki do jego rodziny jest stosunek władz miasta. Wprawdzie dom dziad-
ków dla wysiedlonych z Łodzi i poznańskiego odgrywał rolę schroniska, ale 
wiedział, że ludzie, których miał okazję poznać, nie należą do zwolenników 
nowych porządków. Na szczęście program kursu z tego rodzaju sprawami 
miał mało wspólnego.

* * *

Po przyjeździe do domu zostawił go na końcu korytarza i przywiązał do ba-
riery obok schodów.

Nazajutrz o zachowaniu przekładni zawiadomił Bogdana. Kolega wsiadł 
na rower i objechał miejsce, w którym ulica Owocowa łączyła się z Piłsud-
skiego.

– Szczęka w piaście torpeda zaczęła się ślizgać – powiedział. – Nie 
ma rady, trzeba zajrzeć do Lufta i załatwić zakup nowej piasty.

Na pytanie Karola: „Ile to będzie kosztować?” – odparł, że musi spytać 
fachowca. Po czym wsiedli na rower i pojechali do szkoły. W czasie jazdy 
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Bogdan ostrożnie naciskał pedały i zamiast jechać pod górę ulicą Legionów, 
skierował rower na skrzyżowanie Alei z ulicą Słowackiego.

Po szkole zatrzymali się przed sklepem Lufta. Nieduże, przesycone zapa-
chem nafty pomieszczenie było szczelnie wypełnione częściami do rowerów. 
W pobliżu drzwi wejściowych wisiały ramy, kierownice, opony i siodełka. 
Na wyłożonej ozdobnym papierem półce leżały prądnice, refl ektory, dzwon-
ki i światełka.

Właściciel wyszedł przed dom i przejechał się na rowerze. W sklepie 
otworzył gablotę i wyjął z niej piastę. W szufl adzie z częściami znalazł owi-
niętą przetłuszczonym papierem część do torpeda.

– To jest ta część, która będzie panom potrzebna – powiedział. – Cena 
sto lub sto pięćdziesiąt złotych, zależnie od tego, czy jest oryginalna. Z tym 
że oryginalną radziłbym panom wybrać. Inaczej za parę miesięcy naprawa 
będzie konieczna. Ponieważ u nas jakość materiału przedstawia dużo do ży-
czenia.

Karol spojrzał na Bogdana. Myśląc, że na temat naprawy będzie musiał 
odbyć rozmowę z matką, oświadczył:

– Jutro albo pojutrze zawiadomimy pana o naszej decyzji. Jest możliwe, 
że zdecydujemy się na oryginalną część do tego urządzenia.

– Ja bym ją panom polecał! Po co kupować coś, co za parę miesięcy trze-
ba będzie wymienić? I dwa razy płacić za niewłaściwy towar?

Odprowadzili do skrzyżowania rower i pojechali dalej, niepewni czy nie 
będą musieli zrezygnować z dojazdów. Za ryneczkiem, gdzie jazda była ła-
twiejsza, pojechali środkiem chodnika, dzwoniąc na bawiące się dzieci i wol-
no idących przechodniów.

Kiedy znaleźli się przed domem, Bogdan powiedział:
– Słyszałem o tańszym sklepie z częściami. Znajduje się na Krakówce 

za przejazdem. Możliwe, że mógłbyś tam dostać towar z fabrycznym torpe-
dem. Wystarczyłoby wymienić oponę i kłopot byłby z głowy. Bo do założenia 
kupionych części, musiałbyś za pośrednictwem Lufta zatrudnić fachowca.

– A sami nie moglibyśmy ich założyć?
Bogdan podrapał się w głowę.
– Spróbować możemy. Ale kto by nam pomógł, gdyby do tego były po-

trzebne jakieś specjalne narzędzia? Gdyby Jurek był z nami, pewnie by nam 
poradził. Ale Jurek… ho, ho! … Kiedy ostatnio był w domu, mówił, że w pra-
cowni całe dni spędza. Jurek ma mocny charakter! Jak coś postanowi robić, 
to żeby gromy biły, zrobi!…
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Karol chciał na temat Jurka spytać o więcej, ale się nie odezwał. Wiedział, 
że na temat brata Bogdan nie lubił udzielać informacji. Pomyślał, że w miarę 
upływu czasu dowie się dużo więcej.

Po dłuższej rozmowie z Karola z matką na naprawę roweru znalazły się 
pieniądze. Na zakończenie spytała go, czy nie mógłby zrezygnować z kursu 
na jakiś czas. Odpowiedział, że nie, ponieważ zaświadczenie z kursu będzie 
mu potrzebne w czasie starań o przyjęcie do technikum lotniczego.

Matka spojrzała na niego uważnie i zagryzając wargi rzekła, że zdanie 
matury jest sprawą, o której przede wszystkim powinien pamiętać.

Nazajutrz u Lufta zostawili rower. Odebrali go po południu. Podczas 
skręcania w Owocową wywrócili się. Bogdan otrzepał się z kurzu i leko ku-
lejąc poszedł w stronę domu, a Karol pojechał dalej, tym razem ostrożniej.

Andrzej Chąciński
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Stefan Chwin

Spotkanie

( fragment powieści „Srebrz ysko” )

Nazajutrz wieczorem wyszedł z domu parę minut po ósmej. Plącząc się 
w deszczu po ulicach wśród ludzi, którzy szli nie wiadomo dokąd, chwilami 
zapominał skutecznie o tym, co – jak powiedział mu Karsten – niebawem 
miało go czekać. Wolał roztapiać się w tłumie przechodniów, niż siedzieć 
w ciemności pustego mieszkania, między meblami, które pamiętały zbyt wie-
le. Idąc przed siebie, chwytał wzrokiem swoje odbicie w wystawowych szy-
bach, w których falistymi refl eksami odbijały się domy i tramwaje. Nie miał 
ochoty spotkać nikogo. Psuć komuś humor swoim widokiem? Powietrze szu-
miało urywanym rytmem przejeżdżających autobusów. Było wilgotne, pach-
niało benzyną, mokrym asfaltem, ostrymi zapachami wietnamskiej kuchni, 
którą minął za którymś rogiem, gumowymi płaszczami włoskich turystów, 
którzy hałaśliwie coś komentowali przed drzwiami biura podróży, wonią ke-
babu z tureckiej knajpy, zjełczałą fryturą niedalekiej smażalni ryb i gorzkim 
węglem grilla, na którym dziewczyna z włosami ufarbowanymi na zielono 
smażyła obracające się na ruszcie, białawe, niemieckie kiełbaski. Jasno oświe-
tlone tramwaje przejeżdżały pod granatowiejącym niebem Warszawy, jak roz-
chwiane metalowe akwaria, pełne żywego, ziarnistego pokarmu dla Czarnej 
Wdowy, ale twarze pasażerów były spokojne, jakby śmierć po ciężkiej robocie 
postanowiła opuścić Ziemię na zawsze. Z sieci trakcyjnej nad szklaną wiatą 
przystanka posypały się zielone iskry. Zobaczył przed sobą kolorowe plansze 
reklamowe galerii handlowej, potem za płaskim pawilonem supermarketu 
Astra wyłonił się niebieskawy neon jakiegoś banku, szklane rurki żarzące się 
na ścianie z granitowych płyt… 

Gdy mijał czerwone audi, zaparkowane w zatoczce przed bankiem, ktoś, 
kto siedział za kierownicą, otworzył przednie drzwi, omal nie zaczepiając go 
o ramię, aż musiał się cofnąć.

– Niech pan wsiada – kobiecy głos, dobiegający z wnętrza samochodu, 
był czysty, spokojny, stanowczy. Takim głosem – pomyślał z niechęcią – na-
uczycielki mówią do rozbestwionych uczniów, którzy podczas gry w piłkę 
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rozbili szybę w pokoju dyrektora szkoły, a potem zaprzeczają w żywe oczy, 
że to oni.

Chciał auto wyminąć, pójść dalej w stronę szklanej fasady supermarketu, 
do której miał jeszcze parę kroków, by kupić coś na kolację, ale głos powtó-
rzył raz jeszcze, z nutą zniecierpliwienia. – No, na co pan czeka? 

– Do mnie pani mówi? – Przed oczami stanęły mu wieczorne sceny 
sprzed Dworca Centralnego, o których nie chciał pamiętać.

– Do pana, do pana. No, niech pan wsiada.
Przez chwilę się wahał, ale czuł się tak źle, że było mu wszystko jedno, 

co będzie dalej, więc chwycił za klamkę, schylił głowę, wsunął się do ciem-
nego wnętrza i usiadł na przednim siedzeniu. W samochodzie nie paliła się 
lampka pod sufi tem, szyby były z przydymionego szkła, niewiele więc zoba-
czył, tylko profi l kobiety o gładko zaczesanych do tyłu włosach, ładną linię 
nosa, wypukłe usta, a za czarnym konturem głowy dalekie światła ulicy, które 
czerwonymi i seledynowymi smugami prześlizgiwały się po kałużach rozla-
nych na asfalcie, gasnąc w ruchomych cieniach przy krawężniku.

– Niech pan zamknie drzwi.
Machinalnie, pchnięty siłą kobiecego głosu, zamknął drzwi samochodu. 

Czuł, że znowu pakuje się w coś niedobrego, zupełnie tak samo jak wte-
dy, gdy pierwszy raz zatrzymał się przed Dworcem Centralnym i uchylając 
drzwi, zaprosił do toyoty dwie Ukrainki, ale teraz nie potrafi ł przeciwstawić 
się łagodnej sile tego spokojnego, stanowczego głosu, więc siedział na przed-
nim siedzeniu, obojętnie patrząc na światła samochodów, które w głębi ulicy 
wspinały się po betonowym podjeździe na niedaleki wiadukt, a potem szybko 
zsuwały się ku Wiśle w ciemność jak iskry zwiewane przez wiatr.

– I co dalej? – zapytał.
Kobieta skrzywiła się, jakby ją zniecierpliwił zaczepny ton pytania.
– Nic. Posiedzimy sobie.
Siedział w milczeniu, odgrodzony szybami od mokrego asfaltu i zapa-

chów ulicy. Zza szyb dobiegał stłumiony szum. Mżył deszcz. Po szkle spły-
wały wężyki kropel. Przed samochodem widział ludzi, idących od wiaduktu 
w stronę szklanej fasady supermarketu.

– Pani ma do mnie sprawę? – przesunął wilgotną dłoń na klamce, jakby 
przepraszał niklowane żelazo, że od razu nie skorzystał z okazji, by szybko 
otworzyć drzwi, wysiąść z powrotem na chodnik i zniknąć.

Kobieta się uśmiechnęła. 
– Wie pan, nas coś łączy. I to nawet blisko.
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Z trudem powstrzymał się od niechętnego wzruszenia ramionami, ale 
niepokój wślizgnął się do serca. To jedna z nich? Kazali jej tu zaczekać na nie-
go, żeby znowu płacił?

– Pierwszy raz panią widzę. Nic nas nie łączy.
– I po co taka stanowczość? – mruknęła, jakby nie miała ochoty na żadne 

przepychanki. – Mówi panu coś nazwisko Karsten? Doktor Karsten?
Kobieta przyglądała mu się w ciemności. Wyczuł na sobie uważne spoj-

rzenie, które jednak wcale nie wydało mu się wrogie.
– Nazywam się Wojtyłła. Emma Wojtyłła. Mówi to coś panu?
Odruchowo, szybkim ruchem szarpnął za klamkę, żeby wydostać się 

z samochodu. Strach ścisnął gardło. Ona jednak spokojnie położyła mu dłoń 
na dłoni.

– Niech pan nie wariuje.
Odetchnął głębiej, bo ogarnęła go taka słabość, jakby przed chwilą wy-

szedł z gorącej wanny. Serce biło mocno. 
– Spokojnie, bez paniki – powiedziała kobieta. – Tak, Marek Wojtyłła 

to mój mąż. Ale po cóż robić z tego Bóg wie co.
Poczuł się jak ptak schwytany do worka, bo dobrze wiedział, kim jest 

Marek Wojtyłła, komendant główny policji, którego co jakiś czas widywał 
w telewizji. Powinien teraz wyskoczyć z samochodu, przebiec na drugą stro-
nę ulicy, wskoczyć w zarośla bzu i rokitnika, przemknąć pod jarzębiną, byle 
tylko zniknąć z jej oczu na zawsze. Ale instynkt samozachowawczy zawiódł 
go zupełnie, jak zmęczony pies, który przysnął na wycieraczce, zamiast bro-
nić domu swego pana do krwi ostatniej. 

– Nie przedstawi się pan? – zapytała kobieta bez zniecierpliwienia, jakby 
samo pytanie uważała za zupełnie zbędne, ale on milczał. Przez moment 
uwierzył, że tylko nie wykonując żadnego ruchu, może jeszcze coś ugrać, 
choć właściwie nie bardzo wiedział co.

Ona jednak wcale nie nalegała. Ładne, smukłe dłonie w zamszowych rę-
kawiczkach zapinanych na perłowe zatrzaski spokojnie położyła na kierow-
nicy, jakby chciała ułagodzić spłoszone zwierzątko, które wyrywało się spod 
palców. 

– Wczoraj był pan u doktora Karstena, prawda?
Nie widział powodu, by zaprzeczać, więc tylko w milczeniu kiwnął gło-

wą, ale samo pytanie przeraziło go.
– O, czwartej. Tak?
Miała rację, to było koło czwartej.
– I pewnie powie pani, że zna mnie pani od dawna? 
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Znowu pokręciła głową, jakby miała już dosyć tych gierek, które nie pro-
wadziły do niczego.

– Dokładnie.
– I dlatego nie widzi pani powodu, by mnie aresztować? 
– No, niezupełnie – wyprostowała się, unosząc głowę. – Po prostu 

pan mnie ciekawi. U nas w wydziale mówią, że jeszcze nie było takiego przy-
padku. Ktoś wchodzi do budynku redakcji znanej gazety, staje w drzwiach, 
wyciąga broń spod kurtki, odbezpiecza i nie robi nic, a potem odwraca się 
i wychodzi. Wszyscy zachodzą w głowę, jak to wytłumaczyć. Sporo ludzi 
u nas uważa pana za wariata.

Tym razem się roześmiał.
– Mają rację.
– Może i mają. Ale ja tak nie myślę.
– Bo zobaczyła mnie pani u doktora Karstena?
– Nie tylko.
Poczuł nagły przypływ pewności siebie, bo przypomniał sobie, jak mar-

nej jakości były nagrania telewizji przemysłowej z gmachu „Faktora”, gdzie 
go nagrano. Mało co tam można było rozpoznać.

– Nie ma żadnych dowodów, że to byłem ja.
Aż przysłoniła usta palcami, tak rozśmieszyła ją ta naiwna próba wywi-

nięcia się z opresji. Sięgnęła po pilota, pstryknęła, zamki samochodowych 
drzwi się zatrzasnęły.

– No i widzi pan. Teraz pan stąd nie wyjdzie.
Przez chwilę pomyślał, że ona mówi o samochodzie, ale potem doszło 

do niego, że może nie tylko samochód miała na myśli. Pokręcił głową, jakby 
wpadł do studni pełnej mętnej wody. 

– Powiedział pani Karsten? 
– Karsten? Ach, tak, Karsten. Ale pan nie musi się wcale przedstawiać. 

Mamy na dyskach wystarczająco dużo zdjęć, odcisków palców, próbek śliny, 
naskórka, paznokci, włosów, moczu, kału, krwi, włókna z ubrań, nagrania 
głosu, nawet skład chemiczny łez i elektroniczny zapis oddechu. Wystarczy 
tylko kliknąć i na ekranie wyskakują wszystkie pana dane. Więc kiedy zo-
baczyłam w telewizji, jak ktoś w kurtce z kapturem stoi z bronią w ręku 
w drzwiach redakcji „Faktora”, a potem jak gdyby nigdy nic wychodzi na ko-
rytarz, chowając broń pod kurtkę, od razu pomyślałam, że to pan. 

– I co? – zupełnie obezwładniony patrzył przez przednią szybę na mokrą 
ulicę, po której ślizgały się smugi kolorowych świateł. – I teraz aresztuje mnie 
pani? To po to tu pani na mnie zaczekała?
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– Aresztować? – nie zdejmowała dłoni z kierownicy. Światła przejeżdża-
jących aut ślizgały się po masce samochodu, gasnąc w mroku na mokrej po-
wierzchni asfaltu, ciętej smugami samochodowych refl ektorów. – Ja się taki-
mi sprawami nie zajmuję. 

– Więc czego pani chce? – nie spuszczał wzroku z lśniącej jezdni, na któ-
rej się odbijały fi oletowe odbłyski neonu Nescafé z kawiarni po drugiej stro-
nie ulicy.

– Ciekawi mnie pan. Kiedy zobaczyłam, jak pan stoi w tej redakcji i nie 
robi nic, chociaż niby wygląda pan na terrorystę, pomyślałam sobie, że warto 
by się przyjrzeć panu bliżej. Pan ma w sobie coś bardzo cennego.

– Niby co? – odgarnął włosy z czoła.
Przez chwilę milczała.
– Nienawiść.
– Nienawiść?
– Tak. Mocną. Stuprocentową. Dlatego cenną.
– I pani to wszystko wie.
– Tak, ja wszystko to wiem. 
Przez chwilę znowu miał wrażenie, że ona blefuje, ale jej pewność sie-

bie…
– I co dalej?
– Nic. Teraz pan wysiądzie i wróci do domu.
– A potem?
– Potem się spotkamy.
– Po co?
– Ja zadzwonię.
– I numer mojej komórki też pani ma?
– Oczywiście. 
Aż się żachnął, tak to wszystko było niedorzeczne.
– Ja do pani nie mam żadnego interesu.
– To się okaże.
– Kiedy?
– Za jakiś czas. A teraz niech pan wysiada.
Odblokowała drzwi. Machinalnie nacisnął klamkę i wysiadł z samocho-

du. Pokiwała mu ręką.
– To do zobaczenia.
Nawet się nie odwrócił. Nasunął kaptur na głowę, wsadził ręce do kie-

szeni kurtki i przez zimne smugi coraz większego deszczu, które zacinały 
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od strony Wisły, poszedł szybko w stronę supermarketu Astra. Fioletowo-
-niebieskie reklamy Philipsa na oświetlonych bilbordach wskazywały mu dro-
gę. Usłyszał, jak włączyła silnik, wyjechała z zatoczki przy banku, zakręciła 
przy krawężniku i przyspieszając na długiej prostej, odjechała w ciemność 
za wiaduktem.

Stefan Chwin

Stefan Chwin
Srebrz ysko. Powieść dla dorosłych 

Wydawnictwo TYTUŁ
Gdańsk 2016

ISBN 978-83-89859-65-5
Stron 364
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Jerzy Marciniak

Dziewczyna z pociągu

Monice Szulczewskiej z Włocławka,
Pięknej Pięknością i Prawniczą Prawością

Burza nadeszła nagle, ale i szybko zaczęła odchodzić. Ustał porywisty wiatr, 
ciemne niebo pojaśniało i gęsta woda wartko spływała z chodników. Pisarz 
wyszedł spod wiaty przystanku, gdzie latem nocował, i zaczął iść w stronę 
dworca kolejowego.

Pociągi były w większości opóźnione. W mniejszości były to odstępstwa 
od rozkładu jazdy niewielkie, tak na oko to godzinę czy dwie. A opóźnionych 
w granicach zdrowego, urzędniczego rozsądku – o kilka rozsądnych godzin, 
było więcej. Z tego co podawano przez megafon, to szanse na zwiększenia 
opóźnień, zwłaszcza rozsądnych, zwiększały się z każdym kwadransem.

Pisarz usiadł na ławce i zatopił twarz w rozwartych dłoniach. Nie chciał 
chyba rozpraszać się na rozmowy, bo zamierzał kontynuować esej o proble-
mach współczesnej eseistyki, w czym miał spore opóźnienia. Większe nawet 
niż szybkie pociągi ekspresowe, bo kilkudniowe.

Esej o niskim poziomie eseistyki zamówił u Pisarza bezdomny z innej 
wiaty i zapewniał, że jak znajdzie coś wartościowszego, to przeznaczy prawie 
w całości na jego honorarium. Pisarz z zamiarem zakończenia eseju nosił się 
od dłuższego czasu, ale uniemożliwiała mu to pogoda. Nieraz tak padało, 
że woda ciekła ciurkiem z dachu i mocno moczyła kartki, na których powsta-
wał tekst. Litery zamazywały się wtedy. Kropki rozpływały, upodobniając 
do o lub ó. Wykrzykniki wykrzywiały, że nieraz wyglądały jak duże przecinki, 
a przecinki, prostowane przez spływające w dół krople deszczu, przybierały 
kształty prostych kresek.

Pisarz zajmował się również tłumaczeniami literatury, więc pisał  to, 
co miał na ukończeniu w kilku językach. Wstęp Wstępu po szwedzku, dalszą 
część Wstępu po polsku, zakończenie po angielsku, a poprawki tekstu zamie-
rzał nanosić w języku rosyjskim. Pomysł z tym ostatnim językiem wydawał 
mu się perspektywiczny, bo uważał, że Światową Politykę prowadzoną źle 
przez USA i tak w końcu zaczną poprawiać Rosjanie.
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Zakończenie pracy też miało być w kilku językach, a części środkowej 
dzieła, czyli esencji eseju, nie zamierzał pisać, bo nie do końca wierzył bez-
domnemu z sąsiedniej wiaty co do honorarium.

Po hali dworcowej chodziła wolnym krokiem i krętym torem Tancerka. 
Twarz miała skupioną i wyglądała tak, jakby wcześniej zamierzała głęboko 
nad czymś się zamyślić, ale po namyśle zrezygnowała z myślenia, namysłów 
i kontemplacji, by zająć się czymś pożyteczniejszym i przyjemniejszym.

Podeszła do Małego Staruszka, uśmiechnęła się zachęcająco i zagadała:
– Chciałabym, żebyśmy poszli w jakieś ustronne miejce, w którym byłoby 

trochę mniej ludzi, to ja bym się rozebrała, ty popatrzyłbyś na moją nagą po-
stać i dał mi brawa, bo ja przez wiele lat robiłam striptiz, tańczyłam na scenie 
nago i teraz bez tych doznań jest mi ciężko na duszy i ciele.

Mały Staruszek był z nią zaprzyjaźniony i kiedyś prawie każdego wieczo-
ru patrzył na jej taniec i dawał jej brawa. Teraz chyba nie za bardzo chciał 
po raz kolejny podziwiać ją i jej sztukę, bo odpowiedział trochę nie na temat.

– Ja jestem mały, ale kupuję zawsze duże spodnie, bo wtedy mogę 
do środka wejść przez rozporek.

Ona zamarła na chwilę w bezruchu i zaczęła z uwagą patrzeć w jego 
starą, zniszczoną twarz. Trwało to długą, długo ciągnącą się chwilę. Może 
minutę może dwie a niewykluczone, że jeszcze dłużej. Jak łatwo było obliczyć 
w pamięci, zwykłe pociągi w tym czasie pozwiększały opóźnienia o kwa-
drans czy dwa, a ekspresowe o jeszcze dłuższy przeciąg czasu.

Tancerka starła gorzką łzę z oka, westchnęła i zaczęła rozglądać się za in-
nymi mężczyznami. Patrzyła tak uważnie, jakby chciała zajrzeć w głębię ich 
dusz, by odszukać tam wrażliwość na taniec. Mały Staruszek widząc to zape-
szył się trochę, a później odezwał cichym szeptem.

– Ja nie chcę patrzeć na ciebie, bo później widzę, jak dużo w życiu stra-
ciłem, zwłaszcza w młodości… zawsze chciałem mieć nagość obok mnie, 
dniami i nocami, a nie tylko wieczorami na scenie… ja nie chcę rozbudzać 
na nowo moich pożądań czy żądz… idź do Pisarza, on na pewno na ciebie 
popatrzy… jeśli byś mu się nie spodobała, to on nic nie powie… on tak wiele 
przegrał w życiu, że kolejne niepowodzenie nie zrobi na nim wrażenia a poza 
tym on tworzy ostatnio dobrą poezję i ona osusza mu wszystkie łzy.

Tancerka przytaknęła mu głową, ale zamiast podejść do Pisarza… wyszła 
z hali dworcowej.
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Powoli zaczął zapadać zmierzch. Pisarz często o tej porze chodził cichy-
mi uliczkami i długie chwile płakał za czasem, kiedy był popularny i obracał 
się z powodzeniem w świecie prawniczym i artystycznym. Tym razem jednak 
nigdzie nie poszedł, tylko wyciągnął kilka kartek i zaczął temperować ołó-
wek. Wyraźnie chciał coś tworzyć.

Podeszła do niego Dziewczyna.
– Proszę nie płakać dzisiaj, pan już napłakał się wystarczająco dużo 

w życiu, proszę pojechać ze mną do Włocławka, a ja tam panu pomogę… 
do tego będzie pan mógł w czasie podróży patrzeć na mnie i to z bliska, 
nawet pozwolę panu usiąść naprzeciw mnie w pociągu… nie będzie jednak 
wolno panu mnie dotknąć i zadawać mi pytań… będzie pan mógł też pa-
trzeć w moje niebieskie, zamyślone oczy i odszukiwać w nich natchnienie 
do pisania tego, czego bez mojej pomocy nie mógłby pan prawdopodobnie 
stworzyć… a w zamian, wyświadczy mi pan niewielką przysługę.

Pisarz przytaknął głową, że przyjmuje warunki.
Dziewczyna miała rzeczywiście niebieskie, zamyślone oczy, a do tego 

taką jasną, delikatną twarz. Przypominała tym młodego Pisarza, który daw-
no temu też wyglądał bardzo atrakcyjnie. Ubrana była w elegancki niebieski 
płaszcz z kapturem.

– Pan był kiedyś prawnikiem, ja teraz wykonuję ten zawód, pan tworzy 
często dobrą literaturę, a ja jestem Miss Photo, ale… ale z takim poczuciem 
szybko uciekającego czasu… kiedyś bym tego nie powiedziała, bo bym się 
wstydziła… trudno jest wstrzymać, zatrzymać czy powstrzymać czas, próbo-
wałam dokonać tego wiele razy, ale tak do końca to nie potrafi łam… może 
panu się to uda, a jak pan też nie będzie mógł, to proszę chociaż utrwa-
lić moją postać w sztuce, może to być wiersz, może być rysunek albo cho-
ciaż takie niewypowiadane wspomnienia, które będą tkwiły tylko w panu… 
zapewniam jeszcze raz, że postaram się pomóc panu w tworzeniu… i pro-
szę zapamiętać, że ze mną może pan tylko wygrać, bo zdaję sobie sprawę, 
że na przegranie nawet małych rzeczy to dla pana jest już za późno, a ze mną 
jest trochę podobnie… o tym, czego będę oczekiwała od pana we Włocław-
ku, powiem później.

Uśmiechnęła się nieśmiało.
Dziewczyna była atrakcyjna i prawdopodobnie znana z Facebooka czy 

z czasopism, bo przyciągała wzrok przechodzących mężczyzn. Jakiś starszy 
pan podszedł do niej, coś zagadał, a potem delikatnie ujął jej dłoń i pocało-
wał. Po chwili zrobił to samo następny. Ona musiała być do tego przyzwycza-
jona, bo prawie nie reagowała na te objawy uczuć. Nie upłynęło wiele czasu 
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i jeszcze jeden odcisnął kilka pocałunków na jej dłoni. A potem przyłożył 
rękę do serca i szybko odszedł. Ona powiedziała:

– Ci dwaj to sędziowie a ten trzeci, to mój dobry kolega, jest radcą praw-
nym, tak jak ja.

Pisarz odprowadził go wzrokiem, a potem szepnął w stronę Dziewczyny.
– Jak on tak lubi całować w rękę, to mnie też może kilka razy pocałować.
Dziewczynie lekko drgnęły wargi, ale nic nie powiedziała, tylko zaczę-

ła w milczeniu patrzyć w twarz Pisarza, jakby chciała coś w niej odszukać. 
A potem odwróciła się i zaczęła iść w stronę peronu, na który miał wjechać 
opóźniony pociąg do Włocławka.

Jej propozycja musiała podobać się Pisarzowi, bo wziął walizkę ze swoim 
dobytkiem i zaczął iść za nią.

Usiadł naprzeciw niej. Jej oczy tonęły w cieniu rzęs, więc bardziej domy-
ślał się, jakie myśli one wyrażają, niż mógł to dostrzec. Obok siedziało kilka 
osób. Po chwili pociąg ruszył.

Dziewczyna cały czas milczała. Chwilami wpatrywała się w jakiś rysunek 
albo tekst spisany na białej kartce wyrwanej ze szkolnego zeszytu. I co jakiś 
czas poruszały się jej kształtne usta.

Po kilku, kilkunastu lub kilkudziesięciu kilometrach pociąg zatrzymał 
się. Za oknem były pola, a dalej widać było światła jakiejś wsi. Nad łąkami 
wschodziły jasne opary z burzowego deszczu rozjaśniające nieco zapadający 
mrok. Dziewczyna pogrzebała w telefonie, podziubała w niego palcem, po-
głaskała jego display i powiedziała:

– Drzewo przewróciło się na tory niedaleko Nakła.
Kilka osób odruchowo zerknęło w okno, jakby chcieli zobaczyć i Nakło 

i to leżące w poprzek torów drzewo.
Pociąg ruszył i zaczął nabierać szybkości. Oczy Dziewczyny jakby powe-

selały, jakby skryta gdzieć głęboko radość wyszła przed szereg i zasalutowała. 
Wszedł konduktor, pocałował Dziewczynę w rękę, pozostałym sprawdził bi-
lety i cicho wyszedł. Pisarz patrzył cały czas w twarz Dziewczyny. Musiało jej 
się to podobać albo nie przeszkadzało jej to, bo robiła swoje przy telefonie, 
odrobinę przy tej białej kartce ze szkolnego zeszytu, a zdziebełko ze zdzie-
bełka poświęcała swoim długim, jasnym włosom wysuwającym się spod kap-
tura jej niebieskiego, eleganckiego płaszcza.

Minęli w pełnym biegu małą stację, później trochę większą, jeszcze jed-
ną małą i pociąg zaczął hamować. Za oknem, wzdłuż torów, biegła żwiro-
wa ścieżka. Trochę dalej stało kilka rozrosłych drzew. W ich ciemne cienie 
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wkradał się mrok, zasłaniając pnie przed wzrokiem. Dziewczyna pogrzebała 
w telefonie, trochę nim potrząsnęła, nieco poszurała palcem po displayu i po-
wiedziała:

– Drzewo przewróciło się na tory niedaleko Nakła.
Tylko to i nic więcej. I nie wiadomo było, czy przewróciło się nowe drze-

wo czy to wcześniej przewrócone wstało, wyprostowało się, a potem zwaliło 
na tory jeszcze raz. Kilka osób zerknęło w stronę Nakła i tego drzewa, ale nie 
mogąc dokładnie dostrzec jednego i drugiego, rezygnowali powoli z dalszego 
patrzenia. Dziewczyna wykonująca zawód radcy prawnego w Anwilu uchy-
liła okno i oparła się dłońmi o krawędź szyby. Jakiś idący drogą mężczyzna 
podszedł i zdjął czapkę, potem pocałował ją w rękę, włożył czapkę i odszedł. 
Pisarz odprowadził go wzrokiem, a po chwili powiedział:

– Pocałować w rękę to taki ładny staropolski zwyczaj, moja żona co-
dziennie po kilka razy mnie całuje.

Dziewczyna spojrzała swoimi niebieskimi, zmysłowymi oczami na jego 
dłoń, później na jego twarz, ale nic nie powiedziała.

Pociąg zagwizdał, szarpnął i potoczył się do przodu. Dziewczyna rzuciła 
wzrokiem na biegnącą obok ścieżkę i powróciła do patrzenia w kartkę. Mi-
nęli kolejną wieś i zaczął się las. Podmuch zrywał krople deszczu z rosnących 
blisko drzew. Mignęło kilka brzóz, niczym płomienie zapałek na wietrze 
i wyłoniły się puste łąki. Wszedł pomocnik konduktora, pocałował Dziew-
czynę w rękę, a pozostałym osobom sprawdził bilety. Miał taką młodą, za-
myśloną twarz.

Przed Kutnem albo za Kutnem lub tuż przed Włocławkiem pociąg po raz 
kolejny przystanął. Dziewczyna pogrzebała przy telefonie i powiedziała;

– Drzewo przewróciło się na tory niedaleko Nakła.
I po raz kolejny nic konkretnego nie było wiadomo o drzewie. Przewróci-

ło się trzecie drzewo, czy to pierwsze po raz trzeci, czy też drugie powtórzyło 
wywrotkę. Podmiejski autobus zatrzymał się na drodze, ona odsunęła szybę 
i kilku mężczyzn podbiegło do niej. Szybko zrobili swoje, czyli pocałowali 
ją w rękę, i biegiem pognali z powrotem. Ona zasunęła szybę, pociąg ruszył, 
a Pisarz jeszcze raz dał głos.

– Częściej to już chyba tylko moja żona mnie w rękę całuje.
Dziewczyna nachyliła swoją jasną twarz ku mówiącemu, ale i tym razem 

nic nie powiedziała.

Wysiedli we Włocławku i Dziewczyna zaczęła iść w stronę Wisły. Pisarz 
podążał za nią. Noc przeszła już w drugą połowę i ulice były prawie puste. 
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Wiał zimny, wilgotny wiatr, taki co wędrowcom wyciska łzy na otwartych 
przestrzeniach.

Podeszli nad brzeg rzeki. Po jej ciemnej wodzie przesuwały się światła 
samochodów przejeżdżających mostem. Ona musiała czytać opowiadanie 
Pisarza o myśliwskim psie. Takim z ostrą sierścią, który z rozpędem wskaki-
wał do jeziora, a potem wracał z zestrzeloną kaczką w pysku, bo popatrzyła 
na wodę, a potem podniosła z ziemi niewielki patyk i rzuciła go w nurt. Pisarz 
takimi psimi susami dopadł brzegu i wskoczył z rozpędem w zburzone fale.

Rwący nurt zaczął znosić go w stronę tamy, na krawędzi której przeła-
małoby się jego ciało i spłynęło w dół. Zimna woda zalewała mu oczy i usta, 
a mrok utrudniał odszukanie patyka.

Pisarz walczył z falami, z mrokiem, a po kwadransie było dla niego jasne, 
że walki te chyba poprzegrywa. Po godzinie stało się dla niego oczywiste, 
że walkę o przeżycie tej przygody też może przegrać. Trudno było mu utrzy-
mać się na powierzchni i coraz częściej i dłużej przebywał pod nią niż na niej. 
Wody wdzierającej się w jego usta nie wchłaniał, bo napił się jej już tyle, 
że w środku nie było miejsca. Nad ranem spojrzał w stronę brzegu, bo nie 
chciał kończyć tej szczęśliwiej przygody na smutno. W gęstej, wilgotnej mgle 
majaczyła naga postać Dziewczyny. Bez ubrania była jeszcze piękniejsza. Za-
biło mu radośnie serce. Zobaczył też jak skoczyła do wody i zaczęła płynąć 
w jego stronę.

Podała mu rękę i pomogła wyjść na brzeg. W pomroku nocy i poświacie 
księżyca wyglądała niczym bogini. Pisarz chłonął wzrokiem jej nagie, ocie-
kające wodą ciało. Wykręcając z wody ubranie pomyślał, że Dziewczyna rze-
czywiście dużo zrobiła tej nocy dla Literatury, bo miał teraz inspirację do na-
pisania wiersza o wzburzonych falach rzeki. Ona myślała chyba podobnie, 
bo podała mu dłoń do ucałowania.

Dziewczyna ubrała się szybko i zaczęła mówić:
– Inni walczyli gorzej, niektórzy bali się podpływać bliżej tamy, a Sędzia 

z Sądu Najwyższego to wszedł do wody tylko po pas i zawrócił, ty dobrze 
walczyłeś z falami i sądzę, że z oddaniem zrobisz to, o co poproszę… daj 
mi chociaż kilka braw… jak kiedyś ukazywały się w internecie moje zdjęcia, 
to niektórzy do mnie dzwonili i nic nie mówili, wtedy w słuchawce słyszałam 
tylko klaskanie w dłonie… ta stara Tancerka z dworca ma rację, że brawa, 
jak i taniec baletnicy na scenie, muszą wyrażać prawdę, bo inaczej nie można 
zrozumieć, co ktoś do nas mówi… ostatnio ukazały się moje kolejne foto-
grafi e…
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Spostrzegła, że Pisarz ją rozumie, więc nie dokończyła zdania. On za-
klaskał kilka razy i odcisnął kolejny pocałunek na jej dłoni. Później zawiązał 
mocno sznurowadła i spojrzał w jej twarz. Musiał zobaczyć w jej wzroku 
to, co było dla niej ważne, więc wziął walizkę i na przełaj przez pola, ruszył 
w drogę powrotną. Ona została na brzegu i patrzyła za jego ciemną postacią, 
dopóki nie wchłonęła jej przygasająca noc. 

Jerz y Marciniak
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Piotr Müldner -Nieckowski

Koniec leniuchowania

Prawdę powiedziawszy, nad zmianą pracy pierwszy zaczął rozmyślać Bolek. 
Od trzech tygodni siedzieli na hali i nic nie robili, rzecz jasna z wyjątkiem 
gry w karty. Grali mianowicie w najgłupszą grę na świecie zwaną makao. Gra 
polega między innymi na tym, że się ciągnie karty z kupki, a także na tym, 
że się do drugiej kupki dokłada. Jak się skończy jedna kupka, odwraca się 
drugą, i tak w kółko. Wygrywa ten, kto się pozbędzie wszystkich kart z ręki. 
Idiotyzm tej gry, jak każdej zresztą, wynika z tego, że karty są wciąż te same, 
nic z nich nie ubywa, ani nic im nie przybywa. Zmiana talii na nową, a cza-
sem jest konieczna, bo karty brudzą się od rąk, wcale tego stanu nie zmienia. 
Znowu pięćdziesiąt cztery kartoniki z obrazkami, takie same, tylko trochę 
czystsze. Co innego – piłka. Potęga jest tylko w piłce.

Czasem bocznymi drzwiami wpadał Szef, obchodził ich naokoło, mówił, 
że zaraz się zacznie, i znikał. Tymczasem nic się nie zaczynało. Mijał czwarty 
głupi tydzień i nie zapowiadała się żadna zmiana. O ósmej naciskali guzik 
w czytniku, o szesnastej naciskali guzik w czytniku, i to było wszystko, czym 
zaświadczali swoją obecność w fabryce. A pośrodku hali stał stół, przy stole 
cztery krzesła i czajnik elektryczny. To było wszystko. Czasem Szef ich po-
chwalił. Na pytania odpowiadał wykrętnie:

– Wy jesteście fachowcy! Fachowiec nie ma prawa się przemęczać.
I wychodził. Paranoja.
Więc pewnego dnia przy pierwszym rozdaniu Bolek zaczął mówić 

o zmianie pracy.
– Moja żona ma koleżankę, która ma kolegę, który ma siostrę, która 

ma fajną robotę.
– Miesiąc nie byłem na rybach – powiedział na to Waldek.
– No właśnie, dwa miesiące nie byłem na dyskotece, tylko ciągle nam 

każą być w gotowości – mruknął Edek i walnął pięścią w stół, aż echo poszło.
– Co za robota? – zapytał konkretnie Maniek, ale nie bardzo był zaintere-

sowany. – Jak nic się nie robi, to nawet wypłata jest nic niewarta.
Bolek wyrzucił dwie karty na kupkę.
– Robota jak robota. Nie wiem. Ale coś tam się na pewno robi. Mogę 

wam dać namiar na tę kobitkę. Podobno urodziwa.
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– Przynajmniej byłoby na co popatrzeć – dodał Waldek.
– A ja myślę, że to dziwne, że nas nie przenoszą na inny wydział – ode-

zwał się fi lozofi cznie Edek.
– W czym jesteśmy tak słabi, że nas tu trzymają? Tak się zastanawiam – 

powiedział Bolek.
Waldek się zamyślił. Widać błądził myślami wokół taktyki.
– Gdyby trener wystawił Kawiara, mogłaby być bramka, a tak: przegrali-

śmy. I ciągle będziemy przegrywać – mruknął.
– Myślisz, że nas trzymają dla naszych wad? – zapytał Edek.
– Że ty jesteś palant, to wszyscy wiedzą. Ale reszta? – ryknął grubym 

śmiechem Bolek.
Edkowi jednak nie było do śmiechu. Tworzył hipotezę.
– Faktycznie. Nie może być tak, że jesteśmy tacy sami, jak reszta załogi. 

Jesteśmy lepsi.
– W czym ty jesteś lepszy… – zawahał się – albo gorszy od nich? W ni-

czym. Bierzesz te same pieniądze.
– Po prostu biurokracja – mądrzył się dalej Edek. – Usiadł urzędnik i wy-

myślił dla nas przerwę w pracy.
Bolek jednak myślał o czymś innym. Doszedł do wniosku, że co do re-

prezentacji Waldek ma rację.
– To jest ewidentna wina trenera – oznajmił. – Ja bym na Chorwację 

ustalił inny skład, ale trener oczywiście wie lepiej. Tylko Kawiar umie strze-
lać gole. Na prawej pomocy musi być Matula. Kawiar bez Matuli nawet nie 
zbliży się do pola karnego…

Nagle urwał. Rozległ się łomot, otworzyły się wrota u czoła hali i moc-
nym krokiem weszła spora grupa mężczyzn. Wszyscy byli ubrani na ciemno, 
głównie w marynarki, a może – jak się w pierwszej chwili wydawało – w smo-
kingi. Ale to tylko takie wrażenie z powodu czerwonej muszki, którą miał 
pod szyją najwyższy. Jeden był otyły, pięciu chudych jak szczapa.

– Ki diabeł! – szepnął Waldek. – Co to za impreza?
Nie uzyskał odpowiedzi, bo na czoło grupy wysunął się Szef hali i roz-

kazał:
– Panowie, wstawać. Koniec leniuchowania.
– Ten gruby wygląda jak prezes związku piłki nożnej – zdążył jeszcze 

powiedzieć Maniek, a po twarzach kolegów przebiegł ironiczny uśmieszek.
Natomiast facet z muszką to na pewno profesor. Dumnie spoglądał 

na siedzących przy stole robotników. Chyba uwierał go sztywny kołnie-
rzyk, bo głowę trzymał prosto, jak na patyku. Bolek, Maniek, Waldek i Edek 
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zerwali się z krzeseł i ukłonili z szacunkiem. Maniek nawet wyjął rękę z kie-
szeni, gdyż miał matkę, która go tego nauczyła.

Za przybyłymi pojawiły się ekipy transportowe. Nie minęła godzina 
i prawie wszystko było wiadomo. Wjechały wózki z aparatami, materiałami 
i prefabrykatami, a posługacze szybko je rozstawiali na hali, tak że w kilka 
chwil olbrzymie pomieszczenie stało się małe. Zamknięto z chrzęstem bramę 
i jeden z gości rozłożył na stole teczki z dokumentacją. Towarzystwo zgodnie 
się nachyliło jak sztab przed bitwą.

– Szanowny panie kierowniku, szanowni panowie, na wstępie najserdecz-
niej przepraszamy za miesięczne opóźnienie – irytującym tonem wykładowcy 
zagaił facet, który wyróżniał się tym, że miał czarne okulary, jak gangster, 
i przeraźliwie szybko żuł gumę. – Musieliśmy poprawiać projekt spektrosko-
pu i zmieniła się konstrukcja obudowy. Stąd taka zwłoka.

Następnie Gangster przeszedł do sedna sprawy.
– Który z panów jest od mikrospawania? – zapytał.
– Berdyczak – powiedział Szef i spojrzał na Waldka.
– W argonie potrafi ?
– Jak dobry sprzęt, to potrafi ę i z wodorem – mruknął niezadowolony 

Waldek. Pytanie najwyraźniej go dotknęło, bo nie było lepszego spawacza niż 
on. – Ale jak nie trzeba, to nie muszę – wzruszył ramionami.

– Z wodorem? No i dobrze, bo to tytan. Jak pan przegrzejesz materiał, 
to cała robota na nic. Wie pan o tym?

– A jak się nie przegrzeje, to co będzie? – zapytał retorycznie Waldek 
i usiadł na znak, że nie ma nic do dodania.

Gangster usiadł obok Waldka, również na znak, że i on skończył, a funk-
cję prowadzącego przejął inny, wyglądający na portiera, który się przebrał 
na ślub. Czerń marynarki, biel koszuli, błękit krawata. Czerwona twarz, 
obwisłe wąsy i tłusty podbródek. Szef hali stał z tyłu i tylko obserwował. 
Chłopcy wiedzieli, że pamięć ma fotografi czną, więc starali się specjalnie nie 
dokazywać. Odpowiadali tylko na pytania, i to możliwie grzecznie.

Czerwony sięgnął po dokumentację, przewracał kartki i objaśniał, a Bo-
lek w mig się zorientował, że to będzie jego działka. Przysunął się do Czer-
wonego, żeby nie uronić ani słowa.

Wtem Czerwony przerwał lekcję i zwrócił się do Profesora, tego w krwi-
stej muszce.

– A pan, panie Władziu, co tutaj sterczy? Grzej pan silnik, bo zaraz je-
dziemy do Płocka.

Profesor skinął grzecznie głową i ruszył w stronę bocznego wyjścia.
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– Nie wszyscy muszą wiedzieć, co tu robimy – powiedział Czerwony, 
kiedy kierowca zatrzasnął drzwi za sobą. – A teraz do rzeczy. Maszyna ste-
rowana automatycznie wymaga ręcznej korekty. Wie pan o tym? – zapytał.

– Nie wiem, może wiem – odparł Bolek.
– Bo to są krzywizny w trzech wymiarach. Musi pan zrozumieć te ry-

sunki.
Bolek tylko zachichotał, na co Szef nerwowo zakaszlał.
– Dobrze. Czyli pan rozumie. Omówmy sprawę dalej – rzekł Czerwony 

i wskazał na swego kolegę.
W ciągu następnej godziny instrukcje otrzymali Maniek, który był od fre-

zowania, szlifowania i poleru, oraz Edek, którego zadaniem było sprawdza-
nie parametrów. Właśnie z Edkiem był największy problem, bo ledwie rzucił 
okiem na dokumentację, od razu zauważył, że nie zgadzają się jednostki.

– Jak mam to przeliczać? Jedno jest w calach, drugie w milimetrach – 
powiedział.

Goście spłoszeni spojrzeli po sobie.
– Wszystko się zgadza, to w calach, a to w milimetrach. To było projekto-

wane w dwóch różnych pracowniach. Ale współpracujących.
– A te pracownie to nie są ze sobą aby skłócone? – zapytał Edek.
– Nie, skądże – zaprzeczył Czerwony. – Prawda, panie docencie? – zwró-

cił się do Gangstera, który skinął głową.
– Jeżeli pracownie są, to raczej w zmowie – uśmiechnął się inny gość, 

zadowolony z dowcipu.
– Ale konkurują, tak? – Edek nie dawał za wygraną. – Już raz tak było. 

Wysłali sondę na Saturna, czy jakoś tam, na Tytana, i sonda przysyłała głupie 
wyniki, bo jeden komputer liczył w calach, a drugi w milimetrach. A potem 
będzie na mnie. Mojej zgody na to nie ma.

– Ja będę przeliczał – uciął dyskusję Szef hali. – Ty masz robić swoje, 
pilnować parametrów.

Czerwony z niepokojem popatrzył na Edka. Już chciał coś powiedzieć, 
ale nagle się powstrzymał. Nie bardzo wiedział, jak się zachować, bo tarł ręce 
jedna o drugą. Gangster zatrzymał ruchy żuchwą, jakby miał wypluć gumę. 
Wreszcie odezwał się facet w swetrze.

– Skąd pan o tym wie?
– Ja? Z Internetu. Chyba że pan wie coś, czego nie wiem ja.
Przybysze byli wyraźnie skonfundowani, ale już nic więcej na ten temat 

nie powiedzieli. Tylko Czerwony zaczął mówić jakby na zakończenie.
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– Wielce szanowni panowie – zaczął z emfazą. – Od tego zależy powo-
dzenie misji i prestiż naszej uczelni. Więcej powiem, prestiż Polski.

– Nie przesadzaj – mruknął Sweter.
– Wszystko jedno – kontynuował Czerwony. – Wiedzą panowie, co mają 

robić, a my będziemy stale w kontakcie. Możecie się spodziewać naszych wi-
zyt o każdej porze…

–…dnia i nocy – dokończył radośnie Szef hali.
– Albo i częściej – rzekł Sweter i zdjął okulary.
I poszli. Razem z Szefem. Chłopcy zostali sami. Rozglądali się nie mrawo 

po hali, zastawionej teraz sprzętem, prototypami i materiałami. Bolek ude-
rzył ręką w stół, aż podskoczyły teczki z dokumentami, ale echo nie odpo-
wiedziało. Znikło. Tylko jakiś ptak poderwał się pod stropem, głośno trze-
począc skrzydłami, przeleciał na drugą stronę poddasza i usiadł. Gołąb, siwy 
jak dyrektor fabryki.

– Te ptaki trzeba zlikwidować – powiedział Maniek. – Jeszcze nam który 
nasra gdzie nie trzeba.

Znowu zapadła cisza.
Wreszcie ruszyło Bolka. Ten zawsze zaczyna, i to od razu porusza taki 

problem, który budzi emocje.
– Słyszeliście? W dzień i w nocy.
– Tak, no i co z tego?
– Czyli mamy zaiwaniać dwadzieścia cztery godziny na dobę?
– Kto powiedział?
– Szef powiedział.
– Nie powiedział. Czerwony powiedział, że „o każdej porze dnia i nocy 

będą wpadać” – upierał się Bolek. – Ja się od razu kapnąłem, co jest grane.
– Z czym się kapnąłeś? Nic nam nie powiedzieli. O jakiejś uczelni, o ja-

kimś tam Płocku, powiedzieli nam wszystko i nic – perorował Maniek.
– To ma być aparat na stację orbitalną. My mamy zrobić do niego obudo-

wę z tytanu. Nieźleśmy się wpakowali.
– E tam, nie takie rzeczy kładliśmy na obie łopatki – mruknął Maniek. 

– Siadajmy.
Usiedli. Karty schowali do szufl ady. Najpierw musieli się przyzwyczaić 

do myśli, że dobry czas nieróbstwa się skończył. Nie było to takie proste. 
Kiedy nie ma pracy, chciałoby się robić od rana do wieczora i przez całą noc, 
ale jak jest, wszystko zaczyna przeszkadzać.

Gołąb znowu latał pod dachem i to ich denerwowało.
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– Taka organizacja w tej fabryce – mruknął Edek. – W normalnym kraju 
na myszy sprowadza się koty, a na gołębie sokoły.

– Za dużo wiesz, to się źle skończy – mruknął Maniek. – Lepiej się zasta-
nów, jak tu się zorganizować, żebyśmy przez tą robotę nie stracili mistrzostw 
Europy.

– Mistrza nie zdobędziemy na pewno – odparł ponuro Edek. – Nie z Pa-
pelniakiem na bramce. A trener powołał Papelniaka. – I dodał po chwili – 
zauważyliście, że ci z uczelni nie podali terminu?

Zamyślili się, bo wszystko zależało od terminów właśnie. Maniek wyjął 
kalendarzyk i zaczął sprawdzać, w których dniach i o której godzinie odby-
wają się mecze fazy grupowej.

– Może by… wiecie, jak to zrobić? – powiedział gwałtownie, jakby nagle 
coś odkrył – może byśmy przychodzili do roboty nie na ósmą, tylko na szó-
stą? Szefowi wszystko jedno. Może da się namówić?

– O to chodzi, że jemu nigdy nie jest wszystko jedno – zaoponował Edek. 
– Ten kutas zawsze jest przeciwko. Jak ty to sobie wyobrażasz? Że on dla piłki 
nożnej będzie wstawał o dwie godziny wcześniej? To galareta nie facet, on się 
w ogóle nie zna na piłce.

Pomysł był dobry. Pomysł był doskonały. To był jeden z najlepszych 
pomysłów, jaki im kiedykolwiek przyszedł do głowy. Ale piekielnie trudny 
do wykonania. Szef hali był człowiekiem niezwykłej delikatności i dbałości. 
Golił się przez godzinę. Kąpał dwie, obiad jadał trzy, spał dziesięć. Żona 
na dobranoc wyrywała mu włoski wystające z nosa. Może marzył, że kiedyś 
wystąpi w fi lmie, może liczył na miłe odbicia w lustrze?

– Dobra, trzeba działać, bo wszystko nam się wymknie spod kontroli – 
powiedział Waldek. – Bolek, masz w komórce numer szefa? Wezwij go, tylko 
inteligentnie.

Bolek wygrzebał z kieszeni telefon i wklepał numer. Pozostali w napięciu 
patrzyli na jego miny, bo na przemian nerwowo się krzywił i sztucznie uśmie-
chał, tak jakby stał przed Szefem i z lękiem patrzył mu w twarz.

– Spokojnie – szepnął Waldek – włącz głośnik!
– Szefi e, mamy problem, bardzo ważny – wystękał Bolek do mikrofonu 

i wcisnął klawisz głośnika, tak żeby pozostali słyszeli całą rozmowę.
– Mam naradę – usłyszeli dudniący głos Szefa.
– Narada nie narada – Bolek spojrzał na kolegów – a my tu mamy poważ-

ny problem i chcielibyśmy, żeby Szef szybko do nas przyszedł.
W głośniku pstryknęło, Szef bez słowa się wyłączył.
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Bolek schował telefon, a kierownik już wchodził do hali. Zapewne był 
niedaleko, skoro jeszcze dopinał pasek od spodni. Podciągnął zamek błyska-
wiczny. Kilkoma ruchami tułowia ułożył się wewnątrz ubrania.

– No, co jest? – zapytał wytrącony z równowagi. Wyglądał, jakby właśnie 
wstał z łóżka i jeszcze mu się kręciło w głowie.

W grę wchodziła nie tylko czekająca ich praca po nocach. W grę wcho-
dziło coś znacznie ważniejszego – wolny czas każdego popołudnia, przez 
cały czerwiec, aż do meczu fi nałowego. A że tylko Waldek umiał negocjować, 
koledzy jego wypchnęli na przód.

– Więc co jest? – powtórzył Szef, patrząc gdzieś w bok, żeby ominąć 
wzrok Waldka.

– A to jest, że Czerwony się sypnął, niestety – odparł Waldek.
– Jak to się sypnął? – Szef jeszcze się nie przebudził z odrętwienia. – Jaki 

Czerwony?
– Ten od spawania.
– Profesor Andrzej Jacek Bielecki.
– Niech mu będzie Bielecki. Sypnął się, że chodzi o Saturna.
– Cholera, jak to się sypnął?
– Jak ja mówiłem o jednostkach, to Czerwony aż pobladł. Bo się kapnął, 

że my wiemy.
– A co wiecie? – zapytał ostrożnie Szef i przetarł dłonią spocone czoło.
To był moment kluczowy. Teraz trzeba było zagrać bardzo precyzyjnie, 

z dużą znajomością psychologii władzy.
– Jak Szef sobie życzy, to my możemy nic nie wiedzieć. To zależy wyłącz-

nie od Szefa – powiedział Waldek i rozejrzał się triumfalnie po kolegach. Ci zaś 
przybrali miny idiotów przyłapanych na myśleniu. Wodzili oczami po  sufi cie.

– Co wiecie? – zapytał Szef w nadziei, że jednak nic nie wiedzą.
– To, co trzeba. Daje się nam wyjątkową robotę i ukrywa się przed nami, 

co to za robota. – Waldek przerwał na chwilę, żeby uzyskać jeszcze lepszy 
efekt. – A to Szef nie wie, że takie ogłupianie pracowników rzutuje na jakość?

– Co rzutuje, co rzutuje! – żołądkował się szef. – Macie robić według 
planu i tyle. Reszta was nie obchodzi.

– Obchodzi.
– Dobra, nie mędrkuj, Jankowski, tylko gadaj w czym rzecz, bo muszę  

już iść.
– A kogo powieszą za jaja, jak coś się nie uda? Chyba nie nas, drogi Szefi e. 

Urządzenie do satelity, tak? Szef za wszystko odpowiada. My nie.
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– Nic podobnego – Szef zaprzeczył kategorycznie, ale zarazem, jak to on, 
tak niewyraźnie, że poczuli się raźniej. – Więc o co chodzi?

– Powiem, jak Szef tak bardzo chce. Powiem tak: od jutra przychodzimy 
na szóstą. Punkt szósta rano.

– Regulamin mówi, że praca zaczyna się o ósmej – odparł Szef i już się 
sprytnie zabierał do wyjścia, kiedy Waldek mocnym chrząknięciem osadził 
go w  miejscu.

– Co jeszcze? – mruknął tamten.
– Szef też z nimi leci? Może na Marsa, ha, ha, ha? – ryknął śmiechem 

Waldek.
– Panowie, to misja! – wykrzyknął Szef i ugryzł się w język. Czuł, że po-

wiedział o jedno słowo za dużo.
– Misja? A co to za obudowę będziemy robili? Do czego ta obudowa? – 

pytał Maniek. – A co będzie, jak ta obudowa nam się nie uda?
Szef musiał zareagować. Agencja kosmiczna nie przypadkiem wybrała 

do tego zadania właśnie tę fabrykę. A jeśli wybrała właśnie tę fabrykę, to wła-
śnie razem z załogą i właśnie razem z Szefem hali i jego pracownikami. A jeśli 
tak, to wraz z jego interesem, prywatnym i służbowym. Od ich milczenia 
zależał autorytet fabryki.

– O siódmej – odparł po chwili.
– Za późno – nie rezygnował Waldek. – Jak o siódmej, to z niczym nie 

zdążymy. Musi być szósta.
– Po nocach też będziecie robić. Właśnie ustalam grafi k. – Szef nie dawał 

za wygraną, ale jak to on, znowu trochę spuścił z tonu. – Szósta trzydzieści.
– Szósta piętnaście i załatwione. Szef wie, jak jest. Pan dyrektor nas po-

tem zapyta, co my wiemy o solidności Szefa, czy my na coś narzekamy, czy 
wszystko gra. Tak to jest – powiedział z troską w głosie Waldek.

– Dobra. Szósta piętnaście, ale ani minuty wcześniej. – Szef wytarł czo-
ło. Nerwowo poruszał ramionami, bo nagle przestał się mieścić w ubraniu. 
Robiło mu się duszno.

– Otworzyć okno? – zapytał Edek usłużnie.
No cóż, Szef wyczuł kpinę, wolał jednak nie odpowiadać. Odetchnął 

z wyraźną ulgą. Na jego twarzy pojawiły się oznaki zmęczenia, przymknął 
oczy. Miał dosyć tej walki, a jednocześnie uznał, że robotnicy dotrzyma-
ją umowy. Będą solidni, będą trzymać buzię na kłódkę. Szybkim krokiem 
skierował się ku drzwiom. Kiedy zatrzasnął je za sobą, chłopcy rzucili się 
do stołu, jednym ruchem ręki zepchnęli dokumentację na podłogę i rozłożyli 
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schemat mistrzostw Europy. Unijnej Europy. Przekrzykiwali się, oceniali za-
wodników i trenerów. Każdy miał swoją teorię i swoją rację.

– Ja wszystko wiem – oświadczył Bolek. – Jeżeli trener na Chorwatów 
wystawi Kawiara, a na obronie Malewskiego, to wygramy.

– Spokojnie, panowie – dodał Waldek. – Do pierwszego meczu jeszcze 
tydzień.

– Byleby Polska wyszła z fazy grupowej – powiedział Maniek. – A co bę-
dzie w ćwierćfi nale, to na razie lepiej nie myśleć.

Tak więc wszystko poszło zgodnie z planem. Już następnego dnia od szó-
stej do ósmej mieli spokój. Jak było do przewidzenia, Szef przychodził dopie-
ro przed dziewiątą. Można było i pograć w makao, i przedyskutować mecze, 
i napić się porannego piwa. Bez lęku, że ktoś ważny nagle zajrzy do hali i wy-
rzuci z roboty. A czasem potrafi ą tak zrobić: wyrzucić dosłownie za nic, żeby 
tylko pokazać, kto tu rządzi.

Piotr Müldner-Nieckowski

Pierwodruk
w przekładzie Maryli Laurent

pt. Fini de grander! 
w: Fiction européennes, Litérature et création 

Paris 2008
ISBN 978-2-85440-007

ss. 122-137
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Wiesława Oramus

Oleandry

To te schodki – zamknięte z obu stron kamiennym murkiem, tak sprytnie 
zbudowanym, jak to w tych wszystkich gorących krajach, że można było zna-
leźć się w cieniu w środku upalnego dnia, okazały się najcenniejszym znale-
ziskiem, jakimś skrawkiem ziemi obiecanej, po trudach zwiedzania, spaceru, 
raczej biegu po gorącym, parzącym w stopy piasku, do morza, skoku do wody, 
długim brodzeniu, żeby schłodzić poparzoną skórę, spokojnie rozsupłać wią-
zania sandałów, niepotrzebnie tak mocno związanych przed zejściem z drew-
nianej kładki na plażę.

Przeszkadzał tylko zapach oleandrów, podobno odstraszający nawet dzi-
kie zwierzęta, stąd tak powszechny na obrzeżach wszystkich dróg, ścieżek 
i autostrad na całej wyspie.

A tu rosły nie te najpospolitsze krzewy, ale drzewa, wysokie na kilka me-
trów, rozłożyste. Przy najlżejszym podmuchu wiatru jeden z konarów opadał 
jej na głowę, jak miotła, wiecheć postrzępiony, zasłaniający widok na morze, 
odurzający zapachem. A przecież i krzewy, i drzewka, w całości, z powodu 
jakiegoś jednego składnika są silnie trujące. Nawet kwiaty, mimo iż tak won-
ne. Kiedyś używano ich do produkcji trutek na szczury i trucizny, gdy ktoś 
zapragnął popełnić samobójstwo.

Kwiaty, kwiaty! Kiedyś też ciągle przeszkadzały, od pierwszego spotka-
nia z nim, ginących w mrokach niepamięci okoliczności, w jakich do niego 
doszło. Gdzieś w jakimś klubie, jakiejś kawiarni wypełnionej młodymi, tak 
wtedy podobnymi do siebie; brodatymi, wąsatymi chłopakami z czupryną 
„na Chrystusa, Chrystusika”? Był jednym z nich. Zapewne wtedy dał ten 
pierwszy kwiat. Lubił je dawać, tak chciał je dawać, każde spotkanie to był 
jakiś nowy bukiet, bukiecik, pęk. A przeszkadzały; nawet upchnięte do kie-
szeni płaszcza, spódnicy, do torebki, za pasek sukni. Przeszkadzały w paleniu 
papierosa, w wymachiwaniu rękami, gdy na przykład brakowało już słów, 
żeby coś tam wyrazić. Przeszkadzały w jedzeniu kanapek wepchniętych przez 
troskliwą mamę przed wyjściem z domu, na cały dzień studenckiego życia, 
gdy okazywało się, że na kwiaty wydał ostatni grosik, że nawet na jakieś 
ciastko zabrakło, a chociażby na precla, a ona też była bez grosza przy duszy, 
co w tamtych czasach nie było czymś nadzwyczajnym.
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Przeszkadzały frezje, fi ołki, konwalie, stokrotki, bzy z ogródka i cieplar-
niane, nasturcje i nagietki, bławatki i róże. W parku, kawiarni, zatłoczonym 
tramwaju i autobusie. Na wszystkich szlakach ich wędrowania. We dwoje, 
gdy jak w stanie jakiegoś zauroczenia szedł za nią, obok niej, jej szlakami. 
Szlakami książek, które czytała, kawiarni, grona jej przyjaciół, szlakami dys-
kusji o wolności, o prawie do życia w wolności, wolności nie tylko od, ale 
do czegoś, ku czemuś.

Jak bardzo się zadziwiał, tak jak i ona sama, jak wszyscy, gdy powtarzała 
te zdania o tym, jak któregoś dnia odkryła, że czuje niepokój, dreszcze, jak 
w najcięższej grypie, zawroty głowy, bo coś nią zakołysało, nie wie jeszcze, 
co to jest, ale było to jak wyrzucenie w przestrzeń kosmiczną, jak wyrzuce-
nie jakiejś gwiazdeczki, kometki, kosmicznego pyłku z utartego, zgodnego 
z wszystkimi prawami fi zyki szlaku, rytmu poruszania się, zgodnego z jakimiś, 
czyimiś prawami, harmonogramami ustalanymi przez innych, funkcjonowa-
nia, a to dla rozwiązania w określonym czasie zadania o pociągach mijających 
się, każdy z określoną prędkością po torach, zdobywania wiedzy o drodze z Ja-
skini do Kosmosu, o budowie kwiatków, wyrecytowała wtedy nawet, z czego 
składa się kwiat oleandra i liść, bo nie posiadała właściwości 3 Z – zakuj, za-
licz, zapomnij, o prawach matematycznych, fi zycznych, fi zjologii.

– I czemuś ma to służyć, o moim życiu zadecydować. Moim, jedynym, 
danym tylko raz.

Może napomknęła wtedy coś o ojczyźnie oleandrów, gdzie tam zaczęło 
się to coś? To myślenie o egzystencji, o człowieku, o jakiejś organizacji życia, 
a to wszystko, jako dzieło ludzi, z imionami, nazwiskami, z prawem do tego, 
prawem do bycia. I tam to się zaczęło? Jak zakołysało człowiekiem, ludźmi, 
wysadziło z utartych szlaków?

Każdy, w każdej epoce odkrywa coś takiego, to swoje prawo? – Zasta-
nawiała się, dzieliła z nim myślami, objawami tego, co przyszło jak choroba.

– I co z tym zrobić, co zrobić, żeby ta choroba, ten wstrząs… Nie stał się 
czymś przypominającym lekcje, z przerwą na akademie? Tylko tym?

Słuchał, czasami o coś pytał, prosił o powtórzenie, o wyjaśnienie. Ciągle 
zauroczony.

A nie była to miłość. To sobie jakoś tak mimochodem, w drodze między 
jedną kawiarnią a drugą, jedną bramą a drugą, jednymi schodami a drugimi 
wyjaśnili – bo nie tylko to musi łączyć ludzi. A zresztą miłość wtedy zaczęła 
też nabierać innego znaczenia. Po prostu kochało się ludzi, ludzkość, pokój, 
ofi arowywało się ludziom miłość zamiast armat, kwiaty zamiast….

Słuchał i ciągle przynosił kwiaty, ciągle był obok.
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A po pewnym czasie przynosił tylko oleandry. Zapytała, dlaczego. – 
Bo je lubisz, dużo o nich wiesz, kochasz glebę, na której rosną, bo chciałabyś 
kiedyś tam dotrzeć, zobaczyć je w naturze, w naturalnym środowisku – wy-
liczał.

I tak doszli pewnego dnia do ulicy Oleandrów, spacerowali między aka-
demikami, budynkami uczelni, kawiarenkami, zaułkami ulicy Oleandrów, 
na której nie było oleandrów poza tymi, które jej podarował. Skąd je brał? 
Nie zdradził nigdy.

Nigdy też nie dowiedziała się, co się z nim stało, dlaczego tak nagle znik-
nął, dlaczego, zgarnięty razem z innymi z tego „siedliska zgnilizny z Olean-
drów”, jakby rozpłynął się, dlaczego nie było go w tej „suce” razem z innymi, 
pałowanymi, szarpanymi, bitymi, deptanymi jak pęki oleandrów, które wypa-
dły, cały pęk zza paska, szerokiego, modnego, takiego „hipisowskiego”.

To przez nie, przez ten zapach, przez to, że miała usta pełne liści, kwia-
tów, zmiażdżonych, oddających swoje soki, trafi ła do szpitala z objawami 
silnego zatrucia?

Nie dowiedziała się, co się stało z resztą grupy, bo przecież prawie ich nie 
znała, z jakimiś kolegami z grupy byli kilka razy w kawiarni, w pokoju w aka-
demiku. I tylko to, że po prostu tam poszła tego dnia, żeby z nimi pogadać, 
umówiła się, szła z tymi oleandrami, było ważne. Dla tych z „suki”.

I… właściwie nic się nie stało? Zmieniła kierunek studiów, szlaki wędró-
wek, polubiła samotność, nabrała wstrętu do kwiatów, ich zapachu, z czasem 
zdolność rozróżniania ich, nic nie straciła, zdobyła dobry zawód, ułożyła so-
bie życie, spędziła je dobrze, chyba nie najgłupiej, a teraz, po kilku dekadach 
przyjechała zobaczyć ziemię, na której rosną oleandry. No i jeszcze usiąść 
na schodkach w ich cieniu, cieniu murów, na schodkach z widokiem na klif, 
z pieczarami, w której szukali schronienia i prześladowani chrześcijanie, i hi-
pisi, a dziś za dwa euro można tam wejść, zwiedzać, fotografować się, wdy-
chać zapach uryny, ślizgać się po wyszlifowanych przez turystów kamieniach 
tworzących schodki, odetchnąć trochę od upału, doświadczyć wilgoci, sfoto-
grafować się. Po prostu zaliczyć jeden z punktów programu wycieczki.

Można też patrzeć na tę parę starych hipisów, sprzedających śmieszne ko-
raliki, jakieś smi, pstrokate opaski na głowę; ona w raczej tradycyjnym stroju, 
taka nawet wręcz ascetyczna, jak księgowa w serialu o życiu prowincji, on, 
wąsaty, brodaty, z czupryną na „Chrystusa”. I tylko ten joint…

Wyciągnęła papierosa, elektronicznego. Ta zmiana, kłęby dymu, była jak 
zburzenie pewnej konstrukcji, co wywołało reakcje przechodzących obok 
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ludzi, bo chyba do tej pory była traktowana jak jakiś kolorowy kamień, za-
stygła masa.

A może to te kolory, kolory chusty tak zadziałały? Wyciągnęła ją, bo jednak 
cień się zmniejszył, słońce prażyło, więc narzuciła ją na głowę, zaczepiła o rze-
py kapelusza, co powodowało, że poruszała się na leciutkim wietrze, chłodziła.

Do pana hipisa dołączył jakiś kolega, ruszyli razem, weszli na schodki. 
I dopiero teraz ją zauważyli – chyba jak coś śmiesznego. Jeden z nich wybuchł 
śmiechem, powiedział coś po angielsku. Co? O czym mówili? Tak, trudno 
uwierzyć, ale… Śmiali się, śmieszyło ich, że taka… mamuśka, babuszka sie-
dzi na schodach i pali elektronicznego papierosa. I jeszcze coś o mechanicz-
nej pomarańczy było…

Patrzyła już wtedy na morze. Nie na oleandry, nie na jaskinie. Na grę 
kolorów morskich fal.

Długo to trwało? Hipisi wracali, z puszkami piwa, po dwie w obu kiesze-
niach spodni, popijając już z jednej. Zatrzymali się, nad jej głową, śmiali się. 
Chcieli nawiązać kontakt? Patrzyła na morze, milczała, zastygła jak kamień, 
kolorowy, aż, znudzeni, a jednak nie chamscy, pokojowi, poszli sobie. A była 
tak bardzo skamieniała, tak bardzo skamieliną, że gdyby spróbowali zbliżyć 
się zanadto, mogliby rozbić się jak o skałę, nawet gdyby szli nie tylko ze swo-
im śmiechem, czuprynami, koralikami, ale ze wszystkimi kwiatami świata.

Zresztą tak jak wszyscy, we wszystkich krajach, na wszystkich ścieżkach, 
szlakach wędrówek. Od dawna.

Po kilku łykach wody wstała, zresztą była to już najwyższa pora, żeby zdą-
żyć na ustaloną godzinę zbiórki przed autokarem, jeszcze raz przejść się po za-
malowanej „po hipisowsku” ulicy dzieci kwiatów. Została przecież po nich 
moda na malowanie takich kwiatków; prostych, nieudolnych, jak praca dziec-
ka, przekonanego, że robi cos nadzwyczajnego, niezwykłego. Zachwyca go to, 
dodaje odwagi do tworzenia, wiarę w wielką wartość tego, co robi.

Z góry, przy autobusie na parkingu wyglądała ta uliczka jak kolorowy 
wąż, zwój paciorków. Na dodatek – pachnący, zdawało się, nasycony zapa-
chem oleandrów, które przecież – zaczęła sobie przypominać – w odpowied-
nich dawkach, jako wyciąg z niektórych jego składników mają właściwości 
lecznicze.

Mogą z czegoś wyleczyć. Tak; leczą skołatane, rozregulowane, niespokoj-
ne serca.

K o n i e c
Wiesława Oramus
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Jacek Pankiewicz

Zwyczajnie:

Niezwykła teoria wszystkiego

1.

Poglądy, które tu wykładam, nie są przypisane nikomu na stałe; spisywa-
łem je co prawda wczoraj, niedawno – lecz i odtąd wydarzyło się już tyle tego, 
że wystarczy, można powiedzieć, obdzielić nimi wieki!

Lecz nie o nadzielonych mi chodzi.
A z tego, co się tu dzieje nadal, nie należy zbyt wiele zatrzymywać dla 

siebie z byle powodu;
choć wiem, każdy chciałby zabrać, co się da, z sobą na stałe; a jak cudze 

– po prostu przychachmęcić. Dlatego…
i w tym celu to już najprościej byłoby geniuszem zostać! wszystko mieć 

za swoje, czego nikt nie rozumie, i robić, co się chce.
Geniuszem, powiadam, być – to nie grzech!
Choć i nie być geniuszem – nie grzech;
za to nie rozumieć geniusza – i go nie rozpowszechniać – o, to dopiero 

grzech śmiertelny, nawet i wśród niewierzących!
I pośród tych niewierzących stajesz, także i nic nierozumiejących – i masz 

pytanie!
„A czy demokracja to jest aż taka ważna, gdzie tłum, fi zyczna większość 

rządzi? czy takiemu czemuś chcesz dać wiarę?”.
Steven Hawking jest może takim facetem, któremu warto warto dać wia-

rę! chociaż o osiem lat młodszy ode mnie! lecz jednak to on, nie ja, został 
uznany geniuszem.

W ostatnich dniach staram się jak najwięcej skorzystać z wiedzy jego, 
znajomości praw fi zyki, bom ja tylko fi lolog;

z jego dociekań na temat „teorii wszystkiego” skorzystam też, bo to jest 
fi zyka nuklearna plus ogólna teoria względności, które się dotąd jakoś nie 
chcą skleić. A jam jest fi lolog, to on wie lepiej; dociekania fi zyków czasem 
są tak rozległe, że chcę się od nich uczyć, i ich podglądać. A zwłaszcza takie-
go, który zamierzył złączyć teorię mole ku larną z „fi zyką wielką”, czyli tym 
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wszystkim, co się dzieje w kosmicznej czaso przest rzeni, tam prawa działają 
inne. A jed na z zasadniczych różnic to ta, że owe najmniejsze cząstki w dro-
binie mogą sobie dosyć dowolnie pohasać, a w tej dużej, kosmicznej – już nie! 
prawa tak działają!

Więc – niby z wyboru – dostawiam siebie obok: ja niby najmniejszy, ale 
i pohasać chcący, uczestnik zdarzeń, niby trochę rozumiejący, niby i prze-
strzegający wielkich praw.

Choć tu może wepchnąć się już znacznie więcej kłopotów, niż na przy-
kład z grzechem pierworodnym;

a pierwszy z nich to lenistwo, jak sądzę! ogólnoludzki problem!
I życie ludzkie tym się różni przede wszystkim od zjawisk Wszechświata, 

że Wszechświat ciągle się rozrasta, sam z siebie, w nieskończoność!
albo też i kurczy, wypala, aż do zaniku w postaci Białego Karła; a nawet 

i zosta wiony samemu sobie, znów pędzi gdzieś, nie może całkiem zmartwieć, 
nie istnieć! nie pozwalają na to prawa fi zyki; Wszechświat jest wielki, on za-
wsze ze wszystkim jakoś sobie poradzi!

a człowiek przy nim, cóż, pyłek niewiarygodny, jego życie kruche, do tego 
jeszcze jeśli ktoś z natury czy z wyboru jest leniwy –

ręce i nogi opadają; wtedy lepiej już nie być! i tu się kłania Hamlet.
A wokół wszystko jakoś tam żyje sobie. Czemu żyje? A bo Panta rhei! 

Wszystko płynie! jak zauważył to już Grek jeden, bynamniej nie Zorba, daw-
niejszy. To jeśli tak –

to nam wypada raczej Primum vivere! Przede wszystkim żyć! jak wymyślił 
to inny starzyk, zresztą Rzymianin.

Więc i my dziś, każdy z nas, dopóki żyje – za główny problem ma, by wy-
myślić siebie; czyli żyć tak, iżby było warto, a po drodze jeszcze – w ogóle 
wiedzieć, co zrobić?

no, coś nowego przede wszystkim!
na tym rzecz polega, i już.

2.

Niedawno, wijąc się w bólu, wziąłem sobie za przykład przetrwania zna-
ną lotniczkę, Nadię Sawczenko, porwaną i uwięzioną przez złych ludzi; ona 
dziś, okazuje się, już uratowana, wyszła na wolność i teraz chce ze swoim 
życiem coś użytecznego zrobić, toteż pozdrawia wszystkich Polaków, i prosi, 
byśmy przebaczyli Ukraińcom rzeź wołyńską – a odtąd już pracowali razem, 
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skupili się na budowaniu przyszłości! bo ona już nie będzie marnować życia, 
wyrwawszy z rąk tyrana! – –

tak każdy z nas staje nieraz wobec odpowiedzialności za własne życie, 
jemu przypisane.

3.

A mnie dziś akurat przydarza się tak:
Się budzę rano, o szóstej – a tu, dla odmiany, świat przede mną staje, 

dostępny cały, jakbym go miał już dla siebie!
i jeśli chodzi o powietrze – to żadnych smrodów z okna niby, hałasów 

żadnych, cisza tak wielka, jakbym to nie miał sąsiadów; żadnego ujadania psa 
pod oknem! panie, jak na rozkaz wszystkie, jak poszły spać wczoraj, to i wsta-
ły; na zegar popatrzyłem – też nie tyka, radio stoi ciche i telewizor; nie ma nic 
dla ciebie już, kolego, więcej, ani dla nikogo!

młodociany sąsiad tylko, ten trzydziestak, przede mną staje, jakby stąd 
od wczoraj nie zdążył wyjść jeszcze

– bo ty mi nie powiedziałeś, co to jest klaustrofobia, i z czego się rodzi? 
to chciałbym wiedzieć!

on nie psycholog jeszcze, ale już in spe, zadaje mi zawodowe pytanie:
– …mówiłeś, że to takie uczulenie na świat! a ja tego nie czuję, dlaczego?! 

ja też tak chciałbym!
– bo, chłopie, jak kiedyś Sowieci nas wywozili, i w końcu nie wywieźli, 

bo to było akurat dwatcat’ wtorowo ijulia, kogda towariszcz Gitler udarił! więc oni 
nie mogli nas wywieźć, gdyż stację zbombardowano, sami uciekali! i wtedy 
nagle dla nas okazało się, że to właśnie jest wolność! taka chwilka mała na-
przeciw zamknięcia, i pociągi były, a już nie ma!!

to wtedy i, jak mówi Poeta:
Niech ż ywi nie tracą nadziei…

4.

– …oraz nastąpiła czarna noc, kolejnej, tym razem hitlerowskiej okupacji –
aż ci, co ją przetrwali żywi – odczuli znowu w pewnym momencie coś 

więcej! że przyszła niby nowa wolność – –
i odtąd już wiedzieli, że jednak warto żyć nadzieją. Że coś się zmienia.
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I rzeczywiście; ledwie parę lat później poszedłem sobie do szkoły. Na 
razie w sąsiedniej wsi. Bo Białystok był cały jeszcze w zgliszczach. Trzy razy 
przechodził z rąk do rąk, od jednego do drugiego hm, wyzwoliciela!

Do tamtej to wioseczki, sąsiedniej, przybyła pewna Pani; zamieszkała 
w podworskich, folwarcznych czworakach i założyła tam szkołę; od razu 
wszyscy zaczęli ją nazywać Panią Dworską; bo ona…

a niechaj ż ywi nie tracą nadziei… i przed narodem niosą oświaty kaganiec!
ona z podwarszawskiej Zielonki tam przybyła, przeniosła się wpierw 

w stronę nadciągającego frontu – aż tak się rozpędziła, że i poza Białystok, 
kiedy przechodził z rąk do rąk, i szkołę założyła, i dwie pierwsze klasy w jed-
nej izbie urządziła, „rozwojowe”, zajęcia odbywały się wspólnie, a właściwie 
to przez pierwsze pół roku ona tylko czytała nam na głos opowieś ć o Chło-
pakach i Dziewczynach, trochę starszych od nas, ale właśnie z Warszawy 
– więc ja z tej opowieści nie zrozumiałem wiele, bo i w naszej grupie byłem 
najmłodszy, jeszcze niewyrośnięty, i „Kamienie na szaniec” to się nazywało.

Po lekcjach wracaliśmy ze szkoły razem. W grupie chłopaków.
I przez te dwa kilometry się szło. Nudno – nie było co robić! Tak naro-

dziła się myśl zabawy w jamę;
największe chłopaki wpadli na pomysł, żeby do jamy kogoś wrzucić, 

to kogo? najlepiej pasowałem ja; bo oni byli starsi,silniejsi ode mnie, a ja mia-
łem dziewięć lat; no i wepchnęli mnie, na głębokość jakichś trzech metrów, 
a potem chwilę się zastanawiali, co ze mną zrobić?

nikt nic nie wymyślił, ani mi ręki czy gałęzi jakiejś nie chciał podać, po-
stali i poszli sobie;

– Jutro zobaczym – wyszet czy sie zasypoł!
Co, miałem się spodziewać, że te jełopy docenią wartość życia – cudzego!!
– i co zrobiłeś wtedy?!
– robienie czegokolwiek było daremne, nie było za co się uchwycić! zie-

mia ze ścian się osuwała! wtedy możesz tylko wyobrażać sobie inne jamy, 
i że wszystkie są podobne!

– ale nie rozumiem, jak można…
– ty masz prawo nie rozumieć! bo tak normalnie to w niczym nie uczest-

niczysz, nawet i dziś! choć masz te swoje dwadzieścia dziewięć lat, a za moich 
czasów byłby już z ciebie staruszek!

– ale tamci…
– kiedy takie jełopy cię nie docenią! sami przecież nie przekroczą strefy 

odziedziczonej… od powietrza, z genów rodzica – jeśli nikt nie wyda im 
takiego rozkazu.
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5.

Człowiek sobie rośnie, dojrzewa. Widziałem nawet już, jak pracują parla-
menty. Jeden mnie zachwycił.

Izba Gmin – toż to fenomen w skali światowej! jak żaden inny parlament!
jak tam potrafi ą się zespolić wszyscy w jedną myśl z mówcą, zanim jesz-

cze tamten zamknie buzię! oni mu ostatnie słowa wyrecytują na znak, że po-
jęli, już przetrawili! to jak żarliwie spełniana msza, rodzący się na nowo ry-
tuał! Jak powiedział Cromwell,

„państwo, wybierając ludzi do służby, nie zważa na ich poglądy! wystar-
czy, że będą służyć mu wiernie! ”

Zaiste, niezwykła to teoria, i prosta jak praktyka!
U nas?
procesowałem się kiedyś o szafę, bubel; sądowy przewód trwał trzy lata 

– bo tyle aż musi się ciągnąć proces oswajania sędziego (sędziny tym razem, 
więc krócej!) z decyzją, którą musiała podjąć!

I bywa, że społeczeństwo jest tylko tłumem ludzi, zbiorowością stłoczo-
ną podług przyzwyczajeń!

ono długo może razem trwać, aż po wieczność, dryfując, posklejane po-
dług racji, niby do gówna tonący.

To nie w parlamencie brytyjskim, gdzie nie powiem – też kłócą się! bo ży-
cie wymaga ruchu! bo Panta rhei!

Ale jest i entuzjazm dla mówcy, jeśli ten niegłupi.

6.

W latach sześćdziesiątych nie mogłem zatrudnić się nigdzie; to przez 
odium mojego pięknego nazwiska! Nawet i nie wspomnę tu stryjecznych 
braci. Lecz był i Ojciec, który zakładał POW – i jemu już nawet się udało! 
bo dzięki staraniom Związku Inwalidów Wojennych dostał w końcu emery-
turę, siostry się nią podzieliły; tylko ja? musiałem startować prosto z ulicy 
po byle zajęcie; co parę razy udało się przy szlachetnym (przede wszystkim 
dla uczniów) zawodzie nauczyciela, choć i wysługiwałem się ludzkości jako 
kaowiec, nauczyciel tańca, przewodnik po morzach Czarnym i Bałtyku, z któ-
rych w każdym co najmniej raz się utopiłem, bo szedłem pierwszy sprawdzić 
dno, by podopiecznych uchronić! a potem i jako II magazy nier w Spółdzielni 
Kosmetycznej „Izis Warszawianka” wysłużyłem lato…
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W końcu, już całkiem bez nadziei na coś stałego, udałem się do Urzędu 
Zatrudnienia na Karowej!

I widzę – hm, Paniusię całkiem, ale to całkiem Niczegowatą! Od razu 
przyrzekam sobie – będę szczery!

– Jak dostanę pracę, to przyjdę po panią tu i zaproszę na całonocny dan-
sing obok! (Hotel Bristol!)

Zareagowała:
– a co ja tu mogę? betoniarz -zbrojarz? spawacz do Huty Warszawa? pew-

nie brak uprawnień!
– spawacz teorii z praktyką – tak, to ja jestem!
– a jeszcze coś pan umie?
– pisałem listy i referaty, choć nie partyjne! o poezji tatrzańskiej też nie-

coś! o prozie zamiast poezji, jak to Ogary poszły w las!, a że szybko nie wróciły, 
wyrzucili mnie ze studiów wtedy, bo jak się już za coś zabiorę, to serio!… o, 
i pisałem o dramatach Szekspira, już na pierwszym roku!

– a sam ten Szekspir to o czym pisał?
– już nie pamiętam, z butelką wina Mistella siedziałem na beczce w Dzie-

kance i pisałem! referat spodobał się, choć nikt nie zrozumiał!…
– o, już mam! jest coś dla pana – stylista! może być?
– stylistą to ja jestem urodzony, ale czy chodzi o stylisko do grabi? co gra-

bią tylko do siebie! a może do młotka? albo i broń Boże do sierpka i młotka?
– bierze?!
– już wziął!!
I tak, szczęśliwie, zacząłem ustabilizowane życie nowe, w pewnej komór-

ce fi lmowej, o profi lu technicznym, a ściśle mówiąc instruktażowym, bo mia-
łem pokierować sekcją fi lmów, takich do produkcji różnych rzeczy, prostych 
i pokomplikowanych, czyli wszystkich jakie są, też i przewodniczyć komisji 
do zakupu fi lmów zagranicznych w tej branży, przy udziale oczywiście fa-
chowców; ja miałem zapewnić tylko piękny styl Protokółu zakupu. Czyli jak 
należy wyprodukować łyżkę do jedzenia, młotek do młotkowania, spowodo-
wać, by z kastofl a (kartofel, ziemniak!) wyrosła kartofl a/kartofel! a choćby 
i banan prosty, w przeciwieństwie do zagiętego, obraźliwego zdaniem nie -
k tórych pań – mógłbym ja i dziś popracować sobie w Komisji Europejskiej 
UE, i nie za taki piniądz!!

I spisywałem protokoły z posiedzenia, i nie było odwołań. A do Komisji 
zapraszałem samych tylko mądrych ludzi. Nawet i bardzo mądrych.

Aż w trakcie pewnego posiedzenia, szeptem:
– A jak się nazywa ten pan, tam w cieniu?
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– Toż to inżynier Kamiński, ten autor…
– A imię?
Ten właśnie pan Kamiński!
w moim łebku już niby zaskoczyło coś! ale nie do końca; choć i skojarzyło 

się z książką, której sam nigdy nie przeczytałem, może i nie zrozumiałem 
dotąd! ale mi ją czytano! zaczerwieniłem się jak burak, choć też w cieniu, 
a miałem już te swoje trzydzieści lat…

– a pan to z których inżynierów niby? odezwał się Pan Inżynier, 
ów z  cienia;

– a ja nic… ja tylko inż ynier honoris causa jestem, jak to teraz mówią! zaczer-
wieniłem się jeszcze bardziej

– …ale pana zdanie, Panie Inżynierze, zawsze uznam za ważne, bardzo 
ważne!!

Kiedy wspominam dziś, nawet i opowiadam to komuś, mojej na przy-
kład pani Fryzjerce, bo ona czymś zawsze trochę zdenerwowana, więc i żeby 
mi ucha nie przycięła zamiast –

– …i wie pani, aż wstyd powiedzieć, że do tamtych „Kamieni…”, bo się 
pani pewnie domyśliła, że to był on, że tacy dziś różni, niby to w inten-
cji i uwzniaślacze, podopisywali tym dzielnym Chłopakom i Dziewczynom, 
na wzór których starałem się wyrosnąć, podopisywali cechy różne, skłonno-
ści z rodzaju lgbtpede, dla uszczęśliwienia niby współczesnej młodzieży!

– to teraz tak można!? oburzyła się Fryzjerka, o mało mi ucha nie obcięła
– no bo teraz jest wolność, już wszystko można! antynorma panuje nad 

normą. Bellini by się uśmiał!

7.

Idziesz na spacer, jak choćby po ostrzyżeniu, trzymaj głowę wysoko! 
Trzymaj i ciesz się, że ją jeszcze masz, no i czynne uszy.

Trzymaj ją w myślach, lecz oczami patrz szeroko po ziemi.
I Panta rhei!
I Primum vivere, deinde philosofari.
A potem to niech już zadziała tylko dyrektywa Mistrza Julka: niech ż ywi 

nie tracą nadziei!
I najważniejsze to, gdy idziesz, byś nie nadepnął nikogo.
Bo możesz tam spotkać mrówkę – dokąd ona idzie? co zamierza? nie 

wiesz; a i kim ona będzie jutro? pojutrze? kto wie!
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Poza tobą, w czasoprzestrzeni, gdzie zanurzony jest wielki świat –
a światem rządzi fi zyka, taka czy siaka, lecz każda z nich może, jak tylko 

zbłądzisz, przyśniesz na chwilę, we własnych gdzieś celach ruszyć z kopyta – 
w coraz to nowe świata sfery; i szybciej to od ciebie chodzi, i po zagiętej pro-
stej, tak że zdarza się i zapędzić gdzieś na koniec Wszechświata. Taka to już 
bywa ich Właściwość.

Ty zaś, człowieczku, pamiętaj, zawsze masz iść w jedną stronę, pod Górę!
za każdym krokiem wspinaj się o jeden stopień wy żej, pod Górę!!
Może i gdzieś dojdziesz, albo po drodze przypnie ci się coś do kieszonki, 

jakieś dobre słowo, ot, wrzuci je ktoś na odlew –
bo życie to chytra sztuczka: raz kładziesz się z poczuciem słuchu, a rano 

znów głuchniesz! zawsze musisz być na wszystko przygotowany!
I tak każdego dnia życie zaczynasz od nowa
jeśli do ostatniej chwili czujesz, że żyjesz – to wygrałeś!
A inne sfery tam niech sobie płyną i płyną wciąż!
w życiu jest jak w wędrówce każdej, co z Wyobraźnią się zdarza, to twoje!

30 czerwca 2016

Jacek Pankiewicz
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Konrad Sutarski

Moje literackie żniwo

Pomyślny wydawniczo był dla mnie okres kończących się właśnie ostatnich 
dziesięciu miesięcy. Sopocki „Topos” opublikował w grudniu nowy tom mo-
ich wierszy, noszący tytuł „Jakkolwiek już późno”. Z kolei w marcu, w Buda-
peszcie – gdzie od lat mieszkam – jedno z tamtejszych wydawnictw wydało 
studium historyczne „Polska i Węgry jako przedmurze chrześcijańskiej Eu-
ropy w dawnych wiekach i dziś”, przy czym studium to ukazało się nie tylko 
w języku polskim, ale i w tłumaczeniu na język węgierski („Lengyelország és 
Magyarország a keresztény Európa védőbástyái a múltban és jelenben”), nota 
bene jako wynik translatorskiej działalności mojego syna, Szabolcsa, znanego 
już tłumacza polskich tekstów literackich), w postaci dwóch niewielkich, ale 
estetycznie wyglądających książek. Trzeci (czy może w tej sytuacji czwarty) 
tom to plon wydawniczy jednocześnie dwóch instytucji: budapeszteńskiego 
„Magyar Napló” i lubelskiego „Akcentu”, które dwujęzycznie, z dwoma nu-
merami ISBN, przekazały czytelnikom węgierskim i polskim esej „Powięk-
szanie ojczyzny” („A haza kiterjesztése”, też w przekładzie syna). Wreszcie 
październik był miesiącem pierwszej, galowej prezentacji antologii poezji 
europejskiej (w intencji powszechnej zgody), noszącej tytuł „Zieleni się drze-
wo pokoju”, przygotowanej wspólnie przez Sulechowski Dom Kultury im. F. 
Chopina i Ofi cynę Wydawniczą Uniwersytetu Zielonogórskiego – a przyta-
czam ten fakt jako jeden z dwójki redaktorów tego tomu i jeden z jego poetów 
autorów. – Po owym wyliczeniu już tylko wspomnę, że w roku ubiegłym 
napisałem jeszcze podręcznik „Historia Polski wraz z węgierskimi powiąza-
niami” na zamówienie Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej na Węgrzech i pod-
ręcznik ten, po zatwierdzeniu przez węgierskie Ministerstwo Zasobów Ludz-
kich (posiadające Sekretariat Stanu ds. Oświaty), wszedł teraz we wrześniu 
do szkolnego obiegu. Ów tekst historyczny – stanowiący nowość tematyczną 
zarówno na Węgrzech, jak i w Polsce – poszerzyłem następnie o jedną trzecią 
i w tej postaci został on już przełożony na język węgierski – w ciągu najbliż-
szych miesięcy ukaże się tam jako książka powszechnego użytkowania.

Z owego plonu przytoczę tu dwa pierwsze zdania wstępne ze stu-
dium „Polska i Węgry jako przedmurze…” i fragment eseju „Powiększanie 
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ojczyzny”. Ponadto w dziale Poez ja w niniejszym numerze „Podglądu” znaj-
dują się moje wiersze, w tym trzy z tomu „Jakkolwiek już późno”.

Ze studium „Polska i Węgry jako przedmurze…”

Od dawna znane i powszechnie przyjęte jest twierdzenie o duchowym po-
krewieństwie, o wielowiekowej, „odwiecznej”, niespotykanej gdzie indziej 
na świecie przyjaźni narodów i państw: polskiego oraz węgierskiego, o udzie-
lanej sobie wzajemnie pomocy w sytuacjach trudnych. W przeciwieństwie 
do tej ogólnej wiedzy nie przeszedł do zbiorowej świadomości i nie utrwa-
lił się – z punktu widzenia historii Europy jeszcze ważniejszy – fakt drugi, 
mianowicie, że zarówno Polska, jak i Węgry były – choć nie zawsze w tym 
samym czasie i nie zawsze wspólnie – przedmurzem chrześcijańskiej Europy 
Zachodniej przez całe wieki dawne i takim są w dużej mierze ponownie i dzi-
siaj – jakkolwiek nie zdobyły one za to uznania Europy ani wówczas, ani nie 
zdobywają go także teraz.

Z tomu „Powiększanie ojczyzny”

( fragment początkowy)

Przybyłem do kraju za górami i zamieszkałem w nim – jak gdybym dokonał 
tego wczoraj, ale z biegiem czasu coraz bardziej zacząłem odnosić wrażenie, 
że musiało to nastąpić dużo wcześniej, być może nawet przed wiekami. Po-
czątkowo niewiele wiedziałem o nim i o jego mieszkańcach, ale odczuwałem, 
iż wyjeżdżając z mojej starej ojczyzny, mogłem osiąść tylko tu.

Kraina, do której się przeniosłem nie leży daleko od moich rodzinnych 
ziem, znajduje się jednak za wspomnianymi, rozległymi górami i jest na tyle 
oddalona, że wydawała mi się niezwykle egzotyczna. Rosną w niej takie sady 
i dojrzewają takie owoce, o których uprzednio myślałem, iż istnieją tylko 
gdzieś, gdzie słońce może nigdy nie zachodzi, i o których mówi się w moim 
dawnym języku jak o niebieskich migdałach, o czymś z kręgu fantasmagorii. 
Poza tym gdzieś, prawie na środku tej krainy, znajduje się ogromne jezioro, 
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które ludzie miejscowi nazywają morzem, bo zajmuje dużą część ich terenów. 
Bywa ono w lecie tak gorące, że kiedy wszedłem do niego po raz pierwszy 
– i mogłem iść, iść daleko, bo woda cały czas sięgała mi to po pas, to znów 
tylko po kolana, a gdy była wreszcie aż po szyję i odwróciłem się twarzą 
ku brzegowi, ledwo go już dostrzegając – to czułem się jak w przygotowanej 
do kąpieli olbrzymiej wannie. Niech jednak Bóg strzeże człowieka, który nie 
zdążyłby wydostać się z tego jeziora przed nadejściem burzy, zalewany krót-
kimi, ale jakże wysokimi falami oszalałej nagle wody. Są tu, w całym tym 
kraju, także prawdziwe gorące źródła, nie gejzery, a podziemne zbiorniki, 
już wykorzystywane, bądź jeszcze czekające na odkrycie, o właściwościach 
leczniczych tak wyśmienitych, zwalczające tak wiele przeróżnych chorób, 
że aż zacząłem żałować, iż nic mi nie dolega. No i wreszcie ludzie, z który-
mi po przybyciu zacząłem się spotykać, poznawać ich i razem z niektórymi 
pracować. Zauważyłem u nich wiele przymiotów i cech odróżniających ich 
od moich rodaków, jakkolwiek i sporo podobieństw. Mają twarze dość krągłe 
(choć może nie wszyscy) – a nie pociągłe, do których byłem przyzwyczajony 
– i ciemne, proste włosy. Są niższego wzrostu, bardziej za to krępi, barczyści. 
Nogi mają silne, nieco pałąkowate, jak gdyby z koni nie zsiadali. Wszyscy 
oni zdawali mi się przy tym bardzo serdeczni i bezpośredni w obcowaniu 
z przybyszami, co było miłe, jakkolwiek i w moim starym kraju też nie można 
było narzekać na ludzką nieczułość. Według tutejszych zwyczajów języko-
wych szybko przechodzi się na ty i wchodzi w zażyłość tak bezpośrednią, 
o jakiej u dawnych „nas” nie było mowy. Wszak kiedy żyłem i pracowałem 
jeszcze w mojej starej ojczyźnie, pamiętam, że ludzie, nawet mieszkając obok 
siebie i pracując jeden koło drugiego, często całymi latami nadal zwracali się 
do siebie per pan, per pani.

Dobrze mi tu było z tymi wszystkimi nowościami, tym bardziej że przy-
jechałem dla pewnej kobiety, którą zabrałem najpierw do swojego kraju, 
potem jednak na jej prośbę zgodziłem się na osiedlenie w jej stronach ro-
dzinnych. Byłem zresztą wtedy na tyle młody, że – jak pamiętam – wiodła 
mnie także chęć doznania niesłychanej życiowej przygody. Nie przyjechałem 
zatem, aby uwolnić się z oków jakiegoś reżymu, jakiejś dyktatury, bo prze-
cież zwykle żyjemy w ich uścisku, niezależnie od tego, jak nazywa się nasze 
państwo i jakie nazwiska – często i pseudonimy – noszą „nasi” dyktatorzy 
i tyrani (którzy najczęściej mówienia o nich, że są „nasi”, żądają). Owi wład-
cy, nieograniczeni zresztą, zazwyczaj nie w naszych krajach żyją, a w cen-
trach większych imperiów, którym nasze państwa i narody zostają wcześniej 
czy później podporządkowane. Powtarzam wobec tego: nie przyjechałem tu, 
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aby wyswobodzić się spod czujnego oka reżymowej tajnej policji kraju ro-
dzinnego, bo przecież analogiczna sieć służb bezpieczeństwa publicznego 
znajdowała się także tutaj, i o ile tam żyłem pod anatemą z powodu swojego 
pradziadka skazanego po upadku powstania narodowego – z łaski ówczesnej 
dyktatury – jedynie na zsyłkę na całe lata do dzikich głębi imperium, i z po-
wodu ojca – już bez prawa łaski, którego wtedy nie stosowano – zastrzelone-
go gdzieś daleko na wschodzie strzałem w potylicę i pochowanego w grobie 
masowym, to z kolei tutaj, w tym drugim kraju – już mnie samego – wielo-
krotnie skazano na śmierć za udział w rewolucji i w powstaniu, mordowano 
na rozkaz miejscowych sługusów tegoż samego imperium, choć parokroć 
także i ułaskawiano w ostatnim momencie, kiedy przebywałem w celi śmier-
ci, a karę zamieniano na długoletnie więzienie. Jak widać, pod względem 
charakteru dyktatury nie było istotnej różnicy pomiędzy krajem nowym a sta-
rym. Tutaj, jeżeli dobrze mi było, to dlatego, że przeniosłem się nie ze wzglę-
du na imperium i tyrana, lecz dla pewnej kobiety.

Konrad Sutarski
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Przekłady Anny Bańkowskiej

Robert Burns

Stare dobre lata
(Auld Lang Syne)

Czyż pamięć dawnych druhów ma
Na zawsze zgasnąć w nas?
Wspomnijmy dziś przyjaciół krąg
I tamten szczęsny czas.
Za stare, dobre lata więc
Pijemy wszyscy wraz,
Wznosimy puchar naszych serc
W świąteczny, szczęsny czas.

Wychylisz kielich swój do dna,
Wychylę swój i ja,
Spełnimy toast z głębi serc
W świąteczny, zbożny czas.

Biegaliśmy po stokach wzgórz,
Stokrotki rwąc wśród traw,
Lecz wiele dni minęło już
Od starych dobrych lat.

W strumykach od porannych zórz
Brodziliśmy po pas,
A dziś odmęty groźnych mórz
Od siebie dzielą nas.
Za stare dobre lata więc,
Wypijmy wszyscy wraz
I wznieśmy puchar naszych serc
W świąteczny, szczęsny czas.

Połączmy łańcuch naszych rąk,
Niech przyjaźń wiecznie trwa,
Wypijmy wina tęgi łyk
W świąteczny, szczęsny czas.
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Hillaire Belloc

Świąteczne życzenia

Niech wrogów mych wydusi trąd!
Wesołych Świąt. WESOŁYCH ŚWIĄT!

Przełoż yła Anna Bańkowska

________

Robert Burns (1759-1796) – najwybitniejszy narodowy poeta szkocki, pre-
kursor romantyzmu, którego pamięć Szkoci zwykli czcić narodowym świę-
tem i ceremoniałem wypicia whisky przed pomnikiem poety. Należał do gro-
na poetów wiejskich, opiewających uroki prostego życia i szczęście rodzinne. 
Jego wiersze niemal zupełnie pozbawione są wzniosłych dywagacji, wycią-
gając proste, chłopskie prawdy życiowe z pospolitych zdarzeń dnia codzien-
nego. Mottem jego twórczości była łacińska sentencja „Amor vincit omnia” 
(Miłość wszystko zwycięża).

Urodził się w Alloway w Ayrshire w Szkocji, w ubogiej rodzinie rolniczej, 
rodzice zadbali o jego dobre wykształcenie. W 1783 zaczął pisać poezje w tra-
dycyjnym stylu, w rodzimym dialekcie Ayrshire. Wiersze były lokalnie dobrze 
przyjmowane i w 1786 miejscowa drukarnia w Kilmarnock wydała tomik 
„Poems”. Burns zyskał dzięki temu natychmiastową sławę i zaczął być czę-
stym gościem na salonach. Spędził m.in. kilka lat w Edynburgu. Sławie nie 
towarzyszyło bogactwo, w związku z czym poeta musiał powrócić do pracy 
w gospodarstwie. To także nie przyniosło mu spodziewanych zysków, więc 
w 1789 roku rozpoczął pracę jako urzędnik rządowy do spraw ceł i akcyzy. 
Zmarł w wieku lat 37 w wyniku dolegliwości sercowych, które były skut-
kiem ciężkiej pracy na roli od dzieciństwa. W krótkim czasie po jego śmierci, 
do wdowy po nim i dzieci zaczęły z całej Szkocji spływać pieniądze na utrzy-
manie – dowód docenienia poety przez społeczeństwo.

Pamięć Burnsa jest czczona na całym świecie przez kluby jego miło-
śników. Data jego urodzin to nieofi cjalne narodowe święto Szkotów i osób 
o szkockich korzeniach, obchodzone poprzez tzw. Burns suppers – wieczorki 
burnsowskie. „Auld Lang Syne” (1788) to najpopularniejsza pieśń szkocka 
z tekstem Burnsa. Jest tradycyjnie śpiewana w wigilię Nowego Roku (zwaną 
przez Szkotów Hogmanay).
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Hilaire Joseph Pierre Belloc (1870-1953) – pisarz angielski pochodzenia 
francuskiego, przedstawiciel nurtu katolickiego w literaturze angielskiej. Był 
autorem 153 książek, m.in. szkiców podróżniczych („The Path to Rome”, 
1902, powieść autobiografi czna), powieści politycznych („Emmanuel Bur-
den”, 1904; „A Change in the Cabinet”, 1909), a także biografi i Dantona, 
Robespierre’a, Napoleona (1932), Cromwella (1931), „Joan of Arc” (1929), 
„Survivals and New Arrivals” (1929), „Wolsey” (1930), „Richelieu” (1930), 
„Cranmer” (1931), „The Post -Master General” (1932), „Charles the First” 
(1933).Do jego poezji należą: „The Bad Child’s Book of Beasts” (1896), „Col-
lected Poems” (1924). Był również autorem satyr. Papież Pius XI odznaczył 
go Krzyżem Wielkim Orderu Świętego Grzegorza Wielkiego w uznaniu jego 
zasług dla katolicyzmu.

(Oprac. red.)
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Przekład Katarzyny Boruń -Jagodzińskiej

Jakub Deml

Po zachodzie

Biel żyta przed skoszeniem
pod niebem ciemnym, tępo rozżarzonym –
o trwogo tej, która rodzi, nagle posiniałej!
drzewa tego wieczora, przerażonego
drganiem światła na wodach i niebie
i we wzroku,
są cieniami znudzonych kochanków, rzuconymi
z zatrważającą wiernością
na mur Nieskończoności.

_______
Jakub Deml (1878 Tasov  – 1961 Třebíč) – czeski poeta, prozaik i tłumacz. 
Ksiądz katolicki. Na język polski tłumaczony przez L. Engelkinga, A.S. 
 Jagodzińskiego, A. Czcibor -Piotrowskiego.
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Przekłady Danuty Cirlić-Straszyńskiej

Stevan Tontić
z tomu Codzienny koniec świata*

Objawienie

Lipiec, 1968.
Wyszedłszy o północy z miłosnego gniazda,
Unoszony triumfalnie eksplodującym miłosnym szczęściem,
Ruszyłem przez plac pod przepysznymi koronami
Rozkwitłych, pachnących lip
Do swego sublokatorskiego pokoju.

Gwiaździste niebo nade mną,
Prawo miłosne we mnie.

Gdy tak szedłem z podniesioną głową,
Rozgwieżdżona otchłań w górze
Pociągnęła mnie i wstrząsnęła –
Przeżyłem nagłe objawienie:

Nad tymi drzewami, nade mną,
Nad tym miastem i tym niebem,
Poza majestatem samej Natury,
Krystalicznie jasnego Wszechświata,
Absolutnie nie istnieje Absolut,
Naczelny Wódz ani Pan Bóg.

Można być wolnym i szczęśliwym!

(Utopia w której krył się nakaz
Buntu z dawnych studenckich dni
Wobec absolutyzmu wszelkiego Zwierzchnictwa).

________
* W numerze 3(6)2016 „Podglądu” z przyczyn technicznych (niezawinionych przez re-
dakcję – przyp. kbj) zakradły się pomyłki w wierszach Stevana Tonticia, dlatego utwory te 
publikujemy ponownie. Przepraszamy – Redakcja
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Do swojej izby wróciłem oszołomiony,
Czasem tylko dotykając stopami gruntu.

Dzisiaj, z doświadczeniem końca świata,
Nogi mi się plączą jak podcięte.

I tylko z rzadka bezwładnie wpadam
W bezdenny gwiaździsty krater.

Za blisko, za daleko

Jeżeli Bóg jest, jakimś cudem, za blisko,
Niebacznie zstąpiwszy do spragnionych serc
Pozbawionych nadziei, poszkodowanych ludzkich stworzeń,
Jego zbyt silna obecność wywoła, jeśli nie pękanie
Zbyt wąskich naczyń, wewnętrzne krwotoki,
To taki zachwyt perspektywą zbawienia, takie święte szaleństwo,
Że najgorliwsi dadzą o sobie znać wezwaniem
Do uroczystego samozniszczenia nędznego rodzaju ludzkiego –
Bo jeśli już istnieje On, to po co wszystko poza tym?

Jeśli Bóg jest za daleko, nieuchwytny, nierozpoznawalny,
Albo w jakimś może decydującym momencie wycofa się
Ze sfer niepodległych Jego władzy,
Życie stanie się porywające w błyskach fl eszów,
A także ikon nowych władców,
Pełne koncertów gwiazd folku, festiwali pornosów,
Występów cyrków na terenach opuszczonych przez Boga,
Zgiełku wieców na cześć uwolnienia od Sądu Ostatecznego.
Tyle że omamiony sławą i nieśmiertelnością
Sprawiedliwość bierze w swoje ręce najgorliwszy bezbożnik
I ścina głowy tych którzy mu odmawiają boskich akredytyw.



116
PODGLĄD — Kwartalnik literacki OW SPP  nr 4 (7) • 2016

Przekłady

Codzienny koniec świata

Kiedy po mnóstwie nieudanych
Lub tylko połowicznie zrealizowanych prób
Totalnego i ostatecznego końca świata
Sytuacja stała się kompromitująca,
Prawie bezwyjściowa,
Współcześni planiści i wykonawcy
Z pomocą najlepszych specjalistów
Rozwinęli i w szczegółach udoskonalili program
Codziennego niepostrzegalnego końca świata –
I wszystko w tym spektaklu poszło jako po maśle.

Nikt końca świata nie bierze na poważnie,
Bo nikogo nie wstrząsa siła potężnych bóstw
Grożących ludziom zdjętym strachem
Ani burza słów à la Hitler, z piorunami.

I kto by się jeszcze dręczył myślą o tym
Poza skazanymi na śmierć i samobójczymi zamachowcami?
Ale oni też o tym tylko szepczą.

Tak ten świat, choć w dziwacznym stanie
Permanentnego końca,
Który stał się strawny i akceptowalny,
Nadal istnieje – zabawny spektakl
Z dobrze opłacanymi aktorami
I super-reżyserem z wojskowo-technicznym wykształceniem.

Cóż, klasyczny koniec świata przepadł,
Ale niektórzy jeszcze mocno wierzą
Wraz z prorokami z małych narodów
(U których każdy kto umarł jest święty)
Że został tylko odłożony do kosmicznego wstrząsu.
Wtedy, po sprawiedliwym wyroku wątpliwości miną
I ten cyrk zniknie za spuszczoną kurtyną.
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Głos, słuch, zbawienie

Było sporo bluźnierców (dziś jest ich coraz mniej),
Którzy twierdzili, że Stwórca człowieka
Sam siebie neguje chronicznym złem
Tego stworzenia

Najrzadziej pojawiają się ci
Którzy w tej rzekomej negacji
Słyszą prawdziwym pozornie absurdalny
Głos Boga, z oddalenia.

Może jedynie oni
Z tak wyostrzonym słuchem
Odnajdą tajne przejście
Do pośmiertnego zbawienia.

Jeszcze by się dało pożyć na tej ziemi

Jeszcze by się dało pożyć na tej ziemi,
Gdyby jaskółki śpiewały co rano,
Gdyby twój język także był śpiewny
I grzesznika jawnie nie oczerniano.

Jeszcze by się dało pożyć na ziemi,
Gdzie dojrzewają winogrona i wino się toczy,
Chlebem pachnie, w domu kobieta czeka
I na słabego patrzą łaskawe oczy.

Jeszcze by się dało pożyć na ziemi,
Gdyby za próg wpuszczano ściganych ze świata,
I gdybyś nie chciał, przeklęty z urodzenia,
Zabić swojego Abla, brata.
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Po latach przymusowej rozłąki

Wydaje mi się, że twoja
Miłość do mnie
Szczyt osiągnęła w latach
Twego wygnania, kochany,
Gdy byłeś dla mnie niedostępny,
A nam tutaj
Nadal głód zagrażał
I tych silnych szykany.

Tak, kochana. Tam się wyrywałem
Z tej zatraty
Myśląc jedynie o tobie,
Pieszcząc cię w każdym moim śnie.
A teraz, gdy z łaski Bożej jesteśmy
Znowu razem, proszę cię, zrozum –
Ten kto poznał jak jest na szczycie,
Winien także wytrzymać na dnie.

Ścięcie wiązu

Dokładnie przed dwudziestu laty
(Jakby się wczoraj działo)
Wielki wiąz na naszym placu
Ścięło i na opał obojętnie porąbało
Dwóch uzbrojonych żołnierzy.

Śledziliśmy pracę piły i siekiery
Ukryci za fi rankami, z boku.
A naszego protestu zabrakło
Ze strachu przed lufami karabinów
Które nas miały na oku.

Tak nasz wiąz upadł.
Jeszcze mnie dziś za nim serce boli.
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Wkrótce po odejściu tych drwali
Mrok zgęstniał i szybko narastał –
Mogło się zacząć ścinanie
Niepożądanych mieszkańców miasta.

Przesłanie tajemniczego odłamka

Z bogatego arsenału pocisków
Akredytowanych do mieszkań plądrowania
Wyróżniłbym odłamek jednego
Który uparcie węszył
W moich papierach i książkach

Pytałem sam siebie bredząc: nos sędziego śledczego
Czy szpicel misji pokojowej?

Dręczył mnie problem tzw. sprawiedliwej wojny,
Żądzy zabijania, zemsty i przebaczenia,
A stały brak Boskiej litości
Nawet zawziętych ateistów wtrącał
W stan głębokiego przygnębienia.

W spokojniejszych chwilach sięgałem po książkę
Prawo, nie zemsta Szymona Wiesenthala,
Aby znaleźć jakąś odpowiedź.

Zwykły dzień

Nareszcie świt.
Chłodzi się powiew świeży.
Umyty jak trzeba,
Wypiłeś swoją kawkę,
Rzuciłeś okiem na ławkę,
I niechętnie wróciłeś
Za biurko „do pracy”
Na którym nic nie leży.
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Liczysz drobne monety
I swoje dni na ziemi,
A będziesz liczył barany,
Kiedy w mrok się zapadnie
Ta kwarantanna.
I znowu całą noc
Rzucasz się na sienniku,
Ty, niedorżnięty
Kogut na śmietniku.

Nieznany głos

Cora częściej odzywa się ze mnie
Jakiś nieznany, obcy głos
Słowami świętych i heretyckich pism,
Mądrymi lub pozarozumowo mrocznymi maksymami
Ze swego podziemnego legowiska.
(Wyraźnie unika patetycznych sloganów z prasy).
Rzadziej wypływa jakąś zapomnianą melodią,
Smutną oczywiście, a nieco weselsza
Mogłaby mnie przecież poderwać jeszcze trochę.

Pojawia się nie tylko w chwilach samotności
Aby rozbić śmiertelną ciszę
(Dowodząc – komu? – że jeszcze żyjemy),
Także w miejscach publicznych,
Aż ludzie oglądają się za mną,
Dziwakiem, który nie wie, gdzie się znajduje,
Bo stracił wymaganą równowagę ducha.

Najgorsze, że lubi wypaczać
(Niby jakiś mrukliwy krytyk)
Sens tego co myślę i mówię,
Usiłując mnie publicznie zdemaskować
Gdy się tylko nadarzy sprzyjająca okazja.
Dawniej burczał przeciw wykroczeniom państwa
I ponurym perspektywom narodu,
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Teraz uczepił się mojej skromnej osoby.
Naprawdę mam już wyżej uszu
Tego nielegalnego, podziemnego sublokatora.

Malutka apokryfi czna ewangelia

Żyjesz po to, by zapisać losem wygnańca
Choćby najmniejszą ewangelię nie tylko na święta.
Nie doczekasz się aureoli ani wieńca
Bo wkrótce nić twojego życia zostanie przecięta.

* * *

Najmniejsza apokryfi czna ewangelia

Wiersze Stevana Tonticia (ur. 1946) najpierw ukazały się w przekładzie Julia-
na Kornhausera w jego antologii młodej poezji serbskiej Tragarze zdań (1982). 
Czas wojny w Bośni przyniósł „otwarte spojrzenie w Cyklopowe oko zła”, 
czyli tom Sarajewski rękopis (1995) w przekładzie Juliana Kornhausera i Da-
nuty Cirlić-Straszyńskiej; zaraz potem pojawił się Tontić w antologii Juliana 
Kornhausera Lament nad Sarajewem (1996), a w roku 2008 w dwutomowej an-
tologii poezji serbskiej, wydanej przez Grzegorza Łatuszyńskiego.

Od tej pory minęło siedem lat, poeta ma już w dorobku kilkanaście tomi-
ków, tom prozy, dwa tomy esejów i Dzieła wybrane (Sarajewo 2009). Najnowszy 
zbiór poezji Svakodnevni smak svijeta (Codzienny koniec świata) to kolejny „uczciwy 
komunikat z serca Apokalipsy”. Na okładce tego belgradzkiego wydania są 
w górnej części pięknie rozkwitłe drzewa, a w dolnej – atomowy grzyb jak 
wielki bukiet piekielnych kwiatów.

Rodzinny dom Tonticia w bośniackiej wsi Grdanovci został zburzony 
podczas wojny, poeta, oderwany od rodziny, osiem lat przebywał na uchodź-
stwie w Niemczech, tłumacząc poezję niemiecką; w 2001 r. wrócił do Sara-
jewa, a wreszcie w 2014 zamieszkał w Nowym Sadzie. Jego wiersze to nadal 
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gorzka poezja tułacza, według którego „jeszcze by się dało pożyć na ziemi”, 
gdyby nie przekleństwo zbrodni Kainowej, gdyby „za próg wpuszczono ści-
ganych” i nie oczerniano publicznie grzeszników. Bo w tak dusznym klimacie 
po prostu nie da się żyć.

W wierszach Stevana Tonticia, niegdysiejszego absolwenta Wydziału Fi-
lozofi i uniwersytetu sarajewskiego, powracają motywy wadzenia się z Bogiem 
– bo jest o co się wadzić, zdaje się mówić poeta, lecz ostatecznie dochodzi do 
wniosku, że świat bez Boga byłby jeszcze gorszy. A przecież dzisiejszą rze-
czywistość nawet w wierszu o miłości do ukochanej żony określa jako dno. 
Nadal nie opuszczają go reminiscencje wojenne, prześladowanie ludzi „nie-
pożądanych”, motyw pnia i siekiery, ostrzału, rzezi. Uchodźstwo i tułaczka 
pozostawiły w jego twórczości trwały, niezatarty ślad. Poeta broni się ironią 
i autoironią: „Nieznany głos” – to jego własny, tłumiony głos protestu; „Zwy-
kły dzień” – za biurkiem do pracy – „na którym nic nie leży”. Obraz pustego 
biurka wydaje się równie smutny jak widok zburzonego rodzinnego domu.

Stevan Tontić to nadal twórca rozpoznawalny, szczery do bólu, jakby 
współczesny serbski gęślarz. Jego apokryfi czna ewangelia cierpienia daje czy-
telnikowi rzadką okazję do głębszej refl eksji nad losem tułaczy niewinnie 
wykorzenionych.

Przełoż yła i notą opatrz yła Danuta Cirlić-Strasz yńska
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Grzegorz Łatuszyński rozmawia

ze Slobodanem Vukanoviciem*
poetą czarnogórskim

Okopani na swoich pozycjach

Grzegorz Łatuszyński: Interesu-
je mnie, jak w tej chwili, po dziesię-
ciu latach niezawisłej czarnogórskiej 
państwowości, wygląda sytuacja 
w środowisku pisarzy, bo kiedy fi na-
lizowałem moją pracę nad „Antolo-
gią poezji czarnogórskiej XX wieku”, 
a było to w pierwszej dekadzie stu-
lecia, głęboki rozłam wśród poetów 
bardzo mi komplikował i utrudniał 
pracę.

Slobodan Vukanović: Sytuacja dalej 
jest bardzo skomplikowana, są dwa sto-
warzyszenia pisarzy, dawne, wywodzące 
się z czasów komunistycznych, do które-
go kiedyś należeliśmy wszyscy, ale kiedy 
jego władze opowiedziały się za utrzyma-
niem ścisłego związku Czarnogóry z Serbią, a nawet zakwestionowały istnie-
nie czarnogórskiej odrębności narodowej, ci z nas, którzy mieli bardziej roz-
winiętą świadomość narodową i którym nie poplątała się historia i tradycja 
czarnogórska z serbską, nie mogli się na to zgodzić i odrzucając dążenia uni-
fi kacyjne wobec historii, literatury, języka i narodu założyli nowe, niezależne 
stowarzyszenie, które opowiedziało się za niezawisłością.

Ale teraz, kiedy od lat już Czarnogóra jest państwem niezawisłym, 
kiedy Serbia nie jest tą Serbią, którą była pod rządami Miloševicia, 
opozycja straciła swoją perspektywę, a tym samym i znaczenie. Czy 
można po wie dzieć, że stała ona się wreszcie normalną opozycją demo-
kra tyczną?

Slobodan Vukanović
w Podkowie Leśnej 2013

Fot. Katarz yna Boruń-Jagodzińska
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Niezupełnie, wprawdzie teraz nikt tam już nie myśli o połączeniu się 
z Serbią, pewnie w tej chwili i Serbia tego by nie chciała, dość ma własnych 
kłopotów, ale z utrzymania swoich wpływów w proserbskich środowiskach, 
w tym również w literackich, nie rezygnuje. Organizowane są różne imprezy 
i festiwale, na które my nie jesteśmy zapraszani, wydawane są antologie, w któ-
rych nie ma pisarzy z naszego stowarzyszenia, tak jakbyśmy nie  istnieli…

Chyba wasza strona postępuje podobnie. Tak jak oni was nie wi-
dzą, wy ich również nie widzicie…

Tak, masz rację, zresztą sam wiesz najlepiej. Kiedy robiłeś swoją anto-
logię, domagano się, żebyś usunął z niej poetów z tamtego stowarzyszenia, 
ale ty się nie zgodziłeś. No i macie w Polsce to, czego my do tej pory nie 
mamy, antologię pełną, apolityczną, w której prezentowani są poeci i z jedne-
go, i z drugiego stowarzyszenia, z jednej i z drugiej opcji. Mnie się to podoba. 
Antologia poezji jednego kraju, robiona w innym, tak właśnie powinna wy-
glądać. Ona nie może wnikać w sfery pozaliterackie, w nasze podziały, swary 
polityczne czy jakiekolwiek inne, bo straci swój sens.

„Słowa, które nie śpią” to na razie jedyna na świecie pełna antologia 
współczesnej poezji czarnogórskiej. To wielka sprawa, powiedziałbym o wa-
dze historycznej, a warszawskiemu wydawnictwu „Agawa”, które ją opubli-
kowało, należy się nasza wdzięczność. Teraz, po latach, już to doceniają u nas 
i jedni, i drudzy.

To by znaczyło, że emocje w środowisku jednak już trochę sfol-
żały…

Niekoniecznie. Urazy z przeszłości pozostały, resentymenty pozostały 
i świadomość ludzi nie zmieniła się jeszcze w jakiś widoczny sposób. Można 
powiedzieć, że obie strony okopały się na swoich pozycjach i tę samą pieśń 
śpiewają dalej.

A poza tym staliśmy się dwiema odrębnymi grupami interesów, konku-
rencyjnymi wobec siebie nawzajem. Szczególnie w relacji z Ministerstwem 
Kultury. Ci, którym ta dwubiegunowość nie odpowiada, wychodzą lub roz-
luźniają swoje związki z jednym i z drugim stowarzyszeniem, ale są to spo-
radyczne przypadki. Ludzie nie chcą być poza stowarzyszeniami, czuliby się 
źle, niepewnie…

A jak w tym wszystkim zachowuje się Ministerstwo?
Wydaje mi się, że stara się równo traktować oba stowarzyszenia. Nie fawo-

ryzuje jednych czy drugich, jeśli idzie o przyznawanie jakichś kwot na działal-
ność czy wsparcie fi nansowe druku książek, a nawet przy obdzielaniu odzna-
czeniami państwowych. Zdarzały się zresztą zabawne rzeczy, choćby takie, 
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że odznaczenia państwowe otrzymywali również ci, co nie uznawali prawa 
Czarnogóry do niezawisłości. Jest to oczywiście irytujące, bo odznaczenia 
brali, pieniądze biorą. To im nie przeszkadza. Ja tego nie rozumiem. Kiedyś 
moralność i honor dla Czarnogórca były sprawą świętą, najważniejszą. Ale 
może to rzeczywiście nie są prawdziwi Czarnogórcy…

Jesteś redaktorem naczelnym „Magazynu Literackiego QUEST”. 
To jest pismo, jeśli się nie mylę, wydawane poza stowarzyszeniami…

Tak. Żeby móc je powołać, musiałem założyć organizację pozarządową. 
Misją tego czasopisma jest prezentowanie czarnogórskiej kultury za granicą 
i współpraca z zagranicą. Ma ono redakcję złożoną z przedstawicieli różnych 
krajów. W większości są to młodzi pisarze. Publikujemy teksty poetyckie 
i prozatorskie zagraniczne, przełożone na język czarnogórski, i teksty naszych 
pisarzy, przełożone na inne języki.

Jest to przykład działalności czy kontaktów, jakie zrodziły się w Czarno-
górze po oderwaniu się od Serbii. Przedtem taka bezpośrednia współpraca 
naszych środowisk twórczych była nie do pomyślenia. Wszystko szło przez 
Belgrad. My nie byliśmy podmiotem w kontaktach zagranicznych.

Nasza literatura znajdowała się w cieniu. Pojawiać się mogła za grani-
cą pod szyldem literatury serbskiej, jak choćby książki Miodraga Bulatovi-
cia, Borislava Pekicia, Mirka Kovača i wielu innych. Dla nich było to wtedy 
prostsze, łatwiejsze, i tak już zostało. W normalnej sytuacji nie musieliby się 
na to godzić.

Podobnie działo się w środowisku muzyków i malarzy. Kariery naukowe 
też łatwiej było robić naszym ludziom w Belgradzie aniżeli tu, na miejscu. 
Teraz to się zmienilo. Teraz różnych form bezpośredniej współpracy śro-
dowisk twórczych mamy coraz więcej. Znajduje ona zrozumienie i poparcie 
w Ministerstwie Kultury. Jest to bardzo ważne dla nas wszystkich. Można 
powiedzieć, buduje naszą tożsamość lub pomaga nam ją odzyskiwać.

A to, że pojawiamy się coraz częściej na światowej scenie czy giełdzie 
kulturalnej jako osobny podmiot, który ma swoje malarstwo, swoją muzykę, 
poezję, choć by dzięki twojej antologii, jest dzisiaj bardzo ważne. Pozwala 
nas poznawać i wreszcie rozpoznawać. Kultura jest tą paletą barw, światłem 
i werniksem, co wydobywa głębię obrazu.

Bo kiedy wszystko jest szare, ginie w szarzyźnie.
________
* Wywiad pochodzi z książki Grzegorza Łatuszyńskiego Czarnogórskie klimaty 
– w oglądzie literackim i dziennikarskim, która ukaże nakładem Ofi cyny Wydaw-
niczej „Agawa”.
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