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Opowiadania
Obstalunek
Przez długi czas nie mogłem rozgryźć sprawy; krążyłem wokół niej i nic mi nie
przychodziło do głowy. Byłem zawiedziony, bo kiedyś zajmował stanowisko zbliżone
do mojego. Nie takie samo, lecz porównywalne: wówczas wyrzucał z siebie
heterogeniczne sądy, burzycielskie mniemania, wtedy coś nas łączyło, choćby
wspólna membrana.
Mogliśmy przerzucać się tożsamymi przekonaniami, a nasze nocne dyskusje
kończyły się, zanim na dobre zaczęły, bo o czym mieliśmy gadać, gdy oboje
zachwycaliśmy się tymi samymi książkami, lekturą wymagającą skupienia,
dokładnego obeznania w dziejach literackiej ciągłości, w ich przypływach i
odpływach, nawrotach i poniechaniach, w tej wibracji znaczeń falującej od czasów
najdalszych po obecne: niezależnie od nas, prawie legendarnie.
Byłem rozczarowany jego zmianą, bo przecież dawniej wierzyliśmy razem, ufaliśmy
sobie, zakładaliśmy wspólne pisanie, jednak nic z tego nie wyszło, bo nasze kontakty
i myślowe drogi straciły sens: rozjechaliśmy się, on szukać pracy w pobliskiej,
większej dziurze z perspektywami, ja wyruszyłem w oczadziałą pogoń za
początkującą, lecz już zmanierowaną poetką, za dziewczyną mimo to niepodobną do
innych.
Na próżno łaziłem za nią trop w trop, starałem się jej przypodobać, wkraść w łaski,
postępować tak, by zwróciła na mnie uwagę. Zrazu planowałem zostać jej
totumfackim, niegroźnym dworzaninem, by później, gdy już oswoi się ze mną, gdy
przywyknie i zacznie mnie tolerować, tym śmielej wejść w sam środek otaczającego
ją wianuszka przyszłych luminarzy, zwyczajnych megalomanów przekonanych o
swojej niepowtarzalności, siedzieć z nimi w kawiarni, pić espresso wśród ożywionych
dysput.
Bez powodzenia; traktowała mnie z góry. A choć na prawo i lewo serwowałem
aprobujące uśmiechy i potakiwania, to przymilające się wysiłki, jakieś natrętnonieśmiałe próby zasygnalizowania obecności, wszystkie te mimiczne wtręty spełzały
na niczym, odnosiłem więc wrażenie, iż między tymi bufonami sterczę na doczepkę:
jak persona non grata, drewniany kołek lub niepotrzebny mebel.

*
Niekiedy korespondowaliśmy. Przebijaliśmy się niepowodzeniami, donosiliśmy sobie,
co i jak. On pisał, że mu ciężko, że tyra za trzech, a zarabia ledwie na połówkę bez
korniszona, ja, że nic się nie dzieje i nie ma o czym gadać. Nic o czytaniu, gasnącej i
systematycznie odwlekającej się przyszłości arcydzieł, jakby te tematy przestawały
być dla nas ważne.
I fakt: przestawały. Mnie, odepchniętego przez poetkę, rzuciło w stronę felietonowego
przekomarzania, w zbieranie owoców podróży po sobie, w częste przebywanie poza
domem, spędzanie czasu w delegacjach, hotelach i na walizkach, w poznawanie
tego i owego, bez robienia romantycznych planów; spontanicznie, ad hoc.
Z nim natomiast stało się inaczej: gdy w trakcie jednej z delegacji odwiedziłem go,
zauważyłem, że utknął w codzienności namiętnych intryg. W końcu zamarzyły mu się
domowe obiadki, zapolował na coś przyziemnego, lecz urodziwego do leżakowania,
a po dokonaniu technicznego przeglądu awaryjnych bab, wybrał najmniej szkaradną i
ochajtnął się po kryjomu.
W wyniku czego wyłysiał na intelekcie, bo od kiedy przestał być singlem, zapadł się
w sobie: a to rozwodził się o szefie, a to przeszkadzała mu słona zupa i tak drałował
po nieszczęściach uciekając w milczenie, w kontemplacyjną ciszę, w symulowanie,
że jest szczęśliwy do bólu.
A ostatniego dnia, kiedy żegnaliśmy się i wyglądało na to, że rozmawiamy po raz
ostatni, powiedział: wybacz, ale choć śledzę, co publikujesz, to sądzę, że tak się nie
mówi! tego się nie czyta! Za dużo belferskich wytyków, dydaktycznego wyposażenia
w postaci wskaźnika, poziomicy, suwmiarki, cyrkla i linijki do bicia po łapkach.
Dodał, że jak już piszę te swoje smęty, choćby o upadku kultury, to powinienem
zaznaczyć, o jakiej kulturze mowa, lokalnej czy zagranicznej, powinienem zejść na
ziemię i nudzić prościej, bo kiedy mnie sylabizuje, to mu się kitwaszą pojęcia z
wyobrażeniami; nigdy nie wie, czy bredzę na serio, lub czy dworuję z niego i jak ma

stwierdzić, com spłodził: operetkowy dramat, powiastkę dla niewidomych okulistów,
no i komu to plaży, dla kogo bajtluję i czy mnie podniecają ciemne strony życia.
Poza tym wytknął mi, że stosuję za dużo metafor i słów nawalonego pochodzenia,
uprawiam głównie żonglerkę, językowe zbytki, barokowe pląsy, a na dodatek
używam przedawnionych fraz, które są ni w pięć ni w dziewięć, co przyzna większość
literatów. Jak chcesz, to pisz tą metodą, ale nie narzucaj jej innym.
Bez urazy, dorzucił, może komuś podchodzą tego typu wolne numery, lecz na ogół
jest to nudziarstwo bez przyszłości i głębszej wymowy. Im prędzej dam sobie siana i
przejdę na owies, tym łacniej przyjdzie mi się uporać z faktem, że na własne
życzenie skazałem się na frustrację und brak zrozumienia.
Udzielił mi też rady, bym przestał nawijać furt o cierpieniach i rozterkach, bo to go
dołuje, nie ma ochoty myśleć o nich, a ja na grandę wpycham mu te poparzone
refleksje, zmuszam do niewczesnych namysłów, gdyż jak po dniu przy tokarce siada
do lektury, to nie chce mordować sobie pały jakimiś przekwitami formy, supozycjami,
niuansami, egzystencjalnymi anoreksjami, tylko od razu i konkretnie pragnie mieć
jasność, o co biega, tak, a tak, tu poszedł, tam zaszedł, bez opisów przyrody i
humanitarnych ściem, kawa na ławę. Domaga się precyzyjnego określenia sytuacji:
jakiejś instrukcji zachowania, totalnej podpowiedzi, ma płakać czy śmiać się jak
zombie nad trumną.
Czego ode mnie oczekuje? Tego mianowicie, bym mu spłodził jakiś poczciwy
kawałek do żucia. Dla odmiany coś przyjemnego i niech to będzie dla wagonowych
ludzi. To ich kręci, tego chcą w obiad, na kolację i zamiast mleczka do kawy. A nie
wzniosłych bajań o skomplikowanej rzeczywistości. Chcą wytchnienia, zapomnienia
o Bożym półświatku. Ich marzenie, to uchachać się po całości, bo kiedy od bladego
świtu muszą zasuwać przy taśmie, kiedy od upojnego rana wiedzą, że znów czeka
ich kieracik, to ani sił, ani ochoty nie mają na intelektualne brandzlowanie powietrza.
Ja na to, że już Feynman rzekł: Bardzo łatwo krytykować to, co ktoś już zrobił i
wyrokować, co powinien był zrobić. I, wystaw sobie, miał cholerną rację, gdyż dzieło
literackie nie jest szczegółowym raportem policyjnym, a tekściarz nie pełni w nim roli
stójkowego, protokolanta czy nawigatora. Nie ma przepisu, by autor podawał
wszystko „na tacy”, wtykał czytelnikowi namiary na prawidłowe pojmowanie treści:

musi zostawić mu jakiś niełopatologiczny margines, uwierzyć, zaufać, że ma
wyobraźnię zdolną do samodzielnego rozszyfrowania utworu.
Jednocześnie przyznałem mu częściową słuszność: przyznałem, że skoro klient ma
zawsze rację, to trudno i darmo, niech będzie, co ma być, wezmę problem na klatę i
jako usługowa firma, postaram się dostrzec, co można z tym fantem zrobić.
Zatem kiedy odwiedziły mnie transy i olśnienia, nadałem sprawie bieg: z impetem
staranowałem klawiaturę i na ośle pożyczonym od Muzy pojechałem po bandzie:
wybabuliłem telegraficzne zdanie. Układne, swobodne, oczyszczone z refleksji,
niemędzące i na zawziętym luzie. A zachęcony jego lakonicznością, poszedłem za
ciosem i strumień krótkich zdań przekolebał mi się z globusa na ekran.
Były zgodne z jego zamówieniem: na golasa i zrozpaczone niczym podmiot wyzuty z
orzeczenia; bez przydawek, wolne od opisów przyrody, wartkie i potoczyste jak
bobslejowa jazda bez trzymanki. Byłem dla siebie pełen podziwu, bo ów tak byczo
rozpoczęty wątek - zresocjalizował się, odmienił, a pod moim oszalałym palcem
nabrał cech zerojedynkowych. Ale już po pierwszym jego akapicie straciłem zapał do
dalszego sztrykowania: oblazły mnie poprzednie wątpliwości, bo choć czytelnik mógł
być wreszcie usatysfakcjonowany, to mnie zemdliło.

Spacerkiem po księgarni
Omówienie pewnego dzieła
Staraniem entuzjastów „Wiedzy Chodnikowej” powstała na naszym wydawniczym
rynku nowa, lecz już obiecująca oficyna. Nazywa się ona Biblioteka Problemów
Odpadowych, a jej założeniem jest popularyzacja nauki.
Już pierwsza jej pozycja wzbudziła zainteresowanie czytelników. Jest to historyczny
przewodnik po królestwie zwierząt. Ale myliłby się ten, kto by chciał znaleźć w nim
opis zwierząt standardowych. Tego rodzaju stereotypowe organizmy są umieszczone
w słownikach i encyklopediach innych wydawnictw.
Autorzy omawianej pracy koncentrują się na formach niebanalnych, ze wszech miar
dziwnych i jakże mało poznanych. Np. na wniknięciu w ekscentryczne losy Kangura
Plecakowatego.

To oni - w wyniku długoletnich badań - rozszyfrowali język Kangura P. i dokonali jego
podziału na zwyczajny, używany w trakcie mózgowej erekcji i nadzwyczajny,
stosowany po akcie płciowym z figurami.
To
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Sromotnikowych,

jednoskrzydłych owadach mających wypadowe bazy za kaloryferami. To dzięki nim
otworzyły mi się oczy na rzeczywisty świat Makrelownic Zbrojnych. Im też
zawdzięczam poznanie tajników życia Beznosych Słonic. A także poznanie
przypuszczalnych faktów z życia zwierząt występujących poza najdalszą galaktyką.
Naukowcy zatrudnieni przez wspomnianą oficynę ustalili, że Kangur P. nawiedził
nasze strony przybywając w towarzystwie Kwarcianych Ziemniaków. Jak o tym
świadczą zagubione zdjęcia satelitarne oraz inne źródła, wzrostu był wielgachnego,
futro miał gęste, a dolne kończyny zakończone gustownym kopytkiem.
Z powodu nieprzystosowania do życia na małym terenie, zmniejszył swój wygląd, bo
gdzie się nie położył, tam zewsząd wystawał. Sprytnie zaadaptował się do nowych
warunków i na dzień dzisiejszy nosi na brzuchu zminiaturyzowany plecak. Jest to
urządzenie dość podobne do sakwy na przychówek.
Początkowo zamieszkiwał w lesie. Ale że las dostarczał mu pożywienia w ilościach
głodowych i że po raz pierwszy pojawił się jego odwieczny wróg naturalny, czyli
Mrówka Falista, stworzonko wyjątkowo wstrętne, ledwo widoczne i wąsate przy
gardle, opuścił go i teleportował się do kurnych chat naszych pradziadów.
Zrazu przeszkadzał mu dym z ogniska, lecz wkrótce przystosował się i do tej
niewygody. Teraz egzystuje w szparach podłóg żerując wyłącznie w księżycowe
noce i nadal nie cierpi Mrówek Falistych, które - ze złośliwą zawziętością - niszczą
mu zapasy na zimę.
Co prawda u tego kręgowca nie da się stwierdzić wyraźnych zalet, lecz wśród
uczonych i na ten temat rozgorzały spory. Jedna frakcja była przeciwna
jakiemukolwiek przesądzaniu sprawy i mówiła, że pożyteczność Plecakowatych jest
przyszłościowa i że uwidoczni się z biegiem wieków. Twierdziła, że tak bardzo
wyprzedziły one ewolucję, że zanim Człowiek dorośnie do ich poziomu i będzie mógł
należycie docenić ich walory, miną dziesiątki stuleci.

Frakcja druga wolała schować głowę w piasek i orzekła, że skoro na razie nie da
rady przyznać słuszności tej hipotezie, najrozsądniej będzie poczekać na rozwój
wypadków. Namawiała do uzbrojenia się w cierpliwość i poczekania do czasów, gdy
za trywialne parę milionów lat sprawa rypnie się sama.
Trzecia, nietolerancyjna i faszyzująca, była za wytępieniem całego gatunku, ale do
głosu doszła Liga Obrony Plugastwa, a z nią żartów nie ma: rozprawiła się zarówno z
jednymi jak z drugimi, opowiadając się za Prawami Futrzaka Do Plecaka.
Pod hasłem Kangur też Człowiek, odbyły się liczne parady i manifestacje. Ich
natychmiastowym rezultatem było kategoryczne uznanie Torbacza za podosobę
skrzywdzoną i szykanowaną niesłusznie.
Efektem następnym było sporządzenie memoriału uwypuklającego dotychczasowe
zaniedbania i uchybienia na odcinku zoologicznej Sprawiedliwości i w memoriale
zawarto postulat odnośnie do należytego traktowania Gatunków Chwilowo
Nieprzydatnych.
Musimy to sobie jasno powiedzieć: nie kto inny, tylko człowiek ponosi winę za ich
nieprawidłowy tryb życia. Tępione na każdym kroku, nie miały zapewnionych
bezpiecznych warunków do swobodnego rozrodu i zmuszone były do spółkowania
doraźnego, przyspieszonego i powierzchownego, co doprowadziło je do lękliwej
postawy wobec otoczenia, a także do przymusowych drgawek i nieuzasadnionych
tików.
Karygodne zjawisko to, zwłaszcza z punktu widzenia psychologii zwierząt
torebkowych, zostało przedstawione w sprawozdaniu z ostatniego Kongresu
Hodowców Szyszek (punkt U łamane przez prim, zakrzywione przez b), który to
raport umieszczono na ostatniej stronie omawianej tu książki.
W tym miejscu autorzy zwracają naszą uwagę na niesłychaną elastyczność Kangura
P. Zależnie od sytuacji, potrafi on stanąć oko w oko z przeszkodami. My, ludzie, nie
tylko powinniśmy się wzorować na jego umiejętnościach i wyciągnąć z nich
odpowiednie wnioski. Autorzy proponują by przyznać mu tytuł pierwszego zwierzęcia
obdarzonego inteligencją.
Oto dowody. Niemodną i mało praktyczną torbę na brzuchu zastępuje eleganckim
plecaczkiem, co mu ułatwia żerowanie i sprawia, że potomstwo nie dynda mu z

przodu. Kaliber naszego terytorium spowodował skarlenie Kangura P. Dym, że Matka
Natura w te pędy zaopatrzyła go w gruczoły wentylacyjne.
Przykłady te niezbicie wskazują, że przed Kangurem P. stoją niewiarygodne
możliwości i że w materii swojego rozwoju nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.
Czy znajdzie się wśród nas śmiałek, który zaryzykuje twierdzenie, że jego plecak nie
zmieni się wkrótce w saszetkę? Albo czy kto zaręczy, że w swoim rozwijaniu się nie
dojdzie aż do portfela? Tak, czy siak, inteligencja, której jednym z przejawów jest
adaptacyjna umiejętność życia w określonym środowisku, należy nie tylko do nas i z
tym faktem przyjdzie nam się pogodzić.
Na naszych oczach wali się ostatni bastion dumy. Nie tak dawno temu pewien
dowcipniś odważył się zająć heretyckie stanowisko w sprawie obrotów ciał
niebieskich. Bałamutna bzdura ta uzyskała posłuch, ale, mówiąc sumarycznie,
odkrycie to podeptało nam samopoczucie, bo okazało się, że centrum nie ma, lecz w
zamian za to wszędzie mamy zadupie.
Potem kolejny bęcwał gwizdnął nam człowieczeństwo i wywiódł nasze parantele od
małpy. Teraz kangur zaczyna wypierać nas z pychy. Do czego dojdziemy, gdy
wszystkie zwierzęta sprężą się i zaczną nas tykać?
Niestety, na to pytanie książka nie udziela odpowiedzi. Prawdopodobnie znajdzie się
ona w drugim, już drukowanym i poszerzonym wydaniu.

Kraczydła
Przeptaszenie stało się ciałem; na dzień dzisiejszy jest nas dziesięć, no, może
dwadzieścia miliardów z hakiem i całym pogłowiem obijamy się na drzewach.
Natomiast na dzień wczorajszy było nas, średnio licząc, ze dwa razy mniej.
Poprzednio nie mogliśmy swobodnie drzeć mordy, bo każdy ptaszek miał swoją
prywatną gałąź, konar z podsłuchem przebranym za dzięcioła. Teraz, jak wszyscy,
mamy sublokatorów. Im kto wcześniej zaczyna zawodzić, tym prędzej wywrzeszczy
sobie większą substancję odpoczynkową – tego też co rychlej przenoszą aż pod
koronę drzewa, gdzie przewidziano dla namolnych większe metraże, znośne
warunki, istne raje.

Z czasem i dla nich wprowadzono szlaban na kłapanie dziobem. Kto został
przyłapany na lamentowaniu bez zezwolenia i pytlował na dziko, tracił prawo do
stałego zasiedlania gałęzi. Z punktu dostawał skierowanie do bajora na zadupiu i
tam, do upadłego, mógł zajmować się roszczeniami. Niewielu więc było chętnych do
oficjalnego kręcenia dziobem.
Ten, co pomstował po cichu i na pół gwizdka, bez uprzedzenia zostawał odgórnie
doceniony i mógł dopraszać się podciągnięcia pod ulgowy przepis gwarantujący
możliwość zasiedlenia całego drzewa. Wtedy wywyższał się na swojej powierzchni,
puszył się, szarogęsił i kokosił ze swoją metrażową pomyślnością, aż wszystkich
przestrzennie upośledzonych za mocno kłuło to w oczy i nie było wyjścia:
musieliśmy przywołać go do porządku i, dla przykładu, walić go w cztery litery, by
nabył ogłady.
A cały ten galimatias z zagęszczeniem powstał z powodu wron; wrony od
zamierzchłych czasów żyły w opozycji do logiki:
a)
opowiadały się za demokratycznym znoszeniem jaj,
b)
zawzięły się na nas złośliwie postanawiając przekształcić się w liczebniejsze stado i
zajęły się nauczaniem śpiewu.

Krytyk
Blablak udowodnił ponad wszelką wątpliwość, że minimalizując liczbę przecinków,
pytajników i zaprzeczników do maksimum, zaoszczędza się niejedną cysternę cennej
substancji i dzięki tak poczynionym cięciom w temacie farba, wydać można o te
trywialne parę książek ponad normę.
Wprowadził do krytyki nie tylko interpunkcyjną analizę Iliady i zajął się
wszechstronnością używalnictwa jej znaków przestankowych, ale poszedł za ciosem
i dokonał rozbioru wszystkich utworów literatury wybitniackiej: nie szczędząc sił i
środków, zajął się klasyfikowaniem arcydzieł pod kątem interpunkcyjnego sabotażu.
Stwierdził mianowicie, że nawias stosowany z nieczęsta, podnosi walory smakowe
utworu, a używany bez opamiętania, wywołuje ciężką obstrukcję.

Choć nie miał pod ręką księgi Don Kichote, zauważył, że na jej 557 stronie (dwa
centymetry w lewo od słowa rycerz) znajduje się niefunkcjonalny przecinek, i obliczył,
że ilość zawartego w nim tuszu o deficytowej barwie, pomnożona przez
dotychczasowy nakład dzieła, pozwoliłaby wydać jeszcze jeden tomik z poetyckim
potencjałem w circa trzech egzemplarzach.
Nadmienić się godzi, że jego pionierskie prace przyniosły spory wsad w rozważania o
wielokropku pochodzenia bezpańskiego. Dokonał on między innymi spostrzeżenia, iż
zamiast wysłużonych trzech, z powodzeniem wystarczą dwie kropki, a mając
nieskrępowane dojścia do bibliograficznych lochów, podjął się chałupniczej mordęgi
polegającej na wyświetleniu roli Wielkich Liter w tekstach pisanych przez Małych
Kawalarzy z Eutanazji Środkowej.
W tej chwili Blablak jest w trakcie zażywania środków domóżdżających i dlatego
zrezygnował z prowadzenia dalszych rewolucyjnych badań nad interpunkcją, lecz
jako renesansowy człowiek po technikum literackim przerzucił swe zainteresowania
w stronę krytyki.
Z upodobaniem więc zajmuje się opiniowaniem utworów pisanych współcześnie. Jest
recenzentem, rzeczoznawcą, naczelnym ekspertem od mniemań twórcy, głównie zaś
tłumaczem jego intencji. Lubi się wypowiadać na tematy, o których nie ma pojęcia, a
że uważa się za nieomylnego, kocha klarować czytelnikom, co autor miał na myśli;
według niego czytelnik jest prymityw, ciemna masa, nie ma własnego zdania i należy
go bez przerwy oświecać.

Poniedziałek
Impuls, by zobaczyć, co zmieniło się w mieście, zaskoczył go. Dawno już niczego nie
pragnął i do niczego nie dążył; obrzydło mu rozumienie ludzi, którzy nie odpłacali mu
tym samym: nie odwzajemniali mu się bodaj minimalną próbą wniknięcia w jego
charakter.

*

Przemieszkiwał hen, pod samiuśkim lasem, za docierającym i tu, niekiedy cichym, a
niekiedy natarczywym echem życia, w miejscu idealnym dla mizantropów, co miało
swoje niewątpliwe plusy i minusy. Minusów jednak było mniej, gdyż ze względu na
odległość i trud, z jakim pokonywało się dystans uwalniający go od metropolii, w
odosobnieniu tym czuł się lepiej niż ci, co do niego trafiali.
Dziękował więc za spadkową chatynkę, za istny pałac umożliwiający mu powrót z
wiecznego rozdrażnienia. Przedtem nie troszczył się o dom, nie poświęcał mu czasu,
lecz gdy go odziedziczył, kiedy stał się kawałkiem podpiwniczonego dostatku, nie
było rzeczy, której by dla niego nie zrobił. Zdał sobie sprawę, że poprzednio
prowadził jedwabne życie idioty: osobistości przegranej. Do wszystkiego się
przyczepiał, chciał o wszystkim decydować, na wszystko mieć wpływ, nie cierpiał
krzyków, podniesionych głosów, nawet szeptów nie w porę. Teraz mało co go
interesowało. Chował się przed problemami, które przestawały rozwijać się zgodnie z
jego przewidywaniem. Był z nich wyłączony, na krańcu tego, co go jeszcze
pasjonowało. Zakończył w sobie pewien maniakalny etap doświadczeń i rozpoczął
nowy: element porzuconej rzeczywistości.
Wcześniej zaperzał się, a kiedy się wykrzyczał, przechodziło mu całe to napięcie i
zaczynał z innej beczki. Potulny, uwolniony od zalewającej go krwi, wnikał we własny
świat, by, coraz rzadziej i coraz bardziej niechętnie, pokazywać się na zewnątrz.
A dzisiaj? Przyznawał się do swojej niecierpliwości: uwidoczniona i znana prawda o
niej była zaledwie fragmentem, częścią niewyznanej i obiektywnej, wyimkiem prawdy
z pewnością nie tłumaczącym go z zacietrzewienia, z rozdrażnionego, cholerycznego
reagowania na otoczenie.
Tak o nim myślano, a on, z różnych przyczyn, nie chciał zmieniać im krzywdzącej go
opinii; bo choć gdy po chwili niekontrolowanego wybuchu, miotania najgorszymi
cholerami, a czasem, nie trzymającymi się kupy oskarżeniami - przenosił się do
swoich spraw, cichł i sprawiał wrażenie skruszonego.

*

Piątek nie budził w nim zaufania. Gdy, jak zwykle, uważał się za skończonego,
przynosili mu telegram z przymusową propozycją wycieczki do miejsc znanych z
rzeczywistego cierpienia, skierowanie do następnych zmartwień, dawano mu wolne
od przyzwyczajenia do spoko.
W czwartki nie wychodził. Zasłaniał się reumatyzmem, kwękającą pamiątką po
borowinie. W środę zdarzał mu się bezrobotny facet z elektrowni, wścibski i szalenie
bystry w rozglądaniu się po jego chudobie, tu spojrzy, tam zajrzy i od razu wie, czy
warto posiedzieć, wkupić się w jego przychylność, czy kto gdzie mu co da na drogę,
do saszetki, czy do zrozumienia, blady jakiś, wymięty, no i te jego ręce.
Zaś w poniedziałek – w ten szewski czas, jak najbardziej; to był wymarzony dzień na
przechadzki, dzień prawie że stykający się z niedzielą, jakkolwiek niedziela, to
irytujący gwar, odświętny deptak: podstawowe komórki wyłażą ze swoich nor,
przodem bachory, z tyłu szyja rodziny, nadęta, upierścieniona, w kokardach,
żabotach i pretensjach.
Tu miał przestrzeń pełną świeżego powietrza, chciał, to spał, nie chciał, to szedł pod
pachę ze świtem, w stronę jeziora, nad pobielaną ciecz wchodzącą w horyzont,
przenikającą czas i gdy już tak napatrzył się do syta, podążał wzdłuż nasypu, w
kierunku bagien rozrzuconych tu szczodrze.

*
Nie lubił jesieni. Jesień była dla niego za oślizłą porą roku: przenikliwe zimno, drobny
deszczyk, wczesna ciemność, rześkie i mroczne wstawanie, były to przyczyny
narodzin jego melancholii. Co innego wiosna. Wiosna proponowała mu wycieczki do
lasu i zroszone czystością barwy zieleni. Gdy czuł chandrę podobną do samotności,
do braku nawiązania kontaktu z kimkolwiek, jedynym przed nią ratunkiem było
podróżowanie po odległych epokach, wkraczanie w nieobecny czas przeżyć,
chodzenie po czymś, co do teraz nazywał łąką.

*
Gdy tak szedł przed siebie, nie myśląc o niczym szczególnym, widok domu w środku
polany sprawił, że jego nogi same skierowały go tam, gdzie ostatnio był z ładnych
naście lat temu. Rozczulający widok szkraba z przeszłości, niespodziewanie nałożył
się na chatkę z wesołą smużką dymu i widok ten zaczął wydłużać mu twarz, bo w
miejscu, gdzie spodziewał się okna swojego pokoju i gdy niemal oczekiwał
pojawienia się swojej piegowatej facjaty, zobaczył dziurę po nieistniejącej szybie,
czeluść przybitą do dwóch skrzyżowanych dech, a na podwórzu, zamiast
powiewającego ogona Czaka, drobną, roztrzęsioną maszkarę z ujadającej
wściekłości; była tycim stworzonkiem wpisanym do encyklopedii pod hasłem pies.
Zaskoczyło go to uderzające podobieństwo do zwierząt; być może nagromadzona
furia - wysusza, być może z mikrej i zjeżonej psiny, też kiedyś był tłusty brytan, a
teraz została z niego skóra i kość.
Z szopy przy pompie wyszedł gruby knypek z siekierą gotową do strzału i omiótł go
niezbyt przyjaznym wzrokiem. Ziewał, a w jego szczęce czarne pieńki grały w
chowanego. W słońcu przemknęła bezcielesna postać, omamowy, dyszący chęcią
zemsty goguś, podobny do nieznajomego. „I ten cię zawiódł, i on też jest twoim
Brutusem, Brutusie” – szydził piesek. Miał wrażenie, jakby całym drgającym ciałkiem
drwił z niego zawzięcie.
Zapragnął uciec przed jego ironią, schować się pod pierzynę, przenieść natrętną
myśl w inny kres, znaleźć się w miejscu nieodwołalnej samotności, skąd mógłby
wypatrywać siebie idącego łąką, i tak sobie gwarząc z marzeniami, po godzinie
marszu, dotarł do tramwajowej pętli.
Wsiadł do pierwszego lepszego. Było czubato. W trakcie jazdy, barczysty jegomość z
podgardlem perliczki, rozwalony na siedzeniu, beznamiętnym wejrzeniem smarował
okno, a gdy, przed przystankiem, tramwaj nabierał szybkości, lub gdy zawadiacko
przygrzewał na zakrętach, babina z paczką dwa razy większą niż ona, co moment, z
uśmiechem proszącym o wybaczenie, lądowała mu na klapach jesionki.

Przyglądał się mu przez parę minut, a gdy się zorientował, że choć babina co i rusz
trąca go paką w kark, cham w jesionce nie ma zamiaru wstać, jak obcęgami chwycił
go w dwa palce za ucho i powiedział przyjaźnie: a ku ku!
Na krzaczastej wysokości brwi ukazał się jego obraz, odbite w szybie, zaparowane
widmo i od tego momentu babina z paczką przestała być ważna. Był teraz dla siebie
samoistnym źródłem rozpędzonych plotek, jej odszukaną skarbnicą i bezcenną
kopalnią wiedzy, pudłem z utraconymi informacjami o minionych ludziach i
fenomenach zdarzeń, on zaś czuł się nie tylko smętnym kronikarzem epizodów z
historii, ale jej świadkiem, jej potwierdzeniem. W nagłym porywie entuzjazmu,
jednocześnie, omusnęły go te same, a mimo to różne, jasne przypomnienia
ciemnych spraw, niewyjaśnionych, a bliskich, zapadłych w pamięć i bez wyraźnej
przyczyny wynurzających się z niej, objawiających w drobiazgach, w gestach i
poruszeniach głowy, w spojrzeniu z lustra, w tanecznym, wolnym od trosk
przechadzaniu się po ulicy. Owładnął nim ten sam, lecz odmienny sen: nieobecny,
patrzył na zdejmowaną i układaną na mchu jesionkę, na buty kołysane wiatrem, na
wywalony język.
Spoglądając poprzez okna, w skrzypiącym trakcie pożegnalnej jazdy przez osiedla,
nieoczekiwanie obce, żyjące własnym, szokująco nowym rytmem, miał dziwaczne
przekonanie: nie znalazł się tu na darmo.
Tramwaj, ze zgrzytem ulgi, zatrzymał się między przystankami. Zrozumiał, że jest to
znak. Wysiadł, a babina demonstracyjnie klapnęła na opuszczone przez niego
miejsce.

*
Szedł, nie mając pojęcia, dokąd. Nareszcie wydało mu się, że jest na miejscu.
Zaciągnął się powietrzem i zakładając powróz pomyślał, że po raz pierwszy od lat nie
musi się niczym przejmować i zamartwiać tym, co nastąpi później, gdyż to, co miało
nadejść, już jest. I wiedział, że nic gorszego już go nie spotka, bo najlepsze
zdarzenia są już za nim, więc z rozbawieniem stwierdził: jutro też jest dzień.

Niedopowiedzenia
Kichnął tak siarczyście, że razem z wyrem przeniosło go w sam środek innej scenerii;
znalazł się w obcym miejscu, lecz choć było ono nieprzyjazne, to przecież czuł się w
nim tak, jakby kiedyś w nim był. Obok niego leżał tapczan z Ignacym; Ignacy,
świntuch i łobuz za młodu, a teraz układny i zesztywniały worek na dokuczające
korzonki, zaczynał chrapać, co J. sprowadzało na ziemię i zaczynał z innej beczki,
zaczynał kuranty; zawsze pod ręką, na wszelki wypadek, miał swój wierny,
pamiątkowy, sędziowski gwizdek, poręczny w wybuchowych sytuacjach, osadzający
w zarodkach czyjeś krewkie skłonności, przywołujący głuchą pomoc.
Zwykle czuł się w tej roli jak gamoń w gorsecie. Dostał go od Anny, kobiety przybyłej
tu kilka lat wstecz, mającej imię znane mu z dawien dawna. Jej podobieństwo do
tamtej polegało tylko na imieniu, bo manierami, sposobem zaglądania w oczy i
patrzenia w nie, łagodnością twarzy, szczerością i bezpretensjonalnością okazywanej
sympatii, mogłaby oczarować najzagorzalszego cynika. Nawet na jego rozchrapanym
sąsiedzie wywierała dobre wrażenie, a to dużo, bo niewiele co wprawiało go w milusi
nastrój.
J. czuł się winny, że odeszła od niego, ale tylko trochę, bo Ignacego też puściła
kantem. Od czasu do czasu, po burzy, gdy było ich stać na gwałtowną sympatię i
mogli być ze sobą tak blisko, jak niegdyś, J. tolerował Ignacego, a on starał się nie
wspominać o niej.
Do ich niepisanego rytuału należało mówienie o Annie – ona. Dla nich była
przeszłością, była już tylko sfiksowaną osobą o ledwie zarysowanej płci. Ignacy był
wesołym typkiem, ale jego wesołość nie zdawała się na ślepe, spontaniczne i głośne
przypadki wyznaczane biegiem zdarzeń, przeciwnie, należała do powściągliwych,
przemyślanych, dyplomatycznych. Zanim wypowiedział jakieś zdanie, którego sens
mógł zostać odebrany nie tak, jak zamierzał go przedstawić, długo się nad nim
zastanawiał, długo toczył z nim wewnętrzną walkę.
Nie należał do strachliwców, do ludzi z byle powodu, manifestacyjnie obnoszących
się ze swoją desperacją. Na co dzień chadzał niedostępnymi, szarugowymi
ścieżkami i zawsze po cichutku, bezszelestnie, ukradkowo, skradająco, papuciastym
krokiem, jak gdyby chciał podkreślić, że jego hałaśliwe maniery należą już do było –
minęło. Kiedy uważał to za konieczne, wychodził poza teren i spotykał się nie

wiadomo z kim, na ogół z osobnikami o trefnym nastawieniu do tutejszego patrycjatu,
do ludzi stąd, zwariowanych na punkcie normalności.
Wymieniał z nimi zdania krótkie, oznajmujące, przeważnie trafne i zazwyczaj
logiczne, w zasadzie trzymające się kupy, dotyczące spraw, które go akurat
pochłaniały. Więc jak zwykle, tak i teraz obudził Ignacego gwizdkiem, a on,
nieprzytomny, siadł na prześcieradle i jak gdyby nie było między nimi żadnej
przepaści, żadnych osobnych lat i nagromadzonych doświadczeń, powracał do
przerwanego wątku, a kiedy gasił światło, wyciągał się po kociemu i przedzierając się
przez egzaltowany, romantyczny obrazek wiosny, słuchał wiatru, deszczu, kropel,
opadającego czasu.

*
Ignacy bombowo nawijał o miłości. Godzinami potrafił o niej, dla niej, przez nią, a J.,
gdy wschodził księżycowy wieczór, z zapartym tchem, pogrążony w srebrze jego
przygód, w jego niespożytych, kolorowych i plastycznych fantazjach, wyobrażał
sobie, co widział i co stracił, jakby przy tym był i jakby obchodziło go, co dalej, jak
doszedł do tego, że jest tu, z nią, stary i głupi, a nie tam, w jej ramionach, młody i
szczęśliwy.
A dalej nie następowało nigdy; w jego opowiadaniach zawsze było to niedokończone,
mgliste, poszarpane uczucie; nurzało się w niedopowiedzeniach, w ciemności, w
niejasnych gestach i ruchach papierosowych ogników.

Dziadek Jakmubyło
…na oko ma pięćset lat, więc uchodzi za grzdyla. Jednak z niewytłumaczalnych
powodów utrzymuje, że gdy nie może zasnąć i kiedy liczy, żadną miarą nie może
dorachować się lat spędzonych tu.
Nie pamięta, kiedy ostatnio sobie coś przypomniał, jakąś wiodącą twarz, jakiś
solidnie przepłakany pogrzeb. Nie wie, czy jest kawalerem, czy bezpowrotnie
szczęśliwym małżonkiem, czy jakaś zleżała hurysa ma jeszcze do niego jakieś
prawa.

Pocieszam go jak umiem. Ale że nie jestem obcykany w prostowaniu zapętlonych
charakterów, moje trudy idą na marne. Usprawiedliwiam się pod nosem, że ciężko mi
przytulić go do serca na dużą odległość.
Dodatkowym utrudnieniem jest to, że dziadzio nie słyszy na zewnątrz, tylko do
środka, więc po pewnym czasie tracę cierpliwość. Mija mi wszelka rozsądna
motywacja do kontynuowania współczucia, macham ręką na jego tarapaty i
stwierdzam, że jest sobie winien sam, bo kto to widział, by w tak bobaskowym wieku
mieć sklerozę!
Ja w jego latach bywałem w mieście, ocierałem się o przecudne widoki opery, a raz
miałem szczęście, bo niewiele brakowało, bym nadział się na przechodzącego
biletera z filharmonii. Więc gdzie dziadkowi do moich doświadczeń, wspomnień i
niewypowiedzianych westchnień, gdzie mu konkurować i tarabanić się na afisz z tymi
swoimi zwapniałymi boleściami?

*
…dziwne, lecz za młodu dziadkiem nie był. Wypreparowany z minionej zadziorności,
promieniejący refleksyjnym zasmuceniem, depresją wynikającą z tułaczki po fartach i
niefartach, żył mimochodem, żył kaszląco, wąziutko i siłą rozpędu; wstrząsany
przypomnieniami, których za dobrze nie pamiętał, dopominał się respektu,
poważania, szacunku dla swojego wieku.
Błąkał się po doświadczeniach, sympatiach i antypatiach. Nie uznawał żadnych
sprzeciwów i autorytetów. Bronił się przed własną starością. Śmieszny, nieporadny
dziadek, w młodych sekwencjach swojego żywota nosił imię sławnego bohatera,
który kogoś zarąbał. Teraz nosił imię przydzielonej renty.
Zmartwiony swoim zanikaniem, swoim wsiąkaniem w przeszłość przeputanych
projektów, pragnący zawojować sobą tych, co się nim rozweselali, co nim się
posługiwali jak prawidłem na buty, jak wieszakiem do suszenia kapeluszy, kapiącym
parasolem wyjętym z deszczowej mgiełki, strapiony brakiem perspektyw, pozostawał
w przekonaniu, że jest sam.

I był. Choć niekiedy posuwał się do międlenia w sobie przytłaczających wspomnień,
choć zdawał sobie sprawę, że gdzie by nie splunął, tam wyrastały myśli obfitujące w
sążniste zapowiedzi, oprawne w slogan i kołtun, w obietnice bez pokrycia; choć
jeszcze wiedział, że zmuszony jest do zmartwień, z których nic nie wynika, do
spotykania się ze szlachetnością tylko w lustrze, to przecież sądził innych swoją
miarą, to przecież lęk o własne brodawki przysposobił go do wiary w cuda, zmusił do
otoczenia się metafizyką, do używania ciężkich dział nadrealizmu, do oszańcowania
się dydaktyką dla marynat.

Poranne noce
Przeważnie bawiłem w szpitalach. Na ogół zawierałem znajomość z rehabilitacjami w
mnogich zakładach leczniczych. Stanowiły dla mnie drugi dom, oazę i deptak,
ratunek przed szyderstwem najbliższego otoczenia, od sąsiadów z piętra, tarczę
broniącą mnie przed ironią tych, których mogłem lekceważyć na zewnątrz, którzy
jednak ranili mnie, gdy, pogrążając się w rozpamiętywaniu, zostawałem niczyj, zdany
na mrok.
Choć w głębi ducha zgadzałem się, że infirmerie i sanatoria są to dla mnie
odpowiednie miejsca, na pozór wolałem tkwić w swoich rozterkach; sądziłem, że
jeszcze nie jestem przygotowany do wymuszonych przeżyć, bo wiedziałem, że
uspokojenie nadchodzi nie tak od razu.
Prawdziwy dom stanowił dla mnie wartość, która była tu tylko pustym dźwiękiem.
Problem polegał na tym, że nie miałem go nigdy, a ten, w którym zamieszkiwałem,
trudno było tak nazwać, trudno się było pochwalić czymś takim. Niewinne zapytanie o
to, gdzie jestem zameldowany, wprawiało mnie w popłoch, wpędzało w niewyraźne
mamrotanie pod nosem, w niepewne rzucanie podkulonych spojrzeń.
Tak więc kliniki i sanatoria były moją ucieczką, a zarazem – wyzwoleniem od
skrępowania wobec ludzi, z którymi nie potrafiłem nawiązać kontaktu. Byłem tam
wśród swoich, w miejscach znanych na wylot, jednym z wielu odmieńców, gdzie
nareszcie nie wyglądałem na cudaka, przeciwnie, gdzie mogłem uczestniczyć w
całkiem nowym, jeszcze nieznanym, a już podniecającym życiu: przecież mieliśmy
wspólne tematy, podobne problemy, mogliśmy porozumiewać się bez omówień i
szczegółowych wyjaśnień, a wrażenia ze wszystkich pobytów w tych miejscach

układały się nam w mozaikę: marzyliśmy znaleźć się w punkcie, który byłby sumą
doświadczeń, wypadkową systemów leczenia, kwintesencją prowadzonego życia!
Na próżno. A mimo to były pobytami jedynymi w swoim rodzaju. Niepowtarzalnymi
jak usypiania w towarzystwie argusowej lampki, w asyście uważnego, punktowego
reflektora palącego się przez całą noc, kontrolującego rozświetlony fiolet sal,
omiatającego ich przestrzeń wypełnioną workami z duszą. Niezapomniany był
przejmujący jęk sprężyn, skrzypienie materacy wypełnionych pękatą zawartością
mięśni, kadłubów o szklistych oczach, półmartwych postaci z nosem podłączonym do
tlenowej butli.
Nie dawało rady zapomnieć o dniach spędzonych na badaniu, na ceremonialnych
obchodach z ordynatorem i jego uniżonym orszakiem, o mierzeniu temperatury,
poziomu cukru i szczekliwych pytań o stolec, o najściach studentów odbębniających
staż.
Tak, pamiętam, że mój kontener na boleści odzyskiwał z rana realną powierzchnię;
przeistaczał się w jasną, krzepiącą bliskość wyzdrowienia. Dni rozpoczynały się
zapaleniem górnej żarówki w drucianym kagańcu, widokiem nocnego pielęgniarza,
który, ostentacyjnie ziewając, wachlował się niedomkniętą połową drzwi.
Nie, nie mogłem zapomnieć, że razem z cierpkim wytchnieniem, w trakcie budzenia
się fizjologicznych potrzeb, wychodziło słońce, jeszcze nieśmiałe, a już wczorajsze.
Przeszłość, która nigdy nie odchodziła, poczynała wypływać z ciemności:
rozczochrani mężczyźni w podkoszulkach, panowie porośnięci srebrem, z twarzami
wystawionymi na fajansowe zimno umywalek, razem z brzęczeniem wiatru w liściach
drzew, w szumiącym rytmie strumyka za oknem, podnosiły się z legowisk otępiałe ze
znużenia cycate podkoszulki, a dźwigając się ze spoconych barłogów, człapały po
następną porcję darowanego życia: świeży kontyngent nadziei.
Umywalek było cztery, a z miejsca obok nich, z rejonu transfuzji i respiratora, z
miejsca, w którym leżałem czekając na miskę, skąd wydobywał się przenikliwy smród
śluzówki, moczu czy odleżyn, słyszałem parskające opłukiwanie golonych bród.

*

Widziałem wodę cieknącą z masowanych podgardli. Pamiętam też ostry zapach
skłębiony z wonią drugiej, lepszej strony sali, części przeznaczonej dla jeszcze
chodzących. I pamiętam, że mieszał się ze swojskim aromatem pieczonych kotletów,
przesłodzonych kompotów i gaci na zmianę.
A razem z intensywnością słonecznych promieni, jak do toalety wyruszały zmęczone,
nieporadne zjawy, widziadła szukające krain odwiecznej szczęśliwości, stepujące po
zamglonych reminiscencjach. I stwierdzałem, że przeszłość, która nigdy mnie nie
opuszcza, znowu zaczyna wypływać na powierzchnię, a życiowa przestrzeń przed
wyrokiem, w trakcie przebywania gdzie indziej, zaczyna się kurczyć, zawężać mi i tak
wąskie pole manewru, skazywać na dokonywanie pokrętnych wyborów.
Jeżeli przedtem starałem się być aktywnym, decyzyjnie rzutkim, a nawet widocznym i
stawianym za wzór, pokazywanym jako przykład silnej woli, upartego dążenia do
dzielności, to teraz byłem mało rześki na zewnątrz i sflaczały do środka jakbym uległ
krążącym wokół strachom, początkowo więc nocą, a później bez ładu i składu, jak
leci, nawet za dnia, nawet co chwilę, ledwie przymrużyłem głowę do jaśka, a już po
kwadransie, z krzykiem, jakby kto na żywca odzierał mnie ze skóry, zrywałem się na
nierówne nogi wywrzaskując z siebie resztki koszmarnego snu.
Lecz dni, godziny i tygodnie spędzane w łóżkowej monotonii, upływające mi
pomiędzy patrzeniem w sufit, a przytulaniem się do zaprzyjaźnionej lamperii,
powlekały się patyną miesięcy, rdzawym nalotem bezczynności, osadem coraz
bardziej gasnącej wiary, więc pocieszałem się, że wszelka utrata nie jest pikantną
przyprawą losu, ale uzupełniającą, wycieńczoną częścią życia.

Quasimodo

Często czułem się jak krasnoludek wierzący w dzieci.
Nieraz widziałem to, do czego nie powinienem się
przyznawać.

Zacznę od Mamy. Był to czas, gdy wolałem nudzić się zespołowo, wyjść na
podwórko, zobaczyć inne dzieci, usłyszeć, jak żyją, co robią, kiedy starych nie ma na
horyzoncie, no i czy mają prawdziwego tatę. Jednak mogłem się z nimi zadawać
tylko na placu zabaw. Do nas nie miały po co przychodzić: za dużo im było nie wolno.
Wszędzie wysprzątane na błysk, trzeba wkładać pokrowce na buty, nie zostawiać

śladów na meblach, a zbyt głośny śmiech jej zawadzał. Przybiegała z awanturą,
stawała w drzwiach i zabierała się za troskę o nieletnich. Albo snuła marudne
rozważania o niepewnym jutrze. To samo z bieganiem, tupaniem, wszelką ekspresją.
Cudze szczęście stanowiło dla Mamy policzek. Jeżeli w domu wisielca nie wypadało
nawijać o stryczku, to przy niej nie uchodziło manifestować radości. No, a kto
udźwignie tyle zakazów? Toteż na ogół siedziałem sam.
Mama nie była w stanie niczego dla siebie załatwić. Dla mnie - tak. Kupowała mi
najlepsze rzeczy. Odpowiednie i najdroższe. Ciuchy szyte na miarę, kompakty z
bajerami, wiśnie „prosto z krzaka”. Sama poprzestawała na resztkach. Robiła za
mnie wszystko, chociaż byłoby lepiej, gdyby mnie tak nie wyręczała i dopuściła do
zaradności. Nie pozwalała niczego tknąć. Miałem się tylko uczyć. Jej refrenem było
powiedzenie: to nie na twoją głowę, ja zrobię lepiej, rób tylko tyle, ile możesz. Więc
nie robiłem niczego i do dzisiaj mało potrafię.
Nie dam rady, nie mogę, nie umiem, były to moje mantry, wygodne słowa,
usprawiedliwienia przychodzące zaraz po przebudzeniu. Choć zdawała sobie
sprawę, z jakim trudem włażą mi do glacy poszczególne ciekawostki i męczy
przyswajanie różnorodnych wiadomości, zwłaszcza dat, była zdania, że nie należy
mnie za często chwalić, zachęcać do wzmożenia wysiłków, przesadnie mobilizować,
bo wpędzi mnie to w depresję i zmusi do porzucenia umysłowych treningów.
Uważała raczej, że trzeba mnie chronić przed wbijaniem w dumę, traktować je w
sposób naturalny, podchodzić do nich zwyczajnie, jak do zakichanego obowiązku
względem niej lub – jak do terapeutycznych ćwiczeń mojej rozwichrzonej pamięci.

*
A ojciec? Tato nie potrafił na mnie patrzeć, wzdrygał się na widok karłowatego
dryblasa, jak mnie nazywał. Nagle miał dosyć mojego rozmamłania, drgawek,
czkawek i dygotów, tego, że jestem nieprzepisowo dorodny, jakkolwiek sam był
wzrostu niedostrzegalnego, więc pewnego dnia wyniósł się w cholerę. Zaraz też
wplątał się w nowe doznania, rządził na innym pastwisku, znowu szukając

czterolistnej koniczyny, choć, jak chlapnęło się Mamie, skapcaniał do reszty i był już
pod każdym względem niedorajdą.
W ślad za nim wymknął się z życia mój dziadek. Pamiętam, że nigdy nie potrafił
zaakceptować warunków panujących w naszym domu, kołkowatego syna z muchami
w nosie, wnuka, czyli mnie, pełzającego wybryku natury. Byłem wtedy poza domem,
w jakimś sanatorium czy szpitalu, a gdy wróciłem, Mama starała się nie płakać. Gdy
jeszcze żył, zajmował prawą część małżeńskiego łoża. A kiedy umarł, miałem własny
pokój i całe wyro.
Mama panoszyła się teraz w jednej kanciapie, a ja w drugiej i mogłem pozwolić sobie
na zainstalowanie elektronicznych urządzeń, wieży, drukarki, komputera marki „fiut”,
składaka opatrzonego mianem „ostatni dzwonek”.
Zacząłem też gromadzić pocztówki, wyblakłe albumy z podobiznami antenatów.
Pochodziły z odległych czasów, tak rozmytych w pamięci, że gdy starałem się o nich
dowiedzieć

czegoś

bliższego,

nikt

nie

mógł

zaspokoić

mojej

ciekawości.

Przedstawiały zdjęcia z nieznanych miast i kurortów. Były sepiowymi wizerunkami
wyburzonych domów. Przeglądałem je z mieszanymi uczuciami. Jeżeli dotyczyły
bliskich mi osób, wywoływały we mnie przeszłość, odżywały we wspomnieniach.
Z ich powodu znajdowałem się myślami w pobliżu tych, którzy odeszli. Lecz kiedy
przedstawiały twarze, których nie kojarzyłem, lądowały w koszu, bo nie były warte
ocalenia. A przecież inni może mieliby odmienne zdanie, bo rzeczy i sprawy błahe
dla mnie, dla pozostałych są często bezcenne i krewny czy przyjaciel osób na nich
przedstawionych - chciałby mieć je stale przy sobie, gdyż to, co jednemu nic nie
mówi, drugiemu wyciska łzy.
Zbierałem również płyty z encyklopediami, szczególnie geograficznymi, biografie
malarzy, kompozytorów, literatów i opisy ich dzieł. Pokazywały miejsca, do których
nie pojadę, tereny utracone, amputowane, obszary, których inaczej poznać nie
miałbym szans.
Z początku traktowałem to kolekcjonerstwo jak niezłą metodę zabijania czasu i
zabawę w magazynowanie informacji. Pochłaniały mnie lektury traktujące o
wybitnych. Pozwalało mi to zachować resztki zdrowego rozsądku, skorygować
przesadne mniemania o sobie, osuszyć zbiorniki z wybujałymi ambicjami, ale przede

wszystkim utwierdziło w przekonaniu, że co było do powiedzenia, zostało
powiedziane wcześniej i mądrzej, w związku z czym nie wypada otwierać
wyważonych drzwi, po raz kolejny odkrywać koła i pływać wśród odgrzewanych
kotletów.
Byłem więc ostrożny w ich doborze: pasjonowałem się książkami Mistrzów.
Przedkładałem je nad powielaczowe cymesy rankingowych twórców. Wolałem
poznawać teksty zwolenników rzetelnej wiedzy aniżeli produkty pochodzenia
szmirowatego.

*
W dzień nie wychodziłem. Za to mogłem uczyć się. Nie narzekałem na brak zajęcia:
zmęczyła mnie nauka – czytałem, nużyło czytanie – słuchałem radia lub oglądałem
płytki z encyklopediami i lizałem świat przez komputerową szybkę.
A w przerwach między złudzeniami o poprawie mojego zdrowia Mama zmuszała
mnie do gimnastyki intelektualnego mięśnia. Sprawdzała, jakie mam osiągnięcia, czy
dokonuję postępów. Na tapetę wjeżdżały krzyżówki, kostki Rubika, quizy, szarady,
rebusy. Lub grałem w szachy z mózgiem na prąd, ale „ostatni dzwonek” był za
bardzo przebiegły: co rusz dawał mi baty. Wstawałem wtedy przed nią, zrywałem się
za wcześnie, bo poprzedniego dnia za wcześnie kładłem się spać: uważałem, że bez
wstawania w środku nocy życie jest za krótkie.
A któregoś dnia, gdy byłem pochłonięty wertowaniem swoich zbiorów, przez
uchylone drzwi usłyszałem maminy głos, niechcący ułowiłem uchem, jak chełpi się
moimi postępami i opowiada znajomym ze schodowej klatki, że niedługo wyjdę „na
ludzi”.

*

Od kiedy Mama stwierdziła, że dorosłem i większy nie będę, spece od medycyny
poradzili, by mnie przekonała, bym dogadał się ze swoją aparycją i dał sobie siana z
wychodzeniem z pokoju. Oznajmili, że mogę się powolutku żegnać z planami na
przyszłość i powinienem odmeldować się z marzeń o skokach na trampolinie, bo
nadeszła dla mnie właściwa pora na medytację „o czarnych godzinach i najwyższych
czasach”; powinienem zająć się przestawianiem zwrotnic z przyzwyczajeniami i
studiowaniem nekrologów. Mówili, że mogło być znacznie gorzej, bo choróbsko nie
wybrzydza, zabiera, co jest, i chodu, więc niech nie traci wiary, nie martwi się
skoliozą, ostatecznie są jakieś wkładki i nakładki, wyjścia, przejścia i dojścia,
sanatoria i domy z opieką. Jeszcze nie ma tak, by nie było wyjścia! Przecież znane
są przykłady, iż ludzie powracają do formy, mają remisje, a niektóre są długotrwałe,
utrzymują się latami, więc nie trzeba się załamywać, mówić, że już nic i nigdy, i tylko
klops.
Powiadali, że koniecznie musi ją wypełniać pozytywna wizja, bo tak już jest: fizyczna
utrata staje się psychicznym zyskiem. Należy mnie nakłonić, bym odstawił
zmartwienia, przekabacić mnie na zdrowy rozsądek, podszepnąć, bym nie ustawał w
wysiłkach, nie opuszczał się w zaufaniu do medycyny i nie zwieszał nosa na kwintę,
zacisnął serce w pięść i powiedział sobie: kto tu rządzi.
Ma mnie przypilnować, bym jadł wszystko, co z magnezem, witaminki oraz inne
kpinki, ćwiczył ile wlezie, wziął hantle w garść i ruszył na barykady, ale powoli, z
rozmysłem, z namaszczeniem, nie pchał się z entuzjazmem, nie pajacował z
ćwiczeniami, że nie od zaraz, ale będzie dobrze, a kto wie, czy nie jeszcze lepiej.
Byli

nasączeni

optymizmem,

zbawczymi

radami,

poleceniami,

pociechami,

przestrogami, toteż cały mój dotychczasowy, uporządkowany świat skurczył się,
złachmycił, zatrzasnął przede mną podwoje z obietnicami, a Mama, jak zwykle –
energiczna i nie znosząca sprzeciwu, postanowiła dodać mi otuchy, wypompować ze
mnie zgorzkniałą krew i nie dopuścić, bym zwątpił w świetlaną przyszłość.
Od razu też zadbała o kontakty z kumplami z podwórka. Już nie suszyła mi głowy, że
przychodzą i brudzą. Nagle była tolerancyjna, przegrzeczna, uśmiechnięta, a
niekiedy – taktowna, bo kiedy chcieliśmy zostać sami, wiedziała, gdzie są drzwi.
Ni stąd ni zowąd wpadła na pomysł, że do prowadzenia normalnego życia potrzebuję
świeżego powietrza i mniej dusznej atmosfery, czyli wyjścia z domu. Załatwiła mi

wieczorówkę, ogólniak dla pracujących i specjalny, akumulatorowy wózek. Miałem
mieć zajęcia przez parę godzin w tygodniu. Ale pojawił się problem, bo wymagano
zaświadczenia, że pracuję, a lekarze mi zabraniali. Pogadała więc, z kim trzeba, i nikt
się nie czepiał.

*
Szkoła była faktycznie średnia i to pod każdym względem: przetłoczona,
pedagogicznie posępna i niskobudżetowa. Uczyłem się jednak, bo chciałem do
czegoś dojść, coś osiągnąć, wejść na grzędę, zająć czymś zgorzkniały umysł,
uspokoić Mamę, że sobie poradzę.
Na początku szło mi pod górkę. Reszta klasowej ferajny trzymała się ode mnie na
dystans. Różniłem się od niej. Nie była przyzwyczajona do widoku Quasimoda. Ale
do rzeczy: tylko Wiktor godził się na moje towarzystwo. Gdyśmy się poznali, siedział
tuż przy tablicy, a ja - stolik za nim, tak że zobaczyłem jego twarz dopiero na
przerwie. Z początku nie zrobił na mnie dobrego wrażenia. Lecz całe to odczucie
uległo zmianie, gdy podszedł. Nie powiedział ani słowa o mojej kontrowersyjnej
prezencji, tylko, jakbyśmy znali się od lat, poczęstował mnie papierosem.
Przyjąłem bez sprzeciwu, co mnie zatkało, bo, po pierwsze, nie palę, a po drugie,
jestem nieoswojony z życzliwością. Bałem się jednak odmówić, obawiałem
zaprzepaścić niespodziewaną okazję zawarcia nowej znajomości, toteż udałem, że
bez odrazy wdycham dym i dopiero po dzwonku pojechałem na salę.
I wtedy coś we mnie pękło. Zrozumiałem, że byłem zaślepiony krzywdzącymi
sądami: upychałem wszystkich do jednej przegródki. Odkryłem, że i wśród zdrowych
zdarzają się wyjątki, a przy odrobinie dobrej woli mogę przemóc dotychczasowe
uprzedzenia i zaprzyjaźnić się z nimi.
Później wspólny papieros stał się tradycją naszych monosylabowych spotkań.
Dopiero po tygodniu odezwał się do mnie. Na lekcjach nie pytano go, bo sprawiał
wrażenie, że zna odpowiedź. Inni tak, reszta dyskutowała, popisywała się i wpadała
na nieuctwie. Natomiast on stronił od wyrażania poglądów i początkowo sądziłem, że

ich nie posiada. A kiedy już zdecydował się odezwać, zyskałem pewność:
dysponował niejednym.
O czym mówiliśmy, nie pamiętam, przecież trochę minęło. Może o matmie, bo miał z
nią sęki, może o historii, bo to była ta właśnie dziedzina, w której mogłem się
wykazać, zwrócić na siebie uwagę; przez moment, dopóki nie uświadomił sobie, że
wcale mi nie chodzi o historię, ale o to, by z nim być.
Już następnego dnia przeprowadziłem z Mamą rozmowę. Byłem zasadniczy,
nieugięty, pełen skamlącej elokwencji. Przytaczałem argumenty, szermowałem
aspektami, apelowałem, przekonywałem, że człowiek musi mieć kogoś, kto by go
akceptował. Przecież chce, bym miał znajomych.
Wzruszała ramionami, mówiła, że Wiktor jest „taki jakiś” i nie kończyła – jaki. Co
miała na myśli, pozostawało zagadką. Chyba nie godziła się, że zajął moje serce, a
może były tego inne powody, nie wnikałem. Wreszcie ustąpiła, wysprzątała mi pokój,
prześcieliła łóżko. Przygotowała kawę, były ciasteczka, zezwoliła nawet na muzykę i
spotkaliśmy się.

*
Przyszedł odprasowany i ogolony. Dla mnie miał notatki pożyczone od kumpla, coś
jakby ściągi z zaległych lekcji, Mamie przyniósł wiązankę, ponudził z nią o upałach i
efekcie cieplarnianym. Nie omieszkał też wyrazić się o ekologii. Wspomniał o genach
i Emilu Zoli, co było lekkim przegięciem, bo choć Mama czytała to i owo, biedny Emil
nie nadawał się do dłuższej konwersacji, a genetyka należała do jej słabszych stron,
odniósł więc mizerny efekt. Naprawił swój błąd, zagadał go przytomnie, szybko i
chytrze nawrócił do rozważań o nieśmiertelnej pogodzie, aż Mama zeszła z pomnika
i podążyła do kuchni. A gdy nareszcie zostaliśmy sami, mogłem pokazać mu
księgozbiór i komputer, zdezelowany odkurzacz pamięci, z którego byłem dumny.
Wyciągnąłem też swoje zbiory. Pokazywałem wielobarwne obrazki z przyrody,
śmieszne zwierzątka żyjące w lasach sponiewieranych przez deszcz, a on wyrażał
uprzejme zdumienie, prawie podziw i niemal zachwyt nad różnorodnością form

istnienia. Lecz już w trakcie oglądania scen z życia ssaków i pluskwiaków, po
zapoznaniu go z ich zwyczajami, gdy przeszedłem do bibliotecznych działów z
literaturą, malarstwem i muzyką, przerwał mi dotychczasową prezentację i rzekł, że
my, jako pasożyty wyposażone w baniak z inteligencją, nieważny bąbel umieszczony
na naszym wierzchołku, narośl eufemistycznie nazywaną mózgiem, my, zdobywcy i
grabieżcy, nie mamy prawa porównywać się do zwierząt, i gdyby to od niego
zależało, zakazałby ludzkiemu robactwu pełzania po Ziemi, a mówi mi o tym jako
żarliwy humanista, który, wbrew pozorom, też dużo czyta.
Nie mógł rozgryźć, dlaczego musi to aż tak długo trwać, czemu z taką mordęgą
przebiegają w nas procesy uczenia się subtelności, szlachetności i człowieczeństwa,
natomiast powtarzanie błędów idzie nam gładko i bez zastrzeżeń. Ludzie, twierdził,
nie potrafią żyć bez narzekania. Uwielbiają obnosić się ze swoimi boleściami,
gramolić na świecznik dla znerwicowanych palantów, by zaprezentować kreację z
męczeństwa. Jego zdaniem, świat nie miał nigdy inklinacji do roztropnych działań,
zazwyczaj przedkładał rozpustę chęci nad awitaminozę możliwości. Co wszelako nie
przeszkadzało ludziom umierać za jego aktualne hasła, tracić energię i zdrowie w
walce o obronę jego transparentów, występować, miotać się i zagrzewać do boju.
W tym celu rzucano przed ludzi ochłapy pieśni nawołujących do wyrównywania
krzywd. Jednoczyły armie sprawiedliwych i dawały, komu trzeba, należny odpór.
Skrzykiwały armie zmęczonych nędzą i głupotą. Wiadoma sprawa, pechem własnym,
a ignorancją wrogów.
Mówił, że niepostrzeżenie zmierzamy do umysłowych jaskiń. Z lubością tworzymy
kolejne zsyłki, wygnania, nowe upodlenia i nieszczęścia. Pchamy się we własne
sidła. Z upojeniem nurzamy w minionym kombatanctwie. Wystawiamy na pokaz nasz
nędzny, nieudany i zapętlony los, jak na licytacji niewolników, razem z przebrzmiałą
urodą, popsutym uzębieniem i krótszą nogą.
Nachalnie wdzięczymy się do potencjalnych nabywców naszej niedoli. Zadajemy im
zalotne pytanie: kto da więcej za nasze wrzody, kupi nas na dobre czy złe. Czy
rozdzieramy szaty w sposób wystarczająco żałosny, a nasz ból jest bardziej
twarzowy z profilu lub mniej en face? W jaki sposób mamy się ustawić, aby uzyskać
większą cenę?

Wolność nas oszołomiła – kontynuował – przytłoczyła rozmiarami. Nie wiemy, co
zrobić z jej nadmiarem. Wyzwoleni od łańcucha wczorajszych norm, reguł,
narzuconego stylu i dozwolonej poprawności, zagubieni wśród bezpańskich
przyzwyczajeń i pozrywanych więzi, które mówiły nam, jak mamy widzieć, czym się
bulwersować, w jaki sposób należy odczuwać, pozbawieni presji bycia średniakami,
oderwani od matki-cenzury, tej wewnętrznej, samodzielnej i niewidocznej, a także tej
oficjalnej, urzędowej i mysiej, wpadliśmy z deszczu pod rynnę, wdepnęliśmy w nową
zależność: tworzenie wspomnieniowych pęt.
Przez lata kazano nam jeść dzieła Marksa na obiad, śniadanie i w biegu do pracy.
Nie było od niego zwolnienia. Istniał i po swojemu interpretował. Nawet Historię
Starożytną. Wyjaśniał prostym ludziom wredną dolę uciśnionej mrówki. Na deser
dawano nam popić z leninowskiej barci. Zamiast modlitwy był Stalin i jego złośliwe
radości z cudzych tragedii.
Wszelki nadmiar, przesyt, znieczula, powoduje, że intencje mają odwrotny skutek do
swoich pierwotnych zamierzeń. Im więcej namawiano nas do niechcianej miłości,
ciągnięto za mózg do obowiązkowej przyjaźni, tym większy narastał w nas sprzeciw i
tym bardziej pragnęliśmy wydobyć się z bajora. Obawia się, że gdy już nie ma
zagrożenia i wreszcie wolno nam myśleć bez bata, popadniemy w nową zależność i
zaczyniemy produkować nowe, tym razem własne obroże.
Automatyzmem, nieomal obyczajową powinnością, stało się cierpiętnictwo; jest
dobrze, bo źle, a frasunek - uskrzydla. Im bardziej narzekamy, tym mamy zdrowszy
sen. Zgryzoty, porażki, smuteczek do kawy, a na przekąskę sąsiad, który stracił
pracę, popija, robi awantury, szlaja się po starych, czerwonych czasach, kiedy żyło
mu się jak w krowim placku: ciepło, sucho i nad podziw akuratnie.
Trudno nam znieść widok człowieka szczęśliwego. Sąsiad jest co prawda bogaty, ale
od razu pocieszamy się, dodajemy z przekąsem, w formie wybaczenia sobie zawiści,
że – „ma parchy”. Osobnik zadowolony budzi roześmianą niechęć. Musi potrwać z
parę milionów lat, co najmniej tyle, ile trwało schodzenie z drzew, by zaszły w nas
mentalne modyfikacje.

*

Nie podejrzewałem go o wygłoszenie takiej ilości oskarżeń. Kiedy się z nimi odkrył,
tak był podniecony i histerycznie zdenerwowany, jakby wyrzucił je z siebie po raz
pierwszy i dopiero teraz dotarło do niego nieposkromione oburzenie, nad którym
stracił kontrolę. Przeraziłem się jego oczu. Były rozbiegane. Wędrowały po wnętrzu
mojego pokoju, szukając punktu oparcia. Ale furia, podobna do gwałtownej burzy,
trwała zaledwie moment. Z twarzy zniknął mu grymas wściekłości i przestał ją
wykrzywiać. Toteż tylko pro forma i dla uspokojenia wybuchowej atmosfery, nie
kontynuując niebezpiecznego wątku, dyskretnie tylko mówiąc, że zdarzają się
wyjątki, ludzie wiedzący, do czego służą mózgowe fałdy, pokazywałem mu swoje
ukochane zdjęcia, przedstawiałem kopie rzeźb i portrety filozofów, kasety z lekturami,
wirtualne książki do czytania i słuchania, zeskanowane z prawdziwych, a Wiktor
poddał się wyciszeniu, nagle zmienił temat i powiedział, że nie sądził, iż znajdzie u
mnie aż tak duże archiwum. Jest otumaniony jego rozmiarami i jeśli mu pozwolę, to
będzie do mnie zachodził częściej, by zaznajomić się z nim dokładniej.
Oczywiście, nie miałem zastrzeżeń, a i Mama zdążyła się do niego przekonać.
Poczęła nawet mówić o nim częściej i wyrażać lepiej. Gdyż z Wiktora był nie lada
spryciarz: wiedział, jak z nią rozmawiać. Wyczuł, że jest chciwa na komplementy i
uznanie, z premedytacją więc zarzucał ją „duserami”. Nic zatem dziwnego, że
wkrótce stał się powszednim gościem, niemal domownikiem nocującym u nas. To
znaczy w moim pokoju, gdzie Mama wstawiła łóżko po ojcu.

*
Często podczas nocy prowadziliśmy wstępne, relaksacyjne gadki o niczym.
Układaliśmy się w hamletowskich pozach i rozprawiali o gęsiach na łańcuchu i
zaprzeszłych grzechotkach. Co nas prowokowało do krzykliwej wymiany zdań lub
dołowało, bo po każdym krasomówczym bajdurzeniu uderzaliśmy w czułostkowe
tony z emfazą w tle. Rezultatem owego uderzania było to, że po paru godzinach
intensywnej gadaniny, padaliśmy z wyczerpania. Ja wkrótce zasypiałem, on zrywał
się z legowiska skoro świt i cwałował do pracy. A kiedy wracał, zaczynaliśmy od
nowa. Nigdy nie mówił, gdzie spędza godziny pomiędzy pobytami u mnie. Pod tym

względem zachowywał milczenie. Lecz był tajemniczy nie tylko w tej sprawie, bo i w
kwestii rodziny, tego, gdzie mieszka, jak mu leci.
Raz tylko wyrwałem z niego coś w rodzaju wyznania: oznajmił, że lubi sobie połazić
to tu, to tam. Ogląda ludzi stłoczonych przy wystawach. W skupieniu przystaje przed
witrynami księgarń, antykwariatów, sklepów z pozłacanymi drobiazgami. Zerka na
tytuły książek, których nie będzie miał. W uśmiechach i przeprosinach ustępuje
miejsca przy oknie, w którym odbijają się kałuże i sylwetki tłoczących się
obserwatorów. Odchodzi w ciszy, znika w tłumie. Na podwórzu jakiegoś domu, skryty
za śmietnikiem, podziwia mrok i przelotny deszcz. Deszcz wkrótce obumiera i ulice
zaludniają się na jego cześć, jak gdyby tylko po to, by miał znowu kogo przepraszać i
komu się kłaniać.

*
Jednego wieczora siadł przy moim łóżku, chwycił mnie za rękę i oznajmił, że musi ze
mną pogawędzić. Zaczął od filozoficznych rozważań o czasie. Trochę mnie to
zdumiało, bo czas nie stanowił przedmiotu naszych dotychczasowych dyskusji.
Byłem jednak ciekaw, jak sobie z nim poradzi, toteż zamieniłem się w przysłowiowy
słuch.
Popatrzył na mój księgozbiór i oznajmił, że przeczytanie tak dużej dawki tekstów jest
uzależnione od ilości posiadanego czasu. Osobiście nie należy do gatunku
zapobiegliwych i zdaje sobie sprawę, że za mało chodzi wokół swoich interesów. Ale
podkreśla: trudno znaleźć człowieka, który by nie chciał odkryć sensu swojego życia.
Nie, że jest Wielki i Nieodzowny, dysponuje charakterem ze spiżu, ma
zagwarantowany czas istnienia, bo na taką opinię zasługuje tylko dureń, tylko jak być
człowiekiem skazanym na uczciwość, gdyż ciągle słyszy, że kto nie wrzeszczy na
swój temat, ten nie istnieje. Innymi słowy: kto nie zarabia, ten jest fajtłapa, a kto jest
fajtłapą, ten zamiast „witaj, kasa” słyszy „żegnaj, rozum”.
Nagle roześmiał się, zmienił temat i popatrzył na mnie stwierdzając, że dotarło do
niego, iż jestem dłużej chory, niż zdrowy, a więc w pewnym sensie znajduję się w
stanie naturalnym. Zdrowy, który nie był obłożnie chory, ma nikłe pojęcie o ludziach

zmniejszonych szans. I odwrotnie, chory od urodzenia nie ma żadnych odniesień do
sytuacji człowieka zdrowego. Więc nie rozumiem zdrowych, idących do pracy i
zagonionych walką o byt. Po chwili ciszy, dodał, że już wie, co ma zrobić dalej:
poukładał sobie w głowie, na początek nic głupiego, same projekty.
Zacznie od zerwania z dotychczasową pracą, bo chce zmienić swoja egzystencję.
Być jak ja, tyle że bez bonusów w postaci mojego chorowania. Chciałby też poznać
Historię, krainę bezkresu dziejów, otwartą dla mnie, a dla niego wciąż hermetyczną,
poruszać się po niej swobodnie, bez krępującego gorsetu faceta gmerającego w
cudzej szafie.
Następnego dnia przyjechała mama mojego taty i w całym domu zapanował bajzel.
Od progu wyskoczyła z pretensjami: to skandal i w ogóle jak można było
doprowadzić do tego, że Tadeusz pęta się po dworcach i piwnicach, głodny, brudny
itp. Krzyczała, że przecież jeszcze parę miesięcy temu miał gdzie mieszkać, a teraz –
kto wie, czy regularnie się odżywia. I gdzie śpi, bo u niej jest za ciasno i jak przez
przypadek przyszedł do niej, to mu z punktu powiedziała, że nie ma co liczyć na jakiś
kąt, ostatecznie od czego ma własną rodzinę. I nawet radziła, że musi pogadać,
może przeprosić, ale nic z tego, bo kochany Tadzio już od małego był uparciuszek. A
gdy się wywrzeszczała, Mama zrobiła herbatę i usiadły do koncyliacyjnej gadki.
Teściowa opowiedziała, co i jak. Z moim starym nie utrzymuje kontaktu od lat, więc
nie miała pojęcia, że odszedł od nas. A tym bardziej, że łazi po obcych i prosi o coś
do żarcia. Toteż gdy zabrzmiał dzwonek do drzwi, nie spodziewała się synadomokrążcy. On też. Chyba poczuł się głupio, no ale matka, to matka, a syn, to syn;
jest jakaś więź i nie zawsze było źle.
Krótko mówiąc, chciał wrócić, a szopka z jego mamusią miała zrekompensować nam
brak skruchy „brudnego Tadzia”. Sam, biedaczek, nie pofatygował się z fajką pokoju.
Wisiał mu ten problem i wolał być bezdomnym fanfaronem, niż męczyć się z nami.
Przypuszczam, że teraz był szczęśliwszy i gdyby nie spotkanie typu ślip w ślip z
barakudą, nigdy by nie wpadł na pomysł z usprawiedliwianiem swojej absencji.
Z początku ogarnął mnie lęk, że Mama pozwoli się zagdakać, ale teściowa popełniła
błąd, bo napomknęła o oddaniu mnie do domu opieki. To zaowocowało
natychmiastowym wypieprzeniem jej z lokalu i życzeniami dobrego spadania ze
schodów. A kiedy zniknęła, Mama przytuliła mnie i zaczęła płakać.

I tak sobie siedzieliśmy, w ciszy i milczeniu, aż przyniosło Wiktora.
Jak go ujrzałem z plecakiem, doszło do mnie, że powziął decyzję; miał rozwiane
włosy, błysk w oku, jakby swoim wyglądem chciał oznajmić, że się wyprowadza.
Wątpi, czy kiedyś tu wróci, jednak nie ma innego wyjścia, tylko zmienić klimat. Odkrył
w sobie naturę włóczykija. Z pracy zrezygnował. Zanadto go absorbowała. Podejmie
w innym mieście, lecz będzie to nic poważnego, może na wolnym powietrzu,
strzyżenie trawników, malowanie ławek, zoo czy cokolwiek dorywczego. W takim
razie czas się żegnać i jako wykwalifikowany powsinoga dziękuje nam za wszystko, a
zwłaszcza za to, że nie pytaliśmy o rodzinę.

Hamlecik
Maurycy usiadł w kątku, przy kontuarze, w pobliżu półotwartych drzwi, obok muzyka,
którego w Klubie zatrudniono na etacie wirtuoza. Poprzez kawiarniane opary widział,
jak wsysały do środka zastępy smakoszy kawy. Co pewien czas wykopywały napojonych, a brzuchaty szatniarz kłaniał im się cyklicznie, jakby miał czkawkę z
dobrego humoru.
Między stolikami, po dywanowej wykładzinie, laskonogie kelnerki wystrojone w
służbowe uniformy i przyszywane uśmiechy z profilaktycznym „sorry”, krążyły wśród
gości: temu rachunek, tamtej – wino.
Rozdygotane paniusie, wystrojone jak choinki na Wielkanoc, z mężami zamiast
breloczków, kładły dłonie na szklankach cieczy z herbatą, podczas gdy krępy baryton
dawał wycisk słuchaczom. Śpiewał co żwawsze kawałki ze znanej „pieśni do słów”, a
ujeżdżający po klawiaturze pianista trzepał rytm.
By nie wypaść z roli artysty, wadził się z własną nieudolnością, zachęcał, prosił,
szturchał klawisze grubymi kiełbaskami. Grał z nerwem, nie zwracając najlżejszej
uwagi na wyczyny śpiewaka, który omdlewająco dyszał w stronę zabłąkanych
melomanów.
Wkrótce baryton przestał szlochać do słuchu, lecz, uparcie zachwycony własnym
talentem, wsłuchany w swoje wizje, nadal improwizował, nieprzerwanie rąbał co rusz
inne arie, aż kilku zniecierpliwionych ludzi wzięło się za kurtuazyjne brawka dające
mu znak, że ma spadać i zapadła cisza przerywana mlaskaniem.

Lubił tu bywać, kochał być „w przyczajeniu i rozmodleniu”, jak nazywał ten swój
kibicowski proceder, po cichu i anonimowo patrzeć na gwarny ruch toczących się,
dyskusyjnych sabatów, intelektualnych podróży donikąd, wędrówek, w których
jeszcze nie tak dawno brał udział. O czym niechętnie i niemal z rozżaleniem
wspominał sąsiadom od kieliszka.

*
W części sali, tuż przy drzwiach do kibla, znajdował się stolik Klubu. Jak zawsze,
siedzieli jego znajomi. Postanowił, że zanim wyjedzie z miasta, pożegna się z nimi,
więc podszedł do siedzących i opadł na krzesło. Popatrzył na apaszkę Piotra,
zamówił herbatę i spytał:
– W czym rzecz?
– A tak, mówimy o królach i wojnie - powiedział Franio. – Niegdyś było oczywiste,
gdzie żmija ma ogon, a teraz są na ten temat chytre koncepcje.
Z tego, co słyszał, wysnuł wniosek, że Franio, zaradczy cwaniak, radykał i wolny
strzelec jakichkolwiek idei, złagodniał ostatnimi czasy, jakby obluzowały mu się szare
komórki. Wycofał się z dotychczasowej agresji, przycichł i przestał odstawiać
specjalistę od cudzego postępowania, co dla klubowiczów oznaczało, że się
mentalnie rozcieńczył. Krążyły nawet słuchy, że dokonał w sobie przebudowy
dotychczasowych mniemań. Nagle zmętniały mu poglądy, stały się płynne, bagienne
i trudno pojmowalne.
Z dnia na dzień zrobił się uśrednionym wyznawcą każdego trendy-przekonania. Gdy
przychodził do Klubu, gdzie czuł się dopasowany do tapety i uroczy po staremu, w
prywatnych glanach i bez krawatowych poglądów, zachowywał się jak płyta, która
zanim pękła, przestała się zacinać.
Odwracając się do Maurycego, Franio uzupełnił:
– Mówimy, że równość w łóżku, to aktualne hasło wyemancypowanej baby. Popatrz
na Jolę, prawomocną zdzirę Tadzia. Wiesz, co z niej zostało. W najlepszym razie
jakieś psychiczne strzępy i rozdygotane farfocle.

No i zastanów się, co wyrośnie z jej córeczek. Takie same lub mniej więcej podobne,
osowiałe „kreacje” z niczego. Ani się nasz Tadzio spostrzeże, jak znajdą wybranych
jełopów, którzy pozwolą im na pomiatanie sobą.
Awans w dół przypieczętował jego los. Jola tak go nakręciła, że nie ośmiela się
myśleć na własny rachunek. Przysłoniła mu horyzont i jest jego refleksem. Kiedy nie
ma jej w pobliżu, Tadzio kapcanieje, robi się wytarmoszony z wigoru.
– Ona mu w glacę, a on dziękuje ze strachu – dorzuca Krystyna, nauczycielskie
zjawisko. Jest tutaj brana za ciotkę-poczciwotkę, nieraz jednak rżnie błyskotliwą.
Początkowo zagubiona w popisowych oracjach tutejszych mędrców, w ich
swobodnym przerzucaniu się z tematu na temat, w uściślaniu, nawiązywaniu,
abstrahowaniu i mówieniu bez sensu, lecz z przekonaniem, po przejściu erudycyjnej
kuracji, nabrała stosownej ogłady, towarzyskiego poloru, szybkiej orientacji w tym, o
co tu do cholery biega.
Owa sprytna mimikra pozwoliła jej być nie tylko niemą ozdobą klubowych
pogawędek, ale pojednawczą negocjatorką. W razie potrzeby, kiedy stolik tracił
animusz i należało przerwać nudę, potrafiła Tadzia rozłożyć na czynniki pierwsze,
zadać mu bobu, popędzić kota, umiała obedrzeć go z nawiedzonej prawdy i
złachanych sentencji i nim zdążył doczołgać się do końca zdania, już, w
ekspresowym tempie wątlał i nikczemniał stając się jej łupem i ze wszystkich stron
obśmianą padliną.
Gdzie może, niewinną odstawia, w koczku chodzi, nadgodziny ściboli, a do Klubu z
racji Piotra zagląda. Piotr, naczelny Hamlecik stolika, jest przystojny, ma spojrzenie
dogłębne, zaborcze. Pozuje na notorycznego uwodziciela. Tu i ówdzie bywały, z
otwartymi ramionami przyjmowany, na zmiany otwarty, zipiący co rusz to nowszymi
prądami, wesoły, jak trzeba, smutny, jak nie. Obwołany za arbitra, zostawał nim.
Frania przestawi, Tadziem potrząśnie, ze wszystkich stron podoba się Krystynie, a
ona wie, co dobre.
To dla niego wykierowała się na ludzi. Razem trafili na studia, wspólnie w przeręble
rozmów. Uważa ją za siostrzyczkę, tylko jej zwierza się ze swoich podbojów, zgryzów
i rozterek, przy czym, nieświadomie, druzgocze jej serce zachowując jak
niefrasobliwy kokiet.

*
Wzajemne życie przeistoczyło im się w mrzonkę. Krystyna już linieje, Piotr będzie
wkrótce zmurszały, stanie się lakoniczny, elokwentny z wysiłkiem, dla niepoznaki
zębem błyśnie, brzuchem zaświeci, spocone cylindry przetrze i coraz częściej okrasi
zakłopotaną twarz niepewnym uśmiechem z naftaliny. Co rusz dzieciństwo zacznie
wspominać zapamiętując się w tkliwości, słaniając z nostalgii: „hej! w góry, miły
bracie, tam przygoda czeka na cię”.
Ale jeszcze nadrabia miną, wciąż jest surowy, nieprzejednany, apodyktyczny, temat
zmienia, senne oczy krótkowidza mruży, za rumianą przeszłością nostalgicznie
wzdycha. To jednak dopiero nastąpi, przyjdzie znienacka, bez uprzedzenia.
- Tak, moja droga, żeby być idiotą, nie trzeba być nim ciągle - mówi. Nagle staje się
zaduszkowy, zakłopotany, cylindry szmatką wyciera:
- Starczy poudawać mądrego - dodaje - czego żywy przykład siedzi przed tobą.
Popija łyczek. Milczy chwilę i powiada - nie, nie - mówi cichawo. Jest teraz bezradny.
- Skończyłem się, Krystyno...
Krystyno, wreszcie padło imię, na które czekała od dawna, od czasu, gdy odżywiała
się nadzieją, że będą razem.
- Albo może nigdy się nie zacząłem - dorzuca - bo czy mam prawo mówić o sobie,
skoro żyłem bez celu, odarty z indywidualności, która była zapożyczona, drętwa,
skoro wiedziałem, że nie jest moja, że to jeszcze nie ja, tylko zarodek, wątłe pisklę
rzucone na wodę.
- Pisklę? - wtrąca się Franio - każdy może tak powiedzieć!

- Ale ty masz za co być frajerem, masz za co się mylić – odpyszczył Piotr Franiowi zaś ja jestem frajerem za darmo, bo nie miałem tatusia bałwana, który przymykał
oko, spuszczał kurtynę, wyprowadzał na spacerek.
- Dosyć - mówi Franio - ludzie słyszą, a poza tym wszyscy mamy źle w głowie, co nie
oznacza, że nikt nas nie kocha.
- Pax, pax - rzekła Krystyna - nie kłóćmy się, kto z nas ma większe parchy.
- Nie dramatyzuj, bo tobie wyszło - stwierdza Tadzio - w odróżnieniu ode mnie, miałaś całkiem różane życie.
- Zgadza się - rzuca Franio - syty z głodnym i całuj psa w nos.
- Franio wie, co mówi, a mówi mądrze - informuje Maurycego Tadeusz i sączy lurę mam czterdzieści lat i co ja takiego osiągnąłem, nieco wyrywkowych zwycięstw, ale
chciałbym mieć ich więcej, zwłaszcza, że stara uważa mnie za nerwusa, za palanta,
któremu powiodło się psim swędem.
Ma rację, bo czym tu zaimponować? Żadnej przyszłości, podczas gdy małe rosną. Z
każdą chwilą powiększają przewagę, gdyż dysponują tym, to, czego nie miałem, pomocami naukowymi w postaci szczęścia w czopkach, wiedzą na prąd, baterie i
smartfonowe klawisze, a w perspektywie - szkołą zaraz po zarośnięciu ciemiączka...
- Ale mędzisz - westchnęła Krystyna - przypomnij sobie Teofila i co mu zrobiłeś.
Mógłby uzupełnić twoje poczucie winy. Nigdy nie był umięśnionym wieprzem, a ty o
nim tak mówiłeś. Był zagubiony, zwłaszcza gdy Zofia puściła go kantem. A ty? Co jej
dałeś w zamian, oprócz sterty dzieciaków i dodatkowych zmartwień?
Twoje zasługi są rzeczywiście nijakie w porównaniu do gadania o świetlanej przyszłości, jakim ją omotałeś, zanim obwisło ci uczucie, a ona, bez spozierania na doraźne korzyści, uwierzyła w twoje bzdury, podczas gdy ja nie miałam okazji do gnębienia się poczuciem winy, hodowałam typka z wiecznymi pretensjami, żyłam konkretnym lękiem o wredną przyszłość i płaciłam za nią swoim systematycznym zanikaniem. Kiedy patrząc do lustra widziałam swoje pomarszczone marzenia, gdy kochałam i byłam kochana przez człowieka pragnącego zmienić ludzką mentalność, w tym

też twoją, myślałam za pośrednictwem jego słów, wyrzekłam się miłości, by żyć w
cieniu złudzeń, więc rację ma Piotr, rzeczywiście trzeba mieć zaplecze, trampolinę
niezależności...
Naraz Maurycy poczuł się zmęczony. Rewelacje o Piotrze już od dawna nie były
rewelacjami. Słyszał je wielokrotnie i za każdym razem nie mógł wyjść ze zdumienia,
że choć pozostali

z zapartym tchem i kurtuazyjnym zaciekawieniem słuchali ich

nadal, to nikt nie przerywał podziwu.
Z coraz większą, bezwzględną niechęcią wracał do tamtych kontaktów. Coraz
chętniej bronił się przed nimi. Coraz łatwiej przychodziło mu odmawiać uczestnictwa
w rozmowie z kimś, kto mu przeszkadzał w pozostawaniu w snach.
Zaczął wchodzić w hermetyczny świat swoich osaczeń i przeczuleń, w nieufną
obserwację ludzi, którzy udawali, że cierpią, a chcieli wtłoczyć go w męczącą
codzienność.
Już nie tolerował widoku przewlekle zgorzkniałych, tryskających obłudną energią.
Zakłócali jego smutek i rozpychali po lękach, szwendali się po cudzych myślach w
zabłoconym obuwiu, udając, że ich cierpienia mają klasę, certyfikat i dobre
pochodzenie, że mają ekskluzywne przeżycia i bardziej zasługują na zrozumienie,
aniżeli on.
Był rozczarowany miejscem, w którym słowami spreparowanymi z dymu i puszek po
piwie grano w dyskusyjnego salonowca. I słyszał zdania zastępujące chustkę do
nosa, ordynarną szmatę, w którą smarkano i oglądano jej zawartość pod światło.
Klub stawał się miejscem, w którym tramwaj w oku służył za olśniewającą metaforę,
wyznaczał ślepym gadkom ślepą drogę. Działy się w nim „zbiegi okoliczności” i
zdarzały „przypadki”, „wyjątki uzasadniające regułę”, „ewenementy”. One zaś
pęczniały w nim na podobieństwo rozbrzmiewających, bukolicznych, pospolitych rżeń
fircyków przykutych do sztampy.
Odważna jeremiada o naleśnikach ze śmietaną przynosiła im więcej satysfakcji,
aniżeli sążnisty referat o bohaterstwie. Wyspiański nie miał takiego wzięcia, jak
szczegółowa dysertacja o śledziach w oleju. Lowry bladł przy apoteozie szprotki, a
Proust przegrywał na punkty z knedlami, więc machnął im ręką na pożegnanie i
wyszedł.

Tatuś
Kiedy myślę o Mamie, nie umiem zapomnieć o chwilach tak odległych i
niewyraźnych, że tylko niekiedy udaje mi się do nich przeniknąć. Wówczas pragnę
zbadać podskórne pejzaże zmarnowanych dni.
Nagle z mroku pamięci wyłania się akordeon, zakurzona pozostałość po ojcu i widzę
poprzedni dom, studzienne podwórko, ślepca z rogu ulicy, żebraka wygrywającego
smętne melodie, a w kącie, tuż obok muru przystrojonego w zieleń potrzaskanych
butelek, betonowy śmietnik pełen odpadków i szczurów.
I nie ma w tym nic niezwykłego, bo nie panuję nad odruchami; wspomnienia
przytłaczają mnie ogromem i różnorodnością, a kiedy się w nich zanurzam, jestem
zakłopotany, jak gdybym, nieproszony, wlazł z buciorami w cudzą intymność. Nie ma
nic dziwnego, gdyż nazbyt wiele kosztuje mnie pobyt w tamtym świecie. Z tej
przyczyny bywam w nim rzadko i raczej niechętnie; gdy wracam do rzeczywistości,
trudno mi się pozbierać. Męczy mnie wtedy krótki oddech, trapią gwałtowne
palpitacje, a wzrok – nieobecny i przygaszony - nie pozwala na ponowne pojawienie
się w otaczającym świecie.
Zwłaszcza, kiedy przypominam sobie rodziców Mamy.
Jeździliśmy tam od wielkiego dzwonu, ale odwiedziny uzależnione były od ich planów
i kaprysów; przedtem musieliśmy umówić się na wizytę. Telefonicznie, szczegółowo
obgadać jej termin. Co do minuty uzgodnić odpowiedni dzień i godzinę tak, by nie
zastać ich w trakcie awantury. Byśmy nie stwierdzili, jak u nich jest, gdy są bez
widowni. Tu powiem, że dla nas pożytek z tego ustalania był żaden, gdyż moje
zabawy, jak i Mamy rozmowy, były niczym filipiki niewidomych prowadzone na migi.
Punktualnie, razem z rozkładem jazdy, przychodziliśmy do ich kamieniczki, która
kiedyś należała do dziadka. Było to jednak w czasach przed moimi narodzinami,
zanim się rozpił i skapcaniał. Po sztucznym i niewylewnym powitaniu w przedpokoju,
po wymianie misiowatych zapewnień o wzajemnej miłości i odfajkowaniu
zdawkowych cmoknięć, tudzież frenetycznych uścisków, osowiała i leciutko
naburmuszona babcia, ciężko i z rezygnacyjną ostentacją siadała przy stole, masując
obolały kark. Dziadek wydzielał z siebie jakieś rozkasłane i abstynenckie pomruki, a
każde z nas, w milczeniu, wlepiało wzrok w obojętnie co, w popsutą pozytywkę, w

zegar z odważnikami, pochyłe lustro, w którym odbijały się drzwi prowadzące na
balkon, w brązowe deski wyszorowanej podłogi.
Podczas owego spektaklu nudziłem się jak mops: czekałem na puszczenie mnie na
podwórko, na sygnał, gdy dziadek da mi zajrzeć do ogrodu, bym pobiegł na łąki za
domem i zapodział się w górach i dolinach trawiastego piachu.. Tam, w ogrodzie, tuż
za beczką smoły, odzyskiwałem siłę. Mogłem, ukryty w konarach wiśni, zajadać jej
owoce i rozmyślać o Bóg wie czym.
Odprężony, wracałem po paru godzinach i kiedy zanosiło się na wspólne
spoglądanie na zegar kurantowo odcharkujący godziny, Mama zaczynała mówić, że
na nas już najwyższa pora. Z udanym przestrachem łapała się za głowę i oznajmiała,
żeśmy się zasiedzieli. Dochodziło wtedy do obustronnie czułostkowych serenad z
akompaniamentem ulgi, a ich śladem podążały babcine i dziadkowe pytania o to,
kiedy się znowu zobaczymy, my zaś, rozczarowani, śpiesznie wracaliśmy do swojego
zacisznego wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma.
I tak to trwało, aż dziadek zdziecinniał. Z rzadka pojawialiśmy się u niego. Podobno
przestał pić, rzekomo lekarz mu zabronił, z czego najbardziej ucieszyła się babcia,
no, a babcia podupadła także; nikt już do nich nie załaził ze swoim krytykanckim
wtrącaniem trzech groszy.
Cała rodzinka wydawała się być zajęta pielęgnacją własnych wrzodów, a Mama i ja,
byliśmy na etapie godzenia się z odejściem ojca, w okresie zapominania jego twarzy,
zachowań, dziwnych nawyków do wychodzenia w nocy i jeszcze dziwniejszych
powrotów skoro świt, kiedy to, hałaśliwie wesół, pochylając się nad moim łóżeczkiem,
śpiewał: krakowiaczek ci ja.
Ale zacznę od początku, to znaczy od chwili, gdy umarła. Odeszła, kiedy byłem za
mały, by się dowiedzieć, czy wyjechał z mojego powodu. Na jej pogrzebie, trzymany
przez ciotkę za rękę, myślałem, gdzie i co ze mną będzie. I pragnąłem, żeby trwało
jak dawniej, jak wówczas, kiedy miałem pięć lat i byliśmy wszyscy.
Wtedy przyszła mi do głowy plaża. Wędrowaliśmy wzdłuż brzegu, Mama, która
nazywała mnie swoim Marcinkiem, ja i jeszcze jakiś fircyk niewart wzmianki. Na
horyzoncie, daleko, to znikała w głębi, to wyłaniała się z fal, niepozorna kreseczka
statku. Niebo przeczyste, morze posiekane bielą roztańczonych mew, spienione

grzywami roziskrzeń, ani jednej chmurki, cicho i w słońcu. Nagle zrobiło się burzowo,
sielanka zasnuła się mgłą i wszystkie mewy gdzieś poznikały razem ze swoim
zawodzeniem. Rozległ się grzmot, a falami zakołysał wiatr. Na plaży nie było nikogo;
właściwie nie powinno to być żadnym zaskoczeniem, bo akurat wówczas, po raz
pierwszy poczułem, że jestem sam.
Ale po pogrzebie wróciłem do domu z ciotką, co mnie uspokoiło, wyrwało z
niepewności. Zamieszkała ze mną. Jak mi oznajmiła, weszła do domu Mamy, by
nade mną czuwać, strzec mojego prawidłowego rozwoju. Ale ja sądziłem inaczej.
Mianowicie uważałem, że pojawiła się tu, by odgryźć się za dotychczasowe życie
przy rodzinie i wyzwolić z pełnienia roli ubogiej krewnej.
Z ciotczynych aluzji zrozumiałem, że moja Mama również nie była wobec niej w
porządku: też zadzierała nosa i też nie przepuszczała żadnej okazji, by dokuczyć jej
za jakieś przewiny z przeszłości. O co im poszło, nie wiem; dysponowałem wyłącznie
domysłami. Niewykluczone, że miały do siebie pretensje o mojego ojca. Zawiodły się
na nim obie. Jednej i drugiej obiecywał ożenek, a gdy zorientował się, że Mama
dostanie spadek, a ciotka odziedziczy zaledwie wyrazy współczucia, rozpoczął
matrymonialną kampanię zakończoną moim rozwrzeszczanym istnieniem, po czym
zwiał.
To je zbliżyło, a kiedy okazało się, że spadek należy traktować z przymrużeniem oka,
bo dziadkowie zbankrutowali, gdy odpełzł nie wiadomo gdzie i do kogo, zostały
przyjaciółkami. Miały nawet coś w rodzaju wspólnej depresji z jego powodu, ale
wkrótce im przeszła i kombinowały nad powrotem do normalności; jakkolwiek nadal
władały nimi problemy z dokonywaniem właściwych wyborów, dylematy z
wyodrębnieniem prawidłowych opcji, to przemyśliwały, czy aby nie rzucić się w wiry i
odmęty konkretnej roboty, w coś z sensem, jak życie bez chłopa.
Toteż nie mówiły o miłości. Wystrzegały się jakichkolwiek nawrotów do wyznań;
temat o kryptonimie uczucie, był dla nich za śliski. Mówiły: „jeżeli kochać, to bez
zastrzeżeń”.

*

Była starszą siostrą Mamy. Wiecznie zatroskaną, mało kontaktową, burkliwą nawet.
Starała mi się przedstawić jako wyznawczyni rozsądku i ascezy. Na próżno jednak:
przybierając surowe miny, chcąc zrobić wrażenie osoby apodyktycznej, kogoś o
ugruntowanych, niezłomnych zasadach, zamiast osiągnięcia celu, jakim byłoby
wbicie mi do głowy, że jest pryncypialna i nie żartuje, gdy mówi o moim trudnym
charakterze, o przywarach świadczących, że zostałem rozpuszczony przez Mamę i
potrzebna mi jest dyscyplina - rozśmieszała mnie, bawiła, a to z tego względu, że
wypowiadane przez nią słowa nie zgadzały się z łagodnym wyrazem jej twarzy i
przeczyły uśmiechniętym oczom.
W każdym razie, kiedy już miałem przeszło dwadzieścia lat, ciotka zmarła. Powoli
przygasała. Początkowo czepiała się życia. Z ożywieniem dowcipkowała, jak gdyby
chcąc zaprzeczyć biologicznym procesom, uchronić się przed nimi. Żartowała ze
mnie i z siebie, opowiadała nieznane fragmenty wydarzeń ze swojej przeszłości, z
dzieciństwa Mamy.
A jednak: bagatelizując cierpienia i pomniejszając znaczenie ich ataków, z czasem
osłabła. Na własnej skórze przekonała się, że nie wystarczy silna wola i upór, by
pokonać to, co niszczy. Jeszcze rwała się do robienia śniadań i przepierek, ale widać
było, że poddaje się, ulega, rezygnuje z fanfaronady. Nie podnosiła się z łóżka i
nastąpiło odwrócenie ról: jak przedtem, kiedy byłem mały, chodziła przy mnie, tak
teraz ja starałem się o nią troszczyć.
Jej spojrzenia coraz częściej matowiały, blakły, nieruchomiały; skierowane do
wnętrza, nieubłaganie oddalały się od mojej rzeczywistości, a na miejsce opuszczone
przez nią, wskoczył wysportowany, muskularny typek odgrywający przede mną
operetkową rolę przeuroczego; ni stąd ni zowąd wynurzył się z niebytu i od progu
klnąc, krzyczał, że jak zwykle nie zdążył, a pozorując zmartwienie z powodu śmierci
Mamy, składał mi zaległe kondolencje. Mimochodem przysięgał, że już rozumie, co
to rodzina i że o mnie zadba.

*

Jednym słowem, tego dnia nastąpił nieoczekiwany powrót marnotrawnego tatusia.
Przyznam, iż podobne zapewnienia działają na mnie przeciwnie. Jeżeli ktoś mi
oświadcza, że jest uczciwy, szlachetny czy prawdomówny, z mety mam wątpliwości
na temat jego ukrytych intencji, a wietrząc w nich fałsz, rośnie mi gula.
Początkowo zachowywał się niczym komornik: rzucał spojrzenia pełne zadumy,
przechadzał się w milczeniu: miarowym krokiem, dostojnie, w zamyśleniu. Cały czas
jednak łypał w stronę mebli, co wyglądało, jakby chciał dokonać ich pospiesznej
wyceny. Czułem, że z każdą następną chwilą był do mnie coraz przyjaźniej
usposobiony. Jak gdyby w moim spojrzeniu wyczuł naiwność i dojrzał coś w rodzaju
chwiejnego oczekiwania, czy mimowolnej nadziei.
To go ośmieliło, rozzuchwaliło, dodało pewności: wtedy już napastliwie, niemal
bezwzględnym tonem zażyczył sobie, by tytułować go tatusiem. Jednakże choć nie
mogłem przestać go kochać, wciąż i nadal dostrzegać w nim kogoś bliskiego, to
przecież tkwiąca we mnie zadra sprawiała, że wolałem nie zwracać się do niego w
ten sposób.
W zamian mówiłem do niego Stary. Stary, należało do określeń bezpiecznych,
neutralnych, poniekąd bezosobowych. Zdecydowanie, gdyż tatuś nie pasowało do
drania, który mnie olał. Lecz gdy zrobił mi solidną awanturę wspartą łubu-du i kiedy
zaczął ciskać we mnie czym popadnie, poszedłem na kompromis: natychmiast
uderzyłem w pokorne, lamentacyjne, czołobitne tony, okazując mu wariacki
szacunek; począłem go wielbić z opętańczym zapałem, wniebogłosy wychwalać,
przedkładać nad wszystkich znanych i nieznanych ojców z osiedla. Wszelako w
moim ojcze pobrzmiewały nutki drwiącej służalczości.
Po kwadransie westchnięć i oburzonych min oświadczył, że zamieszka w pokoju po
ciotce. Z nadmierną pompą w głosie powiedział, że niebawem sprowadzi bagaże, a
jak przyjdą, zabierze się za dokończenie dzieła swojego życia; lecz choć wytężałem
pomyślunek, za nic nie mogłem zrozumieć, o jakim dziele truł i o czym ono będzie.

*

Pokój ciotki był największy ze wszystkich trzech; z logią i windą do nieba. Przez
tydzień, który przeznaczył na zaprowadzenie w sobie duchowej aklimatyzacji, z
pokoju dobiegały mamroczące odgłosy, a ja nie miałem pewności, co słyszę, bo
prócz Ojca, nie było tam nikogo.
Początkowo wstawał razem z kurami. Z entuzjazmem, a później z odrazą, gdy na
zewnątrz panowała szarość i rozlegał się stukot butelek z mlekiem. Wówczas unosił
z wyra opasłe dupsko, po czym wybiegał, gnał przed siebie, jak gdyby wiedząc,
dokąd, ja zaś słyszałem szklany szczęk śniadaniowych talerzyków, a po drugiej
stronie ulicy widziałem otwieranie okien: na parapety wykładano pościel do
wywietrzenia.

*
Kiedy pokój zamieszkiwała Mama, a potem ciotka, zjawiałem się w nim często. Teraz
– nie. Nie, gdyż zamykał go na klucz. Co gorsza, jak był w domu, nie dawał mi
zaglądać do środka. Jednak pewnego dnia, wychodząc, zapomniał o drzwiach, więc
zajrzałem. Odkryłem w nim skład kolorowych świerszczyków ze zdjęciami do
oglądania w odosobnieniu, a kiedy się rozejrzałem dokładniej, stwierdziłem, że jest to
teraz rupieciarnia, mroczna i smrodliwa pieczara, regularnie niewietrzone rumowisko
przedmiotów o niewiadomym

przeznaczeniu,

sterty porozwalanych

gazet

i

szpargałów powsadzanych byle gdzie, a zamiast firanek, zawieszonych jeszcze
przez ciotkę, w miejsce jasnych zasłon budzących pogodne skojarzenia, na oknie
zobaczyłem poplamioną szmatę o wyglądzie koca.
Pocieszało mnie, że Ojciec, wychodząc z domu, przez kilka godzin włóczył się po
ulicach, by wrócić bez uprzedzenia, przez moment mogłem więc zapoznawać się z
zawartością jego trumny. Jednak nie znalazłem w niej niczego godnego uwagi; w
przeważającej liczbie nie były to pisma fachowe, profesjonalne i niezbędne do pracy
jego życia, ale papierowe rupiecie upstrzone notatkami, które mógłbym prędzej
znaleźć na śmietniku, niż u kogoś, kto odgrażał się, że dokona czegoś
wiekopomnego. Co było zgrzytem, ewidentnym dysonansem: jakby w trakcie
prelekcji o Bizancjum przerwano referentowi, by zacząć rozwlekłą i nieskończoną

dyskusję o doprawianiu sałaty, wobec czego stwierdziłem, że zanim doszedł do
rozumu, pokręciły mu się synapsy.
Lecz gdy już poczęło mi się wydawać, że go rozszyfrowałem i jest, jak inni, hipokrytą,
gdy, od niechcenia, zacząłem przeglądać jego zbieraninę, w jakimś tygodniku z
krzyżówkami znalazłem listy do Mamy. A właściwie – przymiarki do nich, urywki
luźnych stroniczek z opisami zdarzeń. Odręczne, niełatwo czytelne, które miały coś
wyjaśnić lub do czegoś przekonać, lecz ani nie przekonywały, ani nie wyjaśniały
niczego, przeciwnie, wprowadzały w stan rozgoryczenia.
W chwilach ich wertowania zastanawiałem się nad sobą, a czas wierzenia w ludzką
chwałę przestawał być niepodważalnym zestawem dogmatów, zbiorem praw i reguł
skazujących mnie na przestrzeganie uniwersalnych norm. Przedstawiany za ich
pośrednictwem świat, tajemniczy, jak ludzki portret skłębionych namiętności, raz mi
się jawił dostępną i gładką przestrzenią, to znowu - ślepym i mało rzeczywistym
potokiem zagęszczonych emocji; słowa były dowolnie poutykane w szczerby
spóźnionej modlitwy:
Droga!
Tęsknię za Tobą, jednak masz mnie gdzieś i wcinasz te swoje zielone winogrona, a
choć nie oczekuję odpowiedzi, to przecież trochę mi ich brak.
Napisałem, że nie są konieczne, bo sam wiem, co znaczą czasowe deficyty. Zdaję
sobie sprawę, że nie sposób jest, mając rozliczne i terminowe sprawy, odpowiadać
na każdy. Z tego to powodu napisałem, co napisałem, ale byłoby przyjemnie
wiedzieć, że dochodzą. Chociaż może nie jest to aż takie ważne, byś odpowiadała i
jak zwykle za wiele chciałbym… Mimo to będę nadsyłał; przeczytasz, bądź nie i
odpowiesz, lub też nie. Choć fajnie by było dostać wiadomość zamiast przypuszczeń.
A pomysł, że być może czymś Cię obraziłem, jest moim stałym przekleństwem i nic
na to nie poradzę; ilekroć ktoś za długo milczy, zaraz mam w głowie zamęt i
uruchamiają się skrupuły. Jakkolwiek w naszym przypadku to ja za długo byłem
niemową. Zbyt późno zauważyłem, że powinienem od razu do Ciebie wrócić i na
nowo poznać Marcinka. Lecz się stało: odszedłem, czego żałuję. Ze skruchą dodam:
gdy byliśmy razem, naiwnie sądziłem, że szczerość absolutna, pozbawiona
elementów tajemnicy, intymności, to szczerość wydana na pastwę ludzi wrogich,

bezinteresownie zawistnych, chcących splugawić, zohydzić, ośmieszyć każdą myśl
przekraczającą ich skarlały rozum. Teraz już wiem, że składam się nie tylko z
podczytywania Jaspersa lub Fromma. Składam się także z niezadanych pytań: o
Twoje zdrowie, co macie na obiad, skąd pożyczyć do pierwszego i jak ustrzec się
przed waszą nieobecnością.
Za późno zrozumiałem, że są dwie filozofie. Jedna, to poziom wyższy. Pascal,
Einstein i im podobni. Oraz druga: pogardzana, szara, przeciętna. Ta druga, to
doświadczenie nazywane mądrością życiową. A obie są ważne i równorzędne.
Wierzę w powroty utraconych rajów; jeżeli zdarzy się piekło znieczulenia i będziemy
poza sobą równie szczęśliwi jak teraz, pamiętaj, że "teraz” będzie bez naszego
udziału, gdyż nie można rozłączyć tych, co są nierozłączni.
Przyzwyczajeni do rytmu znanych spraw, fatalnie czujemy się bez nich; mamy
pretensje o to, że ktoś lub coś pokroił nasz tort z losu na niesprawiedliwe porcje;
niekiedy jest przyjemny, często zaś okazuje się słodyczą omaszczoną keczupem.
Złudzenie: podzielił go nie ktoś lub coś, ale CZAS. To on jest złodziejem, oszustem,
przeniewiercą, to od niego otrzymujemy nie te kawałki losu. Inne, lecz jakże na miarę
naszych możliwości. Ty dostałaś Marcina, ja samotność bez was. Wybacz mi więc,
że musieliśmy się rozstać; z czasem nie powinienem się spierać, bo nie on mnie
otumanił, ale zły punkt widzenia. No, dosyć moralizowania. Jak się zdobędę na
odwagę, to resztę Ci dopowiem po przyjeździe.
Z duszą na ramieniu, wystraszony jego niespodziewanym powrotem i chrobotaniem
kluczy w drzwiach, odłożyłem list na miejsce, wybiegłem z pokoju chowając się
szybciutko w drugim. A kiedy już byłem bezpieczny, przyszło mi do głowy, że nawet
on zasługuje na zawieszenie kary, więc zacząłem ćwiczyć się w czułym
wypowiadaniu słowa „tatuś”.

Wstęp do wprowdzenia
Prolegomena
Razem z upływem lat coraz chętniej wracam myślą do tamtych chwil, gdy żyłem
odseparowany

od

dzisiejszych

trosk.

Przedtem,

zanurzony

w

kolorowych

reminiscencjach, utkany z niegdysiejszych marzeń, mogę teraz wyławiać z pamięci
widma odległego dzieciństwa; roziskrzone i natarczywe przypominają mi, że warto
ulec pierwszym porywom zasychającego serca, wczesnym odruchom naturalnej

żywiołowości, poddać się przeczuciom własnej duszy, nim będzie za późno, nim
wyniosła Kura Mądrości zniesie dystyngowane Jajko Umiaru.
Niedorozwinięcie
Wywodzę się ze średnio bogatej, lecz klasycznej rodziny: Mama, Tato i ma się
rozumieć – ja, dziecko zrodzone w wyniku skrzyżowania pomyłki ze szczęściem.
Tato zarabiał, pracował w terenie, co wiązało się z jego częstymi wyjazdami, ja, póki
mogłem, pobierałem nauki zimując od czasu do czasu w oślich ławkach. Albo
wałęsałem się po miejscach zbliżonych do szkoły, zaglądając do Empiku, w którym
odbywałem niezapomniane, a częste absencje, gdzie udrażniałem sobie lewą
półkulę mózgu ze smakiem przegrzebując gazety uwieszone drucianych ramek:
tygodniki, miesięczniki o kulturalnym wydźwięku. Albo chodziłem na deptak, naszą
promenadę dla efekciarzy. Zwoływaliśmy się instynktownie, bez specjalnego
wysyłania wici, o telepatycznie ustalonej godzinie, zazwyczaj u mnie w domu:
Andrzej, Rura, Gruby i ja na doczepkę.
Wystrojeni w co kto miał, wrzeszcząc i tupiąc tak hałaśliwie, żeby przerażona ulica
wiedziała, że to my, szliśmy Alejami, po właściwej stronie, środkiem chodnika,
głównym traktem, szukając wzrokiem znajomych. Kroczyliśmy po tej, gdzie mieściła
się Radiowa Rozgłośnia, Delikatesy i Plac Wolności z Sorboną, naszą wieczorową
budą oraz kościołem, w którym koleś o ksywie Piskorz, przyszły esbek, służył do
mszy. Bądź szedłem sam, do pobliskiego parku, czy ogrodu botanicznego, gdzie
osobnicy w nagrobkowym wieku, pomarszczone pamiątki z przedwojennych lat,
wygrzewały strzykające kości wspominając dobre dni.
Upatrywałem, gdzie są matuazalemy i wio! Przysiadałem się, by ich słuchać, co
nieco dowiedzieć się o przeszłości, niekiedy podłączyć do rozmowy i zadać pierwsze
z brzegu, nurtujące pytanie, gdyż co innego mówiono mi w domu, a co innego na
lekcjach lub oficjalnych akademiach ku czci, zaś ja chciałem pozbyć się mętliku w
skołowanej głowie. Zatem były to moje wstępne studia, zgrubne fakultety,
inauguracyjne przymiarki do zdobywania ideowych ostróg!
Tam dopiero, wśród istot kończących nieprzegrany żywot, dzięki ich wykładom
zaliczałem pierwsze sesje z charakterologii: warsztaty psychologiczne. Tam też
dostrzegłem złożoność otaczającego świata; wystarczyło mi kilka dni spędzonych na
konwersatoriach z naocznymi świadkami wydarzeń, bym nabrał pewności, że to nie

system robi ze mnie durnia, ale ukrywający się za nim ludzie: jacyś nieznani oprawcy
z tej lub tamtej strony barykady wbijający mi do łba, w co mam wierzyć.
A później, najchętniej i najczęściej, znikałem z belferskiego pola widzenia i
kuśtykałem do biblioteki, gdzie, mijając wypożyczalnię, wkraczałem przez podwójne
drzwi do czytelni, i od razu znajdowałem się w rzeczywistej rzeczywistości,
oddzielony barierą ciszy od zgiełku zewnętrznego świata: w ekskluzywnej przestrzeni
wymoszczonej książkami. Lubiłem beletrystyczne, jednak nie do fabuł mnie ciągnęło.
Przeciwnie,

popychało

mnie

w

kierunku

faktów,

szczegółowych

opisów,

niekwestionowanego realizmu, biograficznych i reportażowych ponderabiliów: w
kierunku czegoś niezabarwionego fałszem. Fabuły ilustrowane obrazami znanych i
nieznanych malarzy, artystów o zamaszystym, a celnym ruchu pędzla, grafiki
mistrzów ołówka, rysika czy rylca, w połączeniu ze znakomitymi tekstami, i owszem,
pochłaniałem także; Balzak, Proust, Mann, Frisch, prozaicy tej miary, niedościgli
derywatorzy i odnowiciele słów, wirtuozi rytmu zdań i szyku wyrazów, konstruktorzy i
prekursorzy nieznanych mikroklimatów, opisywali światy swoich wyobraźni tak
plastycznie i z taką mocą perswazji, że nie mogłem nadziwić się, iż pozostali,
pomniejsi i epizodyczni, wytykają im wady, szukają w nich błędów, mielizn,
stylistycznych potknięć, starając się wykazać wyższość własnej nędzy nad tym, co
jest poza ich zasięgiem. Ale największą satysfakcję, wręcz rozkosz odczuwałem,
robiąc sobie okłady ze słowników, kompresy z encyklopedii, nurkując w odmętach
relacji z przeszłości, w niuansowych głębiach oceanów Historii, Historii, która z każdą
chwilą stawała się mniej obca, a bardziej zrozumiała. Wertując leksykony,
przekonywałem się, ile jeszcze nie wiem i jak wiele nauki przede mną. I ta myśl
przyświecała mi stale. Zwłaszcza w napadowych momentach uderzeń pychy, gdyż
od razu, jakby na zamówienie, do mojego wnętrza wdzierał się sceptyczny,
ostrzegawczy, oprzytomniający brzęczyk sygnalizujący mi, że w porównaniu do
wiedzy, o której nie mam pojęcia, ta, którą dysponuję, jest ledwie cząstką,
informacyjnym paprochem, nie mam więc powodu do zadzierania nosa, kłaniania się
sobie i całowania po rękach.

*

Mamę natomiast rozpierała energia innego rodzaju: w drętwy czas, gdy nudy brały
górę nad pudami, a olej ścigał się z flakami o lepsze, nosiło ją po kominkach.
Najczęściej bywała w ciastkarni Crystal. Chadzała do niej odpicowana zgodnie z
mieszczańskimi wyobrażeniami o dobrym smaku, w kapeluszu o szerokim rondzie, w
sukni zbyt wytwornej jak na tamte lata, szytej na obstalunek, lecz szytej z przesadą:
w kiecce usianej zagraniczną podróbą elegancji.
Uzbrojona w umbrelkę służącą jej do odganiania absztyfikantów i wymachiwania w
kapuśniaczkowy dzień, a kiedy z nieba lał się gorąc – do kokieterii, zostawiała
płaszczyk w szatni i siadała przy stoliku zakładając nogę na nogę. Zajmowała
miejsce ciągle przy tym samym, w grupie pań wiecznie ciekawych plot,
zachodzących na eklerki przyprawione gdakaniem, w towarzystwie damulek z
wyfiokowanymi manierami, przebywających na krasomówczym głodzie i swoistym
odwyku od milczenia.
Pojawiała się w nim, kiedy ojciec wyjeżdżał w trasę, przepadał w innym
województwie, znikał na miesiąc lub parę tygodni i tylko co pewien czas odzywał się
telefonicznie powiadając, że wszystko gra, choć przeczuwaliśmy, że tak naprawdę
nic nie gra i żadna szafa nie tańczy z jakąkolwiek komodą.
Któregoś dnia zadzwonił, by oświadczyć, że mu się pieprzy, sypie, rozłazi, traci sens,
że nie wie, co począć, bo według niego mleko już się rozlało i nic nie można zrobić,
nie czas na reperację i makijaże rumowiska, a na zakończenie - między gadkami o
szmatkach – trzasnął nas oczekiwanym słowem „rozwód” i usłyszeliśmy w
uzasadnieniu wyroku: „odchodzę od was, bo mam nową dupę”.

*
Uwolniona od ponurej obecności zmiennika Filona, odprężona i rozluźniona
perspektywą rychłego zerwania małżeńskich więzów, przemieniła się z uległego,
płochliwego

i

na

wskroś

niewinnego

stworzonka,

w

opryskliwą

megierę,

rozwścieczoną kocicę, markietankę żądną tego wszystkiego, przed czym jej
poprzednia, subtelna natura wzbraniała się dotychczas; nazajutrz po telefonie, by
poprawić sobie humor, pośpieszyła do fryzjerskiego zakładu na rogu, do niepokojąco

ciemnej razury, balwierskiego salonu o dwóch skrzyżowanych brzytwach wiszących
na cynowym talerzu przed wejściem.
W zakładzie królował zabójczy pan Feluś, przystojniak w kontaktowych cynglach,
bezdyskusyjny artysta w swoim zawodzie, niewiarygodnie mowny pocieszyciel i
utulacz kobiecych dusz, służbowo życzliwy, z fantazyjnym brykietem udającym wąsa.
Co moment uwodzicielsko zarzucał falującą czupryną i ściszonym, totumfackim
szeptem, pochylając się w stronę maminego ucha, wymrukiwał najświeższe nowiny i
co pikantniejsze poliszynele. A potem, jak gdyby nigdy nic, zacierał ręce i brał się za
robotę:

mycie,

farbowanie,

z

zabawę

kolorami,

układanie,

modelowanie,

konstruowanie istnych dzieł sztuki.
Wyondulowana,

usatysfakcjonowana

tym,

że

prezentuje

lepiej

się

od

nieopuszczonych przyjaciółek, rozpromieniona, udawała się do punktu odnowy
kosmetycznej:

pakamery

usytuowanej

na

zapleczu.

Szła

do

miejsca

zarezerwowanego tylko dla stałych i zaufanych klientów. Przenikała przez kotarę
dzielącą część publiczną od sekretnej, a tam, jak zwykle, trafiała na specjalistkę od
depilacji, niejaką Bebę, eteryczną postać żywcem ściągniętą z żurnala mód,
uśmiechniętą jak ser do głupiego. Mnie to wkurzało, bo nie mogłem zrozumieć, co ją
bawi i dlaczego nie jest przygnębiona jak Bóg przykazał; mąż albo na zasiłku, albo w
pudle, syn na kolejnym detoksie, córka w defloracyjnej ciąży, z czego tu się cieszyć?
Zakończenie
A za niedługi czas potem podupadłem na zdrowiu i przyszły na mnie takie terminy, że
o wychodzeniu gdziekolwiek mogłem zapomnieć; rozłożyło mnie dokumentnie i było
ze mną bezapelacyjnie źle. Każdy następny świt wydawał mi się zaropiały, a lada
następne przebudzenie wpędzało mnie w bezgraniczny smutek: w spiżowe trwanie
pośród spiżowego życia. Życia, w które po każdej klęsce wkraczałem z odnowionym
zapasem niespożytej nadziei po to tylko, by rozczarować się po raz kolejny.
Tęskniąc za jaskrawością nieznanych przeżyć wiedziałem, że postradałem je na
chwilę wydzielającą z siebie zapach paranoi. A wiedząc, że jestem odtrącony przez
niebo, tworzyłem własne: złożone z ideałów nie podlegających prawom obalania.
Wydawałem się sobie uległym, może nawet przymilnym - na zewnątrz. Lecz w
środku uciekałem w depresję: chowałem się za swoje cierpienia. W zależności od

pory dnia lub nocy, od tego, w jakim byłem nastroju, lubiłem udawać, że jest ze mną
ok. Albo wolałem rozpaczać nad światem, który łudził mnie obietnicami bez pokrycia.
Jedyne, co potrafiłem, to patrzeć przez okno. Więc tylko z okna widziałem, co się
święci. Jednak, że zaokienny widok nie obfitował w doznania, które mogłyby mi
służyć do szerszych refleksji i być pożywką do ich snucia na dłużej niż moment,
wziąłem się za czytanie. Lecz było to czytanie inne od poprzedniego, ponieważ
postanowiłem, że skoro mam spędzić resztę życia w pozycji horyzontalnej,
powinienem wykorzystać wszystkie swoje pozostałe możliwości, by skoncentrować
się na tym, co lubię: na nauce, lekturach, może pisaniu. Tym więcej, że wciąż
prześladowało mnie wspomnienie rozmowy przeprowadzonej w parku: staruszek
pamiętający niezłachane czasy rzekł mi podczas naszej ostatniej partii szachów, że
jeśli człowiek ma jakieś widoczne wady, to musi przemienić się na tyle, by przyćmić
je zaletami.

Harris
Od góry przypieka, dołem zamróz chwyta. Słońce rozgniata na wargach spadek po
zimie; pomaga topić śnieg. Wczoraj spadł, a dzisiaj naród wyślizgał go ściskiem,
zmienił w ciapę, w nerwowe balansowanie wśród stań i truchtów.
Tłum brodzi w uniżonej nadziei. Starzy, młodzi, jak leci; wszędzie ciągną się
czekania. Ludzie przesuwają się karnie, w szeleszczącej ciszy.
Babcie w prowincjonalnych usposobieniach trzymają się wnucząt i tablic z godzinami,
a zajęte sobą pociechy, tłoczą się w zabawach.
Gadanie, słuchanie, jedna pani do drugiej pani, ale ludzi nie ubywa. Wszystkich
męczy ciekawość, co z tego będzie, jak dotknie, czym, ile razy, każdy chciałby mieć
za sobą te spekulacje, dywagacje, kolejkowe obrazy.

*
Tłum sięga pod Barbakan. Solidny, komunikatywny, dyskursy odstawia, ploty
rozsiewa.

Furkoczą pogłoski, że dziennie około dwudziestu tysięcy dotyka. Podobno jest
Anglikiem. Krążą prowizoryczne wersje; pewne jest tylko, że się nie oszczędza i żyje
na przylepkę do swojego celu. Dziwne, bo darmowy z niego mistyk, co jest
nieprzyzwoite. Jakby za ciaćkami ganiał, ludzi w konia robił, to insza inszość, ale tak,
to w tym musi być jakieś cokolwiek i jakieś zanadto.
Kościoła jeszcze nie widać. Wnuczka wcina gołą gruszkę, którą babcia obrała z
witamin. Dziecko w kucykach, o cebulastych oczach, zachłystuje się ukradkiem.
Jest coraz bliżej do Niego. Im bliżej dotknięcia, tym większy karambol spodziewania;
sznur oczekiwań oddala chodnik z kolejką, dzieli ulicę na stojących i dowożonych
cierpliwymi gablotami.
Początkowo gwarny podnieceniem, nieprzerwany, z wymianami poganiań i
popychań, a później, po pierwszym odsiewie właściwych od ciekawych, zapanowała
kojąca bliskość otuchy.
Od czoła, metodą podaj dalej, ścieka informacja: przygotować kartki.

Hufce miłosierdzia
Po raz pierwszy od niepamiętnych czasów uleciały ze mnie wszelkie troski, toteż
przestałem odnosić depresyjne wrażenia. Szedłem razem z muzyką, otoczony łąkami
i bzyczącą zielenią traw. I byłbym tak szedł dalej, uparcie radosny, wpatrzony w
nierówne płyty chodnika, gdyby nie zawiniątko, które wyprysło z torby jakiejś
starowinki. Potoczyło się po zebrach i wpadło mi pod obcas. Zaryłem nosem w
ziemię i już mi było mniej wspaniale.
Właścicielka torebki starała się mnie przeprosić. Jeden z przechodniów zajął się
czyszczeniem mojego buta o nogawkę drugiego, trzeci zrywał boki, co nie zostało
zrozumiane przez czwartego, który coraz ospalej klaskał z uciechy na widok moich
prób wygramolenia się z kałuży, aż piąty – demonstracyjnie splunął w neutralne plecy
szóstego i ziewnął bez przekonania.
„Lata ptaszek po chodniku, jest mu raźniej, niż w słoiku”
– rozdarłem się, by nie wypaść z roli. Jak zauważyłem, facet numer dwa puścił się w
pląsy z babuleńką, ta zaś tupała, chwytała się pod boki, robiła kółeczka, wymachy i
przykuce.

– Ale siara – zachłysnął się typek z łysawą fryzurką i wskoczył na zaimprowizowany
katafalk, czyli na mnie, by odryczeć odezwę o pomoc. Żałowałem, że nie ma tu
kogoś z fortepianem, bo gram jak szatan, lecz i tak było super. Łysawy zlazł ze mnie
sarkając, że mam niemuzykalny głos. Byłem zdegustowany, dlatego zaryczałem
„myśmy przyszłością narodu”. Jedyną odpowiedzią był pomidor.
Od chwili mojego pośliźnięcia się minęło drobne pół dnia, gdy w te pędy przyjechały
odnośne organa. Była to kilkuosobowa ekspedycja doradców i konsultantów w
jednoosobowych prochowcach.
Z narożnego domu wydelegowano staruszkę na noszach, by mi ubolewała. Płakała
dyskretnie, we własną garderobę i bez chęci zysku, gdyż nie przyjęła chusteczki do
wycierania zacieków na twarzy.
Wzruszyłem się tym jawnym współczuciem i nie chcąc wyjść na gbura, postanowiłem
ułożyć wierszyk ku czci. Zażądałem papieru i ołówka. Kto mógł, wręczał mi wieczne
pióro, długopis, flamaster, papeterię, a staruszek z przeciwka przytachał wiaderko.
Wzniosłem oczy do nieba. Księżyc łyskał i jarały się gwiazdy na peryferiach
ciemności. Wiatr przesuwał daty. Ucieszyłem się, bo był to oczekiwany nastrój i
zdanie o przesuwaniu dat pasowało mi na pierwszą linijkę. Jednak nie było co
dywagować, ponieważ z chwilą napisania o wietrze, bania z natchnieniem
odwirowała w siną dal.
Z okolicznych zaułków przywleczono honorowych świadków z krzesełkami.
Uzgodniono na wstępie, że bez powołania specjalnej komisji, nikomu nie wolno
niczego wiążącego ustalać; to, czy leżę, czy siedzę, było od tego momentu
wiadomością tajną, a nawet – poufną.
Temat mojego upadku został objęty tajemnicą ścisłego zarachowania.
Zawnioskowano, że należy zabezpieczyć obecność biegłego. Niestety, okazało się,
że biegły przebywa na zwolnieniu, gdyż złamał przepis. Powołano więc rezerwowego
rzeczoznawcę, który miał zadanie: być czujnym i opiekować się całokształtem mojej
wywrotki. Chrapał na pół etatu, lecz wkrótce musiano go zwolnić, gdyż był
donosicielem wygadującym przez sen różne takie.
Odprawiono go do innych zdań, ale na wszelki wypadek w pobliżu mojego legowiska
zamontowano Prezesa Ochotniczej Sekty Biegłych, bo szła noc i nie było komu

świecić oczami; zanosiło się na złą widoczność, a tłumy, zapędzone do skandowania
mi słów otuchy obawiały się, by mnie ktoś nieupoważniony nie rozjechał.

*
Zanim padłem przygnieciony snem, usłyszałem łoskot zamykanej ulicy. Zamykano ją
dla ruchu kołowego. Byłem w niebie dla podekscytowanych i na dodatek
podsłuchałem, że jeszcze w tym tygodniu przyjedzie pogotowie, więc położyłem się
możliwie wygodnie i objął mnie Morfeusz.

Poroniony nabytek
Wizyta u lekarza zakończyła się sukcesem: wyszedłem żywy. Po drodze
napatoczyłem się na aptekę i dokonałem zakupu przepisanych mikstur, a dźwigając
kobiałkę z nimi, dumałem na tematy zbliżone do medycyny.
I przypomniałem sobie, że co dnia, gdy zasiadam przed telewizorem, by obejrzeć
film, rozpoczyna się festiwal farmaceutycznych ogłoszeń i przystrojony w lekarski
chałat gwiazdor reklamówek alarmuje:
„stajemy się społeczeństwem alergików reagujących uczuleniem na toksyczne
przypadłości klimatu. Wzdragamy się przed zimnem, chronimy przed gorącem,
narzekamy na niż, wyż i falujące ciśnienie. Prześladują nas pyłki, fetory i robactwo.
Jesteśmy wydelikaceni, słabowici, nieodporni na modyfikowaną żywność i szkodzi
nam byle smrodliwy kotlet ze schabowej zelówki.
Mamy za sporo cholesterolu, trapią nas kurzajki, trądziki, astmy i dziwne wydzieliny.
Moczymy się za często, pachniemy za brzydko, kichamy nie w porę, zrzędzimy na
nieprzepisowe otłuszczenie organizmu, psują nam się zęby przednie, tylne i urojone.”
Tu biały kitel zawiesił gwiazdorski głos i podsumował:
„a to dlatego, żeśmy zapyziałe ohydy, bo ledwie nam coś piknie, strzyknie, łupnie lub
zaswędzi, zaraz bierzemy kurs na przychodnię, czym prędzej smarujemy do
pigularni,
trumienkę.”

łykamy antybiotyk,

wzywamy

różdżkarza

i

zamawiamy

przytulną

Zazwyczaj nie cierpię takich wykładów, ale tym razem przyznałem rację
prelegentowi, bo faktycznie: jesteśmy wydelikaceni. Aliści nie ma dymu bez ognia!
To, żeśmy nieodporni, podatni na wszelkiego rodzaju infekcje, ma przyczynę w
przesadnym stosowaniu rakotwórczej chemii; hałdy odpadów ze sztucznego
tworzywa, rozkładające się przez pięćset lat plastikowe torby i butelki, stare baterie,
morza i oceany pełne rozpuszczających się bomb i pływających wysp śmieci, oto
powody.
Jakby nam było mało nieszczęść ze starzeniem ludzi i tego, że wkrótce rozdygotana i
zziębnięta Europa będzie jednym wielkim soplem lodu, to na dodatek spadła na nasz
glob następna plaga: maniakalna higiena: jesteśmy sterylni, wyjałowieni, zwalczamy
bakterie, zarazki, mikroby, tępimy roztocza i żyjemy pod aseptycznym kloszem
truchlejąc na myśl o epidemiach gryp, a także o nieznanych wirusach wymykających
się z laboratoriów.
Jednocześnie pod hasłem wiecznej młodości, prawie stuletni ludzie rodzą dzieci,
prostują sobie zmarszczki, poddają się upiększającym operacjom plastycznym.
Przeczą biologicznym procesom, bo produkują zwyrodniałe pokolenia wątłych
następców: anemicznych i przewrażliwionych pod każdym względem, gdyż jeśli w
zdrowym ciele bytuje zdrowy duch, to jakiego możemy spodziewać się w cherlawym?
Wyposażonego w niepewną, pogubioną psychikę, w mentalność zawieszoną na
drżących agrafkach: roztrzęsioną, przeczuloną, zdezorientowaną i nijaką?

*
Przyszło nam żyć pośród świata wstrząsanego relatywizmem; śmierć jako
konsekwencja życia? Nie mówi się o niej, omija jakby nas nie dotyczyła, jakby była
problemem zarezerwowanym dla trędowatych!
A jeśli o niej mówimy, to półgębkiem, w sposób powściągliwy, zawoalowany, wolny
od rozważań, eufemistyczny i raczej śmieszny, aniżeli poważny.

Po tych smętnych deliberacjach

dobrnąłem do domu i zacząłem utykać

medykamenty w apteczce. Do każdego preparatu dołączona była półmetrowa
instrukcja bezpiecznego zażywania.
Jako człek zasadniczo rozsądny i w pewnym sensie skrupulatny, zabrałem się za
studiowanie ich treści. Głównie pisane były w tonie ostrzegawczym i więcej zawierały
informacji o tym, czego nie wolno, niż co należy. A więc przeczytałem, że łączenie
jednego z drugim może spowodować expressowy skon. Trzeba też, bym zwrócił
uwagę na przeciwwskazania oraz skutki uboczne: gazy, kurzajki czy płaskostopie
mózgowe.
Tak mnie to zniechęciło do stosowania medykamentów, że gdy spaliłem je razem z
ulotkami, od razu poczuło mi się „na ogół lżej” i w „zasadzie fajowo”.

Zadanie
Kiedy jeszcze pracowałem w realu, kolej nie stanowiła problemu. Gdy trzeba było
jechać na urlop, razem z innymi profanami przygodowych rajz uciekałem w coraz
bardziej smrodliwą dal: po słońce, ozon i jod. Odpocząć, nałykać się wytchnienia,
zażyć spokoju po grdykę.
Kto mieszkał nad morzem, brał kijki do nart i tak wyekwipowany pędził w stronę gór
wielgachnych na metr. Kto zaś był z okolic górzystych, wsiadał do byle jakiego
pociągu truchtającego na Hel i w miejscowości uchodzącej za uzdrowisko
wynajmował pokój z widokiem na szosę. Na drogę z niestrzeżonym parkingiem, na
korek, spaliny i dziką radość, że to nie on w nich stoi, że to nie jemu podskakują
wszystkie nerwy.
Niektórzy przyjeżdżali w celu szpanowania; samochodami formuły bajeranckiej. W
krzykliwie modnych ciuchach od Versace z Korei i Diora z Chin. Zatrzymywali się w
najdroższych hotelach i w prywatnych sanatoriach, by po kilka razy co dzień
przedefilować przed promenadowym tłumem turystów okupujących ławki; wtedy, gdy
siedziało na nich najwięcej ludzi, których warto znać.
Wydawali całymi garściami, bez opamiętania, szemrania i zastanowienia, bowiem
wśród nowobogackich przyjęło się, że w złym tonie jest krzywić się na wygórowane
ceny lub dyskutować z kelnerem o kosztach ryby mrożonej w kasie fiskalnej…

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

*
Minęły lata i nastał nowy wiek. Rozmamłany czas pogonił marzenia na drzewo i
rozwodnił pozostałe nadzieje w mętnych obietnicach. A razem z nowymi, nadpsutymi
czasy, odwołał ze mnie stare życie i przemienił w – oczekiwanie. Żyłem więc teraz na
kredyt, pomalutku, namiastkowo i minimalnie, jak gdyby ukradkiem, dbając, by nie
dostać po mordzie z niewłaściwej strony i nie wylecieć z pracy. Lecz po pracy miałem
żarłoczną ochotę na luz; pragnąłem odprężyć się, dosubtelnić, poobcować z
przyrodą i obetrzeć pysk z chamstwa. W tym celu jeździłem z Adasiem do różnych

miejsc, zazwyczaj do znajomych lub przyjaciół, nad jakieś jezioro czy inną kałużę z
okolicznościami.
Nie wiem, jak Adasiowi, ale mnie od razu pojawiły się obrazy jutrzejszej wyprawy.
Jeździmy tu co roku, konsekwentnie po lub przed sezonem i wynajmujemy ten sam
domek. Zauważyłem, że im częściej tu bywamy, tym większą mamy ochotę na
jeszcze. Przyjeżdżamy samochodem Adasia, bo w moim przypadku odpada jazda
koleją, a jesteśmy tu ze względu na zadanie. No i widoki, że nie wypowiedzieć.

*
Dzień był OK. i nam było OK. i wydawało się, że nikomu nie może być inaczej;
kobiety poszły do pobliskiego sklepu po coś na ząb, my patrzyliśmy w dal: na morze,
przystań, znajomą wędzarnię i kutry w niewielkim porcie, łajby kołysane falą i
rozprażone słońcem, na żółty piaseczek wąskiej plaży i mewy, a obok nas, w cieniu,
na stojącą puszkę piwa marki Żubr.
Spokojnie, leniwie, jak gdyby mając pewność, że nic nie zniknie, ani jeden szczegół,
morze, piasek, nawet Żubra nie gwizdnie nam żadna menda – bo o tej porze nikt
tędy nie chodzi, a wszyscy szukają chłodu, kryją się po matecznikach nazywanych
pokojami do wynajęcia, milczeliśmy tak sobie, on i ja, szczęśliwi, że nic już nie
musimy, gdyż wreszcie jesteśmy na swoim miejscu i na dodatek po robocie, i że nic
na nas nie czeka: oburzony dzwonek do drzwi, komornik czy inkasent, jakiś
przeraźliwie głośny telefon w środku nocy z informacją, że to pomyłka.
Zamykaliśmy wtedy przemęczone oczy, dając się uwodzić jednostajnościom szmeru
pobliskiego lasu, a kiedy ogarniała nas ciemność, wyobrażaliśmy sobie to i owo,
przeważnie jutrzejszy spacer, jak jedziemy pustą promenadą, czymś na kształt
bulwaru o gładkiej i nietrzęsącej powierzchni, a za nami zostają całe te złogi
powszednich utrapień przytarganych ze środka Polski.
Albo jak rankiem wybieramy się na targ z warzywami, a po drodze zahaczamy o
pawilon z chlebem, jajkami i spirytusem do ukradkowego użytku. Jak obładowani
wiktuałami wjeżdżamy w strefę ciszy i bezpieczeństwa, czyli do domu, w którym

jeszcze śpią nasze wybranki. Budzimy je szczękaniem śniadaniowych talerzy,
perfidnie kusimy zapachem smażonej jajecznicy, bo po jedzeniu zamiarujemy na
dłużej pojechać w nieznane, odwiedzić stare kąty, zobaczyć, gdzieśmy jeszcze nie
dotarli i co się zmieniło przez ten rok, porozmawiać z ludźmi i zaplanować, którędy
pojedziemy bez lęku o wywrotkę.
Ale głównym powodem naszej wycieczki będzie zadanie. Mianowicie, gdy już
namówimy żony, by poszły do nowo otwartej cukierni w porcie i gdy będziemy mieli
pewność, że nas nie nakryją na przestępstwie, pod pretekstem oglądania zachodu
słońca pojedziemy wieczorem na drugą stronę miasta, bym tam, gdzie jesteśmy
nieznani, mógł zsiąść z wózka, a Adaś, by zajął moje miejsce i, jak to już mamy od
lat w zwyczaju, spróbuję go popchać.
Ostrożnie, roztrzęsiony strachem, gdyż balem się przesadzić z pobudzaniem mięśni
nóg, powoli, kurczowo trzymając się rączek wózka, wstawałem, co dla zaskoczonych
przechodniów nabierało happeningowego posmaku i było czymś w rodzaju drwiny z
kalectwa, gdyż faktycznie: facet podnoszący się z przegranej pozycji jest podejrzany;
nie wzbudza zaufania, bo można przypuszczać, że udaje paralityka.
Więc ogarniał nas śmiech, bo wyobrażaliśmy sobie, iż są zaniepokojeni, nie wiedzą,
jak powinni zareagować, współczuciem czy zgorszeniem, i by jeszcze dać im nowy
powód do oburzenia, Adaś wyciągał z torby butelkę z napisem WINO i podczas gdy
ja wiozłem go, człapiąc i dysząc niczym parowóz odchodzący na emeryturę, on,
rozparty jak basza, wywijał flaszką i pokrzykiwał, bym ze stępa przeszedł w kłus, bo
mu się spieszy.

Wizyta starszego pana
Z naszej paczki tylko ja wyszedłem na ludzi: dopadł mnie zły los i zostałem
niedzielnym artystą. A przynajmniej tak myślę, kiedy zbiera mi się na oglądanie
wstecz. Albo gdy odwiedzają mnie dawni przyjaciele, z którymi nic mnie nie łączy
poza niegdysiejszymi śniegami; patrząc na nich uzmysławiam sobie, że na próżno
silą się, by mnie zabawić, uwolnić od styksowych rozważań, odwrócić moją uwagę od
ryzykownych torów.
Kiedy siedzą przy moim łóżku i trzymają mnie za rękę, dostrzegam, jak męczą się
tym nachalnym pocieszaniem, jak drobiazgowo, nie pomijając żadnych detali, zdają
mi chaotyczne relacje ze swoich przygód, incydentalnych wędrówek i zaliczonych

podróży. Zaczynam wtedy rozumieć, dlaczego są zakłopotani i czemu próbują
obdarzyć mnie współczuciem, którego nie potrzebuję.
Ich nieporadne, daremne wysiłki natrafiają na sprzeciw: obronny mur sceptycyzmu.
Podejrzliwości. Spekulowania, co kryje się za ich troską i czy faktycznie jest
autentyczna. Kłamię, że niczego traumatycznego nie pamiętam, napomykam, że nie
warto nurzać się w zaszłościach, wracać do czegoś, co już od dawna nie ma
znaczenia. Nalegam więc, by dali mi święty spokój i nie wzbraniali schować się do
muszli; skorupa jest moją przystanią. Skwapliwie, z niekłamaną ulgą wyrażają
aprobatę, toteż znikam w sobie, cichnę, odgradzam się od nich plecami i nakrywam
kołdrą.
Mimo to jestem im wdzięczny: mam wówczas namiastkę swobody. Luzu.
Wytchnienia. Nie muszę odstawiać przed nimi szopek z wielkim przeżywaniem. I ta
wspólna chęć – prędkie porzucenie łączących więzi – wiodła mnie do przechodzenia
na drugą stronę pamięci, w miejsce, gdzie miałem pewność, że nikt mnie nie usłyszy
i gdzie bez obawy mogłem zanucić: którędy nie pójdę, tam jestem za późno.
A kiedy nie miałem wyjścia i w żaden sposób nie mogłem uniknąć spotkania,
zapędzony w pułapkę pozdrowień, pogodny i zrelaksowany, odprawiałem przed nimi
ceremonię wzajemnych cackań i niedbałych serwusików. Co miało świadczyć, że,
przyparty do muru, potrafię znaleźć się w towarzystwie, bo nadal kołaczą we mnie
resztki ogłady. Zwykle jednak nie mam chęci na pogawędkę.
Lecz z rzadka, tylko wtedy, gdy jestem przymuszony okolicznościami, konwersuję.
Machinalnie, pobieżnie, byle zbyć. Jak gdybym za wszelką cenę usiłował dostrzec w
tych rozmowach – wyłącznie dodatnie cechy, a z premedytacją opędzał się od
niedyskretnych i opresyjnych, których, lękając się i broniąc przed nimi, oczekiwałem.
Jakbym podświadomie wyczuwał, że pozostało we mnie coś wstydliwego, coś, co
wisi nade mną jak miecz podobny do grzechu ożywionego wspomnieniem, coś, od
czego nie powinienem uciekać, a uciekam, do czego nie powinienem wracać, a
wracam.
Lecz mimo iż zależy mi na znalezieniu w przeszłości bodaj ostatków cieni po
onegdajszych pozytywach, natrafiam na same minusowe zalety. Choć różni
zawistnicy powiadają, że jestem wykwaterowanym z rozumu, zdeklarowanym
besserwisserem, kreaturą określaną jako człowiek o przesranych poglądach, to gdy

się z tymi poglądami zdradzałem, towarzyszyło mi urągliwe, nieodmiennie
powątpiewające spojrzenie spode łba, a gdzie się nie pojawiałem, czekała mnie
ironia, sarkazm, poruta. Tu zaznaczę, że już nie przejmuję się podobnymi opiniami,
tylko ciągle i konsekwentnie, ze skrytą nadzieją i zdwojoną siłą zmierzam w kierunku
pogubionej przyszłości.

*
W czasie, gdy umacniano mnie w przekonaniu, że jestem nominowany na następcę
Spielberga, ponoć tkwiły we mnie „niewyczerpane zasoby” i „diamentowe pokłady”.
Podobno zamierzałem popieścić przestrzeń amatorską kamerą, sfilmować ją w
sposób odległy od tradycyjnego, wybitnie awangardowy, a tak sugestywny,
nowatorski i przesycony ZNACZENIEM, że nie pozostawało mi nic innego jak bić
sobie pokłony i nie wychodzić ze zdumienia, że oto ja, nieszczególny aspirant do
filmowego Parnasu, zasiądę wśród luminarzy, koryfeuszy niemal i że to mnie będą
słuchać jak pies trąby, chłonąć moje słowa i mówić do mnie kolego.
Już na myśl, kim będę, jak zostanę okrzyknięty oczekiwanym Canalettem kina,
ogarniało mnie roztkliwienie. Bo faktycznie: coś we mnie drzemało. Na przykład,
zdzierałem z oczu zasłonę i odsłaniał się przede mną niefikcyjny konglomerat; utkany
z krajobrazów, powstały podczas wszystkich moich upalnych czy deszczowych
wędrówek, dziennych lub nocnych włóczęg, spontanicznych wypadów w nieznane:
melanż wyrosły ze wzajemnego przenikania.
Gdy maszerowałem ulicą, to nie patrzyłem na chodnik pod kątem trywialnych
wybojów, dziur i łat, tylko widziałem w nim zbiorowisko wszystkich dotychczas
przemierzanych dróg, dzielnic napojonych mgłą, uliczek między blokami, bulwarów
tchnących bryzą.
Jednym

słowem

pojedynczego,

chciałem

stworzyć

zmanierowanego,

lub

prekursorską
prostolinijnego

kategorię

herosa.

człowieka,

Nie

człowieka

wpędzonego w galimatiasy przeżyć, lecz bohatera – ulicę, bohatera – trotuar,
bohatera – wedutę; pragnąłem obsadzić miejski bruk w roli głównej, przewiercić się
przez jego betonową duszę i poddać PSYCHOLOGICZNEJ obróbce.

Ciekawiło mnie, jak radził sobie z chodnikami dajmy na to Fellini, lub pozostali wielcy,
Antonioni, Bunuel, już nieaktualne, lecz jeszcze gigantyczne postaci, na temat
których wiodłem niekończące się dyskusje z Rurą, pierwszym gościem, który się na
mnie poznał, jedynym, który krzyknął: objawienie!
Rura wywierał na mnie onieśmielające wrażenie: dwumetrowy blondyn z kręconymi
loczkami, masywny facet o powłóczystym wejrzeniu tępaka. Co było wysoce mylące,
bo należał do bystrzaków. Ale bystrzaków z cicha pęk; jego sylwetka o nieobecnym
wzroku, błądziła po naszych twarzach majestatycznie i sennie; poddając je
ustawicznym ocenom, górując nad otoczeniem.
Krążyła o nim krzywdząca fama, jakoby czego nie tknął, we wszystkim był przeciętny.
Wprawdzie krążyła, lecz wyłącznie wśród tych, którzy nie zdołali wygramolić się spod
ciężaru własnej nijakości. Owszem, co jakiś czas męczyła go prostracja,
prześladowały obiekcje, gniotły psychiczne sinusoidy. Wtedy mógłby odnieść sukces
w prowadzeniu sklepu ze skrupułami; porzucał racjonalne myślenie, tracił dystans do
siebie, nie przemawiały do niego żadne logiczne argumenty. Ogarniała go rozpacz,
ulegał irracjonalnym przygnębieniom,

kłębiło

się nad nim coś na kształt

czarnowidztwa.
W takich chwilach mawiał, że jest intelektualnym słabeuszem, niczego nie umie, nic
nie potrafi, a co robi, robi źle i zwolna stacza się w kwas. Gderał, że czuje się
izolowany od reszty społeczeństwa i jako odszczepieniec ma przed sobą denny los.
Marudził, że tak się uczyniło, iż kto bezwarunkowo wierzy w przemożne znaczenie
guseł, ten jest cywilizacyjnie do przodu, a komu nie po drodze z bełkotami, temu
zewsząd nędza.
Twierdził, że do tej pory nie szedł za właściwym postępem, w związku z czym ma
feudalne życie, co z góry skazuje go na kwękające wynurzenia. Jednak na razie nie
ma dla niego wyjścia i zadowala się pokazywaniem strutej miny. Jak też
zastanawianiem, gdzie popełnił błąd i do kiedy mu będzie łyso. Rozważaniem, co
będzie dalej i czy komuś uda się cofnąć opadanie kurtyny.
Wówczas trzeba go było utulić. Przygarnąć do serca. Wszelako zrobić to należało tak
serio i szybko, by nie zdążył się połapać, że rozmiary jego tragedii nie wzbudzają
dostatecznego zainteresowania i są banalnej wielkości. Bo gdy zorientował się, że
nie zaimponuje swoimi zgryzami i nikt się nie pali, by mu współczuć, szparko

zmieniał strategię: obracał pochopne zwierzenia w żart, zniekształcał je, umniejszał i
albo zbaczał z trajektorii, albo kluczył nieopodal swojej wpadki, by móc udowodnić,
że słyszymy to, czego nie słyszymy.
Ale jeszcze częściej zdarzały mu się porywy, olśnienia i weny. Lubił wówczas
myśleć,

że

jest

gigantem,

niepoślednim

twórcą

z

najwyższych

półek;

przeświadczenie to dominowało nad nim ilekroć podnosił się do życia. Przepadał
wtedy za pouczaniem, strofowaniem, belferskim przymuszaniem do pójścia w jego
ślady.
Z tym, że były to ślady niesprecyzowane i mało wyraziste. Prędzej grząskie
przeczucia, zarysy, niedokończone projekty. Głównie zaś kochał prowokować,
wpędzać w konfuzję; z miną niewiniątka, z wyżyn swojej pychy, zadawał wywrotne
pytania i sycił się widokiem protagonistów, lojalnych totumfackich, przybocznych
akolitów, giermków doprowadzonych do wściekłości, wprzęgniętych w trudne
odpowiedzi.
Cieszył się wtedy; bawił go widok cudzej piany na pysku; był mistrzem w mówieniu
nie wprost. W okrążaniu spraw istotnych i rzucaniu ich na pastwę śmichów –
chichów. Jednak żeby okazał się w czymkolwiek średni, to nie powiem.
Kiedy wczoraj przyszedł do mnie, zaskoczył mnie tym, że zjawił się znienacka, bez
uprzedzenia, jakbyśmy nie rozstali się w gniewie. No i tym, że jeszcze nie zdziadział.
Wyprostowany, nad wyraz rześki, świeżutko po kapitalnym remoncie w SPA,
ogorzały, tryskał energią i nie miał w sobie ani śladu po onegdajszych zgryzotach.
Opuścił go też zmyłkowy, taktyczny wygląd sennego tępaka. Twarz mu
wyszlachetniała, a blond-rurki spłaszczyły się, przerzedły i wypłowiały.
Zamiast kurtuazyjnego wstępu zapodał, że od kiedy zmienił stan cywilny, z kretesem
odżył i już jest nie ten sam. Ma zaległą ochotę na poznawanie świata, podróżowanie,
zwiedzanie miejsc, które były dla niego niedostępne, dalekie, zakazane z przyczyn
materialnych. Tu od niechcenia łysnął koronkową

robotą: złotymi zębami

otrzymanymi jako dodatek do intercyzy.
Z dumą też powiedział, że małżonka siedzi w hotelu, nie pozwala mu pracować
ponad stan i w ogóle spoziera na niego krzywo, ilekroć zaczyna coś dłubać na boku.
Kazała mnie pozdrowić, dodał, dodał jednak z takim akcentem, jakby oczekiwał z

mojej strony wyrazów wdzięczności. Jakbym powinien być zaszczycony, że nieznana
kobieta zaocznie i bezinteresownie pofatygowała się z uprzejmościami do faceta o
zaprzeszłym znaczeniu.
Od niechcenia strząsnął z garnituru niewidoczny pyłek i oznajmił, że patrzy na świat
prościej, inaczej, niż jakeśmy się ostatnio widzieli; z dnia na dzień porzucił
filmowanie, śmieszą go płytkie dyskusje o metodach reżyserowania, o różnicach
widzenia wśród starych i młodych. Przestały go interesować dawniejsze priorytety,
pasje, przelotne fidrygałki.
W dupie ma obecnego ducha spróchniałego czasu, zobojętniał na niegdysiejsze
frasunki o przyszłe losy tak zwanych artystów, twierdzi bowiem, że wyziębło mu całe
to śliskie zaangażowanie w problemy, które nikogo poza nim nie interesowały.
Zastanawia się, jakim cudem udawało mu się dotąd istnieć bez dzisiejszego dobytku,
uganiać się za bezwartościowymi wartościami, balansować w dyskusyjnym rozkroku,
na krawędzi, między przepaściami.
Mimo to ilekroć napada go uczucie nostalgii za przeszłością, za każdym razem
maltretuje się wspomnieniami z poprzedniego wcielenia i odwiedza dawnych
znajomych, przyjaciół z artystycznej kołyski. Dzisiaj, oznajmił, padło na mnie. A
ponieważ nie widzieliśmy się „te dziesiąt lat”, gadaliśmy jak nigdy: popijając pod to
były piękne dni.
Raptem przestaje nawijać, puszcza moją rękę i na milcząco wgapia się w sufit, co
dużo znaczy, bo zwykle był z niego mowny koleś, zaczyna więc wspominać jak z
katapulty, nudzić o tym i owym, na przykład, gdy siedząc w ciemności okraszonej
kubełkiem popcornu, w mroku przerywanym klaksonami komórek, rozparci w
pierwszych rzędach, usiłowaliśmy dostroić się do atmosfery poważnych prelekcji o
niczym, lub gdy z otwartymi koparami słuchaliśmy niszczycielskich mędrkowań o
surrealizmie Bunuela, podniosłych bajd o przeintelektualizowanym przedmiocie
pożądania i postmodernistycznych wizjach niejakiego Almodovara, w których to
stekach bzdur roiło się od nietrafnych cytatów i lapsusowych odniesień z pogranicza
filozofii – ten powiedział tak, tamten przyłożył mu owak – same głodne kawałki.
Nie da się ukryć, że było to dla nas niestaranne uczestniczenie: po dłuższym
siedzeniu w kinie brakło nam zdrowia na porządne robienie bokami, czuliśmy więc,
że odpływają nam wszystkie pozostałe soki mózgowe, a po białym prześcieradle nie

śmiga strażnik Teksasu, nie galopuje też John Wayne na swym wiernym pony, za to
po ekranie przetacza się czarnobiała, korpulentna twarz Obywatela Kane, my zaś
zastanawiamy się, co tu robią nasze zwłoki, za jakie karmy daliśmy się wtłoczyć w
nieproszone przeżycia.
Lecz diabeł majtnął ogonem i piorun strzelił w kalkulator: zadziałały promille i okazało
się, że pozostaniemy głupkami na zawsze, a kto wie, czy nie na dłużej. Dopiero
teraz, gdy nam się odwidziało z artystycznym nabzdyczeniem, gdy nareszcie
zrozumieliśmy, żeśmy obaj kompletne zera i żadne z nas prekursory, ot, dwa
ubzdryngolone cymbały nad cymbałami, teraz dopiero załapaliśmy, że z naszej
strony nie mogło być mowy o żadnym znawstwie, koneserstwie czy profesjonalizmie,
i że nie powinniśmy zadzierać nosa, uważać, że coś w nas drzemie, bo nie jesteśmy
niezastąpieni, nieodzowni, namaszczeni na Wielkich Człowiekowatych.
Toteż po złożeniu niniejszej samokrytyki pokropionej ognistą wodą, zgodnie
wyznaliśmy, że zabawa w tworzenie filmu winna polegać na dostarczeniu widzowi
gołych fotografii. Publika ma otrzymać worek ze zdjęciami i niech sama sobie
zmajstruje fabułkę.

Szachy
Przychodził do mnie co środę, pogrywał ze mną w szachy, wędrował po planszy
misternymi figurkami ze słoniowej kości, rzeźbiarskimi robotami człowieka o
zapomnianym zawodzie artysty, figurkami z czasów domu pełnego ludzi, narzekał na
drożyznę

i

narowiste

żylaki,

podekscytowany

czymkolwiek,

sąsiadami

za

żywopłotem, napadowymi odwiedzinami rodzinki.
Jego przewrażliwienie było niebezpieczne. Nigdy się nie wiedziało, gdzie i czym się
skończy,

niedostrzegalnym

westchnieniem,

wzrokiem

pełnym

wyrzutu,

czy

namiętnym wybuchem prowokującym do rozmowy o nieokreślonych parametrach.
Najniewinniejszy motyw mógł ulec rozwinięciu i był w stanie przerodzić się w atak.
Należało przy nim trzymać się na szpic, nie trajkotać, gdy rozważał następny,
desperacki manewr, obronę konia i tak spisanego na konserwy i obierał taktykę do
przewidzenia przez początkującego, trzeba było pilnować języka, by nie palnąć
czegoś do żałowania i wykreślania z pamięci, nie sprzeciwiać mu się, gdy pomylił
pola, wieżę z gońcem lub hetmana z królikiem, co najwyżej powiedzieć

mimochodem, patrząc na wierzchołki drzew, na drogę przed domem, suchą jak
pieprz i pustą od lat, markując wycieranie nosa, że błądzenie jest rzeczą ludzką.
Wypadało, bez popędzania i daremnych komentarzy, poddać się losowi, płynąć z
prądem zdarzeń, ścierpieć wahliwe borykania się z kuszącymi ewentualnościami,
jego śmieszne i denerwujące bębnienie cybuchem o blat w trakcie straceńczego
wykonywania posunięcia, podczas chwytania byka za rogi, w samobójczym raz kozie
śmierć, być pomiędzy jego kunktatorskimi wahaniami się nad byle ruchem, na
którego urzeczywistnienie każdy dobry szachista, nie zaś marny grajek od święta
przeznaczyłby pół sekundy automatycznego myślenia, podczas gdy on przewlekał
go, celebrował w usypiającą nieskończoność.
Trzeba było wytrzymywać jego nerwowe wiercenie dodatkowej dziury w porciętach,
manifestacyjne chwianie się to w przód, to do tyłu, zafrasowane drapanie po
wypłowiałej czaszce, rozpraszające łomotanie byle czym o byle co i zacieranie
wątrobianych rąk. Toteż ze skrzętną uwagą słuchałem jego łacińskich przysłów i
udawałem, że są odpowiednie do sytuacji na szachownicy. Ale choć irytował mnie
powolnością najprostszych poruszeń, niezmiennie dwie, partia i rewanż, te nasze
nawykowe

pojedynki,

były

niepisanym,

a

uświęconym

sposobem

dawania

świadectwa o tym, co przeszło, sentymentalnym, ckliwym być może, ceremoniałem
jednak trwałym i należącym wyłącznie do nas.

*
Gdy byłem obok niego, wydawało mi się, że już bym nie potrafił się z nim nie
spotykać, nie mógłbym sam uporać się ze swoim opuszczeniem i pustką milczącego
domu, nie umiałbym spokojnie przejść z dużego pokoju do kuchni wiedząc, że
jeszcze w środę rozmawiałem z nim, żartowałem, a w piątek zawiozą mnie na jego
pogrzeb.

Mur
- Doświadczyłem w życiu niejednego, z różnych pieców jadłem zakalec, jestem więc
stary wyga, lecz mimo wszystko znajduję się tutaj, w ścisłym kółku paranoików;

pełnię funkcję wykwalifikowanego idioty. Oczywiście naukowo wygląda to inaczej:
wmawiają we mnie różne prześmieszne rzeczy, jak dysfazję i dystonię, również nie
obeszło się bez wertykalnego oczopląsu, okropne, a na dodatek sprawa światła. To
zakrawa na świństwo: w nocy nie można, w dzień nie wypada, pilnują cały czas, te
przeklęte żarówy oświetlają wszystkie łóżka i człowiek zmuszony jest zwlekać się z
wyra, tam zaś w toalecie… co wam będę opowiadał, przychodzą do głowy historyjki,
że tylko patrzeć, jak rano wyskoczy nowy objaw. No i ten zapach; lizol, czy inne licho.
W tym miejscu aż prosi się, by przytoczyć wam dykteryjkę. Mówił mi tutejszy
znajomy, że jeden taki z osłupieniem, osobiście nie wierzę, bo niby jak w osłupieniu
można tak działać, precyzyjnie dajmy na to, ale fakt pozostaje faktem, bo ja teraz nie
jestem blagierem i ostatnio czuję się lepiej. Jak rano jest obchód, to docent Kiwadło
nie może się mnie nachwalić, a w zaufaniu wam powiem, że jegomość spiskuje z
blondyną od EEG, jednak wracając do sprawy, to umówmy się, że nazywają mnie
Jotem, zresztą nie nazwisko się liczy, tylko wnętrze, a wnętrze posiadam, choć mam
dopiero dzieśiąt lat z hakiem i nie raz wiem, że nic już nie zwojuję, co najwyżej
poszwendam się po cudzych życiorysach i padnę na zawał sumienia. Choć niegdyś kiedy to było - chciałem zrobić coś wielkiego, coś, co wstrząsnęłoby ludźmi. Teraz
mogę najwyżej schować się za rogiem korytarza i stamtąd postraszyć pierwszego
lepszego hipochondryka, któremu wydaje się, że żyje, a jest plugawym donosicielem.
Odczuwam wtedy satysfakcję, zwłaszcza gdy uda mi się gruntownie zdemolować
jego poczucie przyzwoitości, a czym wobec tego jest niesubordynacja pracownika
cmentarnego i jeżeli już mamy wziąć pod młotek sprawę grabarzy, to od razu
wiadomo, że ich zrzeszenie funkcjonuje równie kulawo jak ta manufaktura, z czego
wynika, że prędzej można wśród wariatów znaleźć prawdziwego człowieka, niż z
tamtej strony klamki, gdyż niewątpliwie, jest w tym ociupinka półprawdy, a
cząsteczka mieszaniny, czy też odwrotnie, bo słowa nie odpowiadają symbolice
znaczeń, ale rzecz nie w tym, by mówić, co się myśli, tylko żeby myśleć, co się mówi,
amen.
Odwrócił się, znużony.
Stali, bardziej zdumieni, aniżeli wówczas, gdy przyszli. Umysł Jota, napompowany
oburzeniem, bulgoczący nadmiarem rozpaczy, bełkotem, który wyciekał spoza
zębów, przypominał niezrozumiały jazgot obranego ze skóry wieloryba.

- Żałosna karykatura dawnego Jota - powiedział trzeci i wyszli na papierosa, podczas
gdy Jot wpatrywał się w zamknięte drzwi, w zacuchnięty medykamentami korytarz.
Zamyślił się, otrząsnął, powrócił do pobliskiej rzeczywistości.
Przy oknie, wychodzącym na skrawek rzeczki, obserwował, jak wszystko mija.
Zamyślił się nad przemijaniem pamięci; ludzie, którzy poczłapali zafajczyć, całkowicie
mu zobojętnieli. Zmuszać się wobec nich do gramatycznej ekwilibrystyki byłoby
nonsensem.
Wrócili godni, odprężeni, Jot zaś pomyślał, że przyszli, by ostatecznie przekonać się
o rozmiarach jego rozkojarzenia. Korytarzem, po cichu i prawie niezauważalnie
przemknął kitel Kiwadły. Docent mimo to trzymał się za głowę, może w celu
przygłaskania łysiny.
- Jesteśmy - oznajmił pierwszy. Majestatycznie wypiął pierś i wyjrzał przez okno. Z
rozpiętej marynarki wyglądało mu zdeformowane ciało. - Jak tam samopoczucie oschle zapytał drugi, abstynent intelektualny. Wzruszył ramionami, czym speszył
Jota, który oznajmił: - okay (Jot wyobrażał sobie, że mógłby, jak we śnie, wykładać i
nie jest, gdzie jest, na korytarzu, lecz w sali, przy tablicy, a ci ludzie, to uczniowie i że
zaraz odezwie się dzwonek na przerwę, który będzie wyzwoleniem. Z czego - nie
wiedział).
- Przyszliście zobaczyć, jak się rozkładam - stwierdził, jakby nie ulegało to
wątpliwości. Zgodnie z waszymi oczekiwaniami jestem na skraju przepaści. Przez
wrodzoną uprzejmość będę znosił wasze odwiedziny, jak też dobrodziejstwo
inwentarza w postaci piekła tutejszych zabiegów.
Zapanowało pobłażliwe milczenie. Jot, słysząc ciszę - czy był to dzwonek
obwieszczający pauzę? - postanowił wytrwać w narzuconym sobie tonie, jak
zardzewiały żołnierz na granicy wojen.
- Tak więc nie żałuję, że tu leżę. Z różnych powodów. Choćby dlatego, że zdobyłem
doświadczenia, które potwierdziły i wzbogaciły mnie, a czego się tu nauczyłem, z
pewnością nie zapomnę. Nie zapomnę między innymi pierwszego wrażenia. Oto
stoję przed wami w znanej postaci, te same ręce i nogi, jednak tylko zewnętrznie
jestem, jak dawniej. Moje wnętrze zostało brutalnie spacyfikowane i nikt nie zapytał

mnie, czy chciałbym być czemukolwiek poddawany. Jedynym wtedy pragnieniem był
spokój, absolutna bezszmerowość istnienia.
Jestem tu za człowieka niższej kategorii. Nikogo tutaj nie interesuje, że
zgromadziłem książki, że piszę, bo co czytać i pisać może psychiczny? Najwyżej
bzdury, które zdolne są wciągnąć klozetową babcię, ponieważ sądzą, że taki jak ja,
nie potrafi wyciągnąć piernika spod wiatraka. Ale jeśli uda mu się przeleźć przez ich
nieufność, zostanie poklepany po łopatce jako nieszkodliwy matoł i niedzielny
fantasta.
Rozpalał się i gmatwał, jednocześnie miał wrażenie, iż mówi do ściany. Było mu
przykro, jak wówczas, gdy przygnębiło go spostrzeżenie, że świat trzyma się w kupie
tylko przy pomocy ustawicznych zmian ciśnienia. Bo jakże inaczej zrozumieć, że
podczas niżu zamiera w człowieku chęć do walki. Roześmiał się na myśl, że znajomi
i niż są identyczni w działaniu (pomyślał, że w jednej ze swoich książek natknie się
na sytuację, w której się znalazł i że dowie się, jakim jest kołkiem).
Byli mu teraz idealnie obcy. Otaczał ich mur, byli właśnie tym murem: nieprzystępni,
ufortyfikowani, jednocześnie, skoro cały świat jest szpitalem, zasługiwali na litość.
Stwierdził, iż wszystko jest zarazem: więzienną pajdą tortury i miastem, niezależnie
od ponownie przechodzącego korytarzem Kiwadły, od faktu, że ktoś, jak ci tutaj,
udają istnienie.
Spoceni, otoczyli się nieprzystępnością, która pokrywała naskórkową troskę. Patrząc
na nich, zamiast trzech twarzy, widział jedną, za to idealnie wypucowaną z
wątpliwości, miast sześciu nóg - dwie, olbrzymie narośle, a generalna twarz była
konsekwentnie pusta.

Psychoterapia
Chce wstać, lecz rozumie, że to niemożliwe i popada w osobliwy stan otępienia. Jest
już za późno. Rezygnacja, oto, co mu pozostaje. Pozostaje mu pogodzić się z
miejscem,

w którym

się

znalazł.

Dociera

to

do

niego

z gwałtownością

przeszywającego bólu. Daremnie próbuje wyzwolić się spod panowania trwogi.
Oplątany siecią kabli, podłączony do monitorów, leży na wznak: zamroczony,
obolały. Może tylko przypuszczać, co się dzieje.

Ma wrażenie, jakby definitywnie umarł. Docierają do niego głosy, urywane,
porozumiewawcze szepty, a jego wyobraźnia produkuje coraz to nowsze zestawy
chaotycznych przywidzeń. Lecz z jego strony nie ma żadnej reakcji. To znaczy na
zewnątrz. W środku natomiast odczuwa strach, że ktoś poweźmie za niego
ostateczną decyzję; w każdej chwili mógł ktoś uznać, że już nie nadaje się do
ratowania, że już dobiegł do mety, że już nie ma po co uciekać przed
przeznaczeniem.
Błaga o nieustający znak, irracjonalnie ufa, że jego obawy staną się barierą do
wyłączenia go z zasilania. Lecz znak, to mrzonka; ufność zależy od dźwiękowej
sygnalizacji. Wadliwy zapis przetworzony w obraz i koniec, i przerwa na reklamy,
lekarze myją ręce, piją kawę, rozmawiają, jak zawsze są gotowi nieść pomoc
następnym. Ponownie, tak samo fachowo, nie zastanawiając się nad moralnymi
dylematami, zgrabnie i beznamiętnie ingerować będą w mięsne perypetie tych, co
chcą zmartwychwstać.
Ale czy chcą żyć bez względu na przyszłą jakość życia? Zastanawia się, czy dotrwa
do odpowiedzi. Zanurzony w grzęzawisku ewentualności, chce odzyskać utracony
optymizm. Wyobraża sobie najgłupsze scenariusze: upadł i złamał kręgosłup. Lub: w
trakcie nieudanej operacji, odkryto liczne przerzuty i pozostawało kwestią godzin, czy
odzyska całkowitą jasność umysłu, czy zniesie nowe jarzmo, czy nowe brzemię
będzie prześladowało go już na zawsze.
Wyobraża sobie, że jest napiętnowany bezbronnością, że wśród obcych czekają go
szykany,

żmudna

inność,

daremne

starania

o

cokolwiek.

Zniechęcony

podejmowaniem ciągłej walki o swoje niemrawe życie, zaczyna - w czekającym go
teraz - dostrzegać nie urodę, ale niewątpliwą szpetotę.

*
Początkowo jest wściekły, że tak ostentacyjnie grzebią mu w ciele, jednak, w miarę
upływu czasu jest mu coraz łatwiej oswoić się z ich bezceremonialnością. Nie wie, co
się stało, a pamięć nie podpowiada mu niczego. Ogarnia go więc panika, chaotyczne
poszukiwanie swojej zapodzianej tożsamości. Co moment, jak refren, dobiega go

myśl, że niczego sobie nie przypomina. Ani, skąd się wziął, ani, kim jest. Męczy go
fakt, że wszystko się rozpłynęło. I ogarnia go trwoga, przestrach, że co było,
odczołgało się od niego definitywnie, odtoczyło, by już nigdy nie powrócić.

*
Pragnie zdobyć się na grymas świadczący, że jeszcze nie jest z nim tak fatalnie.
Chce rozstrzygnąć o czymś, co pozostaje poza nim, w zaciszu papkowatego
odosobnienia. Dlaczego tu leży, od kiedy i czy naprawdę znajduje się w stanie
nicości?

Sądząc

po

wyglądzie,

z

pewnością

ma

jakieś

nagromadzone

doświadczenia. Przełomy, o których istnieniu nie wie.
Prawdopodobnie przeżywa, lub już ma za sobą kryzys wieku średniego. Wszedł w
smugę cienia. Albo w niej tkwi jak w zawiesinie z rozpaczy. Są to przeczucia
gorączkowe, wrażenia i domysły bez ładu i składu; nie niosą pokrzepiających wieści.
Złości go, że jest skazany na spekulacje.
Może jest mądry. A może głupi jak but. Tego nie jest w stanie ustalić. Na razie. Ma
nadzieję, że niebawem odzyska utracone siły, wróci do siebie, odnajdzie to, czego o
sobie nie wie. Lecz tymczasem dziwi się, skąd po jego głowie kłusują określenia w
rodzaju smuga cienia czy kryzys wieku. Skąd je zna i dlaczego pewne określenia
wydają mu się bliskie. O pewnych natomiast nie umie nic powiedzieć.
Podobnie z pamięciową dziurą na temat miłości, małżeństwa, rozwodu. Zastanawia
go, czy ma żonę? A jak jest, to gdzie? Dlaczego nie ma jej przy nim? Dlaczego nie
czuwa razem z nim i nie pomaga mu (o ile pomagała kiedykolwiek), czy jest
szczęśliwsza bez niego, nareszcie wyzwolona, oswobodzona z ciężaru, męczącego
obowiązku opiekowania się nim? Jaka jest, o ile jest? Piękna, wyniosła,
niedostępna? Kłótliwa, mądra, wyrozumiała? Potrafi wybaczać, czy raczej jest
małostkowa, nasączona pretensjami, żalami, urojonymi krzywdami?
Albo: czy jest samotnym, odartym z przyjaciół singlem, facetem upędzającym się za
przefujarzoną młodością, melancholijnym durniem żyjącym wspomnieniami? Albo:

czy nie jest zgorzkniałym wdowcem, którego poprzednie życie polegało na
codziennych odwiedzinach cmentarza, na żałobnej rutynie?
Pytania te zadaje sobie i nie znajduje na nie odpowiedzi. Słyszy, jak mówią,
pochylają się nad nim i uśmiechają się do niego przyjaźnie, porozumiewawczo, a on
nie potrafi wykrztusić słowa, nie daje rady odwdzięczyć się podtrzymaniem
konwersacji, tylko bezradnie, przepraszająco, rozciąga usta w czymś od biedy
przypominającym grymas błogości i milczy.
Milczy jednak w sposób wymowny: wyczekujący, jakby swoim nieruchomym ciałem
zachęcał do kontynuowania tej dziwacznej, jednostronnej rozmowy, jak gdyby jego
wypatrująca postawa obiecywała im: poczekajcie, wkrótce do was przemówię,
wkrótce znowu będę sobą!
Z początku ma nadzieję na wyzwolenie się spod macek bezwładu, żywi otuchę
podsycaną przez najbliższych lub życzliwych z egoizmu, próbuje imać się
sprawdzonych sposobów na godne wymaszerowanie ze ślepych uliczek medycyny i
ze swojego cierpienia, jednak po latach obłudnego zamazywania rzeczywistości,
udawania, że nic mu nie dolega, po latach wiary w cud i fałszywe przepowiednie, po
latach ufności w ratunek medycznych eksperymentów, wstrząsany mirażami,
znużony codziennym rozpadem swojego wnętrza, zawiedziony, zniecierpliwiony,
podenerwowany własnym niedołęstwem, już nie umie ukryć swojego rozczarowania
do tych mocy, wobec których buntował się bez powodzenia.
Opiera się ostatkiem sił; przenika go świadomość, że zbliża się moment wycofania,
odejścia, zrezygnowania z poszukiwań daremnej ulgi. Opuszcza go pewność, a w
miejsce niewzruszonych przeświadczeń, pojawiają się zastrzeżenia i bojaźń. Boi się
mózgowej redukcji, percepcyjnych półświateł, grozy cieni tańczących na ścianie,
hecnego dygotania ociężałych myśli skąpanych w mroku, trzyma się więc na uboczu
świata, który nie należy do niego.
Nagle ma dosyć udowadniania, że jest żywy. Odtąd nie toleruje widoku chronicznie
zdrowych, beztroskich, non stop tryskających energią. Od tego czasu sądzi, że
działała na nich deprymująco i że z tego powodu odchodzą od niego, opuszczają go,
ponieważ jest monotematyczny i mimozowaty. Chytrze zarzucają mu, że wpływa na
nich hamująco, że obniża ich loty. Według ich oceny, wydaje się sobie bezbłędny,
normalny i wszystkowiedzący.

Z tego powodu każą mu zajrzeć do lustra. Lusterko mówi, że jest chory na zgagę z
nieszczęścia. Tym zwierciadłem chcą go przerazić, wtłoczyć w przyziemność, pragną
sprawić, by był tak samo pokancerowany, jak oni.
Upaja się samotnością, chełpliwą dumą, wisielczym cynizmem, a wszystko dlatego,
by nie trząść się z obawy o zachowanie resztek swojej nędznej powłoki, by, w
sytuacji zagrożenia, móc wyzwolić się z letargu, odrzucić śmierć, obronić się przed
nią i kurczowo trzymać się życia.
Tak rośnie w nim i rozprzestrzenia się grzeszne uczucie nienawiści i tak pogrąża się
w nieopanowanym natłoku sprzecznych pojęć. Toteż, gdy odchodzą, odczuwa ulgę i
postanawia, że choćby nastąpił nie wiadomo jaki kataklizm, już ich nie zawoła: niech
idą gdzie bądź i zginą mu z oczu, tkwiąc w mylnym przekonaniu, że jest stracony.

Zbyteczna obecność pawilonów
Były trzy. Ukryte wśród drzew, przeważnie sosen, przeszkadzały mi w marszrucie,
niepokoiły natłokiem przykrych wrażeń. Przechodziłem tamtędy co dnia, skracałem
sobie drogę do pracy, niewdzięcznej, niosącej zero satysfakcji. Szedłem wzdłuż
krwistego muru, ceglaną wyrwą między ermitażami, a właściwie schowkami na
zagmatwane cierpienia. Myliłem krok, zdezorientowane nogi niosły mnie po
ścieżkach, tłukły się, nerwowo obijały jedna o drugą, dygotały, miałem w nich
mrowienie, osobliwe napięcia, ale co tam! starałem się być ponad te odczucia,
usiłowałem nie frasować dołującymi widokami, zachowywać, jak gdyby nigdy nic się
nie stało, obojętnie, ignorując fakt, że pada, zacina, siecze ukośnymi igłami, a ja
wytrwale brnę pod oszalały, wiejący zewsząd wiatr.
Choć tak Bogiem a prawdą stało się; wydarzyło więcej, niż mogłem znieść. Bo kiedy
mijałem owe pawilony i przelotnie, z dyskretną ciekawością spoglądałem na
snujących się, tamtejszych ludzi, wydawało mi się, a przynamniej odnosiłem
wrażenie, że umieszczono ich tu wbrew woli, przymusowo; uzależnieni od tak wielu
zmysłowych czynników, bali się istnieć poza ogrodzeniem, żyć po swojemu,
postępować nietuzinkowo dla pozostałych, dla siebie zaś w sposób najzupełniej
normalny. Bali się mieć własne zdania, wyrażać nieuzgodnione poglądy, utrzymywać
cokolwiek odrębnego od egzystencjalnych prawideł dopuszczalnych na zewnątrz.

Toteż gdy odwzajemniali mój wzrok, patrzyli na mnie spode łba, kosym, nieufnym
okiem, zadając mi nieme pytania: ktoś ty, skąd i z czym do nas przychodzisz?
Trzymali się razem, gdyż tylko we własnym sosie potrafili zachowywać się naturalnie:
opieczętowani urzędowym współczuciem skazującym ich na ciągłą pogoń za
„niedostępnym”, zmuszeni byli przejawiać inteligencję dostosowaną do sytuacji, w
której przyszło im tkwić; by się "jakoś urządzić" w swojej odmienności, by przestawać
w zgodzie ze swoimi pielęgniarzami, nauczyli się udawać, wyolbrzymiać, przesadzać
własne martyrologie, manifestować, że są chorzy bardziej niż inni; wyjątkowi w
każdym calu, jedyni w swoim rodzaju.
Lecz ich niepowtarzalność była złudzeniem, ekranem, ochroną przed atakiem
promieni zewnętrznego życia; na próżno męczyli się własną wzniosłością. Mimo to
potrzebowali natychmiastowej wiary, że nie cierpią bez celu: nie chcieli wejść w
kolejne uzależnienia, doznawać fatalnych wkroczeń z deszczu pod rynnę, popadać w
ucieczki przed kuratelową przestrzenią ludzi, którzy wiedzieli lepiej od nich, co im jest
potrzebne do szczęścia.
Otaczało ich moralizatorstwo, byli pod presją zmasowanego humanitaryzmu, brali
udział w wyścigu zbawiennych rad, rad często wykluczających się, nierzadko
słusznych na niby, a klęska takiej zdroworozsądkowej pomocy, (szczególnie ostro
występująca u ludzi ambitnych), wpędzała ich w depresję; niemożliwość pokonania
owych fizjologicznych barier stawała się wówczas silnym bodźcem do wykorzystania
nie podejrzewanych kiedyś, a teraz ożywionych przez strach - szans i możliwości,
które, w nowych warunkach, miały decydować o ich dalszym sposobie spędzania
życia.
Jednak nowo przyjęte ekscentryczne kryteria i stosowane nienormalne normy, nie
miały związku z poprzednią rzeczywistością: wiedzieli przecież, że indywidualizm, to
zastrzeżona dla reszty maniera bycia sobą. Dla reszty, a więc dla pozbawionych
szaleństwa, dla tych, którym ani przez myśl nie przebiegnie, że wobec różnorodności
istnienia należy zachować pokorę, umiar i dystans; dla reszty byli cudakami, więc by
nie być odrzuconymi lub społecznie pominiętymi odmieńcami, musieli objawiać
wstrzemięźliwą,

niekonfliktową,

proporcjonalnie

ustępliwą

rezerwę,

ponieważ

wiadomo: neurotyczne przejawy i wielorakość form bytowania, tak jak ich
wewnętrzne tajemnice, nigdy nie będą do końca rozpoznane.

*
Pierwszy,

największy,

bo

liczący

dwieście

załóżkowanych

piżam,

mieścił

nieuleczalnych, którym ani konwencjonalnie pomóc, ani energoterapeutycznie
zaszkodzić już się nie mogło, otrzymali więc skierowanie-do-życia-tu, dostawali glejt
umożliwiający im dołączenie do ludzi obłożnie chorych, dokument uprawniający do
profilaktycznego przebywania na oddziale dla upierdliwych.
Jeśli gdzie indziej przydarzały się nieoczekiwane ulgi, odprężenia, poluzowania
cierpień i starano się zachować pozory opieki, to tu, w miejscu wzbronionej nadziei,
nie krępowano się, nie leczono, nie pielęgnowano ich. Wychodzono z założenia, że
po co umarłym bulion i pozostawiano ich samopas. Traktowani więc z
demonstracyjnym dystansem, nie mieli innych praw poza prawem do rozkładu.
Kończyli w nim swój bieg i doczekiwali biologicznego przeznaczenia: żałobnych
wieńców

i

pogrzebowych

sloganów.

Trafić tam oznaczało, że nadciąga finał. Znalezienia się w nim bano się więcej, niż
kostnicy, bo dogorywało się w nim szybko, a jego pomieszczenia

były

zachwaszczone figurami bezskutecznie domagającymi się troskliwości, starcami o
nieostrej płci, ludźmi, którzy tkwili w egzotycznym świecie przeszłych lat. Lecz
nazwanie tego oddziału – umieralnią, było nadużyciem, uproszczeniem kogoś, kto
podobne miejsca znał wyłącznie ze słyszenia: komando, zakład w zakładzie,
pomieszczenie do prowadzenia reedukacyjnych warsztatów, obojętnie, jakim
epitetem zostałby obdarzony, faktem jest, że nie stosowano w nim żadnych znanych i
sprawdzonych metod naprawy urządzeń zwanych ludźmi. Były to zazwyczaj metody
piorunujące, radykalne, techniki oparte na pedagogicznych fantazjach, procedury
destrukcyjne, przynoszące ten skutek, że ludzie nim poddawani, zapadali w jeszcze
większe odrętwienie, w stupor gwarantujący personelowi szampański brak alarmów,
sygnalizacyjnych lampek i dzwonków zanieczyszczających spokój panujący w
pielęgniarskiej stróżówce.

Z drugiego, tuż pod lasem, wypływały nieokreślone pomruki skrzeczących z uciechy,
pełnoletnich wariatów o twarzach dzieci; niesymetryczne i roztrzęsione kadłuby
krasnali z gigantycznymi głowami lalek.
Przechodząc obok, zastanawiałem się, czym jest ciągłe tworzenie psychiatrycznych
klasztorów i jaką wartość dla świata przedstawiają. Dla świata normalnej części
społeczeństwa zajętego niepowstrzymanym rozwojem, mnożeniem i udoskonalaniem
technik zbrodni, a nie sposobami skracania ludzkich udręk. Dotarło wtedy do mnie,
że to, co zwykło się powszechnie uważać za jawne szaleństwo, niestereotypowość,
odmienność psychiki, jest tylko odwróceniem perspektyw, bo to nie ludzie zwariowali,
ale życie stworzyło ich takimi; przedłużył ludzką egzystencję nie zmieniając jej
jakości. Więc poruszani odrębnymi emocjami, byli głusi na perswazję jakichkolwiek
argumentów. Bo nie wszyscy tu zgromadzeni znajdowali się po właściwej stronie
barykady: jeszcze nie wymyślono specjalnej przegródki dla szlachetnych.
Mylny jest pogląd, że każdy zdrowy, to drań, a choroba namaszcza subtelnością.
Schorzały instrument poznania buduje rzekomo prawidłowy, lecz w istocie
paranoidalny zestaw tłumaczeń, które niczego nie tłumaczą. Natomiast egoistyczny
brak wyobraźni, przewidywania i niezakłamanej chęci na zastanowienie, pomaga
ludziom zdrowym w spontanicznym chodzeniu po ziemi: nie widzą czyhających na
nich przeszkód. Omijają je automatycznie: nie zdając sobie sprawy z ich istnienia i
jeśli nawet bujają w niebieskich obłokach, to w każdej dowolnej chwili mogą się od
nich oderwać, wejść na chodnik i być tam, gdzie chcą.
A o chorych można powiedzieć, że takie "bujanie w obłokach" jest ich naturalnym
środowiskiem, gdyż nie mają innego. Z konieczności zatem pozostają w zawieszeniu
między wyobraźnią, a realizmem, faktem, a konfabulacją. Dla nich nie istnieje
zwyczajny chodnik. Istnieje za to koszmarny zbiór czyhających pułapek, zagrożeń i
ewentualnych upadków; zamiast kroczenia po chodniku i omijania przeszkód, mają
swój arkadyjski świat nieograniczonej fantazji.
Podczas gdy fizyczne cele są dla nich nieosiągalne, to czynności duchowe zastępują
im funkcję ruchu; w niektórych ludziach ograniczenia fizyczne uaktywniają
psychiczne możliwości. Jednakże nie każde chrome ciało gwarantuje duchowy
rozkwit. Przeciwnie: pod napastliwym naporem zachodzących wydarzeń, broniący się

przed ich opresyjnymi skutkami, walczący z nimi człowiek, nie może ich przemóc i
ulega im stając się pełnym zawiści i goryczy manekinem.
A choć cechy te są widoczne od razu (chaotyczne gesty, skandowana mowa,
niezborne drżenia rąk lub skokowe ruchy zwyrodniałego ciała), stara się zaprzeczyć,
że w nim są. W głębi ducha jednak wie, że za wszelką cenę pragnąc uchodzić za
zdrowego, jest śmieszny, bo wszystkie jego usiłowania są to tylko maski, chwyty,
nieudolne próby utrzymania się na powierzchni, gdyż szlachetne lub gorzkie obrazy
życia, jakimi dysponował dotychczas, już nie istnieją naprawdę.
W trzecim, stojącym na uboczu, w oddaleniu od głównych traktów, kameralnym i
niemal przytulnym prosektorium, panował wszechobecny, zawiesisty mrok. W
posępnej

asyście

posługaczy

milcząco

popychających

rozklekotany

wózek,

wehikułem zakłócającym fioletową ciszę nocy, wjeżdżało się prosto w lodówkowe
objęcia, w zachęcająco otwarte ramiona gromnicowych pomieszczeń i lądowało u
celu, w Izbie Radosnej Niepamięci, we wnętrzu tak chętnie, skwapliwie i często
przyjmującym gości, że gdy któregoś roku zdarzyła się posucha na umarlaków i
zapanował niespotykany zastój w interesie, grabarze zwłok zaczęli rozglądać się za
intratniejszym zajęciem.
Lecz na ogół obywało się bez zakłóceń; metodycznie, wiosną lub jesienią, w czas
intensywnych amplitud ciśnienia, zwiększano zaplanowane obroty. Mogłem wtedy
zaobserwować, jak do wnętrz pensjonariuszy wchodzi majestatyczna cisza, przenika
je i zostawia na ich twarzach nieustannie nabożny, niewyraźny grymas zakłopotania,
jak powoli, niby welon z poświaty ciemniejącej jasności, wycieka, niknie, zamiera i
przekształca w gigantyczną falę lęku, w pobladłą strugę cienia. Śmierć, o której nie
mówiło się tu na głos, która jednak była ich wiernym cieniem, należała do krainy
przemilczeń, do strefy tabu. Łudzili się, że jest związana z innymi, spotka innych, że
są nieśmiertelni, że mają licencję na wieczność, trwałość i niezmienność, a to, co
nazywa się przechodzeniem do niebytu, ich nie dotyczy.
Ból, strach, lęk, świdrująca świadomość odchodzenia, oddalania się od innych a
także od swojej niepoczytalności, poczynały zataczać coraz ciaśniejsze, coraz
bliższe kręgi, zbliżać się i krążyć nad nimi jak sępy. Zobaczyłem wtedy jak ich
problemy, dotykane przeczuciem, zmieniają się w obsesję: „i nas to czeka!”

Gawęda o pyszałku
Wyobrażam sobie, że napisałem opowiadanie i choć można się z tego uśmiać,
zostało wydrukowane. Zachęcony, biorę się za kolejne, tym razem świadomie,
wierząc w potrzebę jego napisania. Lecz kolejne też jest do chrzanu. Zacząłem więc
pisać trzecie. Też o niczym, ale z mile widzianą pointą. Pointa, razem z
opowiadaniem, znalazła się w druku i na początek otrzymałem bezpłatną wiązankę
słów z otuchami.
Wyobrażam sobie, że nabrałem ochoty do istnienia w modnym kolorze, a profesja
wziętego nudziarza zaczęła mi odpowiadać. Przejęty sodową rolą, wziąłem się do
tworzenia kobyły. A wziąłem się stosując się do niniejszej recepty na arcydzieło:
powieść w smacznym wydaniu musi zawierać atrakcyjne wątki, miłosną i koniecznie
trzymającą za grdykę akcję, obleśne i żwawe kawałki z wyczynowym seksem. Nie od
rzeczy będzie ubarwić tekst filozoficznymi wstawkami oraz dodać małe co nieco
wulgarnych przerywników na tle pomarańczowych zachodów słońca i romantycznych
westchnień na tle niedostępnych gór. Nie może zabraknąć gawędy z najstarszymi
góralami, bosych mędrców zmierzających do życiowej prawdy po szkle, a wszystko
ma być nafaszerowane troską o człowieka, spreparowane tak, by wyciągnąć z pióra
następny przekaz i otrzymać monstrualnie skąpe honorarium.
Zgodnie z przepisem na rewelację, wziąłem się za tworzenie fabularnego
pieścidełka. Powiedziałem sobie, że jeśli taka liryczna fujara jak X, mógł zmajstrować
“Przygody Y w Z”, to tym bardziej ja, którym sporo momentów odślęczał przy
czytaniu Jaspersa, Fromma i Blablaka, ja, który, nie chwalący, znam Cendrasa na
wyrywki, a w małym palcu mam wszystkie nie napisane utwory Nabokova!
W trakcie pisania książki z opowiadaniami zwiększyły się moje kontakty i nawiązałem
chwilowo aktualne znajomości. Dostawałem telefaksy od rozdzierających cudze
szaty nad nie swoimi upadkami. Raczono mnie też pismami ze stekiem anemicznych
powinszowań.
Obecnie, już po publikacji dzieła, które okazało się takie tam (choć było nieźle
ambitną ramotą), uważam za minus powieści fakt, że w ogóle trzeba ją pisać. I
dlatego wolę wyobrażać sobie, że nagryzdałem opowiadanie, którego nikt nie
przeczytał.

Wypisy z dziennika stażysty
Sprawiał na mnie dodatnie wrażenie. Podobała mi się jego nieustanna gotowość do
rozdawania

uśmiechów,

jego

chęć

bycia

otwartym

na

konwersacje,

na

uczestniczenie w kolizjach swojego świata, padołu, który zdawał się mu nie
przeszkadzać. Spotykaliśmy się, gdy zadecydowano (za niego i za mnie), że ma
zostać

moim

pacjentem,

moim

egzaminem

przydatności

w

dziedzinach

psychoanalizy. Liczono na moje niedociągnięcia, na to, że jako praktykant popełnię
odwieczne błędy wynikające z pychy. Dano mi go do obróbki, bym się wywrócił,
zmienił stosunek do medycyny, skazano na pożarcie, na powrót do starych i
wypróbowanych technik.
Nasza znajomość datowała się od chwili, gdy zrozumiałem, że jedziemy na tym
samym złudzeniu, podążamy w kierunku tej samej pułapki, jaką stanowiło
przekonanie o tym, że cierpiąc wspólnie, możemy złagodzić wymierzoną nam winę
za cudze grzechy. Początkowo nieuważnie, na odczepnego, a później stale,
zaczynałem wsłuchiwać się w jego rozbiegane zwierzenia, zajmować się nimi więcej,
niż mi za to płacono. Mogłem się wtedy przekonać, jakie w nim zaszły spustoszenia.
Jeżeli niegdyś podbiegał do mnie prosząc o papierosa lub bym zaniósł mu kawę na
taras, jeżeli przedtem patrzył mi w oczy z wiernopoddańczą ufnością, był przystępny i
skory do odwzajemniania żartów, to niedługo potem skapcaniał, zgubił apetyt, zrobił
się nerwowy, apatyczny, jak gdyby zamyślony. Ale, zanim straciłem z nim kontakt,
powolutku trawiłem zmyślne opowiadania, usypiające fidrygałki, słowne sałaty
dotyczące jego dzieciństwa, trociny wydobywające mu się z rozklekotanych warg,
nieistotne refleksje, obchodzące mnie tyle, co zeszłoroczny śnieg.
Kiedy wdzierałem się do jego wnętrza, nawiązywaliśmy rozmowę. W swojej
zarozumiałości sądziłem, że to ja przeprowadzam na nim studia, to on jest moim
preparatem, naddaje się mojej woli, ulega mi, abym mógł go przeanalizować i
wyleczyć, poznać i przekształcić w tryskającego zdrowiem wariata. Im dłużej tu
pracowałem, tym szybciej zdawałem sobie sprawę, że o podobnych ludziach mówi
się z drwiącym patosem: współczująco i po cichu, więc stopniowo, razem z upływem
jednakowych, monotonnych miesięcy, zmieniałem mu zapatrywania, krok po kroku i
w coraz większych dawkach wsączałem mu do głowy nowe porcje praktycznych
porad, jak ma żyć, by go tolerowano, lubiano nawet, sugerować, co jest dla niego
korzystne, usiłowałem to lub tamto przedstawiać mu za dopuszczalną prawdę lub

napomykać, że coś takiego, jak prawda, jest, on jednak protestował, z uporem
udowadniał, że wszędzie i we wszystkim należy upatrywać zmowy: niczym dzidzia z
pretensjami do męskiego wieku, wieczny bobas zdziwiony faktem, że nikt nie mdleje
z entuzjazmu, gdy słyszy o jego wypowiedziach; oniryczne intrygi, jątrzenia
odbywające mu się poza plecami, były dla niego tak bezsporne i nieszkodliwe, że nie
wyobrażał sobie istnienia bez nich, nie dopuszczał więc do siebie innej myśli niż ta, iż
jest akurat odwrotnie: spiski istnieją.
Rzeczywiście: z notatek, które uchyliły mi rąbka jego tajemnicy, zezwoliły znaleźć się
w zasięgu prześladujących go myśli, myśli, które wiodły mnie po drożynach i duktach
skojarzeń wywnioskowałem, że przez cały ten okres traktował moje wywody jako
nieporadne próby zbratania się z nim, jako wrogie, podstępne chwyty, sondy i
metody wtargnięcia w jego intymność, że są to badania czynione tylko po to, by mógł
mi wyznać, że nic o nim nie wiem, że nie potrafię mu pomóc, gdyż moja uczoność
jest zawodna.
Z tego, co ostatnio słyszę, nadal prowadzi niedorosłe, roszczeniowe życie; o
przeszłości powiada, że wprawdzie zdarza mu się bywać w ostrym konflikcie z
realiami, ale, jeśli już coś sobie przypomni, to przeważnie są to wspomnienia niczego
sobie: oczyszczone z negatywnych nalotów. A przecież byłem wtedy przekonany, że
wiem, dlaczego jest nieznośny, dlaczego tą nieznośnością i agresją broni światu
dostępu do swojego wnętrza, do ujawnienia faktycznego oblicza; ja też zaczynałem
ukrywać swój nadchodzący, gwałtowny temperament, ja również, profilaktycznie,
chowałem się za tarczą dobroduszności.

*
Teraz dosyć łatwo rozumiem podobnych do niego, bo doskonale pamiętam szok,
jakim było moje pierwsze zetknięcie z chorymi. Z początku bałem się ich reakcji, ich
sposobu myślenia, jednak później, gdy spostrzegłem, że w niczym nie różnią się ode
mnie, mimowiednie zacząłem
odrębność.

wyczuwać

myśli,

jakimi manifestowali swoją

To fakt, że większość z nich była nieszczęśliwa i zdecydowanie kulawa na głowę, ale
nie wszyscy: niektórzy byli moimi przyjaciółmi, z niektórymi chodziłem na
przechadzki;

razem

tworzyliśmy

dźwięczny

akcent

w

przyrodzie,

wspólnie

cieszyliśmy się, że jest nam nieźle, że ciągle jesteśmy żywi, rozedrgani, gadający z
rozpędu, bez udziału świadomości, niekiedy cicho, częściej drąc się wniebogłosy, aż
zapierało dech.

Menel
Mówiliśmy na niego ten Wiktor, kochany Przecinek, ta wredna Dynia. Przecinek, bo
na widokówkach pisanych do nas, było tych przestankowych zasieków więcej, aniżeli
sensu pomiędzy nimi. Dynia, bo pękaty. Niekiedy był Garbusem, czym popadnie,
zależnie od okoliczności. Mówiliśmy do niego w akompaniamencie odpowiednich
akcentów, zająknięć, przydechów i spojrzeń, z tą choreografią wzmocnień, z tymi nic
nie mówiącymi omówieniami, które ilustrowały nie tyle jego, co nas.
Mieszkał nie wiadomo gdzie, na waleta, przygodnie, w piwnicach z wybitymi szybami,
na klatkach schodowych. Może kogoś miał, rodzinę, krewnych z kłopotami, watahę
przypadkowych znajomych, którym zawsze się jakoś kulało i nigdy nie narzekali.
Nie byłem na bieżąco w tych jego parantelach; zresztą nie tylko ja, inni również słabo
się w nich orientowali, bo faktem jest, że gdy zachodził pod Wesołego Mamlacza, do
naszego schowka z rurą do pląsania, z grubsza biorąc obchodził nas średnio. Ot,
starczało nam energii na jakieś zdawkowe cześć rzucone w przelocie, a potem na
szybki powrót do stygnącego sznapsa z różowym punktem widzenia.
Kiedyś był tu mile widziany, był naszą maskotką, prawie ulubieńcem, a teraz, gdy
zjawiał się, jak zwykle nie w porę, z gwałtownym entuzjazmem poklepywaliśmy go po
skoliozie, zachęcaliśmy do snucia zwierzeń, które, udawaliśmy, że nas interesują.
W atmosferze pełnego niezrozumienia, w otoczeniu serwowanych drinków
przekonywaliśmy go, że ciągle jest dla nas ważny, niezbędny i niepowtarzalny, a on
to łykał, brał za dobrą monetę, rozklejał się, cieszył się jak dziecko, któremu obiecano
księżyc na gumce.
Uśpiony naszym bazyliszkowym podziwem, starał się nie dostrzegać, że ukradkiem,
ponad nim i jego bezradnością, przesyłamy sobie porozumiewawcze, kpiące znaki,
że z utęsknieniem wypatrujemy chwili, kiedy przestanie truć i zniknie.

W miarę łagodny i niespecjalnie rozgarnięty, ze stoickim spokojem znosił
mądrzejszych, więc lubiliśmy go. A gdy miał zły dzień, stawał się nieustępliwy, ponad
miarę spostrzegawczy. Jednak przeważnie starał się nie wiedzieć, że go
lekceważymy i nabijamy się z jego niegustownych przeżyć.
Na moment, na migawkową chwilę, zanim wróci do swoich losowych nadżerek, pod
schody, na dworzec, do mniej niż samotnej rzeczywistości, stawał się tym, czym był
niegdyś: człowiekiem posądzanym o zdrowy rozsądek. Jego twarz odzyskiwała
poprzednie kolory, znużone oko przestawało być nieufnym, argusowym wziernikiem,
zalęknionym i nieprzystępnym judaszem popatrującym na niepewny i pokątny świat.
Odrodzone optymizmem, zdawało się wyrażać to, co nas w nim drażniło, peszyło, co
sprawiało, że mógł czuć się od nas mniej głupi i o niebo lepszy.
Na samym początku zjawiał się częściej, ale gdy nasze przytulisko zmieniło
charakter i jego wnętrze zaczęło być zgodne z dochodowym duchem czasu, Wiktor
wsiąkł. Nagle przestało go być w nadmiarze, a jego wyfiokowane rozrzewnienia
przestały nam dokuczać. Pojawiły się ploty, że trafił do mieściny słynącej ze złóż
nostalgii oraz Domu Przewlekłej Opieki.
Gdzie jak gdzie, ale tam, pośród swoich odbić w rzece i refleksów na obcym tarasie
(o którym to tarasie pisał nam tym swoim afektowanym maczkiem, tym z piekła
rodem, nieczytelnym pismem, którym nas uwodził, zachęcał do odwiedzin), mógł
wreszcie znaleźć to, czego bezskutecznie pragnął: wyrozumiałość. Toteż naciągał
nas na odwiedziny, ale nie dawaliśmy się namówić. Zapraszał kilka razy, my jednak,
po bohatersku i do końca udawaliśmy przed sobą, że jego namowy nie dochodzą do
nas.

Muzykant
Po ciężkiej nocy uparta myśl o stworzeniu symfonii wracała jak bumerang i znowu,
niczym zadra, tkwiła w nim. Było to zamierzenie wielkie, przeczyste, warte mszy.
Zwłaszcza dla niego, rzępoły z dansingowych ochlajów. Miało go uratować z
nijakości i przedstawić jako wyjątkowego twórcę, którym pragnął być od zawsze.
Lubił być w sytuacji pociąganego za język, indagowanego, któremu różni ludzie,
krytycy, profesjonaliści, narzucają się z pytaniami, a on składnie i z finezją,
swobodnie i z prostotą, stojąc z boku, odpowiada rozsiewając błyskotliwe uśmiechy.

O, tak! Mógł zgodzić się na mówienie o pracy nad swoją muzyką, lecz pod
warunkiem usłyszenia czyjejś wyraźnej prośby lub nacisku, ale czy nie szkoda
zachodu opowiadać o niej bez zachęty? Nie chodziło przecież o przekonywanie do
swoich rewelacji, tylko o wzbudzenie zainteresowania, które służyło mu za pretekst
do malowania własnych wizji zamierzonego utworu.
Wizje te zmuszały go do ścisłości i demonstrowania sądów, pomagały widzieć
opisywany świat w kontekście słuchaczy, pozwalały nanosić nań ewentualne
poprawki, sprostowania, nakazywały uwzględniać zastrzeżenia pytających gości.
Uznał, że muzyka jako taka jest nieistotna, ważny natomiast jest sam proces
dochodzenia do niej, rodzenie się, wykluwanie z próżni, powstawanie tego, o czym
myślał: bezustanne komponowanie dzieła, w którym nic się nie dzieje, a wszystko
przebiega opodal, między wierszami, poza narzuconą treścią.
Rozumowanie to nakładało na niego uciążliwy obowiązek, wymóg tłumaczenia się z
podejmowanych prób, toteż miotał się wśród przyczynków i refutacji, a wszelkie
ułatwienia traktował jako zbyteczne.
b
Pogodził się z myślą, że jest producentem muzyki, której nikt nie słyszy i jest
zwariowany na punkcie talentu, którego nie ma. W trakcie natchnieniowej posuchy
znajdował równe swojemu, panierowane ucho schabowego melomana. Odgrażał się
w nie, sapał w zakąskowe dodatki. Zawiane ucho słuchało go z wypiekami na
małżowinie, z tężyczkowym uśmiechem wyższości.
Przy podpitym stoliku nadrabiał spore luki w swojej niewiedzy; poufale konwersował
na tematy uważane za bulwersujące, gorączkowo szukał okazji, by dostać się do
towarzystwa ludzi, którzy mogli by go wywindować z nizin i wyłuskać z niego to, co
mu w duszy pitoliło.
A kiedy już nie miał forsy, noga za nogą i cień w cień - szedł do domu, nie dogadany,
na tarczy i z obitą ambicją. Wkradał się do swojego legowiska przytulając się do boku
aktualnej Muzy. Przykrywał się nutami jakiegoś tam Chopina, grajka, od którego czuł
się niebywale doskonalszym, by, przed zaśnięciem, dokończyć swoją rozbulgotaną
kwestię o symfonii, której, cholipka, nikt nie chce.

Chce się żyć!
Ostatnimi czasy czuł się paskudnie, jak obrabowany, zdradzony, istny cioł i
nieokrzesaniec, którego teleportowano z buszu prosto na światła rozpędzonej ulicy.
Stał na niej sam, głupi i opuszczony, zagubiony pośród mętliku skrzyżowań, zaułków
i wieżowców gwarnej metropolii, ogłuszony klaksonami, z włócznią w pozłotku, w
plugawej sukni, z walkmanem na Irokezie.
Osobiście nie znosił mieć się z pyszna, robić za wała na lipnej gwarancji, być branym
za światowca z kurnej chaty: zżerała go zazdrość. Miał dosyć upokorzeń. Nie chciał
być ubogim krewnym, stanowczo miał niewiele ochoty na odstawianie muskularnego
chojraka, bo wiedział, że jest słabeuszem i nie wzdychał do tupania, wrzeszczenia,
pouczania, jak się powinien miewać.
Obawiał się tylko, czy po męsku zniesie cios, gdy zrozumie, że nic mu nie jest, a
nawet, że jest gorzej niż przypuszczał, bo na szczegółowych badaniach wylazło
szydło z wora i okazało się, że to tylko przeziębienie, w zasadzie ma końskie zdrowie
i na próżno usiłuje cienko prząść.
Dręczyły go wątpliwości: zastanawiał się, czy ujedzie bez narzekania, czy choć z
godzinę uda mu się wytrzymać bez zbolałej miny; jeszcze mu zostały w pamięci
pokazowe strzykania, tiki, łupanie w stawach. Jeszcze pamiętał swoje artystyczne
skrzywienia, nieśmiałe załamania rąk, wznoszenia i zamknięcia oczu z kataraktą.
W domu, gdzie mógł cierpieć bez przeszkód, gdzie był otoczony markotną
troskliwością, gdzie byle łachudra nie utrudniała mu chlipania w mankiet i stale
wybaczano mu nieznośne nastroje, gdzie, do woli i do przesady posługiwał się
taranem swojej choroby i lubił patrzeć, podglądać, jak ich skręca, jak międlą w sobie
obsceniczne wyrazy na jego temat, stwierdził naraz, że stracił wszelkie specjalne
prawa i nikt mu nie schodzi z drogi, a przeciwnie, popychają go na niewinną szafę,
trącają łokciem i dają sójkę w bok, że gdy szedł, ludzie pryskają na boki, zaczynają
przestawiać go po kątach i ośmielają się drwić z niego prosto w nos, ośmielają się
komentować, wykpiwać i podważać każdy jego krok i każde posunięcie.
Z niego, co było niesłychane, nie do przyjęcia!
Ale dzisiaj wstaje wypoczęty i od razu gotowy do podjęcia kieratowej pracy. Żwawym
truchtem podąża w stronę umiłowanej wygódki. Nie trapią go daremne rozważania.

W życzliwej scenerii secesyjnych rur, nucąc ogryzki starych przebojów, doprowadza
się do dziarskiej formy, zmywa nocne zacieki i goli chytrą mordkę śledziennika.
Nienawykły do żmudnej schludności, unicestwia natarczywy kudełek tkwiący nad
miejscem przewidzianym na czoło. Konwaliowo rozpachniony, ubrany w czyściutką
włosiennicę, udaje się do kuchni. Spóźnionym duszkiem chłepcze lurę o
bezkofeinowym smaku, chowa do teczki drugie śniadanko i zbiega ze swojego
terrarium na parking.
Tam warczy na niego i przestępuje z koła na koło - podstawiony pojazd. Punktualnie i
bezszelestnie zawozi go pod bramę Zakładu.
Przed wejściem na teren wita go cierpka oferma nosząca ksywę szef, a na murze
dozorcówki wisi tablica ogłoszeń. Jej słowa ostrzegają: „z powodu braku nafty, a
także ze względu na turbulencję narastających problemów, tarapatów oraz
pozostałych rozrywek, publiczne strzępienie ozora na temat indywidualnych trosk jest
surowo wzbronione i wstrzymane do kolejnego odwołania.”
Czyta, że jeżeli już jakaś awanturnicza pierdoła nie może za siebie, nie umie
powstrzymać się od głośnego wyrażania myśli, ma moralne wapory i ciśnie ją, by się
z nimi podzielić, to siła wyższa, niech sobie warcholi do woli, lecz tylko i wyłącznie po
godzinach wydajnej pracy, w miejscach rzadko uczęszczanych, zadaszonych i
wyznaczonych przez Wysoką Komisję. Na koniec tablica poinformowała go, że
manifestacyjne obnoszenie się z frustracją jest nawykiem szkodliwym.
Po zapoznaniu się z odezwą, nie wie, co robić, jak się zachować. Z emocji zapomina
przystroić twarz we właściwy i pożądany grymas powagi. Zamiast niego wykwita mu
na obliczu mimowolna, lecz ostentacyjna radość, co zmusza go do korekty wyglądu.
Szef jednak udaje, że nie dostrzega nagannej miny i na stronie, dyskretnie,
zawiązuje but.
Po okazaniu dowodu tożsamości, przechodzi przez strażniczą dziurę na drzwi i w ten
oto sposób jest w środku Zakładu. Szef prowadzi go do hali z taśmociągiem, skąd
wypływa strumień haftek do balowych sukien.

*

Gdy stwierdza, że po latach bijatyki z losem, przyjdzie mu dorobić się uznania i być
może dadzą mu pozażywać odrobiny szczęścia, roznosi go nagła i nieprzerwana
duma. Wydaje mu się, że chwycił Pana Boga za nogi, a haftki są jego skarbem,
znalezioną, obrzmiałą skrzynką wymoszczoną perspektywami, alternatywami, złotem
i bezlikiem wspaniałości.
Czuje, jak życie puszcza do niego zajączki i przestaje go nękać podpuchami.
Obiecująca myśl o skarbie stepuje mu po głowie, toteż bez ceregieli rozpoczyna
ksiuty z fantazją.
Na wstępie postanawia, że choćby się waliło i paliło, nie będzie sobie kutwić na
marzeniach i nie da się wpędzić w smutek. Solennie przyrzeka sobie, że od tej pory
będą w nim istnieć bez ograniczeń powodujących wzdęcia, przy otwartej kurtynie, na
pełen regulator.
Dostrzega namiętne stado wystrzałowych kobiet, zwiewną płeć z biustami
sprężynującymi od silikonowych możliwości. Na myśl o tym, że wkrótce będą mu
leżeć u wyniosłych stóp, z obleśnych ust na transmisyjny pas cieknie mu oskoma, a
po plecach tupią miłosne ciarki.
Poczuł w sobie moc, a na twarzy pojawia mu się optymistyczna zgorzel.
Idzie za ciosem i rzuca się w stronę upojnych wizji: wyobraża sobie, że zamiast być
tu i teraz, w świecie wybrakowanych dążeń, jest tam, gdzie nigdy nie był, a
rozpędzona rzewność fabrykuje mu dalsze profity, te mianowicie, że niebawem ujrzy
się w jeszcze ciekawszych otoczeniach i wkrótce zacznie lśnić od niespotykanego
szacunku.
Nieoczekiwanie, jak spod ziemi, na jego zwiędłe oblicze wyborykał się dawno nie
używany i od nowa promienny uśmiech człowieka, który wprawdzie wie, co to
obciach i plucha w głowie, ale że nie pozwolił się zabiadolić i zredukować do mało
ważnego bycia w niebycie, może teraz, ze skarbem na dłoni, zamiast z ręką pod
kościołem, być zadowolonym do ostatniej kropli krwi.
Oto nareszcie jako finansowy ozdrowieniec, łaskawca gotowy do otrzymywania
rzęsistych splendorów, stanie w rzędzie ludzi, którym się powiodło, odkuje się za
wszystkie chude lata i ofiaruje swoim prześladowcom wdowi grosz niespodzianego

majątku, będzie ich spróchniałą deską ratunku, zmieni im poharatany i ziewający byt
w tarantelę karnawałowych podskoków.
Już widział się obryzganym atencjami i upaćkanym nagrodami oraz owacjami na
stojąco; już dostrzegał siebie na wszelkich możebnych i niemożebnych piedestałach,
i patrzył, jak się na nich rozpościera, wierci, nadyma, już zobaczył, że wataha
domokrążnych poetów zmawia się, by ułożyć o nim szaszłykową piosenkę do wycia
przy grillu, a on odbiera należne ordery, aplauzy i dostojeństwa, już zachłannym
okiem imaginacji dostrzegał, że jest uhonorowany estymą i został nominowany na
człowieka stulecia; już niemal tak było, gdy przyturlała się do niego nad wyraz
upierdliwa myśl, że czego by nie dokonał, i tak nie doigra się uznania u Anny, potulny
więc i rozgoryczony, do cna wyczerpany swoimi wizjami, zdezorientowany i
przerażony, postanawia rzucić dotychczasowe sposoby na przetrwanie, spakować
manatki i wypiąć się na sterczenie przy taśmie, wyjechać w nieznane, gdzie można
być sobą, a na upartego, gdzie można być nikim, schodzi więc z obłoków, a kiedy
wraca do domu, nie mówiąc za dużo, wkłada do kufra swoje zgrywne miny, łzy i
cierpienia, nostalgie i rekwizyty, dekoracje i przyklejane wąsy. Bez żalu,
zrównoważonym krokiem opuszcza rodzinny rezerwat, udaje się w stronę dworca, by
najbliższym osobowym z przesiadką pojechać do diabła.

Felietony
Literatura
Istnienie spadkobierców gwarantuje postęp. Choć rozwarstwiona na oddzielne
gałęzie, konary i listki, nie przestaje być potężnym drzewem o wydatnych korzeniach.
Drzewo to wydaje na świat dojrzałe plony w kształcie nieprzemijających refleksji.
Jego korzeniami są ludzie, poprzednicy i uczniowie, a koroną - literatura.
Poszukująca i odnajdująca, twórcza myśl, jest jak statek przycumowany do życia lub
żaglowiec kołyszący się w przystani. Stanowi między i ponad pokoleniową symbiozę
ludzkich poszukiwań; jest więzią z przeszłością i oazą dającą schronienie przed
obskurantyzmem.

A

zarazem

-

ciągłością,

zachowaniem

tradycji,

miłością

ukazywania prawdy, teoretycznym przeczuciem czerpanym z nieuchwytności, rewizją
dotychczasowych twierdzeń, koniecznym i dobroczynnym atakiem na poglądowe
zielsko, chwasty i toczące ją pasożyty komunałów.

Literatura

dojrzała,

odkrywcza,

powstająca

z

potrzeby

uszczegółowienia,

dopasowania nieznanych pojęć do znanych faktów, narodzona z troski o formę i treść
formułowanych idei, tworzy różnorodne koncepcje widzenia świata, umożliwia powrót
do zarzuconych prądów, tendencji i ich odzwierciedleń. Jest nieustannym
niszczeniem worka z dogmatami, negowaniem stereotypów i mętnych przypuszczeń,
pojęć na wyrost i wątpliwych diagnoz.
Jest dla mnie wszystkim po trochu: lekcją pokory, karą, nagrodą, zabawą i przygodą
z darowaną obecnością. Atrakcyjną i podniecającą odmianą egzystencji, ucieczką w
śmiech przed monotonią rzeczywistości, a zarazem niezgodą na jej wynaturzenia,
świadomym

zagadywaniem

swoich

cierpień,

tych

prawdziwych

i

tych

wyolbrzymionych, względnych, bo subiektywnych. Reakcją organizmu na zmianę
osobowości, lekarstwem na chroniczne osamotnienie i fałszywe współczucie.
Ratunkowym kołem przed nieżyczliwością bliźnich, zastępczą formą bytu na uwięzi,
nieruchomym ruchem, sposobem na senne koszmary i emocjonalną huśtawkę.
Wyzwaniem, uczeniem się pokonywania trudności, zbawiennym przejściem w stan
wysublimowanej metamorfozy. A także daremną próbą zrozumienia siebie i
dożywotnim, nieudolnym, stale podejmowanym usiłowaniem nazwania swojej
wewnętrznej drogi.

O rozpoznawalności w pisarstwie
Język twórczy (a nie – odtwórczy) różni się od sucharkowego (poprawnościowego)
języka używanego w literackiej księgowości tym, że powinien być krwisty i soczysty,
a nie - zbieraniną słów kostycznych lub spalonych na węgiel. W tym miejscu najlepiej
posłużyć się przykładami zaczerpniętymi z dzieł „klasyków”. Orwell w „Folwarku
zwierzęcym” użył sformułowania „kury skrzeczące z przerażenia”. Mickiewicz:
„zakasać pięści”. Balzak - „ziewający koń”, Gombrowicz: „twarz wykrzywiona brakiem
uśmiechu”.
Czy pisarze ci popełnili błędy? Z punktu widzenia językowego purysty – tak; od razu
napiętnuje tego rodzaju stylistyczną woltyżerkę dowodząc, że kury nie skrzeczą, koń
nie ziewa, a pięści zakasać nie można. I poprawiacz taki miałby rację, tyle że gdyby
nie podobne wygibasy słowotwórcze, nasz sposób wyrażania myśli byłby od czasów
Reja wciąż ten sam.

Słowo to barometr epoki. Znak triumfu i rozwoju myśli lub jego przeciwieństwo;
obserwujemy metodyczne butwienie minionego czasu. Mamy więc zdania cherlawe,
dowolne, wydezynfekowane z prawdy i odarte z sensu. I zdania te, o zawartości
niepopartej faktami, natomiast hojnie obdarzone domysłami, tak są bezbarwne, że aż
nie dają się przypisać jednemu autorowi, tylko wielu, a wyrządzają nam, ich
czytelnikom, krzywdę podobną tej, jaką przed laty wyrządzał cenzor uzbrojony w brak
mózgu i nożyczki podłączone do KC.
W tym sensie zrozumiale brzmi wyznanie Gombrowicza, że nie chce być pisarzem
idealnie poprawnym, pozbawionym wszystkich językowych odstępstw od norm, a nie
chce,

ponieważ

ich

gorliwe

i

rygorystyczne

przestrzeganie

prowadzi

do

„wykastrowania z indywidualności”.
Zjawisko stylistycznej rozpoznawalności piszącego przyrównać można do głosu
aktora: nie sposób pomylić Gustawa Holoubka z Andrzejem Szczepkowskim,
Seweryna z Lindą, Dzwonkowskiego z Michnikowskim, Eichlerówny z Jandą. W
głosie aktora jest zawarta dusza wypowiadanego tekstu, charakterystyczna intonacja
i specyficzne wybijanie sensu utworu poprzez umiejętne rozłożenie akcentów.

*
Literatura za bardzo wzięła sobie do serca fakt, że mówi się o niej „piękna”. Zanadto,
gdyż powinna mieć spocony kałdun wystający z niedopiętej koszuli. W moim
pojmowaniu nie ma nic wspólnego ze stylistycznym betonem: jest prosta, czyli
ludzka. Pachnie rzeczywistością; nie nosi kagańca i przepuklinowego pasa.
Literaci zawzięli się używać słów przylizanych, podczas gdy stosowane przez nich
nie powinny dzielić się na wyrazy dopuszczalne i zakazane, gdyż jest to podział
sztuczny i nieuprawniony. Pierwsze to te z bramy frontowej, wizytówkowe i uładzone,
drugie to te, które ukradkiem przemykają się pod schodami.
Słów potocznych, żywych i obrazowych, używa się niewiele. Kolokwialne, pospolite,
chadzające za potrzebą i samopas, słowa na bosaka, z tłuszczykiem i przy kości,

wymięte, neologizmy przyniesione prosto ze zgiełku ulicy i bazarów, słowa przy
nadziei, zamieszkałe w zwyczajności nie mogą dopchać się do należnej im nobilitacji.
Sądzę, że dzisiejsze zasady jutro będą uznawane za błędy. Podobnie jak wczorajsze
są nie do przyjęcia – teraz. Mówię o modzie na poprawne wyrażanie myśli. Między
innymi o „izmach” i powtórzeniach. Powtórzenia - nie tylko poszczególnych słów, ale i
całych fraz, znaleźć można u Sołżenicyna, Camusa, Bułhakowa, Kapuścińskiego.
Język, styl, gust - nie są to rzeczy zastygłe: podlegają nieustannym, etycznym i
estetycznym modyfikacjom w trakcie procesu naszych przeobrażeń; są kształtowane
przez zmiany zachodzące w naszej psychice.

Kandydaci na twórców
Nie pasuję do dzisiejszych czasów: urodziłem się za późno, a mój świat, to krynoliny i
żaboty.
Patrzę, jak moje ideały tracą znaczenie, jak są niszczone, modyfikowane przez usta
karłowatych intelektualistów, dostosowywane do rzeczywistości, jak stają się
najeżone wątpliwościami, zastrzeżeniami, spłyceniami, jak dążą do zagłady i cuchną
zredukowane do padliny. Patrzę, lecz są dla mnie teraz obce.
Martwią mnie uwsteczniające procesy; nie to, że nie rozumiem konieczności
zachodzących zmian. Wiem za to, że trzeba pogodzić się z ich nieuchronnością.
Lecz grozą napawa mnie to, że zwyczajne, ludzkie odruchy, subtelność,
szlachetność, współczucie, pojęcia te zostały wyparte z naszych norm zachowania i
zdominowane przez pogardę, niewrażliwość, agresywny egoizm.
Mógłbym zająć się swoim pisaniem, zaległymi lekturami, ale coś mnie pcha w stronę
literackich

poszukiwań,

penetracji,

poznawania

ludzi

myślących

podobnie,

zarażonych bakcylem altruizmu, jakiś nałóg, może próba zrozumienia otaczającego
mnie świata i odpowiedzi na pytanie, co sprawiło, że obecny uległ tak gruntownym
przemianom.
Ciekawią mnie współczesne sposoby jego ujmowania, jestem w nich zagubiony,
nieporadny, co innego mnie frapuje, na diametralnie inne rzeczy zwracam uwagę i
przyznaję się bez bicia: tkwię w nich jak intruz, obcy, człowiek z zewnątrz, a gdzie nie
spojrzę, tam króluje umysł prowizoryczny, a nieświadomość określa byt.

Jednak nie wszyscy piszą źle. Zdarzają się rodzynki, obserwatorzy lub obserwatorki
obyczajowych zawirowań, bystrzy apologeci lub kontestatorzy zachodzących
przemian, tych niedostrzeżonych w porę, groźnych, wymagających naprawy oraz
tych, które wzbogacają i prowadzą ku lepszemu: wartych kultywowania, pielęgnacji,
rozwinięcia.
Nie wszyscy przebywają w miejscach znanych nielicznym. Niektórzy z nich są
zagorzałymi

pasjonatami

śledzącymi

literackie

nowości.

Pisząc

recenzje

z

przeczytanych książek, przeważnie po amatorsku, od serca i bez fachowego
oprzyrządowania, dzielą się ze swoimi czytelnikami wrażeniem wyniesionym z
lektury.
Pociechą jest, że wśród czytających byle co, dzieła zbliżone do tandeciarskiej
masówki okrzykniętej bestselerami, zdarzają się wybredni; miłośnicy utworów
wartościowych. I przybywa ich coraz więcej. Coraz częściej też uprzytamniają sobie,
iż aby móc wychwycić wszystkie literackie smaczki, trzeba sięgać w głąb tych
utworów, które wywodzą się z mroków przeszłości. Przeszłości, której nie wolno
zlekceważyć, odrzucić jak balast i chyłkiem zapomnieć o jej istnieniu.
Jutrzejsi pisarze zaczynają rozumieć, że dzisiejszy sposób przekazywania myśli jest
zlepkiem niezbornych komunikatów językowych, które o niczym konkretnym nie
informują, gdyż słowa użyte przypadkowo, niby eksperymentalnie, rzekomo celowo,
pochlastane prymitywizmem, okaleczone do skrótów i lakonicznych oznajmień,
upichcone w swoiste zbiory zdań, w teksty-worki pełne chaotycznych słów, które
czytelnik ma poskładać w zrozumiały ciąg, świadczą nie o szczerości wypowiedzi, ale
o jej ubóstwie. Zwolna dociera do nich, że powinni pisać językiem jasnym,
precyzyjnym, odartym z banału. A gdy ową prawidłowość zrozumieją do końca, będą
tworzyć bez obaw o zarzut uprawiania nieużytków nazywanych grafomaństwem.

Poezja
Jestem wrogiem analizy wiersza. Zaglądanie poezji w zęby, to lewatywa dla duchowo
ociemniałych; utwór przemawia nie” fakturą przecinków”, lecz tym, jakie budzi
refleksje. Czy w ich wyniku jestem głodny następnych.

Ile razy można opisywać te same zdarzenia, by były ciągle świeże, nośne, atrakcyjne
i nie przeterminowane, te same skowyczące pustki peronowych oczekiwań na
cokolwiek, te same telefony z poronionymi komunikatami?
Na podstawie poezji nie należy budować obrazu realnego świata. Z poezji można
uczyć się różnorodności patrzenia na świat, jego wielowarstwowości ii zmienności, a
uczyć się, że dla każdego z nas przedstawia się inaczej. Jak nie być rzemieślnikiem
wrażliwości.

*
Poezja wyklucza rzeczywistość. Rzeczywistość, to suche, zimne daty, nazwiska,
obiektywne oceny. Poezja, to fikcja, myślowy skrót, emocjonalny błysk, ulotne
nastroje, indywidualne klimaty. Niekiedy - żar. Poezja, to gloryfikowanie, naginanie
własnych przeczuć i zamierzeń do faktów, to nieustanne przekształcanie świata
prawdziwego w świat zgodny z fantazją jej zamiarów, to subiektywne interpretacje,
życzenia, idealistyczne wizje.
Z powściągliwym taktem i gliceryną w oku, o poezji i językowej wrażliwości, znanej im
z naukowych, teoretycznych przekazów, zza ściany, albo od przyjaciół, wypowiadają
się ludzie, którzy zaledwie otarli się o indywidualnego twórcę. Ich namaszczona i
niepodważalna wiedza o stanie duszy człowieka tworzącego, jest tak samo głęboka i
przenikliwa, jak wiedza turysty o kraju znanym z krótkiego postoju na lotnisku.

Powinność kreowania
Wyobraźmy sobie, że wszyscy twórcy nagle zamilkli. Piszą, malują, komponują, ale
do szuflady. Bytują po niszach i zakamarkach, po piwnicach, enklawach i bezludnych
wyspach, a ich głos dociera do niewielu. Do garstki potrafiących czytać, myśleć i
udawać, że jest super. Ale do tych, co nie czytają, nie potrafią sklecić jednego zdania
bez słowa na k., do tych, co mają gdzieś całe to zawracanie gitary z myśleniem,
dotrzeć nie umieją.
A niby kto ma do nich dotrzeć, skoro twórcy wolą schować się w czarownej dziurze?
W wieży z kości słoniowej? Po kloszem własnych spraw? A kto niby ma im ukazać

inne światy, niczegowate horyzonty, marzenia i szczytne cele, skoro wszyscy zaczną
być eremitami? Skoro wszyscy odwrócą się od rzeczywistości i postanowią
przymykać oczy na lawinowe kretynienie całych pokoleń? Kto, jeśli nie twórca,
udowodni na własnym przykładzie, jakie wartości, jakie wzorce są ważne w życiu
każdego człowieka, kto zamiast twórcy powie głośno, wyraźnie i zrozumiale, o co
chodzi w tym szczurzym, agresywnym wyścigu po zmęczenie, zawał i kasę?
Twórca jest nim po to, by dawać swój głos. Bez wyrażania swoich zapatrywań, nie
egzystuje. A daje go poprzez dzieła. Udane, złe, ale przykrojone na miarę swoich
możliwości. Zaś gdy milczy, przechodzi na wewnętrzną emeryturę i stoi z boku.
Wycofanie się z aktywności, ucieczka w szukanie wytłumaczeń dla swojego
przemęczenia, zgoda na to, co jest, przyzwolenie na degenerację pojęć, to
kapitulanctwo.

*
Nie podnieca mnie świat piewców nieudacznictwa. Jestem pełen szacunku dla słowa
drukowanego. Hołduję niedzisiejszemu „przyzwyczajeniu” do teorii mówiącej o tym,
że twórczość powinna mnie skłaniać do zadumy i pomóc mi widzieć świat nie takim,
jaki jest, ale takim, jaki powinien być. W rozgrywce prowadzonej obecnie, artysta
awansował do roli jej nieistotnego pionka i jest elementem dwuznacznej gry o swoje
przetrwanie. Jeżeli jego twórcze prace nadają się do upowszechnienia, można na
nim ewentualnie zarobić. Jeżeli nie, opowiada mu się o banialuki wolnym rynku
kultury.
Ich niedoskonały, zgrzebny, fabularny tok i nastrojowy szlif jest ceną, jaką ponosi za
utrzymanie się na powierzchni, cena ta zaś jest pewnego rodzaju podatkiem od
zubożenia. Zmuszony do przebywania w ułatwionym otoczeniu, jest w nim
zagubiony, a jego przemyślenia śmieszą, gdyż znajduje się pod paraliżującą presją
kryteriów narzuconych mu przez popyt, popyt zaś określa mu ich rozmiar i sens.
Jego spostrzeżenia są starannie nijakie, a wnioski - lekkostrawne, bezpłciowe i
zgodne z modą na komercyjne gnioty.

Teraźniejszy twórca, widząc nieznany i groźny świat, patrzy na niego z ironicznym
lekceważeniem, z wyniosłej i komfortowej pozycji człowieka zblazowanego.
Człowieka, który wszystko widział i o wszystkim wie. Co prawda po cichu ubolewa
nad tandetnymi uproszczeniami swojej epoki, lecz z mężnym uporem godzi się z
rzeczywistością. Godzi się na nią i cierpi na irytujący zanik poczucia proporcji; taktu
wobec innych i dystansu do siebie. Jest uporządkowany i szczęśliwy bez powodu, a
jego spostrzeżenia są wprost proporcjonalne do nadkwasoty jego wyobraźni.
Sprawia wrażenie astmatyka o żelaznych płucach. Wyczynowca mimo woli.
Decyduje się na marszrutę po swoim i cudzym życiu - drogą poprawną, wytyczoną
przez bezpieczne, dozwolone, bezkolizyjne trakty dawno już przetartych, lecz dla
niego nowatorskich szlaków.
W odkryciach swoich trzyma się wrażeń przedestylowanych przez rozmaite
Podręczniki Życia Przyjemnego, doznań utartych, sprawdzonych i rutynowych,
takich, jakie może zobaczyć na grupowej wycieczce do muzeum, na łono plastikowej
przyrody, czy z okna swojego bezołowiowego samochodu.
Pamięć wydarzeń teraźniejszych, pomnożona o pamięć wydarzeń minionych,
nie jest to tak zwane jego środowisko naturalne, gdyż jego środowiskiem
naturalnym jest - kontemplacyjne dno. Nad uciążliwe zmagania z naturą,
przedkłada wygodną, luksusową, szablonową włóczęgę banalnego oryginała.

Recenzja, którą chciałbym napisać
Artysta na dziś, projektant fabuł o usłużnym charakterze, zeszpecony owczym
smakiem heros, piszczący pod stołem, nawykły godzić się z rzeczywistością, miękki,
cichy i lokajskiego usposobienia, bufon z moralną skoliozą, to magazynier
zbeletryzowanych banałów, referent i fabrykant standardowych repetycji z lektur
trzeciej ręki: martwy za życia i nieobecny po nim; stanowi przeciwieństwo mojego
bohatera, którego twórczość wymyka się wszelkim arbitralnym stwierdzeniom, a
biografia otwiera czytelnikowi furtkę do snucia przypuszczeń. Wcześniejsze, nie
zapowiadają późniejszej głębi. Są niedojrzałe i nieporadne. Obecne stanowią rezultat
jego pracy: nad sobą i własnym warsztatem. Dopiero decydując się na publikację
książki, staje się twórcą.

Mam napisać jej recenzję i jestem w kropce. Trudno nie zgodzić się z krytykami,
którzy zawyrokowali, że

prozatorski dorobek

autora

wymaga

gruntownego

przeswietlenia, bo napisana przez niego książka jest niezupełna: poetyczna muzyka
jego opowiadań skonstruowana jest z niedomówień; brakuje w nich jednoznacznych
faktów, a luki po, wypełnione są spekulacjami. Lecz mimo tych krytycznych opinii
uważam, że nie wady to są, ale zalety: podobnie jak tworzona przez niego proza jest
początkiem, kanwą, inspiracją i zachętą do poznawania bezkresu wspomnień, którym
ulega, jest ponawianą i ciągle intensyfikowaną próbą wejścia w nastrój szkicowanych
jego piórem opowiadań. Sądzę, że autor omawianej książki nie ogranicza się do
podawania czytelnikowi nagich faktów: otwierając mu oczy i serce na swój świat,
skłania go do przemyśleń, zwraca mu uwagę na zarysowany problem.
Dostrzegam w nim stylistę znajdującego się w stanie ciągłej ewolucji, będącego pod
presją rozwoju. Presja jest warunkiem jego istnienia, drogą do osiągnięcia
doskonałości wyrazu i specyficznego przekazania wielowarstwowej treści w tak
skonstruowanej formie, która, widziana w jednym zapisie, mogłaby odzwierciedlić
wiele ukrytych intencji. Fragmentaryczność jego utworów nie tylko jest wynikiem
niedoskonałości pamięci; jej okruchy przybierają formę wędrówek przez czas.
Ułożone w cykl, stanowią całość, zwarty, lecz niedokończony i w ten sposób nigdy
nie zamknięty system ciągłych powtórzeń. Powtórzenia, usiłowania, próby nawrotów
do źródeł przeżyć, do młodości zachowującej w niedoskonałej pamięci zaledwie
strzępy emocji, obrazów i ich ewolucyjne zmiany powstające w pisarzu pod wpływem
wewnętrznego rozwoju, są dla niego tworzywem, obsesją, drogą do samopoznania.
Stąd można odkryć w jego pisarstwie tyle powracających motywów.
Słowa, miejsca, wątki, refrenowe sformułowania odnoszące się do różnych partii
opowiadań, zawierają się w pozostałych. Bohaterzy ulegają zmianom razem z nimi,
są, jak ich twórca - uzależnieni od kontekstu; co innego prezentowali sobą w czasie
fizycznym, a w czasie psychicznym mają w swych wnętrzach inne wartości. Według
autora, czas psychiczny można pojąć tylko poprzez nieustanne mnożenie tych
samych wersji zdarzeń, poprzez konfabulowanie ich opisów; poznawanie świata
polega na ponownym sklejaniu jego fragmentów, ułomków, odprysków, na
uporczywej rekonstrukcji zdarzeń, łączeniu ich w jedno i budowaniu z nich mozaiki.
Narracje wymagają od czytelnika wysiłku, skupienia, wzmożonego namysłu.
Zapraszają do aktywnego odbioru, do współuczestnictwa w świecie reminiscencji.

Mają charakter pamiętnikarski, zresztą pamięć, przypomnienia i czas, grają w nich
niepoślednią rolę. Kadłubowe, zdarte i nadwątlone niepamięcią szczegółów, znajdują
się w ciągłym ruchu; pojawiając się niczym snop światła, regenerują, a znikając w
mroku - penetrują nieznane wymiary rzeczywistości i wywierają wpływ na jej
ostateczną ocenę.

Henryk Bergson
Jak dla Szekspira, tak dla Bergsona, życie nigdy nie było skończone, zamknięte.
Była to rozprawa w toku, księga nieprzerwanie otwarta na zadziwienia i ciekawości
ludzkim losem, był to poetycki proces i jego przedstawienie, jego silne
promieniowanie na kulturę i obyczaje, a te rozprawy i egzystencjalne paradoksy lub
metafizyczne dialogi z własnymi wątpliwościami, polegały na odrzucaniu i ponownym
gromadzeniu
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człowiekowi

rozmiar

osobowości.
Doświadczenia składające się na osobowość, są w stanie ciągłego przenikania się i
wrzenia. Dobre i złe, łącząc się, porządkując i uzupełniając nawzajem, tworzą
podstawę do podejmowania decyzji, działania, ruchu. Frazes: życie było dla
Bergsona znajdowaniem odpowiedzi na fundamentalne pytanie o sens istnienia;
życie było dla niego poruszaniem się ośnieżonej kuli ogarniętej przez lawinę, kuli
toczącej się po pochyłej równi i w miarę pokonywania przestrzeni - obrastającej w
śnieg; lawina, to galopada rozedrganych wydarzeń, a śnieg, to konkluzja z nich.
Ten

wojujący
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w
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pogląd,

że

dotychczasowe hipotezy są li tylko sezonowymi przeświadczeniami, są niemal
zręcznym i ledwie znakomitym opisaniem realiów miotających ludzkim istnieniem,
hipotetyczną strawą duchową przyrządzoną przez ułomną inteligencję; zagorzały
intuicjonista, zwolennik twórczej ewolucji, miłośnik rozumowania pozarozumowego,
wyznawca
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nieustającego, nieprzerwanie dynamicznego oddziaływania na siebie zjawisk,
nonkonformistyczny mędrzec, dla którego nową regułą była walka z regułami
zwietrzałymi, powiadał, że nasza karykaturalna, wycinkowa wiedza ujawnia się w
swoich mirażach.
Traktował ludzkie istnienie jako nieskończoną fluktuację podskórnych dążeń, jako
jednostajnie przyspieszony, cykliczny ruch, jako wewnętrzną, harmonijną wymianę

jednych doświadczeń na inne. Mówił, że działanie jawne, widoczne, społecznie
aprobowane, jest zawsze fragmentaryczne, szczątkowe, okaleczone i zmasakrowane
poprzez dyskursywne sito, przez hamulcowy aparat nazywany intelektem, jest
konsekwencją i wypadkową mózgowej cenzury blokującej zrozumienie całkowite,
natomiast poczynania na pierwszy rzut oka - dwuznaczne i zaskakujące,
nieoczekiwane i niewytłumaczalne, nierozpoznawalne i osobliwe, uzasadniał INTUICJĄ.
Według Bergsona, umysł zniekształca, zawęża i tak szczątkowe rozumienie
rzeczywistości. Intelekt nie tylko ją zubaża, ale pomniejszając ją, nakazuje nam
wierzyć w nią i widzieć - w jej ulotnościach, frakcjach, skrótach i migawkowych
blikach - kompletny kształt; przypatrując się jej części, wyrokujemy o jej całokształcie.
Twierdził, że przeczucie jest instrumentem badawczym dokonującym właściwej i
wystarczającej oceny obrazu naszej niezafałszowanej rzeczywistości, że zmysły, do
których przywiązuje się nadmierną wagę, są w istocie pętlą skutecznie zaciskającą
się na hipotezach i blokującą ludzki rozwój, że zmysły, jako narzędzia zależne i
nieoddzielne od intelektu, badają, analizują i dokonują powierzchownej analizy
cząstkowych zjawisk i na tak wątłej podstawie konstruują uogólnione wnioski [nawyki
decydują o sposobach interpretacji: widzimy za pośrednictwem powtarzalności
przyzwyczajeń].
Uważał, że faktyczne poznanie otaczającego świata nie może odbywać się na
drodze intelektualnej. Postrzeganie, to kontrowersyjny wybór jednego z wielu
segmentów otaczającego świata , wybór niezależny od woli jednostki, lecz
dyktowany, narzucany przez grupowe nawyki. To skrót, bryk, wariant prawdy o
świecie, lecz prawdy rudymentarnej, szczotkowej, ledwie zarysowanej, gdyż
przykrojonej do obiegowych pojęć i ogólnoludzkich zachowań.
Mówił, że nasz doczesny, ziemski padół, świat powierzchniowy, zdefasonowany
futerał na niedomówienia, ma obrzęki wywołane fałszem: kierowany jest przez
bezkrytyczną wiarę w rozum.
Wychodził z założenia, że buduje się obraz realnego świata w zależności od
dostępnych faktów, że mechanizmy człowieczego samopoznania zależne są od
liczby przetworzonych informacji, a ich emisja do ludzkiej psychiki odsiana jest z
istotnych danych przez rozumowy przetak (cenzura mózgowa), który, badając świat

za pomocą własnych ograniczeń, spłyca i deformuje faktyczny kształt rzeczywistości.
Mózg, posługując się sloganami, kliszami, rutyną, działa niczym Peepernkorn z
powieści "Czarodziejska Góra", wypowiada zdania niedokończone i mało precyzyjne
w nadziei, że rozmówca uzupełni je własnym schematem i zgodnie ze swoimi
upodobaniami, intuicja natomiast, jak narrator z Poszukiwań straconego czasu
Marcela Prousta, prezentuje, przedstawia i proponuje nam interpretacyjny chaos
rzeczywistości.
Dopiero intuicja (nazywana przezeń - uświadomionym instynktem) poszerza ją,
rejestruje wszystkie doznania bez wyjątków i przedstawia je mózgowi niejako na
brudno, w miarę ich napływania, zgodnie z rzeczywistością, nie selekcjonując ich i
nie upiększając korektą, a mózg przetwarza ją, dostosowuje do naszego gustu i do
naszych myślowych matryc. Dopiero intuicja gromadzi zamierzenia, kumuluje nasze
wewnętrzne racje i stanowiska, i uzewnętrzniając je za pośrednictwem naszych
indywidualnych pragnień, każe nam działać podświadomie, instynktownie.
Zmysłowe poznanie było przez niego traktowane jako błąd wynikający z
nieznajomości
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usankcjonowany przez ślepe i bezpodstawne poleganie na fizjologicznych ocenach
działania, na niedoskonałym, bo wybiórczym przyswajaniu wiedzy; prawdy częściowo
słuszne są nieprawdami w całości.

Giambatista Vico
Urodził się w 1688 roku w Neapolu. Jego filozoficzne koncepcje powstawały w
niesprzyjającej atmosferze mody na zapatrywania Kartezjusza. Kartezjusz dowodził
potęgi rozumu, a rozum był dla Vico zgorzkniałym dzieckiem poezji. W pojęciu
Kartezjusza mózg był oderwany od ludzkiej historii, a Vico upatrywał w nim
napędową siłę społecznych zdarzeń. Wydarzenia miały dla niego sens i wymiar
ludzki, zaś dla Kartezjusza działalność człowieka była kierowana przez Opatrzność.
Vico twierdził, że świadomości nie można analizować, a Kartezjusz wyrażał
przeciwne zdanie.
W wyniku studiów nad historią doszedł do wniosku, że jej rozwojowe procesy
następują w stałym rytmie i dzielą się na trzy odrębne stopnie, z których każdy jest
konsekwencją poprzedniego [była to dla niego Historia Wieczna], a wszystkie one

stanowią o wzajemnie uzupełniającym się kształcie rzeczywistości. Te trzy stadia, te
trzy formy cywilizacyjnego i kulturowego istnienia człowieka, to pierwotny, pogański,
barbarzyński czas dojrzewania Narodów, zalążkowy czas Bogów i Bohaterów
nazwany przez niego porą królowania poezji, tworzenia rzeczywistości abstrakcyjnej,
robienia dalekosiężnych planów i fantazjowania na ich temat oraz - Ludzi, okres
zracjonalizowanej

powagi,

statecznego
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dotychczasowego
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dominacji rozumu i filozofii. Wieki Bogów, Herosów i Ludzi miały dla Vico swoją
samowystarczalną teraźniejszość i indywidualne symbole; języki i sensy.
Człowiek stale poszukujący, lecz nie za często odnajdujący, podwójny, lecz jednolity,
wieloraki, lecz prosty, ezoteryczny, lecz materialny, jest dziełem Przyrody. Spirala
wzrostu człowieczej świadomości była dla Vico zależna i wyznaczalna poziomem
posiadanej przez niego wiedzy. To przez jej mankamenty człowiek nie potrafi
przebrnąć, to ona wyznacza ludziom egzystencjalne ograniczenia i wyrządza im
poznawczą krzywdę.
Uważał, że świat poprzez ewolucję, poprzez nieustannie powtarzany łańcuch
usprawnień i parafraz tworzonych epok [nazywany w jego Nauce Nowej Przezwyciężaniem Sprzeczności], nadwątla ich błędy oraz modyfikując się, nanosi
poprawki do swojego dalszego istnienia, a razem z przemianami ludzkiego umysłu,
następuje przemiana społecznej świadomości.
Lecz nie tylko człowiek jest podwójny. Dwoistą jest też filozofia: dzieli się na gorącą,
emocjonalną, idealną, życzeniową, spontaniczną i zgodną z pokładanymi w niej
nadziejami, z naszymi wyobrażeniami o filozofii, w której przedstawiony jest świat
taki, jakim powinien być, i na drugą, filozofię zimnych spostrzeżeń, opartą na faktach,
prezentującą świat takim, jaki jest.
I historia ma postać niejednorodną. Jest historia zwykła, potoczna, znana od lat,
zakreślająca ludziom ścisłe ramy krótkiego istnienia, historia teoretycznie prawidłowa
i utopijnie słuszna. Jest też druga: historia właściwa, autentyczna.
Dwa odgałęzienia tej samej nauki łącząc się i przenikając, tworzą jednię: Historię
Wieczną, osobliwy szablon, konspekt, kanwę dziejów aktywności narodów. Historia
Wieczna, zaproponowana ludziom przez Vico, otwierała przed nimi nieskończoność,
oferowała im nie znane i ciągle nowe alternatywy, szanse i przygody z życiem.

Historia Wieczna, niezmienna w kształtach, lecz różnorodna w treści, to dla Vico
odpowiedź na pytanie o moment narodzin człowieka.
Powiązanie dociekań o historii z rozważaniami o sytuacji, roli i sensie bytu człowieka,
pozwoliło mu wyznaczyć nowy, lecz interesujący trakt, zezwoliło kolejnym filozofom
znaleźć się w antropologii historii. Tylko historyczny świat społeczny może być
ogarnięty ludzkim rozumem, świat ten bowiem stworzony został przez człowieka i
tylko on może go pojąć, gdyż tylko on dysponuje odpowiednim narzędziem do
poznawania swojego autentyzmu: ontologią.
Jednak skoro ruch czasu historycznego jest ruchem kolistym, po triumfie poezji
zaczyna się epizodyczna, przejściowa, lecz nieuchronna klęska powstała z
wynikających z niej rozczarowań. O ile pierwsze dwa etapy historii oznaczają jej
wzlot, to ostatni prowadzi do upadku, do starzenia się narodów.
Zastanawiając się nad prawdziwym wyjaśnieniem powodu istnienia ludzi doszedł do
przekonania, że bez człowieka nie ma historii, a bez historii nie można mówić o
człowieku, że historia i człowiek stanowią dla siebie wspólne tło rozumnych działań.
Dzieje człowieka są dla G. Vico recydywą czasu, nauką wynikającą z nieustannych
ponowień życia, konkluzją powstałą ze społecznej historii płynącej po zamkniętym
obwodzie. Działania człowieka są dla niego wyrazem aktywności ludzkiego rozumu,
nie powstają więc w rezultacie decyzji i wyroków boskich.
Historia społeczna, to dla Vico świat natury przeciwstawiony światu przyrody. O ile
przyroda nie może być oceniana w kategoriach człowieczych, to poznanie społecznej
natury bytu jest w percepcyjnym zasięgu człowieka. Wiedza o stworzeniu świata
przyrody jest dla ludzi wiedzą niepoznawalną i opartą na domysłach, natomiast
wiedza o stworzeniu świata narodów [nazwana przez Vico teologią społeczną] jest
wiedzą nieznaną, lecz zrozumiałą i pewną dla ludzi, wiedzą przewidywalną,
wymierną i dostępną, gdyż ścisłą i mądrą jak matematyka.
Zamiary Wszechstwórcy wobec świata przyrody nie podlegają ludzkim ocenom.
Ślepy traf, to dla Vico pojęcie chybotliwe i niewyraźne definicyjnie; w jego Wiecznej
Historii nie ma miejsca na interpretacyjną dowolność. Zamiary społeczeństw wobec
siebie są jasne, a ich przemiany dają się zbadać.
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Świat wyrażania filozoficznych myśli podzielony jest między Norwidów i Cezarów.
Przedstawiane są albo stylem precyzyjnym, albo zagadkowym. Jeden jego biegun, to
Hegel, drugi - Vico. Niekonwencjonalne, odkrywcze powiązanie przeciwieństw
pozwoliło mu wybrnąć z pułapek zastawionych przez Przypadek i Fatalizm
równocześnie. Jak dla Hegla, tak dla niego, rozum był zakładnikiem logiki, a
przypadek i zrządzenie losu, nie władały nim.
Jeżeli idee Vico nie zostały zauważone przez jemu współczesnych, a zlekceważone
przez przychodzących po nim, to poglądy Hegla, odwrotnie: choć zbieżne z
zapatrywaniami jego poprzednika, do teraz mają płomiennych czcicieli, heroldów i
epigonów, do teraz znajdują się w centrum niepowierzchownych zainteresowań, a
jego zdanie o Historii obdarzonej Rozumem i powiedzenie, że wszystko, co
rzeczywiste, jest rozumne, pobudziło i ośmieliło jego naśladowców, kontynuatorów i
reformatorów do tworzenia własnych szkół.

Artystyczne robótki
Franc Kafka nie pysznił się czytaniem Platona w oryginale i nie chwalił się, że bywał
u Szekspira na baletach. Przeciwnie, chadzał do prowincjonalnych teatrów, wertował
literaturę drugorzędną. Jednym słowem - NIE POZOWAŁ na wielkiego literata, lecz
nim był.
Zamiast pląsania w stringach po salonie z notablami, robił swoje: bez hałasu,
skromnie, powolutku, a niekiedy z cicha pęk. Że zaś talent miał ogromny i na dodatek
wzmacniał go pracą nad sobą, nie musiał trąbić wszem i wobec, jakim jest wielkim
pisarzem.
Mark Twain nie pobierał nauk zwieńczonych pokwitowaniem. Podobnie Bernard
Shaw: doszedł do rozumu bez urzędowej metki Magistra Inteligencji. Zatem jak się
okazuje, można być literatem pomimo braku zaświadczenia.
Niestety, ludzie udający artystów starają się zaistnieć na modłę twardzieli w
różowych szlafmycach: przy pomocy pozaartystycznego dziwactwa. Podczas gdy

twórca udowadnia własną twórczością, że nim jest, bo tylko ona tłumaczy go z
obecności na Parnasie.
Weźmy pod lupę Malcolma Lowry i jego przepastne tomiszcze Pod Wulkanem, owoc
katorżniczej pracy nad wymową i siłą każdego zdania. Redaktorzy wielu wydawnictw
rozkładali ręce i odrzucając tekst wyrokowali, że książka jest za długa, powinien ją
przystrzyc, zmniejszyć jej tonaż i udźwig, a w ogóle kto to przeczyta.
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komentowanego do dziś. Lub Marcela Prousta, lowelasa szwendającego się po
buduarach. Kiedy ukończył jedną ze swoich książek, przesłał ją Andre Gide’owi do
oceny, ten zaś nawet do niej nie zajrzał, bo awansem założył, że co taki wartogłów i
bawidamek może spłodzić!
Choć mamy sporą listę przegranych, odrzuconych, zlekceważonych, to przecież
każdy z tych pechowców doczekał się późniejszego uznania; prędzej lub później
wykaraskał się z pomroki dziejów i został pomnikiem.
A co byłoby z nimi TERAZ? Przede wszystkim owych nieszczęśliwców nie ma tylu,
co piszących obecnie, w związku z czym trudniej szło ich przegapić.
Aliści z tamtych lat pozostał nam spadek: stado Andre Gide’ów, nieraz wybitnych
pisarzy którym z różnych przyczyn nie chce się zajrzeć do rękopisów nieznanych
autorów. Raz, że nieznanych mamy przesyty i ciężko przekopać się przez np. pięćset
stron tekstu. Dwa, że niejednokrotnie szkoda zdrowia i czasu na bazgroły, z których
można dowiedzieć, iż autor nie ma nic do powiedzenia.
Stąd na wszelki wypadek autorzy wybitni stronią od wydawania ocen.
Pomijając wszelkie aspekty obecnego wysypu grafomaństwa, zdarzają się utwory
nieprzeciętne i niewybaczalnym grzechem jest spisywanie ich na straty tylko dlatego,
że przysłowiowy Gide nie ma ochoty babrać się w cudzych manuskryptach. Tu
mówię o szkodliwych praktykach wydawnictw.
Do zarzuconych, a zamierzchłych obyczajów szanujących się oficyn należało
prowadzenie tak zwanych recenzji wewnętrznych. W kantorku siedział sobie facecik
legitymujący się literacką ogładą i czytał wszystkie nadchodzące teksty. I dopiero w
oparciu o jego opinię wydawnictwo decydowało, co i jak.

Z żalem stwierdzam, że z powodów oszczędnościowych zlikwidowano ten urząd i
przedsiębiorstwo ds. wydawania książek poczęło zajmować się produkowaniem
bubli.
A co z wieloma pisarzami tonącymi w komercyjnym sosiku? Niech czekają na
ciekawsze czasy. Na ponowną odsłonę za głupie pięćset lat.

Henryk Sienkiewicz
Istnieją pisarze podobnego formatu. Jednak kiedy ich czytam, nie odczuwam
żadnych palpitacji serca. A gdy wracam do jego książek, słyszę w pamięci słowa o
Polsce, która, kiedy kona, trzeba jej wyszarpnąć poduszkę spod głowy, iżby się nie
męczyła. Znam do teraz powiedzonka pana Zagłoby, leciwego franta pełnego wigoru,
dowcipu, konceptów i nadzwyczajnych facecji, korpulentnego szlachciury z dziurą w
herbie, sercem na dłoni i bielmem na oku. Widzę księcia Bogusława, dumnego,
zmanierowanego, zawzięcie i daremnie emablującego pannę Oleńkę. Czytam o
Kmicicowej przemianie ze zdrajcy, awanturnika, zabijaki, w opatrznościowego męża,
patriotę cieszącego się powszechnym szacunkiem. Buczę wtedy jak syrena z
Mniszkowa i nie mogę wyjść z zadziwienia, że ja, okrzepły w lekturach wszelkiego
pokroju, obyty w sylabizowaniu książek z różnych nadań, reaguję niczym
wypacykowana pudernica na rockowym koncercie.
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Wiśniowieckiego i nacjonalistyczne ciągoty W pustyni i puszczy, co tak sumiennie
wypunktował mu Bolesław Prus. A nie przeszkadzają, gdyż jestem zaślepiony i jak to
z oczadziałymi bywa, nie widzę niczego poza swoim kochaniem.
Wiem, nie jest to zaleta; bezkrytycznie poruszam się i krążę dookoła swojej miłości
jak koń w kieracie. Z klapami na oczach, przytroczony do uwielbienia, którego nie
mogę rozwikłać, słucham głosów z oddalających się wspomnień. Słyszę też
dzisiejsze, a kiedy jedne i drugie nakładają się na siebie, powstaje we mnie chaos,
mętlik wzajemnie sprzecznych ocen.

Pierwsze, należące do moich wspomnień, każą mi wciąż lubować się w jego Trylogii,
ze wzruszeniem śledzić wydarzenia, podążać za Zagłobą i jego skomplikowaną
naturą: raz widzieć w nim warchoła zdolnego do wszczynania burd, zawołanego
kolorystę, chodzący bukłak, mistrza nieprawdopodobnych opowieści zmyślonych na
poczekaniu, pod wpływem chwili, to, dla odmiany, w wyniku gry emocji, zależnie od
opisywanej sytuacji – postrzegać go odważnym, sprytnym, bogatym w fortele
szlachcicem, na którym można polegać.
Drugie, przynależne teraźniejszości, sądzą Sienkiewicza surowo: z bandyckim
okrucieństwem i zajadłą dezynwolturą. Przedstawiają jako niestrawnego nudziarza i
żarliwego moralizatora. Co mnie boli, gdyż w miarę szukania przyczyn tak
krzywdzących opinii, uświadamiam sobie ich źródło. I pojąłmuję, że sprawcą jest
wymoczkowaty, skundlony duch naszych czasów niezdolny pojąć, w jakach
warunkach dzieła te powstawały i czemu miały służyć.
To, że autor Trylogii jest mistrzem sugestywnego opisu, niezrównanym i doskonałym
słowiarzem, wiadomo. U Sienkiewicza wszystko jest zrozumiałe, bliskie i nic mi nie
przeszkadza. Ani naciągane poglądy na Historię, ani gloryfikacja posłuszności kobiet
względem mężczyzn, ani pochwały drobnomieszczan z gatunku Połanieckiego.
Ważny jest cel: wszczepienie narodowi otuchy, przekonania, że nie ma takiej opresji,
z której nie można wyjść obronną ręką i z podniesionym czołem.
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Co postać, to rys, zbiorowisko cech przedstawianej nacji, odłamu społeczeństwa, to
powieściopisarki zapis odautorskich, niezwykle celnie rzuconych na papier
spostrzeżeń. Obraz złożony z charakterystycznych figur, batalistycznych scen i
malunków przyrody opisany brawurowo śmigłym piórem: lekko i potoczyście, ze
znawstwem psychologicznych podszewek.
Książki pisane przez niego są FAMILIJNE. Przeznaczone do czytania w gronie
rodzinnym. Począwszy od starców ogrzewających kości w ogniu reminiscencji, a na
małolatach pod nieistniejącym wąsem skończywszy.

Każdy wiek miał z nich swoje satysfakcje. Starzy – umiłowanie Ojczyzny, nadzieję i
pokrzepienie serc, wiarę w odrodzenie i ziszczenie marzeń, młodzi – bitwy, galopady
i dziewiętnastowieczne westerny. A że teraz rodzina jest w rozsypce i widzi się ją w
komplecie tylko podczas ślubów i pogrzebów, że ceremonia czytania na głos należy
do sporadycznych wydarzeń, nieobytemu w historii odbiorcy Sienkiewicza, kolesiowi
przysposobionemu
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wyobraźnia i plączą się synapsy; edukowany na jego powieściach, rozumiem wyrazy
takie jak honor i miłość do kraju – inaczej, niż współcześnie.
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Trylogię pisał w odcinkach. Kiedy w warszawskim Słowie i krakowskim Czasie
ukazywał się nowy fragment Ogniem i mieczem, w domach rozpoczynała się impreza
pod przestarzałym wezwaniem WSPÓLNA LEKTURA. Gazeta była jedna, a
amatorów poznania powieści - wielu, więc, by uniknąć wyrywania jej sobie, cała
rodzina siadała przy stole i głowa rodu robiła za lektora. A reszta piła mu z warg.
Zaciekawiona, przejęta, z wypiekami na twarzach, brała udział w przygodach swoich
bohaterów,

dzielnego

zawadiaki
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Wołodyjowskiego o sercu ze złota i szabli jak śmierć.
Nieznani mu ludzie wysyłali błagalne listy, by nie uśmiercał Longinusa Podbipięty. Z
odcinka na odcinek rosła więc popularność pisarza i otoczony był coraz większą
estymą. W Zbarażu nazwano jego nazwiskiem jedną z ulic. Anonimowy admirator
twórczości Pana Henryka przekazał mu sporą sumę (15 tys. rubli), z której to sumy
powstało stypendium przeznaczone artystom zmagającym się z gruźlicą (skorzystali
z niego min. Konopnicka i Wyspiański).
Obyczaj wspólnego czytania zdechł razem z uwiądem międzyludzkich więzi. Rodziny
wielopokoleniowe i familijne życie zostało zastąpione przez telewizyjnie czy
komputerowe pierepałki. Jesteśmy już nie sami swoi, ale sami obcy; zaganiani
rodzice nie rozmawiają z dziećmi, dzieci nie rozmawiają z rodzicami. Brat nie brat,
siostra nie siostra, bliscy niegdyś, teraz są dla siebie skwaszonymi rywalami. Wrogo

do siebie nastawionymi przeciwnikami lub przeciwniczkami. Zagrożeniem w truchcie
do michy, apanaży i kasy.
Sienkiewicza pokonał galopujący duch czasu; jego przebogaty język - zwłaszcza
staropolszczyzna - jest dla obecnego czytelnika za skomplikowany, za passe. A to
drażni, prowokuje do wzgardliwego odrzucenia utworu. Skwitowania go wyniosłym
rżeniem. Zdania pełne stylistycznych figur i mistrzowskich porównań, są za długie, za
bardzo złożone: szybko męczą zblazowane oko nawykłe do braku koncentracji.
Lektura dłuższa, niż paruminutowa, wyzwala uczucia zniechęcenia i bezradności,
uniemożliwia skupienie i wytrwanie w podążaniu za myślą autora; z tego to powodu
dzieła Sienkiewicza przechodzą do literackiej kanciapy z przestarzałymi cymesami.

Wydaj książkę i zdechnij!
Naszła mnie wspomnieniowa nawałnica i zacząłem sobie przypominać, ile książek,
bezcennych, a zbutwiałych starodruków nawet, ile arcydzieł literatury światowej udało
mi się wydrzeć z lochów niejednej składnicy surowców wtórnych! Po godzinach
oficjalnej pracy, kierownik placówki wpuszczał mnie na zaplecze i pozwalał (za
ćwiartkę czystej) uprawiać wysokogórską wspinaczkę na wierch papierowej hałdy i
gdy on leżał u jej stóp, ja bawiłem się w archeologa omijając co grubsze szczury na
ołowiowej diecie.
A gdy magazyn był już przegrzebany, budziłem faceta i szliśmy do wagi. Kładłem na
niej urobek, czyli wszystkie znalezione książki, a gość mi je sprzedawał. Cena była
taka, że jeśli wszystkie ważyły pięć kilo, to w zamian musiałem mu przynieść pięć kilo
gazet. Tym sposobem wszystko się zgadzało i dzięki temu ja miałem sporą
bibliotekę, on zaś - porządek w burdelu.
Czasy się zmieniły i funkcję makulaturowych magazynierów przejęły urzędy od
odmawiania pomocy, wsparcia i dawania literatom popalić. Dla nich też nie było
różnicy między książką, a papierzyskami.
Sprytne ludzie zwietrzyły interes i wzięły sprawy w swoje ręce: zaczęły otwierać się
na potrzeby wygłodniałego społeczeństwa. Kwitła więc produkcja bubli i na masową
skalę powstawały rachitycznie wydawnictwa.
Tak jak niegdyś w byle garażu siedział na skrzynce od piwa przyszły komputerowy
Gates, teraz w byle internetowej piwnicy siedział sobie WIELMOŻNY PAN

WYDAWCA i czekał na frajera z kasą; czyhał na reflektantów i łyskał brylantyną
niewiedzy.
Naiwny klient wpadał mu w szpony i z drżącym rękopisem w rozlatanych rękach
kucał z zachwytu, bo na wstępie dowiadywał się, że spłodził wiekopomne arcydzieło,
które rozejdzie się w mig, a jak dobrze pójdzie, to jeszcze szybciej. Za co PAN
HANDLARZ ręczył osobistym honorem.
Zanim przyszły noblista zrozumiał, że wydawca nie mógł go przeczytać, bo jeszcze
niczego nie opublikował, już był ugotowany na miękko i gładko łykał kolejne
banialuki.
Jedną z nich była informacja, że nie poniesie kosztów, bo kosztami obarczy się
sponsora. Tyle że sponsor jak raz wyjechał do Berdyczowa na kurację i zamiast
niego może skorzystać z usług obywatela Komornika, na którego konto należy
wpłacić marne grosze w liczbie trzech tysięcy złotych plus VAT.
Tyle samo albo o dwa złote mnie, uiścić należy w księgarni, by książka nie
powędrowała do ciemnego kąta, lecz znalazła się na miejscu, gdzie ją widać. Przy
czym za widok książki uplasowanej pod sufitem, buli się mniej, niż za widok tejże
pomieszczonej na wysokości oczu kurdupla.
Ale najdroższe są miejsca w sąsiedztwie półek z rankingowymi bestselerami. Tam aż
kotłuje się od oglądających, cmokających i odchodzących z kwitkiem; na długich,
chłodniczych ladach spoczywają komiksy, krzyżówki, rozmaite SF, magazyny pełne
okrutnych narracji, ckliwych opowiastek zajeżdżających bajkową scenografią,
emfatycznych historyjek prowokujących do tarcia oczu i pociągania nosem,
aromatyczne pomady w harlequinowskim stylu, jakieś kolorowe thrillery, fabularna
przędza na wyczerpanym papierze, przygodowe rachatłukum, biesiadne tańce i
hulanki z tasakami, garkotłukowy chłam.
Natomiast powieści Wojdowskiego, Kuśniewicza, Nałkowskiej lub Berezy próżno by
szukać; księgarski subiekt nigdy o takich nie słyszał, no a w instrukcji obsługi klienta
nie ma przepisu, by znać produkty przeterminowane.
Owszem, jeżeli autor nie wydoli finansowo i zrezygnuje z wywieszania się w
księgarni, może cały swój nakład pierdyknąć pod wyro i pobawić w komiwojażerkę.
Ale uwaga: od tego również potrącany jest podatek na rozbój kultury.

*
Różnica między stroicielem fortepianów a kompozytorem, należy do namacalnych
namacalności i oczywistych oczywistości. Ale jak jeden bez drugiego nie może
istnieć i oboje są fachowcami w swoich branżach, to kompletnym nieporozumieniem
jest zamiana ich ról.
Zanim pękniemy ze śmiechu, wyobraźmy sobie, że do Bacha przychodzi naprawiacz
klawiszy, siada za instrumentem, wyniośle i bezceremonialnie strofuje mistrza
pouczając go w sprawach polifonii, a na deser wręcza mu instrukcję obsługi
piszczałek pod tytułem zreperuj je sam.
Albo Beethovena, jak idzie do sklepu, kupuje parę desek, pół tony gwoździ, zanosi
do domu i zbija sobie klawesyn.
Podobnie w literaturze: jeden jest oprawiaczem książek, a drugi je pisze. Tak jak
jeden jest kulturalny, a drugi pracuje w kulturze.
W tym miejscu zaczyna się robić poważnie, bo zdajemy sobie pytanie: kim jest
obecny

artysta,

człowiek

uprawiający

zawód

literackiego

biznesmena?

I

odpowiadamy natychmiast: to figura na wskroś pragmatyczna; już nie twórca, lecz
jeszcze nie człowiek interesu. Ot, złota rączka niepewnego geszeftu.

*
Słowo sprzedaż robi obezwładniającą karierę. Jest słowem kultowym. Podobnie jak
niegdyś szałowy, fajowy, obłędny, odlotowy. Kultowy, znaczyło dawniej - obrzędowy,
rytualny, religijny. Teraz kultowe jest wszystko, co się dobrze sprzedaje, ma
powodzenie i cieszy się ponadprzeciętną oglądalnością. Kultowy może być sedes,
rzecz jasna, jeżeli przedtem należał do popularnej gwiazdy.

Andrzej Wajda nakręcił film "Wszystko na sprzedaż". Film, jak na tamten czas,
obezwładnił mnie bezwzględnością moralnej oceny: myśl każdą i rzecz wszelką
można opchnąć.
Dzisiaj ziejąca z niego celuloidowa „prawda ekranu”, śmieszy mnie tylko swoją
poczciwością, gdyż z biegiem dni łagodny okres groteskowego szpanerstwa
przeszedł ewolucję: zwyrodniał, wynaturzył się, rozwinął macki i porósł w normę,
która już nikogo nie dziwi. Do głosu dorwał się absurd, zgroza, zmienił w koszmarną
wizję naszego upadku na kolejne dno.
Sprzedawanie siebie jest hasłem na dziś i coraz częściej okazuje się, że produkt
może być byle jaki, gdyż liczy się wyłącznie zysk. Przy czym utwór nie jest ważny.
Natomiast ważna, a nawet istotna jest jego sprzedaż.

*
Jeżeli książka spoczywa na odpowiedniej wystawie, to znaczy wbija się w czytelnicze
oko, leży z dala od magazynu, a w pobliżu medialnego rozgłosu, jeśli znani
recenzenci raczą przeczytać i merytorycznie ocenić to, co znalazło się między
okładkami, a rankingi potwierdzą ich werdykty, autor może chodzić w stepującej glorii
fantazjując o palmach i kokosach.
Ale, by tak się stało, kandydat na wniebowziętego musi spełnić szereg warunków.
Pierwszym i niezbywalnym jest posiadanie finansowego zaplecza: literat marzący o
intratnym opyleniu swoich prefabrykatów, musi mieć kasę na opłacenie sukcesu. W
przeciwnym razie pozostanie mu niesmaczne przeświadczenie, że choć spłodził
arcydzieło, to jego twórczość bardziej pasuje do pawlacza, niż do splendorów;
jakkolwiek jest znana nielicznym członkom rodziny, paru sąsiadom z bloku i jednej
sklepikarce z osiedla, to przecież nie są to wystarczające powody do zadowolenia;
chciałby być znany szerzej, otrzymywać dobre recenzje, pęcznieć z dumy i nerwowo
liczyć szmal.
Chyba, że jako zamożny inaczej, zajmie się żebractwem; w tonie kuczno-błagalnym
zamieści swoje płaczliwe supliki i zdesperowane ogłoszenia skierowane do

Literackich Instytucji, Fundacji i Stowarzyszeń Promujących Walkę Z Kulturą.
Dołączy do dzielnej grupy dzisiejszych literatów żyjących współcześnie i stanie się
własnym menadżerem. Absolutnie skutecznym profesjonalistą. Fachurą w każdej
dziedzinie zahaczającej o twórcze i wydawnicze procesy.
A więc musi umieć wszystko, lub prawie. Zrobić nieśmieszną korektę. Znać się na
kosztach druku, łamaniu stron, właściwej czcionce, doborze odpowiedniego papieru,
sensownej reklamie, szukaniu i znajdowaniu niewidocznych SPONSORÓW.
Jednakowoż literat szukający wsparcia jak abstynent procentowych ambrozji, szybko
dochodzi do wniosku, że takich jak on, jest przeszło więcej i chcąc wypłynąć na
szerokie wody, musi razem z nimi tłuc się po niszach, piwnicach i straconych
złudzeniach, bo jako pisarz nie ma żyłki straganiarskiej.
Nie umie czy nie potrafi sprzedać swoich intelektualnych artykułów. Znika z rynku w
rytmie cza-czy i słuch o nim wędruje tam, gdzie ciemno, głucho i panuje zawzięte
milczenie.
Chyba, że cierpi na nadmiar gotówki i nie kłopocze się wydaniem własnej książki.
Wtedy poleca fachmanom swój przyszły bestseller i już oni zadbają, by miała ręce i
nogi, sprzedawała się jak Bóg przykazał i nie straszyła gustem, sam zaś może zająć
się pisaniem.
Ma wtedy wolną głowę i nie doskwiera mu upierdliwa myśl, że aby nabazgrać
książkę, powinien być drukarzem, introligatorem, czy innym Gutenbergiem.

Bezinteresowność tworzenia
Nie łudźmy się: większość pisarzy odwala robotę na czarno. Począwszy od
publikowania tekstów za Bóg zapłać, a skończywszy na wydawaniu książek własnym
przemysłem. Przy czym warto pamiętać, że teksty bezpłatne mają zazwyczaj wartość
ceny. To znaczy od utworów pisanych za darmo nie można zbyt wiele wymagać.
Są jednak pasjonaci dbający o wysoki poziom swoich tekstów i za nic w świecie nie
opublikują byle czego. Potrafią zainspirować autora, wymóc na nim, by zamówiony
utwór miał ręce i nogi i nie był gniotem.
Lecz to rasa niedzisiejsza, ginąca w natłoku tandeciarzy, zasilająca odchodzące
kadry miłośników rzetelności. Tym bardziej należałoby ją hołubić, doceniać, że jest,

że jej się chce, że choć jest ich co prawda coraz mniej, to przecież, na przekór
kłodom rzucanym im pod nogi - są.

*
Animator, człowiek utrzymujący własnym kosztem własne pismo, zamieszczający w
nim artykuły trzymające poziom, to wygłup natury, podejrzany osobnik. W
małostkowych umysłach powstaje natychmiast pytanie: a co on/ona z tego ma?

No właśnie. Można to pytanie rozwinąć: a co miał Zenon Miriam Przesmycki z
przybliżenia sylwetki Norwida? Idąc za ciosem, zapytać też trzeba o korzyści
Tadeusza Żeleńskiego - Boy ’a z odkopania z niepamięci Jakuba Wojciechowskiego,
robotnika – literata? A jakie czerpał korzyści ze swojego wydawnictwa? Z bycia
społecznikiem?
Lub co miał Choromański pomagając kelnerowi Tadeuszowi Kurtyce stać się
pisarzem Henrykiem Worcellem? Albo Zofia Nałkowska umożliwiająca literackie
zaistnienie Bruno Schultzowi?
Mikro mózgi współczesnych zawistników i węszycieli nie są zdolne pojąć działań
podyktowanych

bezinteresownością;

altruizm

przekracza

ich

potencjały

rozumowania.
Coś tak bzdurnego, jak miłość do szukania, odkrywania i pomagania talentom (w
obojętnie jakiej dziedzinie artystycznej twórczości), jest dzisiaj niebezpiecznym
procederem, bo człowiek obdarzony Bożą iskrą stanowi dla nich zagrożenie.
Konkurencję do ewentualnych zysków.

*

Recenzentów z prawdziwego zdarzenia jest coraz mniej, nie dziwię się więc, że nikt z
nich nie chce czytać ogromu nadsyłanych zakalców po to, by wyłowić spośród nich
jedną perełkę, bo to zdzieranie oczu i robota głupiego. Lecz jest wyjście: nie trzeba
czytać całego tekstu, by zorientować się, czy napisał go grafoman, czy artysta.
Martwi mnie, że potencjalni wydawcy nawet nie zadają sobie trudu, by skubnąć
okiem choć kawałek nadesłanego tekstu. Wystarczy parę stron: jeśli jest napisany
językiem odzwierciedlającym treść i potrafi mnie zaciekawić od początku, czytam go
w całości. Lecz jeśli jest sklecony z bełkotu i musiałbym przeczytać sto stron, by
natknąć się na jedną anemiczną myśl, daję sobie spokój.

*
Długi czas byłem zdania, że pisarze stanowią grupę ludzi połączonych wspólnym
celem, a tym celem jest wzajemna pomoc. Że łączy ich coś w rodzaju porozumienia i
życzliwości dusz. Ale stwierdziłem: takie myślenie nazywa się naiwność. Niestety,
bardzo często zdarza się (np. między literatami), że tak zwani arystokraci ducha są
małostkowymi kmiotami o naturze zawistników.
Bezinteresowny był Boy, lecz to rzadkość. A w obecnych czasach – wada. Jednak
wolę być naiwny niż egoistyczny dureń.
Tu proroctwo: przyszłe pokolenia zastąpią wkrótce dzisiejszą resztkę sumiennych i
nadejdzie czas, gdy bezguście i niska jakość staną się normą.
Pamiętający takie dziwne słowa jak zawodowa uczciwość dziennikarska, szacunek
dla czytelniczej inteligencji, odpowiedzialność za publikowane słowa - wymrą, a na
ich miejscu znajdą się ludzie, którzy nie będą wiedzieli, kto zacz ów Dylan Thomas
lub czym się je Cummingsa, co to kulturowa ciągłość, na czym polega kontynuacja
dorobku, czym różni się ona od wiecznego rozpoczynania dawno przebytej drogi.
Przyjdą barbarusy, nonszalanckie kreatury pełne bełkotliwej swady, obdarzone
naskórkową wiedzą o latach, gdy jeszcze nie istniała obecna łatwizna wypowiedzi, a
pojawią się ze swoimi objawieniami udającymi recepty na literaturę. I znajdą
czytelników, i zostaną ich autorytetami.

Z jakiego powodu? Bo nadeszły czasy, gdy tak autorom jak wydawcom nie chce się
czytać niczego, co nie daje zysku. Wydawnictwa nie są nawet zainteresowane
bezpłatnym czytaniem nadsyłanych materiałów, a jeżeli już decydują się na druk, to
jedynie na teksty rekomendowane przez pantoflarską pocztę; jak najmniejszym
własnym kosztem i bez ryzyka.
Ryzykuje jedynie autor, bo rzuca się na niepewny interes i tylko on ponosi koszty.

Credo ignoranta
Po co malować, pisać lub komponować? Picasso był, Rafael do spóły z Bachem
także, podobnie Norwid, Chopin czy inne Mozarty do kupy z pozostałymi Van
Goghami też, jaka więc idea w twórczym przetwarzaniu ich dzieł? W inspirowaniu się
nimi?
Byli, ale się zmyli. I koniec tematu. No, a poza tym wykorzystywali w swojej
twórczości wciąż te same marudne zestawy stylistycznych figur.
Pisali za pomocą kombinacji liter analfabetu posługując się stereotypowymi znakami
przestankowymi i niemodną ortografią, pacykowali banalnym końskim włosiem,
bębnili po szablonowym klawicymbale, słowem – nie robili niczego odkrywczego, bo
wszystko już było jak łupież.
Po cóż być kulturalnym w przestarzałym stylu, chorobliwie ciekawym różnorodności
świata, jego umiejscowienia na mapie naszych pragnień, dążeń, aspiracji? Na jaką
cholerę mamy ślęczeć nad poznawaniem historycznych korzeni, wiedzieć cokolwiek
więcej od Neandertalczyka, mieć apetyt na świadome życie skoro mamy Internet,
komputery i telewizję talerzową?
Po co szkoła, studia, codzienna mordęga z ponurą rzeczywistością?

Czarodziejska góra: przybytek bożych dopustów
Ma dwadzieścia cztery lata. Toczy go radosne poczucie zdrowia. Jest pewien, że
idzie w dobrą stronę. Jak dotąd nie narzekał na los. Jego życie było uporządkowane i
proste. Płynęło w spokojnym, ustalonym rytmie, jakby miało trwać wiecznie, nie
widział więc specjalnych powodów, by się nad nim zastanawiać. Biegło
wyznaczonymi koleinami rozsądku: bez podniecających zaburzeń, wstrząsów,

niespodzianek.

Leniwym

przekonań

nurtem

odziedziczonych

po

przodkach.

Zapatrywań wtłoczonych mu w pamięć przez otoczenie zostawione na równinach.
I takie było dla niego - łagodnej zapowiedzi mężczyzny wychowanego w
przekonaniu, że ma przed sobą czas.
Ale na co mu ten czas? Dopiero później dostrzegł, że był mu potrzebny do tego, by
dorosnąć, dojrzeć do wyjścia spod surowych gorsetów, okrzepnąć w pojęciach
innych, zaprzestać wydawania prędkich i pochopnych ocen, pogodzić się ze zmianą
punktów widzenia.
Przybył do międzynarodowego sanatorium Berghof w Davos, do szwajcarskiej
miejscowości uzdrowiskowej, przyjechał w odwiedziny do leczącego się z gruźlicy
kuzyna i by przy okazji odpocząć. Planował być w nim trzy tygodnie, jednak został
tam siedem lat. I w tym miejscu rozgrywa się akcja powieści Tomasza Manna
Czarodziejska Góra.

*
Trzy tygodnie, to niepoważny termin. W sam raz taki, by niczego nie zobaczyć.
Główny

bohater

nazywa

się

Hans

Castorp,

jest

Niemcem

pochodzenia

mieszczańskiego, świeżo upieczonym, majętnym inżynierem ze skłonnościami do
powściągliwej gimnastyki umysłu; to cywil o duszy poczciwego pacyfisty.

Drugim bohaterem jest jego przyrodni kuzyn, Joachim Ziemssen, zakamieniały
żołnierz o siermiężnych poglądach wyznawanych przez wojsko.
Kuzyni są nieśmiali, lecz uprzejmi. Wobec innych ludzi zachowują się z delikatną
rezerwą; od małego uczeni szacunku do starszych, są lubiani, uczynni, przeto nie
mają wrogów.
Zazwyczaj bywają we własnym towarzystwie, ale w trakcie rozwoju fabuły, do obu
kuzynów dochodzi trzeci bohater, Włoch Lodowico Settembrini, mason, erudyta,

radykalny humanista pozujący na nieprzejednanego intelektualistę, literat o
zapędach pedagogicznych.
Jest to zwolennik demokracji, postępu, nowoczesności, maniakalny gloryfikator
Człowieka Rozumnego, wróg wszelakich cierpień, przesądów, schorzeń i niedomóg
tłamszących ludzkość, augur skłonny do instruowania, a przede wszystkim
ateistyczny moralizator łasy na komplementy. Lubi popisywać się nagromadzoną
wiedzą, strofować kogo bądź i prostować ścieżki swoim uczniom.
W tym przypadku wdzięcznym obiektem jego pedagogicznej szlifierki jest Hans
Castorp, natura umysłowo dziewicza, jeszcze nieskażona efekciarstwem i wolna od
sceptycyzmu. Jest dla niego wyzwaniem, plastyczną osobowością, postacią godną
rzeźbienia, nadającą się do psychicznego ugniatania: jak glina. Do formowania: jak
tabula rasa. Nazywa go wiecznym dla życia strapieniem, a Hans odwzajemnia mu się
obdarzając go epitetem: KATARYNIARZ.
Całe trio prowadzi niekończące się dyskusje, lecz są to raczej apodyktyczne
monologi Settembriniego, aniżeli równorzędny przepływ zdań; Ziemssen ogranicza
się do milczenia, przeważnie stanowi tło, dekorację, uboczny pretekst do
jednostronnej wymiany argumentów. Tylko Castorp bąknie czasem jakieś krzywe
słówko sprzeciwu pod adresem mentora, lecz, zgromiony jego ripostą, cichnie.
Ale choć w obecności swojego dydaktyka zachowują taktowny bezgłos, to przecież
słuchają go z prawie nabożną czcią i dopiero, gdy ich kuglarski wychowawca
odchodzi z pola widzenia, odważają się komentować jego wypowiedzi.

*
W odróżnieniu od Joachima Ziemssena, poczciwej duszy wypełnionej kapralską
prostaczkowością, Hans Castorp, skrupulant, obowiązkowicz i precyzyjniak, ulega
fascynacjom naukowych odkryć; chłonie wiedzę o sprawach tak mu nieznanych, że
aby je pojąć, zaczyna kształcić się od podstaw, studiować dziedziny dalekie od
inżynierii.

Sięga po dzieła z półek biologicznych, rozmyśla o astronomii, czyta o wewnętrznej
budowie ludzkiego organizmu, obserwuje strukturę wszechświata, a czyni to
wszystko po to, by bez przeszkód podążać zawiłym tropem przemyśleń
Settembriniego i dotrzymać mu kroku.

*
Settembrini odczuwa samotność erudycyjną; brakuje mu właściwego audytorium
zdolnego docenić jego błyskotliwość. Gnębi go fakt, że nie ma równego sobie
przeciwnika, toteż odzyskuje wigor, gdy w drugim tomie powieści pisarz przydaje mu
nowego interlokutora, słabowitej kompleksji Leona Napthę, zręcznego oportunistę
dialogującego z upodobaniem na obojętnie jaki temat, mrocznego jezuitę o
kwaskowatym usposobieniu, scholastyka od niechcenia szermującego sofizmatami,
chwalcę średniowiecza, zwolennika moralnych sadyzmów lub stosowania terroru.
Oboje stworzą wyśmienity duet a Hans Castorp, zażenowany obserwator ich
dialogowych dryblingów, ich zazdrosnej rywalizacji, będzie w środku; wciśnięty
pomiędzy młot, a kowadło, pozostanie ofiarą pedagogicznej walki. Od tej chwili będą
wieść słowne, zaborcze utarczki o jego duszę, o panowanie nad nią, a inżynier
posłuży im za worek treningowy.

*
Śmierć, jej nieustanna obecność w tym miejscu, jej dotkliwe uprzytomnienia, że na
nich patrzy i tylko czyha, by ich dopaść, ta rozpaczliwa świadomość nieuchronnego
przemijania, towarzyszy im wciąż. Wpływa na postępowanie i tryb życia; z chwilą
wkroczenia do gruźliczego świata na górze, odrzucają zwyczaje przywiezione ze
świata nizin, a stosują się do obowiązujących tu; poprzednie wydają się im banalne,
niespójne z obecnie prowadzonym życiem na kredyt.

W obliczu częstej perspektywy skonu zdawano sobie sprawę, że czas ma tu inne
znaczenie, a dawniejsze zainteresowania i przyziemne problemy - praca,
obowiązkowość - tracą sens. Więc go zabijają, przestają się nim przejmować, a w
miejsce starych, pojawiają im się nowe pasje: krótkie romanse, pijane zabawy,
napady obżarstwa, intrygi lub drobnostkowe plotki pozwalające zapomnieć o
fluktuacjach choroby.

*
Monotonna, próżniacza, nudnawa egzystencja ludzi goszczących w sanatorium,
koncentruje

się

na

realizacji

codziennych

zadań,

na

obfitych

posiłkach,

regulaminowym leżakowaniu na werandzie i koedukacyjnych lub indywidualnych
spacerach; zarząd Berghofu jak umie, tak dba o rozrywki swoich kuracjuszy.
Jedną z nich jest wizyta naczelnego lekarza w jadalni - radcy dworu Behrensa,
spotkanie dające pensjonariuszom możliwość niezobowiązującego pogawędzenia na
tematy oderwane od dolegliwości. Specyficzne poczucie humoru tego medyka
pozwala kuracjuszom na zachowanie dystansu wobec wlanego stanu zdrowia.
Urozmaicenie stanowią też wieczorki poświęcone wywoływaniu duchów, podejrzanie
atrakcyjne seanse spirytystyczne czy psychoterapeutyczne rozmowy i wykłady
urządzane przez doktora Krokowskiego, asystenta radcy. Cieszące się uznaniem,
rozniecające kobiecą ciekawość odczyty i prelekcje o dyskretnym zabarwieniu
erotycznym. Mówi się podczas nich o ekscytującym powiązaniu miłości z
umieraniem, przestrzega przed seksualną rozwiązłością pogłębiającą chorobę.
Ale nie wszyscy rezydenci Berghofu przejmują się tymi uwagami. Większość
bagatelizuje zakazy i zajmuje się talerzykowymi, spirytystycznym głupstwem.
Jakkolwiek spędzają ten skrofuliczny czas, nieodmiennie dręczy ich spóźniona
nostalgia za opuszczonymi krajami, opanowuje gwałtownym przypomnieniem
utraconej sielanki z momentów minionego zdrowia.

Wtedy niektórzy z tego bractwa wyłamują się ze zwartych szeregów pacjentów: gnani
tęsknotą za poprzednim życiem, decydują się przerwać kurację i wrócić w normalne
strony. Rosjanka, Kławdia Chauchat, nieodwzajemniona miłość Hansa Castorpa,
opuszcza przybytek bożych dopustów i zwiedza, podróżuje, odpędza od siebie myśli
o postępującym schorzeniu.
Joachim Ziemssen, rycerz wyprofilowany na pruską modłę, wraca do koszarowych
powinności, lecz zarówno Kławdia jak Joachim, zjawiają się w Berghofie - ponownie;
kuzyn, by umrzeć, madame Chauchat, by przywieźć na górę swojego towarzysza
niedoli, Holendra o nazwisku Mynheer Peeperkorn, postać bajecznie osobliwą,
władcze zero i osobowość o zamazanym charakterze, jak się o nim wyraża Hans
Castorp. Hans wie, że aby zbliżyć się do Kławdii, musi go poznać, polubić,
zaprzyjaźnić się z nim nawet (w miarę możliwości) i tym sposobem sprawić sobie
choć odrobinę rozkoszy.
Jednak poznać Peeperkorna jest niemożliwością; Holender ucieka wszelkim
diagnozom. Mimo to, a może ze względu na mgławicowość aluzyjnych wypowiedzi,
jest najlepszą postacią utworu Tomasza Manna. Pisarza – ironisty; posługując się
sloganami, kliszami, rutyną, Mynheer Peeperkorn wypowiada zdania niedokończone
i mało precyzyjne w nadziei, że rozmówca uzupełni je własnym schematem i zgodnie
ze swoimi upodobaniami.
Majestatyczny, króluje na otoczeniem. Wydaje się nad nim unosić. Dominuje
aparycją, monumentalnością, dostojeństwem bijącym z całej postury, wydaje
komendy, narzuca wolę, decyduje, poleca i zaleca, a czyni to tak sugestywnie i z
taką mocą przekonywania, że nikt z jego rozmówców nie ośmiela mu się
zaoponować.
Ale gdy rozmowy poczynają przebierać tony filozoficzne, kiedy na arenie pojawiają
się Settembrini oraz Naptha i dyskusja schodzi na tematy duchowe, abstrakcyjne,
metafizyczne i mało przyziemne, Peeperkorn, jest bezradny.
Można odnieść wrażenie, że dopóki nie otworzy ust, uchodzi za mądrego, że z
chwilą, gdy zaczyna mówić, iluzje te pryskają na boki, a z otworu gębowego

wyciekają mu słowa oskubane ze znaczenia, że treść zdań rozjeżdża się z formą, a
ich forma lewituje nad przypuszczalnym sensem.
Lecz to pozór, bo w tym szaleństwie jest metoda: zdania są celowo złamane,
rzekomo na niby, a w istocie z premedytacją niedokończone. Są zostawione
domyślności słuchaczy, a Peeperkorn, wypowiadając ich cząstki, pozwala je
uzupełnić, wzbogacić niedopowiedzenia o brakujące elementy.
Mimo tych ujemnych zalet, Hans Castorp odnosi się do niego z szacunkiem. Ze
względu na miłość do Kławdii, jest pełen respektu, uprzedzająco grzeczny, niemal
czołobitny w owej szarmanckości. Wierzy w jego wielkość i format. Stara się
zrozumieć, co takiego dostrzegła, że związała z nim los. Tym samym próbuje
usprawiedliwić Kławdię z dokonanego wyboru.
Choć Settembrini lub Naptha, nie rozumiejąc Peeperkorna, uważają go za karykaturę
intelektualisty, a nawet - zamkniętą głowę, jakkolwiek twierdzą, że wywiera na Hansa
zgubny wpływ i usilnie odradzają mu kontakty z ową mizerotą, to on nadal i do
nieszczęśliwego końca zabiega o względy Holendra.

*
Skoro już wydukałem tezę, że Mann był ironistą, to kontynuujmy dalej i powiedzmy:
pisząc poważną książkę o chorobie, mówił nie tylko o sanatoryjnych ludziach
pożeranych przez gruźlicę, o ich powolnym staczaniu się w nicość lub otępienie;
powieść rozgrywa się przecież na tle przybliżającej się wojny!
I Światowa, widmo upadku cywilizacyjnego, ciąży nad mieszkańcami tej luksusowej
poczekalni do niebytu, a ironia polega na ogarniającym ich mętliku, chaosie,
poczuciu bezwyjściowości. Kultura, jej dotychczasowy walor i udział w życiu
człowieka, tracą siłę naturalnego istnienia, stają się martwymi obiektami spekulacji,
rozważań na jałowym biegu. Do niczego pożytecznego nie prowadzą, niczego też nie
wyjaśniają, są tylko jak drzazga w bucie.

Jałowe, puste, demagogiczne są więc rozmowy Settembriniego z Napthą, bo jak
tamtejsza, schyłkowa Europa nie dysponowała prawdziwymi intelektualistami,
postacie z tej książki tylko uzurpują sobie prawo do zabierania głosu, do
wypowiadania się o filozofii, historii, polityce.
To naciągający kataklizm jest głównym bohaterem Czarodziejskiej góry. Jej ironiczna
wymowa na tym polega, że ludzie, których uważamy za mądrych, nie są nimi, a
poczytywany za półgłówka Peeperkorn, okazuje się mędrcem.

*
Ciężko w kilkustronicowym tekście opisać przeszło ośmiuset stronicową powieść.
Poruszyć wszystkie jej aspekty. Żeby tego dokonać, trzeba być pyszałkiem. Albo
sięgnąć po jej rozbrykane streszczenie.
Konkluzja: kto chce dowiedzieć się więcej, niech sięgnie do oryginału.

*
Parę słów o pisarzu. Niemiec. Urodził się w Lubece, w czerwcu 1875 roku, zmarł w
sierpniu 1955 roku, w Zurychu. Laureat literackiej nagrody Nobla w 1929 roku.
W 1901 roku, czyli w wieku dwudziestu pięciu lat publikuje zaczętą trzy lata
wcześniej powieść Buddenbrookowie. Dzieje upadku rodziny. W 1912 pisze Śmierć
w Wenecji. 1924 – powstaje Czarodziejska góra. Do najważniejszych dzieł Manna
zaliczyć można niewątpliwie cykl czterech powieści pod wspólnym tytułem Józef i
jego bracia powstałych w latach 1933-1943.
Utraciwszy obywatelstwo niemieckie, przyjął w roku 1936 obywatelstwo czeskie, zaś
osiem lat później został formalnie obywatelem Stanów Zjednoczonych. Po
zakończeniu drugiej wojny światowej nie zdecydował się na powrót do Niemiec.

Apogeum powodzenia osiągnął w ostatnim roku życia, gdy ukazały się Wyznania
hochsztaplera Feliksa Krülla (1954).
O swych książkach mówił, że są „tworzone z własnego życia”, a życie było dla niego
„grą, artyzmem, humorem”. I tak – biograficznie - należy patrzeć i oceniać jego
dzieła; twórca jest twórcą tylko wówczas, gdy pisze sobą.

Dyktatura czasu
Pisanie powinno być teraz oszczędne, szybkie, niemęczliwe. Puszyste utwory w
rodzaju Wojna i Pokój, Czarodziejska Góra, lub Nędznicy, są dla dzisiejszego
czytelnika dziełami za długimi, za nudnymi i z lekka przestarzałymi. I nie ma w tym
nic dziwnego, bo świat się spieszy, bo konsument literatury ma większy wybór tego,
co przeczytać.

Jest zawalony cudzymi tekstami: pstrokacizną dzieł godnych lub niegodnych wzroku.
Książki, gazety, Internet, całe to mrowie lekturowych możliwości zaczyna go dusić,
nużyć, i grać mu na nerwach. Niecierpliwić ilością trudnych słów i zawiłych zdań,
zdań długich używanych od wielkiego dzwonu. Słów, których precyzyjne zrozumienie
wymaga od niego poznania encyklopedycznych definicji i żąda od niego przebrnięcia
przez masę słowników.

*
Czytamy coraz mniej; obok literatury, mamy kino, teatr, telewizję, pisma o
maglarskim wydźwięku i różnobarwnym opakowaniu fascynujące tak zwany OGÓŁ.
A także pisma poważne, fachowe, wyspecjalizowane w jakiejś branży, otrzaskane w
poruszaniu zagadnień interesujących grono hermetyczne profesjonalistów.

Media nas atakują, kuszą ofertami, reklamami, popularnymi programami. Wszystkie
publikatory namawiają nas do uczestnictwa w swoich przedsięwzięciach. Gazety
zwiększają zawartość, mnożą artykuły, walczą o wzrost nakładu. Wszystko to trzeba
przeczytać, obejrzeć, choćby po to, by z grubsza wiedzieć, o co chodzi.

I na tym polega problem: czasu mamy ograniczoną ilość, a tekstów do przeczytania wiele. Dlatego, by zapoznać się z jak największą ich liczbą, wybieramy krótkie,
zwarte, zrozumiałe od razu. Długie, zawiłe, mało klarowne, wymagające namysłu, a
niekiedy powtórnego przeczytania i zastanowienia się, mówiąc krótko, wymagające
od nas wysiłku - odrzucamy.

Odrzucamy, bo wymusza to na nas pojemność psychiki. Ciskamy, wypieramy z
siebie i jest to nasz ratunkowy sposób na przetrwanie w tym świecie atakujących nas,
gwałtownie powstających i nieograniczonych możliwości dokonywania wyboru.

Stoję zatem w umysłowym rozkroku, bo nie wiem: mam być literatem, czy
niepiśmiennym erudytą? A może lepiej żadnym z nich? Wtedy miałbym szansę
zostać Ministrem!

*
Tak, świat się zmienia, a my razem z nim: inne są nasze sposoby na opisywanie
rzeczywistości, różnymi też dysponujemy środkami ekspresji. Co innego nas
bulwersuje i ogólnie mówiąc, mamy wobec niego odmienne oczekiwania. Tak, styl T.
Manna nie nadaje się do współczesnego odzwierciedlania zdarzeń, nastrojów i
przeżyć. Jest to spowodowane przez czas: nikt nie ma tyle, co gdy mieliśmy go pod
dostatkiem, gdy pisarz prowadził nas przez pięciusetstronicowy ocean książkowych
opisów bohaterów, a nam przytrafiało się siedzieć w towarzystwie szklaneczki.
Zapatrzeni w płomienie, zasłuchani w trzaskające odgłosy kominka, lewitowaliśmy po
fabule razem z wszechwiedzącym autorem. Powoli, leniwie, bez pośpiechu,
smakowaliśmy niezłą prozę, wiedząc, że w każdej chwili możemy powrócić do
ulubionych fragmentów.

*

Przeczytaliśmy zaledwie jedną książkę, a napisanych przez niego jest wiele i aby
wypowiadać się na temat jego CAŁEJ twórczości, musimy ją znać.
Lecz jak mamy ją poznać teraz, w tramwaju, w kolejce po zasiłek? Zdajemy sobie
sprawę, że jesteśmy na początku drogi, bo w ogonku do zaznajomienia się z
wartościową literaturą, pojawia się, np. Bunin, Tołstoj, Hugo, Zola. Nie mówiąc o
Nałkowskiej, Dąbrowskiej, Kuncewiczowej…
Tyle do przeczytania, narzekamy, tyle do zrozumienia! Skąd wziąć na to wszystko
czas? Od epoki niespiesznych rozmyślań, od leniwego smakowania ulubionych
epizodów lektur wzrosła nie tylko liczba ludzi, ale i ilość informacji. Nowinek,
ciekawostek, nurtujących zdarzeń, zajść wpędzających w euforię, w deliberacje, czy
popłoch; mamy ich tyle, że ich należyte przetrawienie sprawia nam kłopot. Udrękę,
gdyż zeżarcie zbyt dużej dawki informacji grozi odrąbaniem sobie kulturowych
korzeni. Amputacją mózgu. Sprowadza się do zanegowania poprzednich dokonań.
Zniszczenia

dorobku

przeszłości.

Wiedzie

do

zaakceptowania

umysłowych

wyczynów filozofującej ciżby.

Każdego dnia otrzymujemy ich coraz więcej. Ale nie wszystkie są ważne. Zatem
powstaje zgrzyt pod tytułem: WYBÓR. Jednak nie sposób być oczytanym
buldożerem.

*
Nie licząc czytania, mam też nałóg pisania. Czytam więc listę arcydzieł literatury
światowej i tak sobie myślę, że już po zobaczeniu samych tytułów ma się
owrzodzenie psychiki, kompleksowe wzdęcia i mordercze zamiary!

Z czego wynika, że jako dokumentnie oczytany skryba powinienem zacząć pisać
mając na karku dziesiąty krzyżyk. No a co to za pisanie w tak nagrobkowym wieku,

skoro wtedy moim jedynym zmartwieniem będzie pytanie: gdzie, do cholery,
schowałem zęby?
A jeszcze jak porachuję, ile to lat (ze sto, jak obszył) zajmie mi sylabizowanie
wszystkich w całości, to nie mam wyjścia, tylko muszę się obwiesić.

Stwierdzam więc, iż erudyta, to człowiek nie mający czasu na życie. Bo gdy pomyślę,
że oprócz kultury powinienem nająć się do zarabiania na chleb, że obok lektur i
pisania w Internecie, powinienem wyskrobać czas na miłość i przyjaźń, na rodzinę i
znajomych,

łatwiej

przyjdzie

zrozumieć,

dlaczego

nie

jestem

człowiekiem

Renesansu.

Zarozumiałość

By nie wyjść na rozgadanego kmiota, należy wiedzieć do ostatniego wióra, co, gdzie i komu w tra

piszczy. Ale nie można wiedzieć na 100%. Człowiek pobieżny, uważający się za wielozadaniow

macho, popełnia śmiertelny grzech pychy, ma skażone, toksyczne, wąskie pole manewru, dyspon

chybotliwym zestawem argumentów, które są słuszne, dopóki nie podważy ich mądrzejszy od niego
Człowiek pobieżny tym się charakteryzuje, że im mniej wie, tym łatwiej mu lawirować
pomiędzy interpretacjami. Orientuje się co prawda, że komuś biją dzwony, lecz co to
za powód do dumy, skoro nie zna ich znaczenia dla samotności dzwonnika, ma
blade rozeznanie o jego rodzinie i jeszcze skromniejsze pojęcie o ilości spróchniałych
schodów prowadzących na wieżę, gdzie gniazduje.
Lecz kiedy już nareszcie przedarł się przez chaszcze wiedzy o kraju, skąd bije
dzwon, i gdy stał się niekwestionowanym autorytetem w temacie „Kolumbia”, jedzie
po mapie i widzi, że tuż obok rozciąga się Wenezuela, jego następna przestrzeń
nasycona sidłami dylematów, strefa, w której dzwony stanowią ledwie szczyt góry
lodowej, bo oto pojawiają się przed nim dodatkowe zagadnienia związane z dziejami
metalurgii podczas wypraw krzyżowych.
A gdy przecisnął się przez problemy związane z dzwonami, dopada go informacja, że
w Hiszpanii, krainie byków i Picassa, też jest co nieco do przyswojenia i tam też
można popisać się nieuctwem. I z taką niekompletną wiedzą, przekonany o
doskonałości swojej uczoności, wdrapuje się na Parnas.

Marcel Proust, czyli słowik po mutacji
Człowiek niewiedzący na czym polega życie wśród innych, pewny siebie i swoich
zapatrywań, przekonany o słuszności wypowiadanych sądów, pragnie zmieniać,
osądzać, ulepszać świat, nie dając mu w zamian nic. Celesta odwrotnie: intuicyjny
Sokrates, z pokorą i na każdym kroku stwierdza, że wie, jak mało wie; gdyby ludzie
tacy jak Proust mieli swoje Celesty, ilu nieporozumień można by było uniknąć i jak
wielu oszczerców straciłoby fach (szkoda, że nie zabrała głosu wcześniej)!
Kiedy weszła do jego życia "na trochę", wydawało się jej rzeczą naturalną, że
zostanie w nim na dłużej. Tak jak rzeczą najzupełniej oczywistą było dla niej to, że
Marcel żyje niezgodnie z ogólnie przyjętymi zwyczajami: zasypia, gdy inni wstają,
wstaje, gdy pozostali kładą się na spoczynek.
Pochodziła ze wsi. Miała 21 lat, gdy zostaje przy Marcelu; dopiero zaczyna rozglądać
się po życiu. Jest mężatką; jej mąż także pracuje u Prousta: jako osobisty kierowca.
Jej dotychczasowe, uregulowane życie, ulega zaburzeniu. Bez wielkiego żalu,
spontanicznie i niezauważalnie dla siebie - rezygnuje ze starych nawyków do
wczesnego wstawania, z coniedzielnych wypraw do kościoła; dziwna fascynacja
osobowością pisarza wywiera wpływ na nią tak ogromny, że nie odczuwa tęsknoty za
poprzednią egzystencją.
Dziwna? Zastanawiam się, czy gdyby nie szczęśliwy traf, przypadek nazywający się
Celesté Albaret, znalazłby drugą taką oddaną duszę, drugie tak wierne serce,
kobietę zachłanną na życie przy nim, zastępującą mu matkę i będącą dla niego córką
jednocześnie? Była to miłość, jaką przeżyć chciałby każdy; powiedzieć o niej
"prawdziwa", to nie rzec o niej niczego.

*
Wyobrażam sobie jego ostatnią noc. Pracował do końca; bez przerwy poprawiał,
uzupełniał. W kącie łóżka on, po przeciwnej stronie pokoju Celesta, nagle podobna
do Franciszki z powieści i do Felicji z czasu Mamy, naraz przypominająca kumoszkę

Verudin, niekiedy Jupiena i Saint - Loupa jednocześnie. A mroczna cisza za paryskim
oknem była tak wysycona wspomnieniami, że gdy na chwilę odrywa wzrok od
zapisanych kartek, na szybie pojawia się Balbec, Combray, Wenecja i młoda hrabina
de Greffulhe w sukni z głogów.
Był już wycieńczony. Siedziała w pogotowiu, by, gdyby czegoś chciał, mogła mu
podać. Lecz on już nie chciał niczego. I być może w ten swój odzyskany czas
napisał: … następuje rodzaj przesycenia sprawami, o których myślimy za wiele. Kto
wie, czy okres, kiedy widziałem w nim aż tyle tajemnic, nie był prawdziwy. Ale, że nie
są to okresy wiecznotrwałe, nie należy poświęcać zdrowia czy majątku na
wyświetlenie tajemnic, które pewnego dnia przestaną nas interesować.
Bo choć wrażenia istot, ich imion i nazw, są nie oddzielone od siebie, lecz związane z
nadanymi im kształtami, bo jakkolwiek bywają sprzężone ze swoimi ocenami, to
przecież stanowią ledwie cząstkę tych, które zostały opisane. Gdyż zmieniając
perspektywę i poznając historię opowiedzianą nie przez subiektywny pryzmat
osobowości Marcela Prousta, tylko uwiarygodnioną przez charakter księcia Błażeja
de Guermantes, powstałby obraz odmienny od znanego z powieści, zaś w miejscu
Jego imion i Jego zdarzeń, pojawiłyby się nowe ...
Nazewnictwo, niezmienne od lat, razem z przybywaniem nowych objaśnień i
podążających w ślad za nim hipotez, traci monumentalną pozycję i jest
kwestionowane. Okazuje się podważalne, a jego rzekoma nieodwracalność oznacza,
że nie ma rzeczy wiadomych na stałe; u Prousta „zawsze” nie istnieje [tak rozumiem
nieskończoność tego dzieła].

*
Za młodu bywa na salonach, bo chce zbierać spostrzeżenia u źródeł: samodzielnie
widzieć i wiedzieć. Ze względu na niepospolitą inteligencję, takt, dyskrecję,
poprawną oględność ugodowych zapatrywań, jest do nich zapraszany, mile widziany,
oczekiwany nawet. Mówi na tematy neutralne, przelotnie fascynujące, chwilowo

ciekawe, aktualnie modne, odporne na przeciwne sądy i znośne ze smakiem; ma
wrodzony węch do bezkolizyjnego bycia w zgodzie z pozostałymi uczestnikami
przyjęć.
Natomiast własne, nieobiegowe przekonania, zostawia na później, odkłada do
„książki”. W niej umieszcza osobiste, często kontrowersyjne zdania, opinie,
ośmieszające i nie do przełknięcia w napuszonym gronie miałkich gospodarzy
salonów. W nią pakuje wszystkie te dreyfusowskie treści, jakich wypowiedzenia
broniła mu etykieta.
Zostawia je na później i "później" nadchodzi bez odwołania: cherubinkowaty lowelas,
bawidamek, ulubieniec płci obojga, zrzuca poprzednią skórę, zamyka się we
wspomnieniach, krzepnie, pogrąża w bezustannie żywej pamięci; przeszłe książątko i
wczorajszy paź, przeistacza się w myślący sarkofag z kompleksem winy.

*
Budowanie wymaga surowca. Zbiera, gromadzi, przetwarza znane rysy, gesty, ich
różnorodność wydźwięku i z kilku nieraz odległych postaci, powstaje - jedna,
pasująca do wznoszonych murów „katedry”: powieściowa mentalność zdolna do
samodzielnego istnienia, będąca bardziej prawdziwą niż oryginał. Ludzie na nią
złożeni, przetrwają dłużej i wyraziściej, niżeli ich pierwowzory; z biegiem lat
rzeczywistość staje się Historią, a fikcja - konkretem.
Efekt jest olbrzymi: w powieści W poszukiwaniu straconego czasu dzieją się
stylistyczne cuda. Pod giętkim piórem pisarza, zwykłe zjawiska przemieniają się w
niezwykłe ujednolicenie: formy z treścią, słów z intencjami, tomów z rozdziałami. Z
których każdy tom, rozdział czy akapit, odsłaniają coraz to nowsze i bardziej
nieznane ingrediencje człowieczej motywacji.
Osaczają go pamięć i jej procesy. Twierdzi, że czas, który mu podarowano, jest
limitowany trwałością organizmu. Jest uzależniony od sił witalnych, temperamentu,
nastawienia do świata, od pozytywnego lub negatywnego stosunku do życia, czy

psychofizycznej aktywności. Mówi: nawet z punktu widzenia prostego realizmu
upragnione przez nas krainy zajmują w każdej chwili w naszym prawdziwym życiu o
wiele więcej miejsca niż kraj, gdzie znajdujemy się istotnie.
Wspomnienia są dla Marcela dostępną nieskończonością, przędzą zdarzeń, strunami
pamięci: to umykające życie. Proustowska przeszłość jest smutna, bo nie daje się
cofnąć, przefarbować, wykreślić; nie można jej złagodzić, rozcieńczyć, żyć od nowa.

Racje, powody, motywy istnienia jego bohaterów, rozpalają i przytłumiają płomienie
ich uczuć; przywary są zaletami, a zalety nabierają cech manier, skłonności,
feblików. Jak dzieje się to w przypadku Swana, którego miłość do Odety przeradza
się od zazdrosnego nałogu jej pożądania, w - przyzwyczajenie i obojętność. Jest to
jednak wybór podyktowany świadomością nadciągającej starości:
można obserwować ten stan z końcem zbyt przewlekającej się egzystencji, nawet
między dawnymi i najczulszymi kochankami, między przyjaciółmi związanymi
najbardziej duchową więzią; począwszy od pewnego roku przestają podejmować trud
widywania się, przestają do siebie pisywać i wiedzą, że już nie spotkają się na tym
świecie” („Czas odnaleziony”).

*
Czas, to nieprzerwana promenada zdarzeń, kompozycja z chwil podlegających
nastrojom. Krótka przerwa między wejściem do salonu Guermantów, a oczekiwaniem
w bibliotece obok, wypełniona jest medytacją o już minionych zdarzeniach. O
zdarzeniach już niemających uzasadnienia w teraźniejszości.
Lecz jest to chwila gęsta od reminiscencji: rozciągnięta w przeszło stu stronicowy
fragment ostatniego rozdziału powieści. W jej końcowy akord. Jest jej heroiczną,
generalną próbą uchwycenia, opisania i intelektualnego przeniknięcia w powstały po
niej, pamięciowy pogłos.

Czas powoduje nie tylko zewnętrzną, ale i duchową erozję; dostosowuje zmiany
mimiki do ewolucji charakteru, a skazy występujące sporadycznie, przemienione w
nagminne, stają się "zaletami".
Demonstracyjne lata towarzyskiego ostracyzmu zacierają się razem ze zmętnieniem
świadomości bohaterów „katedry” i ten, co za młodu uważany był za szelmę, pod
koniec swojego życia zyskuje miano nieszkodliwego piernika. Ludzie, ich uwiędła
obecność, zaczynają ożywać wtedy; oświetleni i wydobyci z zakamarków
proustowskiego świata, istnieją w nim nadal.
Baron

de

Charlus,

dumny,

chełpliwy,

majestatyczny,

hardy,

szampański,

czterdziestoletni arystokrata ducha z tomu „W cieniu zakwitających dziewcząt”, na
koncercie u księżnej de Guermantes jest już tylko stetryczałym pederastą, który,
wielkim nakładem zwiotczałych sił, ledwie trzyma się na nogach i z trudem sepleni
trzy po trzy [nie wszystkim i nie w każdym gremium pozwalał zbliżyć się do siebie.
Jedną z pogardzanych przez niego postaci była pani de Sainte - Euverte, osoba
niegodna jego sympatii. Lecz gdy z początku powieści może demonstrować swoje
towarzyskie fochy i dokonuje dzielenia znajomych na wartych ukłonu lub godnych
zrzucenia ze schodów, to podczas ostatnich jej akordów, składa owej pani
zaskakująco serdeczne i bardzo nieoczekiwane pozdrowienia. Jednak nie są to
czołobitności adresowane do niej; są to raczej hołdy skierowane do zamglonych i
niewyraźnych wspomnień tego siebie, kim był niegdyś: rzutkim magnatem i
wyrafinowanym

estetą,

królewiątkiem,

dandysem

i

znawcą

epoki,

a

nie

sparaliżowanym dziadygą z muzeum kwękających osobliwości].
Czas nieustannie igra z szalami wag; poglądy już raz ustalone, pod wpływem nowych
zdarzeń mają nieraz odmienny kształt i są usprawiedliwione przez Prousta.
Zmienność widzenia ludzi w zależności od ich postaw i preferencji cenzurowanych
modą, szacowana jest przez czas: albo byli potępieni za swoje upodobania,
odsuwani od tak zwanego towarzystwa, traktowani wrogo, albo traktowani z
szacunkiem

przynależnym

wiekowi,

urodzeniu,

wtajemniczonym, a ukrytym przed postronnymi.

czy

przymiotom

znanym

Odległość między przeszłością człowieka, a stanem z jego teraźniejszości, czas
pomnożony o miejsca, imiona zdarzeń, o ich sentymentalną atmosferę, jest
niewyczerpanym źródłem, impulsem, prowokacją jego nieruchomych podróży.
Czas były i wyobrażeniowy, hipotetyczny i oczekiwany, łączy się z przestrzenią czasu
teraźniejszego; ofiarowuje bezmiar nieokreślonej czasoprzestrzeni. Twór odrębny i
dotąd nie spenetrowany, ekscytujący i kuszący po kres.
Czas dla Prousta jest "możliwością" wyobraźni. Ile jej, tyle życia. Jeżeli mała, wąska,
ograniczona sztukaterią nakazów i zakazów - żyje się krótko, przemijająco. Jeżeli
bogata, wielokierunkowa i wielopłaszczyznowa - czas ulega poszerzeniu o nowe,
często tkwiące w psychice miejsca, imiona i zjawiska.
Jeżeli świat i jego niejednorodność wzmagają w nim zaciekawienie i poznawcze
apetyty, czas życia stanie się wypełniony. Jeżeli dominuje w nim pesymizm,
ofiarowany czas będzie jałowy i bezproduktywny.

*
Inflacja znaczenia czegokolwiek, przebiega w „transformowanym” rytmie ludzkiego
czasu; razem z jego zmiennością.
Pod naciskiem społecznych przemian i nowych spojrzeń na nie, poprzednie obyczaje
zostają zmyte z powierzchni wyznawanych norm, a ich miejsce zajmują - niezużyte
jeszcze.
Tak samo „los”, który nie jest sprawą indywidualną; podlega pamięciowej wibracji.
Jednostka nie decyduje tylko o sobie, nie ma też wpływu na kierunek swojej drogi.
Jej drogę wyznacza przypadek, uwarunkowanie. Pisze: rozmaite przypadki stykające
nas z pewnymi osobami nie schodzą się z czasem, w którym je kochamy, ale,
wyprzedzając nasze uczucia, mogą się dziać, zanim ów czas się rozpocznie, i
powtarzać się, kiedy się skończył. (W stronę Swana PIW 1979 str. 357). Zjawisko to

również jest dla niego "interferencją pamięci" (Strona Guermantes PIW 1979 str.
313).
Gdyż uwarunkowanie, to psychologia naczyń połączonych, topografia wrażeniowych
fal, fal nakładających się i znoszących się wzajemnie. Fal przekształconych w
indywidualny, psychiczny obraz. To historia przemacerowana polityką, rodową
genealogią, „łóżkowymi kwadrami uczucia” ...To nowy stan, którego nie można
przewidzieć w dawnym. (Czas Odnaleziony PIW 1979 r.).
To dla Swana – Odeta; obojętnie jak postąpi z miłością do niej, Odeta nie pokocha
go. Również Gilberta; im bardziej narrator będzie starał się ją poznać i jakich by nie
imał się sposobów, by ją do siebie przywiązać, zawsze będzie w nim tkwiła drzazga
niepewności; imaginacyjne podejrzenie zrodzone przez niezauważalny fakt.
Podobnie z Albertyną. Uwarunkowanie sprawia, że Odeta z kochanki Swana
przepoczwarza się w czcigodną matronę de Forcheville, a jej córka, Gilberta, miłość
narratora powieści, też Marcela, bryluje w świecie, który jej matce wzbraniał
przystępu.
Poznajemy młodych, by dostrzec ich starość. Widzimy ich w starości, by zobaczyć,
kim byli wprzód. Salon księżnej de Guermantes, początkowo nieosiągalny dla
narratora, tak samo jak i narrator, zestarzał się i utracił poprzedni prestiż, stając się
salonem zgrzybiałych szczęśliwców, po którym oprowadza nas Proust - konserwator
pamięci: rozkręcone albo połamane sprężyny mechanizmu odpychającego
przestały funkcjonować, przedostawały się tu tysiące ciał obcych, odbierając
temu środowisku wszelką homogeniczność, charakter, barwę. Faubourg Saint Germain, niby stara zramolała matrona, odpowiadało już tylko lękliwymi
uśmiechami bezczelnym lokajom, którzy pchali się na salony, pili oranżadę i
przedstawiali swoje metresy. (Czas Odnaleziony PIW 1979 str. 928).

*

W epoce fizycznej aktywności Marcela, modne były kontakty arystokracji ze
środowiskiem artystycznym. Do dobrego tonu należało bywanie w ich otoczeniu. I
dobrze widziane były kontakty z ludźmi uzurpującymi sobie prawo do uchodzenia za
wysublimowanych arystokratów, ponieważ dla uczestników takich ugrupowań, liczyły
się tylko szyldy: w rzeczywistości ani jeden z nich nie należał do żadnej z tych grup.
Spotkania ich odbywały się w intelektualnych pieczarach naśladujących wielkopański
sznyt. Pisarz skarykaturował je powołując do życia kulturalną stajnię prowadzoną
przez panią Verudin, snobkę o sztampowych przekonaniach, pretensjonalną,
zarozumiałą, prymitywną, próżną mitomankę przeświadczoną o nieocenionych
walorach swojego groteskowego gustu.
Pani Verudin, manieryczna obłudnica pogardzająca arystokracją na początku
powieściowego cyklu, jest w ostatnim jego tomie - księżną de Guermants, księżną
wybrakowaną, z przeceny i odrzutu, problematycznej kategorii, lecz księżną opisaną
w „Almanachu Gotajskim”.
Jako że jej kulturalna melina salonowa w niczym nie mogła rywalizować z
tradycyjnymi kuźniami eleganckiego smaku, starała się obrzucać błotem wszystko to,
co było poza jej umysłowym zasięgiem; co było niedostępne i z tego powodu
budzące w niej - odrazę. Nie była to wszakże odraza szczera i uzasadniona
prawdziwym oburzeniem, ale – upozowana, fałszywa i zracjonalizowana. Pełniąca
rolę rekompensaty za własną ignorancję.
Ludzie należący do jej "cechu" (nazywanego przez nią - "paczką"), byli specjalnie
dobierani; musieli dysponować uległym jej, plastycznym charakterem; charakterem
kurka na dachu.
Żwawy pomyślunek, dobrze naoliwiony mózg, były to zalety spoza ich kręgu. Mocno
podejrzane, bo względne i niewymierzalne, gdyż w jaki sposób mogła ocenić ich
wartość? Jak, nie posiadając umysłowego oprzyrządowania, mogła stwierdzić, czy
używający rozumu oddają jej cześć, czy z niej drwią?
Dlatego, na wszelki wypadek, wolała otaczać się ludźmi o ażurowym umyśle.

*
Marcel umartwia się z rezultatem; jego „katedra” zostaje zauważona, doceniona i
owocuje do dziś. Przyjaciół nie ma. Początkowo nie zrywa koniecznych mu więzi.
Pracuje wśród ludzi poruszających się w rzeczywistości; zbiera, kompletuje materiały
wyjściowe do „katedry”, a porównanie tego, co w nim jeszcze jest, z tym, co już stało
się dla nich przeszłością, zdumiewa go.
Uczy się ich od nowa; nadal są podobni do siebie sprzed lat, a jednak ich
podobieństwo nie jest już tak zupełne; poszarpani przez czas, należą do „żywych
umarłych”, a w ich twarzach, siwych włosach i przygarbionych sylwetkach, obserwuje
własne przeistoczenia i choć stara się ich nie dostrzegać, z każdą chwilą są coraz
większe.
Ludzie, jak spłowiałe fotografie i meble po rodzicach, zawierają w sobie co i rusz to
nowe odczucia. Ludzie, z którymi utrzymuje nieożywione kontakty, należą do
„znajomych

doraźnych”,

szachowych

figurynek,

chwilowo

potrzebnych,

sympatycznych do czasu, do momentu ich całkowitego rozgryzienia: dokąd mu na
ich poznaniu zależy, dopóki są ciekawi, dowcipni, nadają się do snucia rozważań,
potwierdzają bądź zaprzeczają jego powieściowym teoriom.
Starczy mu wniknąć w jedną, by uruchomiła kolejne, równie ważne i pobudzające
myśl. Spotyka się z nimi, robi, co w jego mocy, by nawiązać z nimi serdeczny
kontakt, a gdy wyciągnie z nich to, na czym mu zależy, przestają go interesować,
ponieważ są już ukończonymi elementami „katedry” ( jak mówi o swojej książce),
„istotami zrodzonymi z przeszłości” (Czas Odnaleziony PIW 1979, str. 829).
Odchodzą na plan dalszy - niebyły, archiwalny i zielnikowy; zrywa z nimi, ponieważ
stanowili dla niego tworzywo: materiał do konstruowania postaci.

Viktor Hugo

Wchodzi w skład Akademii Francuskiej: żyje długo i do końca aktywnie. Gdy umiera,
ma 83 lata (1802-1885). Pochowany w paryskim Panteonie. Za młodu naiwny
romantyk, poeta, dramaturg, w późniejszych czasach całą swoją twórczością
przeciwstawia się niesprawiedliwościom społecznym. Początkowo liberał, potem
nieprzejednany obrońca demokracji, zwolennik republiki, uporczywy demaskator
i oskarżyciel monarchii.

Popiera

rewolucję

1830.

Uczestniczy

w rewolucji

1848.

Deputowany

do Konstytuanty, a potem do Zgromadzenia Narodowego. Od 1845 par Francji.
Członek Senatu od 1876. Po zamachu stanu Napoleona III wyjeżdża za granicę.
Przez 19 lat (1851–1870) przebywa na dobrowolnym wygnaniu poza granicami
Francji.
Osiedla się na Wyspach Normandzkich w Kanale La Manche. Tworzy Nędzników
i Człowieka śmiechu. Tam nadal prowadzi działalność opozycyjną. Pisze artykuły
polityczne. Popiera powstanie styczniowe i sprzeciwia się jego tłumieniu. Przeciwnik
II Cesarstwa. Po upadku Napoleona III w roku 1870, wraca do Francji, zasiada
w Senacie III Republiki. Tyle suche wzmianki.
A dla mnie? Był i jest przede wszystkim powieściopisarzem, brawurowym stylistą,
ilustratorem opisywanej epoki, namiętnym analizatorem ludzkich dusz, historycznych
miejsc i wydarzeń, obyczajowych detali przemieniających się pod jego synergicznym,
erudycyjnym piórem w symbole, znaki, stygmaty czasu.
W odróżnieniu

od balzakowskiej

prozy

przesiąkniętej

uwielbieniem

dworu,

królewskością władzy, prozy pogrążonej w zachwycie nad jej wątpliwym majestatem,
piętnuje, potępia, moralnie niszczy nie tylko arystokratyczne uprzywilejowanie,
ale bezmiar nędzy czasów, w których przyszło mu żyć.
Obserwator świata ludzi przeciętnych lub wielkich, natur podłych lub wzniosłych,
potrafił ze wszystkich opisywanych postaci wydobyć te cechy, co sprawiały, że były
nie tymi, za jakie uchodziły. A więc Quasimodo z Katedry Marii Panny w Paryżu
(1831) nie przedstawia potwora, tylko szlachetne wnętrze charakteru. Galernik Jean
Valjean z Nędzników (1862) nie ma w sobie cech prymitywnej kanalii, ale odznacza

się wielkim sercem, sercem głodnym miłości, potrafiącym współczuć i skłonnym
do poświęceń. Gwynplaine, bohater Człowieka śmiechu, to nie tylko potwór służący
rozrywkom

gawiedzi,

lecz,

postać

zdolna

do wyższych

afektów,

w tym

–

odwzajemniania miłości.
Każda

z jego

postaci

jest

psychologicznie

uwiarygodniona,

przemawia

do czytelniczej wyobraźni, zawiera w sobie prawdę. Niejednokrotnie skomplikowaną,
trudną do jednoznacznego przekazania i może dlatego wstydliwą. Może z tej
przyczyny skrzętnie ukrywaną, jak sportretowane, wyklęte, z pogardą odrzucone
przez resztę społeczeństwa osoby uważające się za uczciwe.
Wstydliwą, bo to haniebne poczucie społecznej przyzwoitości dotyczy zarówno ludzi
pozostających w zgodzie z prawem, jak też i ofiar jego przestrzegania: choćby Jeana
Valjean: skazany za kradzież bochenka chleba na długoletnie galery, zgadza się
z wydanym na siebie wyrokiem.
Uważa się za zbrodniarza zasługującego na karę, choć sądzi, że wymierzona mu
kara jest niewspółmierna do winy. A gdy po odsiedzeniu siedemnastu lat wychodzi
na swobodę, przekonuje się, że wolność dla byłego galernika nie istnieje. Jest
przeklętą kontynuacją kary, pozornym wyswobodzeniem się z więziennych pułapek,
potrzasków i zagrożeń, zaś uwolnienie, przebaczenie, zamazanie odpokutowanego
wyroku, to fikcja, dalszy ciąg koszmaru, dożywotnia klątwa. Stwierdza więc, że został
skazany na ciągłą ucieczkę przed mściwą ręką sprawiedliwości.
Podobnie rzecz się przedstawia z bohaterem powieści Człowiek śmiechu (1869).
Gwynplaine, reprezentant ludu, gnębiony, poniżony, celowo okaleczony przez
zoperowanie mu twarzy w nieruchomy grymas przymusowej wesołości, okazuje się
dzieckiem arystokraty i z dołów nieszczęsnej wegetacji powraca na społeczną
powierzchnię. Zostaje lordem, wznowione mu są wszystkie związane z tytułem
przywileje i majętności, zasiada więc w parlamencie.
Nauczony doświadczeniem, jakie sprawiło, że jego poprzedni los z obecnym dzieli
niewyobrażalna przepaść, pragnie zwrócić uwagę bogaczy na nędzę swoich
wczorajszych

pobratymców,

a kiedy o tym

mówi

z parowskiej

trybuny,

nikt

ze zgromadzonych, jaśnie oświeconych słuchaczy nawet nie stara się go zrozumieć,
przeciwnie, traktują go z pogardą, mają za błazna, ciekawostkę, wybryk natury; jego
zabawna twarz przeszkadza im taktować go poważnie, udaremnia rozpoznanie
głoszonej przez niego problematyki.

To w ich obronie pisze Victor Hugo. To w ich imieniu zadaje retoryczne pytania.

*
Już pierwsza powieść jest zapowiedzią następnych; Katedra Marii Panny w Paryżu
wprowadza wieloszczegółowy rozwój akcji. Na kartach swoich utworów zajmuje się
psychologicznym rozbiorem ludzkich postaw. Oskarża ludzi o brak przenikliwości,
zastanowienia, o powierzchowne, bezrefleksyjne stosowanie się do stereotypowych
zachowań.
Wiktor Hugo przedstawia też obszerne opisy, zwłaszcza architektury: gotyku. Ale nie
ogranicza się do uwypuklenia spraw połączonych ze średniowieczem; są tylko
pretekstem,

punktem

do współczesności

wyjścia

autora.

do powstawania

Metoda

(nieustanne

następnych,
przenikanie

nawiązujących
się

malowideł)

przechodzenia od fabularnych drobiazgów, wychodzenia od szczegółu do ogółu,
od – z pozoru – nieważnych paprochów literackich, do ich głębszego wydźwięku,
znajdzie

swoje

potwierdzenie

w pozostałych

powieściach,

będzie

podlegać

ewolucjom, rozwinięciom, udoskonaleniom, ciągłej kontynuacji.
Ukazując budowlane arcydzieło – katedrę, konfrontując czasy zamierzchłe
z czasami, w których mu przyszło żyć, pisze o barbarzyństwie, jakim jest niszczenie
architektonicznego piękna rzeźb i zastępowanie, sztukowanie, łatanie ich nowymi,
niepasującymi do całości. W rezultacie jego refleksji strzeliste piękno gotyckich form
zostaje ponownie dostrzeżone. Następuje zwrot w pojmowaniu roli gotyku w sztuce.
W uświadomieniu

potrzeby

W ocenie jego dorobku.

zachowania

ciągłości

artystycznych

poszukiwań.

Autor jest publicystą. W swoich powieściach: nie koncentruje się na prostym opisie
fabularnej anegdoty, lecz tworzy historyczne freski, galerie rozmaitych scen,
obiektów i motywów. Do najlepszej stylistycznej kompozycji, Pracowników morza
(1866) wplata wątki naukowe. Przeciwstawia potęgę niszczących żywiołów natury
potędze siły i determinacji walczącego z nią człowieka, a jako że po mistrzowsku
panuje nad materią swojego dzieła, roztacza przed adresatem precyzyjne opisy
budowy statków ich takielunku i sposoby sterowania nimi. Nieobce mu są tajniki
prądów morskich i zmienne ruchy fal; ekspresja portretowanych zdarzeń powiązana
z intrygującą akcją, pozwala czytelnikowi przechodzić od jednego do drugiego
epizodu powieści w sposób płynny i bezkolizyjny, jakby stworzone były z tej samej
materii; oddzielne a wspólne, łączą się, zazębiają, wzajemnie tłumaczą i nie mogą
bez siebie istnieć.
Na przykład w Nędznikach wyodrębnić można samodzielny, batalistyczny szkic,
panoramę bitwy pod Waterloo, studium będące wyjaśnieniem legendy o plugawym
bohaterstwie Thénardiera. Na przykład obszerne rozdziały poświęcone przygodnej
miłostce

Fantyny,

romansiku

zakończonym

urodzinami

Kozety,

jej

córki

wychowywanej przez galernika.
Można osobno śledzić zawiłe historie bohaterów, oddzielnie zagłębiać się w opisy ich
mentalności, ale pamiętać należy, że jakkolwiek wszystkie te dygresyjne części są
oddzielnymi traktatami, to zgromadzone w jednym miejscu, stanowią monolit.

Osobiste spojrzenie na Fiodora Dostojewskiego
Żyje krótko, bo zaledwie sześćdziesiąt lat; w roku 1821 pojawia się na świecie, by
umrzeć w roku 1881. Kiedy rodzi się August Strindberg i powstaje Dawid Copperfield
Dickensa, a w Paryżu kończy swój ziemski bieg Juliusz Słowacki, w roku 1849
powstaje nieukończona powieść Dostojewskiego – Nietoczka Niezwanowa, utwór, od
którego rozpoczyna się moja fascynacja tym pisarzem.
Przyznam, że temat zawiłego dzieciństwa i sierocej młodości głównej bohaterki
pasjonował mnie dużo mniej, niż naszkicowana z biglem postać jej ojczyma,
człowieka wziętego z biblijnej przypowieści o zmarnowanym talencie.

Dopiero wiele lat później dojrzałem do zrozumienia Biesów, ale chyba nie dojrzałem
do całkowitego wczucia się w jej sens, bo ilekroć wracam do lektury tej książki,
tylekroć znajduję w niej świeżo wypatrzone, ukryte warstwy, których wcześniej nie
dostrzegłem. Zresztą nie tylko Biesy, bo historia powtarza się przy czytaniu Braci
Karamazow, Notatek z podziemia, lub Zbrodni i kary.
Toteż zastanawiam się, ile razy można dojrzewać i dlaczego, gdy odkrywam je na
nowo, czuję się jak wiecznie naiwny książę Myszkin z powieści Idiota. Za każdym
nowym podejściem dzieje się tak samo i prawdopodobnie, gdy będę czytał je znowu,
jeszcze nieraz natknę się na subtelności niezauważone wcześniej.
A propos Idioty. Dzieło Dostojewskiego powstaje w tym samym czasie (1869), co
Wojna i pokój Tołstoja, Człowiek śmiechu Wiktora Hugo i Szkoła uczuć Gustawa
Flauberta.
Fakt ten jest o tyle ważny, że omawiając twórczość określonego autora, warto
przedstawić ją na tle innych wydarzeń, umiejscowić w konkretnej epoce, powiązać je
z innymi kontekstami w całość.
Należałoby przybliżyć zachodzące procesy w muzyce, malarstwie, rzeźbie i
wszystkich pozostałych dziedzinach artystycznego wyrazu, gdyż tylko poprzez
holistyczne patrzenie na świat będziemy w stanie ocenić własny dorobek i punkt, w
którym się znajdujemy.

*
W recenzjach Zbrodni i kary eksponowany jest podstawowy wątek z Rodionem
Raskolnikow i zamordowaną przez niego Aloną Iwanowną, lichwiarką. Skupia się na
nim większość krytyków.
Kiedy myślę o tej powieści, wydaje mi się, że zawężanie arcydzieła do kryminalnego
wątku, jest banalizacją jej przesłania. Nie uchodzi pomijać tematu ojca Soni, jednej z
kluczowych postaci utworu. Także niestałego w postanowieniach urzędniczyny

Marmieładowa, a zwłaszcza jego alkoholowych perypetii. Tym więcej, że powieść
miała nosić tytuł Pijaniutcy.
Nie sposób zignorować żony Marmieładowa, Katarzyny Iwanownej, tak drapieżnie
przedstawionej przez pisarza, kobiety o chybotliwych ambicjach, przez nędzę
doprowadzonej do wariactwa, galopujących suchot, obłędu i śmierci. Nie można
zlekceważyć roli Piotra Łużyna, czy podłego Swidrygajłowa, który ma przebłyski
szlachetności i wyrzuty sumienia popychające go do samobójstwa.
No, a już opisanie sylwetki Porfirego, to psychologiczna wirtuozeria! Pyzaty tłuścioch
o cynicznej duszy, raz poczciwy i na swój sposób sympatyczny, a raz chłodny
badacz,

analizator

ludzkich

temperamentów,

na

ogół

sprawia

wrażenie

nieszkodliwego figlarza. Jednak to wrażenie mylące. W rzeczywistości jest śledczym
zwierzęciem, a wszystkie jego maski i zmieniające się usposobienia służą mu do
nękania przypuszczalnych zbrodniarzy. W tym wypadku do zastawiania wnyków na
Raskolnikowa.
Raskolnikow jest dla Porfirego przeciwnikiem niełatwym. Ale że lubi skomplikowane
wyzwania, zwłaszcza zaś psychologiczne harce, co rusz wpędza Rodiona w stan
emocjonalnego napięcia, w ciągłe trzymanie języka, nerwów i mimiki na wodzy. Żyje
w trzęsącej się obawie przed zdemaskowaniem, w naprężonym pogotowiu i nawet,
gdy nie jest przez Porfirego atakowany, ma wrażenie, iż musi się przed nim bronić.
Nie ma chwili wytchnienia, odsapki od pajęczej sieci tego mistrza zabawy w kotka i
myszkę. Porfiry to usypia swoją ofiarę, to zakłada jej powróz na szyję za pomocą
niezbitych poszlak, wątłych szczególików i luźnych sugestyjek. Biedny, osaczony
Raskolnikow miota się, wywija, kręci sobą młynka, nic mu to jednak nie pomoże;
Porfiry to buldog z trismusem!
W kółko poddaje go badaniu, analizuje, rozdrażnia, podpuszcza; raz uwalnia uścisk,
raz, niczym szermierz, wystawia się na sztych po to tylko, by móc go odparować.
Jest nieprzewidywalny, trudny do rozgryzienia, co w rezultacie stawia Raskolnikowa
w sytuacji, gdy jedynym rozsądnym wyjściem jest przyznanie się do winy.

Rozgadałem się o Zbrodni i karze, a rzec by należało o innych dziełach. Choćby o
Graczu, powieści napisanej w ciągu miesiąca i o tyle ciekawej, że na wskroś
przenikniętej

autobiograficznymi

elementami;

obserwacjami

wziętymi

z

rzeczywistości.
Dostojewski był hazardzistą. Przez większość swojego życia tonął w karcianych
długach i to one mobilizowały go do pisania. Kto wie, czy gdyby nie ten zgubny
nałóg, moglibyśmy teraz delektować się jego utworami. Możliwe też, że jeśli ominąłby
go wyrok śmierci odwołany w ostatniej chwili i zamieniony na czteroletnią katorgę,
czytalibyśmy dzisiaj jego Wspomnienia z domu umarłych; intymne autopsje kształtują
pisarza.
Mistrz Fiodor bez przerwy zaskakuje; nie zezwala na myślenie stereotypowe,
jednoznaczne,

ugruntowane

w potocznej psychice,

na

poruszanie

się

po

wytyczonych trasach szablonowej psychologii. Konsekwentnie podważa je, zachęca
do zmiany dotychczasowych przekonań, zmusza do ich weryfikacji, a zatem obala
mity o niezmiennie wyrazistych osobowościach.
Charaktery jego bohaterów są względne, uzależnione od kaprysów okoliczności; ich
dobre cechy, przemieszane ze złymi, zgodnie i wytrwale wirują po kartach powieści,
są obecne w notatkach i dziennikach pisarza. Tam, w Dzienniku, obok
publicystycznych artykułów na aktualne tematy, umieszcza fragmenty opowiadań
(Bobok, Stuletnia, Sen śmiesznego człowieka, a w 1876 roku całe: Łagodną (tu, na
marginesie powiedzieć wypada, że w tym samym 1876 roku powstaje opowiadanie
Henryka Sienkiewicza – Hania).

Realne iluzje Honoriusza Balzaka
Tło
„Najgorszą z wad jest nie mieć
żadnej”

Honoriusz Balzak
Bal w Sceaux

Zamieszki są z początku buntem zrodzonym ze społecznego niezadowolenia.
Buntem kierowanym przez ludzi prawych, o czystych rękach i szlachetnych

intencjach.

Zrywem

obywatelskiej

desperacji.

Sprowokowane

są

bezsilnym

poczuciem krzywdzących dysproporcji w podziale dóbr. Lecz gdy się rozszerzają tak,
że nie można nad nimi sprawować kontroli, uaktywnia się demagogiczny szlam
i z kanałów wychodzi ferajna zwolenników każdej idei, której nie zależy na prawie
do chleba, lecz na prawie do bezkarnej grabieży.

Narodowe

metamorfozy

wynikłe

z Rewolucji

1789 r.,

sprawiły,

że niektórzy

niewłaściwi zostali wyniesieni do zaszczytów, a ich poprzednicy – pospadali
ze swoich piedestałów. W opustoszałych gabinetach po zgilotynowanych tyranach
rozsiadły się nowe kukiełki z teatrzyku Historii: karierowicze, obrotni spekulanci,
szpanerscy frustraci wyrośli z niebytu i żądni rozlewu cudzej krwi.
Wśród konsumentów rewolucyjnych zdobyczy znaleźli się i tacy, którym było
po drodze zarówno ze zwycięzcami, jak i z pokonanymi. Ponieważ ani w Monarchii,
ani w Cesarstwie, nie czuli się po właściwej stronie barykady: czy to za Króla, czy
za Republiki, wiedli żywot godnych zaufania, szanowanych kanalii: było im wszystko
jedno,

kogo

należy

uwielbiać,

Najjaśniejszego

Marnotrawcę,

krwawego

Robespierre’a, czy Napoleona; z równym zapałem opowiadali się tak za potrzebą
dokonywania radykalnych zmian, jak i koniecznością powrotu do poprzedniego
menueta dziejów.
Konserwatyzm i liberalizm ciągnęły ten sam wózek, lecz każde ugrupowanie pchało
go w odwrotną stronę, w innym tempie i z zamiarem uzyskania odmiennych
dobrodziejstw.
Liberałowie, zakamieniała nacja spolegliwych rabusiów, ugrupowanie maniaków
ekonomicznej swawoli i prawnego rozgardiaszu, ludzie wmontowani w robienie
dozwolonych kantów, zagorzali zwolennicy ekonomicznego bałaganu, opozycjoniści
Monarchii, opowiadali się za literaturą klasyczną. Rojaliści natomiast, sekta spod
znaku berła i wina - za literaturą dla obserwatorów własnego pępka, za literaturą dla
mas: ufryzowaną z lirycznych i łzawych westchnień.

Lecz tak jednemu, jak drugiemu obozowi, drogę w przód, czy do tyłu rozświetlała
nostalgia za niezrealizowanymi tęsknotami, to felerne złudzenie każdej nowej miotły
polegające na przekonaniu, że jej porządki okażą się lepsze od wcześniejszych.
Rodząca się prasa, nieopierzona jeszcze, zajmowała się omijaniem prawdy
o rzeczywistości, pogłoskami, supozycjami, jawnym bajdurzeniem, jakby oprócz
rezonerskiego politykowania nie stać jej było na przytaczanie faktów i poruszanie się
w obrębie rzetelnych informacji; pospolite ruszenie pismaków o skrajnie cynicznych
poglądach, popierało mętne interesy.
Przedrewolucyjny okres pozostawił w spadku prawo nieczytelne, rozwodnione przez
wyraźny brak jednolitej interpretacji: prawo sprzecznych paragrafów. Ignorowało ono
człowieka; państwo było heteronomiczne i policyjne – po staremu, natomiast
sfraternizowany obywatel, bezradny i zagubiony – po nowemu.
Luki prawne stanowiły drożdże legalnego cwaniactwa; brak jurystycznej obroży
rozwydrzył wyznawców finansowego prymitywizmu, mnożyły się więc majątki
mętnego pochodzenia.
Sądownictwo

działało

opieszale.

Rekiny

krętactwa

śmiały

się

w

kułak

ze sprawiedliwości, a złodziejski plankton odsiadywał kolejną pomyłkę w okratowanej
wylęgarni więziennych talentów.
Policja nie spełniała swoich zadań bawiąc się z łotrzykami w chowanego. Rosły
zwarte szeregi ludzi takich, jak Fouche, brytan opowiadający się za każdą władzą.
Dawał się we znaki upadek jakichkolwiek pozytywnych wzorców; poprzednie
autorytety moralne zostały obalone, lecz ich miejsca nie zajmowały trafniejsze.
Lęk przed bezprawiem powodował wewnętrzną, jak i zewnętrzną niemoc państwa.
Wśród ludzi, którzy pozostali w miejscu sprzed ustrojowych przemian rodziło się
coraz powszechniejsze rozczarowanie nowym systemem.

To były balzakowskie realia. Określi te lata jako „panowanie arystokracji pancernych
kas”.

A w „Jaszczurze”

powie:

„Wolność

rodzi

anarchię,

anarchia

wiedzie

do despotyzmu, despotyzm przyprowadza znów do wolności”.

*
Balzakowski świat parzy, odstręcza i frapuje. Jego opinie są pesymistyczne: świat
jest kotłem, w którym pichcą się koncepty.
Teraz wiemy, że nie ma, nie było i już nie będzie podobnego zjawiska;
gdyby zdarzyło się zwycięstwo jego pragnień, byłby dusigroszem przemijania. Lecz
niełaskawy los oszczędził go dla czytelników; talent pada pod naporem układów,
a geniusz wzmacnia się przeszkodami, wchłania doczesne rafy i czyni z nich
gustowne przystanie.
Jego pisarstwo znajduje się pomiędzy Szekspirami. To, co niemożliwe dla nas, dla
niego staje się igraszką woli, fanaberią ducha. Konstruowane przez niego powieści
mają rozmach; nie są kameralnymi dąsami Romantyzmu. Przeciwnie, zawierają duży
ładunek obyczajowych scen, które do teraz stanowią żer dla epigonów jego myśli.
Nazywają go Prometeuszem, sam częstokroć określa się wyrobnikiem pióra (pisze
sześćdziesiąt stron na dobę), lecz niezależnie od słów, obowiązkiem geniusza jest
cudotwórstwo; rzeczą ludzką jest błądzić, a jego – trafiać do ich serc.

*
Czy

można

mówić

o nim,

nie

wspominając

o zażartej

walce

Klasyków

z Romantykami, nie przypominając o nowych, ożywczych, tchnących optymizmem

kierunkach

w literaturze,

o duchu

romantycznym,

jakże

innym

od naszego,

upolitycznionego, wrzącego od niepodległościowych sporów, skażonego wyścigiem
trafnych diagnoz i recept na zbawienie Ojczyzny?
Czy można mówić o nim, nie dotykając jego współczesnych, milcząc o Wiktorze
Hugo, George Sand, Delacroix, zaprezentować go bez powiedzenia o Walterze
Scotcie, o Byronie, nie nawiązując do Lista i Beethovena, nie odnosząc się
do epigońskiego malarstwa przed Wielką Rewolucją, a pełnego wigoru po niej,
o architekturze, muzyce i rzeźbie, o tych procesach i zjawiskach, z którymi się stykał,
których echa widoczne są w każdej jego powieści?

*
Poza francuską miedzą, w 1836 roku, Gogol wystawia „Rewizora”, gorzką komedię
o tragicznych czasach. Ma 27 lat. A w 1842 publikuje „Martwe dusze”. W 1831 roku,
a zatem w roku publikacji „Jaszczura”, równolatek Honoriusza, Puszkin, kończy
pisanie „Eugeniusza Oniegina”. Ma 32 lata. Bűchner w 1836 roku ogłasza
„Woycek´a”. W tym samym roku ukazuje się „Spowiedź dziecięcia wieku”, dzieło
Musseta. Anglia szczyci się Dickensem i jego „Klubem Pickwicka” (1836). Goethe
zawłaszcza czytelniczą psychikę i po Europie rozlewa się moda na spazmy
w werterowskim stylu.
Za atlantycką kałużą dogorywa Niewolnictwo. Wkrótce Wojna Secesyjna położy
trupem wielu idealistów. W powietrzu wyczuwa się ideologiczną jonizację: dla
człowieka nadchodzi lepszy klimat: ocieplenie dusz i ogólne zbratanie. Euforyczny
Thore, Francuz, galopuje: istnieje już tylko jedna rasa i jeden naród, już tylko jedna
religia i jeden symbol – LUDZKOŚĆ! [Thoré – Bürger Nowe kierunki w sztuce XIX wieku
POLSKA AKADEMIA NAUK].

Zaczynają się polityczne exodusy: upada Powstanie Listopadowe i następują
obrachunki z przeszłością. Przychodzi czas na wylewanie krokodylich łez i zewsząd
słychać tupot rozwścieczonych motyli w konfederatkach.
Mickiewicz w Paryżu, dokąd zaniosły go krajowe klęski, pisze „Pana Tadeusza”,
Chopin nie daje się namówić na skomponowanie Narodowej Opery, a Norwid gaśnie
w przytułku. Mistyk, umysłowy chudziak i diaboliczny maestro, Mąż Opatrznościowy
– Towiański, z kropidłem w ręku zamiast serca na dłoni, spieszy na mesjanistycznej
miotle z Litwy do Paryża, by ratować z obłędu żonę Pana Adama, Celinę
Szymanowską,

by,

ludzi

tej

miary,

co

Słowacki,

owinąć

wokół

swojego

charyzmatycznego palca.
To również Francja, lecz Francja nie Balzaka: Balzak jest frankofilem.
„Komedia ludzka”

Gigantyczny projekt namalowania uniwersalnego, socjologicznego portretu swojej
epoki, obrazu wszechstronnie obejmującego życie człowieka, zamiar ten powstawał
w głowie Honoriusza długo; lecz kiedy już przybrał konkretne rozmiary, przekształcił
się w arcydzieło złożone z majstersztyków; „Komedia ludzka”, to przypominający
system naczyń połączonych zbiór powieści składających się na wizerunek Francji;
jest niekonwencjonalnym gmachem zbudowanym z pragnień, nadziei i złudzeń.
Kiedy czyta się większość z nich (nie wszystkie bowiem zostały przetłumaczone), ma
się wrażenie przenikania bohaterów z jednej fabuły w drugą. W pierwszej występują
w roli epizodycznej; ledwie są wymienieni w tracie rozmowy. Balzak wspomina tylko
o nich. Natomiast w drugiej, ta sama postać przestaje być marginalna i awansuje na
postać kluczową. Na przykład margrabina d`Espard, która na różnych kartach
„Komedii ludzkiej” pojawia się przelotnie, w noweli „Kuratela” jest najważniejszą
osobą.
Honoriusz robi to z premedytacją; ludzie zapełniający stworzony przez niego fresk,
są postaciami pełnokrwistymi. Ukazani na tle epoki, są jej wyśmienitą ilustracją:
wzbogaceniem i uzupełnieniem.
Pomysł utworzenia cyklu książek złączonego bohaterami wykluwał się od 1839 r., a
ostatecznie zmaterializował - w 1841 roku. Jak pisze Andre Maurois („Prometeusz,
czyli życie Balzaka”), Honoriusza olśniła myśl, że „istnieją gatunki socjalne, jak

istnieją gatunki zoologiczne. Różnice między robotnikiem, kupcem, marynarzem,
poetą są tej samej natury, co różnice między lwem, osłem, rekinem i owcą” (str. 450).
Wnętrza postaci Balzaka nie zmieniły się, tylko zmienił się gust, smak i wrażliwość.
Czas odrzucił przestarzałe dekoracje: dawne margrabiny rozproszyły się po
niebytach. Bale na wywoskowanych podłogach sal zostały zastąpione dyskotekami w
remizie. Dżinsy wyparły z istnienia suknie z atłasu; po niegdysiejszych sposobach
zadawania szyku, błyszczenia i elegancji zginął ostatni ślad, ale tak wtedy jak dziś,
toczy się żółwia gra o lepsze jutro.
Muza

Początki: nie ma swojej Celesty Albaret opisującej mu wielkopańskie narowy,
chusteczki, trykoty, okulary kupowane na tuziny i zamówione do domu kameralne
kwartety. Nie ma wiernej Celesty - sekretarki, powiernika samotności i najskrytszych
tajemnic, lojalnego Cerbera i osobistego bramkarza, kobiety kochającej Prousta jak
własne dziecko; w zamian jest z nim pani Laura de Berny.
To pierwszy i długotrwały związek Honoriusza. Związek z kobietą o wieku
sentymentalnym i zaprzeszłym; dla innych, lecz nie dla niego. Dla niego był to
związek – zmysłowy. Najpierw fizyczny, a w późniejszej fazie - tylko przyjacielski,
zwykle jednak nacechowany obustronną wyrozumiałością i wzajemną rewerencją;
sojusz ascezy i zgody na nienasycenie.
Kiedy spotykają się, Balzak ma 22 lata, Laura - 45.
Początek znajomości nie jest zachęcający. Zanim ulegnie płomiennym namowom
Honoriusza, minie rok. Ma obiekcje, waha się: wprawdzie mógłby być jej synem
(niekiedy jest irytującym dzieciuchem), ale na jego korzyść przemawia niepospolita
imaginacja i przebłyski talentu. Maniery Honoriusza pozostawiają wiele do życzenia;
jeszcze nie potrafi językowo pełzać, a już chce być sławnym literatem.
Pisze niezgułowate powiastki, ckliwe ramoty, tandetne, schematyczne, bez polotu,
nieprawdopodobne, naszpikowane korsarzami, aniołami, nierealną interwencją sił
wszechmocnych, a nieczystych: przesłodzone westchnieniami, roztrzęsione epistoły
fabrykowane pod niewybredny smak publiki.
Tworzy fabularne półwyroby galanteryjne: niby w historycznym kostiumiku, niby w
żabotach z epoki, ale gdy nadziewa się na problem, który przekracza wąskie gardło

jego wiedzy, omija go i na brzegu swoich elaboratów umieszcza niefrasobliwą
adnotację, że błędy, które popełnił, są zamierzone, celowe, przemyślane.
Co prawda pisze pod pseudonimem, ale nie są to utwory dojrzałe, ostateczne,
skończone; wymagają dopracowania, nadania im szlifu, odpowiednich tonacji,
indywidualnych rysów, tych cech, których brakuje: oryginalności, niepowtarzalności;
lecz kto, jak nie ona, mogłaby stać się jego nauczycielką, wychowawczynią,
mentorką, przewodniczką po ogładzie i dobrym smaku?
Wprawdzie jest bezkrytyczny w stosunku do swoich umiejętności, lecz jakie to
wdzięczne zadanie dla kobiety, wywierać wpływ na najdroższego, być Muzą
Geniusza, zrobić z Zapowiedzi Wielkiego Człowieka – doskonałość?
I po roku następuje to, co mogło już od roku trwać. A po czterech - nie widzi za nim
świata.
Jest odtąd lepszą częścią jego duszy. Przy niej Balzak odpoczywa, z nią dzieli się
myślami, obawami, rozterkami, roztacza plany, zwierza się jej i jej się powierza bez
reszty. Przy niej może być sobą; bezpieczny, oswobodzony z udręk.
Laura jest nadworną recenzentką trawiących go płomieni; zna go jak nikt. Uczy go;
rozwija w nim nieprecyzyjne, jeszcze uśpione sposoby widzenia i syntetycznego
oceniania

świata,

odsiewania

niewybrakowanych

wartości,

od

wartości

pokancerowanych.
To ona, wypali swoje piętno na „Komedii Ludzkiej”.
Przymiarka

Z rodzinnych narad i przesadnych kalkulacji wynika, że Honoriusz jest najbardziej
obiecującym kandydatem do odbioru Literackich Wawrzynów Złotego Cielca, jedzie
więc do Paryża po aplauzy. Jednak wkrótce okazuje się że zamiast uznania, sławy i
worka z pieniędzmi, czeka go żmudna i niewdzięcznej robota. Na początek wciela w
życie historyczne wypracowanie: mozolnie dziergany dramat wierszem pod
wezwaniem „Cromwell”.
Pisze

uskrzydlony

determinacją,
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w
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potwierdzoną mizernym rezultatem. Właściwie nie tyle go pisze, co kalikuje.
Wymęcza z siebie wzniosłe frazesy. Beztrosko zżyna z Mistrzów Uznanych i

Nadludzkich. Podwędza im poszczególne zamysły i dramatyczne rozwiązania.
Powierzchownie syntetyzuje i przedstawia jako swoje.
Grube fastrygi są aż nadto widoczne i nawet ci, co nie mają o twórczości pojęcia,
oceniają poemat Balzaka jako marny. Jednoznaczna opinia o literackim efekcie jego
pióra, nie załamuje go: dufnym okiem wyobraźni dostrzega dla siebie szansę w
powieści, ale, do „Jaszczura” droga daleka.
Mimo to robi dalekosiężne plany. W dalszym ciągu jest wobec siebie bezkrytyczny:
jeszcze nie wie, że aktualną kiepszczyznę zastępuje … gorszą.
Pragnie zmienić się, lecz nie wie, jak. Na razie, gdyż wszystko przed nim. Chce się
wznieść ponad poziomy. Świat, który ma zamiar zawojować swoim pisaniem, jednym
oferuje nadzieję, innym pokazuje język; jedni są okrzyknięci za urodzonych w
czepku, a inni są ich majordomusami urodzonymi we frygijskiej czapce; Fortuna nie
patrzy, kogo, za co i czym obdarza... Chyba, że ten ktoś nazywa się Honoriusz
Balzak.
Cierpliwość i wyczekiwanie

Nie jest twórcą oryginalnym na siłę i tolerowanym bez powodu. Pisarzem nazywanym
tak przez grzeczność. Gryzipiórkiem, który opędza się od złych interpretacji i
nieprzychylnych ocen. Który bez walki zgadza się, że jego utwory są pojmowane
częściowo i tylko w miejscach gładko toczącej się fabułki. Tam, gdzie czytelnik może
rozpoznać się i utożsamić z bohaterem.
Lecz kiedy zaczyna stawiać hipotezy i przyjmować ryzykowne założenia, gdy
puszcza się na hazard pouczających deliberacji, podejmuje się budowy własnych
systematów, wdaje się w definiowanie przyczyn obyczajowych degradacji i
przewiduje kierunek społecznej marszruty – jego utwory nie trafiają do powszechnej
świadomości odbiorców: są nazbyt moralizatorskie i percepcyjnie męczące.
Jednak nie ma o to pretensji. Rozumie, że taka jest kolej rzeczy. Nie ma żalu o to, że
tyle czasu zajmuje rozpoznanie najczystszego talentu. Na ten temat ma pocieszającą
teorię: uważa, iż dzieła chybione, przelotnie dobre i z gruntu cherlawe, skazane są na
radosne zapomnienie. Toteż społeczeństwo traktuje je z przymrużeniem oka;
pozwala im figlować w zbiorowej świadomości. Ale tylko do czasu powstania
następnej lichoty.

Natomiast od dzieł poważnych, odpornych na blichtr i trwałych przez lata, ludzie
wymagają więcej, ponieważ jeśli mają one rozwijać literaturę, muszą być bez skaz;
dlatego ich uznanie tak długo trwa.
Stracone złudzenia

Paryska wycieczka Lucjana Chardon de Rubempré, (bohatera powieści „Wielki
człowiek z prowincji w Paryżu”), jest podróżą Balzaka. W odróżnieniu od Lucjana,
Honoriusz nie należał do psychicznych ułomków; jest jego przeciwieństwem: nie ma
brzoskwiniowej urody, galaretowatego charakteru i minimalnego talentu, ale za to
poszczycić się może niespotykaną pracowitością. Uporem w przezwyciężaniu
literackich szkopułów.
Tak Honoriusz, jak i Lucjan, nieświadomi czekających zagrożeń, przybywali do
francuskiej stolicy (razem z tysiącami innych) myśląc, że są jedynymi, których spotka
kariera, jedynymi wybranymi w tym ludzkim zlewisku dążeń, podczas gdy już wkrótce
mieli przekonać się, że stworzyli sobie nieistniejący obraz świata, w którym nie ma
miejsca na sławę i zaszczyty poparte umiejętnościami, a o człowieku nie świadczy
zawartość mózgu, ale pozerstwo, emblemat, nazwisko: o tym, kim się jest i co się
sobą przedstawia, decyduje zawartość sakiewki: można być pokazowym bałwanem,
byleby się miało odpowiednie apanaże, koneksje i lada jakie szlachectwo.
Niestrudzony marzyciel, Honoriusz, koneksje miał bajecznie złe, a szlachectwo –
doszczętnie wątpliwe, pozostawała mu więc tylko harówka; tworzy powieść podszytą
biografią, powieść o roztrwonionych umiejętnościach i wyśrubowanych nadziejach;
historię upiększoną o miłosny wątek Lucjana przyczepionego do afektowanej Koralii).

*
Z łatwością mógł zaspokoić pretensje do seraficznego samopoczucia. Starczyło robić
dobre

wrażenie,

mieć

okolicznościowy,

zamyślony

wzrok

polakierowany

przenikliwością, odprasowany przyodziewek, głowę w zaświatach i mgle, bywać w
salonie, w którym, na stanowisku Poetyckiej Wyroczni zasiadała czcigodna pani
Maria Luiza Anais de Bargeton z domu de Negrepelisse. Wystarczyło trzymać ją za

pulchne łapki, starannie wzdychać do jej podstarzałych wdzięków, mieć omdlałą minę
podczas czytania wierszy o życiu usłanym sonetami i być w niej od stóp do głów
nieszczęśliwie zakochanym; w zacisznym grajdole Francji, w zapyziałej mieścinie
Angoulěme, wystarczało. Natomiast w Paryżu – nie.
Nie, ponieważ dla Lucjana, Wielkiego Nieudacznika Z Prowincji, barda należącego
do kategorii ludzi o miłym sercu, lecz wątłej osobowości, dla Lucjana, chciwego sławy
synka pigularza i akuszerki, dla furfanta ponad miarę rozpieszczonego przez matkę i
siostrę, dla poety daremnie pchającego się na wykwintne pokoje z lokajami, wyprawa
z prowincji do Paryża była zapowiedzią gruntownych zmian streszczających się w
iluzorycznym słowie nareszcie: w końcu zostanie zauważona jego wielkość, wreszcie
znajdzie się na dobrze urodzonym miejscu i jego zdolności zostaną docenione
zgodnie z ich niebotycznym rozmiarem.
Lecz w mieście stołecznym, w skupisku poetów lepszych od niego, w metropolii
wielokrotnie

przewyższającej

partykularne

śmiesznostki,

wśród

dywizjonów

elokwentnych pieczeniarzy, wpisowe za zadawanie szyku stawało się zbyt wysokie
dla ludzi pokroju Lucjana; ginęli zagryzieni przez tłum sobie podobnych, rozpaczliwie
walczących o uznanie, a tęsknota za powodzeniem umniejszała ich niedawne
skrupuły. Stawała się nawykiem (w szczerej rozmowie z Lucjanem Chardon, Stefan
Lusteau, wyznaje: „sumienie, mój drogi, to kij, który każdy bierze, aby nim grzmocić
sąsiada, ale którym nigdy nie posługuje się dla siebie”).
Lucjan wiódł życie finansowo skromne: prowadzone na cynowej zastawie zamiast na
porcelanowych talerzach. Wymagało od niego poświęceń, kompromisów, ustępstw.
Powolnego, lecz nieuchronnego wycofywania się z marzeń o szybkim bogactwie i
wielkiej sławie. Rezygnacji z poprzednio wyznawanych ideałów. A takie życie –
sprzyja wątłym naturom: rzucony na głęboką wodę paryskiego bajora, nie był w
stanie utrzymać się na jego powierzchni. Co dopiero płynąć pod prąd.
Paryż,

sierociniec

szczęśliwości,

podziemna

oranżeria
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lęgowiskiem sceptycznych poglądów; zmienne nastroje społeczne, splecione z
chłodnym rejestrowaniem ludzkich zachowań, uzależnione od smaku i obyczajów
narzuconych przez egzystencję, wyznaczały ludziom dualistyczną rolę.
Na wstępie, zanim przybywający do Paryża geniusze – poezji nauczyli się redukować
swoje przymusy i zachcianki: nim zadowolili się lada kanciapą i skromnym jedzeniem

za Bóg zapłać, przyszło im nieraz złorzeczyć na topniejące zapasy wiktuałów
przywiezionych z prowincji i żałować nazbyt pochopnej decyzji o podboju stolicy.
Zasiedziali wyżeracze paryscy wykorzystywali naiwność owych natur, starając się
wycisnąć z nich wszystkie pozostałe soki uczciwości i obrócić je na swój pożytek:
wiedzieli, że głodny, obdarty, zaniedbany przybysz z dalekiego departamentu
szybciej zawrze pakt z szatanem, aniżeli - syty.
W ten sposób rozmnażały się kadry szubrawców o gołębim sercu: duchowi
zdechlacy godzili się na paradowanie w kolczatce z mrzonek. Stawali się moralnymi
brzuchomówcami: wtykali własne zapatrywania do kieszeni i tracili energię na
rozsiewanie dwulicowych uśmiechów.
Lucjan, podobnie jak Balzak, jest człowiekiem o dyskusyjnym szlachectwie. Jak
Balzak, ma nieprzyjemność zaznajomienia się z dziennikarskimi kurtyzanami:
samotny i nieznany, gnieździ się w obskurnym pokoiku i jada w niewystawnej knajpie
u Flicoteaux’a. Odkrywa, że w salonach, buduarach i garsonierach, w miejscach
zakłamanych intencji i fałszywych luster, rządzą te same, snobistyczne prawa co
tam, skąd uciekł. Konstatuje więc, że nie ma różnicy między umysłową nędzą
zaścianka, a nędzą wielkomiejskich umysłów, gdyż miejsca te dzieli tylko skala, tylko
proporcja.
Zapowiedź zwycięstwa

Rok 1831 był zaznaczony Jaszczurem, filozoficznym zamyśleniem nad rolą czasu w
życiu człowieka i ulotnością jego pragnień.
Początkowo traktuje swoje arcydzieło z lekceważeniem; za blisko siedzi w
opowiadaniu, by mieć do niego dystans. Znajdzie jednak godnego kontynuatora:
temat przemijania pragnień rozwinie i zmodyfikuje Marcel Proust.
Życie, dotąd szare i zamulone gwarem ulic, turkoczące powozami, kiedyś dla niego
niedostępne, odmieniło się z nagła i jest o nim głośno. Ludzie zaczynają wypowiadać
się na temat jego pisania. Oczywiście, że ględzi się jeszcze o jego laskach i
przywarach, ale coraz mniej. Co prawda pomniejsze pieski gryzą go nadal, ale czynią
tak tylko z przyzwyczajenia do zawiści, a ich dyszkanty i uszczypliwe ataki już nie
wyrządzają mu wielkiej krzywdy.

Sukces wywalczony Jaszczurem, choć bezsporny i choć rozpoczyna triumfalny bieg
ku sławie, pęd trwający do teraz i sięgający poza granice dającego się przewidzieć
jutra, nie przyniósł Honoriuszowi finansowego ukojenia; jak zwykle, nie ma grosza na
zdrowy rozsądek. Jak zawsze, dba o wydumane interesy; nie inwestuje w
teraźniejszość, lecz w ułudną przyszłość.
Honoriusz poznaje w Paryżu mechanizmy preparowania wiadomości: tworzenia
prawdy z fikcji; fabrykowania dowodów z przypuszczeń. Poznaje cyniczną sforę
usługowych mędrców. Mędrców o spożywczym poglądzie na świat. Hordę
recenzentów gnojących arcydzieła, a pod niebo wynoszących fabularny chłam.
Frazesowych erudytów piszących dla chleba. Dla utrzymania się w dziennikarskim
zaprzęgu. Donoszących ze świętym oburzeniem o wyczynach Króla po to tylko, by,
obsmarowawszy go w jednym szmatławcu, pochwalić za te same postępki w innym,
równie przekupnym, lecz należącym do przeciwnego stronnictwa.
Dyktatorzy giełdy w rodzaju barona de Nucingen, te malownicze Ponsy i Bietki z
kolekcji niebogatych familiantów, to stworzone przez niego i żyjące wśród nas typy,
typy przecież nie wolne od wad, słabostek, ciągotek; są uzasadnieniem jego
kompleksów i pechów. Jest mu wśród nich lepiej, niż w otoczeniu zwykłych
śmiertelników.
Bohater jego, oceniany po latach, nie jest pojedynczą figurką, ale – generalizacją:
skupia w sobie wszystkie znane i antycypowane cechy, które charakteryzowały
honoriuszowy czas. Powieściowy Finot jest nie tylko wizerunkiem jednego
dziennikarza swawolnych obyczajów, zgorzkniałym mentorem od siedmiu boleści,
lecz emblematem ówczesnego czasu. Sechard z „Cierpień wynalazcy”, to nie
odkrywca przepisu na dostatnie życie („Dwaj poeci”), ale symbol epoki, jej
rozpoznawczy znak. Ojciec Goriot nie uosabia indywidualnego tatusia wplątanego w
miłosne afery swoich córeczek, tylko jest ojcem zbiorowym, jego kwintesencją:
syntezą i analizą równocześnie. Tak jak jest nią (kwintesencją) Felicjan Vernon,
żurnalista o fagasowskich przekonaniach, który w domu jest abnegatem i żyje w
denerwującym niechlujstwie. Natomiast w towarzystwie, czyli na gościnnych
występach, zrzuca z siebie maseczkę niedomytego łachmyty i zaczyna stroić
grymasy zawodowego szczęściarza; zależnie od okoliczności jest w odświętnym
nastroju i udaje bez reszty szczęśliwego, a dobry ton nakazuje mu sprawianie
wrażenia człowieka odklejonego od roboty, figury bez przerwy zajętej wytchnieniem.

*
Świat, w którym tkwi, rządzony jest przez namiętności; przepuszcza je przez filtr
swoich przeżyć i doświadczeń. Stworzeni przez niego bohaterowie ugarnirowani są
zgodnie z przeznaczeniem, istnieją tam, gdzie ich zasieje. Albo mają cherlawą
psychikę, jak gogusiowaty Lucjan Chardon („Stracone złudzenia”), albo, jak Vautrine,
pozują na tytanicznych ludzi czynu („Po czemu miłość wypada starcom”). Lub są
niczym d`Arthez, czy Ludwik Lambert, postaciami uosabiającymi pracowitość,
sumienność i odpowiedzialność, postaciami pochodzącymi z balzakowskich snów o
zawrotnej karierze i nieprzeciętnym bogactwie; jego życzeniowymi autoportretami.
Służą mu do życia w rzeczywistej iluzji. Alegorie, opisy najeżone metafizyką
trudności, nadmierne i często nieuzasadnione odwoływanie się do anielskiej
ingerencji, te jego narracyjne obsesje, ta nieprzerwana skłonność do egzaltacji i
emfazy, charakteryzowały epokę, w której przyszło mu żyć. Naszą jednak, obfitą w
pilnych i akuratnych strażników językowych, nawykłą do powściągliwego i
dosłownego wyrażania uczuć (za pośrednictwem dowolnych reguł!), stosowane
przez niego sposoby ekspresji - irytują. A choć rażą purystyczne, katońskie ucho
dzisiejszych literatów, pamiętajmy, jak wtedy wyglądał balzakowski świat.
Jednakże to świat dramatycznych wydarzeń przetransponowanych na prozę
„Ludzkiej Komedii”. Swoiste panoptikum nieprzerwanych obsesji. Szelmowska kraina
Pana Kabzy. Kraina, w której „gardzi się człowiekiem, nie gardzi się jego pieniędzmi”
[„Stracone złudzenia”]. To dżungla synekur i niezapłaconych długów: społeczny przekrój
historii wyssanych z życia.
Przedstawia panoramę rejentów, galerię szpiclów z „personelu” Corentina, wzorzysty
dywan utkany z handlarzy cudzym losem. Szkicuje psychologiczne podobizny
wiarusów Cesarstwa [„Pułkownik Chabert”]. Przedstawia machinacje wokół spadków
[„Kuzyn

Pons”].
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Maluje obrazy wymarzonych, lecz odrealnionych jaskiń „dudków” z Biesiady [„Blaski i
nędze życia kurtyzany”].
złudzenia”],

Bierze na warsztat łatwowierną miłość Estery [„Stracone

ślicznej aktorki odizolowanej od autentycznego życia. Kreśli portrety

pułkownika Chabert, spensjonowanego rębajły, opowiada o Stefanie Lousteau,
dziennikarzynie z gatunku sprzedajnych z rozsądku. Kreśli postacie Magusa,
Gobseca, Samamona, Grandeta. Są to przygnębiające lunaparki uczuciowych
pokurczów niezdolnych do użerania się z własnym przeznaczeniem; jak mówi ojciec
Eugenii Grandet, „życie, to interes”.
Ewelina

Jego prywatny, domowy rynsztunek, to habit, strój przywdziewany do przymusowej,
regularnej, rzemieślniczej pracy, codzienny ubiór służący skupieniu nad tworzonym
tekstem.
Kiedy pojawia się wśród innych pisarzy, w oczach ma iskierki rozbawienia.
Rozluźniony i oswobodzony z nadmiaru wrażeń, odpoczywa od poważnych myśli:
gada byle co i byle jak. Nie musi udawać wielkiego człowieka. Ma świadomość swojej
wartości, może więc, podobnie jak bohater jednego z dzieł „Komedii Ludzkiej”, Jakub
Collin, powiedzieć: „… nie uważam się za wielkiego człowieka! JESTEM NIM!”
Natomiast gdy pozostaje sam, odizolowany od czczej paplaniny, w nocy i ciszy,
zanurzony w rękopisach, z dala od rejwachu przyjaciół, okiem wytęsknionej
wyobraźni dostrzega bezkresne, równinne połacie zbóż: kolorowe stepy zagadkowej
Ukrainy. Widzi i wspomina, że był tam osobistością szanowaną i podziwianą, kimś
ważnym, otoczonym miłością. Tu dopada go refleksja: ważnym, ale tylko dla siebie.
Dla ludzi, u których gościł, a więc dla hrabiego Hańskiego i jego żony, Eweliny, był
ciekawostką. Rozrywką i urozmaiceniem ogórkowej egzystencji. Tak Hański jak
Ewelina,

odnoszą

się

do

Honoriusza

z dobrze

zamaskowanym,

dumnym

lekceważeniem: mają go za ekstrawaganckie stworzonko o artystycznych nawykach.
Jest dla nich mglistym wyobrażeniem o pisarzu. Dziwadłem piszącym „zajmujące”
powieści; ich opinie na temat twórczości Balzaka są naskórkowe, lecz zgodne z
modą. Przyjmują go w swoich włościach, bo miło nosić popularny breloczek. Nie jest
przecież dobrze urodzonym; wszak to tylko gryzipiórek z kałamarzem w herbie!

*
Odległy, lecz dobrze znany głos Eweliny Hańskiej jest z nim blisko. On zaś, złakniony
zakazanej, arystokratycznej miłości, wierzy mu lub nie. Ucieka w morderczą pracę
nad swoimi tekstami. Szuka ukojenia i podniety zarazem - w kawie, gdyż czuje za
dużo, by odpisać za mało; przeżycia, to zadry, trwałe rany uwidocznione
postępowaniem.
W samotniczej scenerii biurka, gęsiego pióra, inkaustu i wymiany korespondencji z
Eweliną, wspomina chwile spędzone razem.
Kochał nie tyle ją, co naiwne wyobrażenie na temat afektów, swoją namiastkę
tęsknoty za uczuciem.
Bywa stały w swoim wiarołomstwie. Jakkolwiek jego świat okraszony jest
niezmożoną ilością miłosnych pomyłek.
Za, przed i po Rewolucji, Wielkiej, czy Lipcowej, miłość była towarem niepotrzebnym
i być może z tego powodu abstrakcyjnym, bo pięknym jak próchno udające kwiat.
Dla Balzaka Miłość Prawdziwa istnieje tylko między bajkami. Często nie jest
wzajemna, tylko jednostronna; zraniona, odepchnięta, wystawiona na pośmiewisko,
staje się parodią upragnionej: przemienioną w odwrotność.
Miłość w potocznym rozumieniu, to ślepa gra ślepych namiętności. Schodek do
kariery: parostwa, czy perfumerii. Przesiadka z trotuaru do powozu. Z jaskółki do
loży. Uwolnienie od całowania pańskiej klamki i stanie się jej właścicielem. Korzystna
zamiana obywatelskiej pozycji. Żadne uczucie, tylko interes.
Ale to wątpliwy interes; rzut w niepewne, skok w złudzenia, brawurowa galopada
żarliwości połączona z człapiącą agonią uczuć.
Czysta, gorąca, obustronna, występuje incydentalnie. Tak rzadko, że niejako wcale.
To wyścig do majątku; z kotem w worku. Miłość, to kochanka w powozie i Rotszyld
na
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w liberii. Albo
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Utwory jego nadal są aktualne, jak usposobienia kobiet. Listownie go uwielbiają,
utwierdzają w przekonaniu, że je zna, a on, podekscytowany i zadowolony, wodzi
zmęczonym wzrokiem za byle suknią.
W odwet za ziemskie porażki, narzuca czytelnikom własne obrazy kobiet. Potworków
wziętych z autopsji i awanturniczych dykteryjek. Przenosi je na papier, a pisząc o
nich ze swadą, wtłacza w romanse. Są to zatem rozliczne ambasadorki mętnych
spraw, jawnogrzesznice o gdaczącym rozumku, megiery paplające głodne kawałki,
wyrzucające z siebie oficjalne biuletyny o swoich nastrojach.
Płodzi misterne, zniewalające, rozkoszne Drętwy [„Blaski i nędze kurtyzany”], które są
poślubione śmierci; skazane na grzech, występek, zbrodnię, kochają za krótko, za
żarliwie i za bezinteresownie, by być prawdziwymi.
Tworzy pięknotki zdarzające się w snach. Wojownicze mikroby przywleczone z
najgorszych koszmarów. Chciwe na uwielbienie, cwane kręgosłupy swoich mężów,
kochanków i absztyfikantów. Kobiety - anielice, kobiety - muszki, kobiety - gnidy i
kobiety - klęczniki, które stroją przed audytorium kontrolowane fochy, mają niszczące
wymagania, posługują się myślami pasującymi do koafiury.
Opisuje przechery, posępne matrony, żylaste szkapy, kute na cztery nogi, przeżarte
cynizmem, obrotne w gadce, pyskate, gderliwe babsztyle udające ciotki Jakuba
Collin, „Azje” i „Europy” [„Po czemu miłość wypada starcom”), których jedynym zajęciem
jest sprawianie sobie przyjemności, które tolerują mężczyzn tak, jak znosi się cudze
zwyrodnienia. Bawią się nimi, jak kot bawi się kłębkiem strachu z myszy; zawsze pod
bronią, skoncentrowane na sobie, ostentacyjnie czułe i na pozór bezgrzeszne.
Mężczyzna nie ma u nich szans, jeżeli jest karmiony szpakami, ma niedochodowe
przywary lub za majątek – ubogich krewnych. Staje się interesujący i powabny, kiedy
można go zeszmacić, oskubać i wypchać, gdy za głośno nie narzeka na drański los
jelenia.

*

Balzak, jako erotyczny turysta, amant od wielkiego dzwonu, cierpliwie dojeżdżający
do chimerycznych wdzięków Eweliny, ma bezsporną zaletę: jest za daleko.
Otrzymywanie od niego listów bawi ją, zaspokaja próżność.
Jej altruizm podszyty jest egoistycznymi względami; przestrzeń dzieląca ją od pisarza
jest ratunkiem przed opinią krewniaków troszczących się o niedeptanie Carowi po
imperialnych odciskach, o nieniszczenie mu jego łaskawej wrogości do Polaków, o
utrzymanie złudzeń po [ongi] bezwstydnie pokaźnym bogactwie.
Obawia się w nim inteligentnego szaleńca, rozrzutnego twórcy po uszy zanurzonego
w długach, nieobliczalnego geniusza wstrząsanego iluzją; pruderyjna sensatka i
zrzędliwa syrena jednocześnie, myśli o nim z ostrożną tkliwością rozkapryszonej
„skąpicy” [listy Balzaka do Hańskiej].
Z wielkiego wszędzie i nigdzie, z domu wypełnionego dobrobytem, dokonuje mu
strofujących ocen postępowania, zwodzi obietnicami rychłego małżeństwa, a
zarazem trzyma go na smyczy z dobrych rad i piłuje bezustannymi apelami o
zachowanie rozsądku: na dystans; z dala od swoich peniuarów.
Bez większego uszczerbku mogłaby zlikwidować jego finansowe zobowiązania, lecz
wie, że metoda skrócenia mu trosk, obróciłaby się przeciwko niej, przyspieszyłaby
chwilę zawarcia legalnego związku z niepoprawnym utracjuszem, no i moment,
gdyby, jako mąż, zaczął puszczać się na swoje korzystne bankructwa.
Do tego zadaje sobie retoryczne pytanie: czy pisałby bez bata finansowej
niepewności? Zwleka więc z podjęciem decyzji o małżeństwie. Do chwili, gdy
upragniony mariaż staje się dla niego spóźnioną rekompensatą twórczej niemocy,
gdy może być tylko bezsilnym obserwatorem spełnionych rojeń [na kilka miesięcy przed
zgonem, dochodzi do ślubu (1850, Berdyczów), na który czekał kilkanaście lat].

*
Kiedy Ewa nie odzywa się przez tygodnie, Honoriusz nie pisze. Wyfruwają z niego
dobre pomysły, nie ma w mózgowej przechowalni odpowiednich słów, słów też więc
zapomina co i rusz. Mało co mu się klei, a wszystko wydaje mu się nie takie, jak

planował: niezręczne, wydumane, dęte i pokraczne. Cała ta sarabanda z
oczekiwaniem niepokoi go, mąci mu resztki optymizmu, irytują te miłosne zgrzyty i
korowody.
Ale gdy na widnokręgu pojawia się lekarstwo, list, oficjalny znak pamięci, życie
powraca do ustabilizowanych rytmów. Słońce świeci znowu, deszcz nie pada tak
ciągle, a czarne oceny świata zabarwiają się na zielono; nieustanna adoracja, to silny
narkotyk.
Kiedy słucha jej cierpkich pouczeń, gdy otrzymuje skwaszoną przesyłkę z Ukrainy,
stwierdza, że kochanka jest nieznośną formalistką, ponieważ odpowiada na jego
serenady stylem obrachunkowym, pełnym liczb,

kwot i utyskiwań, stylem

kaznodziejskim i odcedzonym z miłości. Dostrzega, że Ewelina przedstawia się na tle
rodziny jako nieszczęśnica pogrążona w oceanie sprzeczek, napięć i animozji z
pociotkami.
W takich mgnieniach wychodzi z niego literat – pocieszyciel i w jego odpowiedziach
pobrzmiewają uspokajające tony: wie, że powinien ujrzeć w niej biedną, uciśnioną,
słabą i przez nikogo nie rozumianą kobiecinę, prawie rezydentkę we własnym domu,
wie, że powinien ją bezapelacyjnie zrozumieć, pisze więc do niej, roztacza przed nią
upiększoną wizję wspólnej szczęśliwości. Buja, baja i wlewa jej do serca hektolitry
otuchy mówiąc, że nie jest tak źle, bywało gorzej. Na razie nikt jej nie wypędza na
tułaczkę w zamróz, więc jakoś wyjdą z tarapatów, bo mijają siebie, bo mogą na sobie
polegać, bo drogę rozjaśnia im kochanie. No a czy perspektywa życia razem z nim,
to dla niej nic?
Jako mistrz pióra święcie wierzy w kojącą moc swoich słów; jako podstarzały Adonis
– nie za bardzo.
Mimochodem nadmienia, że w imię tej umykającej, lecz niezmordowanej wizji,
pracuje ponad ludzkie wyobrażenia. Już wkrótce przyjdą pieniężne efekty i sława
stanie się podstawą jego bogactwa, a jej dumy.
Tłumaczy, że zbrodnią wobec własnych nadziei, jest poprzestać na niej; nie robiąc
nic. Żyć w przeświadczeniu, że się je zaspokoiło. Uprawiać wegetację lalusia
wiodącego niebiański żywot fircyka przytulonego do boku złotodajnej kochanki.
Przekonuje, że nie potrafi skazać się na taką rolę w jej życiu.

I wierzy w to, co skrobie; rozpływa się w swoim rozbuchanym kłusowaniu po
imaginacjach, po korespondencyjnych całuskach na dobranoc.

*
Chciał być jej wilkiem; uznanym przez świat i zalegalizowanym przez Kościół; wilkiem
- przywódcą stada. Jeszcze dwuosobowej watahy, ale już powiększonej o
spodziewanego potomka, o nowiutkie wcielenie rodu Balzaków, o Wiktora
Honoriusza, kontynuatora nieistniejącej tradycji literackich infantów.
Lecz głównie chciał być uważany za wilka oszczędnego, roztropnego, rozważnego.
Za władcę haremu, kierownika magazynu uciech - wypłacalnego i niezawodnego,
jakim zresztą widział się w trakcie pisania.
Z tym „oszczędnym zamiarem” buduje dla niej „Istny Pałac”, reprezentacyjną norę
godną kupionej komody Marii Medycejskiej: ziemiankę z komfortem, fabrykę beczek
bez dna, kosztów za bezcen i pobożnych życzeń na niski procent.
Pałac w środku, ruina na wierzchu: obraz ten do złudzenia przypomina Balzaka po
ślubie.

*
Na wieść, że za jego sprawą Ewelina znajduje się w odmiennym stanie, szaleje z
dumy, czuje się odpowiedzialny za smarkaczowski los przyszłego dziedzica
powieściopisarskich splendorów.
Honoriusz Wiktor dodaje mu sił, rozpala gęstniejącą krew, pobudza wenę, uaktywnia
mrzonki: „Blaski i nędze życia kurtyzany” pisze przez 9 lat (1838 - 1847), ale kolejne
arcydzieło, „Kuzynkę Bietkę” (1846) - w dwa miesiące.

Jest rok 1847, gdy nadzieje związane z dzieckiem rozpadają się razem z jego
przedwczesnymi narodzinami: Ewelina zostaje matką wspomnień po szczęściu, a
Balzak zagłusza ból –syzyfową pracą.
Epilog

Wiktor Hugo zajrzał do niego, lecz choć Honoriusz widział go jeszcze, to już był w
swojej „Komedii”. Życie prowadzone wbrew pospolitym oczekiwaniom cieszyło go
więcej, niż to, w którym wymagano, by dreptał pod ich dyktando; śmierć była jego
ostatnią walką, pożegnalnym wyzwaniem Losu na ubitą ziemię. Podjętym, lecz
przegranym protestem wobec jej nieodwracalnych konsekwencji.
Pogodzenie się z nią, rezygnacja z uporu wobec jej przyjścia, uznanie jej wyższości
nad życiem, ta tchórzliwa forma zmysłowej uległości, dla niego, piewcy żelaznej woli,
dla niego, półkrwi ateusza, była oznaką bojaźni, dowodem poddawania się
werdyktom Macochy Natury.
Nie potrafił ulec jej obrządkom. Pojednanie się z nimi, zaniechanie sprzeciwu, to
rodzaj samobójstwa; jego niepokorna egzystencja nie mogła nagle, pod wpływem
chwilowej bezsiły, zaakceptować swojego odrażającego przeciwieństwa.
Wprawdzie śmierć jest rezultatem życia, lecz rezultatem usprawiedliwionym przez
cierpienie i organiczny bunt. Chwilowym triumfem materii nad wiecznotrwałą psyche,
pyrrusowym zwycięstwem biologii nad rzeczywistością ducha...
W rzeczywistości wyższej niż realna panował porządek; sprawy ziemskie były
doczyszczone aż do granic jego życzeń i przebiegały po myśli tych, którzy chcieli, by
ich nie opuszczał. Lot nad sobą sprawia jednak, że ziemskie utarczki stają się z
czasem obojętne; ludzie, te tyle razy opisywane przez niego społeczne stworzonka,
tyle razy przewentylowane i naszpikowane obserwacjami z jego życia, blakły;
wyrozumiale, z pobłażliwym uśmiechem, opuszczały go, oddalały się od niego. A
wiedząc, że już ich nie wskrzesi, ustami Lucjana Chardon ironicznie i chóralnie
stwierdzały: wszystko jest opodatkowane, wszystko się sprzedaje, fabrykuje, nawet
powodzenie.

Gra ze stereotypami
Mawia się o jego bohaterach: niepoprawni idealiści, zdecydowani naiwniacy,
zawzięci marzyciele. Idealiści, ponieważ chcą zmieniać świat, nie znając jego celu i

sensu. Marzyciele, gdyż wstępują w życie grubo po trzecim dzwonku, a odchodzą z
niego w połowie przedstawienia. Nie wiedząc, czy byli na komedii, czy brali udział w
dramacie. Nie wiedząc, a jednak zachowując się, jakby znali całość spektaklu.
Julio Cortazar, więzień przykuty do snów, skazaniec na właściwe słowa, prozatorski
wirtuoz, poeta, eseista, teoretyk i praktyk nowej formy pisania, awangardzista,
eksperymentator w notacji dzieła i gladiator myśli, odrealniony sztukmistrz trudniący
się odśnieżaniem piasku na wodzie, to literat hermetyczny dla jednych, a dla innych kulturalny dywersant. Pomawiany o uprawianie językowych czarów, o stosowanie
fabularnych egzorcyzmów i pokątne konszachty z diabłem, miał samoswoje, a jak się
potwierdza - prorocze spojrzenie na rolę czytelnika.
W swoich utworach prezentował pogląd, że czytelnik powinien być aktywnym
partnerem autora. Uczestnikiem wędrówek szlakami wyobraźni. Razem z pisarzem
współtworzyć ma utwór. Dlatego w Grze w klasy zaproponował odbiorcy swobodny
wybór kolejności czytania jego poszczególnych fragmentów.
Książkę można więc czytać w sposób tradycyjny, od początku do końca, albo według
własnego uznania. Lub - zgodnie z kolejnością rozdziałów zaleconą przez autora.
Lub – losowo. Tak skonstruowana powieść odkrywa przed adresatem kolejne
poziomy jej interpretacji i za każdym razem budzi nowe refleksje.
Barwny, muzyczny, oryginalny i mało książkowy styl, jest nie do naśladowania; łamie
poprawnościowe
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siedemdziesiątych, był z tych powodów tak u nas popularny.
Sztuka nie jest dla niego kopią rzeczywistości. Ma pobudzać myśl odbiorcy, a nie
zasklepiać się w ograniczeniach do ilustrowania otaczającego świata. Ma go
przetwarzać, a nie odtwarzać. Do odtwarzania wystarczy magnetofon i fotografia
powierzchni zdarzenia. Fabularne confetti. Do przetwarzania konieczna jest pamięć
równoległa, rentgenowskie zdjęcie wirujących uczuć.

W jego utworach nie ma ludzi bez nawyku tłumaczenia się ze swojej egzystencji;
każdy przed każdym udaje innego niż jest. Każdy chce być niepowtarzalny, sam jak
palec zanurzony w rzekach wzajemnego niezrozumienia.
W cortazarowskim świecie wszyscy walczą ze sobą o zachowanie własnej
tożsamości.

O

tożsamość niejednokrotnie

utraconą.

Streszcza

się

w niej

nierozwiązywalny dylemat. Zaczyna się żmudny proces zdzierania oficjalnych
grymasów. Rozdrapywania ran. Dążenia tropem przeżyć nie do odzyskania.
Ale choć przeżycia są dla jednych bohaterów oczywistościami, drugim obserwatorom z zewnątrz - wydają się podejrzane, wątpliwe, nieautentyczne. Stąd u
Cortazara toczą się nieustanne boje na słowa. Pojedynki antagonistów. Starcia
przypominające akademickie dyskusje o niczym. Jałowe i nieudolne spory
pseudointelektualistów próbujących określić się w rzeczywistości, zinterpretować
otaczający świat i znaleźć w nim swoje miejsce.
A ponieważ wszyscy są reprezentantami własnych światów, nie ma między nimi
całkowitego porozumienia. Jest zaledwie fragmentaryczne, poszatkowane na wycinki
i wyrywkowe segmenty – zdarzenie opowiedziane aluzyjnie; nie w pełni i nie wprost.
Tak jest w Jego najlepszej powieści, zdumiewającej śmiałością rozwiązań w warstwie
językowej Gry w klasy: np. Oliveira, np. Traveler, np. Maga, np. Talita - krążąc wokół
siebie, spotykają się w rzeczywistości innej niż ta, która jest ich udziałem. Są razem,
ale są w ciągłym konflikcie. Żyją wspólnie, ale żyją na dwóch biegunach: tylko w
zaciszu głów opisywanych postaci.
W tej eremii tolerują swoją obecność, lecz choć są do siebie podobni, nie potrafią się
zaakceptować. A że podobieństwo nie wyklucza różnic, Maga i Oliveira, para z
Francji lub duet przyjaciół z Argentyny, Oliveira i Traveler, postaci te trwają wobec
siebie w nieustannym klinczu: na pograniczu rozstania.

*

Powieść składa się z trzech części: Z tamtej strony przedstawia epizody paryskich
losów bohatera, czterdziestoletniego Oliveiry prowadzącego swobodne, pozbawione
dyscypliny życie w środowisku paryskiej bohemy; Z tej strony mówi, o jego
przygodach po powrocie do Argentyny. Z różnych stron jest zbiorem tekstów, które
wedle autora można w lekturze pominąć, ale czytając je w kolejności określonej w
specjalnym kluczu, podanym na początku powieści, uzyskuje się dodatkowe
informacje o wydarzeniach.
Niezwykła struktura powieści, szaleństwo konstrukcji, wzmagają się w miarę lektury
jak psychiczne rozchwianie głównego bohatera. Oliveira, nie ufając żadnym teoriom
czy prawdom, grzęźnie w irracjonalnych spazmach, pozbawiony woli działania i
władzy samodzielnego sądzenia. Nie zgadza się na rzeczywistość widzialną:
Niemożliwe — powiada Oliveira — żeby to było naprawdę, żebym ja był kimś, kto się
nazywa Horatio.
Podważając oczywistość rzeczywistości, szuka jej głębszego sensu. Dochodzi do
granicy obłędu. Ale wierzy, że jest coś więcej niż widzi, że istnieje jakiś inny świat;
odbity: może lustro, może sobowtór.
Mieszkający w Paryżu Horatio Oliveira, samotnik na własne życzenie, obcy gdzie
bądź, na stałe przebywa w sali pełnej krzywych luster. Zabłąkany wśród
metafizycznych rzek i pustych miejsc, kibic prawdziwego życia, dezerter z własnej
Ojczyzny (Sfrancuziały Argentyńczyk, jak mówi o nim jeden z bohaterów powieści),
przewrażliwiony poszukiwacz uzasadnień dla swoich filozoficznych rewolt, jeden z
wielu cudzoziemców we własnym kraju, porusza się po Paryżu, jak po marzeniach o
Buenos Aires.
Oliveira, o którym drugi z bohaterów powieści mówi: specjalizował się w
zaprzepaszczonych sprawach. Najpierw zaprzepaścić coś, a potem uganiać się za
tym jak wariat, przybysz z kraju yerby i mate, znajduje w Paryżu drugą połowę
poszukującego siebie, Luisę - Magę, wróżkę, niedostępną i niepoznawalną,
uosobienie miłości: kobietę idącą w zamyśleniu przez bezmyślny świat. Spotyka
Magę, wizjonerkę światów ukazujących się jej pomiędzy tym, co dostrzegalne, a tym,

co skąpane w rojeniach i niebieskich obłokach, kobietę, która nie tyle idzie przez
świat, co w nim tańczy; jak welon utkany z powietrza.
Pisarz odsłania przed czytelnikiem kolejne warstwy tej samej fizjonomii bohatera.
Prowadzi z nim nieustanną grę, demaskatorską zabawę w zdzieranie kolejnych
masek. Przed okiem odbiorcy przetacza się więc korowód mięśniowych kompozycji
twarzy. Przyrośnięte na stałe, przymocowane do świadomości potęgą jego pióra,
zapadają w pamięć adresatów.
Nie pisze utworów nieważnych; zadaje trudne pytania. Na przykład: czy brak rytuału
nie jest też rytuałem? Od kiedy falsyfikaty są wiarygodniejsze od prototypów?
Bohaterzy tej niecodziennej prozy, są w naszym poharatanym świecie wiecznymi
gimnazjalistami dojrzewania.
Zawsze i od nowa są zaskakiwani własną niewiedzą. Stale i ciągle tak samo błądzą
jak ćmy w stronę ognia, non stop i uparcie zadając pytania o to, dokąd i dlaczego
toczy się ich życie, a także, jakie będzie jego ostateczne przesłanie. Zawsze i od
nowa znajdują się w trakcie realizacji nieznanego scenariusza tworzonego przez
nieznanego reżysera i nieprzewidywalnych aktorów.
Choć wydaje się im, że pełnią w życiu ważną rolę, w rzeczywistości są tylko
statystami, znakami czasu i jego symbolami, odgrywają w nim epizody i są do
zastąpienia: jak zużyty detal.

*
Teatralne robinsonady masek, ich przeobrażenia w nowe, są treścią jego twórczości.
Przypominają nieprzerwane wkraczanie do gabinetu wypełnionego zjawami o tysiącu
sprzecznych intencji; mówią o niemożliwości międzyludzkiego porozumienia.

Do czego prowadzi nadmierna opieka, widzimy w opowiadaniu "Zdrowie chorych".
Autor zastanawia się nad skutkami naszej reżyserii cudzego życia, nad granicami
ingerencji w nie, nad strefą jego intymności, nad tym, do jakiego nieprzekraczalnego

miejsca możemy je modyfikować, czy ślepa, zaborcza, a więc infantylna miłość, jest
wytłumaczeniem retuszowania rzeczywistości.
Bohaterzy, rodzina, omotani siecią niepowodzeń, tworzą zwarty i szczelny mur
chroniący najsłabszego z nich, Matkę, przed wiadomością o śmierci jej syna. Matka
rodu wywiera na nich ciągłą i perfidnie zamierzoną presję. To prawie dobrotliwa kura
domowa, uczuciowa terrorystka, figura dająca się lubić, zajęta sobą, swoją
samolubną, demonstracyjną rozpaczą, parzeniem ziółek na ciśnienie i aplikowaniem
sobie maści na dodatkowe utrapienia, pochłonięta ceremoniałem urozmaicającym jej
dyrygowanie poczynaniami rodziny, skrupulatnym baczeniem na nią i zwracaniem jej
trwożliwej uwagi na swoje zadry w nosie.

Troska o utrzymanie prowizorycznego spokoju w domowym rumowisku, o
zachowanie konwenansowego ładu we własnych sumieniach, zmusza ich do
intryganckiego wysiłku, do wyzywania losu na udeptaną ziemię, do demonstrowania,
udawania czułości, roztaczania opieki, drapieżnej wobec bliźnich, a zgodnej z ich
intencjami, skłania ich do postępowania namaszczonego tradycyjnym obyczajem,
obyczajem mówiącym o celach uświęconych przez środki.
Przyzwyczajeni są do lawirowania obok istotnych spraw, do unikania kłopotliwej
prawdy; tańczą na linie z “litościwej komedii” , a ich spolegliwa gimnastyka wśród
pozorów, przychodzi im bez trudu. Aczkolwiek przychodzi na krótko, bo gdy
zaprzęgają do swoich karawaniarskich spisków osoby postronne i ledwie
symbolicznie związane z tragedią, a to dalekich ziomków skrobiących uspokajające,
ocenzurowane troską, podtykane Mamie listy od ukochanego syna, a to lakoniczne
faramuszki nadchodzące z rzekomej Brazylii, a to narzeczoną nieboszczyka
odprawiającą rytualne dyżury przy niedoszłej teściowej - nieubłagany czas sprawia
im psikusa: okazuje się mianowicie, że tak misternie, cienkim nićmi szyte
kombinacje, już dawno temu zostały odkryte przez Mamę i już dawno mogli jej
wyjawić to, o czym od początku wiedziała.

*

W ostatnim zdaniu opowiadania "Wszyscy kochamy Glendę", Cortazar stwierdza:
“nie można zostać zdjętym z krzyża i zachować życie”. Dlatego tytułowa postać,
filmowa, niepotrzebnie żywa aktorka, musi umrzeć, bo jej sztuczny, wyidealizowany
portret, nie pasuje do przyjętych reguł fikcji; jest niezgodny z ideałem. Tak też jest w
opowiadaniu "Instrukcje dla Johna Howella". Pisarz sprowadza całą rzecz do
absurdu: mówi, że uwolnienie się spod presji podjętej gry w udawanie, są to mrzonki,
że decydując się na wybraną, trzeba być jej świadomym; od szaroburej egzystencji
nie ma ułaskawienia: jest ona obowiązkiem przypisanym do komfortu naszej
obecności.

Lot nad kukułczym gniazdem
Najpierw zobaczyłem film i wywarł on na mnie ogromne wrażenie. Potem byłem w
teatrze, na spektaklu w Teatrze Powszechnym z udziałem Wojciecha Pszoniaka w
roli McMurphy'ego. A na ostatku przeczytałem książkę.
O ile film bardzo mi się podobał, to przedstawienie teatralne, mimo koncertowej gry
aktorów i doskonałej reżyserii, już mniej. Ale po lekturze książki stwierdziłem, że ani
film, ani teatr, nie umywają się do bogactwa pierwowzoru. Być może z powodu
narratora tego dzieła, Metysa Bromdena, postaci ukazanej w filmie szczątkowo, a
kluczowej dla książki.
Zwalisty Indianin, Wódz Bromden opowiada o „kombinacie”, miejscu w którym
przebywa, miejscu przeznaczonym dla ludzi wątłego usposobienia. Mówi o
zakompleksionych,

skonstruowanych

z

plasteliny

przeciętniakach

usiłujących

dostroić się do tak zwanej większości. Twierdzi, że jest jednym z nich. Nauczony, że
aby przetrwać w świecie skonstruowanym przez drani, należy udawać innego, niż się
jest, staje się dla pozostałych – nieszkodliwy; udaje głuchoniemego.
Z premedytacją, skutecznie i od lat wyprowadza w pole mieszkańców i personel.
Chroni się za portierą niewidzialności; choć widzi wszystko i wszystko rozumie, to z
nikim nie dzieli się posiadaną wiedzą. Nie dzieli się nią do czasu, gdy na oddziale
zjawia się McMurphy. Wódz obdarza go zaufaniem, zdradza się, odsłania przed nim:
zdziera dotychczasową maskę nieporadnego słabeusza i odnajduje się w sobie. Ale

tylko McMurphemu pokazuje, kim jest naprawdę. Pozostałych boi się nadal, dalej jest
wobec nich powściągliwy i lękliwy.
Rzecz dzieje się na oddziale zamkniętym szpitala psychiatrycznego. Do wnętrza tego
piekła, do „domu odnowy psychicznej”, krokiem nonszalanckim i pogardliwym
przybywa nowy pacjent, McMurphy. To człowiek nieprzeżarty obłudą, odporny na
hipokryzję, sybaryta i szuler, z czym się zresztą nie kryje; nie daje się wepchnąć do
psychoterapeutycznego towarzystwa wzajemnej adoracji.
W pierwszych rozdziałach tego utworu jest nieprzepisowo rezolutny, krzykliwie
radosny i egoistycznie narowisty. A zwłaszcza (co personel pielęgniarski doprowadza
do wściekłości) – zdrowszy psychicznie od tych, którzy go chcą kurować. Dlatego od
pierwszej chwili pobytu w tym miejscu drażni ludzi przyzwyczajonych do regularnej,
usystematyzowanej wegetacji. Ale nie tylko drażni, bo skupia na sobie uwagę,
zaciekawia i burzy ich stereotypowe nawyki do życia pod kloszem. A jednocześnie
intryguje swoją siłą niepokornego charakteru.
Z początku daje się zwieść landrynkowej atmosferze zakładu. Jest śmiały, tryska
trzpiotowatym

humorkiem,

nieskrępowaną,

złośliwą,

wisielczą

wesołością,

swobodnym traktowaniem samego siebie. Obce mu są uczone wywody tutejszych
pacjentów, krasomówcze tyrady mające wyjaśnić ich uniżone postępowanie, ich
mętne wątpliwości i jękliwe refleksje. Dla niego są to przywary, charakterologiczne
usterki prowadzące prosto w drapieżne objęcia tutejszych konowałów.
Ze wszystkiego i każdego żartuje, nikogo nie oszczędza; ostrze jego drwiny tnie z
taką samą bezwzględnością tych, co sprawiają wrażenie normalnych, jak i tych, co
nimi są tylko z nazwy, a że jest z niego facet, który z niejednego pudła chleb jadł,
trafia do psychiatrycznego klasztoru dla mentalnych umrzyków, duchowych
sztywniaków zanurzonych w rozgoryczonej medytacji o swoich niefartach, wadach,
kompleksach i pobyt swój traktuje jak dalszy ciąg swojej przygody; zabawy z życiem.
Trafia i od razu dowodzi swoim zachowaniem, że jest inny niż ci, z którymi go
ulokowano.

Ale drwiny stosowane przez McMurpy`ego, to złudzenie, pozór, sztuczka, dymna
zasłona i charakteryzacja; profilaktyczna ochrona przed atakami Siostry Ratched. A
także przed monotonią tutejszych zabiegów polegających na łamaniu cudzych
marzeń, na pacyfikowaniu pragnień odstających od tutejszych miar.
Za sobą ma mnóstwo wpadek, mrowie sądowych pomyłek i kryminalnych obertasów
z paragrafem w tle, surowo więc traktuje swoją egzystencję. Pozbawiony jest złudzeń
i wobec otaczającego świata nie ma naiwnych oczekiwań; ocenia go trzeźwo. Jego
główną bronią jest życiowa mądrość; wierzy jej bez zastrzeżeń: dysponuje własnym
doświadczeniem, prywatną skalą wartości.
Gdyby pokusić się o scharakteryzowanie go w kilku słowach, to trzeba by było
powiedzieć, że jego główną cechą jest – nieustanne zdziwienie. Dziwi się, że
pozostali pacjenci nie próbują protestować przeciw robieniu z nich durni. Że tak
ochoczo starają się nie przeciwstawiać swoim prześladowcom. Dziwi go bzdurny
regulamin tej psychiatrycznej latryny. A jeszcze bardziej się dziwi temu, że ci
„niepokalani winowajcy”, siedzą tu - dobrowolnie. I to siedzą od wielu lat, choć w
każdej chwili mogliby przestać narzekać na swój los, uciec stąd i wybrać się na
przechadzkę po prawdziwym życiu.
Mogliby, lecz nie chcą. Nie chcą? Raczej nie mają dokąd uciec. Boją się życia,
zmagań z jego problemami, nawet nie usiłują ich rozpoznać, bo tu, mimo wszystko,
są nie zagrożeni, uwolnieni od paraliżującego ciężaru rzeczywistości, od ponoszenia
odpowiedzialności za siebie, za rodzinę i potencjalne dzieci.
Zrazu prowadzi w pojedynkę swoją walkę o człowieczą godność i jest to walka
samotna, nieomal groteskowa, skazana na niepowodzenie. Wydarzenia rozgrywają
się w miejscu przeznaczonym naprawie ludzi społecznie uciążliwych. W miejscu
przeprowadzania kapitalnego remontu obyczajowego rozbrykania i sprawiania, by
zostali wyposażeni w kołtuńskie poglądy i uniżone kręgosłupy. Ponieważ tylko tacy
są tolerowani przez społeczną maszynerię zwaną przez narratora tego dzieła „systemem”, „układem”, „kombinatem”.

Władzę w nim sprawuje koszmarna i samowładna monarchini, siostra Mildred
Ratched.

Jest starą,

pruderyjną,

wojskową

pielęgniarką przystosowaną

do

rygorystycznego przestrzegania regulaminu. Jako wcielenie koniunkturalizmu i
wyrachowania, od wielu lat pełni funkcję „miłej osoby”. Na każdym kroku podkreśla,
że ma usposobienie łagodne, a wnętrze - człowieka niekonfliktowego; kto jej nie zna,
daje się nabrać na manifestowaną przez nią uprzejmość.
W istocie była osobą niszczącą w zarodku każdy przejaw indywidualizmu. Siostra
Ratched, czarująca sekutnica o wdzięku irygatora, panowała w szpitalu od dawna,
uwielbiała wpędzać ludzi w poczucie winy, w monstrualny wstyd. Była w tym perfidną
rutyniarą, drętwą specjalistką od prowokowania awantur i sterowania nimi,
fachowcem od wprowadzania zamętu, niepokoju, insynuacji, mówienia nie wprost.
Pod jej kierownictwem pacjenci wzajemnie się kaleczyli, nawzajem frymarczyli swoją
i cudzą psychiką; pod jej rządami tkwili w swoich wyrzutach sumienia.
Jej celem jest ograniczenie ludzkiej samodzielności, uzależnienie, podporządkowanie
ich od jej woli, skazanie ich na bezradność, zaszczepienie w nich obezwładniającej
niemocy i dokuczliwego poczucia winy, przeciwstawienie się ich zorganizowanemu,
etycznemu barbarzyństwu. Jej celem jest styranizowanie ich zgodą na marazm,
stłamszenie ich przyzwoleniem na prostrację tłumaczoną przez strach, zwierzęcą
obawę przed ryzykiem zwyczajnego istnienia.
Domaga się od nich furiackiego manifestowania skruchy i jęczących zwierzeń.
Dlatego organizuje psychoterapeutyczne sabaty z marionetkowym udziałem lekarza
prowadzącego oddział (lekarz, „mały człowieczek w binoklach”, szefował temu
oddziałowi zaledwie symbolicznie, ponieważ na jego czele musiało figurować jakieś
popychadło z naukowym tytułem, a ekspertem od kiereszowania chorymi
pozostawała Naczelna Wywłoka, Wielka Siostra Mildred).
Siostra Mildred prowadzi oddział w sposób apodyktyczny i niepodzielny. Nielitościwa
i bezwzględna, pewna swojej nieograniczonej potęgi, nakazuje pacjentom i
podwładnym ścisłe przestrzeganie postanowień regulaminu. Ale trzęsie nie tylko
chorymi i niższym personelem: skutecznie wpływa na decyzje lekarzy; od wszystkich
wymaga dosłownego respektowania zwyczajów ustanowionych przez nią. Przepisy

jednak były oderwane od konkretnych sytuacji. Przeważnie martwe i absurdalne: nie
miały ułatwiać pacjentom życia, ale przeciwnie - komplikować.
Trudności związane z regulaminem są dla Siostry Ratched elementem gry,
emocjonalnymi igraszkami z lokatorami tej siedziby, wynikiem rywalizacji z innymi
ludźmi i nieokiełznanej chęci triumfalnego postawienia na swoim.
Mieszkańców traktuje niejednakowo. Jedni stanowią wdzięczne obiekty do
strofowania, wytykania palcem i pouczania, zaś innych nie dostrzega: w niczym jej
nie zagrażają. Niewidoczni i nieobecni duchem, wegetują na uboczu istotnych
zdarzeń, pokątnie należą do warzywnego świata rześkich nieboszczyków.
Regulamin, groteskowe nakazy, zakazy i absurdalne wymogi, są ceną ich marnej
wegetacji, kosztem ich schronienia przed złowrogim, otaczającym światem. Świat
zewnętrzny jest im nieprzyjazny; wolą tkwić w swoich urojeniach i kompleksach,
zabobonach i trwożliwych zapatrywaniach, aniżeli stawić mu czoła. Wolą istnieć pod
kloszem, poddać się dyrektywom określonym przez „kombinat”, ulec im, nosić
umowną etykietkę świra.

*
Rytm, język, układ zdań, stylistyczny rozmach i błyskotliwość, wszystko, co mnie
zachęciło do przeczytania tego utworu, znalazłem w nim i stał się dla mnie ważny.
Lecz to, co było w nim najistotniejsze, określiłbym jako „przesłanie”. A przesłaniem
jest brak zgody na moralne stereotypy. Sprzeciw wobec nieautentycznych postaw
ludzkiego postępowania. To starcie ze złem wystrojonym w oportunistyczne szaty
dobra. Odwieczny bunt: pojedynek dobra z poczuciem wszechobecności zła.
Bezkrwawy bój. Walka człowieczej przyzwoitości z resztkami odwagi. Nieustanne
zmaganie się z etycznym systemem nakazów i zakazów. Z regułami poprawnego
postępowania.
W bohaterach tej powieści drzemią zasady wyuczone w trakcie tresury społecznej.
Lecz choć w uśpieniu, to żyją w nich nadal i jakkolwiek są ukryte w zakamarkach

zaszczutych dusz, to niekiedy postaci te stawiają opór, buntują się wreszcie i chcą
istnieć samodzielnie.
Według autora, człowiek godzi się ze swoim losem, a jednocześnie sprzeciwia mu
się; gdy los zaczyna mu dokuczać, gotów jest podjąć z nim walkę. I niekiedy zmienia
ją w zwycięstwo skierowane przeciw reakcjom na przerażającą rzeczywistość. Tak
jak dzieje się to w trakcie jednej ze znamiennych scen, w symbolicznym momencie
zderzenia wątłych sił McMurpy`ego z olbrzymią konsolą, z próbą jej udźwignięcia, z
próbą

co
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na

niepowodzenie, a jednak, wbrew tym oczywistościom - podjętą. Bo nie chodziło w
niej o podniesienie ciężaru przekraczającego fizyczne możliwości bohatera, lecz o
podjęcie wyzwania, o to, że już samo istnienie niepotrzebnego ciężaru stanowiło dla
niego obrazę, zniewagę, prowokowało do buntu i manifestowania protestu. Konsola
to zaledwie beletrystyczna figura, uosobienie banalnej przeszkody w realizacji
nadrzędnego celu, jakim było zapoczątkowanie oporu i buntu mieszkańców wobec
rządów Wielkiej Siostry.
I w tej oto dekoracji rozgrywa się dramat. Nie mam zamiaru streszczać powieści.
Pragnę tylko zachęcić do jej lektury. Kto chce, niech sam sobie poszuka dalszego
ciągu. Choćby po to, by wiedzieć, czego można oczekiwać od mistrzów pióra.

Kuglarz zwany Molierem (1622-1673)
Właściwe nazwisko: Jean Baptiste Poquelin. Początki: odbywa studia prawnicze i
otrzymuje tytuł licencjata. Po ojcu obejmuje urząd tapicera królewskiego, lecz szybko
zrzeka się go, by całkowicie poświęcić się teatrowi. W 1645 wyrusza z wędrowną
trupą rodziny Bejartów w objazd prowincji. W 1658 wraca z nią do Paryża, gdzie
sztuką Pocieszne wykwintnisie (1659) napisaną pod scenicznym pseudonimem
Molier zdobywa sławę i zyskuje poparcie Ludwika XIV. Na jego królewskim dworze
jest dyrektorem teatru.

*

Podobnie jak Hans Christian Andersen, zasłynął w Historii Literatury nie w tej
dziedzinie, w której liczył na sukces. Andersen sądził, że unieśmiertelni go poezja,
natomiast Bajki i Baśnie traktował z lekceważeniem. Molier chciał być tragikiem i był
przez długi czas przekonany, że nadaje się do odtwarzania takich właśnie ról. Nie
mógł jednak pojąć powściągliwych reakcji widowni chodzącej na przedstawienia z
jego udziałem. Te zaś wiązały się z faktem, że nie miał odpowiednich warunków
fizycznych do uprawiania tego zawodu. Wypływa z tego jasny wniosek: twórca nie
jest obiektywny w sądach na swój temat.

*
Zdecydowanie lepszy oddźwięk budziły jego występy w komediach. Tu defekty (np.
jąkanie) stawały się zaletami. Wzbudzał śmiech, a na spektakle z jego udziałem
publika waliła drzwiami i oknami. Widząc zaś powodzenie, jakim cieszyły się tego
rodzaju utwory, częściej zaczął tworzyć własne. Lecz im więcej ich pisał, tym więcej
miał wrogów: z każdą nową komedią powiększał się krąg „zaprzyjaźnionych
nieprzyjaciół”.
We wszystkich dziełach portretował ludzkie wady. Przyznawał jednostce prawo do
swobodnego rozwoju, z tym wszakże zastrzeżeniem, że swoboda ta musi być
podporządkowana wymogom życia w społeczeństwie.

*
Według Boya Mizantrop jest – obok Świętoszka – najlepszym utworem w dorobku
Moliera, gdyż obnaża wzgardę światowców wobec jednostek uczciwych i
prostolinijnych. Jest to równocześnie najbardziej osobiste przedstawienie tego
autora. Jako rodzaj filozoficznego traktatu o naturze ludzkiej i kruchości ideałów
wobec życia, stanowi dzieło o wiele bardziej skomplikowane niż inne komedie
Moliera. W tym niezwykłym utworze mamy do czynienia z mozaiką psychologiczną;
wywodzi się ono z wewnętrznych przeżyć autora, rozterek i doznań związanych z

ostrymi atakami „przyzwoitych insektów”, z niewybrednymi i zawistnymi kpinami na
temat wieku jego młodej żony (żona Moliera zagrała Celimenę!).
Główny bohater, Alcest, ma dwa oblicza: prywatne i „na wynos”. Prywatnie jest
emfatycznym zgorzknialcem, na zewnątrz – śmiesznie łzawą mendą, ze swoimi
zasadami i usposobieniem niezdolny jest żyć w społeczeństwie, lecz na nieszczęście
zakochuje się w istocie będącej obrazem skaz tego świata. W powierzchownej,
błyskotliwej, zalotnej Celimenie, dwudziestoletniej wdowie, trzpiotce, kokietce i
snobce.
W rezultacie dumny i drażliwy Alcest jest wodzony przez nią na emocjonalnej smyczy
i musi znosić wokół siebie rzeszę jej adoratorów. Alcest, tytułowy Mizantrop,
zamożny szlachcic otoczony szacunkiem mężczyzn i mający powodzenie u kobiet,
ma naturę „dwuznacznie szlachetną”, posiada więc „charakterologiczne felery”.
Sprawia to, że jest człowiekiem budzącym – prócz wesołości – współczucie i
zadumę: odznacza się szczerością, bezpośredniością, prostotą i dobrocią, a zarazem
żywi do ludzi uczucie niechęci i jest wobec nich zgryźliwy.
Przede wszystkim zaś – jest niezłomny w kwestii chwiejnych zasad. Co chwilę
zmienia psychiczne upierzenie: jego stałość przechodzi w upór, godność w
bezpodstawną dumę, prawdomówność w nonszalancki brak delikatności. Gdy sobie
uświadamia swoje przywary: pychę, nieustępliwość, doktrynerstwo, brak krytycyzmu
wobec siebie, jest na tyle „rozgoryczony światem”, by postanowić uciec „na pustynię”,
„gdzie uczciwym człowiekiem być nikt mu nie wzbroni”.

*
Molier nie oszczędzał nikogo. Atakował ówczesną medycynę, a zwłaszcza
pseudouczonych lekarzy (Lekarz mimo woli – 1666 i Chory z urojenia – 1673),
wyśmiewał napuszone mody towarzyskie (Pocieszne wykwintnisie), drwił z
moralności opartej na ślepym posłuszeństwie i niewiedzy (Szkoła żon – 1662),
piętnował snobizm i parweniuszostwo (Mieszczanin szlachcicem – 1670). Jednak
najmocniej objawił talent do zrażania ludzi wpływowych, stawiając pod pręgierzem
religijnych obłudników (Świętoszek).

Dramat powstał w 1661 roku, zaś wystawiono go po raz pierwszy w 1664 roku.
Premierze towarzyszyły skandal i protest szlachty, mieszczan i dostojników
kościelnych. Sztuka, w treści stanowiąca szyderstwo z hipokryzji, w rzeczywistości
mierzyła w istotę etyki i moralności katolickiej, które, głosząc hasła sprzeczne z
naturą, sprzyjały szerzeniu się dwulicowości i zakłamania.
Bohaterem dzieła jest Tartuffe, pobożniś, wcielenie obłudy i sprytu, który
wykorzystując naiwność Orgona, poczciwego mieszczanina, przejmuje rządy w jego
domu. Nakazując innym post, sam niczego sobie nie odmawia; piętnując przejawy
nieprzyzwoitości (zbyt duży dekolt służącej), zaleca się do żony swojego
dobroczyńcy. Zdemaskowany, nie waha się złożyć donosu na Orgona i przejąć jego
majątku, który ten, zaślepiony pobożnością świętoszka, nieopatrznie mu zapisał.
Sukcesy Tartuffe’a kończą się z chwilą aresztowania go na mocy nakazu
królewskiego jako poszukiwanego przestępcy. Postać tytułowego bohatera, który pod
zasłoną dewocji dopuszczał się najróżniejszych nadużyć, stała się uniwersalnym
symbolem hipokryzji. Dopiero po wielu odwołaniach, perswazjach i autorskich
przeróbkach, arcydzieło ujrzało światło dzienne.
Powiedzieć więc można, że uparty charakter Moliera odniósł zwycięstwo. Ale chyba
nie
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w
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obowiązujących konwenansów i obyczajowego oportunizmu, rozpowszechnionych
przesądów i religianctwa bez religii, geniusz walczący w pojedynkę z tymi zjawiskami
przypomina Herkulesa, którego oblazły krasnoludki.
Te kąśliwe żyjątka zemściły się na Molierze w sposób okrutny i małostkowy: gdy
umierał, ani jeden lekarz nie pofatygował się do niego z ratunkiem. A gdy umarł,
żaden ksiądz nie zgodził się na pochowanie w święconej ziemi; jak na aktora
przystało, skończył pod płotem.

Idée fixe
Mój pierwszy nauczyciel prozatorskiego rzemiosła, Jerzy Sulima-Kamiński powiadał,
że twórca NIE ISTNIEJE bez obsesji. Balzak moczył nogi w musztardzie i bawił się w
udawanie bogacza, Lowry miał delirkowe natchnienia i bez tego procentowego
paliwa nie tykał pióra, Bukowski to samo, Cortazar zbierał śmieci i obliczał, co
popadnie: ilość ludzi na przystanku, liczbę okien wychodzących na północ, Proust

sądził, że marnuje czas wieszając się u szlacheckich klamek, a wszyscy oni prócz
tego pisali.
Nie mnie sądzić, czy w tych ówczesnych durnych i chmurnych latach miałem
jakąkolwiek obsesję, ale teraz, u tak zwanego schyłku swojego życia, kręcą mnie
podróże po przeszłości; tak mi się porobiło, że naszła mnie gwałtowna ochota na
wspomnienia i zabrałem się za ich odwiedzanie.
Ludzie, którym zawdzięczam prozatorską egzystencję (a stało się to w ubiegłym
wieku, za Gierkowej omnipotencji, we wczesnych latach siedemdziesiątych przed
naszą erą), to np. niezapomniany Jerzy Sulima-Kamiński pracujący w bydgoskiej
rozgłośni, dokąd zanosiłem swoje teksty, przeważnie miniatury, humoreski,
parominutowe drobiazgi (już wtedy miałem trudności z większymi formami).
Gdy przychodziłem do redakcji i wręczałem panu Jerzemu wyelegantowane kartki
maszynopisu, rozpierała mnie duma, że oto daję mu do rąk ni niej ni więcej, tylko
arcydzieło. I na myśl, że płód mojej weny znajdzie się wkrótce na antenie, zatykało
mnie z emocji; uważałem się wtedy - jak najbardziej owszem - za bardzo
pierwszorzędnego geniusza. Ale mój sen o potędze trwał krótko, bo już następnego
dnia pan Kamiński oddał mi karteluszki. Że były moje, poznałem po nazwisku,
jedynych słowach nie podkreślonych czerwonym flamastrem; reszta popstrzona była
korektorskimi farfoclami.
Długo by gadać, jak mną trzęsło. Dość, że nie posiadałem się z oburzenia. Lecz że
choleryk ze mnie krótkodystansowy i prędko przechodzą mi wszelkie abominacje,
postanowiłem poprawić tudzież zmienić to, co w nich skrzypi. Tak uczyniwszy
zaniosłem poprawiony maszynopis do radia i znowu - po dniu oczekiwania otrzymałem go z powrotem. Tym razem zawierał mniej czerwonego, ale jeszcze za
sporo, więc gra w pucowanie trwała od nowa. Lecz za każdym moim następnym
podejściem było w nim coraz mniej byków. Prawdopodobnie z tej przyczyny
zacząłem odczuwać satysfakcję z niniejszej mordęgi, bo w końcu mój tekścik został
wyemitowany, a ja otrzymałem honorarium.
Tu wyjaśnię, że niegdyś był taki głupi zwyczaj płacenia autorowi za wykorzystanie
jego utworu. Zwyczaj ten aliści powędrował do bajek o złej czarownicy i tam gryzie

się w podogonie. Tak czy owak to otrzeźwiające doświadczenie z poprawkami
nauczyło mnie pokory i nieprzeceniania własnych, skromnych umiejętności.
Minęły lata. Z czasem tak nawykłem do sakramenckiej pracy nad tekstem i
szlifowania go PRZED pokazaniem, że anim się spostrzegł, jak był puszczany bez
zmian.
Między mną, a Jurkiem nie dochodziło do scysji. Nie było zresztą najmniejszych na to
szans: z autorytetami nie ma się co spierać, bo jaka to może być merytoryczna
dyskusja przedszkolaka z profesorem?
Początkowo łączyły nas relacje takie, jakie panują wśród mistrzów i uczniów,
niezobowiązujące, dalekie od przedwczesnej zażyłości czy natychmiastowego,
zamerykanizowanego przechodzenia na ty i spoufalania się na niby z poklepywaniem
po skoliozach. Jednak mimo tego, w miarę upływu wody w Brdzie nasze kontakty
zacieśniały się niepostrzeżenie i dopiero tuż przed jego śmiercią zostaliśmy
przyjaciółmi. Co pozwoliło mi zrozumieć, że przestałem być dla niego uczniem i
pasował mnie na literata.
Drugi, któremu zawdzięczam prasowy debiut, to Krzysztof Nowicki. Kiedy poznałem go
jakiś szmat czasu temu, był już monumentem. Nie tylko ze względu na
niestereotypową, dwumetrową figurę, ale z powodu swoich rozlicznych funkcji. Już
wtedy pracował w Faktach i Myślach, gazecie zaglądającej księżom pod sutannę. Był
ponad tego rodzaju problemy i małostkowe ploty. Zajmował się dramatopisarstwem,
prozą, poezją, był uznanym krytykiem literackim, miał swoje ogólnopolskie telewizyjne
okienko z omówieniami istotnych książek.
Przez wiele lat nie miałem pojęcia, że jest ode mnie starszy zaledwie o pięć lat.
Widywałem go często, a to na Alejach, a to w Empiku, lecz z racji dosyć luźnej
znajomości, no i mojego onieśmielenia, nigdy nie dochodziło do bezpośredniej
rozmowy. Z jednej strony wielkie i szpakowate chłopisko, a z drugiej groteskowy
kurdupel z tekstami o niepoważnych rozmiarach, czyli ja, kandydat na adepta. Lepiej
natomiast znałem Panią Danusię, jego przemiłą żonę nadaremnie uczącą mnie
matematyki, moją wychowawczynię z liceum dla zatwardziałych obiboków.

Gabriela Zapolska
W roku 1892, w liście do narzeczonej Stefan Żeromski napisał: „Gdybyś tu była i
widziała tę nagą głupotę, tę bezczelną podłość, to nadużycie słowa, tę pompę
idiotów, śmiałabyś się do rozpuku jak ja. Galicja – Kraków, to niewyczerpane źródło
humoru, to po prostu sam humor, potrzebujący opisu. Dokoła nędza, głód, ciemnota,
a ci w swoich kontuszach i kitach".
Ta rzeczywistość - okolica Dulskich, Daumów i Żelaznej - stała się celem obserwacji
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wyolbrzymiając rolę przeciwników, tropi ludzką dwulicowość zadając ciosy, które nie
mają odpowiednika co do siły i celności w literaturze polskiej, a nawet europejskiej
tego okresu.
Bez szerszych horyzontów politycznych, daleka od naukowej analizy społecznej,
błądząc nieraz w uogólnieniach, przejaskrawionych generalizacjach i płynnych
wnioskach, ta znakomita odkrywczyni emocjonalnych pokładów życia, umiała
wytropić najistotniejszą ułomność, słabość człowieczej duszy i poruszając się po
labiryntach naturalizmu, bić w nią piórem namiętnym, bo wyostrzonym przez irytację.
Maria Gabriela Śnieżko-Błocka z Korwin-Piotrowskich, 2° voto Janowska, znana w
literaturze pod pseudonimami: Józef Maskoff, Walery Tomicki. urodziła się we wsi
Podhajce na Wołyniu, w 1857 r. W r. 1921 została pochowana we Lwowie w Alei
Zasłużonych na Cmentarzu Łyczakowskim.
Jest dramatopisarką, uprawia też publicystyczną prozę, a w 1882 r., po zerwaniu z
rodziną i mężem, zostaje aktorką. Do roku 1900 występuje na scenach Krakowa, we
Lwowie, Poznaniu i w galicyjskich zespołach wędrownych. Wyjeżdża do Paryża. W
latach 1890-95 występuje m. in. w Theatre Libre w Paryżu u Antoine'a, a także gra
niewielkie role w teatrzykach bulwarowych. Po powrocie do kraju organizuje we
Lwowie, razem z drugim mężem, malarzem S. Janowskim, zespół teatralny, z którym
objeżdża Galicję (1904).
Związana z naturalizmem, ukazuje drastyczne strony etyki, narażając się na niełaskę
kół konserwatywnych i katolickich. Przedstawicielem tego nurtu niechęci wobec
pisarki jest Teodor Jeske-Choiński zarzucający jej lubieżność i ordynarność, rywal i

zarazem przyjaciel Sienkiewicza, autor przeszło trzydziestu historycznych powieści,
antysemita obwołany „heroldem oportunizmu”, twórca terminu POZYTYWIZM. Nic
dziwnego, gdyż wyrażała przeciwne poglądy: interesując się kulturą żydowską,
piętnowała antysemityzm, a zakłamany świat dbałości o zachowanie moralnych
pozorów budził w niej wstręt, toteż jako nazbyt przenikliwa obserwatorka ludzkich
postaw, była znienawidzona za ujawnianie tych mechanizmów
Wg utworów Zapolskiej zrealizowano m.in. filmy: Carewicz M. Fuchsa (1918),
Tamten W. Lenczewskiego (1921), O czym się nie mówi E. Puchalskiego w 1924 r. i
M. Krawicza w 1939 r., Policmajster Tagiejew J. Gardana (1929), Moralność pani
Dulskiej B. Niewolina.
Publikuje zbiory opowiadań - Akwarele (1885), książkę, która wywołuje zjadliwą
napaść literackiej krytyki, środowiskową agresję towarzyszącą odtąd całej jej
twórczości. W 1890 wydaje Z dziejów boleści a następnie cykl Menażeria ludzka
(1893). Potem powieści społeczno-obyczajowe, np.: Kaśka Kariatyda (w Przeglądzie
Tygodniowym na przestrzeni lat 1885-1886, a wydanie książkowe w 1888 r.),
Zaszumi las (1899), Sezonową miłość (tom 1-3, 1905) i jej kontynuację - Córka Tuśki
(1907).
Do jej najwybitniejszych utworów scenicznych należą komedie obyczajowe: Żabusia
(1897), Moralność pani Dulskiej (1906), Ich czworo (1907), Skiz (1908), Panna
Maliczewska (1910). Tę znakomitą sztukę, którą Boy uważał za stojącą wyżej od
„Moralności Pani Duskiej", oparła Zapolska na prawdziwych losach tysięcy
dziewcząt, które w jej epoce garnęły się do teatru.
O warunkach ich życia nieraz wspomina Zapolska w swoich felietonach: „Często
padał na plecy śnieg na scenie, a nie wiadomo było, co wieczorem kupić: - czy bułkę
czy naftę, aby się roli nauczyć... Trzeba niepospolitej znajomości swej własnej
godności aby nie zwątpić i nie upaść pod ciosami szyderstwa i nędzy". To były
wspomnienia wielkiej pisarki z czasów, gdy sama występowała w objazdowych
teatrzykach w Galicji.

Adolf Dygasiński pisze o autorce tak: Ileż ona odebrała kułaków, szturchańców za to,
że odważyła się pisać! Wątpić należy, czy w literaturze świata był kiedy wypadek,
aby kogoś równie sponiewierano na wszystkie strony. A jednak ona zwyciężyła!
Była artystką, o której Boy mówi, że zrobiła więcej w polskiej dramaturgii niż całe
zastępy mężczyzn. A w swojej pracy „Polska Komedia Ludzka” stwierdza: „Wstyd
powiedzieć, ale ze wszystkich naszych współczesnych komediopisarzy, ta baba ma
może najbardziej męski chwyt, największą zdolność spojrzenia, najdalej posuniętą
ekonomię scenicznego wyrazu i gestu. Od początku do końca, każde słowo jest
potrzebne, każde jest na swoim miejscu, każde niesie; nie licząc tych – a jest ich bez
liku, które iskrzą się samorodnym, nieodpartym dowcipem”. (Flirt z Melpomeną)
Nazwana przez niego „żandarmem w spódnicy”, zajmowała się w swoich utworach
demaskowaniem obłudy, walczyła z filisterskimi obyczajami ładującymi ludzki ród w
podwójną, kołtuńską przyzwoitość; czy to poprzez dzieła przeznaczone scenie, czy w
opowiadaniach, nowelach lub powieściach, tępiła wszelkie zjawiska związane z
niesprawiedliwością. Rozprawiała się szczególnie z krzywdzącym traktowaniem
kobiet. Kobiet upadłych z winy biedy, z przyczyn finansowych niedostatków, a nie z
powodu złego prowadzenia. Przymuszonych społecznymi warunkami do uprawiania
duchowej prostytucji, do lawirowania wśród zawsze złych wyborów.
W opisywanych przez Zapolską czasach istniał wyraźny dwupodział moralny; ten, co
legitymował się lada kamienicą, był automatycznie lepszy od tego, kto był w owej
posesji dozorcą, służącym, kapitałowym pariasem: właściciel, posiadacz, surowo
recenzował uczynki ludzi spoza kręgu jego materialnej kondycji. A osądzał,
posługując się drobnomieszczańskimi probierzami zamożności: dokonywał ocen z
wyniosłego, pogardliwego punktu widzenia swoich srebrnych zastaw i złotych
sedesów.

Subiektywnie o Gombrowiczu

Sztuka jest arystokratyczna do szpiku kości,
jak książę krwi. Jest zaprzeczeniem równości i
uwielbieniem wyższości. Jest sprawą talentu,
czy

nawet geniuszu, czyli nadrzędności,

wybitności, jedyności, jest także surowym
hierarchizowaniem wartości, okrucieństwem w
stosunku do tego co pospolite, wybieraniem i
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niezastąpione, jest wreszcie pielęgnowaniem
osobowości, oryginalności, indywidualności.
Dziennik, 1960

Zacznę od cytatu: Poniedziałek – ja, wtorek – ja, środa – ja, czwartek – ja. Kiedy
przeczytałem te słowa, odrzuciło mnie od czytania Dzienników na lata. I nie tylko od
nich, bo pozostałe utwory dawno już skreśliłem. Szczególnie Ferdydurke, dzieło
lekturowe, a więc z góry skazane na brak mojego zainteresowania.
Megaloman, zadurzony w sobie histeryk, stwierdziłem. Co taki zarozumialec może mi
przekazać, czego nauczyć? Toteż nie znając dzieł autora Pornografii, potrafiłem mieć
o nim stanowczo paskudne mniemanie.
Ale wkroczyłem w następny etap i wygięło mnie w drugą stronę: poszedłem po rozum
do głowy. Że zaś miałem do niej daleko, zajęło mi kęs czasu, nim odkryłem:
Dzienniki po czytaniu są mądrzejsze niż przed, a mania wielkości ich autora, to
sposób

artysty

na

osobne

istnienie,

jego

zmyłkowy

makijaż,

ochronna

charakteryzacja, psychologiczna farbka, odizolowanie od zewnętrznego świata i
rozmyślna poza. Ukartowana, gdyż na każdym kroku podkreślał, że warunkami
artyzmu są samotność i wyrzeczenie; wyzwolenie dokonuje się przez uwolnienie
wszystkich cech obecnych w artyście.
Psychologiczny zabieg polegający na uzewnętrznianiu i wyolbrzymianiu własnych
wad i słabości, świadome, niejednokrotnie bolesne eksperymentowanie na sobie,
było dla niego niczym więcej, jak zbieraniem i wykorzystywaniem do pisania tak
zgromadzonych doświadczeń. Jeżeli się o tym nie wie, łatwo można uznać

Gombrowicza za kabotyna, pyszałka lub snoba. Łatwo dać się nabrać na jego
pozerstwa i zgrywne miny.
Artysta bywa nim wtedy, gdy jest sobą i tworzy tylko poprzez siebie; wówczas jest
autentyczny, niezakłamany, wolny i wyzwolony od nacisku otoczenia. Wówczas ma
własny filtr osobowościowy, który wykształca w nim i narzuca mu indywidualny styl
wypowiedzi.
Styl, to człowiek, a człowiek ulega nieprzerwanemu formatowaniu przez los.
Bezustannemu dostosowywaniu własnej twarzy do zmiennych okoliczności. Styl, to
jego siła woli; jeśli na dodatek jest artystą, broni się przed atakiem osaczających go
ról. Społecznych, egzystencjalnych, kulturowych. Broni się wszczepiając sobie w
twarz odpowiednie grymasy, akuratne wyglądy i stosowne maski.
Używa poprawnych min, by nie dać się zaprząc do chodzenia w stadzie, po
wytyczonych ścieżkach, do bycia idealnie, wzorowo, pedantycznie porządnym,
opłukanym z wad i ulizanych postaw, nie chce poruszać się po świecie w sposób
kostyczny, pryncypialny, w dętych anturażach. Woli być sobą, bo bycie sobą, bycie
rozpoznawalnym

JA,

to

wstęp

do

bycia

artystą:

razem

z

nieznośnym

dobrodziejstwem inwentarza.
Nie jest kopistą artystycznej wypowiedzi, nie fabrykuje więc swoich tekstów według
pigularskich, matematycznych, przesadnie semiotycznych recept. Nie pisze na
obstalunek, dyspozycyjnym i skwapliwym piórem. Tworzy sobą, bo, jak mawiał
Flaubert: Pani Bovary, to ja.
Jest sobą, człowiekiem indywidualnym pojedynczym, czyli kwintesencją uczciwości
swoich zdań. Nieoczyszczonym z kompleksów, skaz i zalet. Urazów czy
śmiesznostek nawet. I dopiero wtedy ma przekonanie: jest artystą całkowitym. A
ponieważ wszystkie wymienione tu właściwości są składowymi częściami artystyarystokraty, to skumulowane w jedną, przepuszczone przez jego osobowościowy,
nieszablonowy filtr, oferują nam, zjadaczom codziennego chleba, teksty godne miana
arcydzieł.
Niestety, wedle słów Gombrowicza, artystów piszących sobą, jest niewielu.
Nielicznych stać bowiem na niewymuskaną odwagę pisania pod prąd, wbrew
utartym, stadnym gustom, na przekór grupowym, ufryzowanym umowom i

przyzwyczajeniom do usypiającej sztampy; mechaniczna poetyka współczesnego
pisania poprawnościowego spowodowała, że artystą jest teraz każdy, kto posiadł
gładką umiejętność posługiwania się gramatyką i zdał przyspieszony kurs
ortograficznego prawa jazdy.
Nie brak im zadatków na wielkość, ale potencjalny talent utyka im w szczerbach
odwagi katońskiego bycia sobą. Paprochowy talent doskwiera wycieńczoną
oryginalnością. Prześladuje ledwo pełgającą Iskrą Bożą. Lękliwi, zawistni, literacko
nierozbudzeni, bez wewnętrznego żaru, poloru i uargumentowanej charyzmy,
obdarzeni małostkowością i przedwczesnym wytryskiem pychy, zaludniają awaryjny
Parnas dla artystycznych, śniętych krów.
Poglądy Gombrowicza na sztukę są więc mocno krzywdzące. Lecz artysta jest
usprawiedliwiony okolicznościami, które skłaniają go do ferowania tak radykalnych
wyroków.
Usprawiedliwieniem tym jest jego emigracja [Od 1938 roku gości poza krajem. W
Argentynie zastaje go II Wojna Światowa i już nigdy nie wraca do Polski (umiera we
Francji w 1969 roku)]. Opuszczenie i samotność, nietolerancja i brak zrozumienia
wśród pisarskiej braci sprawiają, iż jego reakcje na wiadomości o książkach i
artykułach pojawiających się w PRL, są niezasłużone, podyktowane goryczą i na
wyrost.
Zresztą powstała po wojnie karykatura kraju zniechęcała raczej, aniżeli kusiła do
powrotu. Przed wojną mówiło się o nim. Czasem w superlatywach, czasem z
kompletną

nieznajomością

rzeczy,

ale

choć

kontrowersyjny

i

sprawiający

recenzentom kłopoty, to przecież był publikowany, wydawany, dyskutowany.
Natomiast w Kraju Pampasów zaczyna od zera; przekształca się z autora głośnej
powieści Ferdydurke w nieznanego, początkującego debiutanta na literackim
dorobku i powoli wyrabia sobie markę: pisze felietony, eseje recenzje do tamtejszej
prasy.
Pragnie w dalszym ciągu uczestniczyć w życiu literackim jednak przygnębia go myśl,
że gdzie by nie zabrał głosu lub czego by nie napisał, wszędzie i zawsze będzie
uważany za obcego. Za natręta i hermetycznego dziwaka oddalonego od
rzeczywistości, któremu roi się, że jest rozumiany. Obcy tam, skąd wyjechał,
nietutejszy tu, dokąd go przywiało, nie może sobie znaleźć miejsca. Przygnębia i

zasmuca, bo w Ameryce Południowej nie istnieje tak, jak by na to zasługiwał. Bo w
PRL jest na indeksie, sekowany zarówno przez wielkich jak i maluczkich. Uparcie
pracuje nad sobą i wreszcie dobija się uznania. Lecz jako znerwicowany duch, nie
cierpi ustabilizowania: nudzi go tutejsza martwota artystycznego środowiska, zatem
wyjeżdża do Francji. Bo we Francji znowu zaczyna od początku: znowu pisze
felietony, eseje, recenzje, znowu ogłasza i wystawia dramaty, a także kontynuuje
Dziennik, którego emisją zajmuje się Radio Wolna Europa.

*
Parę lat temu czytałem „Dzienniki" Gombrowicza, aż mi
uszy się trzęsły. Chłonąłem i topiłem się w nich. Cały czas
myślałem z rozpaczą, dlaczego dobry Bóg nie obdarzał
każdej

generacji

polskiej

przynajmniej

trzema

Gombrowiczami. Dlaczego tak mało cugów, wiatrów, trąb
powietrznych, piorunów kulistych pod naszym niebem
intelektualnym? Dlaczego tam świeci zawsze zapyziałe,
anemiczne, słabo grzejące słoneczko z elementarzy?
Słoneczko, które grzeje słabo wierzby przydrożne,
kościółek drewniany, rannego ułana, siejącą rutkę pannę i
dobrego pana starostę? Więc żarłem tego Gombrowicza i
oczy wyłaziły mi z orbit.
Kochałem tego Gombrowicza, kabotyńskiego Michała
Archanioła z mieczem szyderstwa w dłoni, co ganiał
polskich

kabotynów

po

polskim

niebie.

Tak

się

zachwyciłem, że w stanie kataleptycznym runąłem na
jego powieści i dramaty. Ale tam jakoś odpadłem.
Zamiast flaków, bebechów, gotującej się krwi, znalazłem
zimną laubzegę. Usłyszałem cichy poświst laubzegi
wypiłowującej popisowe wzory. Nie, nie, Boże broń, nie
szargam wielkiego świętego Szargacza. Chcę tylko
doradzić: czytajcie najpierw jego prozę, a dopiero później,
jak najpóźniej, może przed samą śmiercią sięgnijcie po
Dzienniki.
On pierwszy kolnął w zadek Wielkiego Kabotyna. On nam
wyrysował tę postać, jak w policyjnym liście gończym
rysuje się domniemany portret przestępcy. On pierwszy
Przeciął i wypuścił cysternę złej krwi i chorobotwórczej
flegmy. On wywabił z niewidzialności tę żałosną figurkę z
krakuską i pawim piórem na głowie.
T. Konwicki, „Kalendarz i klepsydra”

Argentyna, w której po prawie dwudziestu latach dochrapał się jako takiej akceptacji i
względnej popularności, zaczyna go mierzić; za wiele czasu upłynęło od pierwszego,
ośmioletniego

okresu

biedowania,

głodowania,

pomieszkiwania

w

pokojach

umeblowanych nędzą. Dosyć ma też następnych siedmiu lat urzędniczej stabilizacji:
pracy w banku i życia na obczyźnie, wegetowania pozbawionego celu, rozpaczy
poznawania ludzi, których nie interesował i którzy jego nie fascynowali.

Pogardza

tamtejszą

emigracyjną

konserwą,

zapyziałymi

polonusami

o

wielkopańskich manierach. Natrząsa się z niej. Z przyjemnością graniczącą z
udręczeniem. Nie cierpi miernych literatów o wyśrubowanych aspiracjach i
minimalnych zdolnościach. Stroni od wszelkich przejawów bombastyczności w
wykonaniu strasznych mieszczan. Od filistrów uzbrojonych w śmieszną godność,
perorujących o niczym.
Drażnią go ziemiańskie kasty, ich wzniosła parafiańszczyzna, monotematyczne,
infantylnie drętwe i jałowe dysputy o niegdysiejszych majątkach, genealogiach czy
przefujarzonym dostatku. Oprócz wspólnej niedoli: emigranckiego losu, nie łączy się
z nimi pod żadnym względem.
Wyalienowany jako

pisarz,

obarczony obsesją niszczenia

innych

literatów,

przymusem traktowania ich jak wrogów, targany walką z tysiącem własnych,
okolicznościowych twarzy, trzyma się młodych twórców, twórców in spe; na razie
wolnych od bakcyla rutyny i stereotypów.
Bytuje w środowisku ząbkujących artystów. Uchodzi wśród nich za proroka, guru,
niepośledniego wybitnego. Ale otoczenia te, choć początkowo bawią go i jakkolwiek
uwielbia je zaskakiwać, wpędzać w zażenowane konfuzje - są zbyt kołtuńskie i
zanadto prowincjonalne, za bardzo ekskluzywne, by mógł im aplikować ciągle ten
sam repertuar szokujących zwierzeń i obrazoburczych poglądów. Toteż przy
pierwszej nadarzającej się okazji wyjeżdża z Argentyny i w poszukiwaniu świeżej
krwi [nowej publiki] drałuje do kraju Sartre’a (dostaje roczne stypendium-zaproszenie
Fundacji Forda finansującej mu pobyt w Europie).
Rozpierany sprzecznymi spełnieniami, pragnie pójść szlakiem paryskich ulic, znaleźć
dom, w którym mieszkał za pierwszego pobytu, odświeżyć w sercu dawne drgnienia,
na żywo poznać Jerzego Giedrojcia i jego siedzibę w Maisons Laffitte, pogadać z
„Kotem”, wielkim admiratorem jego twórczości, o którym napisał: "Wszystkie wydania
moich dzieł w obcych językach powinny być opatrzone pieczątką 'dzięki
Jeleńskiemu'".
Dręczą go nostalgie, prześladują wspominki z czasu młodości, napadają mroczne
tęsknoty. Ale rychło się przekonuje, że pragnienia, którymi się żywił w onegdajszych
latach, gwiżdżą na rzeczywistość obecnych. Rychło więc stwierdza: magdalenka, to
mit. Konstatuje również: Paryż zepsiał, wydostojniał i zesztuczniał z kretesem. Pokrył

się patyną wieku. Słowem - stracił artystycznego ducha i obrósł w powagę, a
podczas jego nieobecności wszelkie tęsknoty - zmalały, straciły poprzednie
znaczenie i skurczyły się bezpowrotnie.
Lecz nie ulega rozczarowaniom. Nie podaje się obowiązującym modom na wyrażanie
podziwu. Jego zmienne nastroje nadal są konsekwentne: biorą się z humorzastej
miłości do przekory. Z namiętności do burzenia rutyn i podważania ich celów.
Francja

jest

wtedy

zauroczona

Proustem,

językowym

prestidigitatorem

i

wyobraźniową potęgą na zwolnieniu od zdrowia. Marcelem, do którego Gombrowicz
żywi ambiwalentne uczucia. Jak do wszystkiego zresztą, o czym się wypowiada; raz
eksploduje uwielbieniem i rozbuchanym entuzjazmem, mówi o nim z respektem,
podziwem i ekscytacją, a kiedy indziej - z demonstracyjną przekorą, rezerwą i
dystansem, jak gdyby uwziął się, by być bulwersantem, gorszycielem, skandalistą
pracującym w brązie. By nieść przed czytelnikiem kaganek otrzeźwienia. Raz przeto
jawi mu się Proust jako nieprzeciętny umysł, a innym razem – jako nieznośny
nadwrażliwiec szybujący poniżej swojego talentu.
Jak Proust, tak i Gombrowicz jest nieustannie zawiedziony. Sobą, swoim rzekomym
niedosytem talentu i nadmiernymi oczekiwaniami wobec niego. Niedosytem talentu
nakazującym mu przybierać „rekompensacyjny” wyraz twarzy i dostosować jej
mimikę do stwarzanych okoliczności. Talentu budowania legend uzasadniających
własną genialność. Przywdziewania wyniosłych, prawie bufonowatych póz mających
potwierdzić, że należą mu się hołdy, estymy i rewerencje.
W rzeczywistości stanowi zaprzeczenie buty. Śmiałości graniczącej z megalomanią;
próżność i pycha, były to cechy widoczne na zewnątrz. Charakterologiczne znaki
rozpoznawcze przeznaczone do użytku literackiej drobnicy. Podpuchy i ściemy
sprokurowane na rzecz beletrystycznego planktonu. Planktonu tarmoszonego
pragnieniami zrównania się z nim i prześcignięcia go w drodze na Parnas.
Kto dał się zbałamucić tym zewnętrznym cechom, ten uważał Gombrowicza za
przemądrzalca. Jednak autor Ferdydurke fanfaronem był nim tylko podczas
PROWOKACYJNEGO PISANIA: gdy opanowywał go polemiczny duch złośliwości.
Gdy nie mógł przestać, zwolnić i wyhamować.

Przeprowadzając liczne analizy cudzego usposobienia, dokonywał nieraz odkryć
niepochlebnych. Odkryć wartych zatajenia. Wstydliwych, oburzających i trudnych do
przełknięcia dla ludzi, którym poświęcał uwagę. Ale krytyczny temperament i
obsesyjna uczciwość wobec własnych przekonań, kazały mu publikować owe
rewelacje. W czym przypominał Stefana Kisielewskiego: też utytłanego w ogłaszanie
bezkompromisowych prawd.
Kiedy wiódł outsiderski przebyt w Argentynie, zapodziany wśród pampasowych
ostępów, gdy przeklinał ów kraj, szydził z niego i natrząsał się z jego towarzyskiego
blichtru, z maciupkiej literatury o słoniowatych pretensjach, czuł się na właściwym
miejscu: szydercy obdarzonego niewyczerpanymi zasobami cynizmu. Ironisty
walczącego z pospolitością. Ale kiedy go opuścił, zapragnął w nim być od nowa.
I odtąd Argentyna ma dla niego dwa oblicza.
Pierwsze pochodzi z Dziennika, niemal konfesyjnego utworu, w którym obnaża się w
sposób bezlitosny. Z którego wyłania się obraz człowieka zagubionego pośród
własnych

masek,

człowieka

o

sprzecznych

tożsamościach,

bezradnego

i

przerażonego tym, co o sobie naopowiadał, a czego już nie zdąży zdementować.
Tam znęca się nad nią niemiłosiernie. Tam też jednak maluje widoki miejsc, do
których wędruje słowami plastycznie ciepłymi, zdaniami wzruszająco poetyckimi i są
to pejzaże – majstersztyki.
A drugie, zawiera się w jego opowiadaniach Wędrówki po Argentynie, o których w
przedmowie mówi Zofia Chądzyńska: Ujawnia się w tych tekstach wiele cech, których
próżno by szukać gdzie indziej w jego twórczości: rodzaj czułości, szacunek dla
prostego człowieka.

Kisiel, jedyny taki weredyk
Pisać o pisarzu, to syzyfowe zadanie. Z reguły niewdzięczne, bo - stronnicze. Tym
bardziej o nim. O człowieku, który przez długie okresy życia był odsunięty od
publikowania swoich utworów literackich i kompozycji muzycznych, nad którym
ciążyła klątwa wzmożonej cenzury.
Truizmem jest powiedzenie, że co pisarz, to osobowość; niekiedy silna, niekiedy nie.
Są niezłomni, dysponujący odwagą cywilną, mający ugruntowane zapatrywania i są
ugodowcy, zamulacze, wsteczniacy posiadający paskudne przekonania, poglądy

uzależnione od wiaterków historii. Stefan Kisielewski należał do nieugiętych i płacił za
to wysoką cenę.
Jakiś czas temu radiowa Dwójka zaprezentowała jedną z jego pięciu powieści
(Widziane z góry). Nadano ją w wyśmienitej interpretacji Jerzego Stuhra. Podzielona
na 49 odcinków, stanowiła ucztę dla znękanych uszu. Jednak słuchając jej, nie
mogłem oprzeć się wrażeniu, że została stworzona w innym rytmie niż dzienniki, w
odcieniach nie tak nerwowych i radykalnych, a bardziej kontemplacyjnych. Autor
zdawał sobie sprawę: powieścią nie rządzi pośpiech.
Co

innego

dziennik,

emocjonalny,

skrótowy

zapis

faktów

i

spostrzeżeń

sporządzonych pod presją chwili, na gorąco, podczas codziennego użerania się z
partyjnymi matołami, w trakcie przymusowych randek z cenzurą, a co innego
powieść, gdzie można pozwolić sobie na szerszy oddech, głębsze zastanowienie,
opisowy

malunek

pejzażu,

psychologiczny

portret,

rozbudowę

atmosfery;

publicystyka, to streszczenie, a romans, to rozwinięcie.
Ale woli uprawiać publicystykę. W niej, a zwłaszcza w politycznych felietonach
dopatruje się dobrych stron swojego pisania. W nich dostrzega sens. Jednak wie, że
sens uprawiania publicystyki jest wtedy, gdy ma ona odbiorcę i autor może liczyć na
rezonans. A od czasu nazwania gomułkowskiej ekipy dyktaturą ciemniaków,
niszczono go prasowym milczeniem. Początkowo cenzurowały go partyjne
myszołowy, w późniejszym okresie do stada gnębicieli dołączyli bojaźliwi obrońcy
praworządności z Tygodnika Powszechnego.
Pisze zatem poza PRL, omijając polityczny parnas bęcwałów w walonkach, drukuje u
Giedrojcia, w zaciszu paryskiej Kultury, po zaściankowej prasie, w małonakładowych,
emigracyjnych gazetkach wydezynfekowanej z rzeczywistości PRL. Jest mało
słyszalny, a jeszcze mniej – rozumiany.
Z kim by nie gadał, wszędzie jest sam: traktowany z lekceważeniem przez przyjaciół
z opozycji, a przez wrogów z aparatu - jak niebezpieczny awanturnik na furiackich
papierach; obcy z powodu swojej przenikliwości, wypowiada i o jednych i drugich
sądy ostre, bezwzględne, budzące namiętny sprzeciw. I nie tylko o ludziach jest
złego zdania, bo i na temat państw wyraża się krytycznie: z uporem przechodzącym
w manię twierdzi, że Zachód jak zwykle nie rozumie Wschodu i jest wobec niego
nieustraszenie uległy.

Jego teksty nigdy nie są letnie, a zawsze kontrowersyjne. Przepojone polemicznym
żarem, pisane z ogniem, nie odnosiły spodziewanego skutku. Choć niekiedy jest to
ogień przygaszony nazbyt przedłużającym się stresem, rosnącym poczuciem klęski,
bezskutecznym mówieniem do głuchych, pisaniem w kagańcu, tłumaczeniem
ażurowym umysłom tej prawdy, że są zniewolone, trawione korozją pamięci.
Ma przygnębiające wrażenie daremności pisania, adresowania ich do ludzi
ogarniętych przez samonakręcające się psychozy, żyjących pośród obłudy,
przeinaczeń i zakłamanej historii, kreatur pogodzonych ze swoim egoizmem,
wegetujących z nawyku do śniętego spokoju, zadowalających się złudzeniami,
minimalną stabilizacją i kluczeniem pomiędzy świeczką, a ogarkiem.
Wtedy z Dzienników przebija gorycz, smutek niespełnienia. A także towarzyszy im
zwiększająca

się

świadomość

przemijania

lat

spędzonych

na

daremnym

OCZEKIWANIU. Na co? Choćby na społeczne refleksje i normalne życie, na
swobodę wypowiedzi, brak paszportowych dylematów czy zaspokojenie głodu
nieskrępowanych podróży.
Wtłoczony w duszną izolację, zmęczony szarpaniną z karłowatymi ludźmi, od których
zależał los jego publikacji, wieczny frustrat, sceptyk, cynik, ironista i pesymista w
jednej osobie, boleśnie odczuwa zmarnowany czas. Jako niespokojny, polemiczny,
niesforny duch i moralizator z powołania, stale popada w twórcze rozterki: broni się
przed krasomówczym hamletyzmem i jałowym pustosłowiem, a dostrzegając
śmieszność swojej sytuacji, kpinkuje z siebie, bo ma uczucie, iż jest jak skryba bez
pióra, inkaustu i kałamarza, muzyk bez słuchu i weny, krótko mówiąc: gaduła
ukarany milczeniem.
Ratuje się więc ucieczką w zjadliwy chichot ze wszystkich, którzy wrobili go w ten
pasztet. Chroni za parawanem szyderstwa. Opędza przed napadami wściekłości,
dostrzega absurd pisania do szuflady, chodzenia na kompromisy, tworzenia pod
pseudonimem, nonsens poruszania tematów zabronionych, ponieważ wie, że i tak
nie będzie mógł opublikować tego, co mu w duszy gra.
Na kartach Dzienników porusza temat własnej jesieni życia. Powraca do tego wątku
bardzo często, wręcz natrętnie, co jest w miarę zabawne, zważywszy, że o swojej
rychłej śmierci i starczej demencji mówi w wieku pięćdziesięciu siedmiu lat, a czeka
go jeszcze dwadzieścia wiosenek z dużym hakiem.

Dziennik jest dla czytelników niewyczerpaną kopalnią wiedzy o postaciach, z którymi
się spotyka. O ludziach reprezentujących różne dziedziny kultury. Muzykę, prozę,
poezję, filozofię, publicystykę. Mówi w nim o znanych i nieznanych wydarzeniach
przytaczając fakty z przemijającej epoki. Starczy wymienić kilku: Bacewicz,
Penderecki, Lutosławski, Miłosz, Kołakowski, Słonimski, Iwaszkiewicz, Putrament,
Gombrowicz, Bartoszewski, Gołubiew, Eile.
Jak umie, tak pisze, a że umie doskonale, to pisze z werwą, przekornie i błyskotliwie,
z miażdżącą inteligencją, nie patyczkując się doborem słów, nie stroniąc od
kolokwializmów, cytatów i przysłów, unikając ekwilibrystyki znaczeń; prosto z mostu.
Dzienniki powstają w ukryciu, w zeszytach, z myślą o późniejszej książce, o druku w
sprzyjających warunkach. I myśl ta jest motorem, siłą napędową tworzenia zapisu.
Jest też jedyną sposobnością pozostawienia po sobie świadectwa pełniejszego niż
doraźna, mocno ocenzurowana bazgranina w reżimowych gazetach, gdzie musi się
powściągać, ważyć słowa, mówić szyfrem.
Nie dlatego, by kogoś nie urazić, ale dlatego, by nie zamknąć sobie drogi do
dalszych wypowiedzi. Natomiast w dziennikach nazywanych przez niego żółciowymi,
pozwala sobie na swobodę ciętych sformułowań, puszcza się na hazard politycznych
spekulacji, intymność zwierzeń i nieskrępowane osądy. Częstokroć brutalne,
niezasłużone, szczere do przesady, sprawiające przykrość ludziom, z którymi ma na
co dzień do czynienia.
Nie oszczędza w nich nawet przyjaciół i, pomimo przykrych doświadczeń, wciąż nie
potrafi

powstrzymać

się

przed

wyrażaniem

swojego

zdania.

Wynikają

z

niecierpliwości, rozczarowań i rozgoryczeń. Są więc dla niego zastępczą formą
istnienia, ucieczką przed postępującymi, fizycznymi deklasacjami wieku, odtrutką na
życie z cenzurą, artystyczną rekompensatą za osobiste niepowodzenia i zachodzące
w nim, biologiczne procesy; w nich jest oswobodzony od tombakowych i zezowatych
myśli. A jednocześnie te niesprawiedliwe opinie o przyjaciołach zdają się sprawiać
mu radość, bo, jako waleczna istota, lubi się przekomarzać.
Lubi czytać ich rozjuszone repliki. Na przykład zaczepiony przez niego Tyrmand
odpowiada zgryźliwym opisem jego postaci i charakteryzuje go jako zapijaczonego
niechluja z fryzjerskim wąsikiem. Na co, dokumentnie uszczęśliwiony Kisiel, wyraża

się o Tyrmandzie z wielką czułością. Z czego płynie wniosek, że kruk krukowi nie
nasobaczy pod ogon.

Wokulski, Bela i Papcio
Wychowany na lekturach Mickiewiczów, nie umiał odnaleźć się w świecie
pragmatycznym

i

wykastrowanym

z

empatii;

to

poezja

wysublimowanych

piedestałów, na których umieszczono kobiety, poezja romantyczna w wydaniu
polskim, zdominowana przez wizerunek bóstwa do abstrakcyjnego kochania, kobiety
wiotkiej i uduchowionej, kobiety o kształtach anioła, kobiety, do której można tylko
wzdychać, wielbić ją i tęsknić, stała się przyczyną jego klęski, a pozorem zwycięstwa
Izabeli Łęckiej. Literatura westchnień, nakazująca mężczyznom manifestowanie
sztucznych afektów, podniosłych i histeryczno-łzawych nastrojów, wyrządzała im
więcej szkody, niż przynosiła pożytku. Czołobitne i nabożne traktowanie kobiet
uniemożliwiało im dokonywanie trafnego wyboru, gdyż w myśl obowiązującej reguły,
wszystkie kobiety były IDEAŁAMI; niezależnie od przywar, których im nie brakowało,
należało je czcić.
Lecz nie tylko mężczyźni poddawali się czarom romantycznej poezji. Ofiarami jej
czytania były również kobiety. Im także wmówiono wyjątkowość; one też żyły w
mylnym przeświadczeniu, że są doskonałe.

*
Panna

Izabela,

produkt

zakłamania,

hipokryzji

i

przekonań

o

wyższości

szlacheckiego pochodzenia nad pogardzanym stanem kupieckim, również tęskniła za
miłością. Za pięknym księciem z pięknej bajki. Z tym, że jej wygórowane oczekiwania
i nierealne nadzieje na miłość, zawężone były do kasty, w której przebywała. Inne nie
wchodziły w grę.
Spokrewniona z arystokracją, przyzwyczajona do bywania na wielkopańskich
salonach, próżna, manieryczna, snobka i estetka, wyobrażała sobie, że jest dobrą
partią, podczas gdy w istocie należała do rodu nieposażnego. Nosząc dumną główkę
powyżej kapryśnego nosa, traktowała imć Wokulskiego i zaloty jego jak niechciane

konkury sklepikarza, przykre urozmaicenia nudy w dni wolne od przyjęć lub
teatralnych wizyt.
Mówiła, że był liczykrupą, a równocześnie - zakompleksionym neurotykiem bawiącym
się w Pana Boga. Zarzucała mu, że jest dorobkiewiczem; kupcem o prymitywnej
strukturze moralnej. Nie dostrzegała w nim natomiast pobudek szlachetnych, tego, że
był jednym z ostatnich romantyków traktujących miłość do kobiet w sposób zgodny z
duchem przemijających czasów.
Kim był dla niej? Z początku budził odrazę i przerażenie. Bała się jego odmrożonych
rąk, czuła, że ją osacza, że wszelkimi sposobami stara się do niej zbliżyć. A potem,
gdy już oswoiła się z jego natrętną obecnością, gdy zdecydowała się na przyjęcie
jego oświadczyn i popełnienie mezaliansu, raz chciała, by był zabawką, nakręcanym
przez nią pajacykiem, to znów innym razem – poczciwiną-totumfackim, uczuciową
spluwaczką do pokornego wysłuchiwania jej zwierzeń, rodzajem zausznika, wiernego
psa, kamerdynera dopuszczonego do konfidencji, czymś na kształt eunucha,
któremu łaskawie powierzałaby swoje najintymniejsze sekrety.
Zaś dla ojca panny Belci? Stary Łęcki, zakochany w sobie utracjusz, kompletnie
wyzuty z rozumienia czegokolwiek, co należało do twardego chodzenia na własnych
nogach, żył w marzycielskiej pewności, że jest człowiekiem zamożnym. Niestety,
pewność ta należała tylko do niego, albowiem wierzyciele mieli odmienne zdanie i
zbiorowo nałazili mu dom wymachując niezapłaconymi wekslami.
Przed nieuchronną ruiną i całkowitym bankructwem obronił go kupiec galanteryjny
Wokulski, przeszło czterdziestoletni wdowiec, człowiek czynu, syberyjski zesłaniec,
niemiłosiernie bogaty i na dokładkę - filantrop, który dorobił się na dostawach dla
wojska, który zamierzał utworzyć w Warszawie spółkę do handlu z Rosją i miał to
nieszczęście, że ośmielił się zadurzyć w jego córce. Pan Łęcki traktował pana
Stanisława jak prywatne ratunkowe koło do udzielania pieniężnej pomocy i
finansowego zbawcę.

*
Ze zgrozą czytam o tym, jak współcześni postrzegają pana Stanisława na tle Laluni
Łęckiej. Jak widzą i oceniają faceta uwikłanego w miłosne i dorobkiewiczowskie
perypetie. Mężczyznę żyjącego na pograniczu dwóch epok. Epoki odchodzącej,
zwanej – romantyczną i nadciągającej, pozytywistycznej: w połowie tu, w połowie
tam. Wśród czasu, w którym przyszło mu borykać się z chłodem codzienności. Z jej
sprzecznymi dezyderatami. Tragiczne jest to, że za arbitralne wypowiadanie się o
Wokulskim, zabierają się ci, którzy „Lalkę” znają tylko z przelotnego słyszenia, albo
zaczerpnęli o niej wiedzę z filmu lub - nonszalanckiego streszczenia szkolnej lektury
zawartego w jednym z bryków.
Dzisiaj nie ma w tych zdaniach nic dziwnego: przecież znajdujemy się w świecie
sceptycznych sądów, buntowników i obalaczy, wśród bliźnich wietrzących szwindle,
popychanych przez marne przedsięwzięcia. Pośród osób chorobliwie niezdolnych
wierzyć w normalne uczucia, cudzą wrażliwość i niewyrachowane zamiary; tak za
Prusa, jak i teraz mamy do czynienia z dwulicowością.
Być może doczekam chwili, gdy za banalne parę lat wykluje się z obecnych
buntowników następca Prusa. Lecz kiedy dzisiaj słucham niektórych wypowiedzi na
temat znajomości lektur (choćby w matura, to bzdura. pl), to myślę sobie, że przy
aktualnym, bezstresowym systemie kształcenia nawet pół wieku nie starczy. A gdy
czytam artykuł o „Lalce!” i autor reklamujący się jako PISARZ twierdzi z powagą, że
Wokulski był

rosyjskim

szpiegiem,

a

pod

jego

mrowie

tekstem znajduję

zachwyconych komentarzy, to nie sądzę, by mnożenie portali z intelektualnymi
zmazami miało pomóc czytelnikom. Wprowadza tylko niepotrzebny mętlik w
niedouczone głowy. A takie tworzenie nie ma nic wspólnego z rzetelnym pisarstwem.
Co się tyczy duchowej młodości, to racja. W tym miejscu posłużę się cytatem:
„młodym być, to mając pod setkę, strzelić z procy w łysą czachę luminarza…”

Na marginesie „Ziemi obiecanej”
Nie mam nic przeciwko filmowym adaptacjom lektur, o ile są zgodne z
pierwowzorem.
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prawdomówności adaptatora, o czym dalej …
Główny temat powieści Władyława Reymonta nie zawiera się w posępnym opisie
dziewiętnastowiecznej Łodzi, Nie jest TYLKO prymitywną ilustracją narodzin
żarłocznego

kapitalizmu,

konfrontacją

nędzy

z

bogactwem,

tryumfującej

bezwzględności, intryg i złodziejskich planów kasty fabrykantów.
Koronny jej temat, to optymistyczna przemiana moralna z wyrachowanego i
bezwzględnego przemysłowca, Karola Borowieckiego, we wrażliwą istotę, która w
ostatnich słowach dzieła wyznaje: przegrałem własne szczęście; trzeba je stwarzać
dla innych!
Borowiecki, Polak inżynier i zrujnowany szlachcic, wychowany na patriotycznych
ideałach, żyjący w natrętnym otoczeniu wspomnień o przemijającej świetności rodu,
przesiąknięty tradycyjnymi pojęciami na temat honoru i uczciwości, zaczyna
dostrzegać, że w świecie, w którym przyszło mu żyć, obowiązują inne zasady, niż te,
którymi nasiąkł i że nie pasują one do powstających, cynicznych czasów. Bo czasy to
były bezwzględne dla uczciwych ludzi. Pospiesznie, z dnia na dzień i z niczego
wyrastały wielkie fortuny. Rodziły się przemysły i fabryki, a niektóre ginęły
bezpowrotnie. Lecz znikały nie te, które powinny: zdobyte w sposób szwindlarski,
niezgodny z kupieckim poczuciem sprawiedliwości. Przeciwnie: zostawały tylko te, co
opierały się na umiejętnym lawirowaniu pośród cwaniackich norm.
Wchodzę w niesympatyczną atmosferę opisywanych wydarzeń i mam wrażenie,
jakby ich ilustratorem był Balzak, najlepszy majster opisu mechanizmów kiełkującego
kapitalizmu; jak bohaterzy Balzaka, tak postaci Reymonta - tracą złudzenia i od
naiwnego entuzjazmu przechodzą w stan ostrego rozczarowania; ogarnia ich
pesymistyczny nastrój zwątpienia we własne możliwości. Cynizm i sceptycyzm są ich
nową naturą: chcieli podbić świat, lecz zamiast tego gnębi ich poczucie doznanej
klęski. Klęska zaś jest wyznacznikiem ich żałosnego tryumfu. Tak u Reymonta, jak u
Balzaka upadek dotyka słabych, bo uczciwych, a na placu boju pozostają kanalie, dla
których szlam i bagno są naturalnym środowiskiem.

*
Karol Borowiecki przegrał, ponieważ chciał wzbogacić się na robieniu uczciwych
interesów. Dorobić na podwyższaniu jakości i niezawyżaniu cen. Walczyć z tandetą
produkowanych towarów. Splajtował, bo inaczej byłby ogromnym zagrożeniem dla
dochodów uzyskiwanych przez szubrawców.
W ostatnim rozdziale „Ziemi obiecanej” Karol Borowiecki, reprezentant nowego
pokolenia fabrykantów, pozytywista, nuworyszowski reprezentant „ludzi interesu”,
generacji wstępującej na biznesowe areny Łodzi, bohater dojrzewający bez
widocznych kompleksów - dokonuje obrachunku swojego dotychczasowego istnienia.
Stwierdza, że urojeniowa mania wielkości, chciwość osiągnięcia finansowego
sukcesu, pogarda i deptanie po cudzych uczuciach, zjawiska te doprowadziły go na
skraj psychicznego urwiska. Do miejsca, w którym uzmysłowił sobie, co stracił
bezpowrotnie.
A więc zaprzepaścił wewnętrzny spokój. Postradał go poprzez odrzucenie
sielankowych wspomnień z Knurowa i całkowite odstrychnięcie się od praw do
ulegania emocjom.
W powieści Reymonta przewija się istna kawalkada biznesowych kondotierów.
Począwszy od Żydów i Niemców, a na Polaku skończywszy, autor przedstawia
czytelnikom plastyczne portrety mieszkańców „miasteczka Łódź”, charakterologiczną
galerię postaci owej „ziemi obiecanej”.
Ale proszę zauważyć: Borowiecki nazywa ją – ziemią przeklętą. Przeklętą, ponieważ
wyssała z niego wszystkie soki, spustoszyła przyświecające mu ideały, których
niepotrzebnie się zaparł, a tracąc je, tak jak swoją spóźnioną miłość do Hanki,
zrozumiał, że zaprzepaścił sens dotychczasowego istnienia.
Tego w filmowej adaptacji nie ma. Jest za to bezpodstawny i nieprawdziwy portret
Borowieckiego nakazującego strzelanie do strajkujących robotników. Czego się nie
uświadczy w powieści, gdyż nieprzerwanie od lat panuje moda na nonszalanckie

niezapoznawanie się z całością książki, zadowalanie się jej namiastką, jaką stanowi
ekranizacja.

*
Jeżeli moda dotyczy książki spoza lekturowego kanonu, „szkodliwość społeczna” jest
minimalna. Jeżeli już ma zastąpić lekturę, niech przynajmniej będzie jej wierna.
Inaczej za parę lat wyjdą z naszych szkół nowe pokolenia abiturientów wyedukowane
na malunkach, natomiast nie znające powieści. Przekonane, iż Borowiecki to
nieprzejednana szuja, i że jest to doskonałe odzwierciedlenie intencji Reymonta.

„Kongres futurologiczny”
Wielbicieli twórczości Stanisława Lema liczy się w milionach. Nakłady jego dzieł biją
rekordy popularności a utwory znaleźć można w wielu krajach. Wydawałoby się więc,
że w ślad za ich znajomością podąży czytelnicza percepcja. Niestety; za często coś
się nam wydaje: to, że jest czytany i podziwiany, nie oznacza, że jest rozumiany. A
zwłaszcza, że wyciąga się z jego tekstów jakieś sensowne przestrogi. Przeciwnie:
czyta się go powierzchownie. Powiedziałbym nawet, że nie tyle czyta, co pobieżnie
wertuje i pilnie wyławia co zabawniejsze „kawałki”.
Był w moim życiu podobny epizod: pasjami czytałem fragmenty z dialogami,
natomiast ochoczo pomijałem rozwlekłe partie z opisami przyrody. Ale w miarę
dorastania owa pryszczata niedomoga uleciała ze mnie i teraz mam ochotę na
lekturę. Na poznanie powodu, dla którego książka została napisana. Na refleksje z jej
przesłania i osobiste przeżycia. Indywidualne, jednak wzbogacone dziełami innych
twórców poruszających się w obrębie tego samego przesłania. Zmierzające w
podobnym kierunku, lecz oświetlające problem z innej perspektywy. Myślę tu o
pisarzach zajmujących się przyszłością.
Jedni, jak Lem, widzą nadchodzący świat jako konsekwencję przeszłości. Przyszłość
zdeterminowana Historią przedstawiona jest jako następstwo nieuchronnych
wydarzeń, z którymi trzeba się zbratać. Pogodzić, a jednocześnie – próbować
zmienić bieg aktualnych wydarzeń. Co nie należy do łatwych zadań i częstokroć, w

trakcie lektury, okazuje się, że jest ono – niewykonalne. A niemożliwe do
zrealizowania z przyczyn odwiecznej ułomności ludzkiej natury.
Między innymi widać to w Kongresie futurologicznym, utworze napisanym w tonacji
minorowej. Pierwszym bohaterem jest Człowiek, Ijon Tichy, drugim natomiast –
chemia. Masowe stosowanie halucynogenów. Chemia w społeczeństwie przyszłości
wpływa na każdą dziedzinę ludzkiego życia: steruje nim i decyduje o kształcie
wszystkich podejmowanych przez niego projektów.
Bohater przebywa w krainie powszechnej szczęśliwości. Nie ma w niej wojen, ludzie
są wobec siebie uprzedzająco grzeczni, żyje się wielokrotnie, dzieci uczą się czytania
i pisania poprzez zażywanie ortograficznych syropów, prognozę pogody ustala się w
drodze głosowania, nie trzeba chodzić do szkoły, bo wiedzę zdobywa się doustnie:
zażywając płyn z odpowiednim podręcznikiem. Z tym, że na skutek zbyt zachłannego
przyswajania uczoności, trzeba brać środki na przeczyszczenie wyobraźni.
Ale nie należy sądzić, że jest to Arkadia. Opisywany przez Lema świat, w którym
znalazł się Tichy, złożony jest z ułud, masek, psychologicznych warstw: wierzch
jednej stanowi podszewkę drugiej, a żadna wersja rzeczywistości nie jest ostateczna.
Tak, że nie wie, gdzie jest na pewno i nie ma pojęcia, czego doświadcza naprawdę.
W jego otoczeniu trwa nieustanny proces zmian: gwałtowna fermentacja nastrojów,
nieustanne

ich

modyfikowanie,

upiększanie,

doskonalenie,

dostosowywanie

otoczenia do wymogów chwili. Otaczający świat jest bez przerwy kreowany, istnieje
więc jako rezultat kompromisu, wypadkowa zrządzeń losu, emanacja ułudy. To
psychopatyczna,

dziwacznie

zwielokrotniona

wizja

świata

pokutującego

za

poprzednio popełnione błędy. A błędy te, są konsekwencją bezkrytycznej,
zaślepiającej ufności, wiary w potęgę chemii, w jej magiczną moc. Lecz są to
zaledwie wymówki, preteksty, zawiłe tłumaczenia: wynikają z ludzkiej bezradności.
Bo ten zarysowany przez Lema idylliczny pejzażyk jest w istocie imitacją, wytworem
psychotropów, produktem zażywania proszków, mikstur, legumin i aerozolowych
specyfików rozpylanych w powietrzu.
Ma postać upiorną, a pętający się po nim ludzie wcale nie są grzeczni i nieskazitelni,
nie żyją w luksusach i dobrobytach, tylko w nędzy; na skutek długowiecznego życia i
częstego zmartwychwstawania na życzenie, ich fizyczny wizerunek to zbiorowisko

protez, liszajów i odprysków nadgniłego ciała. Lecz ten widok spryskany jest
chemikaliami dającymi sielankowy konterfekt.
Inni, współcześni fantaści, zadowalają się kostiumem, a człowiek, to dla nich dodatek
do kożucha. Kontentują się malowaniem przerażających obrazków z nadciągającej
rzeczywistości. Prezentują stale te same wizje koszmarnych obcych, złych i dobrych
czarodziejów, smoków z laserowym ogienkiem, jarmarku gwiezdnych wojen o
pietruszkę, chaosu i degeneracji; od czasu genialnego Tolkiena obecni autorzy nie
wyłabudali się z naśladownictwa jego dokonań.
A pan Stanisław jest przede wszystkim humanistą; fantastyka, to dla niego dekoracja.
Dlatego dzieła autora Cyberiady sprowadzają nas na ziemię; na pierwszym miejscu
nie są więc gwiazdy, próżnia i kosmiczne landszafty, ale bliźni zmuszeni do
nierównej walki z Naturą i zardzewiałą technologią.
Nie heros, niezwyciężona i pyszałkowata figurka z komiksu, tyko zwyczajny człowiek:
nieraz surrealistyczny, częstokroć doskonały inaczej, lecz górujący rozumem nad
głupawą elektroniką, zwyciężający tym, co ludzkie: zdrowym pomyślunkiem i
niekostropatą inteligencją.

Człowiek w ludzkim futerale
Będzie to pieśń o Boy ‘u. Nie o translatorze, teatralnym recenzencie, o mędrcu
budzącym zawiść literatów takich, jak Irzykowski (biedny Żeleński: trafił na autora
wybitnego drugiej kategorii. Inaczej mówiąc, pyszałkowata mrówka wzięła się za
gwałcenie słonia!), lecz o społeczniku.
Przez dosyć długi czas byłem przekonany, że pomiędzy artystami istnieje więź,
porozumienie dusz i serc, że są połączeni wzajemną życzliwością wynikającą z
posiadania talentu. Jednak gdy te naiwne przeświadczenia odkształciły się pod
wpływem czytania utworów podobnych do Beniaminka, zastanowiło mnie, czy
nienawiść i gryzienie po kostkach nie są to aby cechy powszechniejsze, niż
przypuszczałem.
Lubię Irzykowskiego, ale tylko z tego powodu, że jest częścią literatury, a literaturę
trzeba kochać z całym dobrodziejstwem inwentarza. Wszelako za cholerę nie mogę
podziwiać go za Beniaminka.

W tym utworze, niczym w zbiorniku nieczystości, nagromadził wszystkie swoje
pretensje i jadowite zarzuty wobec rosnącej sławy Boya. Przytoczył zbitki cytatów
wyrwanych z kontekstu, pomyje niegodne mistrza, za jakiego chciał uchodzić.
Co znajdowało się na boyowskim koncie jako plus, pod piórem Irzykowskiego
przekształciło się w minus, zarzut, kpinę, szyderstwo wynikłe z bezradności. Pisał że
Boy tłumaczył niepotrzebnie, za dużo i źle, zastanawiał się, czy ktoś to w ogóle może
czytać, pytał, po co Balzak, Stendhal, Molier, całe to zamieszanie z obsceniczną
literaturą francuską i kiepściutkim przekładem Prousta. Z czego wysnuł wniosek, że
co najmniej połowę tych spolszczeń i przybliżeń należałoby zlikwidować.
Przyczepił się również do aktywności Boya na polu obyczajowych absurdów. Do
Fundacji Kropla mleka, do wydawanej własnym sumptem Biblioteki Boya. Do
stawania w obronie kobiet i dzieci; pomówienie za pomówieniem, brednia za brednią.
Błyskotliwy felietonista o niekościelnych poglądach, zawołany dziennikarz, autor
Słówek, filar kabaretu Zielony Balonik, społecznik piszący o doli kobiet, świadomym
macierzyństwie i jego braku skutkującym aborcją (przykra wiadomość dla
demagogów: nigdy nie był jej propagatorem, tylko opowiadał się za seksualną
edukacją. Tak jak nigdy nie stosował głupawych ataków na religię, tylko zwalczał
hipokryzję. Drażniącą świętoszkowatość.).
Humanista poruszający problemy aktualne i często nierozwiązane do dziś, lekarz o
niewygodnych

przekonaniach,

wróg

koturnowości

i

literackiej

egzaltacji,

odbrązawiacz pisarskich sław, bezkompromisowy krytyk teatralny i obyczajowy
komentator, wydawca i zarazem tłumacz o osiągnięciach rozsadzających ludzkie
wyobrażenia, publicystyczny drapieżnik nie pozwalający sobie dmuchać w nos,
zadziorny interlokutor o języku wyparzonym w niejednej polemice, Boy - o którym
Stanisław Mackiewicz wyraził się, że jest to pierwszy polski pisarz po Żeromskim i
Sienkiewiczu - mawiał w swoich prowokacyjno-zaczepnych felietonach, że jak go nikt
nie napada, czuje się niekomfortowo, tak że z radością powitał autora Pałuby w
gronie oszczerców.
Irzykowski miał talent niepokaźny, Boy – wielki: łączył ich więc kompletny brak
poczucia więzi, a dzieliło spojrzenie na literaturę. Oraz odmienne temperamenty: one
to zadecydowały o niepodobieństwie porozumienia obydwu tak różnych pisarzy.

Irzykowski,

to

klerk

zanurzony

w ekskluzywnym

przeżywaniu,

odległy od

rzeczywistych problemów, typowy mól książkowy, teoretyk prawdziwego życia. W
odróżnieniu od Boya, człowieka czynu i zwolennika twardego stąpania po ziemi,
okazał się człowiekiem z gatunku tych, o jakich pisał Lec: mszczą się ludzie mali, bo
nie powyrastali.

*
Insynuatorów nie brakowało nigdy. Zawsze można było liczyć na to, że jak który
pisarz, publicysta czy poeta wyrośnie ponad zwykłą miarę, znajdzie się ktoś, kto obije
mu pyski i da po łapkach, kto jak ogrodnik z sekatorem, przystrzyże mu to i owo, a
sprowadzając go do swojego, niziutkiego poziomu, sfastryguje mu osiągnięcia pod
swój kołtuński gust.
Dokąd przyszli wielcy trzymają się przyjętych konwencji i nie walczą ze stereotypami,
są traktowani lekceważąco przez resztę twórców, bo nie stanowią zagrożenia. Ale
jeśli zaczyna być o nich głośno, kiedy gołym okiem widać, co sobą reprezentują i
dokąd zmierzają, z głębokiego nieistnienia wydobywa się sfora zawistników
gotowych jątrzyć, wybrzydzać i rozdmuchiwać, umniejszać i poddawać w wątpliwość
to wszystko, czego sami nie są w stanie pojąć.
Pół biedy, gdy do wydziwiania przystępują stworzonka upośledzone na zdrowym
rozsądku, przywłaszczające sobie prawo do nieposiadanej wiedzy. Stworzonka, które
w sposób wyzywający i podły, bez żadnego wstydu i zahamowań zabierają się za
pouczanie mądrzejszych od siebie.

„Przekrój”
Ilekroć myślę o losach tego pisma, pisma, którego nie zniszczył komunizm, zaś
wykończył kapitalizm, a raczej jego parodia - dokucza mi depresja; lata temu krążyła
po Polsce piosenka Sikorowskiego "Nie przenoście nam stolicy do Krakowa". A ja
sobie śpiewałem: nie przenoście nam Przekroju do Warszawy.
Niestety, moje modły trafiły pod niewłaściwe niebiosa i magazyn zszedł na dziady:
jeżeli przed przeprowadzką w 2002 r. jego nakład oscylował w granicach siedmiuset
tysięcy egzemplarzy, to po przenosinach, zmianie profilu i właściciela, dopełzł do

czołówki bezwartościowych piśmideł o nakładzie nie przekraczającym trzydziestu
tysięcy.
Kiedy więc mam wolne od zastanawiania się nad swoim "tu i teraz", gdy chcę
odprężyć się i nie zgłupieć do reszty, zaglądam do szafy zapełnionej starymi
rocznikami tego czasopisma i wracam do lektur wywodzących się z czasu bajek o
żelaznym wilku. Ogarnia mnie wtedy uczucie wściekłości, że jego poszczególne
egzemplarze nie mogą udowodnić głuszcom i ślepcom, że za komuny też istniało
kulturalne życie.
Tu stara śpiewka: życie było wtedy (pod pewnymi względami) lepsze, bujniejsze,
znacznie ciekawsze od teraźniejszego, wzbogacone o przeżycia z pogranicza okolic
duchowego wykwintu. Lecz, jak to bywa z podróżami po sentymentach minionej
świetności, poczęły mnie dręczyć dwubiegunowe, naprzemienne reminiscencje,
podekscytowania zabarwione goryczą, żalem i mgławicowymi nostalgiami.
Z jednej rozpierało mnie uczucie dumy na myśl, że nawet w chwilach, gdy po naszym
kraju

grasowały ideologiczne

tłumoki

i plenił

się

zamordyzm,

potrafiliśmy

przeciwstawić się tym idiotyzmom tworząc unikalny tygodnik. Natomiast z drugiej
strony zastanawiałem się, jak to możliwe, że w czasach, gdy nareszcie jesteśmy
wolni od grasantów i nie gnębią nas jakiekolwiek tuzy cenzury, ciągle nie stać nas
(przy obecnych zdobyczach technicznych!) na kontynuowanie wypracowanych i
sprawdzonych wzorów wydawania takich pism, a przeciwnie, stać nas na ich
likwidację.
Pieścimy w sobie ongisiejszy zwyczaj czytania kulturalnych periodyków. Z nawyku
sięgamy do ich lektury, by już po chwili stwierdzić z rozczarowaniem, że jest coraz
mniej znanych i lubianych, a powstaje coraz więcej przeciętnych, że zapanowała
wszechobecna moda na niechlujstwo czy niski poziom sztuki poligraficznej.
Nie ma w tym jednak nic dziwnego, bo za obecny stan rzeczy odpowiedzialny jest
skandaliczny procent budżetu przeznaczonego na kulturę; podczas, gdy w innych
krajach wydatki na naukę czy oświatę albo się zwiększają, albo utrzymują na
wysokim poziomie, my jako kraj cywilizowany, a więc mądrzejszy od reszty Europy,
ze wszystkich sił staramy się je zredukować.

*
Dopiero co narzekaliśmy na szarobury entourage socjalizmu, na wtłoczenie nas w
przeciętność. Ponoć zakończył się najgorszy etap naszego istnienia w kraju "nad
Wisłom". Wszelako dotąd nie potrafimy go zastąpić systemem efektywniejszym i
znowu, jak za minionych lat, tkwimy w przedsionku do zwyczajności.
Jest mi z tego powodu przykro, a podejrzewam, że nie tylko mnie, bo sprawa jakości
edytowania czegokolwiek staje się coraz szerszym i niepokojącym zjawiskiem.
Mógłbym więc znowu międlić polemiczne słowa, dlaczego jest nie tak, jak chcieliśmy,
mógłbym przerzucać się samograjowymi argumentami, ile to nam się pokundliło i
zaplątało na odcinku kultury, ale czy od mojego marudzenia przybędzie rozumu tym,
co go utracili?
A jak czytam, kto w nim pisał, zalewa mnie krew. Z autorów polskich: Maria
Dąbrowska, kongenialna tłumaczka Julio Cortazara - Zofia Chądzyńska, Magdalena
Samozwaniec, Stefania Grodzieńska, Izabela Czajka, Wanda Falkowska, Maria
Zientarowa ("Wojna domowa"), Konstanty Ildefons Gałczyński, Sławomir Mrożek,
Stefan Wiechecki, Jan Stoberski, Stefan Kisielewski pod pseudonimem Klon.
Jerzy Szaniawski drukował opowiadania o profesorze Tutce, Jan Kamyczek
prowadził specjalną rubrykę savoir-vivre’u. Można było zapoznać się z literackimi
rozważaniami Artura Sandauera, napawać twórczością Stanisława Dygata, esejami
Jana Błońskiego, zza Żelaznej Kurtyny nadsyłali reportaże Olgierd Budrewicz i
Roman Burzyński, co w gomułkowskich czasach było ewenementem.
Rysunkami

przyozdabiał

tygodnik

Antoni

Uniechowski,

Zbigniew

Lengren

zamieszczał swojego Filutka, ilustrował niezapomniany Daniel Mróz, wierszy
dostarczali Jan Brzechwa, Janusz Minkiewicz, Ludwik Jerzy Kern, felietonami sypali
Jerzy Waldorff i Lucjan Kydryński, a jego brat, Juliusz Kydryński, przetłumaczył "Most
na rzece Kwai", swoiste uzupełnienie filmu niedostępnego w naszych kinach
wyświetlających radzieckie gnioty.

W nim publikował swoje powieści (Katar, Śledztwo) Stanisław Lem. W nim też Piotr
Skrzynecki przedstawiał swoją obrazkową powieść (Szaszkiewiczowa, czyli „Ksylolit
w Jej życiu”).
Natomiast zgniły zachód reprezentowali Françoise Sagan, Curzio Malaparte, Franz
Kafka, niedościgły humorysta - Roald Dahl, Luis Borges, Ramon Gomez De La
Serna i wielu, wielu innych pisarzy, grafików, malarzy, których tekstów próżno by
szukać na mapie innych czasopism. Tu znalazły bezpieczną przystań i to wokół
niego skupiły się wybitne indywidualności tworzące niepowtarzalny klimat.
Wbrew socrealistycznym modom na intelektualną zgrzebność, dzięki konsekwencji,
uporowi, dyplomacji w redakcyjnych rozmowach z ciemniakami od cenzury, narodził
się znany i masowo czytany periodyk. Znany powszechnie, gdyż na ówczesnym
„rynku” był wyjątkiem, odmianą, nieustannym udowadnianiem, że przy odrobinie
dobrej woli może powstać coś wspaniałego, coś wyraźnie, dobitnie, namacalnie
różniącego się od partyjnych zaleceń.

Niekulturalnie o kulturze
Czytajmy, bądźmy zorientowani w otaczającej rzeczywistości, bo tylko wtedy
dyskusja będzie miała sens, tylko wówczas nie stanie się kolejną słowną
przepychanką: zbiorem emocjonalnych obertasów! Czytajmy, pogłębiamy wiedzę, ale
nie tą uproszczoną, czerpaną z demagogicznego mędrkowania, gołosłownych
pochrząkiwań i zaściankowych uprzedzeń, tylko tą, która wywodzi się ze
sprawdzonych źródeł, z wieloletnich badań i realnych doświadczeń, opisów
sporządzonych przez ludzi takich, jak Malinowski, Kapuściński, czy Ciechanowski,
naukowców, historyków, reportażystów o ugruntowanej renomie.
Niestety, na temat historii lub kultury w mentalnościowo odmiennych krajach
wypowiadają się ludzie, którzy zaledwie otarli się o PROBLEM; ich namaszczona i
niepodważalna wiedza o stanie duszy człowieka z Afryki lub państw Bliskiego
Wschodu jest tak samo przenikliwa, jak wiedza polskiego faszysty o patriotyzmie. Nic
dziwnego: współczesny człowiek skazany jest na medialne uproszczenia, na
ustawiczne bombardowanie tendencyjną papką podawaną mu w zależności od
przekaźnika. Zazwyczaj są tu surogaty masowej wiedzy, a że nie wszystkim
uśmiecha się weryfikacja tych uproszczeń - u źródeł, większość zadowala się

plotkami, pogłoskami, zapatrywaniami powielanymi mechanicznie. I ta poznawcza
inercja ma duży wpływ na częstotliwość popełnianych przez nas błędów.

*
Zacznę od zgubnego nałogu. Jesteśmy przyzwyczajeni do uważania, że tylko Europa
ma kulturę, a reszta kontynentów potworzyła jakieś namiastki. Stąd antycypacja:
wszelkie inne są gorsze, niewarte poznania, prymitywne kadłuby, karykaturalne
twory, przypadkowe zlepki; nie to, co nasza, górująca nad resztą, w związku z czym
uprawniona do rozszerzania się po całym świecie.
A przecież wiadomo, że wszystko, czego nie znamy, jest obce, a przez to wrogie.
Pisał już o tym Herodot, ale to jego spostrzeżenie jeszcze nie dojechało do
zalęknionych umysłów współczesnych ludzi; ciągle jesteśmy na aroganckim etapie
rutynowanych przeświadczeń o swojej doskonałości.
Maria Janion w książce Niesamowita Słowiańszczyzna (Wydawnictwo Literackie,
Kraków 2007, s. 221.) powiada: „Jeśli mierzyć kulturę umiejętnością czytania i
pisania rozpowszechnioną wśród mieszkańców (nie kleru), to trzeba przyznać
kręgowi bizantyńsko-słowiańskiemu znacznie wyższe kwalifikacje niż Zachodowi.”
O kulturowym współistnieniu pisał Malinowski, a w jego antropologicznych tekstach
nie ma miejsca na ich dzielenie, wyodrębnianie lepszych od gorszych, nie ma
nawoływania do wycinania innych w pień i narzucania własnej.
W każdej z pięciu części refleksyjnej książki o wspólnym tytule Lapidaria, jej autor,
Ryszard Kapuściński, zwraca uwagę na bezpodstawne przekonanie o przewadze
kultury europejskiej nad pozostałymi. W innych książkach, choćby w Rwącym nurcie
historii, czyni analogicznie, trudno więc fakty te przeoczyć.
Mówi też o konflikcie Islamu Z Chrześcijaństwem, o niemożności jakiegokolwiek
porozumienia. Pisze o znikomym procencie terrorystów w przeszło miliardowej grupie
wyznawców tej religii. Zwraca uwagę, że zjawisko terroryzmu w państwach

afrykańskich nie występuje, a jest w państwach arabskich. Zwłaszcza w Iraku,
Afganistanie, Syrii.
Islam, co trzeba zaakcentować, jest młodszy od Chrześcijaństwa o siedemset lat. O
ile Chrześcijaństwo ulegało reformatorskim przetworzeniom, to Islam jest pod tym
względem nieugięcie konserwatywny; choć zmieniły się czasy, nadal kurczowo
trzyma się skostniałych przepisów koranicznych i zdecydowanie odrzuca asymilację.

*
Arbitralne wytyczenie sztucznych granic pomiędzy krajami poddanymi kolonizowaniu,
zaowocowało rozdzieleniem plemion, rodzin i klanów, a późniejsze odzyskanie
wolności, obudziło w narodach – nacjonalizm: chęć zdobycia własnych praw. Praw
do swojej religii, swoich obyczajów, praw do etnicznego zjednoczenia i osiągnięcia
kulturowej tożsamości.
Odrodzenie się nacjonalizmów w państwach postkolonialnych udowodniło, że
zaprowadzanie europejskiego modelu kultury nie powiodło się na terenie Afryki: nie
przyjęły się plany transplantowania europejskich obyczajów.
Co innego w Ameryce Łacińskiej. Tam doszło do swoistego synkretyzmu, kulturowej
symbiozy, wzajemnego poszanowania odmienności, tam Europejczykom nie
przeszkadzała żywiołowa religijność, wielobóstwo i wiara tubylców, ich fanatyczne
pietyzmy i rytuały.
Warto zastanowić się, dlaczego jedne nacje potrafimy zaakceptować, innych
natomiast nie tolerujemy. Dlaczego nie uwzględniamy faktu, że są rożne formy
Islamu: łagodny w Azji (np. Indonezja) i radykalny, wojowniczo wynaturzony w Afryce
(np. Syria). Dlaczego potępiamy go ryczałtem, nie troszcząc się o zrozumienie
przyczyn jego podziału.

Ryszard Kapuściński
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„Szachinszachem”, „Imperium” czy „Wojną futbolową”. Zanim do Polski dotarła
międzynarodowa sława jego utworów. W prasie znajdowałem artykuły pisane przez
niego z odległych stron. Korespondencje z Indii, Chin, Ameryki Łacińskiej, Afryki,
informacje

i

depesze

niesprawiedliwością.

z

miejsc

Teksty

nasiąkniętych

relacjonujące,

ludzką

krzywdą,

komentujące,

nędzą

i

przedstawiające

wielobarwną, egzotyczną rzeczywistość kraju, z którego je wysyłał. A były one tak
niedościgłe, że wkrótce okrzyknięto go „Cesarzem reportażu”.
Ryszard Kapuściński nieprzypadkowo powołuje się na starogreckiego historyka
Herodota i na jego prekursorską metodę zbierania wiadomości „u źródeł”: nazywa go
pierwszym reportażystą. Herodot stwierdza: „aby lepiej poznać siebie, trzeba poznać
Innych, bo to Oni właśnie są tym zwierciadłem, w którym my się przeglądamy”. Ta
uwaga jest kluczem do zrozumienia twórczości Kapuścińskiego: pisma Herodota są
jego brewiarzem i zabiera go w każdą delegację. Przy czym nie urządza sobie
wypraw turystycznych, a przeciwnie, stara się wniknąć w atmosferę miejsca pobytu.
W jego klimat. Utożsamić się z nim po to, by móc go odtwarzać.
W dziełach Kapuścińskiego fakty i daty nie są tak ważne, jak aura wytworzona
wokół nich. Interesuje go sedno problemu, istota rzeczy, synteza sprawy,
reminiscencje i zbitki przeżyć zapamiętanych z różnych miejsc kontynentów.
Tworzy z nich kolaże, mozaiki złożone z przenikających się zagadnień. Tym
samym buduje własny świat „ogólnych” uczuć; za nic ma drobiazgowe
przedstawianie szczegółów; przesadny weryzm – zamula wyobraźnię.
W odróżnieniu od innych korespondentów zagranicznych, nie lubi przebywać w
komfortowych warunkach hotelowych państwa, którego jest gościem. Woli być blisko
opisywanych wydarzeń. Wśród autochtonów. Uczestniczyć w ich życiu. Ciekawy
nieznanego świata, pragnie go poznać gruntownie, ponieważ zdaje sobie sprawę, że
inaczej nie będzie uczciwy w tym, co ma zamiar opowiedzieć.
Jest pasjonatem. Nie tylko pisania, bo i podróży. Wędrówek po bezdrożach Historii.
Ruchu i czynu. Działania.

Jest obsesjonistą: uwielbia obserwować początkowe wybuchy i końcowe akordy
dogasających rewolucji. Rodzące się nadzieje i odwieczne rozczarowania. Eksplozje
ulicznych zamieszek i przejściowe fajerwerki pałacowych przewrotów. Polityczne i
społeczne rozgardiasze warte skomentowania.
Pisze nie zawsze zgodnie z konkretnym zdarzeniami i ich dosłowną lokalizacją,
natomiast zawsze wiernie z emocjonalnego punktu widzenia. Lecz ten jego
konfabulacyjny styl ma uzasadnienie w specyfice formy przekazu: pojawia się
tylko w książkach. Ale w konwencji serwisów informacyjnych kierowanych do
PAP, pan Ryszard ściśle trzyma się zdarzeń. Dlatego należy oddzielić
lakoniczne raporty przesyłane do kraju, od literackiej twórczości.
W niej mógł sobie pozwolić na rozmach i głębię przemyśleń. Natomiast teksty
płodzone na zlecenie PAP, z konieczności niedługie, kłócą się z jego niepokornym i
żywiołowym temperamentem epika; niejednokrotnie chciałby pogalopować po
zawiłościach tematu, poszerzyć go i wzbogacić, ale redakcyjne wymogi krótkich
depesz ograniczają mu wypowiedź do mikroskopijnych rozmiarów. Nad czym
ubolewa.
Narzeka, że zamiast pisać książki, rozmienia się na drobne pisząc komunikaty,
sprawozdania, mało istotne, polityczne meldunki nie mówiące o przyczynach
wydarzeń, ale przedstawiające ich skutki. Tęskni więc za spokojem, domem, za
chwilami, gdy będzie mógł bez reszty oddać się prawdziwej pracy.
Zanim to jednak nastąpi, męczy się i przycina swoje teksty. Zmusza go to do
bezustannego dokonywania wyboru, miotania pomiędzy tym, co może, a tym, co
powinien umieścić w artykule; galernicza praca nad słowem przynosi efekt w postaci
stworzenia unikalnego stylu.
Kapuściński, mistrz lekkiego pióra, maniakalny wędrowiec po literaturze, chodząca
encyklopedia i doskonały znawca pisarskich technik, w trakcie tworzenia kieruje się
intuicją, wyczuciem. Podobnie, jak Malcolm Lowry, autor powieści „Pod Wulkanem”,
jest chorobliwym cyzelatorem słów: konstruuje swoją prozę z fragmentów wielu wersji

jednego zdania, rozdziału czy akapitu, ze ścinków zanotowanych myli i spostrzeżeń,
w rezultacie czego powstają teksty impulsywne i rozedrgane.

*
Istotnie: nikt przed nim nie pisał w ten sposób reportaży. W takim stopniu nie
wchodził w skórę rozmówcy. Nie starał się przeniknąć przez najgłębsze warstwy jego
psychiki. Nie usiłował zrozumieć drugiego człowieka, jego otoczenia, sposobu
myślenia, lokalnych tradycji, zwłaszcza zaś – nikt nie dostrzegał tylu istotnych różnic
pomiędzy europejskim pojmowaniem kultury, a kulturami pozostałych kontynentów.
Kulturami lekceważonymi i umniejszanymi przez naszą, bezpodstawnie zadufaną w
sobie i swoich dokonaniach.
Dla Kapuścińskiego każda była ważna. Niezależnie od wielkości obszaru, na którym
występowała. Co stale podkreślał w swoich książkach i wywiadach. To, co stworzył,
nazwać można prekursorskim reportażem opartym o reminiscencje. Osobistą relacją
z odniesionego wrażenia. Relacją z atmosfery opisywanego miejsca. Co budzi
bezpodstawne opory i nieporozumienia w środowisku dziennikarzy hołdujących
tradycyjnym definicjom tego literackiego gatunku.

