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NIC przypominam juz sobie, kto pierwszy 
powiedział mi o Stachurze wtedy, w 1058 
roku. Może miody poeta Andrzej Tchó-
rzewski. może Zbyszek DomaraAczyk. s tu-

dent filologii francuskiej (CUL. współtwórca pow. 
stałego w 1957 r. studenckiego kabaretu „Czart", w 
którym razem występowaliśmy? Musiał to być 
chyba jednak Zbyszek; Sted rozpoczął właśnie 
studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, na 
romanistyce. -idzie Domarańczyk — przyszły repor-
ter I publicysta specjalizujący sic w problematyce 
dalekowschodniej — pływał już od dwóch lat Jak 
ryba w wodzie, znając wszystko i wszystkich. 

Pisze — JSted". a nie — Cdward. lub Edek Sta-
chura. bo takiego imienia-pseudonimu używał on 
sam, sam go sobie wymyślił; to słowo — krótkie, 
suche, dosadne, zdecydowane niby strzał z Colta. 
Sted — to było imię ze świata marzeń. Ale także: 
pseudonim-konkret. wzięty z pierwszych zgłosek 
własnego nazwiska 1 imienia- ST-achura ED-ward. 

Krzysztof Rutkowski we wstępie do pięciotomo-
weco pośmiertnego wydania utworów Edwarda 

Stachury „Poezja i proza" (wydanie pierwsze u . 
kazało się w 1982 r., drugie — w 1984 r.. każde w 
ogromnym. kilkudzicsięciotysięcznym nakładzie, 
które rozeszły się błyskawicznie wśród młodych 
wielbicieli jego twórczości), pisze m.in«: ..Bardzo 
trudno byłoby spisać wszystkie podróże po kraju, 
które podejmował Stachura. Z pewnością łatwiej 
jes4 ustalić, kiedy przebywał w Warszawie. (...) Dla 
Stachury bycie w drodze było sposobem życia, tak 
jak dla innych sposobem życia jest zamieszkanie 
w określonym, jednym miejscu'*. I dalej: ..Sted — 
znaczy po norwesku: miejsce, miasto. Tam miesz-
kam, gdzie jestem. O kosmopolityzmie* nie może 
tu być w ogóle mowy. [...]" 

Bardzo ładne to norweskie słowo „Sted", istot-
nie. pasuje ono do wywodu na temat Stachurowe-
go ..bycia w drodze". Ale powtarzam: nie stąd wziął 
się pseudonim Steda. Był ten pseudonim notabene 
tak zrośnięty w lubelskich latach Poety z sylwet-
ką Edwarda Stachury, z tyra. jak on wyglądał. 
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Lubelskie lata 
Edwarda Stachury 

Jak sic zachowywał, co i jak pisał, że do le j pory, 
dla nas wszystkich, którzy znaliśmy go w tamtym 
okresie. Stachura pozostał na zawsze po prostu — 
S t e d e m„. 

A właśnie: „lubelskie lata Stachury"; jak ie mało 
wiadomo na ich temat! Krzysztof Rutkowski za-
ledwie w swym szkicu zaznacza, że (po zdaniu m a . 
tury w Gdyni) Sted „w roku 1059 przebywał w 
Lubelskiem. Początkowo studiował w Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim, a w roku akademickim 
1960—61 zapisał się na romanistykę w Uniwer-
sytecie Warszawskim*9. I tyle. Zaś w tak powalnym 
i źródłowym wydawnictwie jak „Słownik Współ-
czesnych Pisarzy Polskich" (PWN. Warszawa— 
—Łódź 1978 r.. t. II) w haśle dotyczącym Edwarda 
Stachury zamieszczono wiadomość, iż: „W 1959/00 
studiował (on] na KUL. po czym rozpoczął studia 
romanistyczne na UW". I ani słowa więcej na t e -
mat tych d w ó c h lat. kiedy to Stachura studio-
wał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Al-
bowiem studia romanistyczne rozpoczął on w Lub-
linie nie w roku akademickim 1959/60, ale rok 
wcześniej. Wtedy też, jesienią 1958 rpku, po raz 
pierwszy ukazał się na łamach lubelskiej prasy 
jego utwór, krótkie opowiadanie. Było to. nawia-
sem mówiąc, w półtora rojoi po tym. gdy Edward 
Stachura zadebiutował — jak wiadomo — na ła-
mach dwutygodnika spoleczno-kulturalnego „Uwa-
ga". (nr 6 z 1957 x ) . wierszami „Metamorfoza" i 
„Odnalazły się marzenia". 

•I5 Pierwszy raz zobaczyłem Steda 

v gdzieś na przełomie jesieni i zimy 1958 r., .chyba 
# okolicy placu Litewskiego. Jawi mi się w pa-
mięci niezupełnie wyraźna sylwetka chłopaka o 
oardzo młodej twarzy, niebieskookiego blondyna 
wijącego krótkie, kręcone włosy, ubranego w j a -
moblękitną jeansową „olimpijkę" (tak wówczas 
•nówiono) oraa „normalne" brązowe wełniane spod-
nie. . 

W takim stroju widziałem Stachurę tylko ten 
pierwszy raz. Bo potem zawsze już go pamiętam w 
dżinsowym komplecie: krótka lub długa (sięgają-
ca polowy bioder) bluza z denimu, błękitna, roz-
pięta pod szyją koszula, spodnie marki ..Lee". W 
«ákich spodniach chodzili wówczas najwięksi ko -
neserzy dżinsowego stylu, przedkładając je nad 
;Levisy"; nie mówiąc już o „Wranglerach" czy, 
j chowaj Boże. jakichś tam prostackich „Rifle'ach". 
W zimie Sted nosił Jeszcze krótki, wyliniały jasno-
beżowy „wiatrem podszyty" płaszczyk z flauszu 
czy też „wielbłądziej sierści", otrzymany zapewne 
w uniwersyteckim Duszpasterstwie Akademickim, 
a pochodzący z darów nadsyłanych przez zagranicz-
ną Polonię. W latach późniejszych, już tych „war-
szawskich", gdy wiodło mu się stosunkowo nieźle, 
widywałem Stachurę w całkiem eleganckim, ku -
pionym na „ciuchach".^szaroblękitnym czy może 
szarozielonkawym „wielbłądzie". Dopiero później, 
gdy zaczął wyjeżdżać za granicę, zaanektował do 
swego stroju wojskową, brezentową „komando-
sowską" kurtkę w kolorze khaki... Czapki nie nosił 
nigdy, uważając, że byłby to dowód ..znlewieścia-
lości" człowieka takiego jak on: zdrowego, spraw-
nego i silnego fizycznie, co zresztą zawsze lubił pod-
kreślać. Ten kult siły i sprawności fizycznej powo-
dował. że Sted wciąż wdawał się w jakieś burdy, 
bójki, jakby chcąc się sprawdzić. Natomiast nieod-
łącznym elementem stroju Steda w okresie jesien-
no-zimowym był szalik. W czasach lubelskich: 
krótki i wąski „moher". Nic dziwnego, że Sted sta-
le marzł. Może dlatego chodził raźnym, spręży-
stym krokiem, ale jakiś taki — przy całej swo-
jej smukłej, zgrabnej sylwetce — jakby przygar-
biony, z głową wtuloną w ramiona, z rękami w 
kieszeniach, żeby „zatrzymać na sobie" Jak na j -
więcej własnego ciepła. Co pewien czas tarł mocno 
dłońmi zaczerwienione od mrozu uszy. 

Na młodoartystycznym 
lubelskim f i rmamencie 

.Stachura zabłysnął nie od razu. Z początku t rak-
towano go trochę j.ik jakiegoś Janka Muzykanta 
poezji, dziwną postać, trampa, który przybył, nie 
wiadomo skąd. i który nie bardzo wiadomo, do 
czego zmierza w swoim pisaniu: tak mało „inte-
lektualnym". o co zabiegali jego tutejsi rówieśni-
cy. W dodatku stronił od „literackiej kawiarni", 
nie szuka! literackich przyjaźni, dojść i układów. 
„Sted — to prymityw" — mówiono. Szybko zali-
czono go do miernych, choć wiernych kochanków 
poezji. ..Nie umiał się znaleźć" w towarzystwie, 
..nie not rafii sic zachować", milczał w czasie dy-
skusji. Albo mell w ustach jakieś obraźliwe słowa, 
lub mruczał pod nosem przekleństwa..* 

Jego lubelska legenda rodziła się początkowo na 
gruncie uniwersyteckim. Najpierw — Jako pozornie 
wielce prowincjonalnego prostaczka, co to nag le -
potrafił zapędzić w kozi róg asystentów i wykła-
dowców na romanlstyce swoją płynną, bogatą 
francuzczyzną. Następnie — Jako „nieobliczalnego" 
kontestatora. nleledwie chuligana, pokerzysty i w 
ogóle „złego ducha", parającego się. tylko dodatko-
wo, p o e z j ą . Sted, rozwalony na ławco na środ-
ku KUL-owskiego dziedzińca, z nogami wyciąg-
niętymi przez całą szerokość alejki, pluł ..niechcą-
cy" pod nogi przechodzącym studentkom, warcząc 
eicho: „Te k-k-urewskio d-d-robnomieszczanki" 
(lekko się zacinał). Sted „lał się" na studenckich za-
bawach i czupurnic stawał do draki podczas dan-
cingów w reprezentacyjnej kawiarni JLublinianka", 
Sted szydził i spoglądał na świat spode łba. Jeszcze 
wówczas nie dostrzegano jego i n n e g o spojrzenia: 
z jego. mających dopiero się narodzić,, wierszy, 
poematów, powieści; t e j „całej jaskrawości" Steda, 
te j w jego „czułości", wrażliwości, „falowania na 
wietrze"... 

Najbardziej charakterystyczną, łatwo rzucającą 
się w oczy cechą Stachury była. już ' w tamtych 
studenckich lubelskich latach, jego o s o b n o ś ć . 
Sted nie tylko był I n n y — zarówno Jako członek 
studenckiej społeczności, szarej masy zaaferowanej 
mrówczą krzątaniną po salach wykładowych i p ra -
cowniach. jak | początkujący pisarz dystansujący 
się wobec zawiązujących się młodych- grup poetyc-
kich i ich programów. On po prostu był zwykle 
s a m z e s o b ą . Najczęściej widywało się go, jak 
samotnie szedł ulicą na wykłady, jak samotnic, z 
lubością, wygrzewał sie na .słońcu, zawsze na t e j 
same? ławce na środku KUL-owskiego dziedzińca, 
po lewej stronie od głównego wejścia, lub gdy sa-
motnic siedział nad szklanką herbaty w którejś z 
kaviar f t . Obserwowałem go przez długi czas z d a -
leka, jeszcze nie znając osobiście, najczęściej właś-
nie na korytarzach i na dziedzińcu Katolickiego 
Uniwersytetu, gdzie ciągle tkwiłem, bo moja dziew-
czyna studiowała tam historię sztuki. 

Inna sprawa, że Stachura był o kilka lat starszy 
od swoich kolegów z roku. Gdy zaczął studia, miał 
lat dwadzieścia jeden, podczas gdy oni liczyli w 
większości po lat osiemnaście. Przyszli na studia 
prosto po maturze, po kilku latach „zaliczania" ko-
lejnych klas gimnazjalnych bez większych wstrzą-
sów i burz życiowych. W wypadku Steda było ina-
czej. „W jedenastej klasie mnie naszło — miał na-
pisać w 1960 r. w poetyckim tekście-wyznanki 
»Która jest jak oliwa na wodę« opublikowanym w 
»Kamenie«. [...] Zacząłem zaniedbywać fizykę. 
Wszystkie inne przedmioty. [...] Polubiłem teraz 
samotność. Polubiłem milczenie. Wkrótce uciekłem 
z domu. Mój ojciec musiał cjjyba płakać wtedy. J a 
też chciałem płakać, kiedy pisałem pożegnalny list, 
ale uznałem, że to niegodno mnie. mężczyzny. Ko-
lumba. mnie. Późnieji kiedy niejednokrotnie chcia-
łem płakać, wiedząc, że sprawi mi to ulgę. łzy jak 
małe liski pochowane w swych norach lękały się 
wyjść, chociaż myśliwy dawno już odszedł, chociaż 
już dawno odszedłem. [...] Mój pierwszy wiersz 
mówił o pracy pająka . Pamiętam go. jak wszystko 
to, co napisałem. [...] Myślałem wtćdy, że to n a j -
piękniejszy wiersz świata. f...l Pisałem dalej. N a j -
więcej o księżycu. [...] Co noc, powoli, bardzo po-
woli [...] niezmiernie powoli rodziły się słowa i 
przekonanie, że to cale pisanie nie jest chyba tak; 
proste, jak zarzynanie wolu, śpiewanie kantyleny 
czy reperacja buta. !.. ]- Nad jasnym słowem wy-
palałem dziesięć papierosów, obgryzałem dziesięć 
paznokci. Im więcej pisałem, tym więcej się mo-
zoliłem, bardziej cierpiałem. J;..l" 

Nie wiem, dlaczego Stachura postanowił wybrać 
na miejsce studiów właśnie .Lublin. Przecież miesz-
kał z rodzicami w Aleksandrowie Kujawskim, do 
gimnazjum chodził w Ciechocinku, a maturę zro-
bił ostatecznie (po jakich to perypetiach, po jakich 
ucieczkach z domu i ze szkoły, po jakich okresach 
podróży-wlóczęg po całej Polsce?) w liceum ogólno-
kształcącym w Gdyni. Co miał wspólnego z kolega-
mi ze swojego roku, z tych zapyziałych miast i 
miasteczek Lubelszczyzny, wówczas Jeszcze deska-
mi zabitej, on. który urodził się w ..słodkie) Francji", 
dokąd jet'o rodzice wyruszyli kiedyś w poszukiwa-
niu pracy i chleba, a Polskę zobaczył po raz pierw-
szy na własne oczy, będąc Już jedenastoletnim 
chłopcem? 

Sted szokował 

swoich kolegów ze studiów na każdym kroku. Za-
częło się to już podczas egzaminu wstępnego na 
romanistykę na .początku lipca 1958 r.: Neli Słom-
kowska-Strzalkowsk • która w gronie kilkudziesię-
ciu innych kandydatów mozoliła się nad pisemnym 
tematem egzaminacyjnym, zauważyła w pewnej 
chwili, że jeden z chłopców, blondyn o kędzierza-
wych \ylosach, siedzi z założonymi rękami nad pu-
ftą kartką papieru, jakby egzamin jego nie doty-
czył. W pewnym momencie podszedł do niego obec-

ny na sali asystent, mgr Alfons Pllorz. człowiek 
który był w lorńtyeh latach postrachem studentów 
romanistyki, a jeszcze większym — kandydatów na 
studia, I groźnym głosem zapytał: „Dlaczego pan 
nic nio pisze?". «.Ponieważ nie mam pióro" — <wt 
parł Sted. najczystszą francuzczyzną. głoaem. w 
którym czaiło się wyzwanie. A potem dorzucił Jesz-
czc klika następnych zdań. Pllorz najpierw zanie-
mówił z oburzenia, a potem- machinalnie «ięgr^i 
do wewnętrznej kieszeni marynarki i wręczył Sta-
churze swoje własne wieczne pióro... To był wial-
nie początek uczelnianej legendy Steda. 

W Lublinie debiutował 

Edward Stachura na Urnach „Sztandaru Ludu" * 
7 listopada 1958 r. w redagowanym wówczas przez 
Zygmunta Mikulskiego dodatku tygodniowym Kul-
tura 1 Zycie" krótkim opowiadaniem — Pinkm. 
przygoda": " 1 , K n a 

„Siedzę w poczekalni dworcowej — oparty łok-
ciem o stolik. Przed chwilą przyjechałem do tego 
nie znanego mi miasta. Jest dokładnie czwarta *o-
dzina nad ranem. Muszę poczekać tu ta j do świtu 
Potem wyruszę na poszukiwanie kobiety, która 
spotkałem tego lata na Jeziorach..." 

Nie była to Jeszcze proza wysokich lotów; nie 
sądzę, aby ktokolwiek wtedy — p 0 j e j przeczyta 
niu — wyróżnił nazwisko Stachury wśród innych 
młodych lubelskich autorów, którzy szturmowali 
te dwie kolumny dziennika zawiadywano orzez po-
pularnego „Mistrza" (Mikulskiego). Powtarzały się 
najczęściej nazwiska Wojciecha Zajdlera (studen-
ta medycyny, który później skończył szkołę aktor-
ską w Warszawie, a ostatecznie poświecił sie reży-
serii teatralnej). Ryszarda Pawlaka (ten był chyba 
ulubieńcom „Mistrza", bo drukował w ..Kulturze i 
Życiu" wiersz za wierszem), pojawiły sic pierwsze 
wiersze Zbigniewa Fałkowskiego. Andi-zej Tchó-
rzewskl | Andrzej Turczyńskl drukowali najczęściej 
już tylko w bardziej prestiżowej, literackiej JKa-

, menie". 

Przez kilka następnych miesięcy Sted niczego 
więcej już w „Kulturze i 2yciu" nie zamieścił. Do-
piero w „Kamenie", w numerze 6 z 31 marca 1959 r. 
znalazły się jego dwa wiersze: ..Dolina obiecana" 
oraz: 

liiebo to jednak studnia 
a więc tyle cembrowin 
ile smutku i gwiazd 

Lecz najsmutniej jest wtedy 
kiedy skalpel księżyca 
otwiera obłok 
jak brzuch delfina. 

Kilka miesięcy wcześniej, pod koniec 1958 r., za-
debiutował na łamach „Kameny", jako poeta, 
Zbigniew Strzałkowski, starszy o dobrych kilka lat 
od Steda studept II roku historii sztuki, a skądinąd' 
jego wspóllokator z pokoju nr 16 w Domu Stu-
denckim KUL przy ulicy Sławińskiego. 

Owa słynna „szesnastka", mieszcząca się na 
pierwszym piętrze starej przedwojennej kamieni-
cy zaadaptowanej na męski' „akademik", była tak 
zwanym „kołchozem", dużą salą. w której na że-
laznych piętrowych przykrytych burymi, szorstki-
mi kocami łóżkach, gnieździło się kilkunastu po-
tencjalnych magistrów, doktorów humanistyki, 
poetów, pisarzy, plastyków i... co kto woli. W tejże 
„szesnastce" zamieszkał w rok później nasz redak-
cyjny kolega. Ireneusz J. Kamiński, szkolny kole-
ga Stachury jeszcze z Ciechocinka, którego, nota-
bene, Sted namówił na studia na Katolickim Uni-
wersytecie Lubelskim. Spali na jednym łóżkowym 
„tandemie" — Sted- na górze, Irek na dole. Ale 
to już inna historia... 

Akademik przy ul. Sławińskiego wydawał mi się 
zawsze nieprzytulny, ciemny i ponury. Przy nim 
nasze UMCS-owskie 1 WSR-owskie bloki w Mia-
steczku Akademickim przy ul. Langiewicza — * 
trzema (tylko!) spiętrzonymi łóżkami w widnych, 
choć przeszywanych lodowatym wichrem ciągną-
cym od wzgórz, na których budowała się Lubel-. 
ska Spółdzielnia Mieszkaniowa, pokojach — wy-
dawały się prawdziwym, socjalistycznym rajem. Na 
Sławińskiego nocami wyły ponuro karetki, znajdu-
jącego się po drugiej stronie ulicy. Pogotowia Ra-
tunkowego, na Sławińskiego nie uświadczyło się 
widoki* kobiecego ciała: w „pakamerach'' rezydo-
wali m ę s c y (z uwagi na obyczajność) „sprząta-
cze" oraz „pracze"-. 

Przez ten Dom przewinęli się: Zbyszek Doma-
rańczyk, przyszły krytyk filmowy Boguś Zagroba, 
poeU i artysta plastyk Zbyszek Strzałkowski, 
Stachura Kamiński, a później także literat Janusz 
Olczak i piosenkarz Kazio Grześkowiak. Nawet — 
poeta Tadeusz Kwiatkowski-Cugow. Ale tylko „na 
waleta", jako t e polonistykę studiował na UMCS-i*. 
zaś na Sławińskiego zgłosił się u Grześkowiaka 
polecenia" Steda. który wówczas już studiował tia 
Uniwersytecie Warszawskim. 

Otóż między innymi także w KUL-owskiej 
snastce", przy dźwięku gitary, na której zwykł gry-
wać Stachuro (gitara była nie Jego), przy Jednej 
i drugiej butelce Jabłkowej „berbeluchy" patykiem 
pisanej w Milejowie, zaczęły się jesienią 
toczy dyskusje na temat zorganizowania wielkiego 
spotkanla-mityngu i zarazem wieczoru autorsKieg 
młodych lubelskich twórców — poetów i prozaików 
mającego ożywić i odświeżyć zgnuśnlałą artystycz-
ną atmosferę Lublina. 

(ccito.) 

Mirosław D c r e c k i 
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Maksym Tank 

Władimir Wysocki 
Zurab Kuchianidze 

Tamara Kołomijeć 

Andrzej Wozniesieński 

Piolr Wiegin 

Micha Kwiliwidze 



Rosyjsk ie s p o t k a n i e 
z d i a b ł e m 

Leszek Mikrut 

Władysław Kunicki 

Józef Marczuk 



Drugi 

m ą ż 
Krystyna Dobik 



DEBIUT 
I koniec 
(bo autor 
się utopił) 

Robota 
w „Kwiatowym" 

Ewa Chodkowska 
Kajakiem 

przez Trójkąt 
Bermudzki 

Poczta literacka 



Ekran i widz 
wokół „ S i e k i e r e z a d y " 

Teatr Studyjny Ewa Szelburg - Zarembina 

K R O N I K A ^ 

K U L T U R A L Ń A 

Założyciele: Kazimiera Andrze j Jaworski i Zenon Waśniewski 



Z a n o t o w a n e w Chicago 

P o r a duchów 

i wilkołaków 

Marta Denys 


