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BOLESTAW LEŚMIAN 

LUDZIE 

Szli tędy ludzie biedni, prości — 
Bez przeznaczenia, bez przyszłości. 

Widziałem ich, słyszałem ich!. 

Szli niepotrzebni, nieprzytomni — 
Kto ich zobaczy — ten zapomni. 

Widziałem ich, słyszałem ich!. 

Szli ubogiego brzegiem cienia — 
I nikt nie stwierdził ich istnienia. 

Widziałem ich, słyszałem ich!. 

Śpiewali skargę byle jaką 
I umierali jako tako... 

Widziałem ich. słyszałem ich!. 

Już ich nie widzę i nie słyszę — 
Lubię trwającą po nich ciszę. 

Widziałem ją, słyszałem ją!... 



JAN SOCHOŃ 

MUZYKA LEŚMIANA 

Wszystkim ważniejszym terminom w obrębie szeroko rozu-
mianej kultury nadawano w okresie schyłkowym (przełom X I X 
i X X w.) znaczenie filozoficzne. Stawały się one pewnego ro-
dzaju kategoriami, za pomocą których próbowano interpreto-
wać różnorakie zjawiska istotne dla świadomości kulturowej 
epoki. I tak np. określenia typowo językoznawcze nabierały 
charakteru teoriopoznawczego. W tym sensie nastąpiło znie-
sienie owreycji nauka—sztuka. Takie pojęcia, jak dusza, słowo, 
podświadomość, rytm itd. wchodziły w obręb struktury dwu-
poziomowej. Jako istotne elementy systemu czy doktryny 
ukazywały główne drogi prowadzące do ukształtowania się 
określonej wizji świata. Dzięki takiej ich funkcji wszelkie wy-
stąpienia czy utwory literackie twórców tego okresu nabierały 
stricte filozoficznego charakteru. Wszystko, co mogło podlegać 
literackiemu wartościowaniu, stawało się przydatne do zorga-
nizowania przebudowy świata, zmiany warunków społecz-
nych itd Charakterystycznych przykładów potwierdzających 
powyższy stan rzeczy dostarczają manifesty i wypowiedzi 
symbolistów. Postulat „umuzycznienia" wszystkiego, co jest 
dziełem sztuki, stał się centralnym punktem ich estetyki. 

Leśmian, przyznając w swej poetyce tak dużą rolę rytmo-
wi, wszedł jak gdyby w sam środek problematyki, która była 
przedmiotem sporów pomiędzy poszczególnymi ugrupowania-
mi symbolistycznymi. Rozszerzając zakres znaczeniowy rytmu 
tak. by objąć całość zagadnień związanych z powstaniem języka 
poetyckiego, jego opozycyjnego istnienia wobec innych społecz-
nych form komunikowania (język potoczny, pojęciowy), dopro-
wadził do stworzenia nowej, specyficznej kategorii filozoficz-
nej. Ponieważ zorganizował wyjątkowo spójny system poetycki, 
będący — w jakimś stopniu — uzupełnieniem jego działalności 
poetyckiej, Leśmianowską teorię rytmu można z powodzeniem 
nazwać o n t o l o g i c z n ą . Dzięki rewaloryzacji rytmu będzie 
można doprowadzić — sądził — do istotnych zmian we współ-
czesnej mu kulturze. Słowo — symbol — muzyka, które or-
ganizowało podstawowe znaczenia w poezji i prozie symbolis-
tów zastępuje Leśmian określeniem r y t m . Różnorako rozu-
mianą w tym czasie „muzyczność poezji" nazywa rytmicznoś-
cią, śpiewnością. 

R Y T M A E T Y K A 

Leśmianowska teoria rytmu („muzyki") zawiera w sobie 
jedno dość istotne założenie. Dotyczy ono tego. co nazywamy 
wymiarem etycznym w życiu i kulturze. W pewnym sensie 
można utrzymywać, że próba wyeliminowania tej problema-
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tyki ze światopoglądu Leśmiana mogłaby doprowadzić do nie-
zrozumienia podstawowych założeń jego poetyki. 

Wiersze Leśmiana tworzyły kompozycje otwarte, bowiem 
praca w języku (słowie) doprowadzała do sytuacji, w której nie 
można było przewidzieć końcowego je j rezultatu. Neologizmy, 
zmiana akcentu powodowały powstanie niespodziewanych ob-
razów, których nie mógł przewidzieć nawet sam twórca. Świat 
przez niego stworzony wymykał się spod jego kontroli. „Śpiew" 
u Leśmiana to nie konwencjonalna ozdoba, lecz świadomy ter-
min, określający jego stosunek do poezji. Dążył on do stworze-
nia takiej koncepcji poetyckiego wyrazu, która by mogła przy-
bliżyć odbiorcę (także samego twórcę) do „nielogicznej dzie-
dziny istnienia". 

Jednak w przeciwieństwie do Mallarmćgo zamierzeniem 
Leśmiana nie było dotarcie do obiektywnie istniejącego świata. 
Dla Mallarmćgo świat dostrzegalny zmysłowo był kopią jakie-
goś innego, wyższego świata. W jego rozumieniu zatem rze-
czywistość miała charakter dualistyczny. Autor Łąki nie był 
jednak wyznawcą filozofii platońskiej. Świat u niego jest ciągle 
t w o r z o n y , nigdy nie jest czymś gotowym, lecz staje się. 
Świat poetycki Leśmianowskiego słowa — pisał Ważyk — „nie 
wstydzi się sztuczności, która go wyodrębniła". 

Ponieważ słowa z racji swojego społecznego sensu — sądził 
Leśmian — nie mogą doprowadzić do poznania zmiennej isto-
ty rzeczy, należy z nich zrezygnować, lecz zrezygnować po-
łowicznie. Dążenie — najważniejsze według Leśmiana w ca-
łej działalności poetyckiej — by stworzyć „słowa do pieśni bez 
słów", opierać się przecież musi na materiale językowym. Tę 
sprzeczność rozwiązał poeta następująco: nie można stworzyć 
ogólnej, syntetycznej kategorii obejmującej całość doświadcze-
nia świata. Prawda o nim mieści się w tym, co nie uświadomio-
ne przez człowieka i co nie znajduje swoich odpowiedników 
w siatce aktualnego systemu językowego. 

Aby poeta mógł ukazać drogę do osiągnięcia owej tajemni-
czej, „bezsłownej melodii", powinien posiadać odpowiednie na-
rzędzia służące do tego celu. odpowiedni — jak mówił Leś-
mian — „instrument mimiczny", będący określoną postawą wo-
bec świata i kultury. Tworzenie np. neologizmów nie było 
celem samym w sobie, lecz miało doprowadzić do takiej sytu-
acji. w której nie ma rozbieżności pomiędzy naturą i kulturą. 
Dlatego w jego poetyce sformułowanej znajdujemy pojęcie 
rytmu — intuicji, tworzące odrębną rzeczywistość estetyczną. 
Jest ono wyrazem nieufności wobec naukowego poznania. To 
kierunek „reprezentujący — posługuję się sformułowaniem W. 
F Asmusa — sceptycyzm w stosunku do nauki i jej aparatury 
logicznej", dodajmy" do wszelkich form logicznego wyrazu W 
odniesieniu do tego punktu teorii Leśmiana można mowie o 
jego m o r a l n y m aspekcie, ponieważ, jak sądził poeta po-
znać niewyrażalne może tylko człowiek akceptujący zgodność 
harmonii świata z harmonią własnej osobowosci. Uważał, ze 
etyka bez świadomości swoich związków ze sztuką nie istnieje. 
Sztuka, łącząc świat materialny z duchowym, ukazuje tych świa-
tów wzajemne na siebie oddziaływanie (rytm), stwarza szansę 
prawdziwego, autentycznego życia, doprowadzić może również 
do zmian w aktualnym systemie kultury: Bez tego czaru, bez 
poczucia tych naęlych zbratań się we wszechświecie iui)kran-
cowszych barw. kształtów i dźwięków — trudno mówić o uko-
chaniu ziemi, trudno mówić o ukochaniu czegokolwiek. (B. 
Leśmian: Szkice Literackie \ s. 68). 

• Dalej: SzL 
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Kto poddaje się rytmowi świata, ten będzie mógł uchwycić 
jego istotę. Bowiem wszystko, co istnieje, co związane ze świa-
tem i człowiekiem, wywodzi się z pieśni do pracy (Biicher). 
Dążenie do uchwycenia rytmu powoduje w człowieku „napię-
cie etyczne". Rytm przypomina o ciągłej pracy nad sobą. Będąc 
bodźcem do twórczości, staje się także bodźcem do kształtowa-
nia charakteru i własnej osobowości. W tym przejawia się jego 
działanie etyczne. 

R Y T M A M U Z Y K A 

Tworzenie się idei rytmu jako najważniejszej kategorii w 
światopoglądzie Leśmiana związane było (choć poeta nie for-
mułował tego expressis verbis) z pojęciem-symbolem „muzyka". 
Od czasów romantyzmu nabrało ono szczególnego znaczenia. 
Jego „pojemność" zdawała się być nieograniczona. Romantycy 
często potwierdzali, żc słowa nie są zdolne oddać wszystkich 
zawiłości i sekretów duszy. Chcieli — jak pisał Einstein — aby 
poezja objawiała się w sposób bardziej bezpośredni, przenikała 
odbiorców, samych poetów, bez pancerza sztywnej formy. 

Po to zwrócili się do muzyki, zawężając jednocześnie spo-
sób jej „rozumienia", to znaczy ich horyzont oczekiwań okazy-
wał się być — jak sądzę — jednostronny. Jakąś muzykę zaczy-
namy rozumieć w momencie, gdy opanujemy właściwy jej sys-
tem wzajemnych odniesień i jednostek elementarnych, gdy jej 
znaczenie wypływa z różnorodności połączeń harmoniczno-
-dźwiękowych lub sugestii kompozytora (omówienie programo-
we dzieł, tytuły poszczególnych utworów). 

Romantycy, potem symboliści. niejako z góry zakładali, że 
muzyka z racji swej istoty będzie zawsze komunikatem znaczą-
cym. Przy tym uważali ją za najważniejszy środek ekspresji. 
Muzyka będąc środkiem ekspresji najbardziej uniwersalnym, 
dostępnym szerokim masom odbiorców, równocześnie zacho-
wywała swoje indywidualne oblicze. Każdy mógł dzięki niej na 
swój własny sposób odczuć i — w pewnych wypadkach — uzu-
pełnić ideową treść, której ramy narzucała. Z wielu względów 
dźwięk nacechowany emocją bardziej niż słowo odpowiadał ro-
mantykom i ich późniejszym kontynuatorom. Po pierwsze dla-
tego, że jego wartość emocjonalna, towarzysząca przekazywanej 
myśli, przedłużała ją, mogła sugerować to, co nieokreślone, ta-
jemnicze. Po drugie, poezja podobnie jak muzyka za pomocą 
pewnego materiału fonetycznego tworzy określony nastrój, 
pod którym kryje się nieokreślona treść, nie dająca się wyra-
zić dyskursywnie. 

Termin „muzyczność poezji", „muzyka" funkcjonował 
wśród twórców przełomu wieków w trojakim rozumieniu. 
Według pierwszej koncepcji, muzyczność pojmowana była zgod-
nie z założeniami Verlaine'a. Słowo w poezji służyć miało nie 
tylko wyrażaniu pojęć, lecz także poprzez „zagęszczenie melodii 
słowa" wyrażało ulotne stany podmiotu. Należy — powtarzał 
autor sławnego sloganu „de la musique avant toute chose" za 
Wagnerem — zamiast wciskania sztucznie słóui wiersza w z 
zewnątrz narzucony rytm wyzwolić te icartości emocjonalne, 
które tkwią w fonetycznej stronie słów. 

W ten sposób pojęta „muzyczność" doprowadzała do usu-
nięcia na drugi plan semantyczności, ograniczała pojęcie na 
r/ecz dźwięku. W takim przypadku słowo nie wskazuje na dru-
gie słowo, są one obojętne znaczeniowo. Dźwięk zaś uzyskuje 
nowy sposób istnienia, nowe prawa. Jest teraz samodzielnym 
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czynnikiem ingerującym w strukturę poetyckiego tekstu. Do-
prowadza do unifikacji zjawiska dźwiękowego, którym się coś 
oznacza (signifiant) ze znaczeniowym, tj. ze znaczonym poję-
ciem (signifić). 

Wśród poetów-symbolistów funkcjonował jeszcze inny spo-
sób rozumienia „muzyczności". Przez muzyczność niektórzy 
z nich rozumieli wzorowanie kompozycji utworu poetyckiego 
na kompozycji utworu muzycznego. W praktyce wygląda to w 
ten sposób, że poeci prowadzą (jak w utworze muzycznym) rów-
nocześnie kilka tematów, obrazów (w muzyce Unii melodycz-
nych). Tworzą np. „fugi poetyckie" czy „kantaty poetyclue . 
Znalazło to zastosowanie w teorii i praktyce Biełego, Mallar-
mćgo. Rolicz-Liedera, w późniejszym okresie tworczości. 

Autor Arabesek uważał muzykę za najwyższą formę sztuki. 
Twierdził że jedynie ona może odzwierciedlić nieokreślone 
stany ducha człowieka odczuwającego wyższy świat idei. Pisał, 
że muzyka kształtuje świadomość, a kto nie jest muzykalny, 
ten niczego nie będzie w stanie zrozumieć. Lieder zafascynowa-
ny teoriami francuskich symbolistów przenosił je na teren pol-
skiego modernizmu. Muzyczność pozwalała przyblizac się do 
przesłoniętych faktem materialnym, ukrytych stanów rzeczy. 
Mowę nazywał „rytmiczną kochanką". Zbliżenie poezji do mu-
zyki pozwalało uchwycić stan własnego wnętrza, było narzę-
dziem prowadzącym do poznania siebie samego. 

Jak można wnioskować z wypowiedzi Leśmiana, muzyka 
stanowi nierozerwalną, harmonijną całość z poetyckim słowem 
(jak u Greków w okresie przedhellenistycznym). Dlatego nie 
do pomyślenia jest sytuacja, w której zabrakłoby rytmiczności 
w którymś ze słów wiersza czy elemencie wszechświata. Gdyby 
do tego doszło, poezja straciłaby wszelką „muzyczność", moc 
oddziaływania na człowieka, gdyż melodia, której wartości 
czasowe dźwięków nie są zróżnicowane, jest tworem jak gdyby 
martwym, nie posiadającym jeszcze cech utworu muzycznego. 
Dopiero zróżnicowanie rytmiczne nadaje jej tętno życia i o-
kreślony charakter muzyczny. W tym aspekcie można mówić 
o muzyczności poezji Leśmiana, w której rytm (gr. rhytmos-
miarowy) jest czynnikiem regulującym następstwo dźwięków 
w utworze poetyckim w czasie i organizującym je w pewne 
określone ugrupowania. Tak pojmowany rytm mógł Leśmian 
obarczać innymi, naddanymi już funkcjami i cechami, w czys-
to estetycznym czy filozoficznym sensie. 

Dla niego muzyka kryła się w języku, na poziomie słowa 
wyzwolonego, gdzie — jak w muzyce — dźwięk jest dźwię-
kiem, w malarstwie barwa barwą — słowo jest tylko sobą, 
słowem dla słowa (SzL, 76). Powrót do słowa konkretnego to 
powrót do „muzycznego" rozumienia języka. Renó Chil pisał 
w 1891 r.: Móti?ię [...] język — to muzyka. Jeśli chcesz wyrazić 
wszystkie stany ducha, powinieneś zwrócić uwagę nie tylko 
na dokładne (ścisłe) znaczenie słów /.../ Dobrze obliczone ich 
połączenie da matematyczny, niematerialny efekt muzycznego 
instrumentu, za pomocą którego autor mógłby wyrazić w da-
nym momencie określony stan ducha. 

U Leśmiana tym „muzycznym instrumentem" jest rytm. 
Pozwalając słowom na różnorodność przy łączeniu się, zamykając 
je w pewne zespoły znaczeniowe, rytm odsłania przed czytelni-
kiem duszę poety. "Niejako przymusza odbiorcę do wyczuwania 
w słowach jakiejś innej treści niż ta, którą im słowo codziennie 
narzuca; wypełnia słowa, które kojarząc się pozornie na pra-
u-ach logiki, odsłaniają pozalogiczne wnętrze zapatrzonej w 
siebie duszy (SzL. 347). Podobny stan miała odsłaniać symbo-
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listom muzyka (wpływ pism Wagnera i Schopenhauera). Tę 
myśl Leśmiana można odnieść do całości ruchu svmbolistyczne-
go. 

U źródeł tej dążności znajduje się Baudelaire i jego koncep-
cja ..korespondencji", przejęta od szwedzkiego mistyka, Ema-
nuela Swedenborga. Leśmian dążył do odzyskania utraconej 
więzi ze światem. Przywiązywał dużą wagę do tego punktu 
swego programu. Moment ten wiązał się ze sprawą znalezienia 
słowa do pieśni bez słów, sprawą etyki, miejsca człowieka w 
rzeczywistości współczesnej Leśmianowi, wiązał się także ze 
sprawą symbol — konkret. 

Zasada „correspondances" zakładała, że w świecie nie ma 
elementów, które nie miałyby swoich odpowiedników w po-
rządku duchowym. W tej perspektywie świat jawi się jako za-
mknięta kula, której składniki powiązane są ze sobą. Jest jed-
nością, bez wyraźnego p:>dzialu na „widzialne" i „niewidzialne". 
Biorąc za punkt wyjścia takie założenie, zadaniem sztuki bę-
dzie znalezienie symboli, które mogą wyrazić prawdy metafi-
zyczne, mogące zsyntetyzować proces twórczy w jedną wizję. 
Wywodzące się z ducha chrześcijańsko-platońskiego powyższe 
tezy — pisała Maria Niemojewska — zrealizowane doskonale 
przede wszystkim w praktyce Baudelaire'a, wpłynęły na poe-
tyckie myślenie Europy. 

W twórczości Leśmiana podobnie. Świat natury składał się 
ze znaków, był słownikiem hieroglificznym, którego znaczenia 
odnajdują się w innym świecie. Oto zdanie Baudelaire'a: U na-
szych poetów nie ma metafory, porównania czy określenia, któ-
re by nie było matematycznie dokładną adaptacją realnych 
okoliczności, ponieważ te porównania, metafory, epitety zosta-
ły -wzięte z niewyczerpalnego kapitału u n i w e r s a l n y c h 
a n a l o g i i i tylko stamtąd mogą być zaczerpnięte. Baudelaire 
proponował magię sugestywną. Leśmian rytm. Po to. aby od-
nowić unię, jaka łączyła człowieka z wszechświatem, nie potrze-
bował on, jak w muzyce np. Wagner, zastępników semantycz-
nych. A z drugiej strony w poezji Leśmiana jej „uczestnikami" 
są konkretne przedmioty i rzeczy (łąka. las, dziewczyna, dąb, 
strumień): Teraz /.../ zwabione wspólną melodią bratają się ze 
sobą na nowo — łąka ze strumieniem /.../ gtciazdy z oczami, 
duchy z kolumnami, Izy z perłami, spotykają się pod pozorem 
przenośni na owych mostach złotych, które łączą to, co przed 
chwilą jeszcze było — nie połączone. 

Parafrazując powiedzenie Mallarmćgo. można określić Leś-
mianowski rytm jako element stworzony dla niewyrażalnego. 
Miał on także wymiar humanistyczny. Świadczył o sile moral-
nej tego, który zdolny był do współpracy z twórcą. Wiersz o 
widocznym rytmie („śpiew") wyzwalał w odbiorcy myśli i czy-
ny zgodne z dobrem jednostki i społeczeństwa. Muzyka to mo-
ralna siła — twierdził Debussy. 

Leśmian — o czym już wspominałem — uważał, że bez 
świadomości istnienia harmonii we wszechświecie, a tym sa-
mym w stosunkach społecznych nie może być mowy o prawdzi-
wej poezji i prawdziwej egzystencji. Było to konsekwencją 
przyjęcia postawy wysuwającej na czoło pojęcie rytmu (muzyki) 
jako niezbędnego warunku wszelkiej twórczości i życia. Rytm 
działa wyzwalająco na słowa, przenosi je w dziedzinę twórczą 
naturae naturantis. gdzie stają się czynnikiem umożliwiającym 
poznanie niewyrażalnego. Stwarza dla słowa — jak powiada 
Sławiński — nowy wymiar. Odcina go od „rzeczywistości wtór-
nej". Odbiera mu funkcję z n a k u w porozumieniu społecznym 
i wyzwala w nim utraconą zdolność bezpośredniego kontakto-
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wania z „naturą". Słowo zwrócone jest ku światu schematów. 
Ry t m — ku światu pierwotnemu. Rytm jest równocześnie or-
ganizatorem wypowiedzi językowej, stanowi narzędzie stycz-
ności ze światem „pierwotnym", w którym są utrwalone jego 
główne właściwości. W ten sposób odgrywa rolę swego rodzaju 
ekwiwalentu pierwotnej rzeczywistości, w przeciwieństwie do 
słowa — poza układem rytmicznym — którego sztywność jest 
zaprzeczeniem konkretności i ruchu natury. 

Dla autora Dziejby leśnej rytm wydobywał ze słowa ele-
menty, Które pierwotnie do niego należały, przeciwdziała! jego 
kostnieniu, dawał mu nową „formę". Był obrazem dokładnie 
odpowiadającym nazwie, która go określała. Wszystko to było 
możliwe do zrealizowania j e d y n i e w dziedzinie naturae na-
turantis. Owa dziedzina „twórczego istnienia" — zgodnie z 
przyouszczeniami antropologów współczesnych Leśmianowi — 
to okres pierwotności. E. B. Tylor w Antropologii pisał: Kiedy 
Indianin z plemienia Apaczy pokazuje na niebo i pyta białego: 
czy ty nie wierzysz, że Bóg to słońce /.../ niepodobna przypuś-
cić, by dziki mówił w przenośni. 

Trzecie wreszcie stadium, zwieńczające niejako różne ro-
zumienia „muzyczności", w okresie schyłkowym przesuwa się 
bardziej z płaszczyzny językowej w sferę światopoglądu Tu-
taj kultura rozumiana jest jako r y t m m u z y c z n y . Muzy-
ka zostaje pojęta jako twórczy duch i rytmiczna zasada świa-
ta Parafrazując popularne powiedzenie A. Błok w dzienniku 
zapisał: Na początku była muzyka. Muzyka jest istotą świata. 
Rozwój świata jest kulturą. Kultura jest rytmem muzycznym. 

Stanowisko Błoka, jak i większości symbolistów obu ee-
neracji (oprócz Briusowa), miało zabarwienie religijne. Walka 
pomiędzy chaosem a harmonią to podstawa rzeczywistości. Po-
rządek. harmonia należą do kultury, zatem ma ona charakter 
wtórny w stosunku do chaosu, będącego prazasadą świata. Dla 
Błoka „muzyczną istotę świata" stanowi rytm, zawie-
rający cudowną — jak pisał — harmonię. Stanowił samo 
życie, jej nurt, jej pulsowanie jak bicie serca. Zarowno chaos, 
jak i harmonia były przejawem tajemniczej woli świata (Ar-
tur Schopenhauer). A zatem rytm jako atrybutywna cecha 
wszelkiego życia to siła, dzięki której istnieją epoki rodzą się 
nowe prądy, powstają nowe jakości estetyczno-społeczne. W 
języku Hegla można to wyrazić następująco: duch muzyki 
pojawiający się w określonym czasie powoduje rozwój kultu-
ry, zaś w momencie jego zaniku następuje zmiana epok. 

Nauka opiera się na pozytywizmie i materializmie — mó-
wili filozofowie przełomu wieków — rozpada się na wiele od-
dzielnych gałęzi i metod poznawczych, dyscyplin. Pretekstem 
jest wielorakość badanego świata, ale ukrytą przyczyną — 
nieobecność ducha muzyki — stwierdzał Blok. Albowiem za-
nika według niego możliwość całościowego spojrzenia na rze-
czywistość. tak porządku materialnego jak i duchowego. Blok 
pisał wiersze wówczas, kiedy „słyszał muzykę , i twierdził, 
że poeta jest „synem harmonii". 

Centralne rozróżnienie powstałe przy powyższych założe-
niach to podział kultury na kulturę humanizmu i kulturę cy-
wilizacji Pierwsza z nich charakteryzuje się obecnością rytmu 
muzycznego - druga jej brakiem. W tych planach rytm staje 
się "pewnym założeniem ontologicznym, istotą świata. Kon-
kretnie u Błoka będzie nim rewolucja, owa „fala muzyczna . 
która — co trafnie zauważył Ryszard Przybylski — swoim 
wtargnięciem w dzieje umożliwi ludzkości ponowny ruch 
i powrót do epoki kultury. 
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Jeśli chodzi o pogląd Leśmiana odnośnie powyższych ele-
mentów teorii Bloka, to sądzę, że można mówić o pewnym 
podobieństwie przeciwstawień. Opozycja autora Dwunastu: 
kultura muzyczna — kultura cywilizacji (przy stale zachowu-
jących się różnicach), to u Leśmiana opozycja: proza — wiersz. 
..Proza" — to wszystkie elementy pozbawione rytmu, więc sła-
be pod każdym względem, natomiast „śpiew" — to po prostu 
dobra literatura. Rytm stanowi absolutne kryterium tego po-
działu. Jest koniecznością. Bez niego każdy element kultury 
(utworu literackiego) przesuwa się w stronę prozy, w stronę 
tego, co akceptowane jest przez zunifikowane grupy społeczne. 

Dla symbolistów — jak już pisałem — muzyka posiadała 
wartość symbolu. Andrzej Bielyj twierdził wprost, że muzyka 
idealnie wyraża symbol. Możliwość symbolizacji (stworzenia 
symbolu) zdaniem rosyjskich symbolistów t k w i ł a w sa-
m y m j ę z y k u. To samo założenie, szczególnie w praktyce 
poetyckiej, daje się odczytać u Leśmiana. Rytm stwarzał moż-
liwość powstania symbolu, ponieważ: 

— był znakiem innego świata, do którego poznania dążył 
poeta (konkretnie w poetyce Leśmiana był synonimem 
zmienności świata) 

— przybliżał słowa mieszczące się w dziedzinie społecznej 
do dziedziny naturae naturantis 

— łączył świat materialny i duchowy w zsyntetyzowaną 
całość 

— nakładał na odbiorcę obowiązek aktywnego nastawienia 
do języka 

— budził w nim intuicję potrzebną do odbioru poezji 
— przybliżał język do stanu, jaki posiadał on w okresie 

swoich narodzin („pierwotność słowa"). 

R Y T M A K U L T U R A 

Leśmianowska koncepcja rytmu będącego „światopoglą-
dem" wyrasta — jak sądzę — z ogólnej atmosfery w kulturze 
czasu mu współczesnego. Właściwie już od pojawienia się do-
ktryn romantycznych możemy mówić o dążeniu do całościo-
wego ujmowania świata, szukania „uniwersalnego" elementu 
jednoczącego świat tak materialny, jak i duchowy z ogólnym 
rytmem wszechświata. Przywołuję niektóre poglądy innych 
twórców nie po to, by udowodnić „wtórność" założeń Leśmia-
na, lecz by wskazać źródło owych fascynacji. Jest nim świa-
domość istnienia możliwości mogących doprowadzić do prze-
budowy zastanego modelu świata. Wszelkie mistyczne założe-
nia różnych szkół i kierunków — finalnie miały doprowa-
dzić do racjonalnego, konkretnego, jak zapewne powiedziałby 
Leśmian, uchwycenia istoty rzeczy. 

Chociaż po negacji wszelkiej chrześcijańskiej metafizyki 
i filozofii idealistycznej na rzecz nauk ścisłych trudno było 
o takie postawy, to jednak symbolizm (tak zachodni, jak i ro-
syjski) był wyrazicielem właśnie takich założeń. Piękno zda-
wało się być osiągalne poprzez — i tu następowała ogromna 
różnorodność pojęciowa: 

— dla romantyków niemieckich — wpisanie życia w krąg 
tradycji chrześcijańskiej, odtwarzanie nie formy rzeczywistoś-
ci, lecz wewnętrznej istoty rzeczy przedstawianej (np. Nova-
lis). Wobec tego proces twórczy ograniczał się do poznania 
rzeczywistości psychicznej, która wystarczała dla zrozumienia 
świata. Jest on bowiem dany artyście w przeżyciu twórczym 
(Schelling). Łączy to — moim zdaniem — romantyków z Berg-
sonem, jak i z Leśmianem. 
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— dla parnasistów i Baudelaire a — poprzez wiarę w sa-
mego twórcę, w kulturę. Ile jest piękna we mnie, tyle piękna 
w przedmiotach — oto ich credo. Zakwestionowali roman-
tyczne pojęcie natury. To, co sztuczne, stworzone przez artys-
tę wydawało im się bardziej prawdziwe. 

— dla symbolistów (szczególnie rosyjskich) i Leśmiana — 
poprzez dotarcie do t a k i e g o stanu słowa (języka), w którym nie 
daje się uchwycić różnicy pomiędzy jego brzmieniem a zna-
czeniem. w którym jego moc kreacyjna jest widoczna. Poezja 
(u Leśmiana zrytmizowane słowo, „muzyka ) pozwala widzieć 
świat w taki sposób, w jaki widział go człowiek przypatrujący 
się światu po raz pierwszy i jak może nieraz widzi go dziecko. 
Pozwala jak ktoś zauważył, widzieć to, od czego jednostka zo-
stała odcięta otępieniem narzuconym przez jednostajność 
i powtarzanie. , , 

Rytm — w rozumieniu Leśmiana — to ten czynnik, który 
umożliwia „pracę w języku", umożliwia dotarcie do znaczen 
pierwotnych" jeszcze nie skażonych pojęciowoscią. Poeta za 

pomocą rvtmu nadaje przedmiotom cechy przynalezne tylko im 
samym, nie podlegle konwencjonalnym określeniom. Równo-
cześnie problem rvtmu wiązał się ze sprawami kultury i świato-
poglądu. Poprzez koncepcję rytmu (języka poetyckiego) wyraża 
się niezgoda Leśmiana na zastaną sytuację w życiu kultural-
nym które nazywa „bezkrólewiem ducha". U Leśmiana — po-
dobnie jak np. w Balu w operze Tuwima - ry tmicznośc słowa 
zawiera wiele elementów światopoglądowych. Poeta był świa-
dom iż pojęcie konwencji poprzez swoją powszechność wystę-
powania w świecie kultury ten świat z konieczności przenika. 
Ukazując różnorodne możliwości tkwiące w języku tworząc 
koncepcję rytmu chciał uwolnić słowa od treści, którą posia-
dała w języku potocznym. Między innymi w ten sposob 
można rozumieć pojęcie rytmu jako klucza do sfery naturae 

n i l t To "a ) 'mogło zmienić np. stosunki społeczne, musiało być 
w jakiś sposób związane z rytmem. Kultura winna charakte-
ryzować się swego rodzaju „rytmicznością". Powstanie jakie-
goś s t y l u jest możliwe tylko w wypadku, gdy jego rytm 
(cecha najbardziej mu przynależna) będzie się zgadzał z ryt-
mem tworzących go ludzi: Ów tylko wiek stylem własnym 
jak płotem chruścianym z dookołnej nicości wygrodzić się 
zdoła, kto w duszach ludzkich na odpoiciednią, a wspólną pteśn 
do oracu natrafi (SzL, 73). . , . . 

Rytm — jak dla większości symbolistow i romantykow 
muzyka — stanowił istotę kultury. Był początkiem harmonii 

' ^PogTądy1 Leśmiana w tym względzie bliskie były założe-
n i o m Baudelairea. który uważał, iż cały dostrzegalny ^ 
jest jedynie składnicą obrazów (images) i znaków którym 
domero nasza wyobraźnia nadaje ich relatywną wartość i po-
Z P r « ™ » o w i ą one rodzaj paszy, którą wyobraźnia nasza 
musi strawić i przetransportować. Rytm - tw.eidził Les-
mian — to impuls powodujący wszelką działalność. Człowiek 
za jego pomocą tak przekształca rzeczywistość, ze traci ona 
charakter czegoś stałego. Jest zmienna i ujawnia swoje j 
miczne pochodzenie. Wyobraźnia jest początkiem, 
(określenie Leśmiana), lecz dopiero rytm nadaje jej włascmy 
sens i konkretność. 

Z rytmem Leśmiana sprawa przedstawia się podobnie jak 
z Czystą Formą Witkacego lub antropologicznym punktem O-
m e g a Teilharda de Chardin. Terminy owe. przejęte z rozn>ch 
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dziedzin ludzkiej działalności, uzasadniają w pewnym sensie, 
w przypadku literatury, konkretne efekty twórcze, w wypad-
ku nauki — tajemniczość proponowanego systemu ontologicz-
nego. 

Witkacy mówił, że jeśli w utworze dramatycznym daje się 
odkryć „czystą formę", jest to znak wielkości tegoż. Leśmian 
zaś twierdził: jeżeli wiersz jest melodyjny, rytmiczny, to już 
ma poetycki sens. 

Od <!awna wiadome było — pisał Adam Uziębło — że wy -
rzeczeni-.' się rytmu jako narzędzia mowy poetyckiej cechuje 
rymorotów czy wierszorobów, cechuje utwory, które prawdo-
podobnie o wiele lepiej brzmiałyby napisane poprawną, zwykłą 
prozą. W systemie estetyczno-filozoficznym Leśmiana termin 
ten przekracza >ednak po pierwsze jego rozumienie tech-
niczne, po drucie romantyczne rozumienie rytmu, którego ce-
chą główną było to, iż odnosiło się do poezji w ogóle, a Sło-
wacki w Beniowskim nieraz ją tym mianem określał. 

Rytm według Leśmiana uzasadnia wszelkie metafizyczne 
gesty poety. Sądzę, że świadom był on tego, znając pisma 
Bergsona, iż metafizyka musi się opierać na doświadczeniu. 
Chcąc obronić rację swojego istnienia, musi posiadać własną 
metodę badania, która umożliwi je j ujrzenie rzeczywistości 
co najmniej w innym aspekcie, niż to czyni przyrodoznawstwo. 
Rozszerzenie zakresu semantycznego pojęcia rytm miało na 
celu stworzenie takiej metody. Wynikało z podstawowych za-
łożeń twórczych Leśmiana. Bergson pisał: Koyrawdę zaś po-
nad słowami i ponad zdaniami istnieje -os bardziej prost-
szego od zdania, a nawet od słowa: sens, który jest bardziej 
ruchem myśli niż rzeczą pomyślaną, bardziej kierunkiem niż 
ruchem. To coś, to nic innego jak intuicja. Leśmian nazywa ją 
„bezsłowną melodią", „strumieniem się wyrazów", a właści-
wie jest to rytm towarzyszący każdej formie istnienia. 

Jan Sochoń 

Jan Popek Ryba, 1962, patyk-tusz. 42X30 cm. rysunek wykonany w 
III klasie Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu. 
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ZOFIA WIKTOROWICZ 

MÓJ LEŚMIAN 

Bvl rok 1928. Miałam wyjątkowe szczęście uzyskując posa-
do w Notariacie Bolesława Lesmana. Przyjmował mnie do pra-
cy sam Lesman. Pan małego wzrostu, brzydki, jakiś skromny 
S y T e ś m i a ł y . łysiejący, z jasnymi d o b r ^ i oczyma^ długim 
nnspm i maleńkim płowym wąsem. Jakiś smieszn> Pan. 

^ m i ? n liśmy kilka z dań , Lesman zapytywał mnie o wiek 
wykształcenie, omówił bardzo krótko w a ^ k i pracy ^ pła £ 
r>r7pdstawił mnie swemu zastępcy p. Władysławowi Aaamo-
w t e z o w ? Pa™Adamowicz jakby dla kontrastu był w y s o k i ^ 
energicznym, wesołym, uśmiechniętym i bardzo przystojnym 

Początkowo wykonywałam w notariacie prace podrzędne, 
to zi^czy wszystitie inne poza samodzielnym pisaniem aktów 
prawnych, a więc robiłam odpisy sporządzanych aktów, z 
sem protestowałam weksle pobierając opłaty, P ^ m o w a f e m 
pieniądze za wykupywane weksle, pisałam na maszyme i w y-
konywałam wiele innych czynno^i związanych z p r ^ ą w no-
tariacie. stopniowo awansując i zdobywając uznanie, na* et sa 

" ^ s m a n ^ y m a ł notariat w Zamościu w maju 1922 roku 
Był początkowo notariuszem powiatowym i d o p i e r o przy kon 
cu 19237. został mianowany notariuszem przy S ą d z i e OkręgCH 
wym Kancelaria nasza mieściła się w lokalu dwupoko o v g m 
na parterze w Sądzie. Przy wejściu do gmchu (dawny pałac 
Zamoyskich) — wisiała tablica z napisem: 

B o l e s ł a w L e s m a n 
N o t a r i u s z 

orzy Wydziale Hipotecznym Sądu Okręgowego 
w Z a m o ś c i u 

Pracowałam w kancelarii do 31 sierpnia 1935 roku tj. do 
„...1SU łożenia przez Lesmana rezygnacji ze stanowiska no-
tariusza i Jego wyjazdu do Warszawy. Siedem lat bliskiego 
oSowania z l°esm£nem pozwoliło na p o z n a n i e ^ t e g g 
n«ibowości Ten niepokażny człowieczek o za długich rękacn 
? delikatnych dłoniach dziesięcioletniego dziecka posiadał ja-
k i ś s w o i s t y nieodgadniony. fantastyczny świat, pełen przesą-
dów maizeń baśni i lęków Był człowiekiem wyjątkowo wraz-
j£5T^przeczu lonym i uczulonym na wiele spraw i zatopio-

n ^ e T e n t a T a T e n i m d S a p a ń . posiadał ujmujący sposób bycia, 
był skromny i cichy, przeraźliwie czysty i wyprasowany, za-
wsze og^ony świeży, dyskretnie pachnący. Był mężczyzną 
brzydkTm a k ponę t om, interesującym i myślę, ze dlatego 
tak bardzo podobał s.ę kobietom. Ubierał się -skromnie i nob-
liwie, z dyskretną elegancją. Nosił zimą czarne futro z ka-
rakułowym kołnierzem. Właściwie me było to futro Futra 
by chyba nie udźwignął na swych słabych barkach. Spod 
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futra stanowił puch, pikowany na sposób kołder pikowych. 
Całość robiła jednak wrażenie futra. Było to leciusieńkie i bar-
dzo ciepłe okrycie. 

BOLESŁAW LESMAM 
NOTARjL1:;/ 
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Zaświadczenie wydane przez Bolesława Leśmiana w 1933 r. 
Fot. Maria Siegienczuk. 

Nieraz podśmiewano się i szydzono z Lesmana. On dokład-
nie znal swoją powierzchowność i sam się podśmiewał. Jego 
mała figurka ginęła pośród osób normalnego wzrostu, była 
jakby niepotrzebna, zatracała się. On sam zawsze pozostawał 
w tyle, nigdy nie „wypychał" się do przodu. W dyskusjach 
przebiegających wielokrotnie w kancelarii z ludźmi z palestry 
nie zabierał głosu. A le z chwilą zabrania przez Niego głosu — 
potężniał, rósł, górował nad wszystkimi. Miał bowiem swoistą 
wymowę, swoiste słownictwo, cudownie operował polszczyzną 
pełną ciepła, subtelnego humoru albo zdrowego dojvcipu. Moż-
na się było zasłuchać i zasłuchiwano się. a Lesman — na 
tle tego zasłuchania — rósł. Jego sposób obcowania z ludźmi 
(o pewnej kulturze) zdobywał Mu głęboki szacunek, powa-
żanie, niejednokrotnie zaufanie doprowadzające do zwierzeń 
i poufałości. Swych pracowników traktował bardzo dobrze, 
troszczył się o nich w miarę swych możliwości. Szanował ich 
pracę i trud. Był jednak jakiś niezaradny, jakby wymagający 
opieki czy kurateli. Szanowaliśmy Go, serdecznie lubili i częś-
ciowo rozumieli. Nasze przywiązanie ujawniło się najbardziej, 
kiedy został okradziony przez swego dependenta. 

Było to latem 1929 roku. Krzywda, którą wyrządził Wła-
dysław Adamowicz Lesmanowi. zaważyła na dalszym sposo-
bie Jego życia. Adamowicz zdefraudował ponad 10 000 złotych. 
Początkowo była to kwota dużo wyższa. Adamowicz zbiegł. 
Wrócił jednak na kilka dni przekazując kancelarię nowemu 
zastępcy, od dawna pracującemu w kancelarii, panu Władys-
ławowi Szymborskiemu. Wtedy zwrócił część pieniędzy do ka-
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sy. Rozprawa sądowa nie odbyła się. Suma zdefraudowana 
na ówczesne czasy stanowiła majątek. Na sumę tę składały 
się opłaty skarbowe, komunalne i tzw. taksa notarialna, po-
bierane po sporządzeniu czynności i wpisywane do tak zwanego 
repertorium. Pieniądze odprowadzane były do Kasy Skarbo-
wej — c o dekada. Adamowicz, dla zatuszowania sprawy, od-
prowadzał minimum sumy. resztę przywłaszczając sobie. Dłu-
go to trwać jednak nie mogło, bowiem Urząd Skarbowy prze-
prowadzał systematyczne kontrole i ujawnił nadużycia. Les-
man nie mógł się pogodzić z tym faktem. Te pierwsze dni 
były okrutne. Liczenie i wykrywanie nadużyć doprowadzało 
Lesmana do rozpaczy. Współczuł Mu wtedy bardzo i poma-
gał Zygfryd Krauze," też prawnik, pełniący obowiązki pisarza 
hipotecznego, późniejszy notariusz, u którego pracowałam do 
1939 r. Zaległości należało natychmiast uiścić, w innym bowiem 
wypadku groziła Lesmanowi kompromitacja, sprawa sądowa 
i dalsze konsekwencje. Ten uczciwy, szanujący się człowiek 
nie mógł do tego dopuścić. Trudno opisać, co działo się wów-
czas z Lesmanem. Myśleliśmy, że oszaleje. Pożyczał pieniądze 
na wysokie procenty, gdzie się tylko dało. Uzyskał potrzebną 
sumę' i dług uregulował. Nigdy chyba nie był tak przedsię-
biorczy i energiczny. Ratował się rozpaczliwie. Zaciągnął po-
życzkę — ponad 10 000 zł, obciążając się dodatkowo procen-
tami. Dług ten spłacał latami, ponieważ w niedługim czasie 
rozpoczął się na całym świecie i w Polsce zastój ekonomiczny. 

Adamowicz był dobrym fachowcem, z wielkim uszanowa-
niem odnoszącym się do Lesmana. Lesman darzył komplet-
nym zaufaniem tego człowieka, nie mógł uwierzyć i w mal-
wersację, i w zło człowiecze. Zawiódł się bardzo boleśnie. 
Był to podwójny cios. Lesman stracił wiarę w ludzi. Odbiło 
się to na jego zdrowiu, rozchorował się bowiem na serce. Ro-
dzina ucierpiała również, oszczędzano na czym tylko się dało, 
łącznie z jedzeniem. 

Zona Lesmana, pani Zofia, z domu Chylińska, osoba nie-
pospolitego wdzięku i urody, artystka malarka — z cier-
pliwością godną podziwu i wyrozumiałością znosiła nie usta-
bilizowaną sytuację domową i swoją pozycję. Była ona rów-
nie skromna jak Lesman i bardzo zakochana w Nim i Jego 
„niewydarzonym" życiu. Mieli państwo Lesmanowie dwie cór-
ki. Starsza Maria-Ludwika. zwana Lusią. podobna do Losmana 
z postawy i urody, marzycielka, fantastka, jakaś nierealna — 
zaczynała próbować pisania poezji. Nieraz przychodziła pod 
okna kancelarii na „pogaduszki". ale do kancelarii nie przy-
chodziła nigdy. Młodsza córka. Wanda, zwana pieszczotliwie 
Dunią, odziedziczyła urodę matki. Wszystkie trzy panie w okre-
sie „poadamowiczowskim" zmuszone były, przez pewien czas, 
do więcej niż skromnego życia. 

Lesman gorączkowo szukał pieniędzy, nie dla samych pie-
niędzy, one Go bowiem w ogóle nie obchodziły. Pragnął ich. 
aby pósplacać długi, zaspokoić potrzeby rodziny i własne, aby 
mieć za co jeździć i przebywać w Warszawie, po prostu — 
stworzyć warunki do pracy twórczej. Pragnął wyrwać się i u-
wolnić od obowiązków finansowych. Rozpaczliwa była Jego 
niemoc i niezaradność. 

Była w Zamościu kolektura Loterii Państwowej, prowa-
dzona przez pana Wolskiego, ale byli też i Żydzi, zajmujący 
się rozprowadzaniem losów. Jednym z nich był stary Kalik-
sztein. Jakież było moje zdziwienie, gdy Lesman w kancelarii 
poprosił Kalikszteina. aby wyłożył losy. a ja miałam wybrać 
jeden z nich, szczęśliwy dla Lesmana. Zapytałem — dlaczego 
ja? Odpowiedział, że mam — podobno — wyjątkowe szczęście. 



(Kiedyś wygrałam u Żyda Fiszmana na loteryjce wielką bom-
bonierę Wedla; innym razem na loterii Wielkanocnej zonęa-
nizowanej na pomoc dla bezrobotnych — barana, którego Ży-
dzi natychmiast za 18 złotych ode mnie kupili). 

Los wybrałam, a mój Lesman w podzięce zafundował mi 
tzw. ćwiartkę losu. Rozeszła się plotka, że Lesman wygrał dużą 
sumę na loterii, ale to była tylko plotka — na pewno przegrał. 
Znając Lesmana. jestem przekonana, że gdyby wygrał, na 
pewno w jakiś bardzo subtelny sposób wynagrodziłby mi to. 

Lesman kochał żonę i swe córki, starał się być dobrym 
ojcem. Dużo swego wolnego czasu poświęcał dzieciom. Nigdy 
nie myślał o rozstaniu z żoną. Przeciwnie, dumny był ze swej 
żony — jako żony i jako artystki. Ubolewał, że nie może 
zapewnić im spokojnego bytu i uregulować swego podwójnego 
życia. Przez to stawał się nerwowy, podekscytowany, tym bar-
dziej że było już publiczną tajemnicą, że Lesman utrzymuje 
intymne stosunki z Dorą Lebenthal, rozwiedzioną ze s w y m 
mężem dla Lesmana. Romans ten trwał do śmierci Lesmana. 
Nie był to jedyny romans. Lesman pomimo swej aparycji 
zaciekawiał kobiety. Cieszył się miłością Celiny Sunderland. 
..Maleńka Pani" (wzrostu Lesmana) poznała Lesmana w Pa-
ryżu ze swą koleżanką z Akademii Sztuk Pięknych — panią 
Zofią, późniejszą żoną Lesmana. Potem była Dora. Dora do-
pomogła Lesmanowi (jak opowiadano) wydżwignąć się z dłu-
gów. 

Stan ten na pewno nie wpływał zadowalająco na niezwykle 
wątłe zdrowie Lesmana. Utrzymywał romans z Dorą, a jed-
nocześnie cieszył się rodziną, która bardzo dbała o Niego, ko-
chała Go i... rozumiała. Zajmowali Lesmanowie w tym czasie 
pięciopokojowe, słoneczne, piękne mieszkanie, na pierwszym 
piętrze w tzw. „Domu Centralnym". Mieli gosposię bardzo im 
oddaną, przynalezną do rodziny, która potem razem z Les-
manami wyjechała do Warszawy, Lesman miał warunki do 
pracy w domu, lecz cóż więcej ? Lesmana nie interesowały pro-
testy weksli, akty kupna-sprzedaży, cesje, dzierżawy czy ple-
nipotencje względnie intercyzy. Nawet kiedy był w Zamościu, 
trzeba Go było ściągać przez woźnego do kancelarii, aby wy-
słuchał i podpisał uprzednio przygotowane akta. 

Notariat był synekurą. Jednak dochody notariusza uzależ-
nione były od koniunktury. Kiedy np. Bank Rolny przepro-
wadzał parcelację gruntów hrabiego Zamoyskiego na długo-
terminowe spłaty — dochody były bardzo wysokie. My, pra-
cownicy, też korzystaliśmy z okresów powodzenia. Pracowaliś-
my bowiem niejednokrotnie do dwunastej w nocy, bo tego 
wymagała sytuacja. Lesman zarządził w tym czasie przyno-
szenie gorącej kolacji do kancelarii z restauracji „Centralka", 
według naszego wyboru z karty. Na pierwszego otrzymywaliś-
my niejednokrotnie podwójne uposażenie. Jeżeli były to wy-
padki sporadyczne, znajdowaliśmy na drugi dzień na swych 
biurkach koperty z gratyfikacją (przez nas zwaną zastrzykiem) 
dość wysoką, jak na tamte czasy. Jednocześnie Lesman wpro-
wadził podwójne pobory (niezależnie od koniunktury) na każde 
święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc. Mieliśmy zatem, mó-
wiąc dzisiejszym językiem, „trzynastkę" i „czternastkę". Opła-
cał nam się ten rodzaj pracy i wynagrodzenia. Lesman ko-
rzystając z dochodów, brał urlop i wyjeżdżał z Zamościa za 
granicę lub do miejscowości wypoczynkowych. 

Kiedy następował zastój i bezrobocie, Lesman musiał do-
kładać do utrzymania kancelarii. Cóż, Lesman nie umiał kal-
kulować, odkładać „na czarną godzinę". Wierzył w opatrznoś-
ciowe wzbogacenie się, nie przewidywał wahań w koniunktu-
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rze, nie przewidywał stagnacji, żył w marzeniach. Wspierał 
finansowo wszelkie akcje społeczne, nie licząc się z własnymi 
możliwościami. (Zresztą kto miał — w pojęciu ogółu — dać 
najwięcej, jak nie Lesman). Utrzymanie dużego domu, gdzie 
bywało wiele młodzieży, urządzane były herbatki lub przy-
jęcia — też wymagało nakładów pieniężnych, tym bardziej że 
Lesmanowie zawsze mieli drzwi otwarte dla nędzarzy i bie-
doty chodzącej po prośbie. Nawiązała się przez to krępująca 
znajomość z Jasiem K., obszarpanym łobuzem zamojskim 
(chyba jednak nie był całkiem złym człowiekiem). Jaś umiał 
się rewanżować za pomoc i opiekę. Kiedy nadszedł 15 maja, 
imieniny pani Zofii Lesman — on raniusieńko pierwszy zapu-
kał do Lesmanów i obrzucił panią Zofię całą masą róż, tak 
świeżych, że jeszcze z kroplami rosy. Kiedy p. Zofia zapytała 
wesoła, ale zaskoczona i przerażona, skąd te wspaniale róże, Jaś 
całując ją uniżenie w rękę odrzekł: „Z własnych ogrodów, z 
własnych ogrodów, Pani Sędzino". Oczywiście kwiaty były 
kradzione w parku, a pani Zofia w żenującej sytuacji. Jaś 
był szczęśliwy tym bardziej, że otrzymał śniadanie i dwa zło-
te w podzięce. 

Lesman opowiadając nam w biurze to zajście zaśmiewał 
się serdecznie, a że miał wspaniały humor, dowcipnie zazna-
czał, jak bardzo jest w Zamościu popularny, jak poważana 
jego żona i jak wykwintni goście już świtem dobijają się do 
Jego domu. Zajście to stało się zamojską anegdotą. 

Mój rejent bardzo często wyjeżdżał do Warszawy. Gnuś-
niał w żydowskim małym miasteczku, brak mu było ludzi 
Jego pokroju, wymiany poglądów, dyskusji na tematy filozo-
ficzne i brak szerszego cywilizowanego i kulturalnego życia. 
Tam stykał się z życiem artystycznym, no i... z Dorą. 

W czasie bezrobocia w latach 1932—1933, kiedy zmuszony 
był utrzymać kancelarię w czasie zupełnej stagnacji, ten tkwią-
cy w długach człowiek nie wymówił pracy żadnemu z pracow-
ników. Z czasem, kiedy przyzwoitość pracowników nie mają-
cych nic, dosłownie, do roboty, zmuszała ich do rezygnacji z 
pracy — przystawał na to, wystawiał zaświadczenie zwalnia-
jące z pracy, ale wcześniej wiedząc, że odchodzący zginą z gło-
du, proponował w jakiś wielce kulturalny sposób pozostanie 

BOŁESŁAW LESMAN 
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w pracy ze zniżką poborów do 50 proc. Wyżej kopia takiego 
zaświadczenia. 

Do jakiej oszczędności i nędzy doprowadzały ludzi małe 
zarobki, szczególnie w domach, gdzie tylko jedna osoba z ro-
dziny utrzymała się przy pracy, niech poświadczą fakty oglą-
dane codziennie w naszej kancelarii. Pan Kormański miał nie 
pracującą żonę i troje uczących się dzieci. Sam zarabiał tak 
mało, że zapałkę dzielił na cztery części, żeby zaoszczędzić 
nawet na zapałkach. W tym czasie wiele osób paliło papierosy 
własnego wyrobu. Były w sprzedaży gilzy różnego gatunku, 
najlepsze iirmy „Morwitan", tytonie — również różnego ga-
tunku i mocy — i maszynki do napychania tytoniu w gilzy. 
Pan K. palii najtańszy i najgorszy tytoń w najgorszych gil-
zach. Paleniem odpędzał głód. Były również w modzie tzw. 
półkoszulki. Pan J. nosił z przodu pólkoszulkę — a na reszcie 
gołego ciała marynarkę. Nie miał bowiem ani jednej koszuli. 
2ywil się tylko drugim śniadaniem spożywanym w kancelarii. 
Lesman z chwilą objęcia kancelarii w Zamościu zadysponował 
na -swój koszt drugie śniadanie dla całego personelu kance-
larii, składające się z herbaty z cytryną i dwóch bułek z mas-
łem i wędliną, serem czy konserwą rybną. Kanapki robiły 
panie kolejno. Nie wstydzę się przyznać, że i dla mnie te śnia-
dania były jedynym wyżywieniem przez blisko 8 miesięcy. 
Szłam do "pracy bez śniadania, o 1 I-tej zjadałam potężną ka-
napkę, drugą zaś zabierałam do domu i o 5-tej po południu 
miałam suty podwieczorek. Zupełnie mi to wystarczało. 

Lesman "dokładnie zdawał sobie sprawę z naszej niedobrej 
sytuacji. Twierdził: „Ja łatwiej zaciągnę pożyczkę i jakoś 
wspólnie przebiedujemy". Tak nas utrzymywał i „karmił" 
przez blisko półtora roku. dokładając nowe zadłużenia do juz 
istniejących. Był to chyba jedyny „szef" na terenie Zamościa, 
który w tym czasie poświęcał się dla pracowników. Zatrudniał 
wówczas do 10 osób. Dużo było biur i instytucji prywatnych, 
był drugi notariat, ale tak jak u nas nie było nigdzie. 

Mimo różnych trosk i niepowodzeń Lesman był optymistą. 
Znajdował w codzienności wiele żartobliwych i wesołych sy-
tuacji. Mieliśmy jedną stałą klientkę, panią „X " . Była to ko-
bieta około 40-letnia, potężnej tuszy, wysoka, energiczna, z du-
żym biustem, dużymi stopami i rękami. Nazywana była przez 
nas „Pies-zczoszką-Dragonom". Parcelowała majątek z upoważ-
nienia swego dużo starszego od siebie męża. Lesman. kiedy 
podnosił się zza biurka na je j powitanie i całował ją w „rącz-
kę" — wyglądał przy niej groteskowo. Sięgał jej niżej ramion. 
Jego ręka ginęła zupełnie w je j olbrzymiej dłoni. Po je j wi-
zycie szeptał mi przez biurko: „Nie wiem — doprawdy — czy 
to ręka. czy kopyto końskie" i rozcierał swe kruche, delikatne 
palce. „Zmiażdżyła mi rękę", a potem naśladując rękami ob-
fitość je j biustu dodawał: „W niej się można utopić" i ma-
chając rękami mówił: „Wyjeżdżam do Warszawy, wyjeżdżam 
do Warszawy". Jednym słowem salwował się ucieczka od groź-
nych uścisków, notariatu i klientów. 

W kancelarii zdarzały się takie sytuacje, które ujawniały, 
czy też mogły zwrócić uwagę pracowników na usposobienie 
Lesmana, nie tylko na jego poczucie humoru, wspaniały dow-
cip, ale i... zmysłowość. 

Dwoje bardzo młodych ludzi pobierało się. Przyszli więc 
z rodzicami, którzy w wianie „odpisywali" im ziemię pod przy-
szłe gospodarstwo. Młodzi ledwo umieli się podpisać. Pocho-
dzili ze wsi. Młodych, a szczególnie dziewczyny, nie intereso-
wał „zapis", tylko jej ..przyszły". Rodzice młodych prowadzili 
ze sobą spory co do ilości darowywanej dzieciom ziemi. Ona nie 
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zwracała na nieporozumienia uwagi. Zalecała się do swego 
„przyszłego" w sposób demonstracyjny. Nie widziała otoczenia 
wokół siebie, parskała głośnym, zmysłowym śmiechem, zasła-
niała dłońmi oczy, przytulała się, jakby zawstydzona, do pieca 
w kącie, pałała miłością i żądzą, a ukochany je j tym samym 
odpłacał. Taka sytuacja zdarzyła się po raz pierwszy w naszej 
kancelarii. Spoglądaliśmy po sobie, uśmiechając się dziwnie 
zażenowani. W pewnej chwili spojrzałam na siedzącego przy 
biurku Lesmana. Zdziwiłam się, że On jest w kancelarii peł-
nej zaduchu, bo przeważnie Go nie było. Zdziwiłam się jeszcze 
bardziej, widząc Go w takiej pozycji. Siedział z nogą zało-
żoną na nogę, nerwowo poruszając stopą i palcami ręki „bęb-
nił" głośno o płytę biurka. On też jakby nikogo nie widział, 
wpatrzony dziwnym wzrokiem tylko w dziewczynę. Lekko, ci-
chuteńko pogwizdywał. Zrozumiałam, że ta naturalna, pier-
wotna zmysłowość udzieliła się i Jemu. Był nią zafascynowany. 

Kiedyś, podczas nieobecności Lesmana, recytowałam w kan-
celarii Jego utwór pt. „Urszula Kochanowska''. Dochodziła go-
dzina szósta po południu. (Mieliśmy dwurazowe urzędowanie 
od godz. 9 do 14 i od 16 do 18, które z czasem zmieniono 
na jednorazowe: od godz. 7 do 15). Część osób wyszła, część 
ubierała się do wyjścia. Stałam na krześle w płaszczu i ges-
tykulując mówiłam. Nagle uderzyła mnie raptowna cisza. Spoj-
rzałam za wzrokiem obecnych. Lesman stał w drzwiach, z pal-
cem na ustach nakazując ciszę obecnym. Przerwałam, zesko-
czyłam z krzesła — przepraszałam, zawstydzona aż do łez w 
oczach. Poprosił mnie o zarecytowanie swego wiersza. Usiadł, 
a ja recytowałam. Starałam się mówić ze zrozumieniem, z dyk-
cją, ale byłam skrępowana i trema opanowała mnie zupełnie. 
Kiedy skończyłam, podszedł, cicho szepnął „dziękuję" i uca-
łował moje ręce. Był poważny. Stwierdził, że się marnuję w 
lesmanowskich papierzyskach notarialnych. Rozkładając ręce 
odpowiedziałam Mu z humorem: „Rozpacz i niedziela — Panie 
Rejencie". (To też słowa z Jego wiersza pt. „Niedziela"). Ro-
ześmiał się i powiedział, iż nie spodziewał się zainteresowania 
z naszej strony Jego poezją. A przecież Jego poezji nie można 
było dostać w księgarniach zamojskich. 

W roku 1933 wychodziłam za mąż. Slub odbył się w za-
mojskiej Kolegiacie. Na ślub zaprosiłam Lesmana. Ubrany w 
czarny garnitur i śnieżnoniebieską koszulę, stał skromnie pod-
czas całego obrzędu i był pierwszym — po rodzinie — który 
mi składał najlepsze życzenia. Mówił mi potem w kancelarii, 
że zasłuchał się w serenadę Masneta graną na chórze na 
skrzypcach. Z rozmowy dowiedziałam się, że Lesman bardzo 
interesował się muzyką, szczególnie Chopinem, że interesował 
się teatrem, także teatrem lalek. Dużo wtedy rozmawialiśmy 
0 sztuce. Był koneserem, a ja ignorantką, co zawstydzało 
1 zmuszało do zainteresowania się literaturą, sztuką, poezją. 

Często rozmawiał z nami na wiele tematów: od poważnych, 
naukowych, fantastycznych, do ploteczek zamojskich. W na-
szym zamkniętym małym gronie opowiadał o wszystkim, jakby 
się dzielił z nami swoimi spostrzeżeniami i marzeniami. Marzył 
na przykład o metodzie odmładzania. Zaciekawiały Go wszel-
kie zasłyszane wiadomości o sposobach odmładzania. Opowia-
dał, że w innych państwach ludzie stosowali już metody Woro-
nowa i innych odkrywców i odzyskiwali młodość. To była dro-
ga kuracja, więc Lesman zastanawiał się, czy aby skuteczna 
i prawdziwa. Nie chciał się starzeć. Rozmyślał również, że 
dobrze by było, gdyby wynaleziono sposób na porost włosów, 
bo już łysieje, a grozi Mu zupełna utrata włosów. Mówiliśmy, 
że i łysi panowie mają swój urok i że gęsta czupryna nie 
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świadczy o człowieku. Stwierdzał, że mamy na pewno rację, 
ale przyjemnie jest nie odczuwać braków, którymi natura 
człowieka obdarzyła. Marzył więc dalej o osadzaniu włosów 
na złotych drucikach. Mówił w takiej formie, że można to 
było wziąć za fantastyczny żart, ale też można to było rozumieć 
poważnie. 

Kochał dzieci. Ze swoimi przesiadywał często w zamojskim 
ZOO. Razem karmili zwierzęta, obserwowali ich życie w klat-
kach. Tam było dużo ziół i kwiatów, bo początkowo ZOO było 
ogrodem botanicznym z akwarium, malutkim basenikiem z 
kaczkami i brodzącym bocianem. Kiedy w 1932 roku dyrek-
torem Gimnazjum Męskiego został Adam Szczerbowski, rów-
nież poeta, wielm zwolenmK i wielbiciel Lesmana, obaj Pa-
nowie zaprzyjaźnili się bardzo. Dołączał się do nich bibliofil 
zamojski, adwokat Henryk Rosiński, późniejszy notariusz. Te-
raz już mógł Lesman czytać swoje poezje. Do ogrodu scho-
dziła się młodzież gimnazjalna urzeczona Jego poezją, zachę-
cana przez dyr. Szczerbowskiego. Dyskutowano. Dyrektor 
Szczerbowski w obecności Lesmana wygłaszał odczyty na te-
mat jego poezji. Jako krytyk pisał o Nim niezwykle pochleb-
nie. Był autorem studium o Lesmanie. Lesman w dowód wiel-
kiej przyjaźni zadedykował mu swój utwór: „Eliasz". Dedy-
kacja brzmiała: „Adamowi Szczerbowskiemu w imię wspól-
nej wiary w zwycięstwo sztuki nad rozpanoszoną zmorą sza-
rego człowieka". 

Napisałam: kochał dzieci. Kiedy w 1935 roku w lecie przy-
wiozła niania mą malutką półroczną córeczkę do mnie do pra-
cy, gdy już kończyło się urzędowanie — wszyscy mi życzliwi 
wyszli", aoy na nią popatrzeć. Leżała uśpiona w wózeczku, Les-
man wyszedł również. Stał długo nad wózkiem i zaciśnięte 
w piąstki maleńkie paluszki — rozprostowywał delikatnie, wol-
niusieńko, udzielając mi przestróg, aby koniecznie, gdy tylko 
dziecko zaśnie, rozprostowywać paluszki, bo inaczej potworzą 
się na rączkach zmarszczki, szpecące w przyszłości ręce mło-
dej, ślicznej dziewczyny. Stałam oniemiała ze zdziwienia. Cie-
kawie przyglądał się dziecku, interesował go kolor zamknię-
tych oczu. 

Kiedy moja córeczka ciężko zachorowała na koklusz, a po-
tem wywiązało się obustronne zapalenie płuc, Lesman za-
bronił ini przychodzenia do pracy, abym mogła zapewnić opie-
kę dziecku, a po wyzdrowieniu udzielił mi urlopu sześcioty-
godniowego wypoczynkowego, doradzając wyjazd na wieś. 
Wykorzystałam Jego uprzejmość i rady, urlop spędziłam z ro-
dziną na wsi pod Krasnobrodem. 

W roku 1933 Zamość został poruszony niecodzienną wia-
domością — Lesman został wybrany do Akademii Literatury 
w Warszawie. Był to niebywały sukces. Wszyscy z niedowie-
rzaniem patrzyli na poetę'i zaczęli Go, zaskoczeni, poważnie 
traktować. Ale każdą radość źli ludzie potrafią zakłócić. Nie-
którzy zaczęli podrwiwać i kpić, już nie tyle z poezji, ile z sa-
mego Lesmana i Jego pochodzenia. To samo spotykało go w 
Warszawie. Lesman na nowo popadł w rozterkę. Stał się po-
dejrzliwy i jeszcze bardziej nerwowy. Unikał ludzi i był pra-
wie zawsze sam. chodził zgarbiony, pochylony, znużony ży-
ciem, zestarzały. 

Szukał teraz pretekstów do urlopowania i wyjazdu z Za-
mościa do Warszawy, uzależnionych od prezesa sądu okręgo-
wego Jaśkiewicza. Lesman był skrępowany swą natarczywoś-
cią i nadużywaniem życzliwości Jaśkiewicza, ale ponawiał swe 
prośby o urlop. Składał wniosek o przeniesienie Go służbowo 
do Warszawy, ale prośby nie uwzględniono. Dlatego prowadził 

178 notariat jeszcze przez okres dwu lat, dojeżdżając do Warszawy 
coraz częściej i na coraz dłuższy pobyt. To nieuwzględnienie 
wniosku o służbowe przeniesienie było jeszcze jednym niepowo-
dzeniem Lesmana. Pobyty w Warszawie przedłużał, powierzając 
prowadzenie kancelarii Eugeniuszowi Ostrowickiemu. 

Leśmian w otoczeniu pracowników swojej kancelarii. Zdjęcie dotych-
czas nie publikowane (w posiadaniu p. Zofii Wiktorowicz). 

W 1935 roku całkowicie zrezygnował ze stanowiska notariu-
sza i przeniósł się wraz z rodziną do Warszawy. Rozstawa-
liśmy się z żalem. Będąc w Warszawie pamiętał o swych pra-
cownikach i musiał się nami interesować, bo dostawaliśmy 
listy i życzenia świąteczne i imieninowe, z których wynikało, 
że wie o nas wszystko i pragnie nam pomóc. W 1936 r. pisał 
do mnie: „Kochana Pani Zosiu! Bardzo jestem zmartwiony 
tem, co się Pani stało. Życzę — z powodu Nowego Roku — 
szczęścia, powodzenia, poprawy bytu materialnego. O ile będę 
mógł w czemkolwiek Pani dopomóc — każdej chwili służę 
wedle swych możliwości. B. Leśmian". Nigdy jednak nie ko-
rzystaliśmy z ofiarowanej pomocy, nie śmiąc zajmować Les-
mana swoimi troskami. Miał podobno dosyć swoich. 

Lesman, który od lat starał się o przeniesienie do War-
szawy. nie cieszył się nią długo. Zmarł na zawał serca w dwa 
lata później, tj. w 1937 roku. Pochowany został w Warsza-
wie na Powązkach. 
Wyruszyła dusza w drogę... Dzwonią we dzwony. 
..Gdzie są teraz moje sady? Gdzie moje schrony?" 
Zawołały wszystkie lasy, pełne motyli: 
„Spocznij, duszo, w naszym cieniu — nie zwlekaj chwili!" 
„Jakże mogę w tvaszym cieniu spocząć niezwłocznie. 
Kiedy sama jestem cieniem, gdzie nikt nie spocznie!" 
Zawołała wonna łąka. zalśniona rosą: 
„Koś mnie sobie na użytek złocistą kosą!" 
„Jakże mogę ciebie kosić, łąko zielona — 
Kiedy sama kosą śmierci jestem skoszona!" 
Wiersz, z którego pochodzi ten fragment, ukazał się po śmierci 
Lesmana. Musiał być bardzo przygnębiony pisząc te słowa, 
bo podobno nie było Mu dobrze w Warszawie — podupadł 
na zdrowiu i żył w wielkim niedostatku. Mój niezrozumiany, 
niedoceniony Lesman... 

Zoiia Wiktorowicz 
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ADAM WIESŁAW KULIK 

Kancelaria na skraju łąk 

i 

Szczęśliwym zbiegiem okoliczności wiosną 1980 roku mia-
łem możność rozmawiać z trzema paniami znającymi Bolesła-
wa Leśmiana. Dwie z nich, Bronisława Kisielew i Zofia Wik-
torowiczowa, pracowały w notariacie Leśmiana; pani Nina 
Miketta, urzędując w sąsiednim notariacie, którym przez rok 
również kierował Leśmian, spotykała się z nim często, nie 
ograniczając kontaktów do wyłącznie służbowych. 

DOBRY CZŁOWIEK 

Siedzimy w mieszkaniu pani Wiktorowiczowej, powoli z 
rozmowy wyłania się obraz Zamościa lat trzydziestych i wiel-
kiego rejenta prowincjonalnej kancelarii. Kiedy włączam mag-
netofon, pani Bronisława, aktualnie mieszkająca w Warszawie, 
a przebywająca czasowo w Zamościu, robi się jeszcze bardziej 
nieśmiała: 

— Do biura Leśmiana trafiłam w listopadzie 1927 roku 
nie mając nawet dwudziestu lat. Zaszokowana w pierwszej 
chwili obecnością panów — sądziłam, że otrzymam pracę w 
pokoju, gdzie będą same kobiety — usiłowałam nieporadnie 
uciec. Leśmian zorientował się szybko, zaczął tłumaczyć, że 
nie ma w biurze pomieszczenia, w którym pracowałyby same 
panie. Szczerze mówiąc, nie bardzo wiem, czy moja obecność 
tam bvła konieczna, czy pracy nie dostałam dzięki dobremu 
sercu rejenta, który znał trudną sytuację mojej rodziny. Zresz-
tą nie tylko mnie "pomógł w ten sposób. Adwokata Janiszew-
skiego przyjął dlatego, że był on w podeszłym wieku, chorował 
i nie miał pracy. Wiedział doskonale, że pożytek z niego pra-
wie żaden. Pamiętam takie zdarzenie: siedzimy w pokoju, na-
gle Leśmian unosi się zza biurka, patrzy w okno i uśmiecha 
się. Po pewnym czasie drzwi się otwierają, wchodzi Jani-
szewski. a Leśmian do niego: Panie kolego, musicie więcej 
jeść, dbać o siebie, ja was tak obserwowałem — spodnie 
same idą. 

Sędzia — zwracaliśmy się do niego: panie sędzio — był 
gościem w kancelarii, zawsze w obłokach, jakby obok tego. 
co się w biurze działo. Niejednokrotnie podpisywał dokumenty 
bez czytania. Pamiętam, daje mu Sergiusz jakieś ważne akta, 
a on podpisuje nie czytając. Mąż — prawdę mówiąc, jeszcze 
wtedy nie byliśmy małżeństwem — zdziwiony: Panie sędzio, 
nawet się pan nie zapoznał z treścią, gotowy pan nawet wy-
rok na siebie podpisać. Przecież ja panu ufam — odpowiedział. 
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Bardzo miły, kulturalny, idealny szef. Zdarzały się w no-
tariacie miesiące ogórkowe, kiedy nic się nie działo i spadały 
dochody, często uciekano się wtedy do redukcji. Leśmian, 
żeby nie wyrzucać nikogo — znał przecież warunki bytowe 
wszystkich pracowników — proponował lepiej zarabiającym 
obniżkę poborów na rzecz gorzej uposażonych i — proszę so-
bie wyobrazić — zgadzano się. Interesował się także nami 
po swoim wyjeździe do Warszawy, do mnie przysłał bilet 
z nadrukiem: Polska Akademia Literatury, tej mniej więcej 
treści: „Kochana panno Broneczko, zaniepokojony jestem lo-
sem pani, jeżeli zajdzie potrzeba, służę pomocą. Życzę pani 
w tym nowym roku bogatego, dobrego męża". Gdzieś powin-
nam mieć ten bilet. 

Kiedyś zatrudnił woźnego. Wiedziałam, że nie jest to czło-
wiek solidny, nawet dziwiłam się. że go przyjął, ale nie mając 
namacalnych dowodów wołałam nic nie mówić. Po pewnym 
czasie w biurze zaczynają ginąć rzeczy: pióro Pelikan ze zło-
tą stalówką, drobne kwoty. Pan Ostrowicki, który w tym cza-
sie pełnił obowiązki zastępcy rejenta, mówi: Nie jestem pe-
wien, nie jestem pewien. Ale ja już wiem — to on. Pewnego 
dnia wysłano woźnego z dużą sumą pieniędzy do urzędu skar-
bowego i on symuluje kradzież, przecina teczkę, a pieniądze 
ukrywa w zamojskim parku pod krzakiem. Leśmian zdener-
wowany, telefony z policji, pytają go, czy ufa temu człowie-
kowi. Jak najbardziej — odpowiada — jak najbardziej, głowę 
daję. Po raz któryś dzwonią z policji: Dalej pan obstaje, panie 
sędzio? Musiałby pan mieć dwie głowy, właśnie on ukradł. 

Nie zachowywał w stosunku do nas wielkiego dystansu, 
często rozmawiał, opowiadał, oczywiście górował nad nami 
doświadczeniem, wiedzą — był człowiekiem wszechstronnie 
wykształconym. 

" — Niejednokrotnie byliśmy w tych rozmowach ignoran-
tami, gubiliśmy się — wtrąca pani Wiktorowiczowa — choćby 
z racji naszego wieku. Nigdy natomiast nie mówił o swoich 
wierszach, jego pisanie było jakby poza kancelarią. Znaliśmy 
kilka utworów, dziś nie pamiętam już skąd, może z pism? 
„Urszulkę Kochanowską", „Niedzielę". 

— Miał delikatny, niemal kobiecy głos. Bardzo wdzięcz-
ny — pani Kisielew zamyśla się na chwilę. — Charakterystycz-
nie kaszlał, nawet kiedyś poznałyśmy jego kaszel w radiu, 
podczas odtwarzania audycji czy odczytu nagranego w ka-
wiarni Ziemiańskiej. 

Trzon notariatu składał się z ludzi zdyscyplinowanych 
i sumiennych, pomijając sporadyczne przypadki nadużycia za-
ufania przez woźnego czy dependenta Adamowicza. Nie wy-
obrażam sobie, żeby ktoś z nas mógł się spóźnić do pracy 
chociaż pięć minut lub wcześniej wyjść. Raz zdarzyło mi się 
spóźnić kwadrans, chodniki nie były posypane w zimie, upad-
łam, pokaleczyłam się. Spowodowało to natychmiastową reak-
cję Leśmiana, który złapał za słuchawkę telefonu i zaczął wy-
dzwaniać po urzędach. 

Nie był przystojny, taka kruszynka, a mimo to miał po-
wodzenie u kobiet. Zauważalnie też interesował się nimi, pa-
miętam, przyszła do kancelarii panna Tabinówna — studentka, 
ładna dziewczyna. Udaję, że nie patrzę, ale przecież widzę, 
jak Leśmian ją obserwuje, nawet śmieszyło mnie to. Kiedy 
wyszła, podchodzi do mnie: Panno Broneczko, kto to jest? 
Ogromnie wrażliwy był na płeć piękną. Dworski, szarmancki. 
Wiedzieliśmy, że ma przyjaciółkę w Warszawie. 

Był bardzo ludzki, zawsze pamiętał o pracownikach, znał 
nasze sytuacje rodzinne. Nie bywałam u niego w domu ani 
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on u mnie, nie mieliśmy warunków do zapraszania. Poza tym 
zarówno notariusze, jak i my należeliśmy wprawdzie do in-
teligencji pracującej, lecz on do tej wyższej warstwy i — mimo 
jego naturalnego sposobu traktowania nas — był to przedział 
wyraźnie się zaznaczający. 

Usiłuję sobie przypomnieć, czy jego dziwne zamyślenia 
nie były spowodowane kłopotami finansowymi, w jakie wpę-
dził go Adamowicz. 

Zofia Wiktorowicz: — Ależ Broneczko, uświadom sobie, 
że jeżeli on kiedyś coś mówił w kancelarii, coś opowiadał, to 
jednocześnie zahaczał jakby oświat fantazji, prawda? Ze czło-
wiek się dziwił: co on mówi? Tak jakby to było coś niereal-
nego, ale ponieważ dużo rzeczy nierealnych mówił, jak o tych 
włosach na złotych drucikach, i innych historiach, to mieliś-
my go trochę... Mówiliśmy po prostu: poeta, i na tym się koń-
czyło. Ale bez wydźwięku pejoratywnego, naprawdę, bardzo 
go szanowaliśmy. Bo nie można było inaczej: przecież on o nas 
wszystko wiedział, wiedział, że ja z bratem utrzymujemy ojca 
i matkę, że Bronka była w ciężkiej sytuacji, bo rodzina wielo-
dzietna, dlaczegóż Janiszewskiego wreszcie zatrudnił? 

Zauważyłaś dosyć oględnie, że przebywał w obłokach. We 
wspomnieniach dla „Akcentu" pisałam o tym. ale powtórzę 
jeszcze raz: on się nie interesował kancelarią, może sobie na-
wet dobrze sprawy nie zdawał, jak jego pracownicy wywiązują 
się z obowiązków. 

Bronisława Kisielew: — Kiedyś zachęcał mnie, abym za-
niosła większą gotówkę do banku: Panno Broneczko. dam pani 
obstawę. Wystraszona — miałam niewiele ponad dwadzieścia 
lat, pieniędzy dużo — wypierałam się, jak mogłam. Ale ja 
pani dam obstawę! 

Z. W.: — To były naprawdę duże sumy. Pamiętam, raz 
szedł ze mną Ludwik Foraj ter z rewolwerem w kieszeni, a ja 
odnosiłam do banku 40 000 złotych, za wykup weksli. Mógł 
to być rok 1930, 31. Kancelaria prosperowała wtedy świetnie. 

B. K.: — Jednego dnia pan Leśmian w dobrym humorze, 
rozmawia z Sergiuszem Kisielewem, wchodzi dwóch czy trzech 
panów — ziemianie — i jeden z nich, którego nigdy nie wi-
działam, zaczyna zwracać na mnie uwagę, uśmiechać się. Kie-
dy już wyszli, Leśmian, który wszystko widział, mówi do Ser-
giusza: Wie pan co? Mamy już teraz pewnych klientów. Dla-
czego? Bo im się panna Broneczka podobała. 

Z. W.: — Bywało, wpłynie do kancelarii kilkadziesiąt do-
kumentów, trzeba zrobić z tego odpisy. Zbierze się taki stos 
30—40, wchodzi Leśmian do biura: panie rejencie, czy panie 
sędzio, są akta do podpisu. No to podpisujemy — odpowiada 
i wyciąga swoje pióro. Kładę dokument, podpisuje, wyciągam 
atrament bibularzem, następny, podpisuje, i tak dalej. Pod-
pisze mi tak trzydzieści, patrzy, kilka słów zamieni, coś powie, 
no tak, jakbym go dziś widziała, jeszcze mam podpisywać? 
Jeszcze. Ale ani razu nie zerknie, co podpisuje. Miał do nas 
bezgraniczne zaufanie. 

Zdaję sobie sprawę, że niektóre zdarzenia mogą mieć dwu-
znaczny wydźwięk, ale Leśmian dziwakiem nie był. Był czło-
wiekiem zupełnie innym niż my, to wszystko. Nie traktowa-
liśmy ani jego — poety, ani wierszy, które pisał, jako coś, z 
czego można poironizować, pośmiać się. Nie był Asnykiem, Mic-
kiewiczem. Słowackim czy Wyspiańskim, ale już wyszła „Łą-
ka", „Sad rozstajny", już się o nim mówiło, znaliśmy jego 
poezje. 
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W Zamościu miał swoje małe grono przyjaciół. Należeli 
do nich- Zygfryd Krauze, Adam Szczerbowski, Rosiński — 
prawnik i bibliofil, który bardzo nieładnie z nami postąpił po 
wyjeździe Leśmiana do Warszawy. Kancelarię bowiem po nim 
przejęli Krauze i Rosiński, któremu Leśmian bardzo pomogł 
w otrzymaniu tego stanowiska, ale pod warunkiem zatrzyma-
nia pracowników. Rosiński był przeciwieństwem naszego szefa, 
nie miał połowy jego taktu ani kultury bycia. Dość, ze w bar-
dzo krótkim czasie od Rosińskiego przeszliśmy do Krauzego, 
z którym Leśmian serdecznie się przyjaźnił. Z prezesem Jaś-
kiewiczem łączyły go kontakty więcej niż służbowe, sporo 
osób przyjeżdżało z Warszawy w odwiedziny. 

Zona rzadko zjawiała się w biurze, ale nieraz przycho-
dziła na króciutko. Na spacerze najczęściej widywało się ją 
z córkami, sporadycznie całą rodzinę. 

B K • — Rodzina sprawiała wrażenie kochającej się i sza-
nującej. Podczas jednego ze spacerów, na który wyszła pani 
Zofia z córkami — chyba na łąki. za rotundę — kilku ofi-
cerów niezbyt grzecznie potraktowało panie, chodziło o jakieś 
niewybredne zaczepki. Kiedy się dowiedzieli, że była to pani 
Lesmanowa, jeździli z kwiatami przepraszać. Dziewczyny w 
Zamościu uczyły się w gimnazjum. Krążyły plotki w mieście, 
że Leśmian utrzymuje kontakty z jakąś panią w Warszawie, 
ale nie powodowało to widocznych niesnasek u Lesmanow. 

Notariusz zarabiał sporo, nam płacił na początka 100 zł, 
później 150. 200. dokładnie nie pamiętam, to były wtedy duze 
sumy. Jakie dochody mógł mieć? Na pewno kilkakrotnie wyż-
sze od naszych, a nie trzymały się go pieniądze. Ze swojej 
pensji utrzymywał sześć osób — gospodyni z córką były trak-
towane niemal jak członkowie rodziny. Wydawał tez na po-
dróże. Sytuacja jeszcze się pogorszyła po defraudacji. Ada-
mowicz przywłaszczył — różnie mówiono — ponad 10 uou zi, 
20 000. Mogła to być suma jeszcze wyższa częsc pieniędzy 
Adamowicz zwrócił, resztę dołożyć musiał Leśmian; zapoży-
c z y ł się na wysoki procent, później trudno mu było się z tego 
wygrzebać. Tylko dzięki dobroci Leśmiana nie odbył się prze-
wód sądowy i Adamowicz nie został ukarany, pracował potem 
w Chełmie czy koło Chełma. 

Nasz szef był naprawdę dobrym człowiekiem. Wybrałam się 
na urlop do Zwierzyńca, pech chciał, że przez cały czas lał 
deszcz Dzwonię pod koniec urlopu do kancelarii, pyta, jak 
zdrowie, wrażenia, więc mówię. Dodał mi jeszcze tydzień i za-
bronił pokazywać się w biurze. Który dyrektor dzisiaj by to 
zrobił? . 

Po kradzieży wszyscy byliśmy wstrząśnięci, a Leśmian 
kompletnie załamany, jakby o połowę mniejszy. Nawet pam 
Zofia rzadziej pokazywała się z córkami na spacerze. 

Świat jest mały; z żoną i córką Lusią spotkaliśmy się — 
byłam już wtedy mężatką — w Mauthausen. Przy wejściu 
Niemcy powitali" nas „żartami": Wylecicie tym kominem. Ale 
nie zdążyli nas spalić, wcześniej przyszli Amerykanie. Nigdy 
nie zapomnę tysięcy mężczyzn, właściwie tysięcy kościotru-
pów ledwo trzymających się na nogach. Podtrzymywali się. 
żeby nie upaść, od czasu do czasu słyszeliśmy coś w rodzaju 
westchnień: wody, chleba, wody... Ponieważ Niemcom śpie-
szyło się z likwidacją obozu, a my, świeży transport, mieliś-
my na tyle sil, żeby pracować, wywieźli nas na roboty. Pani 
Lesmanowa z Lusią trafiły do fabryki amunicji, nie wiem, 
w jakiej miejscowości — przejeżdżaliśmy przez Linz ja z mę-
żem pracowałam na jakiejś stacji, mąż rozładowywał wagony 
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z węglem, a ja dźwigałam duże paki na warzywa, które wy-
syłano na frant. Mieszkaliśmy w komórce, gdzie mało nas 
szczury nie zjadły. Stacja nazywała się Frankenmakt? Nie mo-
gę sobie dokładnie przypomnieć. Którejś niedzieli drzwi się 
otwierają i — proszę sobie wyobrazić — wchodzi pani Zofia 
z córką. Chora, wymęczona, zaniedbana. Odpoczęły trochę 
i pojechały dalej, nie pamiętam — wracały do fabryki czy 
wyjeżdżały już na Zachód. Od tamtej pory nie widziałam 
pani Zofii ani żadnej z córek. Dunia, zdaje się, mieszka we 
Francji, starsza córka z matką przeniosły się do Argentyny. 
Kilkanaście lat temu otrzymałam wiadomość, że pani Lesma-
nowa zmarła. Samego Leśmiana straciłam z oczu znacznie 
wcześniej, w 1935 roku, kiedy cała rodzina przeniosła się do 
Warszawy. W Zamościu pracowałam do wojny, dopiero póź-
niej wyjechałam do Warszawy i tam wyszłam za mąż. 

EUROPEJCZYK 

Idąc tropem wskazanym przez p. Zofię Wiktorowicz od-
wiedzam Raisę Kastorf. która pracowała od 1939 roku u adwo-
kata Józefa Stroińskiego (do dziś mieszka z mężem w oficynie 
dawnego pałacu Zamoyskich). Na pytania o Leśmiana, mimo 
dobrych chęci, niestety niewiele może odpowiedzieć, znała go 
tylko z widzenia. W Zamościu przebywa czasowo jej dobra 
znajoma, Nina Miketta, chyba nawet pracowała w jego kan-
celarii. 

Pod wskazanym adresem przyjmuje mnie nobliwa pani, 
którą pytanie o poetę wzrusza głęboko: 

— Leśmian, oboje kochaliśmy rosyjską poezję, rozmawia-
liśmy. recytowałam mu wiersze ku zgorszeniu całego biura, 
oni uważali to za dziwactwo. Podarował mi „Łąkę". W ogóle 
do Zamościa przyjechałam z Lublina w 1929 roku, pracę naj-
pierw otrzymałam w kancelarii Aleksandra Morawskiego, a od 
stycznia 1930 roku byłam już zatrudniona u Lesmana na sta-
nowisku drugiego referenta. Zastępcą notariusza był wtedy 
Władysław Szymborski, a pierwszym referentem Sergiusz K i -
sielew. Właściwie bezpośrednio u Leśmiana nie pracowałam — 
przez jakiś czas nadzorował pracę dwóch kancelarii, swojej 
i tej. gdzie ja znalazłam posadę. Wakowało bowiem stano-
wisko rejenta, i on podpisywał dokumenty wychodzące z obu 
notariatów. Mniej więcej przez rok byliśmy w częstych kon-
taktach. Leśmian był poetą, nie interesowała go ani szlachta, 
ani chłopi, którzy przychodzili do biura. Mógł podpisać wszys-
tko, tak jak podpisywał Adamowiczowi, który kradł. 

Leśmian interesował się kulturą Francji. Rosji, nie mó-
wiąc o polskiej. Był Europejczykiem w całym znaczeniu tego 
słowa. Czasami podchodził do mojego stolika porozmawiać. 
Znal się na malarstwie. Oprócz Szczerbowskiego, Krauzego 
nikt w Zamościu go nie rozumiał, podobnie jak i jego żony 
Zofii, malarki, uważanej tutaj za dziwaczkę. (Wykształcona 
na Zachodzie, uprawiała malarstwo surrealistyczne, u nas jesz-
cze wtedy niezbyt popularne.) Znał i lubił Francję, rozczyty-
wał się w literaturze rosyjskiej. O swoich wierszach ani o ma-
larstwie żony nie wypowiadał się. „Łąka", którą otrzymałam 
z autografem, przepadła w czasie wojny. 

Na pierwszy rzut oka uderzała w Leśmianie jego brzy-
dota, nienaturalnie długie ręce, maleńki wzrost, ogromny nos. 
I mądre, wnikliwe, bardzo wnikliwe i bardzo inteligentne oczy. 
Ja potem nie widziałam ani jego brzydoty, ani... Nie był nie-

18 30 

śmiały, raczej stronił od ludzi, odczuwał strach przed nimi, 
może dlatego, że nikt go nie rozumiał? Nie znał się na spra-
wach, które musiał prowadzić w notariacie. Patrzono na niego 
zawsze z dziwnym uśmiechem politowania, właśnie politowa-
nia. Nikt nie czytał jego poezji, jako poetę traktowano go nie-
poważnie. W Zamościu dusił się, uciekał do Warszawy, gdzie 
miał przyjaciół. 

W domu Lesmanów byłam tylko raz — przyszłam z Lusią 
obejrzeć obrazy. Urządzony elegancko, nie mieszczańsko. Zona 
nie utrzymywała z nikim kontaktów, przerastała całe otocze-
nie. Mieli dwie córki, jedna wykapany portret ojca: ruda. 
złośliwa, inteligentna, lubiłam ją bard/o, często przychodziła 
do nas do domu. I druga, młodsza — Dunia. wyszła za mąż 
za Anglika. Zdaje się po wojnie pani Zosia z Lusią mieszkały 
jakiś czas w Anglii, u Duni. Zona Leśmiana do tego stopnia 
nie pokazywała się nigdzie, że nawet nie wiem, jak wyglądała, 
w czasie mojej wizyty także jej nie widziałam. Sam Leśmian 
bywał chyba tylko "u Krauzego. Córki znałam dobrze, zwłasz-
cza Lusię. Robiły, co chciały, lekko rozwydrzone, szczególnie 
Lusia lubiła się nosić ekstrawagancko, pamiętam do dziś paz-
nokcie wymalowane w jaskrawo czerwonym kolorze. Sądzę, 
że stosunki między ojcem a córkami były dosyć dalekie. 

Leśmian był grzeczny, ale stwarzał ogromny dystans. Zresz-
tą z zasady rejenci nie utrzymywali bliższych kontaktów z u-
rzędnikami z biura. Przy całej swej mądrości i talencie był 
naiwny jak dziecko. Rzecz szczególna — miał wielkie powo-
dzenie' u pań. Czy kobietom imponowała jego szalona inteli-
gencja. ogłada, kultura? Był bardzo zmysłowy, może nawet 
więcej? Zresztą jego erotyzm jest doskonale widoczny w wier-
szach. Zonę miał podobno wyjątkowo piękną. 

Kiedy się go nie znało i nie czytało jego wierszy, mógł 
wydawać się nieco śmieszny. Nie wiem, czy w Zamościu dzie-
sięć osób wiedziało, że jest poetą. A przecież było tu sporo 
inteligencji. 

Mówiłam o naiwności, sparzył się przecież na Adamowi-
czu — pracowałam u Leśmiana już po defraudacji. Potem 
chyba nikomu nie wierzył. Możliwe, że pomagał mu finanso-
wo Zygfryd Krauze, który w tym czasie był bardzo dobrze sy-
tuowany. Nawet na pewno. Zastępca rejenta w moim notaria-
cie przed samą wojną otrzymywał gaży 4500 zł brutto, to znaczy 
musiał z tego łożyć na kancelarię. Na czysto pozostawało mu 
2000. Mój mąż jako referent zarabiał 380 zł, starosta 500 czy 
600, prezes sądu 1000 zł. 

Po wyjeździe Leśmiana do Warszawy nasze dosyć luźne 
kontakty* urwały się zupełnie, nie pamiętam, czy pisał do ko-
gokolwiek. Nie "zachowała mi się żadna pamiątka po nim. W 
zamojskiej kancelarii pracowałam do wybuchu wojny. Spo-
śród pracowników, którzy bezpośrednio podlegali Leśmianowi, 
oprócz Zosi Wiktorowicz, Brony Kisielew i mnie, zdaje się. nikt 
już nie żyje. 

II 

O C Z A M I Ci IM N AZJ A L I STEK 

Kilka tygodni później przysłuchiwałem się rozmowie Marii 
Traczuk. Leokadii Kabas i "Stanisławy Mazurkiewicz, które 
razem z córkami Leśmiana chodziły do gimnazjum żeńskiego 
w Zamościu. 
Maria Traczuk: Lusia uczyła się w wyższej klasie, Dunia 



natomiast jeden rok była z nami. Lusia chorowała, wystąpiła 
z gimnazjum, udzielałam jej później korepetycji, eksternis-
tycznie przygotowywałam do matury. Trwało to kilka mie-
sięcy, mógł być rok 1928—29. Lusia była bardzo zdolna, ale 
chorowita, bardzo nie lubiła Zamościa. Sam Leśmian sprawiał 
wrażenie skromnego, życzliwie ustosunkowanego do młodzieży, 
rozmawiał z nami młodymi — miałam 19 lat — jak równy 
z równym. Czasami pokazywał się w gimnazjum, ale jako 
ojciec — szedł do gabinetu dyrektora. Rodzice byli bardzo 
zaabsorbowani swoimi sprawami, córkami jakoś specjalnie się 
nie zajmowali, jak to robią rodzice dzisiaj, domem także nie. 
To był dom artystów, trochę zamożniejszej cyganerii, właśnie 
nie mieszczański, gdzie posada pana domu byłaby w centrum 
uwagi, pan domu zajmował się wszystkim i o wszystkim sta-
nowił, a żona prowadziła dom. I nie był to przeciętny dom 
inteligencki, gdzie duże znaczenie miała praca społeczna i w 
ogóle zajmowanie się domem, prowadzenie go. Chodzenie w 
owym czasie do teatru należało do dobrego tonu, Leśmianowie 
raczej nie chodzili. Zresztą byli gośćmi w Zamościu, który 
dla nich był złem koniecznym, dostarczającym jednak pienię-
dzy. Kiedy przychodziłam na korepetycje, bardzo rzadko się 
zdarzało, abv Leśmian rozmawiał ze mną. w ciągu tych paru 
miesięcy może dwa razy wymieniliśmy kilka zdawkowych 
uwag. Za korepetycje płacili dużo. Rodzina sprawiała wra-
żenie, jakby każdy chodził swoimi drogami. Nie sprzeczali się 
nigdy, reprezentowali wielką kulturę, żadne nie robiło wy-
mówek drugiemu. 

Mieszkanie mieli obszerne, salon w stylu Ludwika XIV . 
meble białe ze złoceniami. Gabinet Leśmiana w kolorach ciem-
nych, pod ścianą jakiś tapczan, jedna ściana pokryta kilimem 
wschodnim w ciemnych kolorach (granat, niebieski). W ga-
binecie było dużo tkanin, nie widziałam obrazów żony, może 
wisiały w innych pokojach. 
Leokadia Kabas: W Zamościu chodziła pogłoska, że Emil Ze-
gadłowicz wciągnął Leśmiana w spółkę, mieli założyć fabrykę 
dywanów. Podobno Leśmian zdążył wyłożyć pieniądze, później 
całe przedsięwzięcie splajtowało, tak się mówiło w mieście. 
M. T.: Leśmian sprawiał wrażenie człowieka niepozbieranego. 
L. K.: Bywałam na wieczorkach urządzanych przez pracow-
ników sądowych, czasami zjawiał się tam Leśmian. Zawsze 
poważny, nie pamiętam, aby uśmiechał się kiedykolwiek. Mło-
dzież traktowała go z przymrużeniem oka: drobny, szczuplutki, 
o semickich rysach twarzy. Mówiono o nim: Leśmian — o-
śmian — wyśmian. Albo złośliwostki w stylu: stodoła się sto-
doli. łąka się łączy. To do młodzieży przychodziło od starszych. 
W Zamościu kwitło życie towarzyskie, działał Klub Inteligen-
cji. W 1928 albo w 1929 roku ktoś w męskim gimnazjum 
zorganizował wieczór poezji Leśmiana, wtedy dopiero zrozu-
miałam, że to, co pisze, jest dobrą poezją. Deklamowali ucz-
niowie, jego samego nie było na tym wieczorze. 

Kiedy się dostał do Akademii Literatury, w jakiejś gaze-
cie zobaczyłam satyryczny rysunek: na olbrzymim fotelu sie-
dział malutki Leśmian i machał nóżkami nie sięgającymi po-
dłogi. Niektórzy z sarkazmem mówili o jego nominacji do 
Akademii, ale w gruncie rzeczy byli dumni — to był jeden 
z nas. 

Po okradzeniu Leśmiana było wielkie wzburzenie w Za-
mościu, jako rejent miał ustaloną markę, był powszechnie 
lubiany, robiono wiele, żeby go osłonić. Adamowicz natomiast 
się bawił, nie liczył się z pieniędzmi. 
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Stanisława Mazurkiewicz: Ale Leśmian przecież też brał pie-
niądze! Często wyjeżdżał za granicę, podobno brał z kasy pie-
niądze nie rozliczając się i stąd późniejsze nadużycia. Podob-
nie robił dependent Adamowicz. Traktowali się na słowo ho-
noru, a później... 

Mieszkałam w tym samym domu co Leśmianowie do wojny. 
Miałam wspólną klatkę kuchenną z nimi — stare kamienice 
były budowane w ten sposób, że była klatka reprezentacyjna 
i "kuchenna. Dom był prowadzony przez gosposię, pani Leś-
mianowa raczej się" nim nie zajmowała. To były 4 pokoje 
i kuchnia. Leśmianowie często wyjeżdżali, gosposia, przypusz-
czam, nie bardzo sobie mogła poradzić z prowadzeniem domu, 
kobiety, które zabierały resztki, często znajdowały cale pie-
czenie, kotlety. Leśmianowie nie nadzorowali gospodyni, nie 
przywiązywali wagi do tych spraw. 

Przed wojną od czasu do czasu nasilały się antysemickie 
nastroje, Leśmianowi nie robiono przykrości — sprawiał wra-
żenie Europejczyka. Często widywałam panią Zofię z córkami, 
małżeństwo nigdy razem nie spacerowało. 

W gimnazjum nie mówiono nic na temat poezji Leśmiana 
ani jego samego, nawet Młodożeńcowa. która nas uczyła. Sta-
nisław Młodożeniec wykładał tylko w męskim gimnazjum. 

Widywałam go rozmawiającego z dyrektorem Szczerbow-
skim w ogrodzie zoologicznym. Na co dzień był uczynny, życz-
liwy. Ojciec, który się często z nim spotykał, potwierdzał to. 

Adam W. Kulik 

Jan Popek Be: tytułu, 1965, sucha igta, 19,8X14.7 cm, 

3 — Akcent 



Leśmian 
na Zamojszczyźnie 

(WSPOMNIENIA) 

GRZEGORZ MALCEW 
Urodziłem się w 1906 roku. W maju 1922 roku wróciłem 

z rodzicami z Rosji, zamieszkaliśmy u mego dziadka Konstan-
tego Dobrzańskiego w Hrubieszowie przy ul. Kilińskiego 2 
W tym samym domu mieszkali Lesmanowie. Uczyłem się w 
rosyjskich szkołach, o Leśmianie poecie nic nie wiedziałem. 
W Hrubieszowie znany był jako rejent — prowadził hipotekę. 
Zasadniczo nie siedział w swojej kancelarii, miał sekretarzy, 
którzy prowadzili jego sprawy. Bardzo często wychodził na 
spacery, na łąki hrubieszowskie, bardzo ładne, kwieciste. 

Łąki, gdzie Leśmian wychodził na spacery, znajdowały się 
od strony wioski Bohorodycy, dzisiaj Brodzicy. W jednym 
kierunku był las dębowy, a w"drugim bardzo ładny, prywatny, 
brzozowy zagajnik, trochę sosen. Urodziwy teren. Nie* pamię-
tam jakichś ciekawych, efektownych zdarzeń z udziałem poety, 
żadnych rozmów — nigdy nie rozmawialiśmy ze sobą. Byłem 
za mały; biegałem, bawiłem się z Dunią, Lusią, to był "mój 
cały świat. Zanim z całą rodziną wyprowadził się do Zamościa, 
kilkakrotnie wyjeżdżał do Warszawy, przebywając w stolicy 
przez dłuższy czas. Zona zostawała z córkami. 

Leśmian miał dwie córki, jedna nazywała się Dunia, dru-
ga Lusia. Dunia była bardzo ładna, podobna do matki. Zona 
poety nie pracowała zawodowo, prowadziła dom, malowała 
obrazy. Jak było u nich w domu, trudno mi powiedzieć, byłem 
wtenczas małym chłopakiem, bawiłem się często z córkami, 
ale w trakcie zabaw do domu nie wchodziliśmy. Od momentu 
mojego przyjazdu do Hrubieszowa Leśmianowie mieszkali 
u dziadka zaledwie parę miesięcy, później przenieśli się do 
Zamościa. U Dobrzańskich rodzina Lesmanów mieszkała około 
dwóch lat. 

Był malutki, z garbatym nosem, szczuplutki. Maleńki, 
szczuplutki człowieczek. Na pierwszy rzut oka trochę podobny 
do Zydka. W samym Hrubieszowie mieszkało bardzo wielu 
Żydów, natomiast w okolicy przeważała ludność ukraińska. 
Nie pamiętam dokładnie, jak się ubierał, zdaje się, nie nosił 
kapelusza ani laseczki. 

Z córkami nie rozmawiałem na temat ich rodziców. Nie 
pamiętam, aby kpiono z Leśmiana, czy żeby dziadkowie lub 
rodzice rozmawiali na jego temat. Leśmianowie byli dosyć za-
możną rodziną. Nie słyszałem, aby pani Lesmanowa skarżyła 
się gdzieś specjalnie na męża czy niedostatki. 

Jak powiedziałem, wtenczas nie wiedziałem, że Leśmian 
pisze, dopiero gdy zacząłem się uczyć w gimnazjum huma-
nistycznym w Hrubieszowie (w 1930 roku ukończyłem gim-
nazjum), cokolwiek się zorientowałem, ale też nie za wiele. 
Uczy} mnie m.in. Szczerbowski — profesor polonista, on 
mógłby dużo o poecie powiedzieć, ale kiedy doszedłem do star-
szych klas, gdzie wykładano literaturę współczesną, profesor 
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przeniósł się do Zamościa. Nie pamiętam, aby w szkole mo-
wiono o Leśmianie źle czy dobrze. Języka polskiego uczyła 
mnie pani Szczepańska, ale prawie nic od niej się nie dowie-
działem o poecie. Swego czasu wychodziło w hrubieszowskim 
gimnazjum uczniowskie, drukowane pismo „Pąkowie", prowa-
dził je Szczerbowski. Pisali tam m.in. Stanisław Ciesiel-
czuk — poeta, już nie żyje, Rygier, Zalewski. Być może i o 
Leśmianie tam pisano. W Zamościu Leśmian bardzo się przy-
jaźnił ze Szczerbowskim, podejrzewam, że ich przyjaźń za-
początkowała się w Hrubieszowie. 

W domu nic nie zostało po Leśmianach, wszystkie meble 
pojechały do Zamościa. Było parę książek: „Łąka", „Klechdy", 
które dziadek kupił do swojej biblioteki, niestety w czasie 
wojny zostały zniszczone. 

Kiedy kamienica jeszcze stała, ktoś upominał się w Miej-
skiej Radzie Narodowej o tablicę pamiątkową. Niestety, insty-
tucja ta mniej więcej koło 1970 roku wydała nakaz rozbiórki 
domu, który nadawał się jeszcze do użytkowania po grun-
townym remoncie. Miejska Rada nie chciała przyznać żadnej 
pożyczki na restaurację, a rodzina zamieszkująca budynek była 
nazbyt zamożna, nie stać je j było na wyłożenie dużej sumy. 

Leśmian nie rozmawiał z dziećmi, sprawiał wrażenie sa-
motnika. W gospodarstwie Dobrzańskiego mieszkało sporo lo-
katorów (2 domy), było dużo dzieci, nie widziałem, aby prze-
chodząc zatrzymał się, porozmawiał, jak to robili inni starsi 
panowie, którzy przynosili nawet cukierki. Dla mnie był zu-
pełnie obojętny, lubiłem natomiast bawić się z jego córkami, 
które były bardzo przystępne, grzeczne, uczynne. Dopiero kilka 
lat po ukończeniu gimnazjum dowiedziałem się, ze był wiel-
kim poetą. . 

Śmierć Leśmiana nie była nawet w Hrubieszowie zauwa-
żona. Może odczuła ją elita intelektualna, która interesowała 
się jego poezją. Poza tym nie zrobiła na nikim żadnego wraże-
nia. 

WANDA GARWIN 

Przez trzy lata uczyłam się z córkami Leśmiana w za-
mojskim gimnazjum. Lusia i Dunia były bardzo koleżeńskie, 
bardzo serdeczne, nie miały w sobie nic pychy. Były dumne 
z ojca Lusia mówiła: Mój ojciec jest jedynym, największym 
poetą żyjącym w Polsce, język, który stworzył, jest cudowny. 
Samego Leśmiana widywałam w Zamościu na ulicy, zawsze 
przechadzającego się samotnie, powolutku, był po prostu oj-
cem moich koleżanek. Pamiętam go przy klasztorze pofran-
ciszkańskim — zatrzymał się i przez chwilę oglądał ginach, 
na ulicy Akademickiej. 

Po ojcu odziedziczyłam zdolności pisarskie: pisałam wier-
sze moje opowiadanie pt. „Wiosenna opowieść" opublikowa-
ły w 1936 roku „Wiadomości Literackie". Już po wyjeździe 
Lesmanów do Warszawy ojciec przesłał poecie wiersze i dłuz-
szą. liczącą około 600 stron prozę do oceny. Utwór proza-
torski był r o d z a j e m pamiętnika pisanego przeze mnie od siód-
mego roku życia, zawierał wszystko, co mogła przeżyć chora, 
trochę odsunięta od świata, dorastająca dziewczyna. Leśmian 
odpisał dosyć pochlebnie i prosił, abym przyjechała do War-
szawy. 

I tak doszło do pierwszej wizyty 12 listopada 1936 roku — 
taką datę nosi dedykacja w „Napoju cienistym", który mi 
wtedy podarował. Rozmawialiśmy w jego gabinecie, był to 
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uży, jasny pokój z rozsuwanymi drzwiami po prawej stro-
nie. z lewej stało biurko, za którym siedział w czasie roz-
mowy. Znajdowało się tam bardzo duzo książek, które były 
trochę w nieładzie, jakby je segregował. Biurko zarzucone 
arkuszami papieru. W czasie rozmowy za oszklonymi drzwia-
mi poruszały się cienie, słyszałam głosy, ale do gabinetu nikt 
nie wszedł. Sam gabinet wydał mi się dosyć skromny. 

Przeczytał fragment mojego tekstu i zapytał," dlaczego 
wiersze są takie smutne. Odpowiedziałam, że czuję się nie-
szczęśliwa, że mam sporo trosk. Pytał o ojca, o sprawy ro-
dzinne. Zwrócił prawie całą prozę z uwagami, gdzie nanieść 
poprawki. W czasie rozmowy chyba woźny z wydawnictwa 
przyniósł egzemplarze „Napoju cienistego". Część z nich Leśmian 
położył na biurku, a resztę kazał pozostawić na stoliku obok 
bo przeszkadzały w rozmowie — byłam dosłownie obłożona 
tymi książkami. Właśnie wtedy wziął książkę, coś napisał i po-
prosił. abym przeczytała. Dodawał mi otuchy, mówił, że mimo 
choroby nie wszystko jeszcze stracone. Opowiadał, jak sam 
dochodził do swego pisania. Pytał, co mi bardziej odpowiada, 
pisanie wierszy czy prozy, odpowiedziałam, że wolę malo-
wać — duzo wtedy rysowałam i malowałam. Moim marze-
niem było dostać się na Akademię Sztuk Pięknych. 

Zaraz po pierwszej wizycie nadesłał mi dwie książki: .Przy-
gody Sindbada Żeglarza", tytułu drugiej nie pamiętam, był to 
tomik małego formatu. Na gwiazdkę 1936 roku otrzymałam 
od Leśmiana jego następną książkę i bombonierę, pamiętam 
zdziwienie kuzynki, która pytała, skąd go znam, skąd taka 
zażyłość — Leśmian był już akademikiem, stał się sławny. 
Dopiero ojciec musiał wyjaśniać. Kocham góry. wiedział o 
tym — przysłał podłużną bombonierę z widokiem góralskiej 
chaty i górala grającego na kobzie. 

Bardzo często pisał do mnie, sporo tych listów miałam. 
Nie sądzę, aby jakoś szczególnie był zainteresowany moją oso-
bą, traktował mnie raczej jak córkę. Jego listy przypominały 
korespondencję z dobrym, serdecznym wujaszkiem. musiał 
być dobrym człowiekiem. Listy przychodziły dwa razy w mie-
siącu, później w czasie choroby ojca pisał częściej. Korespon-
dencja miała charakter ciągły, może dlatego, że wysyłałam 
fragmenty poprawionej prozy, on mi odsyłał częściami 'do po-
prawy, stosowałam się do jego uwag i znowu odsyłałam. W 
sumie trzy razy gruntownie poprawiałam utwór. 

W 1937 roku, chyba wiosną, załatwiałam w Warszawie 
sprawy rodzinne i bez wcześniejszej zapowiedzi poszłam do 
Leśmiana. Nie wydawał się zaskoczony, raczej ucieszył się. 
Ojciec już wtedy chorował, bardzo go kochałam, nie dopusz-
czałam myśli, że mogę go stracić. I o tym najwięcej się mó-
wiło — rozmowa była krótka, urywana. Starałam się o pro-
tekcję Leśmiana w dostaniu się na ASP, odradzał, mówił, 
abym była cierpliwa, że rezultaty pracy pisarskiej w końcu 
zaowocują. Podsunął myśl, że gdyby ojciec wyzdrowiał, może 
udałoby się przenieść do Warszawy, podjęłabym na miejscu 
pracę, łatwiej byłoby się starać o przyjęcie na uczelnię. Ale 
konsekwentnie upierał się przy pisaniu zwłaszcza wierszy. Nie 
podobał mu się tytuł opowieści, twierdził, że konieczna jest 
zmiana, podał nawet swoją propozycję, ale nie pamiętam ani 
starego tytułu, ani nowego. Nagle zapytał o mego ulubionego 
poetę, odpowiedziałam, iż jest nim Asnyk. Chyba zrobiłam 
mu przykrość, bo odpowiedział jakby zdziwiony: Tak? Jak 
bym to dziś widziała... Może myślał, "że wymienię jego. Czy-
tywałam jego poezję, ale nie podobała mi się — język, brzmie-
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nie słów wydawały się obce, dziwaczne. Pod koniec wizyty 
poprosił, abym w Zamościu nawiązała znajomość z dyrektorem 
gimnazjum Adamem Szczerbowskim, upoważnił do powoła-
nia się na niego. W mieszkaniu dyrektora odbywały się ze-
brania, spotkania literackie, byłam tylko raz. 

Po drugiej wizycie odesłałam Leśmianowi już ostateczną 
wersję swojego pamiętnika. W ostatnim liście prosił, abym 
mimo choroby ojca była dobrej myśli, informował, że opo-
wieścią zainteresował już wydawcę i będę musiała przyjechać, 
nawiązać nowe znajomości — nie wymienił nazwiska, napisał 
tylko, że spotkanie odbędzie się w Ziemiańskiej. 

5 listopada dowiedziałam się przez radio, że umarł. Ojciec 
odszedł w trzy miesiące i pięć dni po Leśmianie. Mimo swo-
ich 30 lat byłam kompletnie załamana, bardzo to przeżyłam, 
rozchorowałam się. Później wojna. Nie napisałam do rodziny 
poety, moja praca przepadła, część wierszy także. Niektóre 
zachowały się w odpisie, nawet z jego uwagami: stawiał plusy 
lub literkę D. Wszystkie listy, zdjęcie Leśmiana z dedykacją 
przepadły w 1946 roku, po moim powrocie do Zamościa — 
załatwiałam w łódzkim wydawnictwie pewne sprawy. Podej-
rzewam, że mąż je zniszczył. Pozostał tylko „Napój cienisty" 
i kilka słów dedykacji. 

HIERONIM WĄSEK 
Jako bardzo młody człowiek pracowałem na stanowisku 

sekretarza Sądu Grodzkiego w Biłgoraju. W 1922 roku, mając 
22 lata. zostałem przeniesiony do Zamościa na etat sekretarza 
Sądu Okręgowego, którego twórcą i prezesem był Romuald 
Jaśkiewicz, przyjaciel Leśmiana. Leśmian urzędował w kan-
celarii na parterze, prezes piętro wyżej, codziennie rejent przy-
chodził do pana Jaśkiewicza na „dzień dobry" — musiał przejść 
obok mnie, pracowałem w przechodnim pokoju. Zawsze pełen 
dowcipu, chociaż dowcip nie przejawiał się na twarzy. Na co 
dzień nosił tużurek. co go dodatkowo pomniejszało. Nie wy -
różniał się elegancją, był za to bardzo elegancki w słowie. 
Z prezesem ciągle rozmawiał, często słyszałem śmiechy i chi-
chot Leśmiana — właściwie były to kaskady śmiechu. Lubił 
ploteczki. Wieczorami przynosił prezesowi francuskie gazety, 
czytał, ogromnie się wtedy zaśmiewali. Czytywali Boccaccia, 
Leśmian bardzo lubił „Dekameron". 

W Hrubieszowie był rejentem, do Zamościa przyjechał z 
awansem, został jakby rejentem okręgowym. W tym czasie 
byłem najmłodszym urzędnikiem, nocami uzupełniałem wia-
domości, czułem głód wiedzy. Dzięki kontaktom z prezesem 
bardzo wiele zyskałem. Był to bardzo wykształcony człowiek, 
wychowawca wielu prawników, wielki patriota. Przed I woj-
ną światową Polak, nawet wykształcony, nie mógł otrzymać 
stanowiska w służbie publicznej, np. nie mógł zostać sędzią. 
Sędzia Jaśkiewicz był prezesem sądu na kilka powiatów, po 
odzyskaniu niepodległości on stworzył Sąd Okręgowy na 4 
powiaty, dziś jakby sąd wojewódzki. Stworzył bardzo gęstą 
sieć Sądów Pokoju, musiał wyszukiwać ludzi na stanowiska, 
nie było w ogóle prawników, wybierał sędziów spośród do-
świadczonych sekretarzy, spośród nauczycieli, wykształconej 
inteligencji. 

Podczas jednego z wieczorów usłyszałem jakieś stuki, ko-
łatanie okien. Ponieważ obok w pokoju rozmawiali prezes 
z notariuszem, sądziłem, że coś tam się dzieje. Ale naraz wcho-
dzą obaj jakby zmieszani i pytają, czy czegoś nie słyszałem. 
Okazuje się, że coś straszyło w pałacu Zamoyskich. Przypo-
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mina mi to trochę wspomnienia Lusi po śmierci ojca. 
Leśmian był łysy, szukał cudownego środka na włosy. Cza-

sami na tym tle padał ofiarą życzliwych kawałów kolegów. 
Podobno zasięgał porad u Woronowa. Sędziowie nabijali się 
z niego, że przeszczepiał sobie hormony małpie — wchodzi 
do pokoju, a oni żartem uciekają od niego. Naturalnie śmiał 
się z tego. Niski, suchy, twarz semicka z orlim nosem, oczy 
miał wspaniałe, te oczy mówiły wszystko. Troszeczkę pochy-
lony, garbaty to za dużo. 

Leśmian jako poeta w środowisku nie był doceniany. Wte-
dy kwitł ruch kulturalny wśród urzędników sądowych, często 
odbywały się w naszej stołówce potańcówki, spotkania. Leś-
mian przychodził tam z wierszami i czytywał je, mogły to być 
lata 1928—29. Stołówka znajdowała się w gmachu sądu, w 
podwórzu, dziś urzęduje tam komornik. Najczęściej spotkania 
miały miejsce w soboty, zbierało się kameralne grono zainte-
resowanych, elita intelektualna Zamościa: rejent Rosiński, 
adwokat Muszak. czasami Pomarański, pan Świątkowski, póź-
niejszy minister, ówcześni dyrektorzy gimnazjów i Semina-
rium Nauczycielskiego, pani Kuncewiczowa, młodzi prawnicy, 
aplikanci. Kiedyś przyniósł wiersze, otoczyliśmy go wieńcem. 
Każda poezja jest trochę jakbv szyfrowana, on wyjaśniał, czu-
łem, że wysoko ceni swoją twórczość. Widać było, że tym 
żyje, że to jego świat. Świat materii nie był jego światem, 
nie cenił pieniędzy, to były tylko środki. Uważano go za czło-
wieka, który coś tam sobie na boczku pisze, ale żeby to miało 
jakąś wagę? Nie pamiętam, żeby mówiono: jesteśmy dumni, 
że mamy w swym gronie wielkiego poetę. Dopiero po śmierci. 
Gdyby wiedziano, kim jest naprawdę, w soboty przychodziłoby 
dużo ludzi. 
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Własnoręczny dopisek Bolesława Leśmiana pod dokumentem sporzą-
dzonym w j «go kancelarii w dn. 7 grudnia 1925 r. przez Władysława 

Adamowicza — zastępcę rejenta Fot. Marek Jawor. 

W 1928 lub 1929 roku przeżył tragedię: był rejentem, ale 
nie miał serca do zawodu. Był przede wszystkim poetą- Jego 
obowiązki spełniał zastępca, który miał doskonałe apanaże, za-
robki były bardzo duże. Leśmian obdarzał go pełnym zaufa-
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niem. Pewnego dnia przychodzę do pracy, a woźny komuni-
kuje ze strachem: był napad na kancelarię rejenta na dole. 
Zawiadomiliśmy policję, schodzimy na dół: ogniotrwała kasa 
rozpruta, Leśmian cały się trzęsie, nie może się uspokoić. Prze-
żył to bardzo. Opinia publiczna, koledzy, wszyscy bardzo mu 
współczuliśmy wierząc w jego uczciwość. Okazało się, że za-
stępca, którym był pan Adamowicz, musiał się przyczynić do 
rabunku. Kontrola wykazała braki na kilkadziesiąt tysięcy zło-
tych. około 50 000, może wyżej. Dependent nie odprowadzał 
pieniędzy do banku. Wszystkie transakcje niby w porządku, 
a pieniędzy nie było. Leśmian załamał się całkowicie. Prze-
prowadzano duże transakcje, opłaty mogły narosnąć do takiej 
sumy nawet w ciągu 2—3 miesięcy. Kontrole mogły nie wy -
kazać niedoboru, mogło nawet nie być kontroli — zasadniczo 
odbywały się raz w roku, raz na pół roku, a poza tym spo-
radycznie. Po jakimś czasie został zwolniony ze stanowiska. 
Przeniósł się do Warszawy, tam miał przyjaciół. 

Często wyjeżdżał. Przed wojną część rejentów stanowiska 
swe traktowała formalnie, faktycznie zastępcy prowadzili kan-
celarie. Rejent prosił prezesa o urlop i zlecenie obowiązków 
dependentowi, prezes to zatwierdzał. Dokumenty sporządzane 
przez zastępców miały taką samą wagę, jakby je zrobił sam 
rejent. Interes publiczny nie był narażony na szwank, ponie-
waż zastępcami byli ludzie fachowi, jeżeli nie — klienci uni-
kali takich kancelarii- Po włamaniu Adamowicz nie stawił 
się, czyli był winien. Leśmian te pieniądze spłacił, m.in. po-
mogła mu jego „miłość", podobno sprzedała kosztowności. 

Zona i córki w życiu zamojskim się nie udzielały. Pani 
Leśmianowa często wyjeżdżała za granicę, co pochłaniało duże 
wydatki. Leśmianowie nie prowadzili domu otwartego, rejent 
żył trochę jak asceta. Na gruncie urzędowym dosyć bezpo-
średni, ale poza tym trzymał się na osobności. Często widy-
wałem go na ulicy pełnego zadumy, idącego z opuszczoną 
głową. Mimo całego humoru w gruncie rzeczy był człowie-
kiem smutnym, przynajmniej dla mnie. Najbardziej zapamię-
tałem go, jak szedł z taką smutną, zadumaną twarzą. W Za-
mościu miał paru przyjaciół: Jaśkiewicza, Rosińskiego i Zyg-
fryda Krauze, który pracował w bezpośrednim sąsiedztwie 
Leśmiana jako pisarz hipoteczny. Ten był przeciwieństwem 
poety, bardzo elegancki, Petroniusz. 

Leśmian był ogólnie lubiany, nie obrażał się, kiedy dow-
cipkowano na jego temat, przeciwnie, brał w tym udział 
i śmiał się z innymi. To był dobry człowiek, nic złego nie 
można o nim powiedzieć. Krzywdą było dla niego, że nie był 
doceniony. To była sympatyczna i odznaczająca się w Zamoś-
ciu postać. Nie był dumny, raczej skromny, z każdym się 
przywitał. Nie czuł się szczęśliwy, co było widoczne. 

Przedwojnie, inny czas, okres tworzenia się nowej pań-
stwowości po 150 latach niewoli. To nie był czas na poezję, któ-
ra była jeszcze czymś zbyt drogim, jeszcze nie było nas stać 
na oddanie się poezji. 

MARIA OSTROWICKA 
Leśmian... To był człowiek, który siedział i bawił się w 

Warszawie. Pomimo dużych zarobków (zarabiał szalone pie-
niądze) rodzina nie żyła w luksusie, a raczej w niedostatku. 
Męża ściągnął Leśmian z Warszawy w 1929 roku, po defrau-
dacji Adamowicza — miał uzdrowić pracę kancelarii, pomóc 
rejentowi w trudnej sytuacji finansowej (m.in. miał długi 
w Urzędzie Skarbowym). Obiecywał, że kiedy zostanie akade-
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mikiem, Eugeniusz obejmie po nim notariat, że się tu dorobi. 
Zlikwidowaliśmy w Warszawie mieszkanie, zostawiliśmy przy-
jaciół. Oczywiście nic z tego nie dotrzymał. Współpraca mię-
dzy notariuszem a jego zastępcą nie układała się, całkowite 
fiasko. Rozstali się tak, że mąż mu ręki nie podał. 

Dopóki Eugeniusz nie zorientował się, że Leśmian nie zna 
się na sprawach kancelarii, odnosił się do niego z szacunkiem, 
z sympatią nawet. Później on właściwie prowadził kancelarię 
przez jakieś 3—4 lata, nie pamiętam dokładnie. Poprzedni-
kiem męża na stanowisku zastępcy rejenta był Adamowicz, 
który miał dokonać defraudacji, a — jak twierdził mąż — 
obydwaj brali pieniądze. Leśmian był żadnym urzędnikiem, 
w sprawach prowadzanych przez notariat w ogóle się nie 
orientował, chociaż ukończył prawo. Mam wrażenie, że był 
lekceważony w środowisku prawników, jego postać nie wzbu-
dzała zaufania. Początkowo sędziowie wyśmiewali jego poezję, 
może to była złośliwość? 

Pan Leśmian nie uznawał żadnych rachunków, przycho-
dził do biura i brał pieniądze jak swoje, a zastępca musiał 
opłacać urzędników, ponosić inne koszty funkcjonowania, 
urzędu, dlatego m.in. się rozstali. Gdyby Adamowicz dokonał 
kradzieży, sprawa musiałaby oprzeć się o sąd, przecież jak 
mąż zrezygnował z pracy u Leśmiana, zebrał się sąd kole-
żeński. Miałam wszystkie notatki i dokumenty z posiedzenia 
tego sądu, niestety przepadły podczas Powstania Warszawskie-
go. Mąż mówił: nie chcę, aby było ze mną jak z Adamowi-
czem. pan Leśmian przychodzi i bierze pieniądze nie wysta-
wiając rachunków. Na posiedzeniu sądu koleżeńskiego Leśmian 
zobowiązał się do spłacenia sum, które zabrał, oczywiście i z 
tego się nie wywiązał. W tym świetle sprawa defraudacji 
Adamowicza nie wygląda tak całkiem jednoznacznie. I to, że 
Leśmian nie wytoczył mu sprawy w sądzie. Po tej kradzieży 
pożyczał naokoło pieniądze, u męża nie. Leśmian nie myślał 
o życiu realnie, a jednocześnie bardzo lubił pieniądze. Pan 
Krauze mógłby dużo o nim opowiedzieć, pożyczał mu duże 
kwoty, mając zabezpieczenie w jakichś placach w Warszawie. 
Dla mnie rejent był nieciekawym człowiekiem, dlaczego pan 
robi o nim wywiad? 

Wyglądał okropnie: mały, z dużym nosem, jego sylwetka 
była żadna. Towarzysko ani społecznie się nie udzielał w Za-
mościu, nigdzie nie bywał, jego żona też absolutnie z nikim 
nie utrzymywała kontaktów, córki tak, zwłaszcza Lusia. Kiedy 
przyjechaliśmy do Zamościa, złożyliśmy Leśmianom wizytę, 
później nas rewizytowali, nawet on sam, bez żony. Zajmo-
wali mieszkanie w Domu Centralnym, ale nie od frontu, tam. 
gdzie dziś znajduje się tablica pamiątkowa, lecz od tyłu, od 
kościoła Redemptorystów. W tym pokoju, gdzie jesteśmy, miesz-
kał. To był jego pokój. Zajmowali cztery pokoje z kuchnią. 
W mieszkaniu było dużo obrazów jego żony, malowała jakieś 
gołe, rachityczne dzieci z dużymi głowami. 

W Zamościu przed wojną kwitło życie towarzyskie, było 
tu sporo inteligencji, oni się nie udzielali. Jako poeta nie był 
zauważany w mieście. Czasy przedwojenne to zupełnie inny 
świat, inna etyka. O Leśmianie dobrze napisał adwokat Za-
lewski we wspomnieniach zebranych przez Zdzisława Jas-
trzębskiego, prawdziwe wspomnienia. Może jako poeta był do-
bry, jako człowiek nie, ani dla ludzi, ani dla rodziny. Czytał 
pan wspomnienia Mazurowej — córki Leśmiana? Pisała o róż-
nych zdarzeniach, zjawiskach metafizycznych, jakie działy się 
w mieszkaniu po jego śmierci, przecież to bzdura! "Nigdy ra-
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zem nie widziałam Leśmianów, nie sądzę, by kochał swoje 
córki. Jedna z nich pod względem temperamentu wdała się 
w ojca. 

Szkoda, że nikt nie zaczął zbierać materiałów o Leśmia-
nie jakieś pięć lat wcześniej, jeszcze wtedy żyło sporo ludzi, 
którzy go znali. Niedawno umarł sędzia Wiśniewski, jego żona 
mieszka w dawnym pałacu Zamoyskich, on mógłby dużo po-
wiedzieć. 

W Warszawie utrzymywał kontakty z Żydami. Dorą i Iza-
bellą Czajką. Spotykali się w Ziemiańskiej, taka cyganeria, 
tam przychodził Tuwim. Brzechwa. Czajka pisywała reportaże 
m.in. o swoich kontaktach z Leśmianem, wspólnych ..posie-
dzeniach", kiedyś napisała, jak zobaczył żywą rybę i ze stra-
chu pod stół wskoczył. 

Słyszałam, może to plotki, że nie chciał się ożenić ze swoją 
przyszłą żoną, ale zmusili go koledzy. W każdym razie z Pa-
ryża przyjechali już we troje, z córeczką. 

Wracając do spraw kancelarii chcę powiedzieć, że Leśmian 
miał bardzo uczciwych pracowników, jak np. Sergiusz Kisie-
lew, który był człowiekiem nieskazitelnym, wielki przyjaciel 
mój i mego męża. Nieprawdą jest — jak pisze Alina Kaptur-
-Kochańczyk w „Tygodniku Zamojskim" — że Adamowicz zde-
fraudowa' 200 000 złotych. Przed wojną taką sumę trudno by-
ło sobie wyobrazić. Faktem jest. że gdyby notariat był uczci-
wie prowadzony, Leśmian mógł zrobić majątek. 

Zanotował i opracował Adam W. Kulik 

Jan Popek List do Agnieszki, 1967. piórko-tusz, 10.0X7,3 cm. 



Rozmowa 
z Zygfrydem Krauze 

Longina Żygaluk: Chciałabym porozmawiać z Panem o Leś-
mianie... 
Zygfryd Krauze: Jest teraz jakiś powrót do Leśmiana, pisał 
o nim Sandauer, napisał ładną książkę Trznadel. To ciekawe, 
bo kiedy Leśmian wydał swoją „Łąkę" — była cisza w Polsce. 

W jednym z wierszy Leśmian pisze o żołnierzu, który wra-
ca z wojny kaleki, przychodzi do swojej ukochanej — wy-
rzucają go, przychodzi do rodziców — wyrzucają go. Idz"ie 
pod krzyż, patrzy — Chrystus wyciosany z "drewna," dwie lewe 
nogt, dwa prawe ramiona, uklęknął. A Chrystus zszedł z krzy-
ża wziął go pod rękę i pokuśtykali sobie razem. W Zamościu 
był taki prokurator, który mnie spotkał (a wiedział, że przy-
jaźnię się z Leśmianem) i powiada: Panie, ja go pociągnę do 
odpowiedzialności, to blużnierstwo, ośmieszanie Chrystusa — 
dwie lewe nogi, prawe ramiona — to rzecz nie do pomyślenia. 
Taka była kołtuneria, która go nie rozumiała. 
L. Z.: A jak przyjęła Leśmiana krytyka literacka? 
Z. K.: Ci krytycy, którzy go uznali,' zaliczali go do modernis-
tów. Ale nie był to modernizm. Codzienne życie, sprawy po-
lityczno-ekonomiczne, społeczne — to wszystko w tym okre-
sie Leśmiana nie interesowało i dlatego też krytyka widziała 
w jego twórczości same dziwactwa. Jeden Ostap Ortwin na-
pisał pozytywną opinię. Zapotrzebowanie na poezję zależała 
w dużym stopniu od reklamy, a tym zajmowały się głównie 
„Wiadomości Literackie". Tam właśnie była grupa ludzi zu-
pełnie Leśmianowi nieżyczliwych. Absolutnie. Do tego stop-
nia. ze po jego śmierci, gdzieś tam. na ostatniej stronie była 
wzmianka, że umarł Leśmian. 
L. Z.: Skąd brała się ta niechęć? 

Z. K.: Część społeczeństwa, a właściwie część pracowitych 
krytyków nie uważała go za swego, uważała go za Zyda. Na-
wet Irzykowski bodajże powiedział: to przesada żydowska. 
Leśmiana to strasznie bolało. Był też atakowany w niewy-
bredny sposob. Poczuł się jakby osaczony i w jego psychice 
pojawił się element lęku... 
L. Z.: Ale w końcu, w 1933 roku. Leśmian zostaje wybrany 
do Akademii Literatury... 
Z. K.: Bardzo się z tego ucieszył. Był to dowód uznania. Bo 
kiedy przedtem „Wiadomości Literackie" ogłosiły ankietę: kogo 
byś wybrał do Akademii Literatury, to podawali Staffa, Boya, 
a Leśmian był na piętnastym miejscu wśród poetów, a spo-
srod wszystkich kandydatów na czterdziestym ósmym. To naj-
lepszy dowód, jak go oceniała opinia publiczna. Tak, jakby 
go po prostu nie było. 
L. Z.: Wracając do środowiska literackiego: kto miał wpływ 
na Leśmiana? 
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Z. K.: On wyrósł z „Chimery", tam zaczął drukować. Redak-
torem naczelnym był Miriam — Zenon Przesmycki. Leśmian 
bodajże najwyżej cenił sobie jego opinie. 

Byłem kiedyś z Leśmianem u Miriama. Ponieważ Leśmian 
zwykł wiele o nim mówić, chciałem się zorientować, jak da-
lece są zaprzyjaźnieni i związani. Zona Miriama była znana 
z przyrządzania świetnej herbaty. Samowar wjechał na stół. 
Zaczęły się różne dyskusje. Wyczułem wtedy, że Miriam ma 
do Leśmiana stosunek ojcowski, a Leśmian do niego — acz-
kolwiek nie zawsze się z nim zgadzał — pełen nabożeństwa. 
I tak było do końca życia Leśmiana. Miriam był nawet na jego 
pogrzebie. Przemawiał krótko. Przypominam sobie, powiedział 
tylko: czytam te ostatnie jego wiersze — dziwne wiersze. Mi-
riam bardzo przebolał śmierć Leśmiana. 

Drugą ważną dla Leśmiana osobą był poeta Antoni Lan-
ge — znawca kultur Wschodu. 

Ale na koncepcję artystyczną Leśmiana, ludowo-balladową. 
ci ludzie nie mieli wpływu. On kształcił się w Rosji. Tam był 
ogromny kult bylin, klechd rosyjskich. Tam się zaczęło za-
interesowanie Leśmiana ludowością. Widział, że największą 
więź z naturą ma lud. W baśniach ludowych Pan Bóg schodził 
z nieba. I Leśmian czasami był ze świętymi za pan brat. Była 
więc to więż metafizyczna, widać to w „Łące" i w „Napoju 
cienistym". A później, jak przyjechał do Warszawy, zaintere-
sował się Bergsonem. 

Wie pani. Leśmian uważał się za nie douczonego filozo-
ficznie. Do tego stopnia, że w 1927 roku podał pomysł, aby 
wstąpić na uniwersytet na filozofię ścisłą. Pojechaliśmy do 
Lwowa. Ale Porębowicz, który znał przedtem Leśmiana, od-
radził mu te dojazdy. Leśmian miał już wtedy około pięć-
dziesiątki. I wróciliśmy do Zamościa. 

W każdym razie każdy jego wiersz ma swoją koncepcję me-
tafizyczno-filozoficzną. Ale jakiegoś zwartego systemu filozo-
ficznego Leśmian nie miał. Właściwie wyłapywał z rozmaitych 
koncepcji filozoficznych to, co mu dogadzało, co go intereso-
wało, poniosło jego wyobraźnię. Stąd i filozofia hinduska, 
i „Przygody Sindbada Żeglarza"... Lubił Poego, „Baśnie z ty-
siąca i* jednej nocy". Krytyka mu zarzucała, że nie jest spo-
łeczny, nie chodzi po ziemi, jak Staff, jak Tuwim, który 
zresztą go bardzo naśladował, nie mówiąc już o Brzechwie — 
wie pani, był taki jego bratanek. 
L. Z.: Czego Leśmian nie lubił szczególnie? 
Z. K.: Banału. To trzeba podkreślić. Dla niego największą 
zbrodnią w literaturze był banał, grafomania. On całego szere-
gu uznanych poetów nie czytał — bo tam nic nowego. 
L. Z.: Czy w podróżach zagranicznych spotykał się z kimś zna-
czącym ? 
Z. K.: Nie. nie miał tam nikogo. Tylko we Włoszech przyjechał 
do niego Cezary Jellenta — pisarz, taki grafomanek. Byli na 
ty. Ale Leśmian dużo czytał. Baudelaire — był dla niego waż-
ny, później rosyjscy poeci. Bliski był mu intencjonalizm Schul-
za, jego „Sklepy cynamonowe" — to go bardzo interesowało. 
Kafka. Czuł w Kafce jakieś pokrewieństwo czy pomysłu arty-
stycznego, czy jakąś podobną uczuciowość... 
L. Z.: Jaki był stosunek Leśmiana do Boga? 
Z. K.: Jego bóg to jakaś groteska. Dwaj Macieje oddają mu 
ziele, żeby był wieczny. Leśmian głębszej wiary nie miał. U 
niego to było fantastyczne, nie ujęte w formy, obrzędy... Nie-
którzy w modlitwie znajdują pociechę, on tego nie mógł zna-
leźć. 
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L.Ż.: A życie niewątpliwie go bolało... 
Z. K.: Życie go bolało, ale był z natury człowiekiem fantas-
tycznym. ciągle musiał coś wymyślać, wierzył w to i to mu po-
magało żyć. 

Kiedyś spotyka mnie i mówi: Wie pan, ta moja Lusia. to 
wybitny talent matematyczny, jak ona rozwiązuje zadania. To 
wspaniale, mówię, panie Bolciu, to wspaniale. Ale spotykam 
potem je j nauczyciela i pytam, czy to prawda — ale skądże, 
już dawno nie widziałem kogoś tak niezdolnego. 

Albo przychodzi kiedyś Leśmian zbiedzony, nieszczęśliwy, 
zaczynam więc coś mówić o jego „Łące", na co on: miałem 
wiadomość, wie pan, „Łąkę" drukują w Anglii w tysiącach 
egzemplarzy. Ten jego zachwyt nad powodzeniem, te ewentu-
alne dochody, które pozwolą mu wyzwolić się z niedostatku 
materialnego. Żył w tej swojej wyobraźni i traktował to jako 
zupełnie realną rzecz. 
L. Ż.: Czy wszystkie te fantazje zmierzały do wyzwolenia ma-
terialnego? 
Z. K.: Nie artystyczne. Tylko jego życiowe pomysły. Pójście 
na notariat? Nic wspólnego z notariatem nie miał, aczkolwiek 
był z wykształcenia prawnikiem. Ale to prawo nic go nie ob-
chodziło, nie znał go, nie interesował się nim. A Leśmian, 
jeżeli się czymś nie interesował, to tego nie umiał. Notariat 
traktował również jako coś, co służy mu do wyzwolenia z pew-
nego śrcdowiska, z nieżyczliwości — przede wszystkim kryty-
ki literackiej. 
L. Ż.: Z powodu której — jak Pan wspomniał — w psychice 
Leśmiana pojawił się element lęku. 
Z. K.: Wynikło to również z otoczenia, z warunków życiowych. 
Te lęki przechodziły później w jakąś obsesję lękową. Jego 
wyobraźnia tworzyła grozę Losu, który nad nim zawisnął. Ten 
Los go prześladuje. Los niezmiennie musi go pokonać, musi go 
zniszczyć. 
L. Ż.: Czy to była tylko nadwrażliwość? 
Z. K.: Była to jakaś wielka... nie powiem choroba, to by było 
za dużo powiedziane, ale on się czuł na świecie jak nie na 
swoim świecie. Wszystko było dla niego takie dziwne, niby 
obce... Ale to chyba był wpływ otoczenia, bo jak wyjeżdżał 
za granicę, to całkowicie się odmieniał, chociaż i tam czasami 
ujawniał się ten jego lęk. Kiedyś w Monte Carlo (ja wtedy 
wygrałem, on przegrał, ale humoru nie tracił) zaprosiłem Leś-
miana i poznaną tam panią Mokronowską na kolację. Poszliś-
my do takiej restauracji, jakby troszkę w podziemiu, i zamó-
wiliśmy jakieś dania i wino. Publiczka była drażniąco rozba-
wiona. W pewnym momencie przychodzi jakiś podniecony je-
gomość i zaczyna coś opowiadać. My słyszymy tylko: policja i 
syfilis. Te dwa wyrazy powtarzają się. Leśmian, jak to usłyszał, 
zerwał się od stołu i mówi: idę do hotelu, co tu będzie?! Ja go 
przytrzymuję — panie, już podają, no jakże tak; pani Mokro-
nowską go prosi. Nie dał sobie nic wytłumaczyć. Wychodzi 
i jeszcze trzeba nieszczęścia, że on wchodzi w drzwi obrotowe, 
a z drugiej strony wchodzi olbrzymi Murzyn. Jak zobaczył 
tego maleńkiego Leśmianka — zdziwił się i zatrzymał. Leśmian 
zbladł, myślał, że już go łapią. Murzyn się roześmiał i wy-
minął go. Leśmian pobiegł do hotelu. Po kolacji nie mogłem się 
do niego dostać, bo bez mała się zabarykadował. Takie miał 
nienaturalne lęki. 
L. Ż.: Jaki był stosunek Leśmiana do rodziny? 
Z. K.: Leśmian bał się nędzy, bał się stracić rodzinę i jego 
dbałość o tę rodzinę na tym się opierała. Bardzo dbał o dzie-
ci. A jeśli chodzi o miłość do żony, no cóż, niewiele ich łączyło. 
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Tak jak to w małżeństwie po wielu latach. Natomiast swoje 
erotyki kierował do Dory Lebenthal. Znałem ją. Była to le-
karka pochodzenia żydowskiego. Bardzo inteligentna. Jej sto-
sunek do Leśmiana był pełen wyrozumiałości. On ją traktował 
miłośnie, a ona jego raczej w formie zachowawczo-wyrozumia-
lej. Takie odniosłem wrażenie. Pani Zofia, żona Leśmiana, wie-
działa o Lebenthal, ale to była bardzo dobra osoba. Tolerowa-
ła Leśmiana, może mu robiła jakieś wyrzuty, ale nigdy się 
tego nie wyczuwało. Wiedziałem, że ona to przeżywa. Nigdzie 
nie wychodzili, troszkę ta dziwaczność lękowa męża jej się 
udzieliła. Bała się, że ją obmówią, oplotkują. Wiodła samotne 
życie. Wtedy była jeszcze młoda — mogła mieć jakieś trzy-
dzieści parę lat. Malarka, bardzo utalentowana, z własnym sty-
lem. No, miała takie swoje... Zaczęła tańczyć. Kupiły sobie 
kostiumy baletowe i kiedy ja tam przychodziłem, pokazywały 
te swoje fiki-miki. Przedstawienie. To było takie wyżywanie 
się kobiety niewyżytej. Pani Zofia już nie żyje. Zmarła w Ar-
gentynie, gdzie mieszkała z Lusią. Lusia czasem do mnie pisze, 
chociaż ostatnio coś się z nią dzieje... Pisze tak: Dzięcioł do mnie 
pukał, otworzyłam mu, ale nie wszedł... Nie wiem, co je j na 
to odpisać. Ale kobiety z tej rodziny przeszły koszmar Po-
wstania Warszawskiego, obóz, miały bardzo ciężkie przeżycia... 
L. Z.: W wielu opublikowanych wspomnieniach o Leśmianie 
powtarzają się wzmianki o jego kłopotach finansowych... 
Z. K.: Zarabiał dużo. ale to wszystko jakoś się tak rozłaziło. 
Leśmian nie miał zmysłu oszczędności. 

L. Ż.: Kto wobec tego finansował kosztowne podróże zagra-
niczne? 
Z. K.: No, na to mu wystarczało. Na przykład na wyjazdy do 
Alassio dostał zaliczkę ód Mortkowicza, trzy tysiące, żeby na-
pisał „Klechdy polskie", ale on ich nie napisał i w końcu miał 
konflikt z Mortkowiczem. Także niektóre inne podróże od-
bywał z zaliczek od Mortkowicza. 
L. Z.: Znana jest historia defraudacji dokonanej przez Adamo-
wicza, zastępcę Leśmiana. Zetknęłam się z sugestią, że Leś-
mian brał pieniądze z kasy... 
Z. K.: To absolutne kłamstwo. Przede wszystkim Leśmian żad-
nych rachunków nie prowadził — to prostuję najkategorycz-
niej. Rachunki prowadził jego zastępca, a Leśmianowi wydzie-
lał tylko jakiś tam procent. Leśmian nigdy tego nie liczył, nie 
sprawdzał. 
L. Ż.: Ale długi robił... 
Z. K.: Dopiero wtedy kiedy wyszedł na jaw ten deficyt. Szu-
kaliśmy pieniędzy. Wtedy to ja przejąłem na siebie jego długi, 
a on przekazał mi swój plac w Warszawie. Musiałem to wszy-
stko pospłacać i tak ułatwić mu życie. Tę działkę zabrało mi 
potem państwo... Deficytu było trzydzieści tysięcy, przed woj-
ną to był majątek, sześć tysięcy dolarów. A on nie miał ze 
swego środowiska nikogo, kto by mógł mu taką sumę dać. 

Była to rzeczywiście bardzo nieprzyjemna sprawa. Leśmian 
bal się bardzo, że Adamowicz mógł kraść jeszcze przedtem 
i że tam mogą być niewypłacalne sumy — setki, tysiące. Ale 
ja tego nie przypuszczałem... Powiedziałem prezesowi sądu, że 
przeprowadziłem dochodzenie i wszystko jest w porządku, acz-
kolwiek takiego dochodzenia przeprowadzić nie mogłem. Lubili 
mnie tam i dalszego dochodzenia nie było. Zaręczyłem, że 
pieniądze zostaną spłacone i tak też się stało. Ale żeby to 
Leśmian?! Po pierwsze, był to uczciwy człowiek, a do tego 
jeszcze z jego psychiką? On by w życiu więcej nie zasnął! Jest 
to zupełnie wykluczone! 

Rozmawiała Longina Zygaluk 



ARTUR SANDAUER 

PRZYCZYNEK DO LEŚMIANA 

Twórczość Leśmiana odkryłem na drugim lub trzecim roku 
studiów. Byłem filologiem klasycznym i poezją polską intere-
sowałem się wówczas tylko po amatorsku, na marginesie zajęć 
właściwych. „Napoju cienistego" jeszcze nie było. Lektura 
mało komu znanej i dostępnej „Łąki" była dla mnie wstrząsem. 
Zdawało mi się, że Leśmian odkrył mi coś, co już od dawna 
wiedziałem. Co mianowicie? Miałem temu dać wyraz w moich 
studiach krytycznych. Na razie pisałem pod jego wpływem 
wiersze: któż ich w tym wieku nie pisze? A oto jeden z nich: 

0 zmierzchu szept w wiklinie tajemniczy kusi 
Dziewczynę, co te strony niespokojnie mija 
1 z słodkiego zachwytu, co ją w gardle dusi, 
Wzdryga się, jakby śliska musnęła ją żmija. 

Ale w wodzie zastygło przedwieczorne złoto, 
A ponad wodą ptaki i zapachy letnie. 
O! Jakże ci się oprzeć, szumiąca tęsknoto, 
Kiedy trzciny tak grają, jak pogańskie fletnie? 

Pogasły światła, ognie błyskają w pustkowiu, 
Błędną w chmurach różowych kute kapitole. 
Tyłko wciąż, nieprzytomnie, wzdycha wiatr w sitowiu 
l jak ciało rozgrzane pachnie dzikie ziele. 

Ktoś, czarodziej nadrzecza, lubieżny i smutny, 
Ze sam lotnej zdobyczy uchwycić nie może, 
Roztopiony przemyślnie w łozie bałamutnej, 
Wzywa szumem kochanków w zielone łoże. 

Dlatego szept o zmierzchu tajemniczy kusi 
Dziewczynę, co te strony niespokojnie mija 
1 od słodkiej pieszczoty, której ulec musi, 
Wzdryga się, jakby śliska musnęła ją żmija. 

Wiersz ocenił bardzo życzliwie Julian Tuwim, któremu go 
przesłałem. Nigdy natomiast nie byłem w korespondencji z 
Leśmianem ani też nie miałem okazji go poznać. Przyjecha-
łem do Warszawy tuż po jego śmierci. Poznałem natomiast je-
go córkę, Dunię, prześliczną, aksamitnooką brunetkę, która 
mi opowiadała o ojcu to i owo. Kiedy zbierało mu się na pisa-
nie wierszy, zamykał się na parę dni i spacerując po pokoju 
nucił jakieś melodie własnego układu. Co działo się w tym 
czasie z notariatem. Bóg raczy wiedzieć; może właśnie dla-
tego go okradziono. 

P. Anna Milska, która przez wiele lat była w Zamościu 
nauczycielką, opowiadała mi, jak to kiedyś zjechała tam zna-
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na recytatorka współczesnej poezji, Kazimiera Rychter. Kiedy 
zaczęła recytować „Swidrygę i Midrygę" Bolesława Leśmiana, 
cczy obecnych zwróciły się w stronę poety, który siedział 
gdzieś na brzeżku, ruszając wąsikami. Po raz pierwszy zamoj-
szczanie zidentyfikowali notariusza Lesmana z poetą — mało 
zresztą wówczas znanym — Bolesławem Leśmianem. 

Sporo opowiadał mi o swoim stryjecznym bracie Jan 
Brzechwa: są to jednak rzeczy przeważnie znane. Jedyny 
szczegół, który uszedł — jak mi się wydaje — uwadze wspo-
minkarzy, to skierowane do Brzechwy powiedzenie Leśmiana: 
„Oddałbym wszystkie swoje wiersze, aby mieć twój wzrost". 
Leśmian miał — mówiąc z sienkiewiczowska — „posturę nik-
czemną". Brzechwa zaś był postawnym, przystojnym męż-
czyzną. 

W 1963 r. studentka moja, p. Pawlina, pisząc pracę magis-
terską o Leśmianie, zajechała do Rży, gdzie był dom przod-
ków Leśmiana po matce, Sunderlandów. Zaszła do pewnej 
pani. która podnajmowała pokój długoletniej przyjaciółce po-
ety. Dorze Lebenthal. gdy ta. chroniąc się przed zamknięciem 
w getcie, przyjechała do Iłży. Zmarła w 1943 r., wpatrując 
się w umieszczoną na biurku fotografię Leśmiana. Została po 
niej moc listów, które gospodyni jako niepotrzebne rupiecie 
spaliła. 

Śmierć poety w 1937 r. przeszła — prawie nie zauważona. 
„Wiadomości Literackie", które poświęciły zmarłemu Uniłow-
skiemu numer specjalny, zbyły zgon autora „Łąki" jednym 
tylko artykułem — prawda, że entuzjastycznym, napisanym 
przez Tuwima. Mój szkic pośmiertny, zaczynający się od słów 
„Ktoś wielki odszedł w mroki nienazwane", ukazał się w 1937 r. 
w ..Nowym Dzienniku"; znaleźć go można w „Stanowiskach 
wobec..." 

Boleśnie odczuł to prawie-milczenie Leopold Staff, który 
dał temu wyraz w wierszu pt. „B. L. " : 

Podnieść ramiona ciężkie od modlitwy 
Trudno, bo zorza zachodnia jest gorzka. 
Nie zostawiając na jutro nadziei, 
Na pustej drodze leży dzban rozbity, 
Z którego napój cenny wsiąka w ziemię. 
A nigdzie choćby jednych ust spragnionych. 
Odchodzi niema pieśń i widać w mroku 
Jedynie długie, rozpuszczone włosy. 



ADAM OCHWANOWSKI 

Spotkania 

Ryśkowi Miernikowi 

Na dupie łata ale solidnie przyszyta 
wicher w głowie gdy serce skacze oszalałe 
matka podaje w misce postną zalewajkę 
i jest chwila wytchnienia podobna do ciszy 
jaka wkradła się z nami pod dach tego miasta 
do pokoju gdzie kilku gospodarskich synów 
przepija swe tytuły z pamięcią o swoich 
każdy z rodzoną rzeką i kawałkiem ziemi 
wkręca zadziorność myśli w krnąbrną karuzelę 
z twarzami naszych dziadów i ojców umarłych 
by się uwierzytelnić bardziej tam niż tutaj 
by to co mamy dzisiaj podeprzeć wczorajszym 
więc od czasu do czasu z pieśnią na ulice 
wypływamy oddzielnie — na wspólny rachunek 
i pokutuje z nami rozwichrzony ranek 
a pod kościołem panny malowane 
te cycate i płaskie 

każda trzyma kochanie na dzisiejszy wieczór 
kiedy strażacka siknie na łby roztrzepane 
przez kapelę Bochnioków i przydrożne ploty 
hej miasto wielkie miasto moją wsią pijane 
nie próbuj ty mnie wtedy po głowie pogłaskać 

Lament głupka 

O chryste nazareński mój boże tułaczy 
czemu nie tańczysz ze mną ty tylko potrafisz 
dorównać mi w obrazie ludzi i przestrzeni 
choć różnimy się panie ja herezje prawię 
a ty wiarę wyciskasz z podupadłej ziemi 
śmieją się ze mnie ale tak być musi 
każda wieś swego głupka ma przecież z zasady 
znają mnie psy i koty z całej okolicy 
po rowach się szamocą nasze wspólne sprawy 
pomagam wstawać słońcu świergolę z ptakami 
zórz rannych powitaniem krople rosy bawię 
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drżę razem z kochankami pod krzakiem osiki 
a kiedy nóż zabłyśnie na wiejskiej zabawie 
bolą mnie wszystkie rany wiekowe praktyki 
drzemią we mnie z krzykami przedwcześnie zabitych 
ile życia jest we mnie ile śmierci naszej 
powolnej a wytrwałej wiedzą tylko drzewa 
i niech mnie dalej dzieci trącają łokciami 
a starsi bezrozumnie otrzepują brzuchy 
ja śpiewam... 

Piosenka na użytek domowy 

Gosi Gołąbek w odpowiedzi 

Smutna żono mężu smutny 
w jakim gnieździe w jakiej stronie 
znaleźć można ognie sztuczne 
co wam osmalały skronie 
Jakie węzły jakie stuły 
marsze wzniosłe czułe słowa 
mądre księgi pomieściły 
nim straciły sens w rozmowach 
Płaczesz smutna płaczesz smutny 
skrzeczy skarga bałamutna 
jak się z żalu nie upijesz 
szczęście nie doczeka jutra 
W waszym domu radość cudza 
ciszę chłosta nierealna 
a na progu owdowiałym 
z kawalerem tańczy panna 
Szalej serce zmarszczki popraw 
byle lepiej byle butniej 
nim przysięgniesz ręce pokaż 
smutny mężu żony smutnej 

Rozmowa nierządnicy z Krzysztofem 
Kolumbem na dzień przed podróżą 

Andrzejowi Stolarczykowi 

Królowe zawsze lubią szalonych żeglarzy 
a ty możesz nie wrócić 
w okrągłości świata tyle kantów 
przez które przeskoczyć nie sposób 
pamiętaj żywioł wody jest stokroć łatwiejszy 
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od ludzkiego żywiołu kiedy mu przewodzisz 
może lądy odkryjesz gdzie łaskawsze bogi 
dla nierządnic i matek wtedy się zastanów 
czy warto naszym bogom zdradzać tajemnice 
wszak rządzą nimi ludzie a ludzie się mylą 
kiedy twój sen w podróży zapachnie kobietą 
stanę przed tobą naga jaśniejsza od zorzy 
większe lądy odkryjesz cały świat obrócisz 
i będziesz oceanem pomyłek zbudzony 

Próba kabaty 

Przyjaciołom z Kielc 

Gnat myśli nad świecznikiem płonie 
w salonach pusto szklanki puste 
to dla mnie Penelopa święta 
zamieni wierność na rozpustę 
Mignie w przeciągu cień romansów 
dziewczyna lniana Ryfka naga 
jak oszalały pies zawyje 
stlamszony w kącie duch pradziada 
Wychrząka głośnik pieśń braterstwa 
ksiądz zaklnie szpetnie na ambonie 
gdy mu modlitwy nie wystarcza 
w dal mglistą pierzchną dumne konie 
wichrom i batom nieposłuszne 
A ja a my śpiewając tęsknie 
stepowe pieśni o wojence 
chcemy nowego chce nas nowe 
tylko drga wieczność tylko ręce drżą... 

• • 

Gdyby nie wiersze pewnie miałbym żonę 
gromadkę dzieci kęs bożego chleba 
spokojne noce po ciężkim dniu pracy 
działkę solidną w zakamarkach nieba 
Niedziele miałbym prawdziwie świąteczne 
bez wściekłych lektur 1 pijackich zdarzeń 
rząd garniturów parę zwykłych marzeń 
bałbym się chorób i zwykłych złodziei 
A tak pytają po co i dlaczego biel kartki krwawi 
kłócą się o słowa ramki do zdarzeń 
pytają nawet po co ta dziewczyna 
spać musi z nimi kochając się z tobą 

W bezsenne noce łapią mnie za rękę 
tłuką po głowie przestawiają frazy 
że niby prawdę trzeba wolno cedzić przez zęby 
zbytnio nie rozdzierać gęby 
A ja krzykliwy kiedy boli wrzeszczę 
z jesieninowska chciałbym pieprznąć głową 
niech wiedzą chłopcy ile płacić trzeba 
za nieopatrzne lecz prawdziwe słowo 

Pytania intymne 

Co mi dasz w zamian zanim w białą suknię 
obleczesz ciało przed ołtarzem brania 
nim się zachłyśniesz nabitą sakiewką 
co bardziej zmysły potrafi rozpalić 
od mego ciała 
Jakich słów prostych użyjesz codziennie 
bym mógł uwierzyć w kłamstwo pożądania 
Psim węchem wietrząc wiarę zaklinaną 
w biedne zapiecki starych polskich domów 
co podasz w zamian za prawdy wszechświata 
bielsze od śniegu silniejsze od gromu 
które jaskółcze wiją we mnie gniazda, 
bym mógł powracać 
Jakim sposobem wygrzebiemy ufność 
z modlitw biedaków majestatu królów 
co pokutują na wiejskich cmentarzach 
Jak mnie zabijesz abym nie czul bólu 

Fragment sennika 

Wczoraj znowu umarłem i było różowo 
nikt nie śmiał krzyczeć w domu o mur walić głową 
brzegiem nieba szedł Judasz świąteczny półgłówek 
paskudzić nowe życie i ciszę grobową 
Przyjaciele zamarli w korowodzie smutnym 
ksiądz wyćwiczył w pamięci formułkę gotową 
pijany Jurek Fronczyk w Ewangelii grzebał 
chcąc dopasować do mnie ostateczne słowo 
Wreszcie ruszamy w ciszy pojednani wreszcie 
ostatnim traktem życia przedwieczorną drogą 
nikt nie śmie krzyczeć ostro o mur walić głową 
cały kondukt umiera 

i znów jest różowo 

Adam Ochwanoicski 
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ZBIGNIEW BAUER 

CZTERY POMYSŁY NA ESEJ 

...poddajemy się 
nieubłaganym uderzeniom przypadkowego serca 

Ryszard Krynicki 

I 

Każda kolejna sanacja naszego organizmu politycznego, 
społecznego, kulturalnego zapowiadana przez kolejne ekipy — 
rozpoczynała się od zinstytucjonalizowania czynników sanację 
tę mających przeprowadzić. Tak jakby ktoś zakreślił raz na 
zawsze kredowy krąg, jakby wręczył kamienne tablice z za-
pisanymi wzorami zachowań. (...) 

Odradzanie się marzeń o wolności, o życiu „pełnym", o po-
wrocie do Marksowskiego ideału człowieka całkowicie samo-
zrealizowanego towarzyszące kolejnym polskim przełomom — 
zawsze stawało się w końcu problemem i n s t y t u c j o n a l -
n y m , sprawą techniki organizacji i zarządzania. Pomiędzy fazą 
negacji „starej" struktury instytucjonalnej a powołaniem „no-
w e j " brakło nam jakby czasu na przemyślenie, na intelektu-
alne opanowanie owego przełomu. Innymi słowy: wolność, 
demokracja, sprawiedliwość nie zawsze stawały się zagadnie-
niem w e w n ę t r z n y m , nie były na ogół przedmiotem spo-
ru etycznego. Nic więc dziwnego, że żaden dotychczasowy 
przełom nie spowodował głębokiej zmiany w zbiorowej psy-
chice Polaków, nie obalił w zasadzie żadnego mitu i nie obna-
żył żadnego stereotypu. 

Owszem: refleksja etyczna, intelektualne scalanie konsek-
wencji kolejnych przełomów przechodziły wtedy, gdy „ze-
wnętrzna" struktura instytucji była już dostatecznie silna 
i ustabilizowana. (...) 

Dlaczego tak się działo? Być może dlatego, że każdemu prze-
łomowi w polskim życiu towarzyszył ostry kryzys gospodar-
czy, kierując wszelkie siły jednostki ku problemom ze-
wnętrznym właśnie, związanym z codzienną egzystencją. Refor-
ma instytucji stawała się — w potocznym rozumieniu — waż-
niejsza niż autorewizja własnej osobowości, refleksja moralna. 
Oczekiwanie na zmianę płynącą z zewnątrz — powtarzające 
się w każdej sytuacji kryzysowej — paraliżowało dojście do 
prostej prawdy, że każde społeczeństwo powołuje dla siebie 
takie instytucje, na jakie je w danym momencie stać. Bez 
zmiar.y wewnętrznej, bez dialogu o wartościach prowadzonego 
nie na forum publicznym i sterowanego przez najróżniejszej 
maści organizacje lecz wewnątrz życia każdego z nas — nie 
nastąpi żadna istotna zmiana zewnętrzna. Istotna, a więc ta-
ka, której moglibyśmy wreszcie uwierzyć. 

„Bycie wolnym" było więc dla Polaków zawsze celem. 
Znacznie rzadziej stawało się troską, zagadnieniem moralnym. 
Jeśli ktoś chce — może owo stwierdzenie wpasować w dy-
chotomię „wolności o d " ! „wolności d o". Jeśli kt<?4 chce — 
może je podpierać argumentami historycznymi. Demokracja, 

sprawiedliwość, prawda stawały się w naszych dziejach, po 
okresie przelewania za nie krwi — zagadnieniami rozwiązy-
walnymi tylko w sferze „technicznej", a więc łatwo podda-
wały się (starali się o to także zaborcy) instytucjonalnej wy-
kładni. 

Jedyną szansą traktowania tych pojęć jako przedmiotów 
„troski", jako dylematów wewnętrznych jednostki musiało być 
— wcześniej czy później — odcięcie się od życia instytucjonal-
nego, a w przypadku próby „uspołecznienia" owego dialogu 
z sobą samym: wejście w otwarty konflikt z opanowaną 
przez instytucje „zewnętrzną" sferą życia. Nazywano to 
..kompleksem inteligenckim", „burżuazyjnym indywidualiz-
mem" lub po prostu „indywidualizmem". Mówiono o outside-
rach i „nieudacznikach", "przeciwstawiając im takich, którzy 
zrozumieli dosłownie, iż „wolność to uświadomiona koniecz-
ność". Albowiem dla wielu z nas „uświadomić sobie" coś — 
oznacza: zaakceptować. 

W filmie Zanussiego Barwy ochronne pokazane jest zma-
ganie się młodego naukowca z demonicznym Docentem. Walor 
owego filmu polegał nie na skandalizujących donosach na tę 
czy ową uczelnię. Barwy ochronne, choć w sposób jeszcze 
myślowo niekompletny, uchwyciły ethos dwudziestoparolet-
niego polskiego inteligenta. Jego buntowniczość, jego mani-
festacyjnie obnoszona pogarda dla kariery, jego nonkonfor-
mizm — wszystko to jest podszyte Docentem, zgorzkniałym 
poststalinowskim konwertytą albo pomarcowym liberałem. 
Za wszystkimi manifestacjami wolności wewnętrznej i nie-
zawisłości od zewnętrznego przymusu kryje się Docent i jego 
grymaśny uśmieszek: „wszystko gówno". Wszystko gówno — 
powtarza młody inteligent i uporczywie żłobi doktorat. Wszy-
stko gówno — myśli wystając w kolejce w spółdzielni miesz-
kaniowej. Wszystko gówno — szepce, podnosząc po raz któryś 
rękę na zebraniu organizacji, do której wstąpił onegdaj. 
Ale diabelski Docent wie, jak uderzyć. Nie przekona mło-
dzieńca erystyką nihilizmu — wystarczy, że pokaże mu 
jednak jego dziewczynę w miłosnym akcie z innym. Ła-
mie się rzekome „wyzwolenie" młodego inteligenta, jego 
niezależność, jego pozorna dojrzałość. Jedno co pozostaje: bić, 
gryźć ziemię i płakać. I to jest najparszywszy rodzaj prawdy. 

Amator Kieślowskiego to znów historia instytucjonalizacji 
tego, co spontaniczne, co naiwne, dziecinnie czyste. Amator — 
filmowiec nie twierdzi, że „wszystko gówno". Wszystko 
jeszcze ma sens, wszystko jest jednakowo ważne i znaczące: 
narodziny dziecka, wywrotka z piaskiem, robotnicy pijący jab-
coka, pies unoszący nogę pod drzewem. Ale amator uwierzył, 
że spełniać się może w filmie jako instytucja. Kiedy owa in-
stytucja coraz boleśniej, coraz zrozumiałej zabiera mu jego 
spontaniczność, jego radosną anarchiczność związku ze świa-
tem i jego prawdą — rozpoczyna beznadziejną walkę... z in-
stytucją właśnie. Bohater Kieślowskiego przechodzi bowiem 
zasadniczą edukację, z której wynosi przeświadczenie, że je-
dyną formą istnienia świata i jednostki jest forma zinstytu-
cjonalizowana. I tak naprawdę, to chodzi mu tylko, by 
np. filmować złodzieja zamiast sekretarza, żeby było wię-
cej taśmy i lepszej, żeby cenzura była liberalniejsza... Nawet 
scena finałowa, owo obrócenie kamery na własną zmęczoną 
twarz, owa zgoda, by prywatny dramat powierzyć instytucji, 
zgoda na rozpaczliwy ekshibicjonizm — to wszystko raz jesz-
cze potwierdza zagwożdżenie świadomości polskiego inteligenta 
fałszywą tezą. że wolność, demokracja, sprawiedliwość zależą 
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wyłącznie od sprawnie zorganizowanego życia zewnętrznego. 
W Kung-fu Kijowskiego ludzie należący do pokolenia „mar-

cowego", odnajdując się po latach, poznając na nowo — zmu-
szają się nawzajem do uczynienia pojęcia wolności przedmio-
tem moralnej refleksji. Ale tylko przez chwilę: wartość ich 
łącząca — miłość, przyjaźń, pokoleniowe przeżycie — nieu-
chronnie zmierza w stronę zinstytucjonalizowania. Poczucie wol-
ności wewnętrznej jest zbyt słabe, jakby nieprzekonywające — 
trzeba je oprzeć o formę zmowy, o nieformalny organizm (ale 
jednak organizm!) obronny. Teza o „klikowości", przeświad-
czenie o „spsieniu" świata, towarzyszące nam od lat. prowadzi 
do wniosku, że należy utworzyć kontrklikę. Powołać Instytucję 
Obrony Wolności. 

Tak oto zmaganie się wolności, demokracji i je j braku, 
prawdy i fałszu, jawi się Polakowi jako nieustający konflikt 
instytucji i organizacji, grup i klik. „ich" i „nas". Konflikt 
absurdalny, albowiem organizując „kontrgrupę" — wzorowa-
liśmy ją na grupie konkurencyjnej. Tworząc to, co „nasze" — 
kopiowaliśmy łapczywie to. co robią nienawistni „oni". Tak, 
jak w Kluczniku Junaka: fornal okazuje się podszyty prag-
nieniem „pańskości". I wystarczy, że „pańskość" znajdzie 
się w zasięgu ręki — a narodzi się pan prawdziwy i za-
cznie swoje rządy z fornalska pańskie. I nie zmieni tego 
ani nacjonalizacja, ani reforma rolna, ani „rożkułaczanie", 
ani powtórna kolektywizacja. Albowiem rewolucja niosą-
ca wolność nie wyszła poza fazę powołania Instytucji 
Wolności. Rewolucja n i e z d ą ż y ł a stać się „troską", za-
gadnieniem moralnym — a już powołała swój trybunał i już 
zaczęła ferować wyroki. Specyfika instytucji zaś każe być albo 
z nią, albo przeciw niej. Instytucji nie można traktować jako 
zagadnienia etycznego. 

Cii którzy próbowali inaczej — ponosili ryzyko. Inni — 
zgłaszali przezornie natychmiastowy akces, prześcigając się w 
zachwytach. Reszta milcząc tworzyła wrażenie, że też się zga-
dza. A przecież — ilekroć powracaliśmy do refrenu wolności 
i demokracji — zawsze za „dobrze spełniony uczynek obywa-
telski" uznawaliśmy podreperowywanie lub uzupełnianie luk 
w ..organizmie zbiorowym". Powoływaliśmy instytucje i zaraz 
potem zaczynaliśmy je nienawidzić za to, że ograniczają naszą 
wolność. (...) 

II 

Być może te słowa dyktuje gorycz, być może kłamią one 
nadziejom i rzeczywistym potencjom Polaka w 1981 roku. Ale 
przecież musi gdzieś być odpowiedź na pytanie, dlaczego — 
zwłaszcza w ciągu ostatnich lat dziesięciu — Polacy obnoszący 
w wielu miejscach świata imię narodu miłującego nad wszy-
stko wolność, honor, umiejącego poświęcać się dla innych — 
dali się (myślę tu o całym społeczeństwie, nie zaś o pewnych 
grupach) wcisnąć w model życia sterowanego np. hasłem „bo-
gaćcie się"? Dlaczego b y ć zeszło na plan dalszy, zepchnięte 
przez powszechnie zaakceptowane m i e ć ? I dlaczego znów 
rodzi się lęk, że kolejny, chyba już ostateczny, moment prze-
łomowy zakończy się powołaniem instytucji, na którą zrzuci-
my wyłączność gwarantowania naszej wolności —n ie domyś-
lawszy. nie opanowawszy wewnętrznie owej „wolności" do 
końca? 

Czy dzieje się tak dlatego, że wolność nigdy nie była dla 
nas „troską" a zawsze celem? Czy dlatego, że nigdy — jako 
narodowi — nie dane nam było „mieć" do syta? Czy dlatego, 
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że nigdy nie mieliśmy autentycznego życia politycznego, w któ-
rym funkcjonowałyby alternatywne wzory zachowań politycz-
nych, modele instytucji, a wszelka spontaniczność momental-
nie zakleszczała się w szytym na naszą miarę gorsecie centra-
lizmu? 

Stawiam te pytania — nie umiejąc dać na nie jednoznacz-
nej odpowiedzi. Kiedy kończył się polski Sierpień — odczuwa-
liśmy coś na kształt oczyszczenia. Teraz, w marcu 1981, trzeba 
pytać o to, jakie konsekwencje w świadomości, w psychice 
jednostkowej i zbiorowej, w ludzkich reakcjach na świat wy-
wołał ow miesiąc? Czy wewnętrznie zmieniliśmy się — jako 
społeczeństwo i naród? Czy wolność już stała się dla nas ..tro-
ską"? 

Jeśli kultura, jeśli literatura jest rzeczywiście świadectwem 
stanu świadomości zbiorowej — może nie należałoby, idąc za 
przykładem Aliny Kowalczykowej rekonstruującej osobowość 
„romantycznego szaleńca" przy pomocy hipotetycznej ankiety 
socjologicznej zbudować model świadomości polskiego inte-
ligenta— dla ułatwienia na podstawie powieści ostatnich lat 
dziesięciu? Być może taki zabieg przybliżyłby odpowiedź na po-
wyższe pytania Być może pozwoliłby też zrozumieć, dlaczego 
tęskniliśmy za powieścią typu wielkiej panoramy społecznej 
i opisem rzeczywistości jako obiektu poniekąd niezależnego od 
postrzegającego ją podmiotu, za realizmem w jego XIX-wiecz-
nej postaci — „monolog wewnętrzny", „strumień świadomoś-
ci", narracje o strukturze mozaiki czy sylwy wpychające do 
szufladek z napisem „rewoluje formalne". Może dałby część 
prawdy o tym, dlaczego uporczywie uznawaliśmy marną po-
wieść polityczną za wzór przenikliwości i dojrzałości do zro-
zumienia problematyki współczesnej, wszystko inne chrzcząc 
„indywidualizmem", „estetyzmem", „półprawdą". Dlaczego 
śnili się nam Brzozowski, Żeromski i Dąbrowska, a lękaliśmy 
się ironicznego intelektu Irzykowskiego. 

Krytyk należący do mojego pokolenia, Michał Boni, którego 
cenię za konsekwencję w stosowaniu wobec literatury kryteriów 
nasyconych ideologicznie (choć z rzadka przychodzi się z nim 
zgadzać co do rezultatów takich zabiegów) napisał w 1979 roku: 
Rewolucja świadomości jest nadal aktualna. (...) Nieliczne zapisy 
mowy wewnętrznej stanowią dokument chaosu moralnego i in-
telektualnego epoki, lecz zupełnie nie zapowiadają jego przez-
wyciężenia. Czy jednak otaczający świat, instytucje ideo-
logiczne (podkreślenie moje — Z. B.), atmosfera umysłowa 
sprzyjają pytaniu o podmiot polskiej rewolucji świadomości 
oraz o jej kierunek? Czy stworzą warunki dla twórczego prze-
kształcania kategorii pschologicznych w kulturowe, indywidua-
lizmu we właściwie pojmowany kolektywizm, socjalizmu z przy-
pisów i transparentów w socjalizm wewnętrzny, choć nie defe-
tystyczny? Czy jest możliwe pokonanie marazmu i bezruchu, 
aluzyjności mającej zastępować ostre sformułoimnia proble-
mów oraz salonowego estetyzmu spełniającego funkcje zastęp-
cze wobec niedoszłych działań politycznych? (w książce zbio-
rowej Licytacja, Warszawa 1981, s. 87). 

Minęły dwa lata i choć — jak sugerował nie bez racji Boni 
— literatura nie zapowiadała przesilenia — stało się. Bez krwi, 
bez gumowej pałki przetrącające j kręgosłupy, światopoglądowe 
również. Potiomkinowska wieś rozpadła się. gwałtownie obna-
żając „tyły". I wcale nie chodzi tu o obrazki pokazujące korup-
cję. idiotyzm politycznych kacyków, o różne „hotele klasy 
lux" umożliwiające notablom załatwianie bez świadków drob-
nych interesów oraz potrzeb alkoholowo-seksualnych. Nie daj-
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my się zwariować kombatantom powieści politycznej: w wyw-
lekaniu na dzienne światło p o j e d y n c z y c h brudów spoza 
potiomkinowskiej fasady — nie przeszkadzała im żadna cen-
zura. Sierpień obnażył jednak rzeczywistość społeczną, politycz-
ną, ekonomiczną, powszechną moralność i obyczajowość lat 
siedemdziesiątych. Nie oszukujmy się także, że takie odsło-
nięcie było dla nas iluminacją. Nawet w owym powtarzanym 
za Docentem — diabłem powiedzonku „wszystko gówno" 
młody polski inteligent manifestował swoją bezsilną, dojrza-
łą przedwcześnie wiedzę. 

„Powiedz prawdę, do tego służysz" — pisał poeta początku 
lat siedemdziesiątych. „Powiedz prawdę — do tego służysz" — 
powtórzy poeta młodszy o 15, 16 lat na spotkaniu autorskim 
wiosną 1981. Ale czy będzie to brzmiało tak samo jak w o-
kresie, gdy Nowa Fala stawiała postulat etyczności pisarstwa 
jako nadrzędny punkt swego rygorystycznego programu? For-
macja ta jako jedyna chyba próbowała własne doświadczenie 
pokoleniowe z lat 1968—70 zinterioryzować, opanować intelek-
tualnie i wyostrzone — poprzez język poetycki zbudowany z 
poruszonych znaczeń — skierować w stronę rzeczywistości pol-
skiej. Ale wtedy, kiedy instytucje organizujące ową rzeczy-
wistość zdołały — prostymi zresztą środkami — wymóc akcep-
tację dla siebie i moralne rozgrzeszenie za tragedię grudniową 
(albowiem ogłosiły się „innymi" instytucjami), program Nowej 
Fali okazał się zbyt niebezpieczny. To wtedy wszyscy nie-
omal — począwszy od Jana Kurowickiego, którego polemika 
ze Światem nie przedstawionym uchodzić może jeszcze za me-
rytoryczną, po Sławomira Kryskę zdolnego wyłącznie do pro-
dukcji grafomańskich powieścideł i paszkwilów — zabrali się 
do roboty. Do oczyszczania pola. 

W rozwarstwionym życiu intelektualnym, kulturalnym, nau-
kowym, politycznym drugiej połowy lat siedemdziesiątych, 
między maszynopisami podawanymi z ręki do ręki a mętnym 
bełkotem poetów spod znaku „Gremium", publicystyką Wła-
dysława Machejka, między rozpaczliwymi próbami reporte-
rów a dandysowstwem Waldemara Łysiaka, między balla-
dami Kaczmarskiego a skórzanymi kurteczkami chłopców 
spod „Pewexu" rodziły się — w sposób zupełnie nierozpozna-
ny i jeszcze wciąż niezrozumiały — wartości rodzące Sierpień 
i przezeń odsłonięte. Czy są dostatecznie wyraziste? 

W wydanym trzy lata temu tomie Drugi oddech Adam Za-
gajewski stwierdza, że warunkiem wartościowania rzeczywis-
tości własną miarą jest „posiadanie siebie". 

III 

Czy posiadaliśmy, czy posiadamy siebie? Czy możemy posia-
dać? Er':h Fromm powiada w Ucieczce od wolności: Zwycię-
stwo wt.iności możliwe jest tylko w wypadku przeobrażenia 
demokra :ji w społeczeństwo, w którym jednostka, jej rozwój 
i szczęście będą głównym dążeniem i celem kultury; w którym 
życie nie będńe potrzebowało usprawiedliwienia w postaci suk-
cesu ani w żadnej innej postaci i w którym jednostka nie bę-
dzie niczemu podporządkowana ani nie będzie przedmiotem 
manipulacji żadnej siły zewnętrznej, czy będzie nią państwo 
czy aparat ekonomiczny; powinno to być społeczeństwo, w któ-
rym sumienie i ideały człowieka nie będą uwewnętrznieniem 
zewnętrzych nacisków, lecz będą naprawdę jego ideałami, wy-
rażającymi dążenia zrodzone ze specyfiki jego „ja". 

Tylko ktoś niezmiernie krótkowzroczny dostrzegałby w tym 
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sformułowaniu hasło anarchii. W systemie filozoficznym From-
ma anarchia rodzi się z poczucia izolacji, z osamotnienia, z ze-
wnętrznego hamowania jego naturalnych skłonności do samo-
realizacji. Słowem — z braku „wolności o d " . Uzyskanie tego 
podstawowego, minimalnego stopnia wyzwolenia powinno — 
według Fromma — uruchamiać w człowieku tendencje prospo-
łeczne, otworzyć go na siebie samego i na innego człowieka. 

Śmiertelna choroba samotności dotknęła wszystkie społe-
czeństwa nowoczesne. Zauważyć jednak trzeba, że owa choroba 
w systemach opartych na nierówności społecznej nie mu-
s i— w swojej ostrej postaci — powodować momentalnie gwał-
townego kryzysu politycznego i socjalnego. Jest długo-
trwałym, uporczywym cierpieniem. W systemie gwarantu-
jącym równość, współodpowiedzialność, współdziałanie — 
każda forma osamotnienia staje się w rezultacie drama-
tem już nie jednostkowym, ale tragedią i śmiertelnym nie-
bezpieczeństwem dla systemu. Rodzi ono bowiem zjawisko a-
nomii — w jego podstawowym, Durkheimowskim rozumieniu. 

Sierpień, jego przebieg i konsekwencje, pokazał z całą jas-
nością osamotnienie i izolację jednostek i grup, atomizację spo-
łeczeństwa. Nie jest zadaniem tego szkicu analiza przyczyn tego 
stanu. Spowodowały go z pewnością czynniki działające długo-
trwale (likwidacja spontaniczności w życiu obywatelskim i 
scentralizowanie zarządzania jego całością, nawet najbanalniej-
szymi inicjatywami), jak i charakterystyczne dla ostatniego o-
kresu (technika propagandowa oparta na języku wydrążonym z 
informatywności i znaczeń; lansowanie wulgarnego konsumiz-
mu, teatralność życia politycznego i naskórkowość proponowa-
nych form uczestnictwa w kulturze). (...) Pisano o tym już 
wiele. 

Równie wiele napisano, iż Sierpień był dowodem rozpaczli-
wej próby spełnienia pragnienia b y c i a r a z e m , potrzeby 
spontanicznego współuczestnictwa i „przynależenia". Prawie 
niemożliwe stało się możliwe: młodzi ludzie, w których 
ethosie socjologowie stwierdzali dominację cech intrower-
tywnych nad ekstrawertywnymi — zamanifestowali w trakcie 
wydarzeń sierpniowych postawy zdecydowanie prospołeczne, 
świadomie ryzykując — zwłaszcza w początkowej fazie wypad-
ków — całą przyszłą osobistą karierę. Spontaniczność „bycia 
razem" manifestowała się w potrzebie hołdu poległym w 1970 
i 1956 roku, w upomnieniu się o ciągłość narodowej historii, o 
jedność systemu krążenia wartości kulturowych. To „bycie ra-
zem" w swojej jeszcze innej warstwie domagało się symboliki 
i rytuału katolickiego, związanego od wielu lat z ideą społecz-
nego i narodowego solidaryzmu. 

A jednocześnie owo spontaniczne, płynące z wewnętrznych 
pragnień „bycie razem" doprowadziło do wykreowania instytu-
cji... I dalej: powstanie instytucji i następne je j losy z jednej 
strony obnażyły obszary aksjologicznej próżni, z drugiej zaś 
wyraźnie dowiodły, że zbiorowy charakter Polaków jest w 
gruncie rzeczy autorytarny. 

Usprawiedliwieniem tej tezy niech będzie jeszcze jeden 
dłuższy cytat z Fromma: „Wygląda to (...) bowiem tak, jak gdy-
by owe osoby (tzn. ludzie o charakterze autorytarnym — Z. B.) 
opierały się każdemu autorytetowi na zasadzie skrajnej nieza-
wisłości, jak gdyby w oparciu o swą własną silę wewnętrzną i 
integralność toczyły walkę z siłami stojącymi na drodze ich 
wolności i niezależności. A jednak walka charakteru auto-
rytarnego przeciw władzy jest ze swej istoty tylko buntem. Jest 
usiłowaniem utwierdzenia samego siebie i przezwyciężenia 
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iciasnego poczucia bezsilności za pomocą zwalczania autorytetu, 
mimo że pragnienie uległości — świadome lub nieświadome — 
trwa w dalszym ciągu. Charakter autorytarny nigdy nie bywa 
rewolucyjny, nazwałbym go raczej rebelianckim. Istnieje wiele 
jednostek oraz ruchów politycznych, które powierzchownemu 
obserwatorowi mogą się wydać zagadką w związku z niewytłu-
maczalnym przekształceniem się „radykalizmu" w skrajną auto-
rytarność. Psychologicznie biorąc, sq to typowi „ludzie buntu". 

Postawę charakteru autorytarnego wobec życia, całą jego fi-
lozofię determinują jego skłonności emocjonalne. Autorytarny 
charakter lubi warunki ograniczające ludzką wolność, lubi pod-
dawać się losowi. 

Charakteryzując dalej osobowość autorytarną Fromm zau-
waża, że skłonna jest ona widzieć przyszłość jako ostatecznie 
zdeterminowaną (np. przez powtarzalność historii), że wielbi 
przeszłość i kategorię trwania „wiecznego". Za szalone uważa 
chcieć czegoś lub pracować w imię tego, czego jeszcze nie było. 
Ze woli rzemiosło niż cud tworzenia. 

Być może dlatego, że romantyczny szaleniec i Prometeusz 
podszyty był spokornialym Heraklesem — święto wyzwolenia 
kończy się dla nas wtedy, gdy już stoi gmach Instytucji Wol-
ności? To od niej wymagamy rozwiązania wszystkich naszych 
przyszłych i minionych spraw. 

Być może dlatego przywódcy listopadowej irredei\ty uklękli 
przed pogardzającym nimi Chłopickim. Być może dlatego pols-
cy wodzowie powstania myśleli tylko o jednym — aby jak naj-
mniej obrazić autorytet cara i by „wszystko zostało po stare-
mu"? Być może dlatego zginąć musiał Maciek Chełmicki? 

I dlatego miody naukowiec — buntownik przegrywa ze 
swym diabłem, którego kocha i nienawidzi zarazem, szepczą-
cym mu do ucha: „wszystko gówno"? 

IV 

Sztuka jest zjawiskiem interioryzującvm świat, zamieniają-
cym socjologię w psychologię, a reguły'sterujące np. życiem 
politycznym — w wewnętrzne problemy moralne.-Mowa dzieła 
jest zawsze u swoich najpierwotniejszych zgłosek — m o w ą 
i n t y m n ą pisarza, choćby chciała przebierać się w monologi 
Fredry, Mersaulta czy Bogumiła Niechcica. Bez owej mowy 
intymnej — dzieło nie może zaistnieć nawet wtedy, gdy będzie 
ono mozaiką magnetofonowych strzępków zewnętrznej „rzeczy-
wistości językowej". 

Mowa intymna — to dowód p o s i a d a n i a s i e b i e , do-
wód rozpoczęcia poszukiwania dróg wolności autentycznej, 
wyzbytej długiego cienia autorytaryzmu. 

Myślę, że powszechne zaskoczenie, iż film „wyprzedził" 
literaturę w diagnozie sytuacji polskiej spowodowane było 
niedostatecznym zrozumieniem, j a k obie sztuki traktowały 
zagadnienie autorytaryzmu naszego zbiorowego charakteru. 
Znów — brak miejsca na głębszą analizę tych różnic (tkwią 
one m.in. także w „sytuacji komunikacyjnej" kina). Sądzę 
jednak, że film — mówiąc najogólniej — traktował autory-
taryzm jako p r z e k l e ń s t w o zawisłe nad dziejami narodu 
i nad jednostkowymi losami. (Potwierdziła to np. filmowa opo-
wieść o Edwardzie Dembowskim — ale także długo nie do-
puszczany na ekran film Kieślowskiego Spokój czy Aktorzy 
prowincjonalni Agnieszki Holland. W odkryciu autorytaryzmu 
jako źródła tragedii tkwi siła spektakli Swinarskiego i Wajdy.) 

Literatura zaś traktowała go jako cechę d a n ą , niezmjen-
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ną i oczywistą (w tropieniu polskiego autorytaryzmu kon-
sekwentny był jedynie Czesław Miłosz), albo — mowa o pi-
sarzach starszej generacji — w ogóle go nie dostrzegała, tra-
wiąc mitologie kombatanckie (w walce bowiem widziała wy-
starczający dowód „nieujarzmienia" polskiej duszy). 

Także proza nowych nazwisk — z wyjątkiem niektórych 
fragmentów powieści Juliana Kornhausera Stręczyciel idei, 
7. wyjątkiem czytanej a rebours historii Krzysztofa Oremusa 
w Ciepło zimno Adama Zagajewskiego, „błysków" w niedob-
rej książce Karpińskiego Oto przyczyna — nie natrafiła na 
barierę polskiego autorytaryzmu. Inaczej: nie opanowała go 
intelektualnie, choć intuicyjnie — pokazywała jego dowody. 

Anomiczność bohaterów powieści Andermana, manifesta-
cyjny immoralizm postaci zaludniających pisarstwo Pastusz-
ka i Natansona, buntowniczość figur Jerzego Żurka czy skraj-
ny wręcz autorytaryzm person w pisarstwie Marka Sołtysi-
ka — przybierały najrozmaitsze formy, ujawniały się w skom-
plikowanych strukturach fabularnych. Krytyka, zajęta wy-
nalazczością formalną albo jałowym wypominaniem, że boha-
ter nie chce zmieniać świata — nie traktowała tej literatury 
(jak również całej pozostałej twórczości powojennej) jako 
dramatycznego dokumentu do historii autorytarnej polskiej 
duszy. Pozostaje ona wciąż do napisania. 

Nie przeceniałbym rangi wydanej po wielu latach powieści 
Jana Komolki Ucieczka do nieba, ale trzeba zauważyć, że je j 
niecenzuralność w poprzednim okresie (a więc i nieobecność 
w oficjalnym obiegu) polegała na bezwstydnym, elementar-
nym (gdyż egzemplifikowanym na biologicznym nieomal po-
ziomie egzystencji ludzkiej) odsłonięciu owego autorytaryzmu. 
Na analizie wolności w praktyce. Jego koledzy pisali o tym 
samym, ale jakby bez owej tragicznej świadomości — i ich 
książki, choć często okaleczone przez cenzurę — jednak uka-
zywały się! 

Zapytajmy raz jeszcze: czy posiadamy już siebie? Jak li-
teratura, jak je j bohater, j e j sposób interpretowania rzeczy-
wistości, do którego przywykła przez tyle lat — zdolna jest 
zinterioryzować sytuację posierpniową? Na razie sprawę ma-
my „załatwioną": z listy ineditów poprzedniego okresu otrzy-
mamy — zgodnie z deklaracjami wydawców — sporą półkę 
bestsellerów. 

I to tyle? 
Pytanie to nie dotyczy tylko literatury — ale całego pol-

skiego organizmu zbiorowego, który przez wiele lat uczony 
był, jak wsłuchiwać się należy w rytm z e w n ę t r z n e g o , 
przypadkowego serca. A teraz, gdy wolność stała się t r o s -
ką — lękliwie bada, czy owo serce nie ucicha, z obawą do-
tyka własnych piersi. 

Jeszcze nie. T o uderza coraz bardziej miarowo, rytmicz-
nie. Poza ciasną celą żeber. 

Zbigniew Bauer 



Jan Popek Bez tytułu, 1972, piórko-tusz, 25,0X15,2 cm. 

WALDEMAR DRAS 

PROCH 

(fragmenty) 

albowiem pomarli ci, którzy szukali duszy dziecięcej 
Mateusz U, 20 

część I 

1 

Czy byłeś tam, skąd nie powrócił dotąd nikt? 
° ty. Pytający w swoim marzeniu o królestwa spadające 

. . . . _ wiecznie 
pod wiatr! O ty, szukający rytmu i przyśpieszenia! 
Spójrz, zawieszeni pozdrawiają tylko ciebie pod osłoną nocy 
gładzą brwi i usta! 
Czy słyszysz to otwarcie? słyszysz ten ten głos? 
Otchłań wciąż pęka, wzbija się. 
Czy zdążysz? 

2 

Ty odnalazłeś, ty oszukałeś! Kochasz ogień i kobiety uśpione 
w cieniu łez. Ich suknie, ramiona i oczy strzegą nieśpiewanych 
zawołań: drżą ptaki zanurzone w locie i drży ziemia 
u twoich stóp. 
Odezwij się! Sięga popiół! 
Ciepłą iskrę do ręki ktoś bierze i rozpala dnie. 
Płyń, nie szukaj innej drogi niż ta. 

3 

W taką noc nie słyszysz, nie widzisz, nie czujesz. Gwiazda 
idzie po gwiazdę, czasem w tobie ustaje: 
„Zaśnij swoją twarz. Świtom zabierz świat, który zobaczyłeś 
i obudź się tam, we śnie. Strażom wszystkich gniazd podaj 
swoje wargi - niech odbędą się nieba! Niech płonące unoszą 
cię skargi". 

4 

Wciąż idzie ktoś. Ale nie waha się umysł - pieśń zarzucona 
jak brwi nie kończy się i nie zaczyna. 
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„W moich ustach ujrzysz pisklęta dalekich orłów, obudź mnie! 
Chcę, abyś je uwolnił. One kaleczą, czekają". 
I obsuwa się ramię złote. (Sarna bezgłośnie uchyla swą sierść: 
Wejdź, mówi. Niechaj ogłuchną we śnie ci, którzy nigdy nie 
będą wysłuchani.) 
Tak płoną opuszczone w dzieciństwie powieki. 
Twój krzyk oznacza nowy dzień. 

5 

Przed nami Ciemna Równina. Pochylone nad dalekim lasem 
zamrożone niebo milczy. Dalej, nad skałą lodu, czarne niebo 
przyśpieszą tę samą noc — dla obudzonego. (Mówisz: widzia-
łem kamień, oczy i szkło. Myślisz: połączone na zawsze.) 

6 

Tylko zagubiony zamieszkał. Teraz śpiewa w łodzi srebrnej, 
mocnej przy brzegu: „Śpiewa w tej pieśni ktokolwiek. I czeka, 
i musi popijać". I coraz wyżej staje się w nim krzyż, i liście 
białe. 

7 

O, zmierzchu, mówi on, on — proch: oto początek ciebie. 
I wydostaje się na świat każde rozproszenie. Powiedz, o jakich 
kwiatach myślisz? Czyim śladem, tam gdzie zawsze przela-
tujesz, przelatujesz? 

8 

Kto widzi na północ, wydobywa z siebie tego, którego zobaczył, 
na światło. Jak kamień. 

9 

Mojej głowy strzęp rozbarwiony, mojej głowy strzęp nieskoń-
czony — ach, widziałem to, przesiaduje w ramionach jesień. 
A ty zamykasz swoje oczy i mówisz: „Wejdziesz tu". Ale my 
rzucamy ciebie i ty jesteś naszą tajemnicą. Dlatego nazywamy 
ciebie stamtąd. I ty chcesz modlić się. Ale my chcemy twoich 
ust! Lecz twoja samotność ma swoją gwiazdę, tak jak nasze 
gwiazdy i twój krzyk przemijają w naszych palcach: „Dla-
tego, że uczyniłeś nas swoimi ramionami — jesteś sam. Dla-
tego, że uczyniłeś nas swoimi rysami — jesteś smutny. Dla-
tego, że my uczyniliśmy ciebie naszą pieśnią — nie obudzi ona 
ciebie nigdy". 
I-ecz ja wierzę, że kiedy powiemy twoje imię, będziesz tęsknił. 
I wtedy zobaczymy twoje ciało. 
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10 

Głosy przez sen i postacie przez sen: Mężczyźni w czarnych 
strojach na czarnych stołach odwracają się na czarną noc bez 
pożegnania. Tuż nad ziemią przelatuje nóż zaostrzony w Peł-
nym Morzu — rozprasza ciemność i głównego bohatera. 

11 

Zasypiałeś, więc widziałeś na pewno. Przeźroczyste pamiętasz. 

12 

Tu sam, a gdzie indziej samotny linię i ziarno, i przekwitnięty 
wieniec złożony u stóp dziecka wołającego w słońcu gwiezd-
nych ruchów przekazujesz Geometrom Nieba zamyślonym nad 
każdą ścieżką prowadzącą w Błędne Skały. (Drzewo przy-
gląda się w wodzie i traci kontakt z wysokością, starzec w 
swoich dłoniach rozgrzebujących ziemię, która go pokrywa 
chłopcy w przedmiotach podłużnych, obciągniętych mgiełką, ko-
biety w talerzach, psy w oknie, orkiestra w kuflu piwa). Leśne 
zwierzęta w drodze przez Wyschnięte Wodospady oddaliły się 
na północ. Tutaj trzask i rozkraczenie się drzew to przeszu-
kiwanie świata na ziemi. 

13 

Jak pierścień przekazany o świcie znikają konie osiodłane we 
mgle. Nie żądaj niczego więcej — o zmierzchu oddala się wi-
doczność i chęć je j ujrzenia. Odważ się, twój proch przeły-
kamy, twoja postać wciąż nieruchomieje! Sto kobiet chce tań-
czyć przez sto dni, stu mężczyzn chce grać na stu instrumen-
tach. Być może pochyli się nad tobą wiatr ukryty w skórach 
zwierząt. Być może powrócą głodne psy Akteona — któż odwa-
ży się polować? Być może pewnego dnia sarna wyprzedzająca 
śmiertelny pocisk powróci z nim i przemówi do siebie twoim 
głosem — któż jej wysłucha wtedy? A w czasie uczty hasłem 
do śmierci nie będą podane owoce, lecz uśmiech kobiety, która 
nagle zamieniła się w dłonie! Być może właśnie tego dnia, 
kiedy umilkną wszystkie orkiestry świata, ktoś krzyknie: 
„Niech zatrzyma się ptak! Niech mówi ostrze!" 

14 

Przeskakując z jednej półkuli na drugą — wilków nie pytaj 
o godzinę, kata o drogę, kobiety o geometrię. Legenda mówi, 
że kto raz stanie przy swojej samotności i zasłoni swoją twarz 
budząc lęk, ten nigdy nie dowie się, dlaczego niebo nad nim 
kolor ma zielony. (Lecz on nie przechyla się, nie zaskakuje 
ruchem rąk jak grający na instrumentach, mający oczy wciąż 
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zamknięte. Nie poddaje się biczom łaski, lecz przerażenia: sto 
wiatrów przy jego głowie, sto potajemnych westchnień.) 

15 

Płonie dom bez okien, ponad wysokością. Nieśmiertelny. 

16 

Wbijają gwoździe, śpiewają: „Być może jeszcze raz zamieszka 
w tobie chłopiec o zielonych oczach i zaraz zaśnie. I kobieta, 
bawiąc się, znajdzie w nim kamień o niebieskich splotach na 
sercu. Bo jeśli pobiegnie przez łąkę na twoim grobie — nie 
zatrzymasz jej, a ten, który zamieszkał, szybko wypowie imię 
matki nad twoim zimnym ciałem". 
Teraz pozostały ci tylko dwa palce, którymi zapukasz. I on 
także musi to zrobić, aby żyć. Tak śpiewa się latem. 

17 

Szczęśliwy, kto powrócił, gdy inni jeszcze spali. 

18 

W cichym zmierzchu nad miastem szumią koła — widzisz te 
koła straszne: polowałeś na wodzie, słyszałeś na moście, ogień 
zawsze gasiłeś o świcie. Zmysły przed tobą — wiesz, co to jest. 
Ale twoje myśli śnią wyjście, opuszczone pod drzewem kości, 
krzyk do umarłej. 

19 

Przejrzystość, moment nieuwagi. 

20 

Dym, kolor w ciemnym pokoju. Na błyszczących przedmio-
tach — srebrne róże. Z grobów szarych, kołysek pod szkłem — 
ciche pająki na ścianie z piasku. Niżej — zapach ręki gorącej, 
r.apisy na drzewie, długie serca, ryby na ogień. Wyżej — za-
pach fajki nad wodą. rzut sieci. Tylko słuchanie zegarów prze-
mija. 

21 

Twoje oko ruchome — odważ się. Czas istnieje na dole i cofa 
coś niepojętego: to, co będzie. 

22 

Sto batów zanurzono w Stu Morzach — ostrość widzenia prze-
kształca tylko tę chwilę! Nieuchwytna ręka uderza w czarno-
białą przestrzeń. I gaśnie wszystko, i zapala się: pocałunki, 
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szumy, słowa i usta, wiatr, ptaki i oczy, tętna wznoszące szep-
ty, stosy, niebo coraz mniejsze. Między drzewami — lek na złe 
spojrzenie, złote wianki, wysuszone nad ogniskiem dusze. (Kto 
krzyczy w ciemności? Kto sławi dłonie zaczepne i przesuwa-
jące mrok?) W ponownym rozbłysku ogni ci, którzy wysmut-
nili swoje wnętrza patrząc — tylko Nowy Dom Chłodu od-
najdują. 

23 

Jasność a przejrzystość zapewne, jak pochodnie pędzące w mo-
kradła, płonie uniesiona przez mózg! 
On, widząc zaledwie, czarnej chmurze będzie śpiewał, ośle-
piony. Czy inni śpiewają we mgle? Czy rodzą się osamotnieni? 
Czy rodzą kogoś złego na skale? 
Wyżej ogniska! Wiatr potrąca dziwnych tancerzy! Wszyscy 
wymykają się snom! 
My na wzgórzach przytupujemy uwięzionym kosmosom! 

24 

Gdyby któregoś pięknego dnia jakiś młody człowiek mógł 
opuścić swój dom i zanurzyć się w rzece, nad którą smukłe 
dziewczęta zaplatając puszyste warkocze mówią o miłości, 
i gdyby jedna z nich nagle wstała i nie czekając ani chwili 
podpaliła swoje włosy, wtedy on krzyknąłby: Ach, muszę zo-
baczyć to z bliska! Ktoś inny nigdy nie dowie się, z czyjego 
domu wyszedł. 

25 

Szaleniec: Wołałeś mnie? 
Bóg: Tak, Panie. 

Szaleniec: Wciąż dym i ogniska zamrożone, wciąż dym. 
Bóg: Wywieszone na wiatr suknie i wstążki, i Różowe 

Nieba gasną. 
Szaleniec: Cała zewnętrzność rozpada się na mrok. 

Bóg: Z ptakiem w nodze, z palcem w rzece, z krzykiem 
na szczyt nie możesz usłyszeć siebie, wysłuchanego. 

Szaleniec: Wiem, że znajdę Nieba Czarne i stojącym na moście 
wskażę Dom. 

Bóg: I powiesz: „Zbliżcie się senności, gdyż chciałbym 
zachować pamięć". 

Szaleniec: Niech przemówi ten, który płynie bez wioseł, gdyż 
nikt na niego nie czeka. 

Bóg: Niech umilknie ten, który poznał! 
Szaleniec: Niechaj słyszy ten, który poza światłem dostrzegł 

twoją śmierć! 
Bóg: Już tak mówiłeś do śpiącej... 

Szaleniec: Ach, i nigdy nie obudzą się twoje kości! 

S — Akcent 65 



Bóg: Bądź tym ożywiony. 
Szaleniec: Nie myli się ogień! 

Bóg: Dlatego twoje usta świecą. 
Szaleniec: Albowiem wołałeś mnie. 

Bóg: Tak. Panie. 

część III 

WYSOKIE ROZSZCZEPIENIE 

1 

Dzwon skończył Wieżę - różowe światło odleciało w żółte 
skruszyło się od słów wypowiedzianych na twoich zimnych 
ramionach, w cieniu, i obłok wzroku przesunął się na wzgórza 
pokryte szklanym wiatrem. (Twój uśmiech i twoja krew Ach 
umarł na długo!) ' ' 

Nowa reguła przypadku powraca na rzucie sieci: spada krza-
czasty dym na ruch pod wodą - myśl rozszczepiająca kości 
na maszt. Na skalę instrumentu — idea potopu, który stwo-
rzył nicose z czegoś, co pochłonęła zblizająca się fala. wzrok. 
(Wiem. jak zgęstniała na słońcu ciecz. Krople deszczu wy-
dłużają się na inne światłoskupienie.) 

Okno zamyka się. czas na echo — upływa. 
Nie mylisz się: na krzyż! (Zawsze teraz na krzyż ) 
Kwiat. Ziemia. Kwiat. 
Niebiesko, to słowo. 

2 

Długa noc bez dotknięcia. W ukryciu przypala się świeca, do 
wewnątrz. (Most na rzekę spływa. Czy zdążysz?) 

Ktoś. kto przychodzi do ciebie, nie jest tym. który się ośmie-
lił — jeśli teraz nie wskażesz mu Domu. jutro powróci dla 
tej samej chwili. 

Przeszłość nieba i skosy światła pochodzą ode mnie! 
Oko w pełni to niebezpieczeństwo koła — musisz je pochwy-
cić, gdy światło zgaśnie, poruszone. 

Dalej staje się tylko to: jakiś ptak. do zdmuchnięcia. 

3 

Poznałeś tajemnicę rzeki: 
urodziła dwa mosty, dwa lądy, dwa źródła i rybę na dębowy 
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stół. i łódź bez wioseł, abyś płynął — widok w ruchu, i ko-
bietę oczekującą z wstążką nieba w południe: niebieską, czer-
woną, białą, i czarną, abyś kwiaty i włosy związał zawsze, 
i sieci, które suszysz przed domem z piasku, i człowieka wy-
rzuconego na brzeg (tego, który ukochał kamień), i tych, któ-
rzy wybrali ogień i teraz ścinają las na skałach. 
I poznałeś doskonałość rzeki: 

przełamała bowiem koło i powstał ruch na lądzie. Od tamtej 
pory zegar opóźnia każde spotkanie. 

LETE 

Przybyłem tutaj, aby powiedzieć: to niebo nie tknięte żadną 
z tych, które minęły, nocą, niebo wysokie. 
Wiesz, skąd przybyłam — chcę cię wysłuchać, zanim mnie zo-
baczysz. 

Chcę wskazać ci to miejsce z dalekiej przełęczy, abyś mógł 
je udźwignąć, chcę ci je wskazać! 

Chcę twoim ustom pociemniałym opowiedzieć, bo tylko one 
zapominają: obyś mógł je rozdzielić wewnątrz. (Wiem, że kie-
dyś stamtąd powrócą.) 
I to połączy ciebie ze światem — jestem. 

Teraz zostaje ci tylko wyjście morskie. 
Bądź nim, 
Nietknięty. 

Waldemar Dras 



MAREK SOŁTYSIK 

MOJA KONCEPCJA 
POWIEŚCI 

Elias Canetti powiedział mniej więcej tak: Dopóty jest 
człowiek pisarzem, dopóki się broni. Kiedy zaczyna walczyć — 
przestaje być pisarzem. To mądre słowa, pełno w nich pod-
tekstów i delikatności. Szczęście, gdy nawet w wielkim zgieł-
ku potrafi się znaleźć w sobie lad potrzebny do pracy twór-
czej. I jeszcze: może być w człowieku chaos, lecz nie wolno 
dopuścić, aby trwał długo, gdyż taki stan przypomina alkoho-
lizm. 

Gdy powieść jest skończona, wydaje mi się, że praca nad 
nią szła mi dość harmonijnie i gładko. To po kilku redak-
cjach i ostatecznym przepisaniu „na czysto". Lecz jest złudze-
niem, że żyję — a potem siadam na parę godzin dziennie, 
myślę i piszę. Co bowiem się okazuje: podczas ostatniej prze-
prowadzki wyniosłem na śmietnik dwa olbrzymie kosze na 
bieliznę kartek z luźnymi notatkami — często bardzo szcze-
gółowymi, myślowymi, sytuacyjnymi — do swoich powieści, o-
powiadań, dramatów, słuchowisk... Co ciekawe: robiłem te no-
tatki w najrozmaitszych okolicznościach — i później wcale 
do nich nie wracałem. Ja o tych kartach zapominałem — ale 
to, co tam napisane, utrwaliło się we mnie; stanowiło istotną 
podnietę twórczą. 

Pisząc, dopiero wyrażam to, co dla mnie ważne: w trakcie 
tej normalnej roboty dowiaduję się, co naprawdę miałem do 
powiedzenia. Gdybym to, co mam napisać, wcześniej komuś 
opowiedział — nie miałbym potrzeby tego utrwalać. Nie miał-
bym (żeby powiedzieć banalnie, a może zwyczajnie) radości 
tworzenia" Są różne metody, zależne od struktury psychicznej 
twórcy. Marek Hłasko swoje utwory opowiadał najpierw wie-
lokrotnie znajomym. Potem dopiero przystępował do utrwala-
nia tego na piśmie. Mam podziw dla takiej metody i dla takiej 
potrzeby; ale też mam przekonanie, że metoda obrana przeze 
mnie jest jedną ze słuszniejszych. Pisanie jest niebezpieczną 
przygodą. Różni ludzie gustują w różnych przygodach — jeśli 
nie wolą, rzecz jasna, spokojnego życia. 

Wyobraźnia, intuicja — to rzeczy dla twórczości, dla upra-
wiania pisarstwa najważniejsze. Później dopiero chyba: słuch 
językowy, sztuka budowania fabuły, pasja badacza, obserwa-
tora. A nad tym wszystkim gdy płonie żar — to już bardzo 
wiele. Nawet książka napisana „na chłodno", gdy dobra, mu-
siała się zrodzić z żaru. Utwory wynikłe z przeróżnych ma-
nipulacji — często efektowne — czas osądza surowo. 

Często pobieżni recenzenci, zdyszani w polowaniu na wi-
doczne w lekturze zupełnie zewnętrzne, ale natrętne realia 
współczesnej rzeczywistości, gubią po drodze inne, „po-
nadczasowe" wartości czytanych książek. Zapominają, napraw-
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dę, że o powieści należy myśleć również jako o integralnym 
dziele sztuki — ze wszystkimi jego cechami indywidualnymi, 
często branymi za „udziwnianie". „Udziwnianie" — owo drob-
nomieszczańskie słowo: letnie, oślizłe 1 lepkie — powinno znik-
nąć ze słownika. 

Już nieraz powtarzałem: w powieści nie temat, nie pomysł 
— lecz problem! Może on dręczyć przez parę lat. Pakiet Pan-
dory przez cztery lata nie dawał mi spokoju; po tym czasie 
dopiero napisałem pierwsze zdanie i za pół roku ta mała po-
wieść była zupełnie gotowa. Podobnie rzecz się miała z Białym 
oknem. Gdyby to miało być regułą, obraz życia prozaika mu-
siałby się jawić jako krąg wyjątkowo niewesoły i nudny. Tak 
nie jest. Powieść Fanty na przykład pisałem systematycznie, 
dzień w dzień, wiosną i latem 1973 roku; wydawała mi się 
całością skończoną i akuratną. Wróciłem jednak do niej po 
pięciu latach i w ciągu półrocza napisałem ją od nowa. Chyba 
wyszło to na dobre książce, której idea wszakże pozostała bez 
zmian. Domiar złego i Sztuczne ruiny to książki pisane no-
cami — z systematycznością, której dzisiaj zazdroszczę tam-
temu dawnemu sobie. Nad pewną powieścią pracuję od lat 
ośmiu ( je j fragment publikowałem w 1 numerze „Akcentu"); 
był czas, że miała ona ponad 400 stron. Ta powieść nie daje 
mi spokoju i nie mogłem się do niedawna z nią rozprawić — 
doprawdy. Teraz tę rzecz piszę zupełnie od nowa i kiedy ją, 
da Bóg, skończę, będzie książką objętościowo skromną. 

Moja koncepcja powieści jest niejasna i dla mnie samego 
tajemnicza. Ale tak to już bywa z przygodami. 

Marek Sołtysik 

Kraków. MXII 19*0 

Jan Popek Rysunek w miniaturowym notesie, 1967. piórko-tusz barwny. 
8,0X6.0 cm. 



PAWEŁ GEMBAL 

Czy pan to rozumie, doktorze?" 

Od samego rana bez przerwy padało. Dopiero o czternas-
tej, gdy doszedłem wraz z rodzicami do domu Andzi. wyszło 
zza chmur słońce. Na progu pokoju Mrówki uderzył mnie skon-
densowany zapach stęchlizny, palących się świec, kadzidła, 
jedliny, perfum... Miałem wrażenie, że wszystkie zapachy, któ-
re czułem niegdyś, które ona wydzielała w ciągu całego swo-
jego życia; połączyły się w ten jeden, bliżej mi nie znany. 
Przyklęknąłem przy trumnie stojącej na dwóch kuchennych 
taboretach. Mrówka leżała w granatowej sukience z białym 
kołnierzykiem i białymi wypustkami przy rękawach. Wyglą-
dała tak jak za życia: długie, popielate włosy rozsypane wokół 
twaizy, uszminkowane. lekko rozchylone czerwone usta uka-
zywały zęby, tylko skóra, na twarzy i rękach, była bardziej 
przezroczysta. Pomyślałem: „Czy ona kiedykolwiek zastana-
wiała się nad tym, jaka będzie po śmierci je j twarz? Wy-
krzywiona bólem, przerażająca czy też piękna, blada czy sino-
czerwona. z dołeczkami na policzkach w zastygłym uśmiechu... 
Chyba jednak musiała sobie wyobrażać. Człowiek miewa takie 
chwile. Czasem, kiedy wychodzę z kina, wydaje mi się, że 
ludzie na ulicy, nie... mam pewność, że ludzie na ulicy patrzą 
na mnie z podziwem i szacunkiem, jestem przecież Witoldem 
Zacharewiczem, Eugeniuszem Bodo, Zbyszko Sawanem, Żab-
czyńskim, działam na nich jak magnes...". 

Matka z ojcem klęknęli za mną. a po chwili usłyszałem 
„Zdrowaś Mario" i „Wieczne odpoczywanie" szeptem odma-
wiane przez matkę oraz pochrząkiwanie ojca, zawsze t8k rea-
gował ilekroć był bardzo wzruszony. Klęczałem czując, jak 
obejmuje mnie chłód, a wraz z nim przenika w moje ciało 
głos Mrówki: „Opowiedz mi o tym. Co ty miałeś z tym wspól-
nego? Los? Ach tak, mówiłeś mi kiedyś o tym, tak, mówiłeś. 
I o przeznaczeniu, i o ofierze". Wracają wspomnienia z parku, 
zgiełk ulicy Zwycięstwa, bruki i asfalty, pojedyncze sylwetki 
mieszkańców L., staję się całym miastem, znanym i niezna-
nym, którego najstarsze ulice krzyżują się zgodnie z planami 
i rysunkami Tylmana z Gameren, staję się tymi domkami 
stojącymi przy ulicy Królewskiej, Trynitarskiej, Warszawskiej 
i Puławskiej; domkami z cegły i drewna, pokrytymi dachówką, 

• Fragment powieści pt. Mrowtiko. 

178 

papą, eternitem czy gontami, lśnię cynkową blachą, upstrzo-
ną brunatnymi plamami rdzy, malują mnie na szaro, zielono, 
czerwono, i staję się mieszkańcem tych wszystkich ukrytych 
w ogródkach domów z przybudówkami, werandami, ławecz-
kami pod oknem, które ledwo widać zza drzewek owo.owych, 
na których jeszcze teraz, choć to już późna jesień, wiszą doj-
rzałe jabłka i śliwki, a na niewielkich skrawkach ziemi rosną 
pomidory, ziemniaki, kapusta, i jestem pałacem o pewnych 
cechach zamku obronnego, i jestem jego właścicielem, dzie-
dzicem Grabińskim, i dziedzińcem pałacowym z prostokątną 
sadzawką pośrodku, i pływającym w niej królewskim kar-
piem, i głosami trzydziestu siedmiu partyzantów z A K w 
ciemnych podziemiach, i głosem Marii Baranowskiej, sąsiad-
ki, przywalonej kosztownymi futrami i złotymi pierścionka-
mi, o których zawsze mówi i marzy, i kłócącymi się głosami 
Kuczewskiej, Momontowej i Skarbiewskiej, i chrapliwym, 
przepitym głosem dorożkarza Barana, i głosem księdza Ja-
rzyny, czekającym chwili, aż ktoś wyzna, że już więcej grze-
chów nie pamięta i prosi o pokutę i rozgrzeszenie, i jestem 
wreszcie własnym głosem, który uwiązł mi w gardle, głosem 
Krzysztofa Lipskiego. 

Matka zakasłała. Podniosłem się z kolan i wraz z iunymi 
wyszedłem na podwórko. Rumor w domu, stukot trumny ocie-
rającej się o balustradę wąskich schodków werandy i chlu-
pot błota pod nogami wyrwały mnie z odrętwienia. 

Staliśmy w milczeniu, czekając na sformowanie konduktu. 
Przyglądam się wysiłkom mężczyzn podtrzymujących trum-
nę, by nie wyśliznęła im się z rąk; ich dłoniom z żyłami na-
brzmiałymi jak dżdżownice, które widywałem po deszczu na 
asfalcie, ich krótkim serdelkowatym palcom, skórze, przypomi-
nającej kolorem barwę muru okalającego dawny dziedziniec, 
w tych miejscach, gdzie odleciał tynk, odsłaniając cegły. 

„Nikt nie jest w stanie nic zrobić. Taka już jest śmierć, 
takie życie...", powiedziała rano mama, gdy zobaczyła mokrą 
od łez poduszkę. A ja z kolei nie mogłem jej zbyt wiele wy-
jaśnić. Tak jak i teraz nie mogę je j powiedzieć, że lepiej by 
mi było, gdybym leżał z Mrówką w trumnie. 

Podobnie nie byłbym w stanie wytłumaczyć Mrówce, dla-
czego tu jestem i co teraz robię. Śmiałaby się, gdyby mnie 
teraz zobaczyła. Z bukietem czerwonych róż w ręce. A może 
wściekłaby się. 

„Chcesz mi wmówić, że przyszedłeś na mój pogrzeb? Ale 
ja przecież żyję i ty o tym dobrze wiesz! Popatrz. Ży ję ! " 
i widziałbym ją, jak stoi — dumna i wysoka. I pewno po-
wiedziałbym: „Pozwól, że ci wytłumaczę", a ona: „Tu nie 
ma nic do tłumaczenia". Odwróciłaby się plecami i odeszła, 
a ja patrzyłbym na je j długie nogi o delikatnym rudawym 
owłosieniu, widocznym tylko przy odpowiednim świetle. 

A może odchodząc dorzuciłaby zjeżonym i napiętym gło-
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sem: „A Ja już nie powiem tego, co o tob>c mówią, bo i po 
co. Wariat!" 

Błotnista, cmentarna alejka otwiera się między rzędami 
klonów i brzóz. Trzymając matkę za rękę idę niejako auto-
matycznie, ze wzrokiem utkwionym w odcisku butów, widocz-
ne przez chwilę, nim zdążą zatrzeć je strugi deszczu, który 
ponownie zaczął padać. Obok nas idzie jakaś dziewczyna. 

Kogo mi przypomina? Długie, popielate włosy, okrągłe,, 
wydatne usta. Gdyby naprawdę istniała jakaś podobna do niej, 
zupełnie podobna, nie mogłaby ani chodzić, ani oddychać, ani 
w ogóle żyć. Mrówka jest taka. Nie. Nie, nie... Mrówka jest 
atrakcyjna i pełna życia. Kiedy ją całuję, jest zawsze zdy-
szana i podenerwowana. „Uważaj, może ktoś nadejść. Och, 
uważaj... Czy nigdy tu na górę, do ciebie, nie przychodzi mat-
ka albo ojciec. Och, uważaj... Ty wariacie..." Później je j źre-
nice maleją, opuszcza ręce i kręci głową, jakby w definityw-
nym i rozpaczliwym przeczeniu. To wtedy jest ten moment, 
kiedy można ją objąć i przytulić się do je j piersi, i słyszeć, 
słyszeć tuż kolo ucha je j płaczliwy i zmęczony oddech, coś 
pomiędzy bełkotem urywanych słów a jękiem. 

Mijamy marmurowe płyty grobów. Lśnią jak lustra. Nie 
mogę się jednak przekonać, nie czuję, że jestem na cmenta-
rzu. Tylko wieczorem, w Święto Zmarłych, kiedy otacza mnie 
coś w rodzaju świetlistego oparu albo jakiejś świetlanej, na-
rastającej w mrocznej przestrzeni cynobrowej mgiełki, w od-
blasku wszystkich świateł, w płomykach świec, zniczów, lam-
pek nagrobnych, wyraźnie widzę i czuję cmentarz. 

Nim doszliśmy, dół częściowo napełnił się wodą. Spuszczo-
no do niego trumnę i gdy spadły na nią pojedyncze garście, 
a później całe łopaty ziemi, spienił się od bąbelków powietrza. 

I wtedy zapragnąłem jak najszybciej wrócić do domu. Do 
siebie, gdzie wszystko jest na swoim miejscu, gdzie nie ma 
tych cmentarnych zapachów i deszczu, gdzie wszystko jest 
bliskie i znane, a jakże za każdym razem inne i nowe, gdzie 
żadne gesty nie wydają się zagrażać niezmienności świata... 
Chciałem jak najszybciej powrócić, gdyż szukałem Mrówki. 
Właśnie dlatego. Dla nikogo i niczego więcej. Czy pan to ro-
zumie, doktorze? Wówczas uświadomiłem sobie, co naprawdę 
znaczyła dla mnie Mrówka. Potrzebowałem jednak na to do-
wodu, nowego dowodu, chciałem być z nią raz jeszcze, sam 
na sam, zanim powiem sobie, że było prawdą to, co nie-
sprawdzone narzuciło mi się bez udziału woli. Pragnąłem, aby 
stanął mi w oczach ów dzień utrwalony w pamięci, kiedy 
ją poznałem i chwila, kiedy... Czy pan to rozumie, doktorze? 
Tak, pragnąłem w jakiś sposób właśnie porozmawiać ze sobą 
samym. Zrobiłem tak, jak mi pan radził, piszę. Ale wie pan, 
nie ta ręka, nie te myśli... Ale rozmawiam ze sobą. Tak. 

Za oknem szpitala panuje bezwietrzna, martwa cisza. W 
dole płacząca brzoza i nieco dalej krzaki jaśminu. Połowa 
liści jest nieruchoma, ruch pozostałych to zaledwie drżenie. 
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Jakby je ktoś łaskotał, delikatnie, ledwo ledwo... Oddycham 
jak skazaniec na kilka minut przed wykonaniem wyroku 
śmierci. Powietrze jest gęste, ale już wiem, że to jest ten od-
powiedni moment, jestem pewien, stuprocentowo pewien, że 
nic się już nie stanie, nic nie wybuchnie z taką siłą, która 
mogłaby zburzyć coś w moim życiu. Prawda, że nie jestem 
nazbyt radosny, jestem, jak by to powiedzieć, po prostu spo-
kojny. Straszliwie spokojny. Nie zrozpaczony, już się nie oszu-
kuję, jestem tylko spokojny... 

Teraz jest odpowiednia chwila, by zamknąć oczy i powie-
dzieć: „My Lipscy, jak wielu ludzi w Polsce, mamy swoją 
historię. I trzeba dodać, że nie najgorszą historię, nie naj-
gorszą!" Tak mawiał ojciec podczas rozmaitych uroczystości 
rodzinnych, gdy za dużo wypił. Od niedawna zacząłem się 
zastanawiać nad wszystkim od początku. Nie zaszkodzi spro-
bować. Przymknijmy oczy. My Lipscy, jak wielu ludzi w Pol-
sce, mamy swoją historię. He to lat już minęło, będzie pew-
nie co najmniej ze trzydzieści trzy, trzydzieści cztery. Nie, 
dokładnie trzydzieści pięć. Z tamtego okresu pozostały mi tyl-
ko luźne migawki, coś jakby fotografie w albumie, pożółkłe, 
z pozałamywanymi rogami, coś jakby cienie pajęczo rozsnute, 
a nie całe i pełne epizody. 

Minęły trzy dni od pogrzebu Mrówki. Po nocach tak żle 
się czułem, że chciało mi się w głos płakać, ale popłakiwałem 
cichutko, nakrywając głowę poduszką. Wszyscy w domu śmia-
li się ze mnie. „A niech ich tam!", mówiłem sobie, „Niech 
się śmieją i gadają, że to neurastenia, hipochondria, czyste 
wariactwo, żeby tak beczeć po nocach... Cóż mnie to obcho-
dzi?" Nie uspokoiłem się i pewnego dnia ojciec powiedział: 
„Jeśli obiecasz, że przestaniesz wreszcie płakać, zabiorę cię 
do Melunowskiego i pozwolę wybrać to, co ci się spodoba". 
Skąd ja jeszcze pamiętam, że nazywał się Melunowski? Naj-
częściej mówiło się na niego Melun, a jego sklep zwało „budą"! 
Teraz nie ma już tak dobrze zaopatrzonych sklepów z zabaw-
kami. Zabawki wydawały się sięgać do sufitu. Hulajnogi, ro-
werki na trzech kółkach, lalki, misie, piłki, bąki, klocki: duże 
i małe, ołowiani żołnierze, wózki, rozmaite gry: bierki, pchełki, 
chińczyk, warcaby, szachy, domino. 

Nie płakałem i ojciec dotrzymał słowa. A trzeba dodać, 
że nie zawsze mu się to zdarzało. „Wybieraj ! Wybieraj, co 
chcesz?", powiedział w sklepie. Spuściłem głowę i czubkiem 
buta stukałem w ladę, za którą stał uśmiechnięty Melun. 
Najbardziej podobała mi się lalka, była tak bardzo podobna 
do Mrówki, ale wstyd mi było przyznać się do tego. „No?", 
pytał znowu ojciec. „ A może chcesz, no, lalkę. No, o tę dużą 
na przykład...", powiedział Melun i już z półki zdejmował 
Jalkę z popielatymi, długimi włosami. Nie podobała mi się 
twarz Meluna. Uśmiechnięta, drwiąca jakby z własnej pro-
pozycji czy też z mojego namysłu. „Tak. Właśnie tę lalkę 
chcę mieć", wybełkotałem przez zaciśnięte ze zdenerwowania 
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usta. a Melun wybuchnął gromkim śmiechem. Zaczerwieniłem 
się. ..Zastanów się dobrze, kawalerze!", ostrzegł mnie Melun 
i robił przy tym minę obłudnie poważną. „Nie wolałbyś ro-
weru albo'hulajnogi? Może chcesz piłkę, a może ołowiane 
żołnierzyki? Popatrz jaka husaria!" „Chcę lalkę!", powiedzia-
łem twardo, nie pozostawiając cienia nadziei na zmianę de-
cyzji. „Niech mu pan da spokój", gniewnym, rozdrażnionym 
głosem wtrącił ojciec, „On wie, że może wybrać, co chce! 
Więc... więc chcesz lalkę?" Kilka lat później zrozumiałem, że 
zarówno Melunowski, jak i ojciec poczuli się z różnych po-
wodów zawiedzeni moim wyborem. Wtedy czułem tylko, że 
wszyscy na ulicy patrzą na mnie i uśmiechają się drwiąco. 
„Wyglądasz jak mrówka", powiedział tato, „Daj mi tę pacz-
kę". Niewygodnie mi było nieść tak duży pakunek, ale chcia-
łem mieć swoją własność przy sobie. „Dlaczego wyglądam jak 
mrówka?", spytałem ojca. „Z powodu wielkości tego, co tar-
gasz. Tak mrówki dźwigają do mrowiska...", „Tak, tak wiem 
o tym", przerwałem mu. Przeszliśmy jeszcze kilkadziesiąt 
metrów. „No, dajże mi ją w końcu. Nie bądźże głuptasem. 
Przecież nie zjem ci tej cholernej lalki!" I zabrał mi paczkę. 

Ochłodziło się. Wstaję, zamykam okno i wychodzę z po-
koju. Idę do świetlicy. Przy stoliku najbliżej telewizora siedzi 
już Korzeniowski. Wczoraj przy pomocy uśmieszków, kpin, 
żartów próbowałem skłonić go do tego, aby uzasadnił swoją 
działalność w komitecie wojewódzkim partii. „Ja miałem to 
szczęście, że w dorosłość wkraczałem w chwili, gdy ludzie 
zaczęli przyznawać się do popełnionych błędów i zdecydowali 
się walczyć o własny los. Przeszli już pięćdziesiąty szósty", 

mówiłem, „ A i cóż z tego, cóż z tego...", odpowiadał świat. 
w którym ja wyrosłem, był tak odmienny od waszego. Co wy, 
do cholery, możecie powiedzieć, co wy możecie wiedzieć o tam-
tych czasach, o życiu! Nawet z książek tego nie wyczytacie! 
To trzeba było, do jasnej cholery, przeżyć!", odgryzał się z za-
cietrzewieniem. „Ale przecież widzieliście niesprawiedliwość 
systemu, do którego zostaliście przypisani, można było prze-
cież zauważyć, że uwłaczał on człowiekowi. I co wy robiliś-
cie wtedy? W domu, w czterech ścianach, poprzestawaliście 
na przeklinaniu: «do jasnej cholery!» Poprzestawaliście na mo-
nologu! Tak? A może prowadziliście dialog? Z własnym su-
mieniem, co?! Bo na tych naradach, na które zjeżdżaliście, to 
pewnieście nie dyskutowali za długo, tylko całowali się, któ-
ryś miał wirusa i stąd taka epidemia, że nawet medycyna 
jest bezsilna, nawet nazwać tego nie umie, i bez przerwy ze 
względu na zły stan zdrowia któryś z was odchodzi". 

Siadam przy Korzeniowskim. W oczekiwaniu na dziennik 
telewizyjny oglądamy reportaż o nauczycielce-emerytce z Ko-
z ie l ska Małego, mieszkającej w baraku, który w każdej se-
kundzie grozi zawaleniem. Nauczycielka znajdowała się na sa-
mym dnie. „Znajdować się na samym dnie w dzieciństwie, 
gdy mieszkałem wraz z rodzicami jeszcze u babci, znaczyło 
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dla mnie patrzeć na popękany, okopcony, brudny sufit, z ucze-
pioną do niego gołą żarówką i lepem z kilkoma znierucho-
miałymi muchami, oczekiwać na ojca lub matkę, którzy zga-
szą światło i zapadnie gwałtowna ciemność, którą poczuję 
nawet mimo zamkniętych powiek. Wydawało mi się wtedy, że 
muchy ożywają, te zasuszone nabierały ciała, rosły, rosły, od-
rywały się od lepu i zlatywały na mnie, przysiadały na mo-
ich rękach i twarzy. Widziałem je przez zaciśnięte powieki 
bardzo dokładnie: szare, z ciemnymi, podłużnymi pasemkami 
na grzbiecie, brunatne, czarne, niektóre z metalicznym po-
łyskiem, widziałem ich wielkie głowy z dużymi, owłosionymi 
oczami, czułki, przezroczyste skrzydełka i długie nogi. Z kluj-
kami wysuniętymi do przodu atakowały mnie i wtedy roz-
dzierałem gęstą, nieprzeniknioną ciemność i ciszę nocy prze-
ciągłym krzykiem. 

Być może, że to pierwsze, wiosenne dni spowodowały, iż 
niespodziewanie zostałem oszołomiony nadzieją: wszystko bę-
dzie znów jak dawniej, jeśli uda mi się zrobić jeden lub dwa 
kroki do tyłu, jeśli uda mi się przystosować do okoliczności 
i przełamać opory, by cofnąć się w czasie i żyć wspomnieniem 
dni spędzonych wspólnie z Mrówką. Od tej chwili przestałem 
odnosić się z nieufnością do pięknych, dziecinnych snów, daw-
nych rekwizytów, statycznego, z góry uporządkowanego świata 
i z zapałem unicestwiałem w myślach twarze lekarzy i pie-
lęgniarek. gabinety lekarskie i sale szpitalne, znajome pokoje, 
spokojne rozmowy i pełne emocji dialogi, heraklitejską rze-
czywistość wiecznego ruchu i przemian, niszczyłem te małe, 
zmienne światy, które zdobywałem jeszcze nie tak dawno, w 
których poruszałem się, sam, bez Mrówki. Godząc się bardzo 
dawno temu na przebudzenie, a raczej na budzenie, po mor-
derczej walce z samym sobą, zasłużyłem na nicość szpitalnego 
życia i pojednanie z koślawą wiarą w swoje nieszczęście. Za-
służyłem na to, by nie śpiąc leżeć nieruchomo i z zamknię-
tymi oczami w łóżku, myśleć, że śpię, czekać niecierpliwie 
na skrzyp naciskanej klamki i powolne otwieranie drzwi, któ-
re zamknąłem wchodząc do sali, tulić się do wygrzanego miej-
sca pośrodku łóżka, leżeć na wznak, ze zgiętą prawą nogą 
i lewą ręką podłożoną pod głowę, tworzyć w myślach prze-
konywający obraz Mrówki, pogrążonej we śnie u mego boku, 
wsłuchiwać się we własny, krótki, przyspieszony i urywany 
oddech, oszukiwać siebie, że to jest je j oddech, przygotowy-
wać się do wstawania, najcichszego, najdelikatniejszego, by nie 
odczuła kształtu i ciężaru mego ciała, gdy siądę rano na łóżku 
i będę wsuwał stopy w ranne pantofle, nie słyszała, jak idę 
do łazienki walcząc po drodze, w skąpym świetle, ze stołem 
i z krzesłem, na którym leży moje ubranie, stłamszone i byle 
jak porzucone, by nie słyszała oddawania moczu i spuszczanej 
wody w sedesie, szmeru wody, gdy się myję, skrzybania ży-
letki na brodzie, a później, nie słyszała, jak wracam wlokąc 
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za sobą napastliwy zapach wody kolońskiej i dezodorantu, nie 
słyszała, jak się ubieram i wychodzę z sali, cicho zamykając 
drzwi za sobą. 

Po kilku dniach zauważyłem zniknięcie twarzy doktora z.a-
pobiegalskiego i widocznego w profilu półuśmiechu siostry 
Barbary, zacząłem dostrzegać, że cofam się. powoli, powoli, po-
wolutku, chowam się w przeszłość, wracam do niej. jakbym 
wracał do szpitala z nieco męczącej przechadzki po przyszpi-
talnym parku i chciał już tylko odpocząć, położyć się, zapaść 
we wgłębienie pośrodku łóżka i nie rozmawiając, nie ściąga-
jąc na siebie niczyjej uwagi, trochę bojażliwie stawiać stopy 
badając nimi każdą nadepniętą datę. Z dłońmi pod głową, oto-
czony bielą pościeli i ścian, zanurzam się w pierwszej lepszej, 
minionej szczęśliwości i chłonę ciszę i sceny przesuwające się 
przed moimi oczami. Przywołuję postacie. Przywołuję postać 
pana Kozłowskiego — kosmyk siwych włosów spadających na 
czoło i kilka brązowych, nieregularnych przebarwien skóry na 
twarzy. Nie mogę natomiast, w żaden sposób, przypomnieć so-
bie jego głosu. Wspominam powagę i dostojeństwo burmistrza 
Trzeciakowskiego, kiedy — pierwszego września pięćdziesiąte-
go czwartego roku, podczas inauguracji nowego roku szkolne-
g o — w przemówieniu do uczniów, nauczycieli i rodziców, da-
wał wskazówki i pouczenia w dziecinnym języku. Prawdopo-
dobnie mówił: „Dlogie dzieci! Uczcie się wytlwale z pożytkiem 
dla swych lodziców i naszej socjalistycznej Ojczyzny!" i wtedy 
chvba wszyscy zdawali sobie sprawę, że w jego wieku ta dzie-
cinna wymowa nie jest na miejscu, tym bardziej ja, który 
kiedyś słyszałem, jak krzyczał na mego ojca. pracownika — 
tak "to się wtedy mówiło — starostwa: „Kurwa mać, ja was, 
Lipski, zgnoję! Ja was do kryminału poślę, jeśli to do jutra 
nie będzie zrobione". To seplenienie — bardziej niż cokolwiek 
innego — świadczyło o tym, że liczył na poklask?, ta wymowa 
bez .,er" miała wywołać rozczulenie u niektórych osób?, innym 
zaś ukazać człowieka, który myśli i działa na wielką skalę, ale 
umie też zniżyć się i pokazać maluczkim swoje godne czci 
i szacunku oblicze, jedyne oblicze, na które powinni chętnie 
i z przyjemnością patrzeć? W przemówieniu tym okazywał tez 
swoją zdolność przewidywania wszystkiego, z wyjątkiem gestu 
tłumu, który każe mu się wynosić z miasta w pięćdziesiątym 
szóstym. 

Nagle zjawia się myśl, że przeszłość, którą wspominam 
i która jednoczy ze mną tak wielu ludzi — zależy od czasu. 
Zaczynam drżeć wobec niebezpieczeństwa tej myśli czy też, 
sam tego nie wiem, niebezpieczeństwa pomyłki, i aż siadam 
na łóżku, jakbym w ten sposób chciał się znaleźć bliżej prawdy. 

Kompleks, powie pan, doktorze. Może, ale zawsze czas. czas 
mnie interesował. Gdyby pan. doktorze, dodał do swych i tak 
juz niezliczonych uprzejmości, gdyby nie miał pan nic prze-
ciwko temu... Chciałbym na kilka dni pojechać do L., może 
już nigdy choroba mi nie pozwoli, może to będzie już po raz 
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ostatni... Rozumiem to żachnięcie się... Tak, tak, wiem, że 
głowa do góry, że świeżo powstałe komplikacje i trudno coś 
powiedzieć, itd., itd., że musi się pan spytać ordynatora, ale... Ja 
pana bardzo proszę, bardzo proszę... Zgoda?! Tak? Och, dzię-
kuję. wiedziałem... wiedziałem, że można liczyć na pańską 
pomoc. Czy pan wie, że ja... Ja już wyobrażam sobie, jak 
to będzie. Tak! Tak: najpierw odwiedzę starego Gubryno-
wicza — bo on mieszka najbliżej dworca. 

Paweł Gembal 

Jan Popek Tryptyk z Kazimierza, 1965, sucha igla, 29.0 X 22,5 cm. 



WALDEMAR ŻELAZNY 

Między pieśnią a modlitwą 
czyli requiem dla Kasandry 

I. WSTĘPNA PIESN CHÓRU 

To jeszcze jeden 

nagły obrót Ziemi, to tylko drżenie 
żle stawianych sprzętów. Kto wlecze ciało 
nocą. po kamieniach. Ze snu 
nie wrócił — ktoś, we śnie, 
wezwany. Nic się nie stało. Kaftan 

rozwiązany. Pozwól nam odejść, Boże, dokądkolwiek, 

w dal 

najodleglejszą. Nie każ nam pisać, nie każ snów 
tłumaczyć. Nas klęczących nad grobem 
nie nazywaj psami, nie każ nam czytać 
między planetami. Nie każ rozbierać (dawno zmarłych) 

kobiet. 

Daj nam czas. 
Daj czas: 

Bo trzeba dużo, jeszcze dużo czasu, 
nim tu światło zabłyśnie, 
wypchane zwierzęta 
powrócą do lasu. Bo trzeba długo, 
długo jeszcze czekać, nim ona — dotykając 
swej twarzy palcami — zapyta: Boże, 
skąd 

ja 

pamiętam? Ta cerkiewka, do której 
ona teraz wchodzi, ta woda, 
w której moczy senny warkocz: 
istnieją tylko dlatego, że ty. dobry Boże, 
o d e b r a ł e ś j e j p a m i ę ć . 
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II. STRESZCZENIE, CZYLI WSTĘPNA PIESN GEOMETRY 

Więc ona widzi 
wszystko, czego nie ma? Widzi muzykę, 
a nie instrumenty, śmiech, a nie wargi, taniec, 
nie tancerkę? Ona tak widzi. Ona tak wraca 
do najdzikszej z dolin — do dzieciństwa, 

tak się przebija 

przez najtwardszy mur: przez cegłę i kaftan, 
gwiazdę, śnieg i wapno — przez fosfor, otchłanie, 

ziejące pożarem 

do tkanki i kości. Teraz tak opada 
cichutko — jak rtęć. Teraz tak cichnie, czerwienieje, 
parzy. Teraz się rozdmuchuje, rozprzestrzenia i 
zbliża. Zza drzew i kamieni, ze wszystkich stron 

się 

zbliża. A z nią dzieciństwo — ten trup 
z w a r k o c z y k i e m . 

III. KONCERT NA ZWŁOKI I INNE INSTRUMENTY 

Zdjęłam kaftan, ale boję się wstać, 
podejść do sukienki. Mówiliście: 
dziewczynko, podejdź tu, do śniegu, 
do drzew, do kamieni. Podejdź tu. 
do wody. Powtarzaj: to jest 
woda, to kamień, a to drzewo. To obłok. 

Niczego tu nie rozumiem, 
o 

Podejdź bliżej. To kamień, śnieg, 
a to jest drzewo. To jest woda. Woda jest 
najcięższa. Cięższa od śniegu, drzewa, 
od najcięższej skały. — Nie, taki ciężar 

ma tylko moja suknia, gdy we śnie 
uciekam, gdy chcą mnie przybić 
do stołu nożami jacyś dziwni starcy, 

od których mądrością ciągnie jak od bagien. 
Jak od śmietnika, od zakrzepłej krwi 
ciągnie stęchlizną. — To cisza. — Nie. 
tak pieśń się niesie, 
gdy siostry szpitalne 
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Siadają do instrumentów. Gdy nas dotykają 
w kamień, drzewo i światło. Wodę, ogień i krew. 
To właśnie jest krew. To właśnie jest koncert 

na zwłoki, Kasandro. i na inne, na jeszcze inne 
instrumenty. Np. na wodę 
bagienną i starców. Starcy to zabawki 
wyciągnięte z bagien. Np. na kamień. W kamieniu legowisko 
tych, którzy zaglądali ci pod sukienkę, 
Kasandro — gdy ich ostrzegałaś 
przed snem nazbyt twardym. 
W waszym śnie 

umierają 

następne pokolenia — mówiłaś. Np. na pożar. 
Patrz: płomienie idą — kiwając 
końskimi łbami. Idą po starców, dzieci i 
niewiasty Co potem 
będzie? Ech, Kasandro — potem z trudnością 
będziesz mogła powstrzymać się od śmiechu. 

IV. DWA SZPITALE. OD KAMIENIA DO OBŁOKU. 
OD TROI DO ROSJI. 

Kasandra — idąc — zmieniała pozycję: 
od kolasek skrzypiących, oblodzonych, białych 
— do mosiężnych zaprzęgów, armat, strzelb 
i koni. Od krzesła — do sukienki. Od paprotek 
cieniutkich odciśniętych w skale — do Jeremiasza 
płaczącego nad próżnią. Szła wyczesując 
z warkoczyka popiół. Opluta, odtrącona. 
Szła krzycząc. Nie krzycz, mówiliśmy. 
Twój krzyk, dziewczynko, to taka dziwna 
przeprowadzka. Z salonów jedwabnych, 
milczących klasycznie — do Jeruzalem: 

do głów 
zwieszonych i do niewiast, które 
przytulają się do gnoju: 

i do piwnicy. W piwnicy u Boga 
między butelkami chciałabyś mieszkać, 
dziewczynko. Chciałabyś tam. 
w tej samej pościeli, w której umierała 
niegdyś Eurydyka 

zasnąć — tak po prostu zasnąć — 
a obudziwszy się 
chciałabyś ujrzeć obok siebie 
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śpiącą Eurydykę? Chciałbyś wybiec 
— tak po prostu wybiec — zaprzeczyć 
— tak po prostu zaprzeczyć — grudniowi, 
śniegom, a z natchnionej Rosji 
chciałabyś, dziewczynko, jak poganin 
zakpić? Podczas nabożeństwa 
gdy wszystko jest święte, 
nawet gałązka, listek, ścienne malowidło, klacz 
dobijana, przydrożne kamienie, chciałabyś 
strzelać 

jak tamci? Tamtych matki niosą 
nad obłokami. Nawet piaskownica 
jeszcze o nich nie wie. Tamtych jeszcze nie czuć 
ni w powietrzu, ni w drzewie. Stopy nasze nie czują 

ich pod podłogami. 

Mówiliśmy: nie wolno 
tak, dziewczynko. Nieładnie 
pluć między planety. Pan będzie się gniewał. 
Pan Bóg, dziewczynko, lubi mieć pod sufitem 
idealny porządek, spokój: żadnego przestawiania, 
żadnych, żadnych sprzętów. Pan będzie zdziwiony, 
że go podsłuchujesz, że — modląc się — patrzysz 
jakby w jego usta. Z jego ust odczytujesz 

najtajniejsze znaki. 
A on jakby 

za ścianą, w gorączce, w uśpieniu 
narkotycznym stęka. I cuchnie, cuchnie jakby ręka 
zwisająca z niebios — dotykała 

bagien. Sąsiednie pawilony: 
te dwa naczynia połączone krwią 
mają coś z pionu i coś z ruchu 
planet. Coś z tańca, nagich kobiet 
i coś z pocierania 
kością o kość. Zbluźniłaś, 
dziewczynko, ten trup 

z warkoczykiem 
napiętnowany ironią, odwrotnością głębin 
wlecze cię za włosy. Poza parkan, cmentarz, poza światło 
milczące, obdarzone rozumem. Zbluźniłaś, dziewczynko, 
tam, już pod włosami. Przebijając 
mur. Najtwardszy. Niewidzialny. Wchłaniający słowa 
b o s k i e n i b y e t e r —— . 

V. OSTATNIA PIEŚŃ GEOMETRY 

Teraz ją prowadzą 
wzdłuż tych nie ogrodów, 

« — Akcent 



nie krzeseł, nie ramion i nie szaf 
z lalkami — a ona dotyka 
wszystkiego jak ślepiec. Tak jak duchowni 
dotykają członków. Ostrożnie, 
bardzo ostrożnie. Tak jak duchowni. 
tak teraz się wstydzi 
własnego ciała. A teraz odchodzi 

wzdłuż tych ścian 
zaślinionych, 
brudnych, wypchanych sprzętami. Tak jak duchowni, 
tak jak oni. wzdłuż umierania, wzdłuż ciepłego muru. 

VI. OSTATNIA PIEŚŃ CHÓRU 

Tyle głów 
zostało w niewidzialnym murze, tylu mędrców, poetów 
zaraziła Kasandra. Nie wierząc w przeznaczenie 
tyle krwi napsula, w tyle ognisk 
nasikała. Pomyślałem: to ru, to ru 
i ny mia sta wiel kiej zdro wej Tro i. 
A potem, po krzyku — potem, gdy milczała, gdy zaufaliśmy 
przemądrzałym starcom — 
stała się jedną z wielu słabych kobiet. 
Z jej kalectwa 
czynimy teraz piękny zawód. 

Waldemar Żelazny 

Jan Popsk Bps tytwlu. 1967. sucha Igla. 29.0*23.5 cm. 
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SŁAWOMIR MAGALA 

MATECZNIK 

Niniejszy szkic ma charakter w dużej mierze prezenta-
cyjny: jego celem jest ukazanie niektórych propozycji myś-
lowych zawartych zwłaszcza w dwóch książkach Miłosza: Zie-
mia Ulro i Ogród nauk. Nie są to oczywiście jedyne ważne 
zbiory esejów autora Traktatu moralnego. (...) 

A więc? „Wer den Dichter will werstehen, muss in Dich-
ters Lande gehen", jak mawiał Goethe. A krainą Miłosza jest 
polszczyzna. Polszczyzna nie tylko jako zespół brzmień zna-
czących, ale przede wszystkim jako zespół potencjalnych wizj i 
świata kryjących się w języku. Polszczyzna jako matecznik. 

Humanistyka naszego wieku jest w dużej mierze wzoro-
wana na metodologicznym przykładzie językoznawstwa. Nie 
ma takiej wyraźnie dwudziestowiecznej filozofii, szkoły nau-
kowej, stylu humanistycznego myślenia, który nie odwoływał-
by się do języka i metod jego badania. Stanowisko wobec pro-
blemu języka jest uważane za ważne, ponieważ ujawnia kon-
sekwencje dla wielu dziedzin naszego myślenia o świecie. 

Jeżeli — jak powiada Chomsky w polemice z Piagetem — 
rozwijanie przez człowieka jego umiejętności posługiwania się 
językiem można przyrównać do stopniowego „wywoływania" 
i wykorzystywania już „naświetlonej" taśmy, podobnej do taś-
my fotograficznej, jaka zwinięta dana jest nam „od urodzenia", 
to wypada się zastanowić nad możliwością rozwinięcia tej me-
tafory. Czy wyrafinowane pomysły mistyków, mistyczne dra-
maty Słowackiego, dzieła Krasińskiego, Mickiewicza, Norwida, 
nie biorą się z tego samego dążenia do rozszerzenia granic 
wizji dostarczanych przez tradycję polszczyzny co dążenie Mi-
łosza, by w polszczyźnie ujawnić zawartą w niej Ziemię Ulro? 

Można postawić sobie pytanie prostsze: dlaczego Miłosz, 
autor gorzkiego Zdobycia władzy stał się Miłoszem Ziemi Ulro 
i Ogrodu nauk. 

Odpowiedź na to pytanie znajdziemy — i tu kryją się na-
czelne twierdzenia szkicu — w europejskiej tradycji pielgrzy-
mek ideologicznych i w romantycznej tradycji „raju utraco-
nego" (nawiasem mówiąc, Miłosz był jednym z tłumaczy Raju 
utraconego na język polski). 

Ziemię Ulro konstruuje bowiem Miłosz jako odpowiednik 
terenu wiecznych łowów ideologicznych, jako ziemię obiecaną 
ideologicznych pielgrzymek po zawodach, goryczach i prze-
życiach skłaniających do nihilistycznych postaw. Jest tu wy-
razicielem postaw lewicujących przedstawicieli europejskiej 
inteligencji. (...) 
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Zacznijmy od elementu „ideologicznego": o czym jest Zie-
mia Ulro? O pielgrzymce Miłosza, który wie już, że za tęsknoty 
X I X wieku w rękach XX-wiecznych totalitarystów zapłacono 
zbyt wysoką cenę. by lokalizować cel pielgrzymki, ideologiczną 
Mekkę zbyt blisko. (...) 

Jedna Mekka padała głośniej od drugiej, łoskot burzonych 
nadziei i pył, jaki wznosiły upadające budowle — oto główne 
odgłosy stulecia. Miłosz o tym wie; ale nie może uciec się do 
rozwiązania, jakie stosowane bywa przeważnie przez zawie-
dzionych pielgrzymów, do lizania odniesionych ran ideolo-
gicznych. które odbywa się przeważnie w grupie. (...) 

Miłosz przeszedł lekcje rozczarowań bardzo wcześnie: w 
późnych esejach nie ma już śladu tej właśnie goryczy, acz-
kolwiek jest nieco goryczy innego rodzaju. Jego planowane 
pielgrzymki ideologiczne będą się odbywały nie do miejsc rze-
czywistych, ale do mistycznie nieco i filozoficznie wytyczanych 

1 Zeby było nie najzupełniej dobrze, ale trochę lepie): moja 
cywilizacja odnowiona nie uchroni człowieka od cierpień i oso-
bistych tragedii, od chorób i śmierci, nie wyzwoli go tez spod 
tteardego przymusu pracy. Ale odcyfrowany będ z t e „najgłęb-
szy sekret mas pracujących, bardziej niż kiedykolwiek zywy.h 
chłonnych i pełnych wewnętrznej udręki" (O. W M) Człowiek 
nie będzie wystawiony tak jak dzisiaj na zgiełk słów i obra-
zów, które wszystkie mają na celu zmusić go do myślenia w 
kategoriach ilościowych i do oglądania innych, także siebie, 
niby prze z odwróconą lunetę (przez co we własnych oczach 
maleje niemal do zera). Niektóre odkrycia zrobione dawno, 
ale albo zapomniane, albo odsunięte poza zakres praktyki, bę-
dą powszechnie przyjętą wiedzą: że niewola poczyna się me 
tam odzie jej przyczyn szukał wiek dwudziesty; ze kłamstwo 
jako zasada międzyludzkich obcowań ma głębsze korzenie mz 
tylko strach i żądza władzy; że rewolta ludzi przeciwko ica-
runkom życia uznanym przez nich za nieludzkie kryła w sobie 
dążenia które tylko z pozoru otrzymały nazwę w hasłach dyk-
tatorów i demagogicznych trybunów. (...) A i to przyja-
zne współzawodnictwo narodów, z których każdy, nawet 
najmniejszy, jest potrzebny, bo razem są niby barwy ję-
czy — ak to roili polscy romantycy — musi przecie kiedyś 
wyjść poza fazę dzisiejszej parodii. Nie będzie więc nam po-
czytane za błąd. że umieliśmy, czy też chcieliśmy umieć pisać 
tylko po polsku, węgiersku albo czesku, i niespodzterrone bo-
gactwa będą w każdej z tych literatur odnalezione (Ziemia 
Ulro [dalej: Z U], Paryż, 1977, s. 210). 

Wspomniałem na wstępie, że humanistyka naszego stulecia 
zaciągała wielokrotnie długi w językoznawstwie. Nie zawsze 
musiało się to dziać za pośrednictwem t a k z w a n y c h masouo 
wykorzystywanych towarzystw kredytowych jak de Saussure 
czy formaliści prascy lub rosyjscy, duńscy lub _ ~ 
ich amerykańskie odgałęzienia, owocujące takimi niespodzian-
k i ? , jak cytowany już Chomsky. Mogło się to odbywac cal-
kiem zwyczajnie, za pośrednictwem^ polonistyki Au or Ogrodu 
nauk zauważa, co prawda, że język, pęzyk l a k o własnosć za-
równo tyranów i Państwa, jak i język ]ako najbardziej intymna 
własność jednostek twórczych, stał się niezmiernie istotny. Ale 
gros jego uwag dotyczy tego języka i jego „mateczników . 

Wygląda na to, że jak centralnym a niedosiężnym 
w Panu Tadeuszu" jest Matecznik, tak wyobraźnia polskiej 
literatury całą Litwę za swój Matecznik obrała co może me 
takniezwykłe, bo wkład do niej Litwy jest bodaj większy 
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niż Irlandii do literatury angielskiej, choć ten jest niemalu 
(Ogród nauk dalej: ON, Paryż. 1979, s. 135). 

Uwag o języku, zwłaszcza o współczesnej polszczyźnie, jest 
u Miłosza bardzo wiele. Mogą one mieć charakter drobnych 
komentarzy albo dłuższych rozpraw, mogą wreszcie przyjmo-
wać postać rozprawki napisanej na marginesie jakiegoś przed-
sięwzięcia translatorskiego. Jest na przykład ciekawa uwaga 
0 jednym z bardziej teoretycznych utworów Lema. który jest 
przez Miłosza ceniony (najwyższe noty, nawiasem mówiąc o-
trzymuje Solaris) — otóż Miłosz pisze, że ten utwór (chyba 
chodzi o Filozofię przypadku albo o Fantastykę i futurologię) 
jest bardzo ładny, ale tylko otrzaskanie z takimi pismami jak 
„Science" i „Scientific American" pozwala Miłoszowi zrozu-
mieć tekst do końca. Miłosz chwali „treść", ale gani formę 
językową, faktycznie naszpikowaną anglicyzmami. zwrotami 
naukowymi i techniczno-erudycyjnymi, które po polsku zgoła 
inaczej wyrażone być mogły. Bo też ma on bardzo zdecydo-
wane zdanie i żywi silne uczucia względem języka, jakim ope-
rujemy : 

Najpiękniejszą cechą języków słowiańskich jest silna oso-
bowość roślin i zwierząt, ale także przedmiotów. Brzoza, dąb, 
pług, siekiera to o wiele więcej niż birch, oak, axe. I gdzież 
w angielskim różnica między obłokiem i chmurą, między lisem 
1 liszką, między drogą i gościńcem, między strumieniem i stru-
gą? A i różnica rodzajowa między żalem i troską, snem i marą, 
losem i dolą jest nie do pogardzenia. 

Każdy język nosi zaród jemu tylko właściwych chorób 
i czym innym jest zagrożony. Z języków słowiańskich polski 
wcześnie, zaraz po czeskim, osiągnął dojrzałość literacką i w 
szesnastym wieku, kiedy Leopolita, kalwiniści, arianie i wresz-
cie Jakub Wujek, tłumaczą Biblię, jest to już język dobrze 
ukształtowany. Ale też literackość będzie jego piętą Achillesa. 
To, co się z nim dzieje w następnym stuleciu, siedemnastym 
jest ciekawe jako wzór powtarzający się do dzisiaj. Słownictwo 
jego prawie nie wzbogaca się zapożyczeniami z mowy ludowej 
i np. komiczne intermedia w gwarze podkreślają dystans po-
między wykształconymi i „gburami". Polski „poprawny" po-
zostanie językiem szlachty, następnie inteligencji — aż wreszcie 
prasa i telewizja narzucą go wszystkim, zacierając różnice 
dialektów (ON, 124). 

Pisząc o zagrożeniach języka, jako o „zarodkach możliwych 
klęsk , postępuje Miłosz całkiem podobnie do owych rozpa-
miętujących rozrachunkowo losy bytu społecznego, instytucji 
politycznych publicystów, teoretyków i polityków, którzy bez 
końca toczą swoje utarczki o to, czy w roku, którego już nie-
mal nie pamiętamy, trzeba było postąpić tak czy owak. pójść 
tędy czy owędy. Przejawia troskę o zagospodarowanie języka, 
o jego przyszłość, o wytyczenie granic tego. co uważa za swoją 
Unię rozwojową (np. polski „katastrofizm", czy witkacowsko-
gombrowiczowska groteska), o rozdzielenie wreszcie wizj i w 
języku już obecnych od oryginalnych wizji, które albo są w tej 
chwili wnoszone, albo wnieść tam trzeba, by jeszcze inaczej, 
pełniej, z większymi szansami na zrozumienie, prowadzić roz-
mowę ze światem. 

Jest tutaj także pewien problem, który stanowi oryginalną 
parafrazę problemu ogólnospołecznego, znanego w historii euro-
pejskiej lewicy pod nazwą ugodowości socjaldemokratów. Ugo-
dowość ta polegać miała na wikłaniu się w przeciągle dyskusje, 
nie kończące się negocjacje, umowy, cyzelowanie prawnych 
zabezpieczeń mas pracujących, miast dokonywania radykalnych 
przewrotów. Ponieważ tryumfy socjaldemokracji po II wojnie 
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światowej nie były nu przełomie ^ ^ ^ ^ T I " 
szechniło się, zw aszcza przez Kommtern lansowane, na^u 
^socjaldemokratycznej zdradzie ideałów rewolucyjnych 

Otóż feTeli język jest takim „nagromadzonym materiałem 
ieżeli każdy język posiada pewne właściwości. 

Dora taóre wymoczyć niezwykle trudno, a i ryzykownie, to 
w takim razie twórca musi być poniekąd bolszewikiem o ile 

1 3 3 
Z^moją wierną mową", skoro ta ostatnia ma go skłamać do 

myśli" Walter Benjamin napisał ongi, ze. 
" T S skorumpowało niemieckiej klasy robotni jak 
mJl Vfnorusza sie zqłównym nurtem historii. Rozwój tech-
S f u JSTza wodospad, i którego nurcie się ^dowala 
^Dd. takiego poglądu tylko krok do złudzenia ze praca fabrycz-
^ któTmŁl! coraz bardziej się unowocześniać, stanowi osiąg-
niecie polityczne samo w sobie». . 

A Miłosz także, przynajmniej . -wn.trznie w wars - e 

S i głównym nurcie literackiej polszczyzny : 

Jesteśmy w mocy uporczywych przyzwyczajeń nabytyc^w 
cią£ oftatnich lat dwustu. Na pewno pisząc 

rymruwczaienia i niektórym ulegam, choc o tym nie wiem. 
s/SSSScały L j stosunek do literatury jest częściowo 
^ J mó zcłSny wsparty moim doznaniem czytelniczym, a 
nawet^o doznanŁ' zaprawione bywa gotową, wziętą od innych, 

' z 

mmMBrM^B 
N ^ S S E E S S i 
206-207) 

Miłosz zdaie sobie naturalnie sprawę z tego, jakie są kon-
sekwencTe meslanizmu. jak wygląda literatura zmesjamzowa-
S poddana ciśnieniu historii (pokrewny mu duch, Gombro-
wicz mawiał o sobie, że jest „Polakiem doprowadzonym do 
ostetecznośd przez historię")-.Zdaje : 
że funkcje społeczne raz już w y m y ś l o n y c h c z y v^isanycn 
Myś l anych w język uwarunkowań czy „szczególnych umie 

t Walter Beniamin. TUumlnation*. London, 1973. s. 260. 
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jętności" mogą być różnorodne, bynajmniej nie zawsze po 
myśli oryginalnych myślicieli, odkrywców idei, budowniczych 
składni i semantyki. Toteż cały czas stara się, by jego celebra-
cja polszczyzny nie stała się obrzędem zniewalającym — w 
innym miejscu powiada nawet, że nie potrafi ugiąć kolan 
przed „tą boginią, której na imię polskość", choć doskonale ro-
zumie, „jak doszło do je j osobliwego nabożeństwa" (ZU, 200). 

Ale zaprzeczenia zaprzeczeniami, a przecież napisaną z 
prawdziwymi, metafizycznymi namiętnościami Ziemię Ulro 
czyta się „ciepło", z uczuciem, że przecież ta manifestacja nie-
zależności, filozoficznej przenikliwości i humanistycznej głębi 
odbywa się nie tylko po polsku, ale przy pomocy polskich „re-
kwizytów", „scenografii", że jest to w gruncie rzeczy jeszcze 
jeden wysiłek ku Dziadom — ba, nawet Mickiewicza za jego 
religijność, za skalę, jaką potrafił swojej religijności nadać, 
chwali się tu, przywołując fragmenty, o których adept pol-
skiej oświaty powojennej nie wie nic zgoła. 

Nie zamierzam twierdzić, że Miłosz uważa, iż od polszczyzny 
uchronił coś bardziej jednostkowego, a zarazem ponadetniczne-
go, gdy tymczasem „nasz ci on jest". Nic podobnego — nie 
ma żadnego powodu, by toczyć boje o klasyfikowanie Miłosza 
jako procentowo polsko-litewsko-amerykańskiego poety i kry-
tyka oraz powieściopisarza i tłumacza. Ale zarazem realność 
wizji zawartych w polszczyżnie jest dla samego Miłosza za-
gadką — wszak jest to inteligentny, lewicujący wilnianin, któ-
ry nagle staje twarzą w twarz z Panem Tadeuszem, denerwu-
jąco dobrodusznym, rozlewnym, a jednak przemawiającym 
do wyobraźni. Jak się w stosunku do Pana Tadeusza określa, 
gdy wyjście pod tytułem Ferdydurke już wykorzystano? Pisze: 

Że ojczyzna jest pojęciem z tego zakresu co baśń i mit, po-
winniśmy wiedzieć jako czytelnicy ..Pana Tadeusza", który to 
utwór, paradoksalnie, może tylko w swojej warstwie socjolo-
gicznej, powieściowej, coś tam odtwarza. Jako uczeń gimna-
zjum byłem wrażliwy na mnóstwo w nim odstępstw od praw-
dy w przedstawianiu litewskiej przyrody, aż wreszcie zgodzi-
łem się, że to baśń urealniona. (ZU, 71). 

Co to znaczy „baśń urealniona"? Znaczy to, że wszyscy wie-
my, że to baśń, ale doskonałość wykonawcza jest tego rzędu, 
że w nią wierzymy. Stwierdzamy „obecność mitu" — ale ze 
stwierdzenia tego nie wyciągamy wniosku, że przeto cała 
ideologia, wszystkie mity, których obecność wykryjemy, to 
bezużyteczny, przeszkadzający nam w życiu szmelc. Nie uwa-
żamy tak, ponieważ zostaliśmy już nauczeni, że jeżeli zajmu-
je się stanowisko aż tak ekstremistyczne jeżeli twierdzi się. że 
obecność mitu jest wyjaśnialna przez odwołanie się do misty-
fikacji wobec świata własności, władzy, itd., to grozi nam 
wpadnięcie w krańcową niewolę, tyle że urządzaną pod has-
łami ideologicznymi mitu. którego obecności będzie się za-
przeczało gorliwiej niż przedtem. W „nowomowie". Jednakże 
sytuacje, w jakich powstają takie „baśnie urealnione", to sy-
tuacje bez wyjścia. Dlaczego jednak sytuacja nasza ma być 
określana jako beznadziejna? Miłosz powołuje się w tym 
względzie na świadectwo Dostojewskiego, odczytywanego 
przez pryzmat Monoda, przez pryzmat rozważań nad „przypad-
kiem i koniecznością", rozważań, które — podobnie jak drama-
tyczne rozmowy spiskującej inteligencji u Dostojewskiego — 
dotyczą ewolucji, sensu i kierunku jej przypadkowych mean-
drów: 

Wielki Jnkicizytor ma słuszność organizując społeczeństwo 
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dzieci, którym trzeba kłamać (jest to sen Iwana, rosyjskiego 
inteligenta, o sobie samym jako dyktatorze). Wielki Inkwizytor 
ma swój sekret i swoje ukryte cierpienie: oto, świadomie, z 
litości nad ludźmi, wybrał współpracę z diabłem, ponieważ 
-prawda obiektywna jest po stronie zła. 

Dlaczego prawda „obiektywna", prawda nauki, czyli jedy-
na prawda według Monoda i jego poprzedników nabiera u Do-
stojewskiego rysów diabelskich? Człowiek Spod Podłogi (bo 
tak, na dobry ład, należałoby tłumaczyć Jz podpolja ) 
lej oczywistości naukowców pokazuje język i choć wie, ze 
dwa razy dwa równa się cztery, mówi: a ja nie chcę. Bo rzeczy-
wistość ukazująca się człowiekowi jako konie^nośc jest jezch 
ją osądzać miarami ludzkimi, nie do zaakceptowania Wszyst-
ka buntuje sie w nas przeciwko przemijaniu — jako bólowi — 
i p S ^ ^ c i - S o ć Człowiek Spod Podłogi przedstawia 
siebie jako cynika i egoistę, nie jest nim ^rdzwnuwspólczii-
jący cierpieniom dzieci Iwan Karamazow i jego protest prze-
ciwko dwa razy dwa równa się cztery oznacza to samo, co 
shmne zdanie Iwana o tym, że zwraca bilet wstępu. Nie wy-
Xda p™j tlm żeby było dużo rozwiązań, jeżeli przestajemy 
Zażać wszechświat za dzieło dobr^o Bosa AIbo ^ n s, 
pod podłogą i gryzie się sobie palce ^o zeby ^ L z Z -
ganizować społeczeństwo, trzeba zostać Wielkim Inkwizyto-

^Przypuszczeniu, że nie ma zbyt wielu rozwiązań, jeżeli 
przestajemy uznawać wszechświat za dzieło Pana Boga zadaje 
ednak kłam sam Miłosz. Istnieją jeszcze dwa stanowiska poza 
stanowiskiem „człowieka z podziemia" (bo tak P o ł o ż o n o ten 
tvtuł w wydaniu krajowym) i stanowiskiem Wielkiego In-
kwizytora. Pierwsze z nich jest stanowiskiem Blake a, dru-
gie - samego Miłosza. Blake powiada, że trzeba przenwstawic 
f i ę rozdwojeniu na „kulturę nauki" i „kulturę sztuki . Je-
żeli kłamstwo i szereg społecznych niewygód zaczynają się 
od tego rozdwojenia, to Blake szkicuje swoją wizję czło-
wieczeństwa, którego osiąganie oznacza przekreślanie anty-
nomii nauka-sztuka jako fałszywej. Tak też przedstawia nam 
Blake'a sam Miłosz: 

Blake wyzwala nas z koszmarów, jakimi obdarzyła nas 
Historia. Ustanawia niejako nowy początek i zarazem upra-
womocnia dążenia wszystkich duchów czynnych działających 
po nim. Nie uznany i nieznany, toczył wojnę przeciw ówczes-
nemu światopoglądowi naukowemu, kfóry zmicn.ał człoioieka 
tu rzecz i cyfrę. Wrogami jego byli zarówno Bacon. Locke 
i Newton, jak i Voltaire i Rousseau. W deizmie, racjona-
lizmie, w ..religii naturalnej" nie mniej niż w fałszywym 
bóstwie chrześcijańskich kościołów, rozdawcy nagród i kar 
znalazł tylko zapowiedź udręk i ucisku, kuźnię kajdan dla 

ludzkości. Mickiewicza „czucie i wiara silniej ^L?,°,rZrao 
Niż mędrca szkiełko i oko" wyioodzi się z "^antycznego 
rozłamu na subiektywność i obiektywność: gdyby Blake opo-
wiadał się za czuciem i wiarą, byłby zaledwie jednym z za-
chodnich poetów romantycznych, rozłam ten 
On natomiast z całych sil sprzeciwiał się takiemu rozdwo-
jeniu i jego Wyobraźnia, poprzez którą uczestniczymy w Bos-
kim Człowieczeństwie, miała za zadanie polączyc w jedno, już 
wtedr/ przeciwstawiane sobie, naukę i sztukę (VN, id). 

A jakie jest wyjście Miłosza? Wyjście to polega na przenik-
n i ę c i u sytuacji duchowej współczesności, na jednoczesnym roz-
ważeniu sprzecznych sil targających życiem duchowym jed-
nostki i na odnalezieniu takiej postawy, która zapewni - w 
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warunkach braku ideologiczno-mityczno-basniowego zapału do 
tworzenia wizj i albo do porządkowania ziemskich społe-
czeństw — coś na kształt hierarchii, porządku, sytuacji wyjścio-
wej do „przetrwania" pierwiastków wyzwolicielskich w kulturze. 
Rzeczywistość soołeczna wymyka się naszej kontroli, a bez 
teoretycznej, dalekosiężnej wizji nie potrafimy wykrzesać z 
siebie entuzjazmu dla codziennej, żmudnej drogi przez insty-
tucje. Miłosz raz jeszcze wiąże tę postawę z kryzysem lewicy 
europejskiej w latach trzydziestych: 

Rzeczywistość, aby dawała się uchwycić, wymaga bohaTera, 
ale wymaga też idei porządkującej. Ta nie musi mieszkać w 
głowie pisarza, bo przenika powietrze jego epoki. Wiek dzie-
więtnasty żył jeszcze wielką nadzieją odrodzenia człowieka. 
Nie przypadkiem wspominałem o socjalizmie utopijnym, któ-
rego znaczenie było ogromne. Dzisiejsze idee sprawiedliwości 
społecznej obiecują, co kto chce, tylko nie to, że uciśnieni 
uwolnią się spod władzy ludzi — rzeczy, nie są wiec dosta-
tecznie podniecające i ten ich niedowład warzy to zarodku opi-
sy, jako że te są nierozłączne z poczuciem kierunku, z dąże-
niem. Ukryte prawo zjawisk okazuje się tutaj mocniejsze 
niż życzenia licznych zachodnich zwolenników Rewolucji, któ-
rych zmysł rzeczywistości zdaje się być w zaniku, tak że nie 
mogą zdobyć się nawet na tyle rozeznania co tamci z lat trzy-
dziestych. (ON, 36). 

Tak więc jego rozwiązanie musi być wykonywane poza 
którymkolwiek z kręgów ideologicznych pielgrzymów. Co pra-
wda rysowała się i taka możliwość, na co wskazują uwagi, 
powiedzmy, o okupacyjnych rozmowach z Wyką i z An-
drzejewskim, rozmowach o przyszłym kształcie życia kultural-
nego w powojennej Polsce, rozmowach, w których wyłaniała 
się wizja tego, co trzeba będzie zrobić, by inicjatywa twórców 
mogła się przebić przez struktury przyszłej państwowości. Trzeba 
także wspomnieć o możliwościach konkretnej lokalizacji piel-
grzymich wizji w Wilnie, o całych gronach twórców, myślicieli, 
naukowców, a nawet całkiem bezimiennych przedstawicieli 
kultury polskiej, litewskiej, żydowskiej, tak tu zmieszanych, 
jak w innych wielkich, płodnych ośrodkach mieszania się kultur 
w międzywojennej Europie. Z tych możliwości Miłosz nie sko-
rzystał. Jego wyjście jest wyjściem „lingwistycznym" o tyle, 
że nawet bohater naczelny Ziemi Ulro, Swedenborg. jest uj-
mowany ze stanowiska przypominającego stanowisko Laca-
na — jako ktoś, ko chce ustalać równoległość dwóch „teks-
tów" — tekstu rzeczywistości, świata, historii l tekstu Pisma 
Świętego, jako składnicy prawd objawionych: 

Odtworzenie samych podstaw swedenborgiańskiej myśli 
wymaga wysiłku, bo średniowieczni teologowie, z którymi 
jest spokrewniony, nie są jui czytani. Dwa są dzieła Boga dos-
tępne naszym zmysłom: wszechświat i Pismo Święte czyli 
Objawienie spisane przez ludzi z boskiego natchnienia. (ON 
99). 

Ale zarazem nie jest to ucieczka w gąszcz samego języka, 
w same zabiegi językowe i w stworzenie, na wzór struktura-
listów, swoistego kręgu zamkniętego, systemu odnośników i la-
biryntu znaczeń, zza którego rzeczywistość nie jest już wi-
dzialna. Język, który interesuje Miłosza, to język odpaństwo-
wiony, odetatyzowany i język odsyłający do rzeczywistości. 
Motywem działalności Miłosza jest chęć uratowania czegoś, co 
może się skutkiem naszego stulecia rozpaść, co nawiasem mó-
wiąc Foucault już żegna niczym historyczną przypadłość kul-
tury — indywidualizm aksjologiczny. Wizja historii, jaką ofe-
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ruje Miłosz, emigrant (nie była to emigracja całkowicie do-
browolna, raczej uświadomienie, że powrót do Polski to po-
wrót do kraju, gdzie twórcę czeka milczenie) nie jest wizją 
pogodną, ale jest to wizja, która raczej pomaga, niż skłania 
do rezygnacji: 

... rzekome zakłócenie ładu było pierwszą fazą, wstępem 
do tego, co czatuje na nas dzisiaj, czy chcemy się do tego 
przyznać, czy nie: bo nie pada ofiarą urojeń, kto dopatruje się 
śmiertelnego niebezpieczeństwa dla człowieka w pojawieniu 
się samej idei Państwa jako i pracodawcy i właściciela lu-
dzi, zarówno ich ciał, jak i dusz. Państwo takie musi też być 
właścicielem języka, czyli nadawać słowom takie znacze-
nia, jakie zechce. Gdyż, co przede wszystkim zostało zagro-
żone przez Historię dicudziestego wieku, to utrzymywana 
przez parę mileniów wiara w osobność ludziej drobiny po-
ruszającej się po własnej orbicie. (ON , 166). 

Toteż Miłosz nie zdziwiłby się, słysząc jak Kornhauser ty-
tułuje rozdział swojego tomiku Państwo jest najwybitniejszym 
współczesnym poetą polskim, a przeciwnie, zgodziłby się, że 
to prawda i najwybitniejszy poeta nie byłby z tego powodu 
szczęśliwy. 

Miłosz jest bardzo wyraźnie świadom roli, jaką jego po-
szukiwania, wizje, mistyczne widzenia i racjonalistyczne 
uzasadnienia pełnią w systemie kultury, w świadomości spo-
łecznej Polaków: 

Tak, nie da się zaprzeczyć, władza języka nad nami jest 
wielkim odkryciem naszych czasów. Podobnie umiemy wyra-
zić tyle tylko, na ile język, zawsze historycznie uwarunkowany, 
pozwala. Wiedzą o tym nie tylko poeci, także wielkorządcy, 
którzy zmieniają dla swoich celów sens słów. Ale właśnie 
opór przeciwko temu w imię rzeczywistości przesądza o moim 
ataku na sztukę pisanego słowa. Bo co innego jest zdając sobie 
sprawę z samoczynnych skłonności języka w czymś poza ję-
zykiem widzieć dotukalny i odczuwalny sposób sprawdzania, 
a co innego z rezygnacją powiedzieć, że takiego sprawdzianu 
nie ma. Z pewnością, powołując się na rzeczywistość narażam 
się na wiełe nieporozumień, bo żadne seminarium filozoficzne 
nic wyczerpie zagadnień, jakie nasuwa mimesis. (ON, 167). 

A więc mistyk, metafizyk, romantyk i eseista swobodny, 
poszukujący natchnienia u Swedenborga, Simone Weil, Bla-
ke'a, jest w gruncie rzeczy społecznym lewicowym radykałem 
i realistą? W dodatku optymistycznym? 

To prawda, że zatrudnione miliony przeklinają przeszłość 
i albo nie lubią, albo wręcz nienawidzą teraźniejszości. Nieza-
leżnie jednak od różnych postaci, jakie przybrało uprzemysło-
wienie, wszędzie widzi się obudzone aspiracje jednostki, co 
powinno być zapisane na plus, choć nie iciadomo, jakie będą 
tego następstwa? (ON, 105). 

Myślę, że cechą najbardziej charakterystyczną społecznej 
postawy Miłosza byłby lewicowy indywidualizm, nie anar-
chizujący (wbrew słownictwu przez Miłosza używanemu), lecz 
podporządkowany rygorom pracy nad językiem, kulturą, nad 
wizjami, jakie już do tradycji języka weszły, jakie jeszcze 
wejść mogą. lub jakich odczytanie wymaga jeszcze osobliwych 
zabiegów, które tylko dzięki szczególnym talentom, zwłaszcza 
darowi wyobraźni, odczytane być mogą. Jest trochę tak. że 
niemożność zaistnienia społecznej lewicy, sporadycznie tylko 
jako kolejna „nowa lewica" organizowanej na krótki czas na 
Zachodzie, a w ogóle nie organizowanej u nas, doprowadziła 
do tego. że w kulturze polskiej lewicowość stała się pobudką 

iff 
indywidualistycznych poszukiwań myślowo-językowych. Gdy 
Irzykowski poczciwie ofuknął Stawara i innych prymitywis-
tów demonstrujących grającą szafę dramatu, która z każdej pły-
ty odczytywała tę samą melodię, gdy napisał, że dopóki ludzie 
nie są zrośnięci ze sobą ciałami, dopóty indywidualizm jest je-
dynym wyjściem, a socjalizm bez poszanowania tego indy-
widualizmu nie ma sensu, wyznaczył pewien paradygmat. 
Miłosz w tym paradygmacie mieści się bez reszty. Wypełnił 
go własnym, nader kunsztownie zgromadzonym materiałem, 
własnymi konstrukcjami. Późne eseje są zwieńczeniem zarów-
no całej drogi poetyckiej — której to drogi nie analizowałem 
w niniejszym szkicu — jak i znakiem przechodzenia od U-
mysłu zniewolonego do Modes of Eccentric Vision, od Zdo-
bycia władzy do Doliny Issy. Czy nieuchronność tej drogi jest 
natury jednostkowej i wyznaczona jest upływem jednoskowe-
go czasu, czy też ma charakter ogólniejszy i zależy od sytuacji 
socjopolitycznej wokół artysty, to już pytania, na które nie-
chaj odpowiadają biografowie. 

Sławomir Magala 



Jan Popek Kompozycja, 1965, plórko-tusz barwny, 19,8X14,0 cm. 

KRYSTYNA MAKUŁA-TROCHIMIUK 

List z 1812 roku na moment przed 
narodzeniem Krasińskiego pisany 

Nie mogła skończyć i podpisać się, bo bóle porwały, o 9-tej 

z rana wczoraj porodziła syna zdrowego i mocnego. Mam na-

dzieję, iż będzie dobrym Polakiem i poczciwym człowiekiem... 

tak ojciec kończył list 
przez matkę zaczęty 
na moment przed urodzeniem 
pierwszego z pierwszych 
wielkiego z największych 
tak właśnie w tym kraju 
od lat i od wieków 
kobiety rodzą synów 
chłopców jak oręż 
i chłopców jak perły 
nie kończąc listu haftu 
lub herbaty 
kiedy przyjdzie chwila 
jednają ze światem 
co się w nich poczęło 

bywa że u drzwi białych 
już czeka historia 
a z krwawych prześcieradeł 
ulatuje wysoko 
biała nadziei goląbeczka 
co jej nikt nie widzi 
tylko oczy matek 

Ten chłopiec wakacyjny 

jest lato 
zaraz mi w drzwiach stanie 
wakacyjny chłopiec 
cały zaniesiony wniebogłosy 
cieniutkim śpiewem 
z rumieńcem tajemnic 
dawno odkrytych ameryk 

iff 



wygląda jak panna 
wiotki och tak wiotki 
że chce się go przewiązać wstążką 
albo mu uwić wianek 
z mleczy powojów niezapominajek 
jeszcze świat podgląda 
szkłem powiększającym 
jeszcze się radosnym skowytem zanosi 
wraz ze wszystkimi psami letniej okolicy 
jeszcze mi z rąk wyrywa „Rozprawę o 

metodzie" 
by nią wesprzeć koślawą nogę stołu 
logika 
cóż logika ta koścista pani 
z tym wszystkim na koniec 
siadamy do obiadu 
rzucając się w istną zamieć 
rozmów przyrzeczeń i zaklęć 
jeszcze mu rozczesuję włosy 
oddechem na skroni 
zanim odfrunie od niego dzieciństwo 
tak przed wypuszczeniem ptaka w niebo 
robią sokolnicy 

dedykacja: Pawiowi Krystianowi 

Od okna do okna gdy tęsknię 

kiedy przestanę być twoją księżniczką 
popłynę na wyspy Galapagos 
porządnym żaglowcem 
żagli ma być siedem 
zacznę grać w pokera 
może karta pójdzie 
przestanę się wdzięczyć 
i przebierać w słowach 
nauczę się wreszcie greki i łaciny 
żeby na ciebie się nie oglądając 
sama jedna Wergiliusza 
czytać w oryginale 
zacznę pić i palić 
będę nieostrożna 
zamek kupię w Szkocji 
albo się roztyję 
najpewniej jednak 
znowu spadnę z konia 
to sobie obiecuję 

gdy za tobą tęsknię 
od okna do okna 

jakże ja cię kocham 
boże miłosierny! 

W zameczku myśliwskim 
pewnego wieczoru 

to stało się w chwilę potem 
kiedy spinkę do włosów 
musiałam zgubić w saloniku 
pod Napoleonem cesarzem 
białym z alabastru 
albo przy fortepianie 
nie pamiętam prawie 
od świec zapachu 
od obłoków dymu 
w głowie się zawracało 
tak lilie pachniały 
że ni włosów w supeł związać 
ni spinki znaleźć się nie dało 
a może od etiudy 
co przez okna na oścież 
w mazowieckie pola szła 
wybiegłam w chłód wieczoru 
z miłością w sercu 
z gorączką na czole 
bo mi się zdawało 
że nikogo nie było 
a byliśmy dwoje 
i tak cię pokochałam 

tak mi się stała miłość 

już między nami lata 
biały gołąb smutku 

O damskich spódnicach 
z magazynu mód 

Są tu 
w grenadierskim szyku 
posadzone rzędem 
na ostatni krzyk mody 
zapięte 



walczą tu o swoje 
załatane przedpoludniówki 
z nonszalanckimi po zachodzie słońca 
i te wieczorne przytulne dżersejki 
na jakieś sam na sam 
czy ja wiem 
westchnienie 
a te co tak nagle bez wstydu 
odsłaniają udo 
gwałtownie rozpięte aż do... 
wysokich temperatur 
wrzenia publiczności 
a publiczność na to 
rozluźnia krawaty 
niekiedy spódnicy 
zdarzy się przygoda 
nie jakaś osobliwa 
lecz całkiem zwyczajna 
ot małe rączki się jej chwycą 
osiodłają 
już ona wtedy potulna 
zwyczajna spódnica matczyna 
na otarcie łez kilku 
i zaraz świat nie tak ogromny 
no i nie tak straszny 

• • 

ja pana już nie kocham 
ja byłam tylko za miłość przebrana 
a pan pędził za mną po Europie 
z rzadkim o tej porze roku 
kwiatem heliotropu 
by ukryć mnie zazdrośnie 
w złotej klatce wiersza 
natchnieniem poety 

muzą być 

jest w modzie 
ja byłam tylko za muzę przebrana 
od mojego śmiechu pękały lustra 
w barokowym wnętrzu 

pana wierszy 
od słowa do słowa broczyłam krwią 
a między wierszami 

śniłam 
by chodzić z panem na czułe dalekie spacery 

Krystyna Makuła-Trochimiuk 
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MARIAN RAWIŃSKI 

APOKALIPSA I GROTESKA 
Nad „Szewcami" Stanisława Ignacego Witkiewiczu 

I 

Współczesny odbiór twórczości Witkiewicza bodaj w de-
cydującym stopniu określa jego historiozofia. Katastroficzne 
idee i proroctwa, pierwotnie przyjmowane bez zrozumienia, ni-
czym „głos Kassandry w Pacanowie"! (prawda Iż w niezbyt 
pisarzowi przychylnej aurze plotki i złej legendy), zdają się 
od dobrego ćwierćwiecza objawiać, wedle własnych słów au-
tora. siłę „naboju wysokiej marki eksplozywności" 

Witkacy triumfuje nie tyle może poprzez kreowane dzieło 
literackie, w jego integralności dramaturgicznej i powieścio-
wej ile poprzez zawarte w dziele prognozy i ogólne rozpo-
znanie stanu kultury. Celność .prognoz przydaje autorowi pre-
stiż wizjonera i proroka, tego, który przewidział kres Polski 
-.anacyjnej. zwiastował koszmar ustrojów totalitarnych i za-
kwestionował etnocentryzm europejski w ocenie rodzącej się 
kultury społeczeństw masowych, którego dzieło, co więcej za-
wierać ma innuce najśmielsze futurologiczne scenariusze te 
z Szoku przyszłości Tofflera i Granic wzrostuNasuwa ' się 
więc zasadne w pełni domniemanie — dał mu sugestywny wy -
raz Błoński — iż Witkacy sprawdza się „za często, za dobrze, 
aby całkiem prawdziwe" Krytyk przedstawia szkic typologii 
myślowych, historiozoficznych pokrewieństw systemu autora 
"owych form, odnajduje „trzy apokalipsy w jednej", by z ko-
lei osobliwościami jej konstrukcii intelektualnej objaśnić me-
tnanizm fascynacji: Naprawdę bowiem uzasadnia (Witkacy) 
słuszność swoich poszczególnych opinii autorytetem całości sy-
stemu łub raczej szkoły myślowej, z której zostały zaczerpnię-
te, Związek zaś między tymi opiniami (czyli efekt nieposzlako-
wanego wynikania) osiąga dzięki sprawności w tym, co za 
lingwistami można by nazwać przełączeniem kodu, code — 
switching... 

Wywód czołowego witkacologa, tyle subtelny, co błyskotli-
wy, nie przekonuje w cytowanej konkluzji. Szkoły myślenia 
o kulturze i historii wspójobecne w dziele Witkacego, właściwe 
»m normy aksjologiczne i sposoby argumentowania — metafi-

» K. Puzyna: Witkacy, wstęp do: S. I. Witkiewicz, Dramaty. W a r -
szawa 1972, t. I. s. 45. 

1 W praktyce badawczej utarł się zwyczaj „wysuplywania" , kosz-
t c m t«J integralności, wątków ..autorefleksji literackiej" czy treści 
..światopoglądowych" (por. m. in. prace J. Speiny, B. WoJnowskieJ, K. 
Rudzińskiej, M. Szpakowskiej) . 

' J. Błoński: Witkacy a iwiat zachodni, „Teksty" nr 3/1973. 
4 J. Błoński: Trzy apokalipsy u> jedne), „Twórczość" nr 10 1076. 

s. 65. 
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zyczny, to znów przyrodniczy bądź socjologiczny — nie mają, 
wbrew sugestiom Błońskiego, cechy kodów zamkniętych, w 
pełni autonomicznych. Raczej współtworzą swoisty, względnie 
konkretny styl myślenia i odczuwania przez odwołanie do 
.nadsystemu" dobrze w literackiej tradycji zadomowionego, 
który określić chcemy, za Frakiem Kermode', mianem a-
p o k a l i p t y c z n e g o p a r a d y g m a t u . 

Dzieło Witkacego spełnia wierniej może aniżeli jakiekol-
wiek inne kanon tradycji apokaliptyki, aktualizuje jej zasadni-
cze aspekty emocjonalne i myślowe, składniki konstytutywne 
również dla współczesnej, dwudziestowiecznej apokalipsy; 
wśród nich: konwulsje społeczne i akty terroru, doświadczenie 
dekadencji (wyradzanie się organicznych w obrębie starej kul-
tury wzorów zachowań), wreszcie, co najistotniejsze — poczu-
cie kryzysu, tożsame z przekonaniem o wyróżnionym, rady-
kalnie'przełomowym charakterze czasu: 

Czasy dzisiejsze — to jedna z typowych enuncjacji Witka-
cowskich — w których ściera się dawny świat z przyszłym 
( ) są czasami wyjątkowymi, w których mamy zawarte wszy-
stkie elementy przyszłości, już w ogólnych zarysach zaznaczo-
ne, i całą przeszłość ginącą bezpowrotnie *. , .. 

Kategoria kryzysu porządkuje chaotyczny nadmiar zdarzeń 
współczesnych wedle trójdzielnego schematu tego co przeszłe, 
teraźniejsze i przyszłe. Tłumaczy to jej rolę elementu organi-
zującego nasz wysiłek rozumienia świata i miejsce centralne w 
paradygmacie. Refleksja humanistyczna - autor Niemytych 
dusz nie stanowi w tym względzie e w e n e m e n t u - umieszcza 
wiek dwudziesty w rzędzie największych kryzysów, jako okres 
pSejśda katastroficznego do nowej kultury" (Sorokin), „nad-

c K S g o kresu cywilizacji europejskiej" (Auerbach) czy tez, 
iak chce McLuhan. „interpenetracji galaktycznej". Stąd na-
gminnhf eschatologiczny charakter współczesnych histonozofn 

^ e t S S ^ S o literackie autora N I . 
nasycenia ewoluuje w kierunku coraz doskonalszej rarthrci 
paradygmatu: wypełniania jego ram doświadczeniem dziejącej 
sie historii, konkretem społecznym ł ideowo-politycznym. 

Stronią odeń najwyraźniej wczesne dramaty wyroste .na 
^rphip formistvcznvch pasji autora. Poruszamy się tu w izoio-
S a n ^ ^ m k n X m kVęgu środowiska awanturniczych, aspo-
S h Typów wszelkiego rodzaju. Autorskie określenie tego 
^ Ś w i a t k a , ironicznie typologlzujące, mianenr '^generatow 
dawnego porządku" sugeruje przeciez ważność głębszej, Uoz^ 
ficznej i historiozoficznej motywacji działań Idzie w istoc e 
o l ł W wartości, jaki boleśnie nęka bohaterów, i którego nie 
iest w stanie zaspokoić nowy świat bez transcendencji. 
3 Z tego poziomu motywacji wytyczano trafnie hnie powią-
zań team, Witkacego z t r a d y c j ą modem zmu. P ó ^ l ^ 
wie wielkich indywiduów — obdarzyciell całości , desperacKO 

beznadziejnie ścigający metafizyczną tajemnicę uczucte bez-
pośrednio danej jedności osobowość, cierpią na do e K Uwo^ 
znaną dekadentom młodopolskim pod nazwą d e l l r U m 
t e a t r i c u m , jako „przerost nerwu twórczego, który zwie 

i F Kermode: The Sense of an Endłna. Studłes łn the theory of 
jNew York.̂ 1 m a [ a r S z f c ł c e „ toczne . 

Teatr, Warszawa 1974, s. 113. 
' F. Kermode: op. d t , s. 93—94. passim. 
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się aktorstwem" (Próchno). Co istotne jednak: histrionizmu 
Wltkacowskich bohaterów nie ożywia bunt metafizyczny; ich 
dziwactwa i ekseentryczności nie sytuują się wobec transcen-
dencji, jak wszelki dandyzm8, lecz zastygają w grymas paro-
dystyczno-groteskowy, by wejść z kolei, już na planie artystycz-
nej organizacji dramatu, w układ zależności czvsto — formal-
nej natury. Dramaturg podstępem niejako odzyskuje to, cze-
go odmówił bohaterom, możność kontaktu z Tajemnicą8. Tak, 
paradoksalnie, zachowana zostaje w wymiarze metafizyki wyż-
sza, heroiczna i zarazem historiozoficzna sankcja dandyzmu, 
w je j klasycznym sformułowaniu Baudelaire'owskim: Wyrafi-
nowani wykwintnisie, fircyki, lwy salonowe czy dandysi (...), 
wszyscy ożywieni są tym samym duchem oporu i buntu (...), 
pragną, nazbyt rzadko dzisiaj, zwyciężyć i zniszczyć pospoli-
tość (...). Dandyzm pojawia się przede wszystkim w epokach 
przejściowych, kiedy demokracja nie jest jeszcze wszechwład-
na, zaś arystokracja niezupełnie chwiejna i upodlona (...) jest 
ostatnim błyskiem bohaterstwa w o kresach 
upadk u...10 (Podkr. — M. R.). Teatr „czystej formy' nie jest 
do pomyślenia poza perspektywą katastroficznej historiozofii. 
Mimo to siły sprawcze historii dają o sobie znać pośrednio co 
najwyżej, interweniują zawsze z zewnątrz, spoza sceny, ni-
czym deus ex machina. „Byłym ludziom", i podobnie autoro-
wi Nowych form, jawią się one w postaci całkowicie odrealnio-
nej i odpersonalizowanej, jako s t r a s z l i w a b e s t i a 
a p o k a l i p t y c z n a , beztwarzowy ,.szarv potwór (...) wielo-
mackowa mątwa, pajęcza masa przędząca lepką ciecz, zastyga-
jącą na konających ciałach narodów"... n . 

Europejska i rodzima rzeczywistość międzywojenna nieba-
wem rozerwie „formistyczny kaganiec" (wyrażenie Puzyny): 
wdziera się szeroką falą do powieściowej „literatury nie jako 
sztuki", gdzie „jest jeszcze coś do powiedzenia" i' potem do 
Szewców, osadzając się tu w samym rdzeniu struktury drama-
tu. 

Ustrojowy eksperyment rosyjski, światowy kryzys gospo-
darczy, rosnące w siłę faszyzmy i dyktatury, a na tym tle rów-
nież realia Polski sanacyjnej, z je j poszlachecką i poroman-
tyczną sukcesją — wszystkie te złowieszcze znaki dziejowej a-
rytmii sumują się dla Witkacego w obraz czasu apokalipsy hi-
storii Bo jesteśmy na przełomie nie dlatego, że z powodu bli-
skości tak się nam wydaje, ale naprawdę i to pod każdym 
względem: nie było jeszcze takiej chwili historii ludzkości ja-
ko ważność, poza rewolucją francuską i powstaniem pierwszej 
władzy w totemicznych klanach dawnej dziczy ,s. 

Epoka ostatecznych rozstrzygnięć! (w tym charakterze roz-
poznana), kiedy „wszystko się wali i na nowo przewala de 
fond en comble" 14, zmusza do reorientacji twórczej strategii. 
Estetyczne idee tracą na atrakcyjności („może w ogóle minął 
dla nich ich czas") , s z przyczyn, na które pośrednio zwraca 
uwagę sam Witkiewicz: 

" A. Camus: Eseje, Warszawa 1971, s. 309. 
• Zob. J. Błoński: Znaczenie ł zniekształcenie u> czystej formie S 

[ Witkiewicza, (w: ) „M^lęcznik Literacki" nr 8/1967, tenże: Teatr 
Witfcteicicza: forma formy („Dialog" nr 12/1967). 

10 Ch. Baudelaire: O sztuce. Warszawa 1970, a. 219. 
" S. I. Witkiewicz: Nowe formy w malarstwie, op. cit.. s. 108. 
" S. I. Witkiewicz: Odpowiedź i spowiedź. „Linia" 1931, nr 3, 
" S. I. Witkiewicz: Jedyne wyjicie. Warszawa 1968. nr 57 
" S. T. Witkiewicz: Nienasycenie. Warszawa 1957, t. II. s 98, dal-

sze cytaty w tekście wg tegoż wydania. 
lł Odpowiedź i spowiedź, loc. cit. 



najciekawsze jest — powiada w „Nienasyceniu" powieściopi-
sarz Sturfan Abnol — absolutne (!) niedopasowanie człowieka 
do funkcji istnienia. I to występuje tylko w epokach dekaden-
cji. Tam to widać dopiero metafizyczne prawa bytu w całej ich 
nagiej okropności. (...) Ja chcę zbadać prawa historii świata nie 
tylko tu, ale wszędzie, gdzie są myślące stworzenia (t. I, s. 64; 
podkr. — M. R.). 

Sowa Minerwy, o czym wiemy od Hegla, wylatuje o 
zmierzchu. Schyłek czasu, objawiający się w całej grozie apo-
kaliptyki (poprzez konwulsje, dekadencję oraz kryzysową sy-
tuację przejścia), zdziera z bytu zasłonę i obnaża sens niejaw-
ny historii, je j „prawa ukryte przed wzrokiem profana". Ten 
fakt narzuca poznawczy właśnie priorytet świadomemu pisa-
rzowi, chociaż nie w pozytywistycznym rozumieniu poznania. 
Witkacy, teoretyk rozwoju społecznego, katastrof i sta. staje wo-
bec metafizycznego zagadnienia sensu historii, boryka się z 
problematyką, jaką świadomości nowoczesnej pozostawił po-
kantowski romantyczny historyzm, w systemach „fenomenolo-
gii ducha". 

Zarys podobnego systemu przedstawia węzłowy rozdział 
Niemytych dusz: „Znaczenie indywiduum w rozwoju społecz-
nym...", z tą poprawką, iż samoewoluujący „duch", podmiot 
dziejów,, nosi tu miano „demona gatunku" Przy tym tonacja 
prognoz, silnie emocjonalna, ulega teraz wyciszeniu, znaczą-
co zmienia się ich zawartość treściowa. Katastrofizm, jakby na 
mocy logiki wykładu ustanawiającej prawno-historyczny po-
rządek ducha, wyzbywa się arystokratyczno-estetycznego na-
cechowania. Dla wartości kultury, już nie tych ginących, abso-
lutnych, ale relatywnych, uznanych za cenne społecznie, dla 
nich tedy zagrożenie stwarza nie masa (po Nietzscheańsku de-
monizowana w Nowych formach), lecz władza kapitału na obe-
cnym etapie „fałszywej, zakłamanej demokracji". Sprowokowa-
na oporem kapitalizmu konfrontacja sil zahamować może po-
stęp „ducha", cofając o całe stulecia dorobek cywilizacyjny. 

Katastrofizm Witkacego żywią też obawy innego typu, wia-
zane z kompleksem tematycznym „sprawy polskiej", starej jak 
nasza literatura, zobaczonej wszakże na nowo w „ważnej chwi-
li rozwojowo-zwrotnej" (Narkotyki..., s. 281), pośród kompo-
nentów nowej konfiguracji sił. Idzie o schorzenia i kompleksy 
narosłe z winy szlacheckiej demokracji w psychice narodu, 
osłabiające szanse Polski w grze o przyszłość, w stosunku do 
społeczności, które „wypracowały w mękach twórczych swoje 
kultury, stwarzając podstawy dla samouświadomionej już cy-
wilizacji o tendencji wszechludzkiej..." (Narkotyki..., s. 265). 
Polski temat wkomponowany w globalną historiozoficzną kon-
strukcję, komplikuje ją i wzbogaca nie naruszając wewnętrz-
nej spoistości. Jest bowiem tak. jakby późny witkacowski ka-
tastrofizm podtrzymywany był przez dwoisty ruch interpretacji: 
zorganizowany teologicznie i swoiście eschatologiczny w po-
wszechnodziejowym wymiarze, właściwy „hermeneutyce Boga, 
który nadchodzi, królestwa, które się przybl i ża" " ; i z kolei, 
w przypadku osobliwości naszej historii, zstępujący ku głęb-

i ł Z woli „demona gatunku" totemiczny klan wyłania indywidual-
ną władzę, podstawową figurę ducha, po czym, w następstwie jej faz 
ewolucyjnych (indywidualny potlatch, monarchia absolutna, anonimowa 
władza kapitału) realizuje pełnię własnych możliwości. Już w ."8,a1mo" 
rządzącym się państwie pracy"; zob. S. I. Witkiewicz; Narkotyki — 
Niemyte dusze, Warszawa 1975. s. 244—255. passim; cytaty w tekście wg 

tegoż wydania. , ^ . „ . , . . . 
«» P. Ricour: Egzystencja i hermeneutyka, Warszawa 197o, s. 146. 
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szym uwarstwieniom psychiki w intencji demitologizacji, zde-
maskowania uroszczeń samowiedzy narodowej jako fałszywej 
świadomości. 

Hermeneutyki fenomenologiczna i psychoanalityczna, sta-
tuujące dwa różne porządki myślowe, pozostają z konieczności 
rozdzielone w dyskursywnym wykładzie eseju18. Jedynie za 
-prawą poetyckiej wyobraźni, a więc w dziele artyzmu, prze-
ciwstawne porządki teleologii ducha i archeologii podmiotu 
mogą przenikać się i nakładać na siebie. Tak też dzieje się w 
dramacie Szewcy, najwybitniejszym, i najbardziej polskim, 
spośród scenicznych utworów Stanisława Ignacego Witkiewicza. 

I I 

Osadzenie w historycznym czasie, w realiach Europy i Pol-
ski lat trzydziestych, pozwala odczytywać Szewców jako dra-
mat także polityczny. Za nadrzędny jednak w stosunku do 
wartościowań ściśle politycznych uznać wypadnie zamysł po-
znawczy (i dydaktyczny) unaocznienia „praw bytu", poświad-
czony w podtytule „naukowej sztuki ze śpiewkami". Akcja dzieje 
się w „ostatniej połowie" naszego wieku, w pokryzysowym o-
kresie triumfu faszyzmów. Tytułowe postaci, majster szewski 
Sajetan Tempe oraz dwaj Czeladnicy, reprezentują świat pra-
cy z jego racjami ideowo-moralnymi, którym w teatrze formi-
stycznym odmówiony został walor czynnika dramatotwórczego. 
W tym sensie, ale i w tym wyłącznie, powiedzieć można za 
Ziomkiem, iż sztuka „zaczyna się w momencie, w którym koń-
czy się Nowe Wyzwolenie"lł. Przeciwnikiem szewców jest Ro-
bert Scurvy, wszechwładny „prokurator sądu najwyższego do 
społecznych nieporozumień kapitału z pracą", postać naryso-
wana jaskrawo i dosadnie, ściśle według szablonu, jaki zdra-
dza nazwisko-etykieta (nacechowana też historiozoficz-
nie) Scurvy personifikuje w istocae władzę indywiduum w fa-
zie je j zwyrodnienia, kiedy „kapitalizm (...) zaczął gnić, zjadać 
i gangrenować organizm, który go wydał" f l . 

Protagoniści, na równi odindywidualizowani, mają w „nau-
kowej" sztuce umowny status filozoficzny figur ducha, 1 zresz-
tą świadomi są tej roli. „Stają oto twarzą w twarz", rezonuje 
Sajetan, „przedstawiciele dwóch zasadniczych potęg, reprezen-
tujących dwa nurtujące w każdym gatunku prądy; indywi-
duum i gatunku" (s. 545). Siły i prądy zawsze czynne w hi-
storycznym przebiegu ścierają się od pierwszych scen w total-
nej konfrontacji wartości. W jej polu tematyczno-problemo-
wym rozgrywa się wszystko co ważne w dramacie i co współ-
tworzy jedno fundamentalne zdarzenie: agonię kultury. 

Strategia „sztuki naukowej", zarazem poznawcza i jadowi-
cie demaskatorska, urzeczywistnia się wszelako nie w samym 
fakcie objawienia apokalipsy historii. Realia epoki, nacechowa-
ne katastroficznie, poddane są złożonej formotwórczej operacji 
odpodobnienia. zawieszającej działanie iluzji, uchylającej w in-

" Co uwidacznia dwuczęściowy tytuł 1 takaż kompozycja rozdzia-
łu: Znaczenie indywiduum w rozwoju społecznym i tragedia upośledzo-
nych. 

>• j . Ziomek: Deformacja, rzeczywistość i Szewcy (w: ) Studia o 
Stanisławie Ignacym Witkiewiczu; red. M. Głowiński i J. Sławiński, 
Warszawa 1972, s. 123. 

«• Scurvy w jęz. angielskim znaczy tyle co podły, drański, ale tak-
że: szkorbut, gnilec. 

u S. 1. Witkiewicz: Szewcy (w : ) Dramaty, op. clt, t. II, s. 528; dal-
sze cytaty z Szewców wg tegoż wydania. 
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teresie prawdy motywacje życiowo prawdopodobne. Drama-
turg wznosi mur dystansu między widzem i światem sztuki 
przy użyciu dwojakiego typu „efektów obcości". 

Ogląd historii całościowy podtrzymuje w Szewcach kon-
strukcja metafikcyjna fabuły. Ujawnia ona. w szeregu posu-
nięć otwarcie metajęzykowych, wymiar teatralny zdarzeń i po-

wymyślony, f ikcyjny właśnie charakter. Wspomina 
się więc Witkacego, tego zakopiańskiego zagwazdańca" i oma-
wia „materializm bŁologiczny autora tej sztuki", tenże autor 
rozdziela w polemicznym ferworze uderzenia, zazwyczaj kie-
rowane ad personam (Boy, Chwistek. Słonimski), ale nie o-
szczędzające też „publiczki onej sobaczej", która ..rzyga od tro-
chę przydługich i co mądrzejszych rozmówek" (Dramaty t II 
s. o46). Również obfitość wyrażeń cudzoslowowych. predyiek-
cja do gry literackiej stylizacji — parodii (niżej egzemplifiko-

Sowe j U t W i e i W o d b i o r z e S z e w c ó w jako struktury metatek-

Repertuar środków pisarskich odpodobnienia świata przed-
stawionego w szczególny jednak sposób uprzywilejowuje ży-
wioł komizmu « . Komiczni są bohaterowie, już choćby z uwa-
gi na osobliwą bujność języka, na jego po „szewsku" "gwarowe 
rozpasanie. kompromitujące powagę zapalczywych dysput, sam 
ich przedmiot. Język sztuki zasługuje zresztą na wnikliwsze 
potraktowanie jako jedna z nodstawowych T>»aszczvzn, obok 
akcji, krystalizowania się spoistej stylowej formuły" groteski. 

Komizm postaci uzasadnia się jednak inaczej jeszcze, w 
sposob bardziej merytoryczny. Prokurator i majster szewski 
nie budzą naszego współczucia pomimo osobistych „tragedii", 
z jakimi obnoszą się ostentacyjnie, czy też może z ich powo-
du: są komiczni przez absurdalność losu, przez dramatyczną 
rozbieznosć aspiracji osobniczych, wykształconych w przesz-
łości. oraz funkcji zbiorowego bytowania w dziejach. Mówi 
Księżna Irina: Istnienie jest potworne (...) Tylko fikcje małego 
wycinka społecznego bytu naszego gatunku stworzyły fikcje 
sensu całości bytu (Dramaty, t. II, s. 556). 

Tak więc z ponadjednostkowej perspektywy celów ducha 
(..demona gatunku") paradygmatyczne zdarzenie w dramacie 
wydać się musi nietragiczne zgoła: „ostatnie podrygi indywi-
duum są czystą komedią", co powtarzał Witkiewicz wielokrot-
nie. i nie tylko Drzez usta bohaterów. Ale też nie jest to w 
Szewcach perspektywa wyłączna. Nałożony zostaje na nią, ja-
ko artystycznie równoważny, punkt widzenia przeciwstawny, 
uznający zagrożone, osobowościowe (metafizyczne) wartości za 
bezcenne. Ow pogląd nakazuje, czy wręcz narzuca, szczegól-
niejszą problematyzację komizmu Witkacowskiego. która naj-
lapidarniej wykładałaby się w takim oto paradoksie Diirren-
matta: Najgorszy obrót, jaki może przybrać historia, to zwrot 
w stronę komedii 

Jest tak bowiem, jakby na odbiór dramatu sumowały się 
składniki uczuć zasadniczo antytetyczne: przerażenie i śmiech, 
groza i komizm, okropność i rozbawienie. Wszystkie one zbie-
gają się w najgłębiej ambiwalentnym doświadczeniu, w gro-
teskowości. jeśli istotę je j definiować, za Kayserem, jako ..die 
yerfremdete Welt", świat znajomy, który nagle „stał się obcy" 

Słuszne jest postrzeżcnie Ziomka, chociaż marginalne w Jego 
rozważaniach, iż komizm „w Szewcach Jest środkiem stosowanym tak 
rozrzutnie, ze aż demonstracyjnie"; zob. Deformacja.... op. cit., s. 118. 

" F. DOrrenmatt: Koru>aiania dramaturgiczne na temat Ana-
baptystów?" (w:) Teatr, Warszawa 1972. s. 549. 
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przez działanie ..das Es", siły niepojętej, nieludzkiego ducha « . 
Groteskowość, „najaktywniejsza kategoria współczesnej 

s z t u k i " w y d a j e się jedynie trafnym określeniem specyfiki 
artyzmu Szewców, komedii o śmierci „indywiduum", człowie-
ka metafizycznego — formy komedii jako teatru świata. 

Artystycznie wyrafinowany kształt groteski stopniowo 
wszakże dopiero krystalizuje się na terenie akcji, której bieg 
kierunkują „metafizyczne prawa" historii. Tradycyjne reguły 
„budowy" dramatu zaledwie dają się rozpoznać w nieoczeki-
wanie nowym użyciu, w funkcji instrumentu „dramatyzacji" 
procesu rozwoju społecznego. Stąd tak ważna, Kompozycyjn.e 
kluczowa rola przewrotów. 

Ekspozycja aktu pierwszego identyfikuje w kapitalizmie 
(już zdegenerowanym. „nowotworowym") sprawcę totalnej de-
zintegracji kultury: samym zaś obrazem zantagonizowanych 
stosunków i atmosferą duchowej anarchii, stwarza sugestię 
nieuchronności przemian, jakby przygotowuje gwałtowną kul-
minację finału aktu. Mimo to przewrót faszystowski z niejakim 
trudem zdobywa nasz kredyt swą teatralnie prymitywną reto-
ryką: 

Oto „Dziarscy Chłopcy" — oto Józek Tampe, sijn obecnego 
tu Sajetana. Teraz nastąpi tak zwana „skrócona scenka repre-
zentacyjna" — my nie mamy czasu na długie procesy, że tak 
pouiem, naturalne (Dramaty, II. s. 534). 

Sytuacja aktu następnego, przejrzysta politycznie, jest też 
w pełni wyklarowana pod względem układu sił historiotwór-
czych. Protagoniści dramatu historii, indywiduum i gatunek, 
staja w osobach Scurvy'ego i Sajetana w szranki decydującej 
już rozgrywki. Przedmiot wielkiej światopoglądowej dysputy 
stanowi idea, która zawładnęła z siłą obsesji wyobraźnią auto-
ra Niemytych dusz: idzie o zadekretowanie rewolucji, w trybie 
odgórnych, dobrowolnych posunięć rządzącej elity. Czyn po-
dobny, bohaterski sam przez się, dowodziłby też dalekowzrocz-
ności rządzących w zgodnej opinii Witkacego i Sajetana: Taż 
to, panie — perswaduje majster — byłby makiawełizm wyż-
szej sorty, i to w imię najwyższego ideału, całej ludzkości 
(Dramaty, II, s. 544). 

Fiasko perswazji przygotowuje wybuchowe rozstrzygnięcie, 
0 katastrofalnych następstwach: szewską rewolucję. Wspaniały 
fmal aktu ma wszelako własny, utajony mechanizm napędowy, 
godny wydarzenia tej rangi. Majster i Czeladnicy rytmizują 
pracę coraz bardziej „wariacką" quasi — poetyckimi improwi-
zacjami, składają w euforii rymy przedrzeźniające wieszczów, 
np. autora Psalmów przyszłości: 

Sa jetan: 
Kuj! Wal! Ręce się palą — flaków nie wystarczy, rżnij, smaruj 
1 pal. potem się chical, póki nie wbiją na pal. Ciągle te soba-
cze wieszcze rymy — psiakrew! 

(...) 
Rut jako absolut (z nieprawidłowym akcentem na ostatnią 
zgłoskę). Czy rozumiecie tej chwili cud? To wielki symbol jest 
but-przekory wszelkich złud! 

Parodiują także jasełkowe motywy ograne w epigońskiej dra-
maturgii, zwłaszcza postmłodopolskiej: 

" W. Kayser: Próba okreilenia istoty groteskowości (w: ) „Pamięt-
nik Literacki", z. 4 1979 

" Jean Onimus: Groteskowoić a doświadczenie iwiadomoici. ibid., 
321. 
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I Czeladnik: 
(...) Szczęścia idzie z jłaków własnych tajny nurt — idzie jurt. 
Ręczna buciornia walki jak piekło, co wszystko już z nas xcy-
wleklo — a nie nastarczy butów dła całego świata na hurt — 
nędzny wiersz — ale nie o to chodzi: but się rodzi, but się ro-
dził! 

Frenezja „pracy w sobie", rytmizowanej „wieszczymi" im-
prowizacjami szewców, to scena o dużym dramatycznym na-
pięciu i niezwykłym zgęszczeniu znaczeń. Można i chyba na-
leży ją sytuować w podwójnej opozycji. Symbolicznej naj-
pierw, do narodowego czynu jako wielkiego tematu polskiej 
literatury, od romantyków, po epigonów Wyspiańskiego. Gro-
teskowy szał twórczy obnaża pustkę rodzimej mitologii czynu 
samą już siłą prześmiewczej gry parodii — stylizacji. Zauwa-
żyć trzeba, iż stylizacja, zwłaszcza w swej odmianie najbar-
dziej wyrazistej, jaką jest parodia, z istoty swojej doskonale 
sankcjonuje proceder demaskatorski: Stylizacja zmusza cudzy 
przedmiotowy zamysł (...) do służenia swoim własnym celom, 
tj. swoim nowym zamysłom. (...) Dła stylizatora istotny jest 
zespół chwytów cudzej mowy właśnie jako wyraz szczególnego 
punktu widzenia. Dlatego pewien reifikujący cień pada na sam 
ów punkt widzenia i dzięki temu staje się on umowny u. „Cudzej 
mowie" tradycji wieszczej Witkacy nie daje wiary z przyczyn 
nader istotnych, explicite wyłożonych czytelnikom Niemytych 
dusz. w partiach psychoanalitycznych eseju. Idzie o grzech 
pierworodny szlacheckiej demokracji („tej ohydnej hybrydy in-
stytucyjnej"), który miał zaciążyć na wszystkich późniejszych 
artykulacjach „osławionego polskiego indywidualizmu", nie-
ustannie odwartościowując, aż po okres współczesny, „kwes-
tię i atmosferę wielkich czynów" t T . 

Właśnie potencjał konotacyjny symboliki czynu uzasadnia 
politycznie aktualizującą interpretację finału aktu: pozwala 
go sytuować w opozycji ideowo-moralnej do sanacji, która dla 
celów państwowej pedagogii zmęłla romantyczną mitologię na 
propagandowy miał. Szewska rewolucja triumfuje zatem dzię-
ki przywołaniu żywych w naszej tradycji kulturalnej sym-
boli i treści poetyckich (mitologia czynu, „sobacze wieszcze ry-
my"), a z kolei sama historia zachowuje konsekwentnie wy-
miar fikcji teatralnej: spełnia się jako parodia dramideł z „po-
wyspiańskich gmachów", szczególnie Witkacemu nienawis-
tych, sądząc po diatrybach Sajetana i księżnej Iriny — z ich 
symboliką czynu i frazeologią o nowej erze: 

Scurvy z naciskiem: 
„(...) To nowa epoka jakaś się zaczyna czy co u diabła stare-
go?!" 

Z tanimi efektami feerii: 

Księżna : 
„Skąd, u cholery, czerwony blask?" 

Wraz z upadkiem dyktatury ostatecznie wygasa moc wartoś-
ciotwórcza jednostki; indywiduum „uszewcza się" jak młodzi 

" M. Bachtln: Problemu poetyki Dostojewskiego, Warszawa 1970. 
S. 287. t 

«* Znaczenie indywiduum..., op. cit., s. 266. 
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bojówkarze z Józkiem Tempe, bądź też, w osobie Scurvy'ego 
traci razem z władzą wszelkie ludzkie przymioty: zamienia się 
niemal dosłownie, w psa, żywą ilustrację ogromu spustoszeń,' 
jakie w osobowości prokuratora poczyniło animalne poddanie 
się urokowi księżny Iriny Wsiewołodowny Zbereźnickiej-Pod-
berezkiej, „bardzo pięknej szatynki, niezwykle milej i ponęt-
nej". Księżna, jak wszystkie demoniczne kobiety — modliszki 
w teatrze Witkiewicza, uosabia mechanizmy i racje porządku 
natury, gatunku. 

Dla szewców z kolei, zwłaszcza dla Sajetana, człowieka idei 
władza okazuje się potrzaskiem, przynosi bowiem odkrycie,' 
iź „te tak zwane wielkie idee społeczne" redukują się w isto-
cie do „troski o dostateczne warunki materialne dla każdego" 
i w momencie ich urzeczywistnienia tracą pozory wyższych 
sankcji, przestają po prostu być ideami. 

Ostatnim szańcem indywidualizmu jaki pada pod na-
porem sił społeczno-gatunkowych jest polska tradycja kultu-
ralna, a dokładniej spuścizna szlachecko-rom antyczno-narodo-
wa. Trwa ona zresztą jedynie siłą bezwładu, w stanie posia-
dania żałośnie okrojonym do napuszenia się chłopsko-sarmac-
kiego. Odczytywana jest innymi słowy, w myśl wskazań her-
meneutyki psychoanalitycznej, jako wyraz schorzeń narodowei 
psychiki, nawarstwionych kompleksów. Pokazuje to akt I I I 
Szewców, gdzie też definitywnie rozwiązuje się nie tyle węzeł 
akcji, jak każe retoryka kompozycji, co „węzłowisko upoś-
ledzenia" (kompleks w transkrypcji Witkacowskiej). Akt ten 
nie przypadkiem parodiuje Wesele: powtarza i karykaturalnie 
wyjaskrawia chwyt najazdu na miejsce akcji „duchów naro-
dowych", obalający czasową przegrodę między tym co przeszłe 
i teraźniejsze. Warsztat szewski przedstawia pobojowisko re-
wolucji, po którym paradują „osoby dramatu". 

Upiory przeszłości najpierw: kosynierzy z bosą dziewką 
i chochołem „samego pana Wyspiańskiego", oraz wódz Dziars-
kich Chłopców, Gnębom Puczymorda, „potworna foka z wą-
sami »ślachcickimic, jak wiechcie"; przedstawia on, sądząc z 
wyglądu i zwłaszcza ze sposobu autoprezentacji szopkowej f i -
gury, szyderczy wizerunek polskiego arystokraty, czy też może 
..półarystokraty, co się z niczego już wypucza" (II, 526): 

Kołpak z piórem, karabela — 
To każdego onieśmiela. 
A buciska te czerwone, 
Oczy straszne, wywalone, 
(robi miny okrutne). 

(II, 586) 

Duchy narodowe, wizerunek zaprzepaszczonych przez szla-
chetczyznę wartości polskiego indywidualizmu, odarte zostały 
2 majestatu i grozy. Miejsce patosu zajęła vis comica, praw-
dziwie plebejska w znakomitym epizodzie z kmiotkami, scenie 
niewiele mającej równych w polskiej dramaturgii pod wzglę-
dem siły mitoburczej, a której humor wiedzie się bodaj w 
prostej linii z tradycji intermediów i sowizdrzalskich komedii 
mięsopustnych. 

Nie tak już żywiołowo komiczne są z jawy przyszłości. 
Straszliwy Hiper-Robociarz, „nadrewolucjonista" na ołowia-
nych koturnach uzbrojony w bombę-termos i colta, to gro-
teskowy konterfekt terrorysty w stylu jakiegoś bojowca PPS — 
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postać z minionej epoki ..zamachów bombowych" i, jak wszy-
stkie „osoby dramatu", o literackim rodowodzie (wzięta może 
z Dziejów jednego pocisku Struga). Księżna w nowym wciele-
niu nietoperza-wampira stworzona została wedle wypróbowa-
nej w Weselu metody: uosabia na wesoło, karykaturując wy -
obrażenia secesji, to. co się gra w duszy mężczyzn w czasach 
gdy brak idei, „nuda" i „nuda coraz gorsza" jest wspólną u-
dręką zwyciężonych i zwycięzców, a wszystkich ich podporząd-
kowuje władzy kobiecej. W finale erotyczny „czar" powala do 
stóp księżnej cała męska zbiorowość wyjąwszy kastrata Hiper-
-Robociarza. Chochoł nawet zrzuca słomianą powłokę martwicy 
traci wymiar wieszczy i staje się „zwyczajnym bubkiem". z-
niewolonym, jak wszyscy, przez czar kobiety wywindowanej 
na piedestał — w jednej postaci „Besti i" i „Oblubienicy" a-
pokaliptycznej. 

Spektakularna przemiana Chochoła, szyderczo statuuje, 
wespół z innymi „Wyspiańskimi" epizodami, pewien szczegól-
ny wymiar klęski indywidualizmu polskiego: oznacza po pros-
tu ostateczną likwidację poszlacheckiej, romantyczno-narodo-
we j puścizny poprzez groteskowy, i arcykomiczny w takim u-
życiu, efekt odreagowania kompleksów. 

Antyutopia końcowych partii tchnie mizoginizmem przeło-
mu wieków, modernistycznych wyobrażeń kobiety-wampira 
(co tłumaczy nietoperzy strój księżnej). Ów motyw wiązano 
niekiedy, za Nitzschem. z postawą antymieszczańską w znak 
krytyki kultury, i właśnie te krytyczne echa pobrzmiewają w 
zakończeniu, echa Próchna np.: „Kobiety stawały się zawsze 
potężne wtedy, gdy idee się kurczyły i zastygały w doktryny. 
Dla czasów i ludzi żywych mają one tylko wartość markieta-
nek na postoju n o c n y m " Z tym wszystkim chocholi koro-
wód pełzaków wokół zwycięskiej kobiety, „symbolu wszech-
matry — czyli raczej suprąpanbabojarchatu", zachowuje istot-
ną dla ..naukowej sztuki" wartość figury ducha: oznacza DO 
prostu, w obrębie samowdrożonego ruchu, powrót po spiral-
nym okręgu do pierwotnej jedni — co też doskonale pojmuje 
Sajetan, i wyjaśnia „publiczce onej sobaczej" w bełkotliwym 
wykładzie przedśmiertnym: 
Bo kankry jesteśmy wszyscy na ciele społeczności, to jej przej-
ściowej jazie od rozdrobnionej, sproszkowanej wielkości do 
prawdziwego społecznego continuum, w którym zlewają się 
pojedyncze wrzody indywiduów w jedną wielką „plaąue mu-
qucuse" absolutnej doskonałości wszechogólnego organizmu. 
Wrzody bolą i cierpią — to jest ich zawód poniekąd — niech 
tam! Plaka będzie już tylko rozkosznie swędzić, aż się zagoi. 
Nicość! (II, 586). 

Apokaliptyka finalnych scen nie modyfikuje przyszłościo-
wych wizj i z poprzednich utworów pisarza, jeśli nawet zaost-
rza groteskowo kontury. Ma za to nieporównanie bardziej roz-
legły potencjał symbolizacji. i przezeń zdaje się nicować sens 
swoiście soteriologiczny, w jaki romantyzm, a wcześniej lite-
ratura chrześcijańska, wyposażyły motywy tęsknoty za matką, 
oraz pożądania k o b i e t y W y r a ź n i e j też objawia funkcję dia-
gnostyczną, dzięki zakorzenieniu Katastrofizmu na rodzimym 
gruncie tradycji. 

Domena śmiechu, a raczej „śmiechu formy", nie mniej może 
istotną od akcji, jest język Szewców. Kategoria groteski sta-

» W. Berent: Próchno. 
*• Meyer H. Abrams: Formy wyobraźni romantyczne) (w: ) „Pa-

miętnik Literacki" z. 3/1978, s. 225—8. 
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nowi tu wypadkową całego szeregu chwytów współtworzących 
stylistyczny fenomen b o g a c t w a , będącego zresztą udzia-
łem całej twórczości Witkiewicza, którą nie bez racji zestawiono 
na planie językowym z dziełem Rabelais'go J0. 

W ostatnim utworze owa estetyka osiąga stopień natężenia 
niespotykany wcześniej, co nadaje językowi uprzywilejowany 
status partnerstwa w grze. Przedmiot gry: agonia kultury, nie 
tylko takie partnerstwo uzasadnia, ale i motywuje zjawisko 
nadmiaru zużyciem się podstawowego narzędzia duchowej ko-
munikacji jednostek oraz twórczości artystycznej, jakim jest 
słowo. Godzi się w tym miejscu podkreślić, iż współczesna sy-
tuacja mowy stale zaprząta uwagę autora Nowych form, jest 
integralnym wątkiem jego teorii kultury, ujmowanym w per-
spektywie bliskiej stanowisku fenomenologii religii" Rozmyśla 
bohater Nienasycenia: Dawniej słowo było na froncie, a dziś? 
(...)Przestało być twórcze: wlecze się za życiem społecznym, jak 
tabor za zwycięskim wojskiem. Przeżuwa zaledwie materiał 
ale nie stwarza nowego. (III, 99) 

Twórcze słowo kultur archaicznych i religijnych, czerpią-
ce z..natury pełnej sił" (jeszcze nie poddanej jarzmu nauki) 
..groźne i piękne znaczenie nie dających się zgłębić tajemnic" , ł . 
słowo zatem — by posłużyć się językiem Eliadego — przyna-
leżne sacrum i „hierofaniom", przeciwstawia Witkiewicz dzi-
siejszej mowie, mówionej lecz nie mówiącej, bo nie tylko 
wtórnej w stosunku do tej kultury, jaka tworzy się „ w innej 
kondygnacji wartości, świadomie czysto społeczno-ekonomicz-
nych"M , ale, co gorsza, odartej ze wszystkich znaków Tajem-
nicy, zubożałej o sakralny wymiar. Toteż postaci Witkacowskie. 
owi „rozdwojeńcy" stojący „ w punkcie przecięcia sprzecznych 
sił przeszłości i przyszłości", cierpią z powodu niemożności 
wyrażenia ludzkich osobowościowych przeżyć, jedynie waż-
nych w ich istnieniu indywiduów: 

Sens w znaczeniu pozytywnym — wyznaje Cenezyp Ka-
pen — jest bezsilny — t r z e b a b r e d z i ć a b y w y r a -
z i ć b e z p o ś r e d n i o m e t a f i z y c z n ą d z i w n o ś ć 
b y t u i j e j p o c h o d n e (...) Durnie mówią wtedy o niezro-
zumialstwie *3. (podkreśl. — M. R.). 

Dylemat niemocy słowa, podnoszony w trybie autorefleksji 
przez powieściopisarza i teoretyka sztuki, w Szewcach jawi się 
prekursorsko jako „poważne wyzwanie retoryczne"*4, a więc w 
kształcie i funkcji jakie z czasem dopiero nadać mu miała 
dramaturgia absurdu. Stylistyczny nadmiar jest rodzajem 
słownego autoszyderstwa: osłabia bądź nawet zawiesza (w ak-
cie trzecim) użycie słowa jako przekaźnika „sensu w znacze-
niu pozytywnym", aby ukazać, zwyczajem rozpowszechnionym 
dzisiaj, „beznadziejność posługiwania się językiem w próbie 
uporania się z poważnymi ludzkimi problemami" 

M. Głowiński: Witkacy jako pantagruelista (w: ) Studia, op. c l t 
" Nowe formy to malarstwie, cyt. w y d , s. 105. 
** Nienasycenie, cyt. wyd., t. II, s. 98. 
» Ibid. 
u Stephen M. Halloran: Język i absurd (w: ) „Pamiętnik Litera-

cki" z. 4/1979. 
» S. M. Halloran, ibid. s. 332. 

Autor studium o pantagruelizmie WUkacego widzi w Jego estetyce ob-
fitości wyraz zaufania pisarza do Języka: Witkiewicz — tak jak Rabe-
lais — językowi w zasadzie ufa, w kaidym razie o tyle, że wydaje mu 
się on materią plastyczną, z której wszystko mołna ulepić floc. clt. 6. 
72). Temu uzasadnieniu Witkacowskie) intensywności stylu przeczy sam 
Witkiewicz w swoich wypowiedziach o stanie mowy oraz w praktyce 
literackiej, zwłaszcza dramatopisarskiej. 
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Rzecz ma się tak w Szeiccach jakby nietwórcze, nieadekwat-
ne słowo „rozwydrzyło się", uległo chorobliwemu rozmnoże-
niu, niczym komórka rakowa, .powodując rozpad językowej 
tkanki. Jakoż niespożytą inwencją autora sztuki w zakresie tro-
pow i różnego typu leksykalnych nagromadzeń — nowotwo-
ry, wyrażenie obcojęzyczne, swobodne spolszczenia, archaizmy, 
zbitki słowne — rządzi metodyczna przesłanka o charakterze 
destruktywnym: rozbicie reguł wyznaczających hierarchię 
słow i ich wzajemne relacje. Dobitnie ukazują działanie tej 
przesłanki zderzenia słów ze skrajnie odległych sfer leksykal-
nych, które praktyka ogólnojęzykowa rozdzieliła jako „niską" 
i „wysoką": „zadek Transcendentalny" „butowy prabyt" 
„duch z byczego surowca", „duchowa kaczanowata dra-
gn , „zawomitowane astralnie buciory", „metafizyczna prosty-
tuta", ..metapsychiczne cielątko boże" etc. Ale anarchią objęte 
również zostają wyższe szczeble organizacji języka. 

Wypowiedzi postaci stanowią szokujący przekładaniec idio-
mów i stylów, a już najosobliwiej prezentują się kwestie szew-
ców. Mieszają one, nierzadko w jednym zdaniu, żargon lewicy 
komunistycznej (omal nie w typie agit — propu) z polszczyz-
ną XVII-wieczną. jak w poniższym opisie sytuacji społeczno-
-dziejowej: 

Sajełan: 

Kona ona ludzkość pod gniotem cielska gnijącego, złośli-
wego nowoticora kapitału. na którym, nikiej putryfacyjne 
owe bąble, faszystowskie rządy powstają i pękają, puszczając 
smrodliwe gazy zagnitej w sobie, w sosie własnym, bezosobo-
wej ciżby ludziej. (II, 514) 

Nacechowanie tak szczególne wypowiedzi wynika zapew-
ne z potrzeby zaszczepienia katastrofizmu, m.in. poorzez me-
dium języka, na pniu tradycji rodzimej kultury. Toteż majster 
trwa uparcie, wbrew ostrym napomnieniom, przy swoim „soba-
czym z chłopska staropolsko-proroczym napuszonym spo-
sobie gadania" (II. 565). Uniezwykla go zresztą ponad wszelką 
rozsądną miarę, rzecz jasna przy dzielnym wsparciu Czelad-
ników, dialektyzmami i gwarą środowiskową, „wieszczą" erup-
cją poligloty (wyrażenia angielskie, francuskie, niemieckie, ro-
syjskie), dając na przyprawę arcywymyślne wyzwiska, złorze-
czenia i przekleństwa: „sturba ich suka malowana, dziamdzia 
ich szać zaprzała); „wciórności do mogilnego kubła"; „dziam-
dzia jego zafatrany glamzdoń"; „ty wandryga, ty chałapudro, 
ty skierdaszony wądrołaju, ty chliporzygu odwantroniony"... 
etc. etc. Ta ostatnia, specjalnie „szewska" ingrediencja jest 
szczególnie istotna jako wyraz „niedopasowania człowieka do 
funkcji istnienia"; sygnalizując okropność praw bytu tworzy 
sferę pseudosakry. Jej działanie intensyfikują liczne monologi, 
utrzymane na granicy bełkotu, i osuwające się ku końcowi a-
kcji do poziomu bredni. 

Trzeba bredzić — o czym wiemy od Abnola-Witkacego — 
aby wyrazić bezpośrednio metafizyczną dziwność bytu i jej 
pochodne. Gwałtowne zderzenia różnych stylów i idiomów 
burzą nieuchronnie ich systemową integralność, dopełnia zaś 
dzieła zniszczenia parodia, jak w wypadku „wieszczych ry-
mów" czy śpiewek. Na rumowisku kulturalnych wiązań języ-
ka podległych regułom stylowych podziałów i hierarchii ostaie 
się jedno tylko prawo: totalnego zrównania słów w odrębnym 
artystycznym porządku dramatu, prawo groteski. Znosi ono 
tradycyjne funkcje języka postaci, podobnie jak na terenie 
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akcji pozwalało uchylić motywację życiową działań a sym-
boliczną uczynić przedmiotem trawestacji, szyderstwa, parodii. 
Formuła groteski ustanawia dla słowa i fabuły zakres autono-
mii estetycznej dostatecznie wielki, by autor Szewców mógł 
swobodnie i do woli operować kulturalnym cudzysłowem. 
Czyż zresztą nie w ten sposób, „sztuczny" i jawnie fikcyjny, 
istnieć może dramat prezentujący proces historii w perspekty-
wie kresu kultury? W samym wszakże sposobie istnienia chcą 
być Szewcy — na przekór poniekąd aspiracjom „naukowym" — 
t y l k o teatrem, niczym innym jak sceniczną metaforą czy 
przypowieścią, i ten atrybut czyni ich sztuką bliską dzisiej-
szemu odbiorcy. Celem utworu, utajonym w śmiechu formy, 
jest to, by postawić widza w obliczu groźnych przejawów rze-
czywistości i obarczyć za nie odpowiedzialnością. 

Zamysł taki ujawnia przekornie, w chwili „nagłego jak 
piorun spadnięcia żelaznej kurtyny": Glos straszliwy: 

Trzeba mieć duży takt, 
By skończyć trzeci akt. 
To nie złudzenie — to fakt. 

(II, 592) 
Marian Rowiński 



BOHDAN KROLIKOWSKI 

PREHISTORIA 
Lata wczesnego dzieciństwa Teodor wspominał często i od 

dawna, szukając w nich właściwie nie siebie, cztero- czy pię-
cioletniego brzdąca, lecz Ojca. Od lat już. w rozmowach z Mat-
ką, dochodził do wniosku, że niektóre szczegóły z tych czasów 
pamięta lepiej od niej, wyraźniej. Że przypomina fakty przez 
Matkę zapomniane. 

Wspomnienia o Ojcu rozpoczynał zwykle od końca. Od roz-
stania w noc wrześniową. Ale tu nie było właściwie żadnego 
obrazu. Ciemność, głosy, dźwięki. Poszczególne słowa. Sięgając 
wstecz, przywoływał kilka scen z Września, ale najbardziej 
wyraźnie widział ostatnie przedwojenne spacery. Jakieś nie-
dzielne letnie wyprawy całą rodziną, z siostrzyczką w wózku, 
za miasto, w zboża, między trawy. Jedzenie kupionych po dro-
dze czereśni. Robienie fotografii. 

I jeszcze spacery z Ojcem po mieście. Jeden z nich późną 
wiosną, pod wieczór. Wybrali się na przedmieście. W stronę 
koszar. Pewnie gadali — jak zwykle — o wojsku, o mundu-
rach. W czasie powrotnej drogi trochę zmokli, bo zaczynał pa-
dać ciepły deszcz. 

Wracając spotkali dwu żołnierzy, biegnących szybko w 
stronę bramy koszar. Może wracających z przepustki? Ich ob-
raz utrwalił się w pamięci Teodora jak kolorowa fotografia. 
Dwu młodych chłopców (wtedy byli dla niego po prostu doro-
śli) w wyjściowych mundurach: sztywne rogatywki, czarne, 
błyszczące w świetle latarń, daszki, granatowe otoki, kurtki ź 
wysokimi kołnierzami, granatowe patki, zygzaki srebrnych wę-
żyków, bryczesy, owijacze. czarne trzewiki. 

Na suknie ich mundurów deszcz zostawił ciemniejsze pla-
my. Zdaje się Teodorowi, że czuje jeszcze zapach tego deszczu 
i mokrego, żołnierskiego sukna. Ciepło ojcowskiej dłoni. 

I wreszcie powrót z defilady. Jedynej, jaką oglądał w Za-
mościu, na Trzeciego Maja. O samej defiladzie wspominał o-
sobno. oddzielał w pamięci to, co dotyczyło Ojca. W czasie de-
filady wpadło mu coś do oka. Pamięta, że Ojciec rogiem chu-
steczki próbował to coś wyjąć. Potem wracali we dwu. W ciep-
łe majowe południe. Zaczął padać deszcz. Ciepły. Niegroźny. 
Pachnący latem. 

Myśląc o swoim dziecinnym pokoju, dostrzegał w przywo-
ływanych z pamięci obrazach sylwetkę Ojca. Zamgloną. Z nie-
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wyraźną twarzą, której rysy przechowały już tylko fotografie. 
Słyszał ojcowski śmiech. Poszczególne słowa. O Polsce, o tam-
tej wojnie, o ułanach. Widział Ojca schylonego nad kolumną 
ołowianych żołnierzy, nad blaszaną armatką, do której Teodor 
zaprzęgał małego drewnianego konika „szpaka" (znał się już 
wtedy na końskich maściach, jak i na żołnierskich otokach). 
Słyszał żartobliwe protesty: „Jak to! Kawaleryjski koń przy 
armacie?" 

Pamięta też Ojca śpiewającego w tym jego dziecinnym po-
koju. Jakieś żołnierskie piosenki. Niektóre z nich utrwalił so-
bie już później. Z innych pamięta tylko fragmenty, oderwane 
słowa: „ A maszynka polkę gra, tratata tratata...", „Jedzie, je-
dzie Zyd ubogi, siana nie ma, owies drogi..." Śpiewał mu jesz-
cze Ojciec o ułanie, co to na wojence spada z konia, a co ni-
by ma tak ładnie wyglądać, o ułanach malowanych. A najczę-
ściej o strzelcach, którym trąbka dawała sygnały do boju. 

Tak się zresztą utarło, że był to tylko pokój do zabawy. Na 
dzień królestwo ołowianych żołnierzyków, klocków, zwierząt 
używanych do imaginacyjnych polowań, książek z obrazkami. 
Stało tam — co prawda — jego łóżeczko, żelazne, białe, z siat-
ką, ale na noc wnoszono je do sąsiedniego pokoju. Do sypialni 
rodziców. Zwyczaj ten wziął się stąd, że pierwszej zaraz nocy 
w nowym pokoju Teodor miał okropny sen. 

Śniła mu się ogromna, bardzo zielona żaba. z wielkimi wy-
łupiastymi oczyma. Miała chyba wobec niego jakieś niejasne 
zamiary, bo narobił krzyku. Zawsze był nerwowym dzieckiem. 
Przyszli rodzice. Uspokoili. Przenieśli do swego pokoju. Potem 
już tak było codziennie. Rano wynoszono łóżeczko do dziecin-
nego. Wieczorem wstawiano do sypialni. Teodor nie chciał spać 
u siebie. Bał się ciemnego pokoju. 

Toruń Teodor zapamiętał wyraźnie. Było to właściwie pier-
wsze miasto jego dzieciństwa, bo Wilno, gdzie się urodził 
i mieszkał przez pierwsze dwa lata. pamiętał raczej z później-
szych tam pobytów, w czasie jazdy na letnisko. 

Z wczesnego dzieciństwa Teodor przechowywał stosunko-
wo liczne i wyraziste wspomnienia z podróży, nakładające się 
jedno na drugie, łączące w jakąś jedną tajemniczą wyprawę. 
Dworce z podziemnymi przejściami. Długie, nie kończące się 
szyny. Pociągi. Miękkie, przytulne wnętrza wagonów. Dorożki 
w ciemnych zaułkach, deszcz, miły zapach koński. Taksówki, 
atrakcyjne, rzadka okazja. Tylko ta woń benzyny! Do dziś je j 
nie znosi. 

Przejazdy przez Warszawę. Z dworca na dworzec. Jakaś 
bardzo szeroka ulica, widziana z okna taksówki. Tramwaje. 
Druty i druty, jakby całe niebo nimi owinięto. Wysokie budki 
tegulujących ruch policjantów. Hałas. Szum motorów. Wi-
zyta u ciotki, siostry Ojca. Smak pierników zjedzonych pod 
stołem razem z cioteczną siostrą. Jakaś bójka o zabawkę, co to 
ją któreś z nich miało ofiarować drugiemu. Lzy rozmazane z 
czekoladą od pierników. 
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I znowu dworce. Hale. Podziemne przejścia. Przedział w 
wagonie. Pieczone kuraki w białym papierze. Szyny. Pociągi 
po drugiej stronie. Twarze podróżnych rozmazane zza szyb. 
Butelki. Nieśmiertelne kuraki, zajadane przez nie wiedzieć 
skąd biorących się grubasów. Nocny deszcz. Dorożka czy ta-
ksówka. Jakieś ciemne schody. Licho oświecone mieszkania. 
Ludzie, z którymi każą się człowiekowi witać. Owszem, cieka-
we te podróże, ale nie takie znów przyjemne. 

Na całe też życie zachował Teodor niechęć do przesiadek, 
do przechodzenia z pociągu na pociąg, do budynków stacyj-
nych. Zatłoczonych, woniejących piwem, tytoniem i ludzkim, 
nieświeżym, tłumem. 

Rodzice i Babunia są we wspomnieniach Teodora czymś 
naturalnym. Oczywistym. Czymś, o czym się nie myśli. Czego 
się nawet nie ma możności zarejestrować w pamięci po raz 
pierwszy. Bo i jak? Zastaje ich człowiek. Nawyka. Nie wyob-
raża sobie bez nich egzystencji. Może dlatego Teodorowe 
wspomnienia o rodzicach i Babuni (zawsze wymawiał te dwa 
słowa jednym tchem, jako coś złączonego trwale, nierozdziel-
nego) z lat najwcześniejszych są właściwie bezosobowe. Zama-
zane. Niewyraźne. Bez konturów. Po prostu są. 

Ojciec wyróżnił się najwcześniej. Przez swoją rzadszą o-
becność. Matka i Babunia były zawsze. Ojciec bywał. Przez to 
stawał się atrakcyjniejszy. Bardziej zauważalny. Od wczesne-
go też dzieciństwa Matka utrwalała w Teodorowej świadomo-
ści ojcowską legendę. Pokazywała fotografie. Na koniu. W 
mundurze. Mówiła o jego ułaństwie. Od niej też usłyszał po 
raz pierwszy o Pułku. O ułanach Krechowieckich. Poza" tym na 
ścianie wisiała przecież szabla. Szczegół niebagatelny. Pozwa-
lał mu Ojciec czasem je j dotykać, wyciągając z pochwy i pre-
zentując przed dziecinnymi, rozszerzonymi z ciekawości i po-
żądania oczyma. 

Mimo to o Ojcu wie Teodor bardzo niewiele. Świat Babu-
ni, spleciony z matczynym, to wielka, bogata księga. Barwna. 
Egzotyczna. Świat Ojca to fragmenty nieznanej książki. To 
poszczególne słowa, może zdania, zapamiętane od niego same-
go, we wczesnym dzieciństwie. To późniejsze opowieści Mat-
ki. ciotek, ojcowskich sióstr. 

• 

Rodzina Ojca pochodziła spod Miechowa. Dziadek Teodora 
wywędrował stamtąd. Niedaleko. Do Sosnowca, gdzie miał du-
żą mleczarnię, kamienicę. Burżuj jednym słowem. Ale w cza-
sie wojny światowej zrujnował się. 

Wrócił pod Miechów. Stracił tam żonę, zmarłą na wojenny 
tyfus. Nabiedował się. Po wojnie sprzedał dom. Zył na jakiejś 
posadce. Potem z emerytury. Dożył ślubu swego syna, ale nie-
długo potem przepadł bez wieści. Po prostu. Wyszedł z domu 
i nie wrócił, jak podaje się w smutnych radiowych komunika-
tach. 
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Był to wysoki starzec, dosc surowy z pozoru, z wielkimi 
wiechciami wąsów. Miał zwyczaj pisywać rymowane listy. 
Wierszem też składał życzenia młodej parze, na której ślub — 
na dalekie Kresy — nie mógł przyjechać. 

Jakże to zatem było z tym zaginięciem dziadka? Babunia 
— gdy Teodor podrósł — mówiła po cichu, że strata żony, ma-
jątku, domu załamała go trochę, że zwykł był czasem nad-
miernie szukać pociechy w kieliszku. Owego dnia, kiedy wi-
dziano go po raz ostatni, wybrał się z Sosnowca, od zamężnej 
córki, pod Miechów. Do krewnego. Jakoby po zwrot długu. 

Nie wrócił. Ojciec Teodora poruszył przysłowiowe niebo 
i ziemię. Nie znaleziono. Ani dziadka, ani jego ciała. Ponura, 
do dziś niewyjaśniona tajemnica, o której zresztą powiedzia-
no Teodorowi w szereg lat potem. 

Tak jak i o drugiem rodzinnym nieszczęściu. Ojciec miał 
dwie siostry starsze od niego, od dawna już mężatki, miesz-
kające na Śląsku. Miał też młodszą siostrę i brata. Najmłodsze-
go w rodzinie. Beniaminka. 

Teodor pamięta trochę swego stryja. Przyjeżdżał do Wilna, 
potem i do Torunia. Bawił się z małym. Chodzili na spacery. 
Teodor mówił mu po imieniu. Był to wesoły chłopak o ciem-
nej, krótko ostrzyżonej czuprynie, w bajecznie eleganckim 
mundurze podchorążego. 

Trzebaż trafu, że się zakochał. Nikt tego nie wie z pewno-
ścią: może w mężatce, może bez wzajemności. Dość że pal-
nął sobie w łeb w czwartym roku Teodorowego żywota. Nie 
mówiło się o tym małemu. Po prostu: Stefan nie przyjeżdżał. 
Na pytania odpowiadano coś na odczepnego. Potem przyszła 
wojna. Wreszcie zdradzono smutną tajemnicę. Do dziś nie mo-
że się Teodor wyzbyć żalu po młodziutkim stryju. 

Co też musiał przeżyć ten beztroski, śpiewający chłopak 
o wesołych oczach, nim sięgnął po pistolet. Nim go przyłożył 
do skroni, pociągnął za spust. A kilka dni przedtem przyjechał 
na Śląsk. Do sióstr, do małych siostrzenic. Pożegnać się. Był 
wtedy jakiś dziwny — wspominano po latach. Ale kto mógł 
przypuszczać! 

Gdy Polska „wybuchła", Ojciec Teodora miał rok osiemna-
sty. Ileś tam klas, rosyjskiego jeszcze, realnego gimnazjum. 
Był listopad. Do Miechowa przyszły wieści, że w niedalekim 
Wolbromiu formuje się szwadron ułanów. Nie wie nawet Teo-
dor, czy Ojciec prosił dziadka o pozwolenie, czy zwyczajnie u-
ciekł, jak wielu jego rówieśników. Dość że zaciągnął się do 
tych ułanów. 

Przypadkiem trafił do sławnego pułku. Była to formacja 
już wówczas z tradycjami. Powstała jako szwadron przy Le-
gionie Puławskim, po rosyjskiej stronie frontu, zaraz na po-
czątku wojny światowej, kiedy to manifest wielkiego księcia 
wzbudził tyle złudnych nadziei. Szwadron stał się rychło po-
tem dywizjonem i dzielił wojenne losy Polskiej Brygady 
Strzelców, potem Dywizji. 
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Dziwna jest ta historia Polski. Sentymenty. Urojenia Przy-
wiązanie do znaków, do symboli, do nazw. Przecież niemal 
wszędzie, gdzie w czasie wojny światowej powstawały pol-
skie formacje, tworzono też oddziały ułanów. Choćby niewiel-
kie. Nie było ich bodaj tylko w Armii Polskiej we Francji ale 
to może konsekwencja warunków wojny na zachodnim fron-
cie, gdzie samodzielna kawaleria nie była właściwie potrzeb-
na. 

Po pierwszej rewolucji w Rosji, kiedy zaczęto tworzyć 
polskie wojsko, całe korpusy, dywizjon ułański, rozwinął się 
w pułk. Jeszcze bez nazwy i numeru, po prostu. Pułk Polskich 
Ułanów, nad którym komendę dano sławnemu kawalerzyście 
z konnych zaamurców. 

Latem 1917 roku Pułk zdobył nazwę przyznaną sobie po-
tem. Osłaniał tyły armii rosyjskiej przed natarciem niemiec-
kiej piechoty. Bił się cały dzień. W konnym szyku. Szarża po 
szarzy. Cztery słabe szwadrony na kilka batalionów świetnie 
uzbrojonych Bawarczyków. Karabiny maszynowe, granaty 
Rezerwy. A po ułańskiej stronie lanca i szabla. 

Ale bój był zwycięski. Niemców zatrzymano. Armia mogła 
spokojnie się cofać. Było to pod wsią Krechowce. Stąd nazwa 
którą oficjalnie zatwierdzono już potem, za polskich czasów 
wraz z numerem — pierwszym — jeszcze z Korpusu. Pułk 
przeszedł z Korpusem do Bobrujska. Musiał tam złożyć broń 
przed Niemcami. Ale niemal w pełnym składzie wrócił do Pol-
ski. Nie konno, nie w szeregach, ale w gotowości. 

Jedenastego listopada szwadrony odrodzonego Pułku pat-
rolowały Warszawę. Nie dało się mu odmówić pierwszeństwa, 
choć ubiegały się potem o nie inne ułańskie oddziały. Milsze 
sercu wąsatego wodza. Pułk był jednym z kilku, pięciu chy-
ba. ułańskich, których sztandary ozdobiono po wojnie krzyżem 
Virtuti. Nosił też z dumą swoje amaranty na otokach czapek 

i pod szyją. Swój sztandar. Nietypowy. Wbrew wszelkim prze-
pisom. 

Stary sztandar, z czasów, kiedy jeszcze nie było ani Pułku 
ani Korpusu. Znak jednego z szwadronów. Prosty. Amaranto-^ 
wo-biała płachta. Orzeł. Żadnych napisów, wieńców, laurów. 
Tyle ze już potem obszyto sztandar srebrną taśmą z frędzlami. 

Bił się Pułk i we wrześniu. Do ostatka. Pod Kockiem szedł 
do ostatniej w tej kampanii szarży. Z ułańskim impetem Z ka-
waleryjską fantazją, choć w szyku pieszym, na bagnety. Jak 
regulamin przykazał. Złożył Pułk broń. Ale już w dwa lata po-
tem odrodził się. Na obcej ziemi. W innych mundurkach Jako 
pułk pancerny. Z tymi co zawsze proporczykami, z odznaką 
z ułańską nazwą i animuszem. Pod tradycyjnym, krechowiec-
kim sztandarem. 

Miał Pułk swoje żurawiejki. Miał i swoje tradycje. Ducha. 
Zmieniali się dowódcy. Dobierano ich starannie. Dowodzić Kre-
chowiakami nie byle jaki zaszczyt! Od parady, w dnie uro-
czyste, każdy dowódca jeździł na starym bojowym kasztanie 
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na „Krechowiaku", wierzchowcu pierwszego dowódcy. 
Historię Pułku poznał Teodor w wiele lat po wyjściu z dzie-

ciństwa. Znalazł w niej wzmianki o Ojcu. Ale przecież i Ojciec 
— zaciągając się do ułanów — nie miał pojęcia o przeszłości 
Pułku, o jego tradycjach. Ułani i tyle. Pytał to osiemnastola-
tek o numery, nazwy? Ulani. Wystarczyło. Dość, by ziścić chło-
pięce marzenia. O koniu. O szabli. O kraśnych wyłogach. 
O walce z wrogiem. 

Jakże to mogło wyglądać? Początki służby wojskowej 
osiemnastolatka spod Miechowa nie były z pewnością łatwe. 
Brakowało tam wszystkiego, w tym nowym wojsku. Butów, 
mundurów, koni, siodeł, uzbrojenia. Ale nie brakowało ludzi. 
Była też i kadra. Wąsaci wachmistrze, klnący jak w carskich 
koszarach, oficerowie, z których wielu zaciągało z rosyjska. 
Maniery gwardyjskie, huzarskie. Niejeden miał krzyż św. Je-
rzego. Niejeden ,.zołotoje orużje" — za odwagę. Było w Pułku 
wielu Polaków z Kresów, nieraz o pięknych, starych nazwis-
kach. Ci nierzadko nosili szable po dziadach, z powstań, kara-
bele. Modne były srebrne ostrogi, czasem nawet — podobno— 
ze złotymi pięciorublówkami zamiast kółek przy szenklach. 

Robiono zatem na gwałt ułanów z młodych ochotników. Czy 
Ojciec Teodora umiał jeździć konno? Może i tak. Ale nawet, 
jeżeli coś tam potrafił, to przecież wymagania wachmistrzów 
były całkiem inne. Jeździć to nie to samo co jeździć. Można 
jeździć, nawet dobrze, a od wachmistrzów dowiedzieć się, że 
siedzi na siodle jak w żydowskiej herbaciarni, jak na nocniku, 
jeśli nie gorzej. 

Było trudno. Zimne koszary. Licha odzież. Lada jakie bu-
ty. Nadchodziła zima. Szkolenie nabierało tempa. Szwadron był 
potrzebny już, na wczoraj. Dawano zatem ułanom w kość. Jaz-
da konna. „Kłusem! — darł się wachmistrz — strzemiona 
rzuć!" — Woltyżerka: z ziemi na konie, z konia na ziemię — 
w galopie. 

Potem „oswajanie" z koniem. Wejść między nogi. Podnieść 
każdą po kolei. Zadrzeć ogon. Wsadzić palec w odbytnicę. Zajść 
od przodu. Otworzyć koński pysk. Złapać za język. Wyciągnąć 
na brodę! Dobrze, jeśli sprawa z ospałym wałachem. Ale jak 
narowisty? Jak złośliwy? Kopnął cię, bracie? To i dobrze 
Wstań z ziemi, tyłek rozetrzyj. A nie skarż się panu wach-
mistrzowi, bo cię wyśmieje, do mamy odeśle, wykpi, zeklnie 
ośmieszy. ' 

A jeszcze nauka czyszczenia. Siodłania. „Równo koc, rów-
n o ! - darł się podoficer. — Odparzysz, krasy byku, konia, jak 
fałdki zostawisz!". Wreszcie broń. Rosyjskie szable; „dragon-

• 8 z a s z k i dońskie. Karabinki austriackich huzarów. Jakieś 
stare karabiny maszynowe. Trochę wozów. Kuchnia polowa. 
Przyszły i lance. Rosyjskie. Może pruskie? 

I znowu nauka. Strzelania. Rąbania. Kłucia. W pojedynkę 
S z y k u " T a J n i k i musztry. Wiedza o patrolach, o okopach 

o walce pieszej. Spać szło się późno. Spało się pięć, sześć go-
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dzin, na lichym sienniku, skąpo wypchanym słomą, pod cien-
kim kocykiem. Kaszlał tam głucho niejeden. Łapał się za pierś. 
Ale milczał. Skarżyć się? Od maminsynków nagadają. Może 
każą iść do domu? 

Jeszcze ciemno, trąbka. Pobudka. Lodowata woda w kory-
cie. Jakaś tam kawa w tłustym kotle. Kawałek gliniastego chle-
ba. I na ćwiczenia. Nauka. Strzelanie. Władanie szablą. Lancą. 
Jazda konna. Chodziły słuchy o wymarszu. O froncie. Wydano 
austriackie kożuszki. Okrągłe czapy z amarantowym otokiem. 
Kazano naszyć na kołnierze kurtek, które prawie każdy mial 
inne, amarantowo-białe proporczyki. Fasowano ostrogi. Broń. 

A zaraz po Nowym Roku na kolej. Łączyć do Pułku. Na 
front ukraiński. Pod Gródek Jagielloński. Ciężka ta pierwsza 
zima. Przyszły z Wielkopolski, od dawnego dowódcy Korpusu, 
co tam teraz Powstaniem komenderował, buty, ulanki niemiec-
kie, szare, dwurzędowe. Zbieranina mundurów trochę się u-
jednoliciła. Co prawda kożuszki nadal austriackie, spodnie róż-
ne, płaszcze rosyjskie, czapki kroju angielskiego, ale za to choć 
buty teraz solidne, z pruskich magazynów. Do tego i te ulan-
ki. Sukno nie bardzo polskiego koloru, ale cieple, mocne. 
A krój przecież ułański, więc polski. 

Jeszcze tej zimy przyszło Pułkowi odbyć rajd na Pomorze. 
Utwierdzać panowanie Polski aż po Bałtyk. Potem rzucano 
ułankami jak piłką. Z jednej granicy na drugą. Z północy na 
południe. Mijały miesiące. Przyszła nowa wojna. Zamiast iść 
na Śląsk, wesprzeć powstańców. Zamiast wkroczyć na Mazury, 
na Warmię, plebiscyt ochronić ułańską szablą, przyszło iść na 
Kijów. Na niepotrzebną wyprawę. 

Był potem Pułk pod Korosteniem. Chodził zagonem na Ko-
ziatyń. Młody ułan nie pytał: po co? dlaczego? Kazali, bil się. 
Dla Polski przecie. Ubywało z szeregów. Chorzy. Ranni. Poleg-
li. Przychodzili nowi. Rekruci. Ochotnicy. Tamci, co jeszcze 
w roku osiemnastym włożyli mundury, byli już wiarusami. 
Rzadki, co by nie mial kapralskich belek. Blizn. Przygód jak 
z Sienkiewicza. Wielu chlubiło się krzyżami na amarantowo-
-białych wstążeczkach. Byli i tacy, co wypinali pierś ozdobio-
ną srebrnym krzyżem na czarno-niebieskiej. 

Wreszcie koniec wojny. Pokój. Awanse. Pochwały. Odzna-
czenia. Co dalej? Pułk poszedł na pokojowy garnizon do dale-
kiej mieściny nad jeziorem, do Augustowa. Co też wtedy myś-
lał poważny plutonowy z Krzyżem na piersi, z zegarkiem — 
nagrodą za konkurs jeździecki — w kieszeni? Pojechał na ur-
lop. Pochwalił się mundurem. Paskami na naramiennikach. 
Krzyżem. Brzęknął szablą. Ostrogami. Ojcu staremu dał zega-
rek. Pogadał z siostrami. Z małym bratem. Czas do Pułku. 

Z tego czasu ma Teodor po Ojcu dwie fotografie. Na jed-
nej z nich robi surową minę młodziutki plutonowy ze świeżo 
pewnie otrzymanym Krzyżem Walecznych. Kurtka z wysokiem 
kołnierzem, bez wężyków, ale za to z proporczykami. Na kie-
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szeni odznaka Pułku: orzeł na krzyżu o barwach ułańskich. 
Dziwna jakaś ta kurtka. Nie polska. Pewnie z demobilu. Może 
kanadyjska? Może nowozelandzka? Jakich że to mundurów nie 
nosił wówczas polski żołnierz? Jakiej broni nie używał? Na ja-
kich siodłach nie jeździł? 

Druga fotografia grupowa. Robiona w rok po wojnie. 
W Tarnowie. Z dopiskiem przy dedykacji: „Wyjeżdżam do Puł-
ku '. Co tam było, w tym Tarnowie? Szpital? Ośrodek zapa-
sowy? Może kurs jaki? Nigdy już pewnie Teodor nie będzie te-
go wiedział. Nieregulaminowe, bo choć już od dwu lat obowią-
zywał przepis, co to kazał całemu wojsku włożyć rogatywki 
ułańskie bractwo nie chciało. Nawykło do swoich „angielskich"] 
z kolorowymi otokami, których przepis zabraniał. 

Wreszcie dowództwo poszło na kompromis. Zostawiło kawa-
lerii barwne otoki, ale za cenę włożenia rogatywek. Okrągłe 
czapki dano tylko szwoleżerom. By ich odróżnić od ułanów. 
Dziwne to wszystko. Dlaczego to kawaleria broniła się tak u-
parcie przed rogatą czapą? Ułańską przecie. Kawaleryjską. 
Czapą, po której w ćwierć wieku potem płakano. Żałowano. 
W dodatku przecież szwoleżerowie w złotym okresie swoich 
dziejów, za Napoleona, kiedy to ich sztyftowano, nosili też ro-
gate czapy, nie żadne tam „angielskie". Ba! Toć właśnie Angli-
cy, na wzór szwoleżerów, dawali swoim lansjerora po klęsce 
Napoleona rogate czapy i polskie mundury. 

Więc ta fotografia. Mają na niej ułani proporczyki Kre-
chowieckie. Amarantowo-białe. A le za to wężyki nie u wszyst-
kich. I to osobna historia. Wężyki nosili od końca osiemnaste-
go wieku tylko generałowie. W Legionach, w czasie wojny 
światowej, dostali je wszyscy oficerowie. Po roku osiemnastym 
wąsaty wódz przyznał prawo do tej ozdoby najpierw tylko ofi-
cerom i szeregowym pochodzącym z Legionów. Potem rozciąg-
nął ten przywilej na całe wojsko. Ale zrazu nie wszyscy je no-
sili. Zwłaszcza w pułkach, co wiodły rodowód z polskich od-
działów tworzonych po rosyjskiej stronie frontu, we Francji 
w Wielkopolsce. ' 

Proporczyki też były na początku nieregulaminowe. Zaczęto 
je nosić właśnie w Pułku. Wymysł któregoś z oficerów. Pod-
chwycony. Przejęty przez całą kawalerię na Wschodzie. Potem 
w Wielkopolsce. Wreszcie przez wszystkie konne formacje Na 
koniec i przepis ugiął się przed obyczajem. Usankcjonowano 
proporczyki. Kazano je nosić wraz z wężykami, choć nie było 
to najładniejsze połączenie. 

Więc ta fotografia. Mają na niej ułani okrągłe czapy z arna-
rantowymi otokami. Małe orzełki różnego kroju. Na tarczacK 
W koronach. I to osobna historia. W Pułku noszono własnego 
orła. „krechowieckiego". w koronie, ale bez tarczy. Ma zresztą 
takiego orła i Teodor. Po Ojcu. Ale rzecz dziwna! Na tej , tar-
nowskiej" fotografii nie ma go Ojciec na czapce. Może to była 
pamiątka? Może po jakim poległym? 



W rok po wojnie robiono tę fotografię. A mimo to każdy 
ułan ma na niej nieco inną kurtkę. Nieco inaczej haftowane 
(jeśli w ogóle ma) wężyki, inaczej krojone proporczyki. Tedoro-
wy Ojciec jest nawet w dwurzędowej ułance, ze stojącym koł-
nierzem. Też już wówczas nieprzepisowej. 

Co też porabiał Ojciec po zrobieniu tej fotografii? Pewnie — 
jak donosił rodzinie w liście-dedykacji, wypisanym na odwro-
cie — wyjechał do Pułku. Nad litewską granicę. Czy na długo? 
Teodor nie wie. W ogóle wie o Ojcu z tego okresu tyle, co nic. 
Domyśla się raczej. Coś tam słyszał od Matki. Od ciotek. Po-
dobno Ojcu proponowano ziemię na Kresach. Nie wziął. Może 
roiło mu się wojsko na stałe? Jako zawód. Ale jak? Wach-
mistrzem zostać? Zupakiem? Krzyczeć co rano na rekrutów na 
koszarowym dziedzińcu. Dosługiwać się na starość gwiazdki 
chorążego? 

Bo przecież bez matury o oficerskich szlifach ani mowy. 
A Ojciec przerwał naukę. Wrócić do szkoły, potem skończyć 
podchorążówkę? Strasznie to długo. Ileż by miał lat, dostając 
pierwszą gwiazdkę? Dwadzieścia sześć? siedem? 

Wystąpił zatem z wojska. Zdjął mundur. Tylko na mary-
narce, w klapie, nosił miniaturkę swego Krzyża. Pamiątkę po 
wojowaniu. Poszedł na jakieś maturalne kursy dla zapóźnio-
nych. Zaczął pracować. W Urzędzie. Wysłali go stamtąd na do-
szkolenie. Do jakiegoś instytutu czy studium. Po latach doszedł 
do stanowiska. 

A wojsko? W roku 1925 został wreszcie oficerem rezerwy. 
Podporucznikiem. Tę informację wziął Teodor z „Rocznika Ofi-
cerskiego", gdzie nazwisko Ojca wymieniono wraz z innymi, 
wówczas awansowanymi. Pewnie porządkowano akta. Przypom-
niano sobie o gromadzie rezerwistów z wojennym doświadcze-
niem, z odznaczeniami. Wielu z nich miało już maturę. Studia. 
Dano zatem gwiazdki. Lepiej późno niż wcale. 

Ma Teodor i z tego czasu fotografię Ojca. Stoi na niej dwudzie-
stokilkuletni podporucznik w przepisowym mundurze, z Krzy-
żem, z dwoma medalami. Na naramiennikach — prócz gwiazd-
ki — cyfra. Ale już nie jedynka. Na kołnierzu proporczyk. Nie 
krechowiecki. Trójbarwny. Różowo-niebiesko-biały. Nie widać 
na fotografii, przecież nie kolorowa. Doszedł do tego Teodor 
drogą długich studiów „porównawczych", bo cyfry na nara-
miennikach mało czytelne. Zatem Pułk imienia Zwycięzcy spod 
Kircholmu. Niewojenny. Tworzony w czasie pokoju, z kilku o-
chotniczych formacji ułańskich o trójcyfrowych numerach. 

Już za pamięci Teodora jeździł Ojciec na jakieś kursy. Na 
ćwiczenia. Zwłaszcza z Torunia. Do Grudziądza. Do Centrum 
Wyszkolenia Kawalerii, czy do Pomorskiego Pułku Ułanów 
z niebieskimi otokami? Tak czy inaczej dla Teodora słowo 
„Grudziądz" nadal dźwięczy po ułańsku, ostrogami, szab-
lą... 
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Przysłał stamtąd Ojciec fotografie. Na koniu. W mundurze. 
Ale uchowały się tylko dwie czy trzy. Przypadkiem wklejone 
do albumu z fotografiami dzieci. Ojciec miał własny. Pełen fo-
tografii z wojny, z Pułku, z konkursów hippicznych, z Gru-
dziądza, z ćwiczeń... Pamięta to Teodor jak przez mgłę. Właś-
ciwie jedno tylko zdjęcie: Ojca w mundurze, na koniu, skaczą-
cego przez wysoką przeszkodę. 

A tego albumu dawno już nie ma. Matka go spaliła. Ze stra-
chu. We Wrześniu, kiedy wiadomo już było, że do Zamościa la-
da dzień wejdą Niemcy. Straszni. Groźni. Ojciec miał się ewa-
kuować. Rodzinę wywoził na wieś. Chronić przed bombami. 
Wtedy to — w chwili obłędnego strachu — Matka wrzuciła 
w piec album z mężowskimi fotografiami z wojska. Ojciec, wi-
dząc to, zabrał ze sobą — na wojenną tułaczkę — szablę,' od-
znaczenia... żeby tylko nie narażać rodziny. Jakby to Niemcy 
nie mieli innych możliwości dowiedzenia się, kto jest kto. Jak-
by musieli chodzić po domach, oglądać stare albumy, szukać po 
strychach szabel z tamtej wojny... 

Bohdan Królikowski 

Jan Popek Dla Soni, 1966, sucha igła, 20.0X14,0 cm. 



JÓZEF FERT 

Modlitiua 

Matce 

Dzień się czochra o węgieł, 
pies się z rosy wytrząsa, 
na pniu pióro kogucie, 
w garnku skwaśniały cień; 

Matko, zacznij godzinki, 
Ojcze, obudź Siwego — 
niech się w mrok nie obraca 
wozu koło i słowo; 

już się kurzy ze strzechy, 
zacznij, Matko, godzinki, 
postaw mleko za progiem, 
nakarm zgłodniały dzień. 

Południca 

zapach zerżniętych schnących łodyg 
rozcięty trel konika 
i łopot 
wron zbielały chłód 

i chmura czarna 
w pręty strojna 

gdy przez koniczyn bugaj parny 
szła rozchełstana południca 

po rowach maki się jarzyły 
jak wilkołaków głodne ślepia 

żytnią kopicę wymościła 

i dzień się w wartki wieczór przelał 

czemu masz wargi tak spierzchnięte 

Ballada 

Jęczmień wkrada się w rękaw, 
piołun wargi przegryza — 
owsa szept 
zdradzi cię. 

Pole otwarte na oścież, 
z pyłu bujna pościel — 
z makiem 
głowa przy głowie 
sen. 

Odwiedziny 
A. Ważyk: Pożegnanie Inkipo. 
„Odra" 4. 1980. 25 

nigdy nie byłem w Inkipo i pewnie 
dla mnie tam miejsce choć było zdeptane 
pocięte zanim rozpuściło pędy 
wiatr popiół zdmuchnął w dywan macierzanek 

toczy się tyle — w ostów arabeskach 
które dojrzało — słowo niemówienie 
w opitą światłem stepową zieloność 
nad Czarcim Laskiem koń ułański stanął 

lancą celuje w gardziel gwiazdozbioru 
łysy zadziera łeb a rogatywka 
zsuwa się w głogi rozmotując bandaż 

Znou;u anioł 

Ognisty anioł z groźnym mieczem 
ozdabia pokojową ścianę; 
ze wstrętem nogę spuszcza w dół, 
jakby miał stąpnąć w coś za ramę. 

Na stole dymi krwisty wół — 
to — serce moje — masz biesiadę 
i nie patrz tam, nie zerkaj znów, 
i nie oglądaj się przez ramię. 
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Po ścianie pędzą stada koni; 
istnienie wrze i kipi wielce; 
ognisty anioł je przegoni — 
bierz nóż i jadło porz widelcem. 

W pracoujni Andrzeja K. 

Brabancki haft i gocki ścieg 
i w światłocieniach plam ta scena, 

w karafce „nitro" czarna róża, 
profile duchów w sztywnej tece. 

Nad głową w tańcu horoskopy 
garściami sypią szkliste gwiazdy 

i science-fiction twarz rozpłaszcza 
na szybie siwej od zdumienia. 

Po żądle rylca rdzy kropelka 
w serce materii wolno ścieka. 

Klimat 
Januszowi K. 

moje życie nieustannie w destylacji 
krew wątroba przełyk serce serce 

tu wyrosłem — ziemia cała jest z kadzidła 
Bug Włodawka i Jeziora siwe płuco 

w takt piszczałek dwu na krzyż gdy w nie 
putto pulchne dmie — przemijanie rejestruje tu ktoś inny 

toteż ojcze mój Niebieski w dole bury 
daj mi w obłok się przemienić bez tortury 

wszak służyłem całym życiem w adoracji 
czym tam mogłem — nie gardź tchnieniem destylacji 
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on umarł j • • , 
a przecież go wczoraj spotkałem ... > 
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przez łąkę czerwcową gdzieś zdążał 
odkłonił się gestem — a myślę 
jak zwykle 

dziś umarł 
więc jesień to była nie lata początek 
i łąki się tliły brunatnie 

więc umarł 
to znaczy że wcale tu nie był 
w tej łące wiatr trawę rozgarnął dla siebie 
i zemknął bez śladu 
jak zwykle 

Józef Fert 

Jan Popek Poliptyk, 1D66, sucha igła, 21,4X18.2 cm. 
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MONIKA ADAMCZYK 

Porwanie Saroyana 
Przeprowadzenie rozmowy z Williamem Saroyanerti nie by-

ło sprawą łatwą. Nie dlatego, żeby pisarz był niedostępny. 
Przeciwnie. Okazał się uroczym starszym panem, nieco jowial-
nym, o ogromnym poczuciu humoru i niespożytej energii, nie 
stwarzającym żadnych barier między sobą a rozmówcą. Po 
kilku chwilach rozmowy z nim można sądzić, że zna się go od 
dawna. Zanim jednak doszło do kontaktu, musiałam pokonać 
szereg przeszkód. Saroyan w czasie pobytu w Polsce odbywał 
wiele spotkań z pisarzami, krytykami, tłumaczami, dziennika-
rzami, studentami. Kursował między Warszawą, Lublinem, 
Krakowem, Kazimierzem, Puławami, Jadwisinem itd., otoczo-
ny zawsze przez tłumy wielbicieli i ciekawskich, a kierowany 
przez organizatorów jego wizyty w Polsce. Próbowałam róż-
nych sposobów, aby spokojnie porozmawiać z nim choć przez 
chwilę, a kiedy wszystkie zawiodły, postanowiłam porwać Sa-
royana. Saroyan zresztą chętnie przystał na to porwanie, zmę-
czony zapewne otaczającym go stale gwarem. I tak powstał ten 
krótki wywiad: 

Monika Adamczyk: Czy Pana pierwszy zbiór opowiadań, a 
zwłaszcza opowiadanie tytułowe Chłopiec na lotnym trapezie, 
jest swego rodzaju autoportretem? Czy rozpoczynając karierę 
przeżywał Pan podobne trudności i podobne momenty unie-
sień? 
William Saroyan: Wszystko, co piszę, jest w pewnym 
sensie autobiograficzne. Chłopiec na lotnym trapezie był moim 
pierwszym zbiorem opowiadań. Został wydany w 1934 roku w 
dużym nakładzie. Charakter autobiograficzny tego zbioru nie 
był najważniejszą sprawą. Ważne było to, że stanowił on pier-
wszą prezentację nowego pisarza. Zaskoczyło mnie przyjęcie, 
z jakim ta książka się spotkała. Otrzymałem listy od wydaw-
ców i innych pisarzy. Podobały im się te opowiadania. A jeśli 
chodzi o ich elementy autobiograficzne, to cała moja twórczość 
jest w pewnym sensie autobiograficzna i dlatego każdy je j 
wycinek stanowi świadomie lub podświadomie, celowo lub 
przypadkowo, część ogólnego portretu pisarza. 
M. A. : Powiedział Pan w jednej ze swych powieści, Pewnego 
dnia o zmierzchu świata, że „wszystko, co pisarz pisze, jest o 
nim samym". Jak to należy rozumieć? 
W. S.: Oczywiście nie można traktować tego stwierdzenia do-
słownie. Kiedy mówimy, że twórczość jakiegoś pisarza jest 
autobiograficzna, to mamy na myśli, żę jest tak dlatego, po-
nieważ on jest tym, który pisze. To wszystko. 
M. A. : Czy nie jest to zbyt szerokie'rozumienie określenia au-
tobiograficzny? W tym ujęciu każde dzieło sztuki może ucho-
dzić za autobiograficzne. 
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W. S.: Bo tak właśnie jest. Każde dzieło artysty musi być au-
tobiograficzne. Nie ma innego wyjścia. Przynajmniej ja tak to 
rozumiem. 
M. A.: Ojciec w Cóż za pomysł, tato mówi, że pisarz musi ko-
chać świat, bo inaczej nie mógłby pisać. Wielu pańskich boha-
terów to ludzie biedni, samotni, nieszczęśliwi. Jak np. w jed-
noaktowej sztuce prezentowanej niedawno w polskiej telewi-
zji, Jest tam kto. Czy zatem świat wart jest miłości? 
W. S.: Jeśli dobrze usłyszałem (Saroyan nie słyszy na prawe 
ucho), to w pierwszej części pytania powiedziałaś, że w Cóż za 
pomysł, tato stwierdzam w którymś miejscu, że pisarz powi-
nien kochać świat i ludzi? 
H. A. : Tak. 
W. S.: Oczywiście. Jest to podstawa pisarstwa. Bo widzisz, w 
pewnym sensie nawet Celine, ten nienawidzący wszystkiego 
Francuz, którego twórczość wydaje się być zaprzeczeniem mi-
łości, kocha świat na swój sposób, Bo przecież nie potrafiłby 
go tak nienawidzić, jeśli nie przeżywałby wszystkiego równie 
głęboko. A jeśli chodzi o pisarzy, do których i ja się zaliczam, 
tych, co czasem spostrzegają, że życie jest straszne, pełne cier-
pienia, rozczarowań, niepowodzeń i udręki, to gdyby w cent-
rum tego wszystkiego nie znajdowała się miłość, bylibyśmy w 
jakimś beznadziejnym położeniu, w stanie zupełnego chaosu. 
No, ale to, o czym rozmawiamy, brzmi nudnie i bezbarwnie, po-
nieważ mówimy o tym w oderwaniu od życia. W życiu nato-
miast, kiedy słońce wschodzi, to miłość, kiedy śnieg pada, to 
miłość, kiedy pada deszcz, to też miłość i choć wszystkie te 
odmiany miłości różnią się między sobą, to w sumie stanowią 
one część całej złożoności naszych wzajemnych powiązań po-
przez wieki. Obecnie, w miarę upływu lat. coraz bardziej in-
interesują mnie przodkowie i fakt, że choć nie rozmawiają z 
nami, bo nie żyją, to jednak przemawiają do nas, gdy śpimy. 
Ściśle mówiąc — kiedy śpimy i śnimy. Mam nadzieję, że nie 
bęc&esz mi miała za złe, jeśli powiem, że moim zdaniem wszy-
stko to, czym jesteśmy, tkwi głęboko w naszej podświadomo-
ści i ujawnia nam się dopiero we śnie. A jeśli ktoś jest Wraż-
liwy, spotyka go nagroda, zwłaszcza gdy jest , artystą. Bo 
przodkowie to nieprzebrane źródło bogactwa. I dlatego każdy 
malarz, kompozytor czy pisarz powinien korzystać z tego, co 
zostało mu dane dzięki ciągłości genetycznej. Nieważne, po 
kim dziedziczy się dane cechy. Na przykład ja nie jestem po-
dobny ani do mojego brata, ani do moich sióstr, ani do kuzy-
nów, ale jestem podobny do jednego z moich przodków. Czy 
nawet kilku z nich. Mimo że o tym nie wiem. 
M. A. : Rodzaj reinkarnacji? 

W. S.: Właśnie. Ten proces zachodzi stale, bez przerwy, ale 
zauważ, że niezmiernie rzadko genialne zdolności ojca "prze-
chodzą na syna. Ujawnia się to raczej w dalszych pokoleniach. 
Rozumiesz? Weźmy na przykład Abrahama Lincolna. Jego sy-
nowie byli udanymi chłopcami, ale w niczym nie przypomi-
nali ojca, tego smutnego, wiecznie zmartwionego melancholi-
ka, trochę nawet nienormalnego. Dużo rozmyślał nad pieską 
stroną życia i brakiem miłości i przez to między innymi był 
wielki. A dzisiaj posłano by go do psychiatry (Saroyan śmieje 
się), żeby go podleczyć. 
M. A.: Oczarowana jestem stworzonymi przez Pana portretami 
dzieci i młodych ludzi. Niektórzy krytycy porównują Pana e 
M. Twainem, C. McCullers, J. D. Salingerem w związku z tym 
upodobaniem do kreowania młodocianych bohaterów. To po-
równanie wydaje mi się jednak niefortunne. W Pana utworach 

101 



wejście młodego człowieka w świat dorosłych nie pociąga za 
sobą przecież jego demoralizacji. Świat dorosłych nie różni się 
wiele od świata dziecka. 
W. S.: Wydaje mi się, że powodem, dla którego słyszę, że po-
trafię pisać o dzieciach, jest to, że, wybacz mi, wciąż jestem 
dzieckiem. To święta prawda. Bez względu na to, jak długo bę-
dę żył, zawsze będę dzieckiem. Stale o tym pamiętam. Bo to 
jest tak: Mam siedemdziesiąt dwa lata, ale mam również dwa 
lata. I dwanaście, i dwadzieścia dwa, i trzydzieści dwa, i nic 
z tego mi nie ubywa. Fascynują mnie dzieci. Tak to już jest, 
ze patrzymy na dzieci jak na zbawców rodzaju ludzkiego na 
tych. co uratują świat od klęski. I będąc dziećmi rzeczywiście 
zbawiamy świat. Może nie w sposób rewolucyjny, ale jednak 
Napisałem kiedyś książkę pt. Małe dzieci (Little Children). Ale 
w tej książce więcej niż polowa opowiadań mówi o starych 
ludziach. Rozumiesz? W życiu spotykam wiele dzieci. Potem 
okazuje się, że to dorośli ludzie. Ale są dziećmi, mają cechy 
dzieci. J 

M. A.: Skoro ceni Pan tak wysoko dziecięce widzenie świata 
to czy wciąż Pan sądzi, jak Pan stwierdził wiele lat temu, że 
tylko umysł nie tknięty przez formalne wykształcenie może 
tworzyć prawdziwą i dobrą literaturę? 
W. S.: Sądzę, że każdy człowiek przywiązany jest do własnej 
przeszłosci. Wykształcenie, jakie posiadam, leży w tradycji ro-
dziny Saroyanów. Nie chodziliśmy do szkoły, ale mimo to by-
liśmy mądrzy i twórczy, pisaliśmy poezje. Nigdy nie lubiłem 
szkoły w ścisłym znaczeniu tego słowa. Zdaję sobie sprawę, że 
cale moje życie odbywa się w szkole. Przez cały czas jestem 
w szkole. W tej chwili też. Nie lubię komplikować sobie życia 
stekiem teorii, a temu przecież służy szkoła. A skutek jest 
tak:, ze człowiek pozbawiony zostaje zdolności twórczych. 
Oczywiście jest wiele wyjątków, może nawet więcej wyjątków 
niz przypadków potwierdzających moją regułę. Na polu każdej 
twórczej działalności — muzyki, malarstwa, literatury, peezji, 
dramatu — zdarzają się wielcy ludzie, giganci, którzy chodzili 
do szkoły. Ale moja rodzina nie należy do tej tradycji. Zresz-
tą wielu najlepszych pisarzy amerykańskich nie chodziło do 
szkoły. Faulkner nie chodził do szkoły, ani Hemigway, ani 
Sherwood Anderson. Wiesz chyba, jak ogromny wpływ miał 
Sherwood Anderson na prostotę stylu? Tak to więc sprawa się 
przedstawia, ale nie wolno myśleć, że chcę być dyktatorem 
swoich poglądów. Nie. Każdy, kto chce pisać, niech pisze. Może 
chodzie do szkoły i mimo to być dobrym pisarzem, wielkim 
pisarzem. Zależy to od szczęścia i tego, kim jest. 
M. A.: Więc szkoła nie przeszkadza, ale nie jest potrzebna? 
W. S.: Otóż to. Jeśli ktoś wkłada energię w zdobywanie wie-
dzy. to jest to coś zupełnie innego. Wykształcenie to piękna 
rzecz, cudowna, ale robienie czegoś nowego, tworzenie jest 
czymś bardziej bezpośrednim. Wykształcenie zależy od pracy 
innych ludzi, natomiast bezpośredni kontakt z życiem, ludźmi, 
czasem, z ludzkim doświadczeniem to nie wykształcenie ale 
przede wszystkim pisarstwo. Piszę właśnie w ten sposób i zda-
ję sobie sprawę ze swoich braków. Nie znam na przykład li-
teratury we właściwym kontekście historycznym. Ale nie jest 
mi to potrzebne. Może dobrze by było, gdybym znał wszystkie 
aspekty literatury, wszystkie wpływy, prądy itp. Ale prawdę 
mówiąc, to nie moja sprawa. Moim zadaniem jest spostrzegać 
i pisać. Pisać na tyle dobrze, żeby zainteresować czytelnika. 
M. A.: A co Pan sądzi o popularnych w Ameryce szkołach pi-
sania? ^ 
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W. S.: To zabawa. Zabawa dla studentów. Nie mogą nikogo 
nauczyć pisać. To niemożliwe. Ale nie jest to strata czasu, 
jeśli ludzie to lubią. To kwestia przyjemności, zabawy, ale nie 
sposób nauczyć się tam pisać. Nie można nikogo zmusić do pi-
sania. Kiedy mój syn miał jedenaście lat, powiedziałem mu: 
Jeśli chcesz pisać, to proszę. Masz tu maszynę do pisania, sia-
daj i pisz. Bardzo mu się to spodobało. 
M. A.: W Cóż za pomysł, tato syn pisze książkę o Panu i sobie. 
W. S.: (śmieje się). No właśnie. Jest on teraz dobrym pisarzem. 
Ale zupełnie innym niż ja. 
M. A.: W wielu opiniach porusza Pan problem grup etnicz-
nych o gorszym statusie społecznym. Na przykład w opowia-
daniu pt. Siedemnastolatek występuje polski chłopak, który 
cierpi z powodu swego pochodzenia. To samo można odnieść 
do Ormian. Czy uważa Pan, że sytuacja ulega obecnie zmianie? 
W. S.: Nie. Zawsze będziemy mieć takie różnice. Zawsze będą 
istnieć mniejszości, czy to pod względem etnicznym czy spo-
łecznym, monetarnym czy jeszcze innym. Zawsze będą istnieć 
mniejszości i dobrze, że tak się dzieje. Tak już musi być. 
M. A.: Niektóre z tych grup zdobywają dziś duże znaczenie 
w Stanach Zjednoczonych. Weźmy na przykład pisarzy ży-
dowskich czy murzyńskich... 
W. S.: Tym lepiej. Zasadniczo jesteśmy przecież członkami 
jednej wielkiej rodziny. Ale mimo to istnieją mniejszości. 
Zawsze będziemy je mieć. Nawet w obrębie jednej rodziny 
występują mniejszości. Matka i ojciec faworyzują np. córkę, 
a mają pretensje do syna... 

W tym momencie do naszej kryjówki wdarła się „tajna 
ochrona" Saroyana i zabrała go wbrew jego woli i mojej. Ale 
zdążył jeszcze mrugnąć do mnie porozumiewawczo na pożeg-
nanie i szepnąć: Dokończymy następnym razem. * 

Monika Adamczyk 

• Byta to niestety nasza ostatnia rozmowa z Pisarzem. William Saroyan 
zmarł lt maja 1MI roku. 

Jan Popek Ogród Partuma, 1966. sucha igła. 28.0X17.5 cm. 



WILLIAM SAROYAN 

Siedemnastolatek* 
Sam Wolinsky miał siedemnaście lat i mijał już miesiąc, 

odkąd zaczął się golić. Obecnie był zakochany. I chciał coś ro-
bić. Czuł w sobie moc, wydawało mu się, że stanowi jakąś o-
gromną część tego świata. Czul się pijany siłą, która groma-
dziła się w nim od pierwszej chwili życia aż do momentu, któ-
ry przeżywał obecnie i siła ta doprowadzała go niemal do sza-
leństwa. Śmierć nie znaczyła nie. Nie miałoby to żadnego zna-
czenia, gdyby umarł — skoro czuł się właśnie tak, nie mogłoby 
to mieć żadnego znaczenia. Jedyne, co się liczyło, to ta chwila, 
Wolinsky zakochany, żywy. idący w dół Ventura Avenue, w 
Ameryce, Wolinsky wszechświata, szalony Polaczek ze złama-
nym nosem. 

Wszystko było małe, poniżej jego ogromu, szukał więc cze-
goś, co mógłby zrobić, czegoś okrutnego. Być okrutnym, ranić, 
nawet niszczyć — to wszystko miało znamię boskości. Należało 
kpić z miękkich ludzkich uczuć, stać z boku wyśmiewając się 
z nicości człowieka. Na świecie nie istniały żadne święte rze-
czy. Wiedział o tym. Był tego pewien. Wszystko powstawało 
w wulgarny sposób i nie było sensu próbować zmienić brzyd-
kie rzeczy w piękne, nie było sensu być nieuczciwym. 

Kochał, ale nie było dziewczyny. Kochał biel kobiecego cia-
ła, wypukłość kształtów kobiecych, pochyłą linię pleców, ła-
godną spójność członków tworzących jedność, włosy, uśmiech 
i silny gniew namiętności, kobiece ruchy, kobietę, a przede 
wszystkim wyobrażenie kobiety. 

Nie odczuwał czułości i nie miał ochoty naśladować face-
tów z filmów, jeśli chodzi o ich stosunek do kobiet. To była 
lipa. Mydlenie oczu. Usiłować trzymać ludzi w nieświadomości 
prawdy robiąc z tego flaki z olejem, rzecz pozbawioną siły. 
Próbowali ukryć zwierzęcy popęd tkwiący w człowieku, pra-
gnienie gwałtownego działania, ale nie mogli przecież oszukać 
jego, Wolinskego. Albo te piosenki o miłości. Czyste brednie. 
Czy męskie łzy — obrzydliwość. Mężczyzna musi działać sam. 
być samowystarczalny. Musi zawsze stać ponad wypadkami. 
Stawiać im czoła i śmiać się z biegu wydarzeń, nieuniknione-
go biegu. 

Był wątłym chłopcem o smutnych polskich oczach, mały 
jak na swój wiek, nerwowy, miłośnik książek, mówił zawsze 
bardzo głośno. W wieku trzynastu lat zaczął czytać książki, 
które uchodziły za nieprzyzwoite, książki zawierające myśli 
uważane za plugawe — o kobietach, Schopenhauerze — 
i czytając je zaczął się rozwijać, rozrastał się wewnętrznie. 

• Opowiadanie pochodzi ze zbioru: W . Saroyan. The Daring 
Young Man on the Flying Trapeze and Other Stories, Ban tam, N e w 
York 1961. 
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Zrobił się pogardliwy, pełen rezerwy, ironiczny, w szkole szo-
kował nauczycieli robiąc pod ich adresem niegrzeczne uwagi, 
narażał się na kłopoty, szukał okazji do kłótni, złości, okazji, 
żeby nie być biernym, obojętnym, i na wpółuśpionym wobec 
życia. Były to wszystko objawy nadmiernej nerwowości, a wy-
nikały one częściowo z książek, które czytał, a częściowy, z sa-
mej jego natury, z tego jaki był — beznadziejnie obłąkany 
życiem. 

Mimo to tkwiła w nim jednak jakaś dziwna czułość, której 
nie potrafił się pozbyć, i od czasu do czasu wpatrując, się w 
lustro dostrzegał tę czułość w swych oczach. Doprowadzało go 
to do wściekłości. Nie chciał być taki. Nie chciał być słaby jak 
inni ludzie. Był dumny, bo od dziesięciu lat ani razu nie za-
płakał. A przecież miał wiele okazji do płaczu. Choćby wtedy, 
gdy uderzył ojca i poczuł się skalany wewnętrznie. Nigdy nie 
chciał płakać z własnego powodu, ale ze względu na innych, 
gdy w nich coś zranił. Zawsze jednak udawało mu się roze-
śmiać. 

Zawsze pragnął żyć całą pełnią, fizycznie, gwałtownie, te-
raz zaczynał czuć, jak to jest. Czuł w sobie dziwny ogrom, 
jakąś nieograniczoną siłę, nosił w sercu pogardę dla świętych 
rzeczy, pogardę dla miłości. Miłość? Wiedział wszystko na te-
mat tych bzdur. Czytał artykuł o miłości w miesięczniku Hal-
deman-Julius, więc wiedział. Miłość jest zjawiskiem czysto f i -
zycznym, cała reszta to wymysły, głupoty, lipa. Energia gro-
madzi się w człowieku i trzeba dać jej upust. Nie jest to jed-
nostkowe, ale abstrakcyjne i uniwersalne. Jedna kobieta nie 
różni się wcale od drugiej; to fikcja, fakt nieunikniony. 

Każdy mężczyzna, który mięknie w środku ze względu na 
pożądanie, które w nim tkwi. jest głupcem. Każdy mężczyzna 
który odczuwa wstyd, jest głupcem. Po prostu jest człowiek, 
jest chemiczna substancja i tyle. A te mężatki, co śpiewają 
w kościele — śmiechu warte. Freud powiedział, że w bardzo 
subtelny sposób robią po prostu to, o zrobieniu czego nie śmią 
nawet pomyśleć — cudzołożą. Żałosne i zarazem zabawne — 
bogobojne damy popełniające duchowe cudzołóstwo w koście-
le, w czasie niedzielnej mszy. Dobrze było o tym wiedzieć, 
śmiać się z tego. Prawdomówność miała przynajmniej znamię 
boskości, nawet jeśli człowiek musiał być trochę wulgarny. 

Nie miał dziewczyny. Przez całe życie coś trzymało go 
z dala od dziewcząt. Zdarzało mu się darzyć miłością niektóre 
szkolne koleżanki, ale mimo to coś trzymało go od nich z dala. 
Przede wszystkim uczucie, że jest nic niewart. Przekonanie to 
wiązało się z uprzedzeniem do własnego pochodzenia. Dla in-
nych był tylko Polaczkiem, niczym, nikim. Wpierw przejawia-
ło się to nieśmiałością, potem znów dumą i duma ta już w nim 
pozostała. Mógł chodzić sam. Nie potrzebował się poniżać pro-
sząc jakąś dziewczynę, żeby się nim interesowała, pragnąc je j 
ciała i całej reszty. Duszy. Części, która w rzeczywistości 
zdaniem nauki i miesięcznika Haldeman-Julius, nie Istnieje, 
ale która mimo to zawsze zdaje się tkwić w dziewczynach. 
Sposób, w jaki patrzą na różne sprawy, sposób w jaki wyra-
żają to ich oczy, gdy tańczą, są nagie, biegną na oślep czy plą-
czą. Widział, jak dziewczyny wyłaniają się z własnych oczu. 
Było to niemal nieuchwytne, ale on pojął już wewnętrzną 
strukturę każdej dziewczyny, specyficzny sposób poruszania 
się. I zawsze wolał te dziewczyny, które wyłaniały się ze 
swych oczu gwałtownie. 

Był nieco szalony. Nie miał co do tego wątpliwości, ale 
nigdy go to nie martwiło i nigdy się tego nie wstydził. Wlaś-
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me z nagromadzonej w nim energii brało się to szaleństwo 
w jego zachowaniu. Pewnego dnia idąc ulicą walnął pięścią 
w słup telegraficzny — kostki mu zakrwawiły, pięść spuchła 
od bolu, ale nie wstydził się tego. Po prostu szedł sobie czu-
jąc, ze rozpiera go siła i nagle zrobił to, w ogóle się nad tym 
nie zastanawiając. Po prostu chciał coś zrobić, coś okrutnego 
Slup mógł być równie dobrze człowiekiem, życiem. Bogiem 
wyobrażeniem tych rzeczy. Mógł być wszystkim — ludźmi, 
człowiekiem. Po prostu uderzył. Ból pięści nie mial żadnego 
znaczenia. W duszy czuł radość. Roześmiał się potrząsając bo-
lącą dłonią. Śmiał się z tego. 

Albo te bójki z innymi chłopakami — zawsze go pokrze-
piały. Najmniejsza błahostka potrafiła go skłonić do walki 
nie obchodziło go, jakiego wzrostu jest przeciwnik. Jedyne 
czego pragnął, to działać siłą, gwałtownie, wyładować się Dwa 
razy złamali mu nos, lecz on nie żywił do nich o to żalu. Był 
tylko Polaczkiem. Cherlawym. O bardzo niemęskich rysach 
Zdawał sobie z tego doskonale sprawę. Ale jeśli chodzi o j e g o 
wnętrze to nikt nie mógł powiedzieć, że nie jest mężczyzną 
Kosztowało go wiele wysiłku, żeby to udowodnić. Przez całe 
życie starał się być silniejszy, odważniejszy od kolegów Był 
jednym z pierwszych chłopaków, którzy zaczęli palić w szko-
le imienia Longfellowa, do której uczęszczał. Miał wtedy trzy-
naście lat. Ale mimo to tkwiła w nim ta odwieczna czułość 
i nie umiał tego w żaden sposób wytłumaczyć. 

Było niedzielne wrześniowe popołudnie i Sam szedł w dół 
Ventura Avenue zmierzając do miasta. Gęstniało w nim to od-
wieczne pożądanie, tyle że jakoś inaczej — coś oprócz walki 
uderzania w różne rzeczy — szalone podniecenie seksualne, 
pożądanie wszechświata, pragnienie atakowania go i gwał-
cenia, pragnienie określenia własnej rzeczywistości, ustalenia 
swej obecności na ziemi. Nie czul potrzeby tłumaczenia się ze 
sprośnego uczucia, które w nim tkwiło. Nie była to jego wina 
Nie on ustalał bazę wszechświata, styl życia," sposób na pozo-
stanie przy zdrowych zmysłach. 

W Court House Park, gdzie odbywał się popołudniowy kon-
cert orkiestry, spotkał wielu kolegów, chłopców, którzy się go 
bali i poważali go, ale w skrytości ducha go nie lubili Wie-
dział, ze go nie lubią. Nie miał przyjaciół. Był sam Nie lu-
bił tego miasta — było małe i podłe, pełne ludzkich słabości. 
Czuł się tu obco. Ci chłopcy, którzy go pozdrawiali, byli po 
prostu chłopcami, z którymi dorastał. Ich zachowanie bvło 
godne politowania. Dla niego kobieta była czymś więcej niż 
dziewczęta w jego wieku. Była czymś z natury złym czymś 
bezmiernym, odwiecznym i niechichoczącym. Te dziewczyny 
bez przerwy chichotały. Chichotały za każdym razem, gdy 
jakiś chłopak na nie spojrzał. Chodził po parku, słuchał mu-
zyki rozlegającej się w letnim powietrzu, patrzył, jak chloocy 
usiłują zdobyć dziewczyny i czuł, jak rośnie w nim pożądanie 
Potem opuścił park i zaczął iść w kierunku Chinatown. 

Było tam trochę kurew. Słyszał, jak milknie muzyka, a 
wraz z nią miasto ucieka mu z pamięci. Przeciął tory kolei po-
łudniowoatlantyckiej na Tulare Street i zaczął iść w tłumie 
Meksykanów, Hindusów i Chińczyków zamieszkujących Chi-
natown. Miejsce było plugawe od ludzkiego brudu ale on nig-
dy me był przewrażliwiony. Pianola z Lyceum Theatre wy-
grywała nerwowo, a tłum Meksykanów i Murzynów stal przed 
kinem, gryząc fistaszki i ziarnka słonecznikowe, rozmawiając 
głośno. Zobaczył jakąś meksykańską twarz, która czegoś go 
rozgniewała, samą twarz, i przez chwilę chciał wszcząć bójkę. 
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Było to dziwne: coś plugawego w człowieku znalazło wyraz 
w tej twarzy i chciał się tej twarzy sprzeciwić przez użycie 
siły. No i ta melodyjna, śpiewna meksykańska mowa, która go 
drażniła. Była zbyt miękka i nie wymagająca wysiłku, nie 
twarda i solidna jak angielski. Zastanawiając się, gdzie mogą 
być te kobiety, minął kilka domów i doszedł do F Street. Na 
rogu sala do gry w bilard pełna Chińczyków i Meksykanów, 
dużo dymu i ani śladu kobiecej twarzy czy sylwetki. 

Zaczął spoglądać na okna pierwszych pięter w poszukiwa-
niu jakiś śladów profesjonalnego zła. Na parapetach okien wi-
dział czerwone doniczki z wątłym geranium i nagle poczuł, że 
kręci się jak zgrzany pies. Niedobrze mu się zrobiło na taką 
myśl o sobie, ale przecież nie chciał unikać prawdy. To, co ro-
bił. było właśnie czymś w tym rodzaju. Miał w sobie coś z pos-
politego zwierzęcia; nigdy przedtem nie doznawał takiego 
uczucia. 

Chciał być uczciwy. Przyszedł do Chinatown, żeby znaleźć 
jakąś kobietę. Nie krył przed sobą tej myśli, nie spoczywała 
ona gdzieś na dalszym planie jego umysłu w formie nieokreś-
lonej możliwości. Była sprecyzowana, kompletna. Nigdy nie 
będzie mógł zachować wiary w siebie, jeśli sobie z tym nie po-
radzi. Zaczął rozglądać się za określonymi wejściami, za bra-
mami prowadzącymi do takich miejsc, małymi hotelikami. Nic 
nie wyglądało grzesznie. Nic nie wydawało się być bezmier-
ne, uniwersalne i potężne. Wejścia do małych hotelików wy-
glądały identycznie jak wszystkie inne wejścia. Było to nie-
wiarygodne. Nie szukał niczego zasługującego na współczucie. 
Pragnął autentycznego zła, czystego, wielkiego i sprośnego. 
Tymczasem jedyne, co widział, to ciasnota i niechlujstwo, któ-
re odzwierciedlały brud i słabość człowieka, jego zasadniczą 
małość. Chciał z kimś walczyć, ale uznawszy to pragnienie za 
subtelny wykręt odrzucił tę myśl. 

Nie chodziło przecież o działanie siłą pięści, chodziło o do-
wiedzenie się czegoś pewnego na temat zła, bez względu na 
to, czy istotę natury ludzkiej stanowi moc, czy też wieczna 
małość i ckliwość. Czuł w sobie tę prawdę dokładnie i wy-
raźnie. 

Gramoląc się po schodach jakiegoś hoteliku przypomniał 
sobie nagle, jak gramolił się po schodach jakiegoś hoteliku w 
Chinatown i jak gwałtownie, ukradkiem, skręcił w korytarz. 

Stal w hallu hotelu i rozglądał się wchłaniając plugawość 
tego miejsca, nie tylko fizyczną, tkwiącą w zapachu zgnilizny, 
brzydocie ścian, niskim suficie, ale również symboliczną plu-
gawość tego hotelu, całej jego idei. W rogu hallu stał stolik 
z małym ręcznym dzwonkiem, na ścianie widniał napis ..Pro-
szę dzwonić". Dotknął dzwonka i tracąc dech usłyszał, jak 
dzwoni. Czekał niecierpliwie, odsuwając od siebie myśl, żeby 
zbiec na dół po schodach i uciec, zaczynał spostrzegać, że nie 
ma w tym wszystkim nic śmiesznego, nic uniwersalnego. 

Usłyszał kroki w hallu, ktoś w miękkich pantoflach sunął 
po miękkim dywanie i odgłos ten wydał mu się żałosny. Jakaś 
pospolita ludzka istota zmierzała w jego stronę, to wszystko. 
Nie słyszał żadnych odgłosów potężnego boskiego zła, nie sły-
szał śmiechu. I nagle stanął naprzeciw malej pięćdziesięciolet-
niej kobiety z meszkiem na górnej wardze — jakaś biała 
wiedźma, a on patrzył w je j nieczyste oczy. Ani śladu zla — 
plugastwa. 

Chciał mówić, lecz nie był w stanie. •— Chcę — zaczął, 
ale zaraz ścisnęło go w gardle i zrobiło mu się wstyd. Po czym 
zapragnął zetrzeć tę kobietę z powierzchni ziemi, usunąć ją 
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grzecznie z drogi, z całego życia: je j brud, zgniliznę jej wieku. 
A potem zrobił coś. co uznał za tchórzostwo, za najbardziej 
tchórzliwą rzecz, jaką kiedykolwiek uczynił: Uśmiechnął się 
Pozwolił sobie na uśmiech podczas gdy faktycznie wcale nie 
chciał się uśmiechnąć, choć w rzeczywistości pragnął zniszczyć 
nawet samą myśl o osobie, która przed nim stała, i wiedział, 
ze jego uśmiech musi być słaby, fałszywy i żałosny. Uśmiech 
zdradził, o co mu chodzi. — Chodź za mną, skarbie — powie-
działa kobieta prowadząc go w głąb hallu. „Skarbie?", pomyś-
lał. „Od tej wiedźmy? Taka słabość i fałsz i to od takiej 
osoby?". J 

Stara otworzyła drzwi jakiegoś pokoju, a on wszedł 
i usiadł. — Zaraz przyślę dziewczynę — powiedziała odcho-
dząc. 

Wtedy ujrzał siebie z góry, z firmamentu, zobaczył, jak 
siedzi nieszczęsny w małym pokoiku paląc papierosa i czując 
się plugawo, brudny w każdej chwili swego życia od pierw-
szej chwili swego istnienia aż do tej, teraz, lecz wzbrania się, 
zeby wstać i odejść, bo chce poznać w ten czy inny sposób 
siłę i słabość, śmiech i brak śmiechu. 

W pól godziny później, zaledwie pól godziny później scho-
dził po schodach przypominając sobie wszystkie plugawe 
szczegóły — twarz, ręce. ciało, sposób w jaki to się odbyło. 
I upiorną, niemal śmiertelną ciszę, brak siły, niemożność śmie-
chu, całą brzydotę tego wszystkiego. 

Uciekł z Chinatown, pijany złością, wstrząsem i przeraże-
niem. Widział ziemię, płaską i bezbarwną, tanią i banalną, 
a co gorsze widział siebie takiego, jakim był naprawdę — 
mały, niepozorny, nijaki, banalny, bezbarwny i grzeszny, cał-
kowicie zasługujący na pogardę. Chciał śmiać się z samego 
siebie, ale nie potrafił. Chciał śmiać się z całego świata, z fał-
szywości wszystkiego, co żyje i rusza się, ale nie mógł. Błą-
kał się po mieście nie wiedząc, w którą iść stronę, nie pojmu-
jąc, jakim sposobem w ogóle tam się znalazł, i chodził tak 
przerażony na myśl o tym, że ma pójść do domu, a jedyne 
o czym mógł myśleć to upiorna pługawość wszystkiego, nawet 
prawdy, wieczna nicość człowieka, totalna falsźywość rodzaju 
ludzkiego. 

Chodził tak przez jakiś czas, aż w końcu skierował się w 
stronę domu, przekroczył próg domu ojca. Kiedy zapropono-
wali mu, żeby coś zjadł, powiedział, że nie jest głodny, po-
szedł do swego pokoju, wziął jakąś książkę i zaczął czytać. 
Słowa widniały na stronach jak oszustwa, tak jak wszystko. 
Zamknął książkę i próbował po prostu siedzieć nie myśląc 
o niczym, ale było to niemożliwe. 

Nie mógł przezwyciężyć w sobie uczucia taniości całej tej 
sprawy, braku godności, niemożności śmiechu. 

Matka, która stała zatroskana przy drzwiach jego pokoju, 
usłyszała, jak płacze. Początkowo nie mogła w to uwierzyć, 
ale potem pojęła, że to prawdziwy płacz, tak jak jej własny 
czasami i poszła do ojca chłopca. — Siedzi tam sam i płacze — 
powiedziała do męża. — Nasz chłopak, Sammy. płacze. Sam-
my. Proszę cię, idź do niego, tatusiu. Boję się." Proszę cię, zo-
bacz, dlaczego on płacze. I biedna kobieta sama zaczęła pła-
kać. Była bardzo szczęśliwa, że może płakać nad płaczem svna. 
Czuła przez to, że mimo wszystko jest on taki sam jak inni — 
mały i żałosny, prawdziwe dziecko, jej chłopak, i nie przesta-
wała powtarzać: — Tatusiu, Sammy płacze. On płacze, tatusiu. 

Przełożyła Monika Adamczyk 
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William Saroyan (ur. 1908 r. — zmarł 18 maja 1981 r.) jest jednym 
z tych niefortunnych twórców, których utwory entuzjastycznie przyj-
mowane przez krytykę i czytelników w chwili ukazania się, dość szyb-
ko utraciły popularność i to w czasie, gdy ich autor znajdował się 
jeszcze w pełni sit twórczych. Nie ma też nadziei na „renesans" twór-
czości Sarayana w przyszłości — nie jest on bowiem artystą, którego 
można ponownie odkrywać. Jest raczej pisarzem powierzchni, nie głębi. 

Obecnie Saroyan cieszy się większą popularnością w Polsce niż 
w Stanach Zjednoczonych. W USA bowiem szczyt jego sławy przy-
padł na lata trzydzieste i czterdzieste; od tego czasu zdążył już pójść 
w zapomnienie. W Polsce natomiast był on jednym z najczęściej tłu-
maczonych pisarzy amerykańskich w końcu lat pięćdziesiątych i w la-
tach sześćdziesiątych. Przekładali jego utwory wybitni tłumacze, min. 
Anna Przedpełska-Trzeciakowska, Maria Skibnlewska 1 Krystyna Tar-
nowska. Wydano zbiory opowiadań: Chłopiec na lotnym trapezie, Na 
imię mu Aram, Cóż za pomysł, tato oraz powieści: Pewnego dnia o 
zmierzchu iwiata, Śmierć nie omija Itaki, Troje w Paryżu. Przygody 
Wesleya Jacksona, nie licząc wielu opowiadań drukowanych w prasie 
oraz sztuk wystawianych zarówno w teatrach, jak i adaptowanych przez 
radio i telewizję. 

Nic dziwnego, że Saroyan nie jest pisarzem, który potrafi na dłużej 
przyciągnąć uwagę krytyków. Nie jest szczególnie oryginalny pod 
względem formy, ani też wagi poruszanych problemów. Jest to nato-
miast pisarz, który z łatwością zyskuje sobie 3ympatię 1 uznanie 
u mniej wybrednych czytelników; cl bardziej wybredni sięgają być mo-
że czasem po jego utwory, ale wolą się do tego nie przyznawać. Sa-
royan to pisarz, który trafia do serc — pisarz humanista, wrażliwy na 
ludzkie cierpienia i niepowodzenia, na niesprawiedliwości świata, ob-
darzony poczuciem humoru 1 optymizmem. Wrażliwość ta może jednak 
zbyt często przeradza się w sentymentalizm, a optymizm w naiwność, 
która drażni i nadaje twórczości Saroyana cechy infantylne. Jego do-
rośli bohaterowie to duże dzieci, dzieci, które z kolei przyjmują role 
dorosłych, interpretacja świata jest uproszczona, a technika narracji 
polegająca na częstych powtórzeniach tych samych słów, stosowaniu 
urwanych zdań, celowej niedbałości i nonszalancji formy, zamiast bu-
dzić zainteresowanie — nuży. 

Pierwszy zbiór opowiadań Saroyana Chłopiec na lotnym trapezie 
ukazał się w 1934 r. w okresie wielkiego kryzysu gospodarczego i zo-
stał przyjęty z ogromnym entuzjazmem. Doskonale oddawał atmosfe-
rę panującą w tamtych czasach. Wydaje się, że Saroyan do dziś pozo-
stał kronikarzem depresji gospodarczej w Ameryce, bowiem nawet 
w utworach powstałych dużo później, stale nawiązuje do tego okresu, 
Jeśli nie bezpośrednio, to przynajmniej pośrednio poprzez postacie 
swych bohaterów. Ulubiony bohater Saroyana to kontynuacja umiera-
jącego z głodu Chłopca na lotnym trapezie — początkującego pisarza 
stale znajdującego się na granicy nędzy, kochającego życie, a jednocześ-
nie stoicko traktującego śmierć. Cierpi na ciągły brak pieniędzy, tuła 
się po tanich hotelikach, bardzo kocha dzieci, ale nie potrafi prowa-
dzić ustabilizowanego życia rodzinnego, do egzystencji wystarcza mu 
kawa, papierosy i maszyna do pisania, przy pomocy której zamierza 
kiedyś stworzyć jakieś niezwykłe i wspaniałe dzieło. 

Ważną pozycję w dorobku pisarkim Saroyana stanowią opowieści 
z życia emigrantów, zwłaszcza pochodzenia ormiańskiego. Saroyan lubi 
podkreślać swoje pochodzenie, twierdząc, że czuje się w 120% Ormiani-
nem. 

Nie można pominąć dorobku dramaturgicznego Saroyana. Jego 
sztuki w latach czterdziestych cieszyły się dużą popularnością na 
Broadwayu. Pracował także dla Hollywood — napisał m.in. scenariusz 
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do filmu ,Śmierć nie omija Itaki". Dramaturgię Saroyana cechują jed-
nak te same słabości, które widoczne są w jego powieściach i opowia-
daniach. 

Inna słabość Saroyana to ciągle powtarzanie tych samych wątków 
1 motywów. Właściwie wystarczy przeczytać opowiadania zawarte 
w pierwszym zbiorze, aby móc ocenić całą jego twórczość. Jest to zresz-
tą słabość wielu pisarzy, choćby tak dziś znanych, jak Isaac B. Singer 
czy Kurt Vonnegut. 

Jeśli można snuć przypuszczenia co do dalszych losów twórczości 
Saroyana, to na pewno pozostanie on w historii literatury amerykań-
skiej jako Jeden z kronikarzy wielkiego kryzysu, a najdłużej zacho-
wa ją świeżość i aktualność jego utwory mówiące o przeżyciach dzieci, 
a przeznaczone zarówno dla młodzieży, jak 1 dla dorosłych. Wyda je się, 
że właśnie wśród młodzieży, na ogół mniej wymagającej jeśli chodzi 
0 formę, nic szukającej głębi intelektualnej, a wrażliwej na cierpienie 
1 niedolę człowieka, znajdzie najwdzięczniejszych czytelników. 

Monika Adamczyk 

przekroje 

Lubelska Biblioteka Poetycka 
w latach 1978-1980 

Liczba tomów wydanych w serii „Lubelska Biblioteka Poetycka" 
dobiega setki. Seria utworzona została w roku J960, wówczas jeszcze 
(do roku 1962) pod nazwą „Biblioteka Poetów Lubelskich", a wydawcą 
pierwszych kilku tomów była Lubelska Spółdzielnia Wydawnicza, któ-
ra w 1961 roku przekształciła się w Wi/dawnictwo Lubelskie. „Lubelska 
Biblioteka Poetycka" obejmuje właściwie wszystkie pozycje poetyckie 
wydawane przez Wydawnictwo Lubelskie z wyjątkiem antologii, edycji 
klasyków i twórców ludowych. Znakomita większość autorów serii wy-
wodzi się ze środowiska lubelskiego, jej dzieje zatem odzwierciedle-
niem historii poezji „lubelskiej" w okresie ostatnich dwudziestu lat. 

Do drugiej polowy lat siedemdziesiątych „Lubelska Biblioteka Po-
etycka" była w zasadzie serią peryferyjną, spełniała przede wszyst-
kim funkcje służebne wobec lokalnego środowiska pisarskiego, niewie-
le wnosiła do całokształtu polskiej kultury. Znakomita większość wy-
danych w niej książek miała wyłącznie regionalne znaczenie, ich istnie-
nie odnotowywały z regionalnego obowiązku tylko „Kamena" i lubelskie 
dzienniki. Już wówczas znaczną część tytułów w serii stanowiły de-
biuty, jednak na palcach jednej ręki można by policzyć te, które odbi-
ły się szerszym echem w prasie pozalubelskiej i znaczył]/ w życiu ar-
tystycznym swego czasu, a i te przykłady należało by wziąć dopiero 
z początku lat siedemdziesiątych (tomy W . Michalskiego, M. Józefackiej, 
H. Kozaka). Co ciekawe, najkorzystniej rysują się sylwetki poetyckie 
tych autorów, którzy swe książki wydawali również poza Wydawnic-
twem Lubelskim (oprócz wymienionych także M. J. Kawałko i Z. 
Strzałkowski). 

Ten stan rzeczy ulega wyraźnej zmianie pod koniec lat siedemdzie-
siątych. Większa iloić propozycji poetyckich zmusza wydawnictwo do 
zaostrzenia kryteriów, co odbija się korzystnie na poziomie serii. Wiąże 
się to z ogólnym procesem wzrostu znaczenia propozycji mniejszych 
wydawnictw w dziedzinie poezji, o którym pisaliśmy w artykule „Za-
sada ryzyka" w trzecim numerze „Akcentu". Szeroka recepcja debiu-
tów Z. Fronczka, M. Kusiby, T. Kwiatkowskiego-Cugowa, P. Gembala, 
W. Drasa itd. jest nie tylko wynikiem skupienia uwagi na środowisku 
lubelskim w wyniku jego rosnącej aktywności. Po „obiecującym" roku 
1976 (należy tu odnotować wydaną poza serią antologię „Przebudzenie" 
zredagowaną przez St. J. Królika) następuje wprawdzie wyjątkowo 
chudy rok 1977, ale trzy następne lata są już bardzo obfite. Do takiego 
stwierdzenia upoważniają również zamieszczone niżej opinie recenzen-
tów — większość z ośmiu książek wybranych z tego okresu oceniają 
oni pozytywnie, nawet wówczas gdy podejmują dyskusje z zawartymi 
w nich propozycjami artystycznymi. Nie będziemy tuta) streszczać 
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ich rozważań, dodajmy tylko, że znane nam w maszynopisie a plano-
wane na rok bieżący książki W. Oszajey i E: Ottrowskiej zapowiadają 
się równie interesująco.' 

wbw 
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C T T G O W -

ANDRZEJ W. P A W L U C Z U K 

INNY SVMAT, INNE WIERSZE 

Poezja Tadeusza Kwiatkawskiegu-Cugowa jest z pozoru łatwa 
I przejrzysta, wydaje się, jakby przychodziła do nas z innej epoki. 
Kzadko myślimy o tym, że sztuka i literatura ulegają procesowi sta-
rzenia, wietrzenia, ich środki banalizują się i powszednieją. A jednak 
po doświadczeniach Futuryzmu i Awangardy podejrzliwie traktujemy 
dzieło, które pragnie być tylko (i zaledwie!) sztuką słowa. Dwudziesto-
wieczna poezja przyzwyczaiła nas do szukania w niej filozofii, zamknię-
tych formuł światopoglądowych i różnorakich programów. Polska 
poezja powojenna wyczuliła nas ponadto na to, co nie jest powiedziane, 
co tkwi między wierszami. Zubożyła naszą wrażliwość na naturalne 
piękno, przeto poezję, która jest dzisiaj tylko poezją, traktujemy po-
dejrzliwie i nieufnie. 

Tak myślałem czytając debiutancki tom wierszy Cugowa. Już ty-
tuł książki, barokowy, niedzisiejszy, brzmiący bardzo osobiście, zapo-
wiada poezję „o sobie samym", wiersze, których podmiotem i przed-
miotem jest sam poeta i przeżywany przezeń świat. Niektóre z tych 
wierszy znam od dziesięciu lat, od kiedy Kwiatkowski pojawił się 
w Lublinie i nawiązał przyjaźnie ze studentami (przede wszystkim po-
lonistyki), którzy po zamieszczeniu paru utworów w „Kamenie" I „Sztan-
darze Ludu" uważali się za poetów. Młodollterackl Lublin w końcu lat 
sześćdziesiątych szedł wówczas w kierunku wskazywanym przez ów -
czesną sytuację polityczną 1 przez kiełkującą Nową Falę Pisaliśmy 
wtedy wiersze, które miały coś „załatwiać", budzić „uśpioną świado-
mość", przepełnieni naiwnym, zarozumiałym przekonaniem wszystkich 
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młodych ludzi, że dopiero my pokażemy światu, czym ma być p raw -
dziwa poezja. 

Cugów pozostawał na tym tle zjawiskiem osobnym. Pisał o miłości, 
0 przyrodzie, o wspólnych biesiadach z przyjaciółmi. Jak pamiętam, 
w latach sześćdziesiątych publikował on stosunkowo rzadko; większość 
jego wierszy znałem ze słyszenia, albowiem Tadeusz lubił deklamować 
przyjaciołom swoje nowo napisane utwory. Toteż kiedy czytałem Jego 
debiutancki tom i doszedłem do Pieśni XVII przypomniałem sobie tam-
te — nieodległe przecież — lata. 

Z tamtego kręgu młodych poetów tylko Dominik Opolski 1 Kwiat -
kowski stali się poetami z prawdziwego zdarzenia. Reszta znalazła się 
w innych zawodach, w nauce, dziennikarstwie, dwóch poświęciło się 
krytyce. A więc Kwiatkowski miał wówczas rację! Nie my — domaga-
jąc się deklaracji i traktując sztukę instrumentalnie, jako narzędzie, 
nie jako cel. Dzisiaj łatwo ml wytłumaczyć, dlaczego tak się stało. 

Cugów pozostał bowiem wierny dewizie, że ten, kto pragnie świat 
opisać, powinien go wprzód poznać i zaakceptować ze wszystkimi jego 
niedoskonałościamI i pomyłkami. Powinienem powiedzieć raczej: poko-
chać taki świat, albowiem, Jak mi się wydaje, właśnie miłość do świata 
jest zasadniczym wyznacznikiem poezji Kwiatkowskiego. W Pieśni Xl 
pisze poeta: 

Jeśli nic nie triesz 
jakże możesz kochać 
jeili nie czujesz 
to jak masz rozpaczać 
twoje dziecko 
też nie będzie ci ocaleniem 

Owo „jakże możesz kochać" to przecież zdziwienie, że istnieje ktoś, 
kto odżegnuje się od miłości za wszelką cenę. Zaś „jak masz rozpa-
czać" wyraża nic innego, jak przekonanie, że rozpacz Jest trudną sztu-
ką życia: dopełnia miłość, ale jak i ona wymaga doświadczenia, które-
go nie znajdzie się w książkach. Kwiatkowski przekazuje w swojej 
sztuce poetyckiej najprostsze, ale przecież najszczytniejsze prawdy czło-
wiecze, wymaga więc od czytelnika nie rozwiązywania łamigłówek, ale 
tego, by podążał za nim śladem jego życia, a więc i śladem jego nie-
przeciętnej wrażliwości. 

Ta wrażliwość poety bierze się z tego, że Kwiatkowski-Cugow wo l -
ny jest (tak, jak był zawsze) od chęci manipulowania czytelnikami 
1 podtykania im coraz nowych prawd i ostatecznych objawień. Ta 
prawda jest jedna. Poeta wie, że osiągnięcie harmonii z naturą wie -
dzie poprzez pokorę l — na bardzo renesansowy sposób — wierzy-, iż 
można osiągnąć szczęście. Wie on także, i i należy godzić się z nieunik-
nionym nieszczęściem, jakie przynosi łos, ponieważ życie jest zbyt wiel -
ką tajemlcą, a zarazem wartością, by pozwalać sobie na eksperymen-
ty. 

Wierzę w ciebie człowieku 
z żelaza i kości 
który jestei mną a ja tobą 
oddychasz na tym samym 
kilometrze co ja 
mogę kochać jak ty 
albo nienawidzić 
podobno to uryższe 
stadium miłości 
odpuść moje winy 
jako ja odpuściłem tym 
którzy strzelili w plecy 
mojemu ojcu 

(PHiil XIII) 
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Nie bez przyczyny zwracam uwagę na wartości estetyczne 1 filozo-
ficzny, renesansowy umiar tej poezji. Przemawia ona bowiem ściszo-
nym głosem elementarnych prawd, bez których człowiek czułby się 
obco i nie wiedziałby, co począć ze swoim życiem. Mało, za mało jest 
dzisiaj takiej poezji. 

Tadeusz Kwlotkowskl-Cugow: U drzwi moich płomień dah-kiego ogniska Wy-
dawnictwo Lubelskie, Lublin 1»78. ». 41. nakład 1200 eg?. 

J A N U S Z R Y S Z K O W S K I 

CIEŃ CZASU I FILTR IRONII 

Na drugi tomik wierszy Paw ła Gembala złożyły się dwa cykle te-
matyczne (Bądź co bądi i Sytuacje — miniatury prozą dające tytuł 
książce) oraz poemat Dziesięciobój. Recenzentka „Nowego Wyrazu " t ra f -
nie zauważyła, iż tytuł Sytuacje określa dominantę tematyczną w ięk -
szości wierszy. Poetycki świat Gembala rozpościera się pomiędzy kon-
kretem, ściśle określonym zdarzeniem a abstraktem, filozoficznym 
uogólnieniem. Punktem wyjścia dla lirycznego dyskursu bywa sytuacja 
np. z dzieciństwa, opowiedziana językiem sprozaizowanym: 

Była wiosenna niedziela 
Przyjechała ciotka Marta z dziećmi 
Cały dzień bawiliśmy się to wojnę 
Z Anką której mama jakoi pozwoliła (...) 

Zakończenie tej prostej fabuły stenowi ref leksja kontrastująca ze 
spokojnym tonem utworu: 

Wszyscy byliśmy szczęśliwi 
Od tamtej pory szczęście 
Jest nam już znane bardziej 
Z nieobecności 

(Szabel* }ctt nam Jui znane) 

Na podobnej zasadzie zbudowanych jest jeszcze kilka innych wier -
szy (Zgasło już niebo, Pozycja czy Annie śu>iat nie powiedział wszyst-
kiego). One to odsyłają czytelnika do obszarów, o których pisał przy 
innej okazji Konstanty Troczyński: „chwytając zdarzenia codzienne 
i oddając z nich drobiazgową mozaikę, chwytamy jakby cień czasu — 
zbliżamy się do tajemnicy bytu". 

Nieprzypadkowo przytoczyłem utwór Gembala obracający się w krę-
gu dzieciństwa. Właśnie kategoria dzieciństwa za jmuje w aksjologii 
poety ważne miejsce. Nie chodzi tu bynajmniej o ucieczkę z „dorosłej" 
rzeczywistości w świat dziecka, o poszukiwanie azylu w świecie uprosz-
czonym i wyidealizowanym. Bohater wierszy Gembala mimo swej do j -
rzałości jest „dzieckiem podszyty" (nb. przywołany tu duch Mistrza 
Gombrowicza u jawnia się wprost w Sytuacjach w postaci motta z Fer-
dydurke — nie ma w tym żadnego przypadku). Zderzenie dwóch 
wspomnianych postaw stwarza perspektywę oglądu rzeczywistości oraz 
u jawnia je j wymiar. Świat nie jest zatem gotowym schematem, który 
się jedynie wypełnia, lecz miejscem nieustannego poznawania i okreś-
lania się wobec zachodzących zjawisk. Tak dzieje się choćby w tym 
wierszu: 

178 

Złożyłem się nagle 
Jak do strzału 
TO pozostawało nadal 
W bliskiej odległości 
Odmierzonej i korzystnej 
Peumość trafienia 
Złożyłem się nagle 
Jak scyzoryk 
TO trafiło mnie 
Jak obuchem w głowę 

(Zlotytem tlę napie) 

Wyraźnie można tu dostrzec, że próba zrealizowania pewnego sche-
matu, owa „pewność trafienia" okazała się złudna. Ironiczno-prze-
śmiewcza pointa wiersza właśnie to obnaża. Doszliśmy teraz do innego 
rysu światopoglądu poetyckiego Gembala, ironii właśnie. Odkrywanie 
gry przeciwieństw możliwe jest dzięki wspomnianej dwoistej perspek-
tywie: dojrzałej i dziecięcej. Z punktu widzenia dziecka można dostrzec 
w działaniach dorosłych zrutynlzowanie i schematyzm. Odwrócone 
spojrzenie u jawnia spontaniczność i pewną naiwność. 

W słuszności takiego stwierdzenia upewnia nas pełna ironii relacja 
poety: 

W pozycji brzdąca 
Na niskim fotelu z kolanami 
Pod brodą i ściśniętym brzuchem 
Zbierał spojrzenia 
Z miną urwisa schwytanego na psocie (...) 
Oto oni wszyscy milczą więc teraz on 
Tylko tego się bal 
Pierwszy wieczór autorski (...) 
Więc że musiał mówić a nikt się nie odzywał 
Rzekł: 
„Czy wszyscy lubią lody? Bo ja nie!" 

(Z pozycji brzdąca) 

Gembal poprzez swoje wiersze szuka kontaktu, porozumienia z od-
biorcą. Zapewne dlatego wybiera różne sposoby mówienia (wiersz 
aforystyczny np. Wiara, impresja liryczna Tylko cisza zda się być pełna 
ucieczek, dłuższy poemat Dziesięciobój, cykl miniatur prozą Sytuacje). 
Sprozaizowanie języka poetyckiego sprzyja komunikatywności, poro-
zumieniu, jednocześnie udało się Gembalowi uniknąć pułapek jedno-
znaczności. Większe napięcia towarzyszą wierszom, gdzie poeta używa 
„idiomu konwersacyjnego" niż w przypadku silenia się na poetyckość 
(Tylko cisza zda się być pełna ucieczek). 

Niezbyt udaną próbę zmierzenia się z trudnym gatunkiem, jakim 
jest poemat, prześledzić można na przykładzie Dziesięcioboju. W a -
riacje na temat dyscyplin sportowych są na mój gust przegadane, b r a -
kuje w nich elementu zaskoczenia. Niewidoczna jest zupełnie wędrówka 
w czasie i przestrzeni o znamionach paraboli, bo o to, jeśli dobrze rozu-
mieć intencje autora, chodziło. 

Niewiele dobrego można powiedzieć o tytułowym cyklu Sytuacje. 
Sporo tu niekonsekwencji, żeby nie powiedzieć — nieporadności. Poin-
ty. które miały tym powiastkom nadać wa lor uniwersalny, trącą bana-
łem, jak np. „Człowiekowi jednak łatwiej oszukać siebie niż innych". 

Na koniec warto chyba jeszcze zadać jedno pytanie. Czy Pawe ł 
Gembal udostępnia nam w swo je j książce pewną wiz ję świata, określa 
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się wobec wartości „wiecznych" i „prywatnych"? Nie wda jąc się w roz-
ważania szczegółowe można po części dać odpowiedź twierdzącą. Poeta 
jest na dobrej drodze do urzeczywistnienia w miarę spójnej wizj i świa -
ta. 

Przetaczając w cień życie 
Poddajesz je intelektualnej analizie 
Rzeczywistą wartość własnej świadomości 
Przepuszczasz przez filtr ironii losu 

(Pozycja) 

Ten fragment można potraktować jako odautorskie credo. Tytuł re -
cenzji sygnalizuje dwa komponenty poetyckiego świata Gembala, któ-
re wymaga ją pełniejszego wyartykułowania. Tego, jako czytelnik, bę -
dę szukał w jego następnych książkach. 

Pawcl Gem bal: Si/iuacj«, Wydawnictwo Lubelskie. Lublin 1»?S. s. 57, nakład 3000 
C8Ł 

A N D R Z E J S T A N I S Z E W S K I 

SPOWIEDŹ ARTYSTY 

Z niechęcią sięgam po debiutanckie tomiki, opatrzone na obwolu -
cie „potężnymi" biografiami artystycznymi. Jest to kokieteria, a takie 
podsuwanie czytelnikowi specjalnie dobranych faktów sugerujących ta-
ką a nie inną Interpretację wierszy. Wiąże się z tym inne naganne z j a -
wisko współczesnego życia literackiego, a mianowicie brak zdecydowa-
nego rozróżnienia w obrębie egzegezy merytorycznej między pisaniem 
0 twórczości młodych i starych. Zagłębiając się w recenzje odnosimy 
czasami wrażenie, że nie ma różnicy między np. poezją Mieczysława 
Jastruna czy Stanisława Misakowskiego a wierszami licznych ostatnio 
debiutantów. Pisane są one tym samym językiem, z wykorzystaniem 
tych samych analiz formalnych. Taka postawa krytyczna nie ma nic 
wspólnego z nobilitacją pokoleń, które wchodzą w obręb bieżącego życia 
literackiego. 

Nie wszystkie te uwag i należy kierować pod adresem drugiego zbio-
ru wierszy Wa ldemara Drasa, zatytułowanego Nad stawem jasnowi-
dzenia, choć przyznam szczerze, że l bez noty biograficznej czytałoby 
się większość z tych utworów z poczuciem satysfakcji. Poza tym, prcy 
uważnej analizie faktury wierszy Drasa czytelnik l tak doszedłby do 
przekonania, że ich autor przenosi na obszar słowa pisanego doświad-
czenia wyniesione ze sztuk plastycznych. Świadczy o tym chociażby 
umiejętne operowanie przeciwstawnymi kolorami, np. bielą i czernią, 
stapianą w oryginalną mozaikę. Przewaga popisu artystycznego, w dob-
rym tego słowa znaczeniu, nad ogólną treścią poznawczą, zawartą 
w zbiorze Drasa, to najważniejsza, moim zdaniem, cecha tomiku Nad 
stawem jasnowidzenia. Są zatem w tym wyborze wiersze zachwycające 
swoją oryginalnością, wabiące czytelnika zaskakującą opozycją kolorów 
1 nastrojów, doskonale mieszczące się w manierach twórców epok po -
przednich, wyróżniających estetyczną przede wszystkim warstwę utwo-
ru, jak chociażby owa miniatura V z cyklu Śpiew w koronie: 

Widzisz jak mknie jak się kwitnieniem zanosi 
Mroku roślina w gwiazdę i oddech przystrojona 
Jak obejmuje suknią burzy damę ukrytą w zimnych 
Ramionach. Jak pod przełęczą serca uwięziona. 
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Gdy pokusić się o opisanie podmiotu twórczego na podstawię utwo-
rów zawartych w tym zbiorze, wizerunek ten opierałby się na kilku za-
ledwie słowach-symbolach: śmierć, bliżej nie określona egzystencjalna 
bojaźń, moment mlstycznegó upojenia, ledwfe zarysoWane pragnienie 
miłości. Zatem treści kierowane na zewnątrz nie będą należeć do w a r -
tości wybiegających poza szablonowy zgoła kanon, uświęcony najwartoś-
ciowszą tradycją. Nasuwa się w tym miejscu refleksja natury ogólnej: 
aby głosić światu rewelacje natury świadomościowej, identyfikującej 
autora na tle setek podobnych osobowości, trzeba po prostu mieć owe 
źródło konstytuujące „ j a " poetyckie. Rzeczywistość poza literacka jest 
w tym wypadku wy ją tkowo wymaga jącym kodyfikatorem. Toteż tak 
popularny w naszej poezji i prozie motyw „tożsamościowy" w wier -
szach Drasa (por. wiersz VI z cyklu Śpiew w koronie; wiersz X V I r. 
cyklu Dolina Jozafata) ze względu na brak indywidualnego odniesienia 
poza sferę literackich doświadczeń, Jest w istocie przede wszystkim 
popisem. Intencje są w takim przypadku łatwe do rozszyfrowania, szko-
da. że b raku je konkretnych uwarunkowań 1 odniesień. Po równa jmy 
zatem wiersz Waldemara Drasa z analogicznym — w zakresie inten-
c j i — utworem poety, który całe swo je posłannictwo życiowe, z poczu-
ciem już niemal kompleksu, rozpisuje wciąż na tle tego samego lokal-
nego konkretu. Może uświadomimy sobie wówczas, gdzie leży gwarancja 
pisarskiego sukcesu. Oto wiersz Ratujące Drasa: 

Przyszłość i przestrzeli 
Jak oddech obracają szczeblem 
Wnętrzności. 
Ustaje dal i umieranie. 
Ży jący o świcie 
Szukają tamtej nocy która idzie 
I oddalają się od powiek jak dym. 

Bowiem uśpieni 
Zawsze 2nikajq przymierzając się 
Tylko. 

A oto utwór poety uznanego, przez wszystkich doskonale obecnie 
rozpoznawanego, który jako debiutant, prawie dwadzieścia lat temu, 
o wiele konkretniej sytuował swo je „ j a " liryczne: 

Tu we mnie osadza się Dobrzyń — pamięcią, 
która przerosła płomienie i śmierć, 
miłość moja najpierwsza, 
najwierniejsza bólem i garbami. 
Tu krzyże mazurskich kra jobrazów 
kości matki znaczą, spękane w drzewie dłonie ojca. 
A ja nigdy nie znałem ich twarzy, 
tylko wojnę, czołgi sterczące ze stawu, pamięć. 

(Erwin Kruk, Kusowone z pamięci, 1M3) 

jVad stawem jasnowidzenia jest zatem książką, w której poeta zda-
je raczej relację ze swoich aktualnych dokonań ogólnoartystycznych, a 
więc dziełem twórcy bardziej estetyzującego, niż dokonującego bilansu 
swojego życia. Taka opozycja wartości, ze stosunkowo skromnym jed -
nym członem tego przeciwstawienia, powoduje, że w obrębie wyboru 
tych wierszy spotykamy tyle symboli i znaków uświęconych tra-
dycją. 

Waldemar Dras: Sad ttawem jainowUUcnia, wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1171, 
>. 31 nakład 1000 etfe. 
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JAN ROSŁAN 

O LOTACH PTAKÓW I SMAKU PIOŁUNU 

Trzeci tomik Waldemara Michalskiego Glosy na wersety może być 
w pewnym sensie zaskoczeniem dla niejednego czytelnika śledzącego 
polską poezję ostatnich lat. Przede wszystkim budzą zdziwienie tema-
tyczne inspiracje tej poezji. Michalski jest czystej wody lirykiem w po -
jęciu najbardzie j staroświeckim. Jest poetą, u którego pejzaż, przyroda, 
dzieła sztuki architektonicznej wywo łu j ą na jwięce j wzruszeń. Na tle 
poprzednich dwóch tomików tego autora: Pejzażu rdzawego i Ogrodu 
inspiracje owe potwierdzają dobitnie trwałość osądu świata, w takim, a 
nie innym estetycznym, poetyckim zapisie. Michalski bowiem jest jed-
nym z tych niewielu poetów, którzy chcieliby, aby poezja była liryką 
czystą, źródłem estetycznych przeżyć, a nie gazetowym artykułem publ i -
cystycznym, obleczonym tylko w pseudopoetycką formę. 

N ie można jednak Michalskiemu zarzucić wyłącznie artystowskiego 
traktowania sztuki, dążenia do doskonałości formalnej wiersza, kosztem 
jego treści i wymowy ideowej. Właśnie osnowa tematyczna stanowi do-
minantę kompozycyjną jego utworów, czasami nawet przy konstrukcyj-
nych potknięciach i niedoskonałościach. do których zaliczyć można m.ln. 
przypadkowe rymy w wierszach białych. 

Tomik Michalskiego otwiera wiersz zatytułowany Będziesz jak pio-
łun, rozpoczynający się od słów: „Jeżeli jesteś poetą widok ptaka Jest 
słowa początkiem", a kończy się gorzkim stwierdzeniem: „Jesteś 
poetą — będziesz jak piołun". Te dwa stwierdzenia zakreślają pole 
poetyckiej penetracji, określają źródła inspiracyjne tej poezji i są 
wyznacznikiem życiowej roli, jaką wyznacza poecie Michalski A l bo -
wiem poeta, według niego, powinien wypełnić posłanie, złączyć dwa 
światy, których w życiu połączyć się nie da — świat ideału i życiowej 
konieczności. Poetyckie słowo powinno oddać ba rwę i piękno podnieb-
nego lotu ptaka, a swoją siłę i moc zaczerpnąć z korzeni życia. Zada -
nie — zdawałoby się niewykonalne, ale sztuka, a w tym poezja, to 
przecież ciągłe wypełnianie tej roli. 

W swo je j poezji Michalski jest także malarzem. Oprowadza słowa po 
detalach rzeczywistości z dokładnością portrecisty, jakby nie wierzył 
w siłę pojedynczego określenia. Tylko wielość barw może oddać całą 
intensywność przeżyć indywidualnych i zagadkowość świata. Można by 
dużo napisać wyłącznie o pastelowości widzenia poety, bo nawet „po-
południe czarne od w ina " i „ciepły aksamit". Malarskość to główny 
atrybut tej poezji. 

Pierwsza część tomiku, zatytułowana Sen o wielkiej rybie z pięknym 
mottem Ewy Lipskiej, to poezja liryczna w tym najbardzie j t radycyj -
nym znaczeniu. Mamy tutaj i fale morza, I nadbrzeżne kamyki, światło 
poranków 1 wysokie loty ptaków. Nie ma w tych wierszach nawet nik-
łego posmaku piołunu, nawet jego zapachu, są to wiersze, które naro-
dziły się z widoku piękna lotu ptaka. Są to kra jobrazowe impresje, za-
pis stanu fascynacji i doskonałości, chwi lowej jedności ze światem. Gdyby 
jeszcze nic pojawia ły się określenia typu: „cisza wokoło napełnia pust-
kę", a zmęczenie nie było ciężkie, „jak ołów", gdyby nie te zbanalizowa-
ne Już porównania, wiersze te układałyby się w piękny, wysoki, poetyc-
ki lot ptaków. 

Druga część tomiku: Jesienna ballada, to tematyczna kontynuacja 
wierszy poprzednich. Podmiot liryczny wędru je ścieżkami polskiego 
krajobrazu, upaja się „zapachem mięty" i słucha, jak „szumią fale i me-
w y się wokół kołyszą". Mamy tutaj ba rwę 1 zapach mazowieckiej łąki 
i echo Szopenowskich mazurków odbi jające się od fromborskiego wzgó-
rza. Są to utwory przepojone polskimi 1 narodowymi elementami, tymi 
najbardziej ludowo-sentymentalno-poetycklmi, z wierzbą przydrożną 
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i lecącymi w górze żurawiami. Ptaki w wierszach Michalskiego nie są 
świąteczne t wielkie, jak orły czy sokoły, ale pospolite, codzienne — 
wróble, bociany, nawet sowy. 

W ten sposób pejzażowe liryki Michalskiego stają się osobistym no-
tatnikiem subtelnych odczuć, często wyidealizowanych i sentymental-
nych. Odczucia te przesłaniają widzenie naszej rzeczywistości. Rzadki 
to typ liryki w najnowszej polskiej poezji, uprawiany Jeszcze przez 
Rymkiewicza i Chróścielewskiego, także przez ostatnich skamandry-
tów. Tytuły wierszy: Kartka z notesu, Mój Chełm, Dworek w Zelazotoej 
Woli, Wąwozy w Czechowie, Na toczasach, Koniec lata — już zapowia-
da ją osobiste, subiektywne przeżywanie świata, nacechowane liryzmem 
i estetyzmem, toteż utwory te dowodzą w istocie zafascynowania sztu-
ką i przynoszą zarazem kontemplacyjne zachwyty przyrodą. Oczywiście, 
odnajdziemy w nich wiele z czechowiczowsklej tradycji. 

Ostatnia część tomiku: Wspomnienia z pamięci, przynosi wiersze, 
które są introspekcyjnymi obrazami, wywołanymi przypomnieniem zda-
rzeń czy ludzi, którzy Już odeszli. Stąd po j aw ia j ą się tutaj nawet utwo-
ry z echami wojny. Rozdział ten został zadedykowany „śladom Czecho-
wicza", i to są „te nasze powroty bez końca jak zrywanie polnych 
kwiatów" , jak napisał Michalski w e Wspomnieniu. Bo każdy poeta mu-
s na nowo przeżywać świat, jak każdy człowiek; doświadczenia po-
przedników na nic się nie zdają. Inspiracje sztuką są ciągle niezmien-
ne, a i zapach kwiatów jest ten sam, co przed wiekami, stąd i poeci 
będą go na nowo odkrywać. 

Powrócę do opuszczonego, trzeciego, tytułowego rozdziału tomiku, 
Glosy na wersety. Już motto z Ernesta Brylla, o „turkocie magla o j -
czystego", zapowiada potrącenie struny narodowej i pamięć o ranach, 
a lbowiem ci, którzy noszą blizny, wciąż czują ból. I o tym bólu poeta 
powinien pamiętać. 

Dominującym motywem w twórczości Waldemara Michalskiego jest 
lot ptaka. Więcej w tej poezji piękna jego lotu niż goryczy piołunu. 
Jest to przeto poezja opowiadająca się za indywidualnym przeżywa-
niem świata, broniąca subiektywnych odczuć, czasami nawet senty-
mentalnych, wyrosła z estetycznego podejścia do życia. Poezja dzisiaj 
n-.espotykana i wierzyć się nie chce, że autor pierwszy tom wierszy 
opublikował w roku 1973. Różni bywa j ą poeci i różne pisują wiersze. 
N a szczęście. 

Waldemar Michalski: Cioty na wertoty. Wydawnictwo Lubelskie, Lublin lf1>, 
a. 75, nakład looo egz. 

S T A N I S Ł A W J A N K R Ó L I K 

WYBRAŁEM — PODOBNO — CZUWANIE 

Pisanie o twórczości Dominika Opolskiego do rzeczy łatwych nie na-
leży. Zygmunt Mikulski zwrócił uwagę na to, że Opolski zawiera 
w tekstach nadmierną według niego ilość informacji. Julian Rogoziński 
natomiast, wspominając w „Miesięczniku Literackim" I serię Lube l -
skich Prezentacji Poetyckich, w przypadku Opolskiego stwierdził. Iż 
mamy tu wyraźnie do czynienia z odrębnym językiem poetyckim. 
W moim przypadku trudność wyp ływa jednak z innych przesłanek: 
autora, jego twórczość, Jego wypowiedzi prywatne znam od 1967 roku. 
Kłopot stanowi więc lęk przed nakładaniem na teksty znaczeń, które 
mogłyby tam być, gdyby autor wpisał w nie cały swó j świat. 
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Dlatego właściwe rozważania o Przechowalni bagażu warto rozpo-
cząć pytaniem, dlaczego to J. Rogoziński wypowiedział się o m e t o -
d z i e Opolskiego tak pozytywnie? Otóż wydaje mi się. że ten nie tylko 
świetny tłumacz, ale przede wszystkim znawca kultury francuskiej. 
7. którą to przez kilka stuleci utożsamiano najwyższe osiągnięcia kultu-
ry śródziemnomorskiej, zauważył uczestnictwo Opolskiego w tej kultu-
rze. „Poetyckość" Opolskiego wykazuje pewne podobieństwa z poetami 
francuskimi, nadrealistami, między innymi z Rene Charem. Przykłado-
wo, jeżeli dobrze przyjrzeć się tym poematom, to uderzyć musi w nich 
symbolika wody. Weźmy kilka fragmentów z Farszu, pamiętając, że 
wyjęte z kontekstu są okalecz»nc: „uspokajających szum morza, przy-
pływy i odpływy, dopływy nsek, dochodzenie do głosu tych, którzy 
dawno zmienili miejsce czuwania". W Innym miejscu: „Chociaż odcho-
dzę/przez wody. które gaszą mnie do życia/wiedzieć powinienem/przez 
jakie drzewa / krew płynęła do mnie". Czy też: „jak filtry / kanalizacyj-
ne mogą potwierdzić życie w oblężonym mieście". Takich odwołań moż-
na u Opolskiego odnaleźć wiele, w każdym — bez przesady — poema-
cie. O symbolice wody Chara Istnieją rozprawy... U Opolskiego wystę-
puje ona we wszystkich przejawach, od kropli do morza. 

Byłoby jednak zbyt prosto, gdyby udało nam się przenieść element 
wyobraźni francuskiego poety (poetów) na grunt polski i ustalić, że re-
zonansu można się doszukiwać w utworach Dominika Opolskiego. Poz-
wolę sobie zacytować fragment poematu Spokrewnieni pokłonem, który 
jest późniejszy od zawartych w Przechowalni bagażu: 

Jakże trudno glos znaleźć: ,Przepaść 
wzywa przepaści hukiem swoich wodospadów, 
wszystkie Twoje nauwłrtości i fale 
nade mną przeszły" ale nie przeminęły 
ł nie porwały — ł oto 
trwamy razem wewnątrz 
przepaścią z uwięzionym echem — które bez końca 
krąży nad sobą: jestem własnym 
śladem Nie wierzę w konieczność, bowiem nic 
powiedzieć nie mopę na świadectwo wyboru 
chociaż wybrałem — podobno — czuwanie. 

Cytat w wierszu pochodzi z Psalmu 42 (41) w tłumaczeniu Czesława 
Miłosza. Mamy tu do czynienia z wmontowanym również „wodnym" 
fragmentem. Pasuje on do całej wypowiedzi do tego stopnia, że w przy-
padku, gdyby „nawałności" zamienić na „nawałnice", co jedynie odro-
binę zmienić by mogło sens, cytat byłby niezauważalny. A przecież 
Opolski zmienił jedynie formę zapisu. Stąd bowiem, z najważniejszej 
Księgi naszej cywilizacji wywodzą się owe „wodne" odniesienia. 

Żeby jednak być konsekwentnym i ukazać najgłębsze pokłady, do 
których należy odsyłać przy omawianiu tych poematów, musimy się-
gnąć do Heraklita z Efezu, zwolennika teorii wiecznego ruchu i zmiany 
w świecie, twierdzącego, że w wewnętrznych przeciwieństwach zjawisk 
przyrody leży przyczyna rozwoju, że w naturze nie ma nic stałego, a 
ruch i płynność właściwe są wszystkiemu, co istnieje. Jedna z zacho-
wanych myśli Heraklita brzmi: „Niepodobna wstąpić dwukrotnie do tej 
samej rzeki" — pogłos tego mamy w X X V I I I części poematu Rażony 
pulsem: 

A gdy przeprawiliśmy się przez most, okazało się, że ta 
rzeka jeszcze nie zaczęła płynąć 

Staliśmy się 
odkrywcami 
KonseruMtywna prasa starała się 
udowodnić, że jesteśmy 
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Jan Popek KRZESŁA, tempera. JOx39, 1978 r. 

Jan Popek BIEG PRZEZ PLOTKI (GROTESKA), tempera. 14* 17. 1976 r. 
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Jan Popek Z./SF OO AGNIESZKI, piórko lusz, 14.5x 15.0. 1970 r. 
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Jan Popek £>/./< SON/. jucha igła, 16,5*25.8. 1966 r 

Ale nikt 
2 wstępujących w wodę nie chciał 
przyjąć naszych idei on i tradycyjnego 
argumentu na jakiekolwiek istnienie 

Zostaliśmy na drugim 
brzegu 
rzeki, która jeszcze nie zaczęta płynąć 

W cytowanych wersetach jest jedynie pogłos konkretnej myśli H e -
rakl ta, ważniejsze zdaje się jednak zastosowanie zasady ruchu i p łyn -
ność, jako formuły konstruującej tekst poetycki. I w tym przypadku 
można, oczywiście, odszukać ogniwa pośrednie, które prowadzą od He -

L ~ j C d n y m Z najbliższych będSe t e c z k a sur-
realistów. Gdyby ktoś wątpił jeszcze, że mamy w Przechowalni bagażu 

t Z T < Z t r a d y C j ą S i Q g a J ą C ą w s t e c z d w a i PÓ 1 tysiąca lat, to przy -
wołamy fragment poematu Strefa wyboru: 

Powolne kapanie jest echem kroków 
odchodzącego po bruku — osłanianym 
przez noc — coraz klarowniejszą, świadczącą 
o zakończeniu trwającej kilka tysięcy lat 
ery fermentacji krwi. 

Jeśli jednak zbliżamy się do współczesności, to nie możemy raz 
jeszcze nie zaznaczyć roli Biblii dla odczytywania Przechowalni baga-
żu Tam znajduje się język, który przy całej swe j metafoiyczności sta-
nów oparcie, constans. Dominik Opolski tego nie ukrywa. Motto po-

n o » n- " W y k o n a ł ° •»«"• to w Ewangelii według Jana 
ostatnie słowa Chrystusa wypowiedziane na krzyżu. Przywołane w tym 
momencie chociaż oznaczały spełnienie misji, stanowią przestrogę. Tym 
bardziej, ze w poemacie czytamy: 

— t/padał system (sprawdzony we wszystkich kasynach) 
Gry toczyły się dalej: spór 
między losem i przypadkiem 
między wyborem i rozkazem 
był metodą myślenia o rzeczach przemijających 
dostarczał argumentów przeciw zasadom gry: Między 
głosem i jego zapisem 

między myślą i przeczuciem a rzeczą lub zdarzeniem 
między biciem serca a ciśnieniem krwi 
lub elektrokardiogramem, który może być dowodem 
na prawdę _ lecz nie wiadomo — prawdę czego 

Pisałem na początku, że teksty Opolskiego są bardzo geste znacz* 

upraszczając, trzeba jednak wymienić Wyda lę mi L I , f i 

— Szklarnia 
który to 
Świat w szklarni się hoduje 
pod szkłami (+4 dioptrie) moich okularów 

, (Światy przyłapane na ucieczce 
rozproszone w wędrówce przez mgławice 
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zbieram w jeden ognisty punkt 
: okulary służą czasem — do zapalania papierosa 
zagęszczonym światłem Słońca; sztucznie wzniecane 
płomienie sq zatrute czasem 
aktualnym: Dojrzewaniem przerwanym w drzewach 
twardnieniem pnia — nie tylko pod topór 
akumulującego nie wykorzystane przestrzenie 

Mamy tutaj zanotowany gest zapalania papierosa, sytuacja banal -
na służy w tekście uogólnieniu. Ponieważ obraz się rozrasta, po jaw ia j ą 
się „drzewa", już z „obciążeniem kulturowym". Realność rozwija się 
w metaforę. W innym miejscu z drzewami łączy się bezpośrednio 
krwiobieg (motyw występujący wielokrotnie) bohatera. Powtarza się 
tropienie z Jednej a zacieranie śladów z drugiej strony, od śladów „ze-
wnętrznej" działalności ludzkiej po kody genetyczne. Jeżeli po jawi 
się poszukiwanie prawdy, to równolegle towarzyszyć mu będzie zwąt -
pienie w prawdę. Jeśli rodzenie, to z bliskim umieraniem. Oddychanie 
wystąpi z brakiem powietrza czy też ze sztucznym oddychaniem 
( W tym ostatnim przypadku podobieństwo ze Sztucznym oddychaniem 
Stanisława Barańczaka raczej przypadkowe, wynik „ducha czasu"). 
Pamięci zapisanej w genach towarzyszy Historia, tej wreszcie miejsca 
zamazane z przeszłości. Ziarnu — przyroda i wreszcie kosmos. Zawsze 
będą to jednak pary* przeciwieństw dialektycznych, Jako pary właśnie, 
a nie alternatywa z możliwością wyboru. 

Te właśnie pary przeciwieństw, połączone z wymienioną wcześniej 
opozycją kropla—morze oraz z patrzeniem i brakiem możliwości widzenia 
nakreślają zasadnicze kierunki rozrastania się świata tej poezji. Pole 
semantyczne uzupełniane Jest do wewnątrz rozbijaniem małych po-
zornie struktur na Jeszcze mniejsze w poszukiwaniu sedna. W Strefie 
wyboru: 

Nie proś o ujawnienie sposobów 
widzenia — Wszystko jest prowincją 
Pytaj — 
(jeżeli pytanie nie jest zbyt bolesne) 
o istoty we własnej naturze 
(jeżeli naturę swoją poznałeś) — o aktualne 
adresy terytoriów agresji 
o wcielenie sposobów i sposób wcielania (...) 

Proces odwrotny prowadzi jednak również do rozszerzania struk-
tur. I wtedy musimy przesuwać granice pola semantycznego. Nie może 
być mowy, oczywiście, o funkcjonowaniu tego świata na płaszczyźnie. 
Struktura jest wyraźnie bryłowa. „Mieszkają tam strażnicy soków zna-
nych tylko sobie (są to ludzie Einsteina i Riemanna), popełniający sa-
mobójstwo i znowu — po moim odejściu — zmartwychwstający" — 
czytamy w V I I I części poematu Bohater. Zgadzam się w tym miejscu 
ze zdaniem Bohdana Zadury zamieszczonym na „skrzydełku" książki: 
Prawda, do której stara się dotrzeć Opolski, ma wymiar kosmiczny, 
jest to tyleż prawda o człowieku, co o życiu jako takim, w najróżnorod-
niejszych jego aspektach, i chociaż poznanie poetyckie jest czymś róż-
nym od poznania naukowego, myślę, że poezja ta daje powody ku te-
mu, by traktować jq jako próbę syntezy tych ustaleń, które poczyniły 
nauki szczegółowe. Zgadzam się warunkowo w odniesieniu do poznaw-
czych ograniczeń poezji. Jeżeli pamięta się myśl Norwida, że poezja 
Jest herezją, to z tego Już wynika, że zobowiązana jest ona do przekra-
czania własnych granic. Prawdopodobnie nie byłoby tego zastrzeżenia, 
gdybyśmy filozofię traktowali tak Jak starożytni. 

Przez cały czas odsuwałem na plan dalszy zawarty w Przechowal-
ni bapa+u obraz współczesności, a dokładniej to, co „wprost" na temat 
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współczesności Opolski wypowiada. Wynika to z przekonania, że jest 
on przede wszystkim (czy też: w pierwszym rzędzie) członkiem o -
kreślonej kultury, a dopiero jako taki uczestnikiem naszej teraźniejszoś-
ci. Dziedzictwo kulturowe nie Jest dla niego owym „złotym wiekiem", 
o którego powrocie wystarczy marzyć; jest obowiązkiem, któremu po-
winniśmy sprostać zarówno w teraźniejszości, jak i w przyszłości 

Pięć poematów zawartych w Przechowalni bagażu (poemat prozą 
Raport akuszerki jest swoistym oniryczno-surrealnym komentarzem do 
pięciu poprzednich) to formalnie odmiana poematów dygresyjnych. W 
dygresjach autor zdziera kolejne maski elementów rzeczywistości. W 
nieustannym przeświadczeniu, że dojdzie wreszcie do samego sedna. 
W wytwarza jącym się w ten sposób systemie sam proces poszukiwania 
jest ważniejszy nawet niż osiągnięcie celu. Dzięki temu powsta je 
układ otwarty, w którym w każdej chwili można zedrzeć kolejną mas-
kę, gdyby wcześniej nie została zauważona. A jak j awi się całościowo 
przedstawiona rzeczywistość? Zwracam uwa#ę na tytuł: Przechowalnia 
bagażu, toż to miejsce przejściowe, podobnie jak poczekalnia z tytułu 
poprzedniej książki Opolskiego, jak przejściowe były lata siedemdzie-
siąte, w których oba zbiory powstały. 

Dominik Opolski: Przechowalnia bagażu. Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1SW 
s. 9C, nakład 1000 egz. 

J A N U S Z L E W O N 

G R A 

Zamiast solidaryzować się z mistrzostwem formy, błyskotliwością 
dowcipu i głębią myśli w wierszach Krzysztofa Paczuskiego, powiem 
wprost: tomik 44 Sonety jest genialny. Pięćdziesiąt jeden utworów w 
starożytnej mierze wierszowej sonetu zamyka jak gdyby miłosną grę 
poety z jego Laurą. Petrarka, Kochanowski, Morsztyn, a nawet Mic -
kiewicz nie dorównują wulkanicznym wyznaniom kochanka doskona-
łego. Spalony po stokroć w odmowach, niczym Fredrowski Papkin, 
zawsze gotowy konceptem błysnąć, sonet wyłuskać i u stóp ukocha-
nej niebacznie upuścić. 

Jeżeli mnie nie kochasz, w co śmiem powątpiewać, 
wtedy nie ma tragedii — wszystko jest normalne. 
Bywa. że gdy jest miłość, wzajemności nie ma; 
ja kocham się za ciebie, ty nie kochasz za mnie. 

A jeśli nie kochamy — martwić się nie trzeba, 
bez miłości nienawiść nami nie zawładnie. 
Czasem żyje się długo bez kawałka chleba, 
ty karmisz obojętność — ja złudzenia karmię. 

Jeżeli jednak kochasz — czego pewny jestem 
wtedy zaprzeczasz sobie i mnie, i naturze. 
Los z banknotu miłości marną wyda resztę, 
ty zburzysz moje życie, a ja twoje zburzę. 

Ja umieram z pragnienia — ty przymierasz głodem, 
stoimy obok siebie — ja mam chleb — ty wodę. 

Sonet XXXIII 



Być może trochę staroświecko brzmią niektóre erotyki Paczus-
kiego, ale i on wyrusza czasami na swawolne igraszki miłosne, gu -
biąc honor i godność rycerską. 

Mam tylko dwie kochanki, dwie Laury, dwie muzy, 
dwie tony i dtcie twarze, które wciąż wspominam, 
dwa pępuszki najsłodsze (to nie moja toina), 
lecz jeszcze dwie.~ nie powiem, uniknę ekskuzy. 

M a m za to czworo oczu, czworo zgrabnych uszek, 
cztery rączki i piersi po dwie w każdym ciele, 
mam jeszcze kiłfca nóżek, ze cztery, nieuricłe, 
cztery z tyłu... połowy, które głaskać muszę. 

Nie będę skrywał — każdy zdążył wyrachować, 
że serce me podwójnym zanosi się drżeniem (...) 

Poczwórne moje serce w podwójnej miłości: 
cztery razy się syci, a dwa razy poici. 

Sonet XXV 

Bajecznie kolorowy erotyzm tego utworu jest charakterystyczny 
dla utworów z pierwszej części tomiku, które wabią, przywołują mi l -
czącą Laurę. Idealne istnienie kochanki, być może jest, tak jak u 
Petrarki, tylko kreacją wyobraźni i czystego pragnienia poznania mi -
łoścL W dalszych sonetach kochankowie, rozkoszując się sobą, ucie-
kają od jakiegoś lęku, co czai się 1 wkrada pomiędzy stęsknionych 
pojednania. 

To pęknięcie powtarza się coraz częściej, by w końcu u jawnić 
się całkowicie w 6onetach czterdziestych, w których uprzątnięto ze 
sceny balkony i cieniste alkowy. 

Zanim jednak poeta wypowie swo je credo życiowe, przedzierzg-
nie się jeszcze w błazna, Hamleta, Makbeta. Tasuje raz jeszcze czyste 
paradoksy ról, doprowadzając czytelnika do triady sonetów: 43 , 4 4 , 

45, które stanowią filar tego erotycznego tomu wierszy. Hamle tow-
skie wyznania, będące spiętrzeniem paradoksów ludzkiego żywota, 
prowadzą do niewiadomego imperatywu życia, swoistego ćlan vi tal. 

Jestem, a więc po prostu nie potrafię nie być. 
Sznur był za slaby, woda za bardzo przejrzysta, 
nóż tępy, dłonie kruche, a domy za niskie. 
Jestem, więc ktoś nieznany ciągle we mnie wierzy. (...) 

Kto, gdy bezradny padam, krzyczy głośno „ruszaj!" 
Może ty? Czy to ważne, kto do życia zmusza? 

Sonet XUtt 

Patrz, Boże, rękę w ogień pcham, aby się tliła, 
pozwól mi żyć tak długo, jak długo wytrzymam. 

Sonet XLIV 

Jest we mnie bunt i zgoda, Bóo. szatan i anioł, 
o poza mną są tylko ci, co potępiają. 

Sonet XLV 

Refleksyjna af irmacja życia, osobowości, całego człowieka jest 
w sonetach Paczuskiego Jednocześnie renesansowym zachwytem nad 
tworzeniem, trochę rozpustnym i pustym, ale wolnym w swoim bu -
dowaniu i destrukcji. Poetyckie „ ja" , odurzone własnym mistrzost-
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wem, porywa swó j ukochany twór i rzuca go w nicość, urągając dia-
bolicznie swoim krytykom 1 apologetom. 

Kłamią wszystkie sonety, które napisałem, 
na miliony kłamliwych okruchów rozbite. (...) 

Kłamię, gdy mówię kocham i kiedy zaprzeczam, 
gdy cierpię milcząc, tworzę kłamstwo doskonałe. 
Jak mól w kanapie, kłamstwo ukrywa się w rzeczach. 
Kłamię i będę kłamał, jak dawniej kłamałem. 

Słowo każde jak robak kłamstwami opasłe. 
Czy to, co teraz czuję, także nazwać kłamstwem? 

Sonet U 

Być może nie przekonałem nikogo o tym, że Krzysztof Paczuski 
jest wielkim poetą, ale podjęta próba nie musi być bezsensowna, nie 
jest bowiem całkowicie wykluczone, że tak Jest naprawdę. 

Kreyszto 1 Paczuski: H Sonety. Wydawnictwo Lubelskie. LubUn IWO, i. J7. nakład 
1000 egz. 

LECH I S A K I E W I C Z 

SEN O POTĘDZE 

Lektura najnowszego tomu wierszy Henryka Makarskiego wy two -
rzyła u niżej podpisanego poczucie swoistej bezradności, podobnej do 
tej, jaka ogarnia czytelnika petycji do Pana Boga, papieża, prezyden-
ta Stanów Zjednoczonych czy Sekretarza Generalnego O N Z . Petycje 
takie ma ją najczęściej charakter proroctw bądź są traktatami dotyczą-
cymi sposobu naprawienia świata poprzez zl ikwidowanie dziurek od 
guzików, po zasłanianie luster albo poddanie przymusowej sterylizacji 
dziewięćdziesięciu procent mężczyzn. Czyta się Je z ciekawością, po -
dziwia logikę i wewnętrzną spójność, a potem z zażenowaniem od-
kłada na półkę z napisem: sprawy nie do załatwienia. Bowiem poza 
logiką, swadą oraz — c o zdarza się nader często — nie zamierzoną gro-
teską, traktaty te nie posiadają nic więcej. A już zupełnie związku 
z rzeczywistością. Widać co prawda, że ich autorzy wyłażą ze skóry, 
aby dopomóc biednemu, walącemu się światu, widać, że są przekonani 
o wielkiej misji. Jaką mają do spełnienia, widać także, że są obdarzeni 
wrażliwością, nie znać jednak, aby posiadali choćby cień samokryty-
cyzmu. Prorok bowiem tym się różni od świętego, że aby dobrze 
wieszczyć, musi być niewzruszenie pewny swoich racji. Brakuje mu 
po prostu pokory. 

Pokory zabrakło także Henrykowi Makarskiemu, w związku z 
czym poczęstował czytelników swo je j poezji sporą porcją wieszczb oraz 
futurologicznych strachów dając tym samym dowód, że łos świata, 
cywilizacji a także bliższej i dalszej rodziny nie jest mu obojętny. 

N a skrzydełku obwoluty przeczytać można w nocie wydawnicze j : 
..Czwarty z kolei tom. Schody bez końca, jest najbardziej przekony-
wającą ideowo i artystycznie propozycją poetycką autora". Jak wobec 
tego wyg ląda ją propozycje poprzednie — mniej przekonywające ideo-
w o I artystycznie? Cóż, równie magicznie, wieszczo i traktatowo, co 
wcale jednak nie znaczy, że wyg ląda ją dobrze. Jakkolwiek bowiem 
w Schodach bez końca Makarski udowodnił, że stać go na większą 
dyscyplinę poetycką, jakkolwiek refleksja wyp ływa jąca z tej poezji 
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jest pełniejsza niż w propozycjach poprzednich, to krąg jego zainte-
resowań pozostaje niezmienny. 

Trudno właściwie mówić o jakichś sprecyzowanych zaintereso-
waniach poety, o sprawach, które ma on ze światem do załatwienia, 
bowiem Makarskiego interesuje przede wszystkim... pisanie. Pisać za 
wszelką cenę, być poetą dla samego faktu bycia poetą, tworzyć obo-
jętnie co — tematy same się znajdą. Naj lapidarnie j określił to M a -
karski w wierszu Jakim chciałem być w poprzednim tomiku Pragnie-
nie 

już taki jestem 
drogi przyjacielu 
sam jeszcze nie wiem 
co mi w duszy gra 

— stwierdza naiwnie i szczerze, po czym częstuje czytelnika kilkoma 
Językowymi łamańcami wziętymi z tzw. poezji lingwistycznej, któ-
re — najogólniej mówiąc — zamknąć można w stwierdzeniu, iż poeta 
nie wie, co w przyszłości będzie pomnikiem a co chwastem tylko. N a 
koniec zaś, w sposób nie pozbawiony swoistej pewności siebie, w y -
znaje: „już taki jestem / jakim chciałem być". 

Ostatni tomik Makarskiego oczyszczony został zupełnie z Języko-
wych łamańców, sentymentalnych wzruszeń nad pieluszkami swoich 
dzieci oraz zwykłego poetyckiego banału, w Jaki obfitowały zbiorki 
poprzednie, nie nakreślił jednak granic poszukiwań autora. Ani po-
znawczych, ani światopoglądowych, ani formalnych. Makarskl pisze 
0 wszystkim, a ze sposobu pisania o owym wszystkim widać, że po-
stanowił pisać mądrze. Po j aw ia j ą się zatem w jego wierszach stoso-
wne tropy świadczące o niewątpl iwej erudycji poety. Odwoływanie 
się do kulturowych archetypów, symbolika, kunsztowne metafory, a 
także krąg tematyczny — sprawy ostateczne i zagłada cywilizacyjna 
gatunku — sugerować mają, że Makarski myśli bardzo głęboko. P ię -
tro abstrakcji jednak, które sobie wybudowa ł przystępując do pisania 

1 z którego spogląda na nas — maluczkich, jest tak wysokie, że za-
miast głębi, w jaką czytelnik winien spoglądać, widać morze spienio-
nych I be/Jadnle obijających się o siebie ogólników. I nie wyp ływa 
to wcale z dystansu, jaki poeta postanowił przybrać, aby na owe os-
tateczne sprawy spoglądać. W y p ł y w a to raczej z chaosu, w Jakim 
znalazła się zarówno świadomość, jak i wyobraźnia Makarskiego. 
Najpełnie j widać to w kończącym zbiorek poemacie: Strach niena-
zwany. 

Poemat ten rozpoczyna się sensowną 1 nie pozbawioną siły re-
f leksją na temat nie przespanych nocy poety, w czasie których ocean 
rytmów, melodii i słów maszeruje bezkarnie po czarnym suficie i nie 
daje autorowi zasnąć, prowokując do rozważań nad sensem i nonsen-
sem światów — zewnętrznego i wewnętrznego. Stopniowo jednak sło-
wa. rytmy | melodie przebiegać zaczynają przez sufit poety w p e w -
nym porządku, z którego rodzić się poczyna wiersz, a właściwie nie 
wiersz nawet, a dopiero szkielet poematu 

— szkielet tak przeźroczysty szklany krystaliczny 
ie go dotknąć nie moina •— wyczuć ni zobaczyć 
tak jasny jest — tak pusty że siebie już tylko 
odbija szkielet wiersza — ... 

Zanim jednak szkielet oblecze się tkanką treści, z Imaginacji po-
ety „rodzi się ważny heros z czołem lśniącym miedzią", a herosem 
tym staje się sam Makarski, którego alter ego wychynął był z niego. 
Heros „karmi się własną siłą, mądrością i pięknem", będąc zarówno 
zwierciadłem, jak I źrenicą oka poety, w głębi których widzi on (Ma -
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karski) siebie, swo je uczynki, swoją moc, a także - co trzeba zapi-
sać mu na pluj, - swo je słabości. O tym zresztą, że je posiada, in-
formuje poeta nader oględnie, koncentrując się nad własną mocą któ-
ra przezwycięża nienazwany strach, oraz mądrością rodzącą ową moc 
I do tej pory - można by powiedzieć - wszystko jest cacy. Szkielet 
poematu okrywa się tkanką treści - nieważne, że banalnej - i w 
ogóle widać, iż poecie o coś chodzi. Tu jednak wyobraźnia zawiodła 
Makarskiego w rejony abstrakcji zbyt rozległej I zaczęła zwodzić W 
miarę logiczny ciąg wiersza przeradzać się poczuł w bełkot Poeta 
gubi się w dyskusjach z herosem, które przeplecione są gęsto ref lek-
sjami ogólnymi na temat porządku świata, wyższości dobra nad złem 
oraz chaosu, ognia, wody, powietrza, marności i głupoty. Nad tym 
wszystkim góruje mądrość wyp ływa jąca z faktu bycia poetą Przeło-
zen.e poematu na język w miarę dyskursywny wymagało od niżej 
podpisanego dużego wysiłku związanego z przedzieraniem s i ę poprzez 
mnogość słów nie zawsze użytych z jakimkolwiek sensem. 

Poemat na pierwszy rzut oka sprawia wrażenie solidne, a śwTa-
domość że obcujemy z dziełem, które - niczym Księga Eklezjasty, 
Ziemia jałowa Eliota, Kwiaty zła Baudelaire-a - ma za zadanie spe-
netrować najbardzie j zawiłe zakamarki ludztyej psychiki, sprawia iż 
do autora poematu nabieramy - na zapas niejako - szacunku P o 
lekturze jednak ogarnia nas uczucie lekkiego zakłopotania. Oto jeszcze 
jeden co mierzył do bardzo wysokiego celu. a zapomniał, że strzelbę na -
ładował ślepymi nabojami. A l e ile przy tym huku, dymu i ognia! 

n ^ M ^ ^ f : S C h O Ć U b " k ° ń C a - W > d a w n " - ' w o Lubelskie, Lublin IWO. s. ,00. 

A N D R Z E J T C H O R Z E W S K I 

KONSTRUOWANIE BOHATERA (LIRYCZNEGO) 

G d y w 1976 r. Jerzy K. Misiec debiutował arkuszem poetyckim 
wydanym w firmie Leszin-WaśkieWicz, młoda poezja gwałtownie roz-
poczyna wymuszoną na niej próbę reorientacji estetycznej Sytuacja 
ideowa jest znana. Jej nieco zakamuf lowany opis zawiera wiersz Je-
rzy M. opowiada o fragmencie rzeczywistości do opisania w traktacie 
filozoficznym, pochodzący z debiutanckiego cyklu Zaproszenie na ju-
tro i powtórzony na początku tomu Pisanie życiorysu. 

A oto ó w interesujący tekst: 

las się skończył nim spadły pierwsze deszcze / zbieracze grzybów 
stukający miejsc upragnionych / zaczynają hodować pieczarki / las się 
skończył w śnie zewnętrznym i wras fa / do wnętrza ziemi / w rodzin-
nej klatce domu przez największy pokój / przerasta olbrzymi pień sta-
rego drzewa / modlimy się wytrwale do gwoździ różańca: / nie ma róż-
nicy między wyjściem z domu / a wygnaniem z raju / tak jak nie ma 
Pewności że wprowadzeni do raju / nie są synami kaina / mijani po 
drodze nie deklarują / przynależności poetyckiej / piją piwo mówią bo-
oa me ma / chowają modlitewniki prasy lokalnej / wyciągają sporty 
wyskakują po kolei z pędzącego pociągu / do przydrożnych kapliczek 
Po ogień / wywrócona kieszeń miasta porasta bezmyślnością / ludzie 
Poukładani na półkach i wystawach / przyczepiają sobie ceny: / nie ma 
pewności że fromm nie był zboczeńcern seksualnym / tak jak wszystkie 
nity greckie / nie wróżą nic dobrego / herosom na sądzie ostatecz-

nym / który odbędzie się w najbliższym czasie / w jednym z rejonowych 
sądów. 
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Obraz samoswój, nacechowany, znaczący. Z paroma reminiscen-
cjami literackimi. Aluzja do arcydzieła Wielkiego Florentyńczyka w i -
doczna dla każdego. Mickiewicz z Pana Tadeusza (grzybobranie) i M i -
łosz z Traktatu poetyckiego („nie ma pewności że fromm nie byl zbo-
czeńcem seksualnym") pobrzmiewają Już mniej natrętnie. Notabene 
wiersz ów świadczy o „obecności Miłosza" w lekturach i fascynacjach 
młodopoetyckich na długo przed znaną decyzją Szwedzkiej Królewskiej 
Akademii Literatury. 

Ta oczywistość może niezbyt sprzyja neofickim wyznaniom świeżo 
upieczonych rodzimych miłoszologów. Jest jednak stwierdzeniem stanu 
rzeczywistego. Oprócz wspomnianych już autorów, w wierszu znaj-
dziemy echa Jerzyny („sen zewnętrzny") i negatywistycznej poetyki 
(termin A. Sandauera) pokolenia „Współczesności" („nie ma pewności 
że ... nie byl"). 

Tak zwaną Nową Falę reprezentują zwroty w rodzaju „modlitew-
niki prasy lokalnej" oraz czynnościowe rekwizyty codzienności: picie 
piwa. palenie „sportów". Co z Miśca? Wbrew pozorom nie tylko aranż 
czy montaż, ale zindywidualizowane „wyskakiwanie z pędzącego pocią-
gu po ogień do przydrożnych kaplic", ideowe i prawdziwe — w odnie-
sieniu do tamtych czasów — taksowanie ludzi. Własnym pomysłem jest 
tu nihilastyczny akt odwrócenia systemu wartości, sprowadzenia nadziel 
do rytuału, transcendencji do pospolitej i źle funkcjonującej Instytucji. 
„Sąd ostateczny... w jednym z rejonowych sądów"! Świetny pomysł, ale 
I przerażający, z pragmatycznego, funkcjonalnego punktu widzenia. 

„Twarze na wystawach", „zaszczuta wątpliwość", „płyta chodnikowa 
dla wspólnoty przeżyć", klątwy, zaciskanie zębów — te syntagmy 
I zwroty co chwila poświadczają, że jesteśmy w kręgu neoekspresjonis-
tycznej (resp. „nowofalowej") poetyki. Negatywistyczne wtręty w rodza-
ju: „horyzont nie Jest Już miarą oczu" (s. 13) przypominają „Pokolenie 
1956", oniryzm — „Nową prywatność". A więc: synkretyzm lub (ostrzej) 
eklektyzm? Owszem, tak. 

O odrębności Autora świadczą częstsze niż u rówieśników próby 
zdemaskowania czy ośmieszania stereotypu kulturowego. W przeciwień-
stwie do wielu epigonów Nowej Fali Misiec bardziej interesuje się kul-
turą 1, być może. dlatego epigonem nie Jest. Z ogranego i powtarzanego 
chwytu włączenia autora (lub Innych postaci znajomych) do tekstu (np. 
Jerzy Af. opowiada o...) Misiec tworzy własną metodę życiorysopisania. 

„Życlorysopisanle" jest dowolnym posługiwaniem się własnym cur-
riculum vitae — Jako materiałem literackim. Rzeczywista czy zmyślona 
biografia staje się tworzywem. Poeta nie jest Już „wykrzyknik.em ul«-
cy". ale ulica staje się echem krzyku poety. Estetyczny użytek z życio-
rysopisania bardzo przypomina „borgesowski" stosunek do wiedzy, ma-
nipulowanie fikcyjnymi cytatami i zmyślonymi adresami bibliograficz-
nymi. Właśnie ż y c i o r y s o p i s a n i c umożliwia krytyce odróżnienie 
tej poezji od epigońskiego naśladowania neoekspresjonlstów, autorom 
zaś ułatwia starania o odrębność. 

Najważniejszym jednak jest czytelniczy, percepcyjny aspekt „ży-
ciorysopisania". Gra w dokument, udawanie autentyczności jest odbie-
rane Jako zabieganie o względy czytelnika, podejmowane z pozycji 
względnie wiarygodnego obserwatora przy zachowaniu całej odrębności 
podmiotu lirycznego, świadomość tej gry skłania czytelnika Jednocześ-
nie do: a) refleksji nad własnym doświadczeniem, b) traktowania swe-
go życia jako dzieła sztuki, c) nobilitacji codziennych, zwyczajnych 
spraw. 

Ten program poetycki widoczny poprzez odbiór Jest w pew-
nych momentach zbieżny z programem neoekspresjonlstów, w innych — 
odrębny. Obie formacje łączy wspólne przekonanie o ważności codzien-
nych doświadczeń, dzieli odmienny stosunek do podmiotowości. Neo-
ekspresjonlstyczne ,.my" wyraża świat Everymana. W życiorysopisaniu 
artysta zaznacza swą odrębność. Nie wiadomo Jednak kim Jest. Czy — 
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jak chce Stachura - poeta to wielki nikt czy wielka Indywidualność 
Młodzi w różnych tekstach akceptują obie możliwości. Podobnie 

dzieje się i w poezji Miśca. Nie można ich oskarżać o to że wobec za 
sadniczych problemów estetycznych epoki zachowują janusową dwu-
znaczność. Wszyscy postępujemy podobnie. Tylko nie zawsze chcemy 
sobie to uświadomić. Może nie zawsze lubimy szczerość? 

w T r \ P " ° n " iVC'0ri/,U- » — n 

Jan PoDek Kompozycja, 1968. sucha igła. 34,5X22,6 cm. 



^ p l a s t y k a * 

Jan Popek, nasz Przyjaciel, zmarł nagle 25 grudnia 1980 roku. 
Vi papierach, które Jan pozostawi! znaleźliśmy notatki stano-
wiące rodzaj dziennika prowadzonego do ostatnich dni. Przed-
stawiamy czytelnikom ich obszerne fragmenty z przekona-
niem, że są one nie tylko znakomitym autokomentarzem do 
twórczości Jana, lecz także samoistnym, wartościowym teks-
tem literackim. 

• • 

JAN POPEK 

9 XI I 78 r. 
1 

Znowu powróciłem do swojej pracowni-galerii, po okresie 
ciężkim, może niezbyt długim, ale dla mnie niezwykle trud-
nym, gdyż musiałem przebywać w miejscu tak przykrym dla 
każdego człowieka. W karcie informacyjnej z datą 9 XI I 78 na-
pisano: „Radiogram klatki piersiowej. W polu górnym płuca 
prawego, przyśrodkowo cień plamisty ok. 1,5 cm średnicy, do-
brze wysycony, odgraniczony od otoczenia" itd. Zalecano na-
dal leki i... leczenie sanatoryjne, wydano 30 dni zwolnienia 
lekarskiego. „ , 

To był mój drugi pobyt w tym smutnym domu dla cho-
rych. więc jestem szczęśliwy widząc zawieszone moimi obraza-
mi i obrazkami białe ściany pomieszczenia, w którym prze-
bywam dla odmiany z pełną rozkoszą. Ściany pracowni są 
kartkami mojej książki, są stare i nowe, błękitne i brązowe. 
Te, które lubię, i te, które ukrywam, gdyż niekiedy źle ną 
mnie działają. 

Więcej jest takich, które kocham, może dlatego, ze jest to 
historia i teraźniejszość mojego życia. 

Teraźniejszość, która będzie się ciągle stawać (Jak długo.) 
Tu przez kilka lat życia stawiałem pewne znaki, akcenty 

różnobarwne, robiłem plamy i podlewałem kwiaty, wyciera-
łem podłogę nawet własnym potem i łzami, miewałem sny 
piękne i koszmarne, miewałem pomysły, czasem dobre, malo-
wałem... Tu miałem nadzieję i marzenia. 

Tu żyłem. 
Więc wziąłem „na górę" mojego największego przyjaciela, 

braciszka i synka Amadeusza, by zrobić „obchód" tych ścian, 
pohuśtać obrazy, porozmawiać z barokowym amorkiem. drew-
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nianym taboretem tak bardzo absorbującym Amadeusza. (Cie-
kawy jestem, czy on zdaje sobie z tego podobieństwa sprawę 
i czy w ogolę wie, że jest „mały"?) A więc kładę się na po-
dłodze. chodzi po mnie, depcze i baraszkuje. Będziemy helle-
nistyczną rzezbą w innym wydaniu, bo ja przecież nie jes-
tem taki potężny, a Ty jesteś JEDEN, a nie dwudziestu 

Bądz więc szczęśliwy. 
Rano w gazecie przeczytałem takie zdanie Henri Duvernais 

„Luksus zastępuje sztukę głupcom". Tak też myślę... 

2 
Na przykład „Krzesła". Czym są dla mnie „krzesła", któ-

rych namalowałem cały cykl? Krzesła - fatalistvczne znaki 
c/y rzezby Czy tez namalowane przeze mnie czyste niebieskie 
formy na białym tle lub szarym, lub błękitnym jak niebo. 
Krzesła były na pewno malowane przez wielu artystów iuż 
me mówiąc o van Goghu. były też pomysły artystów trochę 
modnych lub snobów. Miały to być krzesła-giganty niemożli-

lu ł? t e ż możliwe przy ogromnych nakładach 
finansowych. Słyszałem, że jedno takie krzesło miało stać w 
Elblągu (Galeria EL), a drugie gdzieś tam daleko w Polsce i te 
krzesła, jak również ta odległość, oraz relacja czy korespon-
dencja między nimi miały być dziełem sztuki i intelektu 

Moje krzesła są malowane dla ich czystej i prostej formy 
ale przede wszystkim są symbolem losu i duszy człowieka Są 
tataustycznym symbolem życia. Malowane są dla urzędników 
oszustów, tchórzy, ale i dla artystów, tych spełnionych w pew-
? r j e n S I e - . Jak 1 dJa ty^h nie spełnionych, pojedynkujących 
się całe życie ze sobą. Dla tych topielców alkoholowych z ich 
męczarniami w dzień i koszmarami w nocy. Maluję krzesła 
żebracze, byle jakie, prawie skrzynki do siedzenia dla babć 
klozetowych, ale też solidne, wygodne i „wysokie" dla róż-
nych prezesów, kierowników, dyrektorów, krzesła, na których 

kopani 3UŻ Z n k h S P a d H ' Z ° S t a l i w y k ° P a n i a l b o b<?dą wy-
Te wygodne solidne krzesła mają też kolce pod dupę i nie-

zbyt wygodnie i pewnie siedzi się na nich. Wiedzą o tym te 
tłuste grube ryby. „fałszerze drobnych monet". Poza tym moje 
Krzesła mają „dobrą perspektywę". Kiedyś edv wyiaśniiłem 
studentom zaocznym zasady perspektywy wykreślonej linear™ 
nęj, jedna ze studentek powiedziała z pełną powagą i uzna-
E ~Z i ' U P a n a t o ^ „ w s p a n i a ł a perspektywa w tych krze-
słach, które pan maluje". Tak, proszę pani - odpowiedzia-
n o r J ^ n l 3 " 1 ś w i e t n a antyperspektywa, bo o to mi właś-
n i ! w T ° ^twierdzenie mojej studentki bardzo wyraźnie 
charakteryzuje kompetencje i wiedzę studentów-nauczycieli 
szczególnie na pierwszych latach studiów 

•-ale prawdę mówiąc takie monumentalne, kilkunastometro-
we krzesło, nieskazitelnie błękitne, nieskazitelnie wykonane 
J Z t U O W r e W Ś r Ó^ , prawdziwej współczesnej architektury 
to mf, • ] V e r , ? Z , W P o l s c ? znaleźć?) we właściwym otoczeniu, 
to musiałby być wspaniały widok. 
Krzesło fatalistyczne 
Optymistyczne 
Czysto błękitne 
Wspaniała rzeźba 
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Wieczór. Pracownia. Pełne światła i cisza. Coś zadrapało 
w drzwi raz i drugi. Wyjrzałem przez judasza. Stoi kolega... 
przyjaciel... „z naszej rodziny przy Balcera", jak to sam 
określa. Nie próbuje otwierać drzwi, drapie, więc musi być 
już dobry. Otwieram. Rzeczywiście dobry. W ręku około 
ćwiartki w półlitrówce „Special Baltic Vodka". Stawia butel-
kę na biały stół. Proszę, tu jest krzesło, odsuwam farby, ro-
bię herbatę, stawiam JEDEN kieliszek. Mam alibi. Tylko nie-
którzy starają się uparcie przychylić mi nieba, kłaniają się 
w pas, są uprzejmi, „proszę bardzo, panie inżynierze, proszę 
bardzo", są wytrwali, uparci, nudni. Przyjaciel nie namawia. 

Nalewam mu w kieliszek, bo wiem, że muszę i żadnej dys-
kusji tu być nie może. Wypija, patrzy na mnie badawczo. 
Usiłuję nawiązać normalną rozmowę, ale przyjaciel nie jest w 
stanie tak normalnie. Są sprawy ostre, konkretne, o których 
mówi się w skrócie albo się bąka pod nosem. Mówi krótko, 
niezrozumiale, ale ja już wiem, o co chodzi. Wiem, do czego 
jest zrobiona ta mina czuła, pijacko szczęśliwa. Na twarzy 
maluje się błysk współczucia i niby lęku. Więc pada pytanie 
i jest nadzieja... Gdy ci, Janie, robili tę bronchoskopię, czy ty 
myślałeś „ R A K " ? Patrzy na mnie, jest odważny i pełny. 
Umysł ma okrutnie jasny od alkoholu (są takie stany jasności 
nie znanej przez wiecznie trzeźwych). Następny kieliszek wy-
lewa się na stół i podłogę. Wycieram. To trwa chwilę, po czym 
siadam i widzę spokojne, pytające oczy nadziei. Odpowiadam 
z ociąganiem po chwili, krótko i zwyczajnie. Nalewam na-
stępny. 

Okazało się. że nie rak — mówię — zwyczajna gruźlica. Mil-
czymy obaj, jest cisza, długa cisza, i ja już wiem, jaką ogrom-
ną przykrość wyrządziłem przyjacielowi, jaki wielki zawód 
sprawiłem całym zastępom mozolnych, wytrwałych gladiato-
rów alkoholu. I już sobie wyobrażam, co mój przyjaciel myśli 
0 mnie w skrytości ducha. „To my, proszę pana, piliśmy za 
pana i pańską tragiczną śmierć tak wytrwale i tak uczciwie. 
To my mieliśmy wypełnione serca grozą. To myśmy tak wiele 
czasu poświęcili panu i pańskiej nodze stojącej nad grobem 
1 trójce pańskich małych dzieci — sierot i biednej, zmęczonej 
i nieszczęśliwej żonie — wdowie, a pan to wszystko zmarno-
wał i zniweczył, a pan choruje na jakąś głupią banalną gruźlicę, 
którą można normalnie wyleczyć? Pan jest świnią!" 

O, któż mógłby zrozumieć ten dramat, który dział się w 
moim sercu? Jak mogłem tak okrutnie zawieść nadzieje pokła-
dane we mnie? 

4 

Lublin. I pomyśleć, że syn mój Amadeusz urodził się w ka-
retce pogotowia, gdzieś tam między Krakowskim Przedmieś-
ciem a Prusa, w drodze do kliniki, a ja spokojnie prowadziłem 
plener dla studentów w Pińczowie i byłem przekonany, że — 
skoro nie ma czasu — dziecko urodzi się dopiero po moim po-
wrocie. Muszę przyznać, że byłem zdziwiony, gdy przeczyta-
łem depeszę brata „Jest syn, wszystko dobrze". Poczułem się 
jednak szczęśliwy, ale przez jakiś czas trzymałem to w tajem-
nicy. Dopiero potem był bal, szampany i dużo wódki, z czego 
nie łyknąłem ani kropelki, pozwalając się bawić innym. Teraz 
czasem nazywam w myślach syna „Pińczowski". Dopiero teraz 
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Jan Popek MARTWA NATURA, sucha igła, 15 x 20. 1966 r. 
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młodych w Bejrucie. 1967 r.) 



Jan Popek. 10 000 LAT PATRIARCHATU TO DOSYĆ, tempera. 1 4 * 17. 1973 r 

myślę, że w tamtym momencie nie czułem żadnej więzi psy-
chicznej z tym małym, nowo narodzonym człowiekiem. Leka-
rze powiedzieli mojej żonie, że dziecko nie żyje. Jakaż była 
jej rozpacz i zmęczenie, a malutkie, fioletowe ciałko dziecka 
leżało w inkubatorze i walczyło o życie. Leżał bardzo malutki 
i nieskonczenie samotny, w szklanej gablotce wyściełanej atła-
sem, jak najwartościowsza biżuteria. Nie umiałem go jeszcze 
kochać w tej jego samotności. 

5 

Poznałem go na jednym z plenerów w Janowie Podlaskim 
w brzydkiej i trochę ciemnej sali internackiej, służącej nam" 
za mieszkanie i pracownię. Chodził o drewnianych kulach a 
myśmy sobie żartowali, że chodzi o sztalugach. Był dobrze 
zbudowanym mężczyzną, mimo młodego wieku trochę już ły-
siejący, o wiecznie dobrotliwym uśmiechu, pełnym wyrozu-
miałości. Biadolił często z tym swoim uśmiechem — „i znowu 
upiliśmy się tak beznadziejnie i prymitywnie", po czym upijał 
się od nowa, a raczej upijaliśmy się wszyscy od nowa, dopóki 
nas to picie me zmęczyło i dopóki nie przyjechała Małgosia 
z córeczkami. Wynajęliśmy sobie wtedy prywatny pokój u mi-
łych państwa Denkiewiczów na pięterku... 

Gdy malował stawiając blejtram na stole (bo sztalug nie 
było), podpierał się jedną kulą. coś tam do siebie czy do ko-
goś mówił, dodając sobie optymizmu, i pracował uparcie 

Wiedziałem, że po tym „wypadku" odleżał swoje w szpi-
talu, był tez kilka miesięcy na rehabilitacji w Konstancinie, 
w każdym razie miał „wyrwane" z życia ponad pól roku. nim 
zrosły się połamane nogi i kość miednicowa. Polubiłem go po 
kilku dniach znajomości i nie wiem dlaczego ten jego wypa-
dek dziwnie mnie interesował. Okazało się, że jego malarstwo 
poznałem dużo wcześniej w Galerii Współczesnej na Starów-
ce. gdzie miał indywidualną wystawę. Będąc w Warszawie 
poświęciłem trochę czasu na obejrzenie niektórych galerii i ta 
właśnie wystawa mnie zaskoczyła. Duże abstrakcyjne obrazy 
szerokie płaszczyzny barwne, brązy i czerwienie nasycone, 
mocne, często na jasnoszarych tłach, jakby pozszywane "grubą 
nicią, z pewną charakterystyczną nerwowością. Z wielu płó-
cien wyłaniała się forma krzyża rzymskiego, ale to nie było 

m n i e w tym wszystkim ważne. Zrobiło na mnie wrażenie 
samo malarstwo mocne i sugestywne. Takiego malarstwa szyb-
ko się me zapomina, ponieważ ma swoją siłę działania, można 
powiedzieć „siłę przebicia". Tu jest osobowość artysty i nie ma 
znaczenia, czy jest to działanie figuratywne, abstrakcyjne czy 
jakieś inne. Opuszczałem wystawę nieco zaniepokojony. Upro-
siłem ładną, młodą dziewczynę, by zechciała mi dać katalog. 
W końcu otrzymałem skromny, czarno-biały, po zapewnieniu 
ze sam maluję i bardzo interesuję się malarstwem. Pomyśla-
łem sobie, ze jeżeli w Warszawie jest wielu takich młodych 
nie znanych mi malarzy, to właściwie jestem zagrożony. Po 
jakimś czasie okazało się, że większość woli robić sitodruki 
i plansze dla pieniędzy, a natura nie zmienia tak szybko cha-
rakteru i nadal nieliczne jednostki obdarza silą tworzenia. 

6 

Znalazł się w eleganckiej willi na terenie tzw. „zielonej" 
Warszawy. Ładny domek z pięterkiem, ogródek ogrodzony par-
Kanem, dookoła drzewa wysokie, cicho szumiące. Urządzili coś 
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w rodzaju prywatki, ładne, modnie ubrane dziewczyny z do-
brych domów, ładni współcześni chłopcy. Marian też był 
z nimi. Pili alkohol, rozmawiali o malarstwie i Akademii, róż-
nych cwaniakach, dziwakach, pechowcach — tak to sobie w y -
obrażam. Alkohol i muzyka stworzyły dobry nastrój, trzeba 
było pomyśleć o dziewczynach. Niektórzy zaczęli tańczyć, inni 
szukali zacisznych kątów. 

Marian pozostał sam, bez pary. Stał z boku, przyglądał się 
innym, podobny trochę do świętego ze smutnym uśmiechem. 
Pod wpływem alkoholu, muzyki, tajemniczego nastroju, przy-
ćmionego światła różne sprzeczne myśli wdarły mu się do ser-
ca. Poczuł się inny od pozostałych, wyzwolonych w tańcu i po-
żądaniu. Odszedł, czując się tu niezręcznie. Przechadzał się po 
ogrodzie wśród drzew, przepełniony jakimś smutkiem i tęskno-
tą. Za czym? Za dzieciństwem? Miłością? Wielkością? W pew-
nym momencie zaczął się wspinać na jedno z najwyższych 
drzew, nie zdając sobie nawet z tego sprawy. Wspiął się na 
sam szczyt drzewa. Wydało mu się, że widzi swą Kielecczyznę, 
pagórkowaty pejzaż, nie do końca jeszcze zniszczony cywiliza-
cją. swoją szkołę, dziewczynę pierwszych schadzek i tajemnic, 
swoją chatę i biedną matkę. Gdy począł wznosić się nad tym 
wszystkim pełen szczęścia... wtedy spadł. 

Gdy go znaleźli pod drzewem, pomyśleli, że jest po prostu 
pijany. Zanieśli go do mieszkania, położyli na dywanie, żeby 
doszedł do siebie. Rano poczuł silny ból, więc zawieziono go 
do lekarza, takiego od korzonków nerwowych. Podobno lekarz 
po wstępnych badaniach powiedział: „ Ty fiucie, niech cię za-
niosą do chirurga, bo jesteś cały połamany". 

To był tylko jeden z upadków Mariana. A ile razy przyj-
dzie mu jeszcze padać, a ile się wznosić? 

8 

Gdy robiliśmy mo-aikę w kraśnickim Pałacu Ślubów, Stach 
Surdacki leżał już )d kilku lat na cmentarzu urzędowskim. 
Pamiętam, że którejś niedzieli wybraliśmy się na cmentarz w 
poszukiwaniu grobu Stacha. Padał deszcz. Chodziliśmy po ca-
łym cmeni irzu zroszeni i mokrzy, wśród grobów, "kwiatów 
i zielska. Pytaliśmy różnych ludzi, ale nikt nie potrafił po-
móc. gdyż nikt nie wiedział, kim był Surdacki i gdzie został 
pochowany. Dopiero jakaś wiejska kobieta pomogła nam od-
naleźć to miejsce. Nowy, banalny nagrobek ze sztucznego mar-
muru. zarośnięty chwastami. Wyrywaliśmy to zielsko, zmęcze-
ni i przemoknięci. Na kamieniu krótki napis: Stanisław Sur-
dacki, niżej data urodzenia i śmierci. Tutaj nikt się nie do-
myślał, kim był Surdacki. Myśleli: chłop, który pojechał do 
miasta, nie powiodło mu się, więc wrócił na wieś. 

Staszek był malarzem i naszym profesorem. Byl mala-
rzem, który odrzucił wszystkie przyjemności, pozostawiając 
tylko radość tworzenia. Nie był elegantem, nie pił wódki, nie 
miał dziewczyn. „Smakował" kolor i farbę na płótnie. Już nie 
zabłyśnie małe okienko z wysokiego, rdzawego dachu dawnego 
kościoła Franciszkanów w Zamościu. Gdy przechodziłem wie-
czorem ulicą Grecką, patrzyłem, czy świeci się „na dachu u 
Stacha". 

Byliśmy Twoimi uczniami, Stachu, Małgosia — moja żona 
i ja. 
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Oto co po tobie zostało. Paskudny nagrobek, jakich wiele 
na wiejskich cmentarzach. Postawili go z lęku przed Bogiem, 
bo zostawiłeś im pieniądze. Twoją twórczość roztrwonił jakiś 
prostak, gdy się dowiedział, że za te „bohomazy", jak je na-
zywał, można brać pieniądze, więc sprzedawał „jak leci", po 
100 zl od sztuki: organistom, aptekarzom, księżom, urzędni-
kom, powiatowym pracownikom kultury i różnym prowincjo-
nalnym cwaniakom. To, co Ty tworzyłeś cale życie, co pie-
lęgnowałeś i pieściłeś, co rosło z Twoich wzruszeń, cierpień 
i pragnień rzucono psom! 

Nie doczekałeś chałupy pod Krakowem. Byłeś powolny. 
Kiedyś mówiłeś, że ruszasz w kierunku Krakowa i kupisz sobie 
tam chałupę, gdzie będzie Ci dobrze. Zostałeś na miejscu w 
Urzędowie, niespodziewanie i wbrew twoim planom. Nie ru-
szysz się z tej ziemi. 

9 

Nie chciałbym nigdy umierać w szpitalu. Gdy ktoś umiera 
w szpitalu, chorzy mówią o tym z niesmakiem. Zmarłego za-
słania się białym parawanem, a później odwozi do kostnicy. 
Tej nocy nie dali nam spać, przywieźli do naszego pokoju, 
gdzie mieszkałem z młodym księdzem, bardzo chorego górala. 
To mnie wytrąciło z równowagi. Sanatorium i ostry dyżur? 
To już nie sanatorium — mówią mi — to szpital o złagodzo-
nej dyscyplinie i szczególnych warunkach klimatycznych. Więc 
jest to szpital, a ja po dwu pobytach w lubelskich szpitalach 
miałem skierowanie do sanatorium. Więc jestem znowu w 
szpitalu i mam tu być dwa miesiące. Żadnych warunków do 
pracy, malutki stolik przykryty obrusem. Ńa stoliku lignina, 
talerze, kubki i buteleczki na plwociny. Chory góral pluje 
krwią. Gdy wypluje całego siebie, wyleją go do muszli kloze-
towej i spuszczą wodę. 

10 

Śniło mi się, że byłem w abstrakcyjnej przestrzeni ocze-
kiwania. Była mglista, lekko podbarwiona pomarańczowym 
kolorem. W owej przestrzeni miało nastąpić nasze wielkie 
spotkanie — Amadeusza ze mną, po mojej dalekiej podróży 
w nieobecność. Istniejąc w pomarańczowej mglistości, uświa-
domiłem sobie, że nasze spotkanie nigdy nie dojdzie do skut-
ku, gdyż mój malutki anioł wybrany został na ofiarę odejścia 
z naszego świata. Napełniony tym dramatem wyobrażałem so-
bie nasze ponowne spotkanie, miłość i radość, i spełnienie tych 
wszystkich szczęść naraz. 

I to miało nie nastąpić — nigdy... 
Po przebudzeniu — szczęśliwym — nadal byłem w abstrak-

cyjnej przestrzeni oczekiwania. Lecz rzeczywistość była lep-
sza niż sen. Oczekiwanie moje było realną nadzieją tysiąca 
nowych radosnych spotkań — ojca i syna, a mlecznoszara 
przestrzeń była środkiem kuli szczęśliwości. 

11 

Jest zimno. W mojej pracowni poniżej 10°C. Słyszę tylko 
szum wiatru za oknem i hałas wywietrznika na dachu. Czuję 
się sam zimny i nie wierzę w istnienie ciepła. Obrazy nie 
przemawiają ciepłem, są płaskimi dekoracjami przylepionymi 



do ścian, bez żadnego związku ze mną. Nawet mój dlablik 
grający mi ciągle w czasie moich bezsennych nocy — umilkł. 
Na dole słyszę płacz Amadeusza. I nagle płynę odarty z szat 
na krze lodowej. Podkurczam bose stopy. Noc. Zapukam do 
Konrada. Zawiało drogi i tory kolejowe. Noc. 

12 

Zorientowałem się, że % moich tzw. sławnych obrazów 
(przynajmniej dla mnie) prawie wszystkie przestały być moją 
własnością i są poza domem. „Śruba" i „Lalka" są u mojego 
brata, któremu obiecałem też drugą wersję „Złotego Zegara". 
On upomina się o ten obraz, więc też go stracę. Namalowałem 
go z żalu, że pierwsza wersja jest własnością lubelskiego BWA, 
wyłudzona ode mnie (bo tak wypada i taki jest przepis urzę-
dowy) za marne 6 tys. zł minus podatek, więc w porównaniu 
do wartości mojej pracy, bardzo żmudnej, bezinteresownej, 
jest to cena, która kpi sama z siebie. Bardzo osobliwa jest 
historia utraty mojego fundamentalnego w pewnym sensie 
obrazu, który odzwierciedla moją psychikę, moje życie i moje 
nerwy: „Śmietnik świata". 

Kiedyś po jednym z alkoholowych lotów nad ziemią, gdy 
wydawało się, że mogę tę ziemię objąć rękami, jak okrągłą 
dupę dziewczyny, gdy wycierałem brud na podłodze mojej 
pracowni własnymi łzami, zadzwonił do mnie mój przyjaciel — 
lekarz psychiatra, który zupełnie z przyjacielska i społecznie 
miał mnie odwodzić od wrodzonej lub też nabytej, aczkolwiek 
niebezpiecznej dla mnie, przypadłości. Wydawało mi się wte-
dy. że nie będę pil co najmniej okrągły rok — i stanął zakład. 
Gdybym się „złamał", przyjaciel psychiatra, skądinąd mi-
łośnik mojego malarstwa, wybierze sobie z mojego dorobku 
dowolny obraz. On, wytrawny znawca przedmiotu, wiedział, że 
nie mam szans. Już nawet nie pamiętam, co miałem zabrać 
przyjacielowi, na wypadek gdybym ten zakład wygrał, albo-
wiem „nie pożądałem żadnej rzeczy, która jego jest"... Już 
w chwili zakładu ostrzył sobie pazurki chciwości. Gdy więc 
odkrył, że po ośmiu miesiącach abstynencji upiłem się roz-
kosznie, przyjechał niezwłocznie po łup. Trafił akurat na wie-
czór. w którym właśnie sobie popijałem, ale to już mu nie 
przeszkadzało. Chwalił mnie nawet, że tak ładnie wyglądam 
i taki przy tym wszystkim jestem inteligentny. Cmokał, mlas-
kał. oczy mu błyszczały. Wybrał „Śmietnik świata"! Mógłbym 
mu przy tym powiedzieć: „Gdyby ci tak na tym, drogi miesz-
czaninie-lekarzu, zależało, by mieć ten obraz, sprzedałbyś tę 
swoją zasraną „Ladę" i mógłbyś go sobie ode mnie kupić, bo 
po pierwsze — prezentów-obrazów to ja już ci nadawałem, 
a po drugie — przyjacielu, drogi psychiatro — jest to kawał 
mojego życia, ale Pan z tobą". Ktoś kiedyś powiedział mniej 
więcej tak: „Gdy bogacze kupują obrazy od artystów i wie-
szają na swoich ścianach, wtedy im się wydaje, że są one ich 
dziełami". Nie wiedzą, durnie, że dzieło jest zawsze tego, kto 
je stworzył. 

No tak, ale ja mam do czynienia z samymi wyłudzaczami. 
Na przykład jeden z wyłudzaczy (też właściciel samochodu, co 
w Polsce nie jest sprawą bagatelną, przynajmniej w tym cza-
sie, kiedy to piszę) bierze ode mnie jakąś pracę w tzw. depo-
zyt. po jakimś czasie telefonuje i zachwala obraz, twierdząc 
jednocześnie, że jego mieszkanie jest chyba jedynym miejscem 
na świecie, gdzie ten obraz naprawdę dobrze się prezentuje, 
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po czym zaprasza słowem słodkim i uprzejmym do siebie (na-
turalnie trolejbusem lub piechotą), żebym się przekonał na 
własne oczy, że on mówi prawdę. Czeka więc na moment sła-
bości lub zdenerwowania, żeby w końcu tę pracę sobie przy-
właszczyć. Dałem mu jedną z moich „głów" zrobionych w Za-
kopanem. Nawiasem mówiąc, wspomniany wyludzacz ma już 
dość pokaźną kolekcję obrazów wziętych w depozyt od artys-
tów nieżyjących. Czyżby czekał i na moją śmierć? Inny wy-
ludzacz dawał mi za moje obrazy swoje fotografie artystyczne. 
Te fotografie dawno już spleśniały i wyblakły. Natomiast 
moje obrazy, które niedawno u niego widziałem, nie zmieniły 
się ani na jotę, a może tylko na jedną małą jotę, ale dość waż-
ną — czas działa na ich korzyść, są coraz bardziej wartoś-
ciowe i „będą rosły w górę". Są to: pierwsza wersja „Kolo-
rowych krzeseł" i „Opona". 

15 

Jak we śnie. Szedłeś pierwszy z jasną czystą twarzą i czys-
tym sumieniem, ale bardzo zły i zagniewany, pewny swojej 
wyższości. Szliśmy w oddaleniu kilkunastu metrów. Ty coraz 
bardziej wyprostowany, ja coraz bardziej cienki i zgięty do 
ziemi, jak łachmaniarz. Byłeś na mnie zły, że ja spadam co-
raz niżej, chociaż jesteśmy od tej samej matki. Usiłowałeś za-
prowadzić mnie do mojego domu. Tego lubelskiego. A ja już 
nie mogłem sobie przypomnieć, gdzie jest mój dom. Rozgląda-
łem się po jakichś polach i nie wiedziałem, skąd wzięły się 
tu w mieście. Nie było też żadnych domów, ani pociągów, ani 
aut, ani ludzi, tylko gdzieś na horyzoncie rosły wysmukłe to-
pole włoskie, ale tam były jakieś inne domy, nie mój. Przy 
zwykłej drodze stała tylko potężna krowa, nieruchoma i po-
nura jak rzeźba, czy też może symbol z mojego dzieciństwa. 
Szliśmy przez błota i kałuże, ty jednak miałeś lśniące buty, 
a z moich łachmanów ściekała brudna woda. Gdzie był ten 
mój dom i do kogo mam iść, nie wiedziałem, ale wiedziałem, 
że nie mogę uciec od siebie, a byłem brzydkim nietoperzem 
z pooraną i skreśloną twarzą. 

Kiedyś chodziliśmy wśród cudownych korytyńskich lasów, 
wśród paproci i malin, obaj byliśmy jednakowo dziecinnie 
grzeszni. I nie wiedzieliśmy, że istnieje jakieś czyste i pachną-
ce powietrze i powietrze zła. Już wtedy zarodek pożądania 
tkwił we mnie okrutny, ale o tym obaj jeszcze nie wiedzieliś-
my. 

16 

Burzę wieczorną i cudowną przeżywam sam w pracowni. 
Skwar. Jestem tylko w spodenkach i elastycznej opasce na 
piersi. Zawsze muszę coś zbroić. Tym razem złamałem żebro, 
ale nawet jest mi z tym dobrze... Gdy mnie ktoś pyta, w jakich 
okolicznościach — odpowiadam, że w czasie zbyt figuratywnej 
miłości i wówczas unikam fałszywego współczucia. Noc. bły-
ski i grzmoty, stukanie deszczu o szyby. Przez cały wieczór 
tylko jeden niemy telefon. Maluję tryptyk. Czuję go. choć nie 
potrafię jeszcze nazwać. Mam troje dzieci, więc muszę malo-
wać tryptyki. 

17 

Gdy byłem małym chłopcem, lubiłem kłaść się na plecach 
w wysokiej trawie i patrzeć na końce traw i niebo. To niebo 
było moim najczystszym wyobrażeniem życia. Jakże się po-
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tern okazało inne. Aie kiedy maluję obraz i jest cisza, to sły-
szę szum traw i to najczystsze wyobrażenie realizuje się we mnie. 

18 

Rysunek jest jak spacer po plaży 
Idąc po piasku zostawiam ślad 
Gdy przyłożę ołówek do papieru, zostawiam ślad 
Jest to ślad życia 

Deszcz i wiatr zetrą ślady na piasku 
Czas zetrze ludzki ślad 

Nacht — Samborski nie ma jeszcze swojego albumu 
Większość artystów w ogóle nie będzie mieć swoich albumów 
Czas zetrze ślady po nich 

Gdy namaluję obraz, muszę się nim opiekować jak dzieckiem. 
Muszę go przetrzeć z kurzu i wyrównać na ścianie. Gdy patrzę 
na swoje prace, one zaczynają ożywać. 
Gdy mnie zabierze czas, czy moja praca zgaśnie? 
Życie jest jak spacer po plaży 
Gdy przyjdzie deszcz i wiatr zetrze ślady na piasku. 

24 

Zdewastowane ogrody, zdewastowane kościoły, zdewastowane 
dziewczyny, zdewastowane knajpy, zdewastowane nory. 
Ocknijmy się 
STOP 
rozejrzyjmy się po mokrej zieleni 
jeszcze okrutnie czysta pościel i trochę snu 
Och! Trzeba bosymi czystymi stopami iść po rosie i krowim 
łajnie 
Spróbować jeszcze raz istnieć w zgodzie ze sobą. 
Ty smutna GWIAZDO NADZIEI..., 
„ V I T A SOMNIUM BREVE" 
13 grudnia 1980 roku dowiedziałem się. że jestem chory na 
chorobę wieńcową. 

Jan Popek 

T A D E U S Z K W I A T K O W S K I - C U G Ó W 

DZIENNIK ŻAŁOBY 

Trudno jest żyć. bardzo trudno pisać, ale najtrudniej pisać o zmar-
łych przyjaciołach, tych. którzy jeszcze wczoraj łamali się z nami co-
dziennym chlebem, a dziś już umknęli w b r e w naszym sercom na d ru -
gą stronę ciszy, przekroczyli ostatnią granicę echa. 

Ja jestem kamień 
deszcz i mirt u>e włosach 
na żółtej sukni światło 
pierścień zgubiony na śniegu 
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obficie zostaję jeżeli już wejdę 
a ciągle we mnie gwar 
umarłych przyjaciół 

Narasta gwar, odłupują się drobiny zbutwiałego czasu. Narasta 
gwar, zeby zespolić w jeden chorał tańczące strumienie twarzy śpiesr-
nych przyjaciół, kapłanów koloru i ognia, więźniów szalonego s łowa 
galerników kamienia. 

Wessała nas pustynia. Cisza. Tylko gdzieś daleko słychać szczupły 
klangor żurawi, zdziwionych zapomnianą mierzwą na naszych grobach 

Z ^ T ™ r ? e ™ ramionach k u b * y zielonej farby. Już rozsiadła się 
na sztalugach krajobrazu. Poezjo! najbarwniejsza republiko rozkoszy 
1 śmierci A tuz obok biały pleciony sznur z dzwoneczkami, kaskady 
pędzące stęchłe wody w głąb ziemi. Tam kiedyś z a ś n i j P a r n e j 
kiedy czas zegnie ci kark i wysrebrzy serce, kiedy posiwieją t w T m i ^ 
ł o s c i , wiersze, we jdź jak gdyby nigdy nic lekkim STokiem" I , 

, a j S . , C b , e p r z y J a c ' ° i o m . brzozom, zawierz swoją pamięć je 
sieni i wraca j zakolami dobrych dni pod dach bliźnich 

Jan Popek 
Artysta malarz 
Lat 38 
Prawie dziecko 

Trudno napisać: zmarł, łatwiej jest powiedzieć: runął Artysta nie 
umiera może tylko runąć, tak jak pada ścięty las. Jak P a l m i r a ? Z 
bi on. jak Herculanum. Nosił w sobie prometejski ogień Z r y Z t 

Jednak p , ° m i e n i e m - - s t o , do końca r o z d a n ^ T u d J o m 
Jednak małe ogniki wcześniej rozniecone na ziemi nie z a g a U n T Z 
będą radować oczy i serca, ogrzewać domy. a ufnych k S d o l n u 

<* A r t y s t a ^ v y p a ł n i f ° w o j e 

ay umrę, pochowajcie mnie u ujścia..." 

w y n l , P ? T n i J a n a W ? ° k ° m , ę d 2 y C h m u r a m i ^ Jeszcze się nie 
wypalił do końca wczorajszy dzień, wszystko tu gotowe do wejścia w 
nowy sakrament kolorów. Wszystko trwa. Tylko zegary stoją S m . d n e 

nikomu niepotrzebne. Ich czas metafizyczny już sięTkońcSł. jS nie 

ttsrsr***godzin na napięte s,runy j a n o w ^ koi°-
p r z e d S L ^ d o k o ń e z o n > ' " " raz . jakby gest ostatniej rozpaczy, 
przędz e ony w środku na cztery części. Ma lowa ł g 0 z Amadeuszem 

2TZZ SETpa,uszkiem — ć 

I M a n i ł W 2 a k ° P i a r t s k i « J „Halamie". Jest to dom tak 
wiHe Procy twórczej, w którym chyba nikt się zbytnio nie przepraco-
wuje. Nazwal iśmy go Domem Pracy Starczej, gdyż przyjeżdżała tam 

^rem e r 2« y , B P , H e n k a J ' Z e ' ł n n i ' k , Ó r > ' C h s k l a s y f i k o w a ć 
Wieczorem 28 grudnia recepcjonistka mówi. że był telefon z Lub 

Ima: zmarł Jan Popek. Właśnie wracaliśmy ze spaceru 
Maria : O Boże! 

Ja: Głupi dowcip. Czarny humor i prymitywny sposób ściągnięcia 

P ^ a c S l i Z a Ż y C i a C h O W a j ą - J c d n a k n i e mogę znaleźć wśród 
E £ f „ " T T ? , t * k l e g 0 8 , U p C a ' k t ó r e g 0 n a ( ' u r n e dowcipy. 

3 ! J m ' S z a , e j ę p r z y t e l o f o n i e w e w « y s t k i c h możliwych kZ 

s s t j ana ^ ^ 
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— To prawda? 
— Niestety — odpowiada — Jan nie żyje. Zawał . 

Jak ono mogło stanąć, to Janowe serce? Może przelała się w nim 
złota krew i wystąpiła z brzegów. Może nie mogło pomieścić świata je -
go wyobraźni. A może zważyły się kolory rozedrganych skrzypiec. A l bo 
w chwiU nagłego uniesienia przysiadło na wyostrzonych szpikulcach 
„Krzeseł". 

Musiał wtedy padać Jakiś piekielny deszcz i jego dzieciństwo przy-
cupnęło gdzieś pod dziurawym parasolem nieba. Wtedy na monitorze 
Życia gasła jak oddech ostatnia pergaminowa Nadzieja. 

Musiał być taki moment, kiedy ta roztańczona, rozłożysta linia ży-
cia odskakująca trójkątami od osi, nagle ucichła ofiarnie i Jan umykał 
powoli na drugą stronę, tam dalej, za ten biały sznurek obwieszony 
dzwoneczkami, tam, gdzie rozmazują się zdrożone głosy i woskowe 
twarze, szeleszczące jeszcze powiekami. 

Mam tę przewagę nad łnnyml, że nigdy nie uwierzyłem w jego o -
dejścle. Los zdecydował za mnie, nie mogłem w żaden sposób zdążyć 
na pogrzeb. 1 Jan we mnie ocalał. Ot, po prostu gdzieś się zawieruszył, 
pogonił za ścianą lasu, olśnił go jakiś nikomu nie znany krajobraz i 
wszedł w niego na trochę i już powinien być. Powinien być, bo jest, 
został... 

Trzeba się było cichcem wdrapywać na najwyższe piętra jego w y -
obraźni i gonić za myślą — błyskawicą, ciągnącą za sobą kwadrygę ko-
lorów. Nigdy nie miał przerwy w robocie, był zawsze na dyżurze serca 
(słowa był używam w czasie teraźniejszym), pochylony nad obrazami, 
które wymagały precyzyjnej, zegarmistrzowskiej roboty. Pracował z do-
kładnością optyka i wycisnął z tempery cały ukryty miąższ, nie pozo-
stawiając w tej ulubionej technice żadnego niedopowiedzenia... 

Nawet kiedy rozmawiał przez telefon, czułem, że zza tej rozmowy 
wyłania się obraz. Jego całe życie było podporządkowane Sztuce. 
Wszystko, co robił, składało się na obraz... 

Często zapalam świeczkę na jego grobie, bo z przyjaciółmi, którzy 
przekroczyli Acheront, najlepiej rozmawia się przy ogniu. Stoję dłuższą 
chwilę i gadamy. Świeczka wystarczy, odsłoni rękę, co oświetla chwilę 
wzejścia. 

N a początku stycznia Jeszcze był zanurzony pod lustrem zieleni, w 
której utonąŁ Jednak pracowity czas ujął wieńcom ł kwiatom świeżości, 
wiatr rozwiał śnieg ł z głębokości wynurzyło się słowo Jan i dalej da-
ta, która rozpoczyna jego ostatnią podróż, bielszą niż gaszone wapno. 
Zycie to Jakby otworzyć usta i nagle w połowie zdania zapada cisza. 
Jeden gest i gaśnie lampa z kryształu. 

Jan był Dzieckiem Piękna. Nigdy nie wydoroślał do garniturów 
1 tytułów. Był artystą malarzem, a to znaczy książę kolorów 1 światła. 

Zastanawiam się czasem, kto tak brutalnie ingerował w jego życie. 
Kto chciał bezkarnie wykorzystać talent Jana dla swoich niespełnio-
nych ambicji artystycznych, wreszcie kto chciał ubrać Jana w ciemny 
garnitur, nauczyć uległości dla durniów 1 budować swoją podejrzaną 
karierę na opoce jego rozumu i wyobraźni. 

Fatum. 
Któregoś dnia spotkałem go na ulicy. Zali ! się, że dręczyły go róż-

ne wewnętrzne podszepty, gdy rozpoczął pracę na uczelni, zwanej szum-
nie Instytutem Sztuki, o poziomie SN-u . Placówka jest nowa, bez tra-
dycji 1 nie ma ludzi, którzy mogliby nauczać sztuk plastycznych. Jednak 
nie o to chodzi, uczelnia ma inny profil, nie zamierza kształcić mala-
rzy, tylko nauczycieli wychowania plastycznego, którzy kiedyś będą 
przekazywać swoją niewiedzę innym. 
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Był czas, że odsunięto go od egzaminów wstępnych, gdyż nie uzna-
wał układów, nie umiał zginać karku przed byle tępym cwaniakiem, 
który w miejscu, gdzje ludzie ma ją osobowość, charakter, zasady i god-
ność, mial ledwie legitymację, a wewnątrz bezbrzeżną pustkę. Seneka 
pisze ,£yć, mój Lucyliuszu. znaczy walczyć". A o cóż może walczyć syn 
czy córka ważnego tatusia, skoro Jedynym narzędziem walki jest tatu-
siowy telefon, który ofiarnie idzie w sukurs próżniactwu dziecka G a -
daliśmy z Janem o tych feudalnych czasach, kiedy pan mógł wszystko 
u najmniejszy sprzeciw poddanego kończył się infamią. 

Z Janem poznaliśmy się jesienią 70 roku na przystanku autobuso-
wym na Wileńskiej. On znał mnie. Ja znałem jego. Przegadaliśmy o je -
go wystąpieniu na spotkaniu z poetką, gdzie Jan coś mówił na temat 
obnażania. Zrozumiałem, że chodziło o ..nagą duszę" Przybyszewskiego 
i coś Jeszcze, czego nie wyłapałem, jednak pretekst do spotkania był 
wystarczający. Zacząłem regularnie bywać u Jana w pracowni na 
SWerk Był to najlepszy okres. W przyklejonym do dachu, maleńkim 
gołębniku gromadzili się przeróżni ludzie, gadali I pili całymi nocami 
dyskutując zajadle. Kiedyś przyszedł facet I nie przejmując się zbytnio 
obecnością kilku ludzi z „innego zupełnie świata", przeczytał całą swo -
ją pracę magisterską, co do dziś uważam za najlepszy numer. Był to 
najbarwniejszy okres w życiu wielu bywa lców pracowni Jana. Ucisza-
ło się. kiedy przyjeżdżała Małgosia z dziewczynkami - wtedy „ U Jana" 
było wzorowo. 

Zaraz po Janie runął Leszek Siemion, wspaniały człowiek, wesołek, 
kpiarz, specjalista od rubasznego humoru, w sumie jednak wraż l iwy 
i rozumny człowiek. 

Teraz przycupnęli z obu stron cmentarza jakby symbolicznie przy 
dwóch głównych bramach. P ^ 

f . m y ę : d ° b r z e ' Ż e J a n n i e z o s t a l docentem. Zawsze miałem 
awersję do tego typu facetów. Na jbardz ie j mnie irytują docenci od «tu™ 

n i V P e ł n i 0 n y m i a r t y s t a m i i żeby takim zostać, wystar -
czy mleć ołów w dupie, który potem owocuje wizytówką z tytułami 

Ekonomia, Dynamika, Astronomia mogą mleć swo ją teorię. Sztuka 

o w i m a ' J r ą S Z t U k i j e S t W y ° b r a Ż n i : l Z eby jednak s k o s S 
rować w jakiś przytułek tych ludzi, stworzono różne Instytuty Sztuki 
w których zastępy ślepców histerycznie wykrzykują Jakieś zasły « n e 
komunały. Cóż może mi o pięknie powiedzieć doceń J f a c e t T f a s z T r o ! 

R a Ł ^ jakimś melakzykiem-
Dobrze Janie, że cię to minęło, 

on I S ™ * * d 7 ' n t a j W t n a w l 2 * ó w c e . To Jest cały dorobek, którym 
terfektu I 7 h , G d y b y g ° p o z b a w i ć * * > ^ - g o kon-
w T r S t ' ' ą d ° P ł y W C y t a t ó W ' M w i e i ć 35 dala od książek i postawić 
1 m, L C H W n e 8 L k r a j ° b r a Z U ' W t e d ł ' d ° P i e r ° * ocT siebie 

8 d y ż n i c n i e ^ - s o b ą - N a j w a ^ z e 

Do dziś trudno mi zrozumieć, skąd się nagle u Jana wzięła decvzi a 

P n 7 ^ ^ t ak miernotwśc 
Pleks d e c y d r c y 8 , a S 1 S f e n j cierpiących na kom-
Pleks władzy, z genetycznym brakiem wrażliwości i wyobraźni. Kiepscy 

- U k a nauk e n " i- T * * " * d " ^ z a ś m i e c ą 
Pobką naukę, dokonując często eutanazji na zdrowym Jeszcze c e l e 

r o ™ ~ C , i ę Ż k ! g ° d z 1 ' z e ś m i e r c i f * ^ y c h . Kiedyś przez kitka dni 
rr 'Zpaczał nad Stachem Surdackim. profesorem L i c eum S z " k P t a s t y c £ 
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nych w Zamościu. Był jego uczniem. Teraz Surdacki leży zapomniany 
na wiejskim cmentarzyku, jakby nie zasłużył na pamięć, jakby przega-
pił swoje życie na próżniactwie... a on pracował uparcie, malarstwo było 
dla niego jedynym i naczelnym celem, a wszystko inne mogło wcale 
nic istnieć. 

Potem Benia, rzeźbiarz, którego, wydaje się, Jan najlepiej znał i ro-
zumiał. Pamięć o tragicznie zmarłym przyjacielu przewija się w kilku 
obrazach Jana. Potem Jurry Zieliński... 

Cmentarz na Lipowej, malowniczy i zabytkowy, stanowił często dla 
nas najlepsze miejsce do zadumy. Znaliśmy na pamięć wiele grobów, a 
najbardziej w pamięć zapadły nam te świadczące o wyobraźni zmar-
łych. 

W pobliżu ogrodzenia od ulicy Wiercieńskiego znaleźliśmy grób 
esperantysty. na którym napisano zgodnie z ostatnią wolą zmarłego: 
„Niech ta ziemia droga, ta ziemia kochana, przyjmie mnie w swoje 
ramiona" i poniżej: „Proszę o 5 fur ziemi na każde dało" . Ten grób 
odegrał ważną rolę inspirującą w naszym życiu. Maciek Podgórski na-
pisał w „Kamenie" reportaż pt. „Obywatel miejski", Jan najprawdopo-
dobniej stamtąd zaczerpnął temat do obrazu „Ziemia na moją głowę". 
Ja po latach, przechodząc prawie codziennie przez cmentarz (nie licząc 
spacerów), pisałem w marszu poemat. Być może powstały Jeszcze inne 
rzeczy, o których nie wiem. 

Jednego roku, chyba 76, siedzieliśmy z Janem na drewnianej ławce, 
w pobliżu grobu esperantysty. Był środek kwietnia Przejrzyste powiet-
rze i alkohol pulsowały nam w głowach. Przez dłuższy czas nie mówi-
liśmy nic. Z zadartymi głowami obserwowaliśmy Jakąś wielorodzinną 
osadę ptaków w koronach drzew. Już przyleciały. Powietrze drgało pta-
simi głosami, Jakby ktoś włączył największą symfonię wiosny. Rozma-
wialiśmy o śmierci. Jan zacytował Eliota „kwiecień, najtrudniejszy czas 
dla artystów", potem namalował obraz i zatytułował czwartym miesią-
cem. Któż wtedy mógł się domyślać, że dla jednego z nas te wiosny 
można policzyć na palcach. 

Kiedyś powiedział: jeżeli umrzesz — zostaniesz, po prostu powiem, 
„był potrzebny". Teraz mnie wypadło powiedzieć, „był potrzebny", i nie 
wiem, czy o mnie ktoś tak powie. 
— Teraz, Janie, kiedy piszę o tobie nocami, zawiesiłem nad biurkiem 

pelerynę dlatego, żebyś łatwiej podszedł do tego białego sznurka z 
dzwoneczkami, i dlatego, że czerń to mój ulubiony kolor. Kiedyś poważny 
pan od literatury powiedział, że jestem poetą śmierci. Patrzę na ten bo-
jowy sztandar wszystkich artystów od kilkudziesięciu lat i wiem. że 
bez żadnych ulg i koneksji należysz do pierwszej linii fizylierów sztuki 
polskiej, ale nie poprzez śmierć, a poprzez życie. Patrzę i zza tej kur-
tyny dziejów jawią mi się zastępy zmarłych przyjaciół, wtedy jesteśmy 
bliżej siebie, tak jakby na skinienie rąk. 

Wokół każdego artysty zawsze plącze się sfora kundli, udających 
koneserów sztuki. Te dobrze sytuowane i zwykle zmotoryzowane po-
kurcza czyhają na każdy obraz, ale rzadko próbują płacić, chcą go róż-
nymi pokrętnymi kruczkami wydostać od autora, zawiesić na mieszkań-
skiej ścianie i nic z niego nie chłonąć, czekać, aż osiągnie przyzwoitą 
cenę. Żerują na jego naiwności, dobroci i tylko czekają na chwilę sła-
bości, żeby wyrwać kawałek jego życia psim swędem i potem przy ko-
niakach opowiadać innym garniturkom i wizytówkom, że wybitny przy-
jaciel malarz namalował to specjalnie dla nich. 

178 

Było między nami wszystko: przyjaźń do końca świata, złość, bunt, 
rozstania na zawsze, powroty... Rozstawaliśmy się po to. żeby 'znowu' 
s.ę spotkać. Kiedy nas coś dzieliło, po jakimś czasie czuliśmy, że właś-
nie te mnosci nas łączą. I trudno nam było wytrzymać kilka tygodni 
bez telefonu. Wtedy się szukało pretekstu i znowu po obu stronach słu-
chawki huczały kaskady śmiechu. 

Dla mnie, Janie, żyłeś podwójnie, gdyż każdy twój dzień trzeba liczyć 
za dwa Odwaliłeś kawał roboty i nikt nie potrafi powiedzieć, czy to 
był twój czas, czy nie. Żaden czas nie jest dobry do umierania. Jednak 
artyści żyją według jakiejś innej biologii i czas odmierzany zegarem go-
dzinowym nigdy ich nie dotyczył. Mówmy: żył 126 obrazów albo 350 
wierszy. 

Wszystko Inne, nawet równie ważne, pozostaje może w centrum ale 
skupu na sobie mniej uwagi. Tych rzeczy ważnych w Twoim życiu było 
wiele. Przyjaciele, życie towarzyskie, owszem, lecz trochę na dalszym 
planie. Plan pierwszy całkowicie opanowały Twoje dzieci Najpierw na 
prawach równych Twoim obrazom dwie córeczki. Agnieszka i Aldona 
potem przybył Amadeusz, pierwszy syn i Twó j ulubieniec. Prawie każ-
dy obraz jest gdzieś tam, chociażby w najmniejszym fragmencie, muś-
nięty pamięcia o którymś z dzieci. 

Umarły należy do drugiej strony Czasu. Tej bardziej mrocznej 
gdzie już lustro nie oddaje mimiki twarzy i gestów ciała. Umarłych na-
leży pozostawić umarłym i nie wychylać się za burtę głęboko, aż po 
granice Tartaru, żeby w ostatnim pożegnalnym skinieniu przyjrzeć się 
jeszcze pergaminowej twarzy i woskowym rękom. Ominęło Cię to szczę-
ś . iwe. mimo iż kilku panów chciało Twoją trumnę wystawić na widok 
publiczny. Ohyda! W stylu: Patrzcie i cieszcie się życiem, ludzie umie-

" * 8 n a . r a z i e n i e ' K a ż < * wtody zaczyna myśleć o śmierci, ale 
prawie nikt me wierzy, że został jej przyp.sany. Pamiętasz, Janie, 
wiersz Zbyszka Jerzyny: „śmiertelny tulę ciebie śmiertelną w ramio-

nadkTj Jl , ! Z a W a r C i a naSZCj ZnaJ°rnoścl wpadłem przy-
,na n 0 S k , e i k i 1 m" 78a" N o s " w s o b , e Jakiś obraz, wresz-

wL w ™ g 0 0p0W,ed z i <*- M i a ł n»*ć tytuł ..Ludzie, kocham 
H-m n , y T m P ° m y S ' 1 C i e p l 0 t e m a t u" W k i l k * Miesięcy po ^sszf^rz

 d e d y k a c j ą : j a n p o p c k p r z y roboc ie 

On jeszcze nie jest 
ale już się staje 
z kokonem pędzla 
przyfrunie w pótnucie 
gestem stangreta kark konia rozkleja 
w kolor co z szybą tak ufnie rozmawia 

On jeszcze sady 
nawiedzi czerpaniem 
a na uległość stopy 
weźmie słowo 
bryłę tak lgnącą do czarnego dzwonu 
w kolor co miłość pozostawił ku nowiu 

On najpierw gwoździe 
jak księgę rodzaju 
co mleczną piersią na odwiecznym stole 
ludzie mu echem i lampką żałobną 
w kolor co miłość pozostawił w nowiu 
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Wychodzą teraz z nor Janowi oprawcy, przystrojeni zawsze w skó-
ry przyjaciół, kryją się po dziurach, kiedy trzeba oddawać „pożyczone 
obrazy" albo — jak Jeden przyjemniaczek to nazywał — „wzięte w 
depozyt", lub bezczelnie wyłudzone dzięki ludzkim słabościom. Jak w 
wypadku pewnego psychiatry, który szedł o zakład na temat rocznej 
Janowej abstynencji. Inni znowu stroją się w sobole mecenasów sztuki, 
szperają znerwicowanymi rączkami w pozostawionych przez artystę pa -
pierach. upatrując w tym szansę dla siebie, jako znawcy Janowego ma -
larstwa. Jeszcze inni już w kilka dni po jego śmierci nabierali ochoty 
na jego pracownię. 

Wiem, że kiedyś też znajdą się tacy, którzy zechcą stroić się w kos-
tium Jana, i prosto z chodnika wskoczyć pod artystyczne hasła jego le-
gendy kroczącej w zwartej kolumnie przed obliczem Sztuki. Publicz-
ność dziękuje pracowitym biografom Jana, już dziś. Sztuka obron: się 
sama, suchy płomień ogarnie wszechludzką wyobraźnię. 

Nie wiem, jak u Ciebie, u mnie nigdy się nic nie zmieniało i na 
regale parę lat stoi T w o j e zdjęcie. Obiecałem Two im Córkom, że na -
gram im wszystkie wiersze poświęcone Tobie i żeby pozbierać całą o 
Tobie pamięć trzeba jeszcze trochę czasu, jak wtedy na cmentarzu z 
Maćkiem i Tadkiem Skwarą , kiedy zobaczyliśmy wiosną, na umęczo-
nym śniegu, martwego kruka. 

Tadeusz Kwiatkowski-Cugow 

S T A N I S Ł A W P O P E K 

ROZMYŚLAJĄC O JANIE 

Włrdd cierniste), mroczne) drogi, 
którą kroczu myil ludzka ku prawdzie, 
płoną niby drogowskazu pochodnie 
geniutzu roztwirtla)qce potzczcgólne 
etapu lei odwieczne) wędrówki. 

Ł. Locwenfeld 

O d wielu lat usiłowałem przeniknąć istotę twórczości Jana. nie sa-
me obrazy, grafiki, rysunki, projekty, ale coś więcej, coś, co stanowiło 
ich przyczynę, a może nawet praprzyczynę. Pragnąłem odpowiedzieć so-
bie na pytania związane nie tylko 7. ich estetycznymi wartościami, a 
może bardziej, dlaczego są takie, a nie inne. Dzisiaj, kiedy Jan odszedł, 
1 to, co zmaterializowało się w Jego życiu, stanowi akt zakończony i 
wartość zamkniętą, pytania wraca ją ze zdwojoną siłą. 

Czy można na nie odpowiedzieć dzisiaj w moje j sytuacji? Zbyt blis-
kie związki krwi i przyjaźni, miłości i zachwytu, wiecznej, nieuchwyt-
nej racjonalnie bojaźni, a głównie to wydarcie części mojego „ j a " — 
być może nigdy nie pozwolą na dopełnienie odpowiedzi. W i em także, 
że to stanowi moją przewagę nad tymi, którzy na chłodno mogą od-
dzielać dzieła od twórcy, bez potrzeby spoglądania wstecz. Dokonaliby 
oni na pewno opisu takich cech. Jak: pochodzenie i stosunki rodzinne, 
dzieciństwo I rozwój, wychowanie i w p ł y w otoczenia, a następnie sferę 
intelektu, uczuć i woli, charakter, postawy I poglądy, ewentualne skłon-
ności patologiczne i wygląd zewnętrzny. 

Myślę, że to nie wszystko. Trudniej analizować zjawiska miłości 
i przyjaźni, a w tym — tak jak w przypadku Jana — olbrzymiej mi-
łości do własne j rodziny, a szczególnie do dzieci. Niezmiernie ważne są 
również warunki materialne określające start życiowy, i to już od o-
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kresu wczesnego dzieciństwa, poprzez pierwsze lata poza domem ro-
dzinnym. w szkole średniej. A S P I w latach ostatnich. 

Znaczenie mają także układy koleżeńskie, ich charakter i kierunki 
oddziaływania, a w okresie późniejszym, w dojrzałym życiu artystycz-
nym — akceptacja twórcy jako człowieka 1 stosunek do jego dzieł. W a ż -
ne są więc szczególnie sukcesy i porażki artystyczne oraz stosunek do 
tych osiągnięć ludzi z najbliższego kręgu. 

Te czynniki można by mnożyć I mnożyć. Jan był istotą tak wraż -
liwą. otwartą na to, co działo się wokół niego, a także poza nim, często 
na drugiej półkuli, na wyspach Polinezji lub w Australii, nie zaś tylko 
tu, w jego mieście, w jego uczelni, w jego kraju, że właściwie wszystko 
to, co przenikało jego świadomość, co trafiało i zalegało w jego pod-
świadomości, miało dla niego emocjonalny znak i ważyło na Jego twór -
czości. 

A l e Jan miał także swó j bogaty intymny świat. Świat własny, tyl-
ko dla siebie, hermetycznie zamknięty nawet dla najbliższych. Ten 
świat był symbolem zamknięcia, a czasem przynajmniej ograniczenia. 
W tym świecie mógł mieszkać tylko Jan. W kontaktach zewnętrznych 
dzielił ludzi w zależności od funkcji, jaką pełnili wobec jego intymnego 
świata. Toteż jednym usiłował udowodnić, że Interesuje go sztuka i tyl-
ko sztuka, innym, że tylko to, co on sam tworzy, Jeszcze innym, że ko-
biety i seks, geografia świata, Zamość i jego sprawy, Akademia itp. Jed-
nych obdarzał tym, co sprawiało im przyjemność, innych starał się do-
prowadzić do szewskiej pasji. Później odchodził naładowany dynami-
tem do swoich „szaf", „głębokich wykopów" , poszukiwał wolnego dla 
siebie „miejsca na ziemi", w tym irracjonalnym „śmietniku świata". 

Nieraz zmęczony bezskutecznym uganianiem się całymi dniami za 
najprostszym drobiazgiem, rozmyślał w swoim świecie, nieraz miewał 
Izy w oczach, ale krzyczał „ludzie kocham was"... Później, kiedy nastała 
Klucha noc. uspokojony siadał i do świtu malował obraz. N a obrazie 
..trzy szafy" pisał: jesteśmy w szafie, jeszcze żyjemy (...) jesteśmy, ciep-
ło nam. cicho nam U ) i skuleni w czarnym kącie przy zamkniętych 
drzwiach i opuszczonych zasłonach w oknach, oczekujemy no ponowny 
powrót do siebie. 

Jan ciągle szukał... Często, może nazbyt często, nie znajdował tego 
0 czym marzył w dzieciństwie i młodości. Rezygnował z trudem i bar -
dzo boleśnie dopiero wówczas, kiedy zagrożenie wisiało nad jego w łas -
nym „ ja" . Na to miejsce stwarzał mity. Wmaw ia ł je innym, aby w nie 
uwierzyć, aby je pielęgnować Jako własne, jako coś, dla czego napraw-
dę warto żyć. 

Początkowo były to mityczne krainy dzieciństwa, tam, gdzie nas 
nie ma, później mit idealnej kobiety-kochanki . żony, na jwspania l -
szych dzieci, wspaniałych i pięknych przedmiotów. Kole jne lata były 
'A'alką o urzeczywistnienie mitów za wszelką cenę... A l e Jan długo i u -
parcie poszukiwał wyspy szczęśliwej, a jeżeli ta najodleglejsza okazy-
wała się zwykłą, skakał z urwiska w wodę, aby wynurzyć się z trudem 

1 szukać wszystkiego od nowa. Niekiedy odarty z mitu zagłuszał św ia -
domość. krył się w głębokim „wykopie" 1 próbował kluczyć labirynta-
mi wyobraźni. 

Sycił się nieraz muzyką: Bach, Beethoven. Vivaldi. Mendelssohn 
Penderecki. Leżał godzinami wpatrzony w biały sufit, wchłaniając aro -
mat najlepszej herbaty. Słuchał, słuchał... Później brał do ręki „Mistrza 
i Małgorzatę". „Kobietę z w y d m " albo „Sennik współczesny" - czytał 
Pewne fragmenty po kilka razy od początku, a wiele znal na pamięć. 
Książkę traktował tak jak dobry obraz, który za każdym razem, przy 
nieco innym oświeUeniu u jawnia nowe bogactwo... Tak czytał „Sto łat 
samotności" Marąueza, „Ślepą sowę" Hedajata, „Niecierpliwość serca" 
Zweiga. Po kilku dniach przechodził do prozy poetyckiej lub poezji np. 
Nowaka, Jerzyny, Grochowiaka, Kwlatkowskiego-Cugowa. W Cugowa 
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wierzył jak „ w genialnie wypielęgnowany zarodek, który sam unicest-
wia się albo wyrasta na tytana". 

Innym razem całymi godzinami studiował mapy świata. Europy, 
lub innych kontynentów. Najczęściej jednak interesowały G o stare ma -
py wojskowe okolic Zamościa, gdzie mógł odnaleźć oczyma wyobraźni 
rodzinne pagórki Grzędy Grabowieckicj i nie istniejące już stare drzewa 
polne z okresu dzieciństwa. Miewał takie okresy w życiu, w których 
potrzeba wypowiedzi wykraczała poza plastykę. Wówczas pisał. Tak po -
wstały wiersze pod koniec lat sześćdziesiątych, a Jeszcze wcześniej — bo 
\v 15164 roku sztuka teatralna. 

W ostatnich latach spisywał swo je sny, pisał także refleksje o sztu-
ce. Ludzie w wyobraźni i w pamięci wydawa l i mu się wiele lepsi niż 
w fa lującym irracjonalnym tłumie, toteż jego potrzeba kontaktów, silna 
potrzeba szczerej przyjaźni 1 rozmowy realizowała się w pisaniu d łu -
gich listów. Tych listów, jakże niezwykłych, w swo je j artystycznej f o r -
mie. Zbieram dzisiaj te listy, rozsiane jak wie lobarwne kamyki, aby u -
lożyć z nich odblask mozaiki życia Jana. 

Taką mozaikę można ułożyć również z przedmiotów, którymi Jan 
otaczał się od wielu lat. Przywiązanie do drobiazgów takich, jak źdźbła 
zasuszonych traw i kwiatów, drobnych muszelek, starych rycin, map. 
guzików I klamerek, harmonizowało z kultem dla starych zegarów, 
skrzyń l świątków ludowych, samowarów i moździerzy, starych ramek 
do obrazów, fajek, ceramicznych miniaturek. Było to wszystko na prze-
kór „śmietnikowi świata" poukładane, ale w taki sposób, aby nadać spe-
cyficzne życie wnętrzom pokoju, pracowni. Dziś to wszystko pozostało 
jeszcze nic zmienione, chociaż „przyjaciele" w kilka dni po rozejściu 
się z cmentarza wyciągnęli ręce po pracownię i zawieszone tom obra -
zy... W pracowni, w zastygłym zapachu modrzewiowych ścian i suszo-
nych kwiatów wiszą obrazy rozmieszczone rękami Jana. Układ w har -
moni jnym kontraście obrazów i pięknych drobiazgów, nie dopito 
szklanka herbaty, kawałeczek bulki... Jan wyszedł na chwilę do dzieci, 
aby pogłaskać po jasnych główkach Agnieszkę i Aldonkę, przytulić do 
siebie małego Amadeuszka... Wyszedł tylko na chwilę, by sprawdzić, 
czy niżej, pod nim, panuje wymarzony ład i spokój. 

Ten niezwykle wraż l iwy barometr reagował na każdą zmianę po-
gody. Każda chmurka zmieniała uśmiech w zadumę, melancholijny szept 
w głośną z jadl iwą kpinę, skrajną tolerancję w osąd. W takich chwilach 
Jan bywał dla samego siebie i dla innych ostry Jak cięcie szablą. Jak 
świst bata. Był zawsze sobą. bezgranicznie szczery, bez clenia zakłama-
nia. bez nadmiernej fa łszywej pokory, zawsze otwarty, gotowy na na j -
gorsze, na ostateczność, zarówno wtedy, gdy kochał, gdy cierpiał lub 
nienawidził... 

Ten twórca mitu „niewolnika szczęśliwego", „zadziwiającego wyko -
pu", „głodnych kamieni" 1 „snu o zielonej trawie" doświadczył niemal 
wszystkiego. Jako dziecko zetknął się z widokiem łun pożarów, prze-
żył śmierć bliskich osób w wysiedlanej Zamojszczyżnle, upokorzenie 
wieśniaczej gwary bliskiej opłotkom L w o w a i stepom Wołynia, zaczysz-
czane pastą skarpetki w podartych butach. Zaliczał kolejno podziw 1 
zawiść, łamanie woli, świat widziany z kamiennego bruku, wymarzoną 
kobietę, kilkudniowy pobyt w Tworkach z punkcją kręgosłupa, dwukrot -
nie tymczasowy areszt z powodu wyglądu I umiejscowienia staruszki 
w autobusie na „siedzeniu władzy", pracownię na Skierkl, własne miesz-
kanie z pracownią na Pnna Balcera, żonę, trójkę kochanych dzieci, sze-
reg nagród, wyróżnień, medali, czternaście wystaw indywidualnych ł 
pięćdziesiąt sześć zbiorowych w kraju i za granicą, pracę pedagogiczną 
w szkołach 1 adiunkta na uniwersytecie, liczne chałtury dla chleba, roz-
mienianie się na drobne, ale głównie radość i trud tworzenia. Zaliczył 
także to ostatnie... 

Jan tworzył nie w tym celu, aby żyć. ale żył głównie dlatego, aby 
tworzyć. N ie lękał się nawet takich doświadczeń, które rodziły w nim 
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pogardę i odrazę do świata i samego siebie. N ie lękał się, bo wszystko 
służyło sztuce. Jego doświadczenia nie leżały li tylko w obrębie w izu -
alizmu. Nie szukał wzrokopochodnej urody świata. W pierwszym kata-
logu indywidualnej wystawy (Zamość — 1968) zawarł swo je credo W 
słowach: „uwielbiam piękno na równi z brzydotą" i tej zasadzie odda-
jącej pełnię i p rawdę życia pozostał wierny, mimo że płacił za to n a j -
wyższą cenę. \ 

Twórczość traktował po męsku, głęboko i w sposób odpowiedzialny, 
chociaż mogło się wydawać, że kreśli tylko swó j indywidualny pamięt-
nik. W ten pamiętnik były jednak wplecione przeróżne fakty, zjawiska, 
emocje, przedmioty i osoby. Dlatego Jan wykonywał oprócz portretów 
Agnieszki i Aldonki, „tryptyku dla Małgosi", „ziemi nad moją g łową" , 
także „epitafium dla Benia", „ogród Partuma", „pomnik Cugowa" , „re-
nowacja — dewastacja (Zamość 1974)", „sonda Viklng na Marsie", „ka -
mień z Zamojszczyzny", „partyzantom Zamojszczyzny". „komora" (ga -
zowa), „panopticum współczesne" i wiele innych. W warszawskim k a -
talogu wystawy indywidualnej w Galerii M D M pisał: Robię takie 
obrazy zaangażowane. Są one w obronie sztuki • u> obronie istoty pięk-
na człowieka. Maluję również obrazy dotyczące spraw, o których „zbyt 
ylośno" nie powinno się mówić, ukrywając dyskretnie właściwy prob-
lem. l mimo iż ich oddziaływanie dociera jedynie do garstki ludzi, a 
nie ogółu, to mam nadzieję, że będę właściwie rozumiany. Wartość ich 
umocni się w czasie. 

Był także Jan otwarty na odbiór jego sztuki. Przeżywał każdą wys ta -
wę indywidualną jak debiut. Interesował się wpisami do księgi pamiąt-
kowej. Liczył się także ze zdaniem laików, mimo że bezpośrednio w ta-
kich przypadkach okazywał zniecierpliwienie. Bral również pod uwagę 
opinię tych, dla których jego niezwykle bogata, wie lowarstwowa i pełna 
sprzeczności osobowość wydawa ła się być osobowością stole do j rzewa-
:ącego dziecka. Cóż miał począć, gdy ciągle wymykał się szablonom i 
własnym projekcjom krytyków sztuki. Czynił to zresztą bezwiednie, po-
a programowo, na zasadzie zwykłej dynamiki rozwoju. 

Sztuka była dla niego problemem egzystencjalnym, poważnym, jak 
dla oracza ziemia, a dla górnika czarna ściana węgla. Był artystą nie 
tylko z tego powodu, że malował obrazy, wykonywał graf-ki i projekty, 
l l e Kłów nie z powodu własnej filozofii, sposobu myślenia'1 przeżywania 

świata. N a wystawie wiosennej w 1980 roku w lubelskim B W A pUał jak 
gdyby o drobnych czynnościach, a jakże dla niego ważnych, oddających 
sens mozolnych dni i nie przespanych nocy: Rysunek jest jak spacer 
Po plaży. Idąc po plasku zostawiam ślad. Gdy przyłożę ołówek do pa-
Pier% zostawiam ślad. Jest to ślad życia. Gdy przyjdzie deszcz « triafr, 
« t * » ślady z piasku. Czas zetrze ślad ołówka (...) Gdy namaluję obror! 
"luszę się nim opiekować jak dzieckiem. Muszę go przetrzeć z kurzu, 
"•itrównać na ścianie. Gdy patrzę na swoje prace, one zaczynają oży-
<"ać (...) Gdy mnie zabierze czas, czy moja praca zgaśnie? 

A dzisiaj, gdy zamknę oczy. słyszę jego głos. gdy czyta wlerez Z. 
•Jerzyny 

Piękno jest lustrem piekła. 

Trzeba zobaczyć życia dno, 
by móc przybliżyć oczy do błękitu. 

L «Wln, i marca mt r. 

Stanisław Popek 
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Z O F I A Z I E L I Ń S K A 

W POSZUKIWANIU CZASU TERAŹNIEJSZEGO 

Wspólne dążenie zasygnalizowane w tytule przypisuję dwóm na 
pierwszy rzut oka jakże odmiennym zespołom teatralnym: Living The -
atre i Le Grand Magie Circus, które w ubiegłym roku przez kilkanaście 

dni występowały w Polsce. , 
Ltvlng Theatre należy do najstarszych awangardowych zespotów 

teatralnych Stanów Zjednoczonych. Jego historia znana jest większość, 
r i ew^ z sensacyjnych wydarzeń, towarzyszących teatralnej i pozatea-
£ działalności zespołu, niż z kolejnych premier. Od pierwszych 

prób w 1951 roku w piwnicy na Woster Street w N o w y m Jorku az do 
chwili obecnej przewodzą zespołowi Judith Malina 1 Julian Beck, peł-
niąc funkcje reżyserów, teoretyków teatru, a także jego zaopatrzeniow-
ców Początkowo zespól skupił się na aktualizacji teatralnej dramatów 
należących do klasyki literatury, inscenizując między innym sztuk, 
Brechta Pirandella Nowym etapem w rozwoju Living Theatre było 
wystawienie dwóch sztuk o tematyce współczesnej, nie znanych nikomu 
a u t o r ó w J. Geblera The Connetion i K. H. Browna The Brifl. Były to 
utwory napisane ze świadomością specyfiki sztuki teatralnej. Zmusi yone 
młody amerykański teatr do wykształcenia form gry zespołowej, która do 
tej pory jest. według mnie, najsilniejszym artystycznym atutem zespolą 
W 1963 roku władze Nowego Jorku zamknęły Living Theatre z powodu 
zadłużenia wobec urzędu podatkowego. Opinia publiczna protestowała 
potępiając przepisy, które zmuszają jeden z n a j l e ^ z y c h i najbardzie 
znanych teatrów nowojorskich do zaprzestania swo je j działalności. Na 
stępstwem tego głośnego wydarzenia był wy jazd teatru do Europy gdzie 
zespól rozpoczął nowy rozdział swo je j twórczości. Występy w środowis 
kach młodzieży o rewolucyjnych poglądach utrwala ją opinię o anai 
chistycznym nastawieniu zespołu. W pewnym sensie przymusowa sytu-
acja grupy „wygnańców" wp ływa na szybkie ukształtowanie się arty-
stycznej komuny. W s p ó l n e prowadzenie gospodarstwa, zespołowe p r z y g o 
towywanie spektakli rodzą szereg nowych doświadczeń, dają szczególne 
poczucie więzi między ludźmi o podobnych światopoglądach. Rezultatem 
nowego kierunku doświadczeń są cztery przedstawienia Living Theatre-
Frankenstein, MVsteries and Smaller Proces, Antygona i Paradise Now 
Każde z nich głosi jakieś credo anarchistyczne w formie swoistego pn-
ra-obrzędu. Luźno powiązane ze sobą sceny łączy sposób myślenia 
wszystkich członków artystycznej grupy. Rodzaj obrazowania można by 
również nazwać anarchistycznym, gdyż w takim samym stopniu słow< 
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Jak I milczenie, ruch i bezruch służą wyrażaniu ideowych treści. B a r w -
ne plamy kolorystyczne zderzają się ze zniszczonym roboczym ubra -
niem, dialog łączy się z modlitwą i songiem, aktorzy mieszają się z 
widzami, mówiąc do wszystkich i do każdego z osobna. 

N a festiwalu w Awinionie w 1968 roku niedoszłe do skutku przed-
stawienie zamieniło się w manifestację polityczną. Cechą właściwą każ-
dego z wystąpień zespołu jest jego świadomie i celowo wyreżyserowany 
polityczny charakter. W rozmowie z Andrzejem Bonarskim, zamiesz-
czonej w książce pt. Ziarno, Julian Beck zdecydowanie określa związek 
między teatrem a polityką: Wszystko Jest polityczne. A Jeżeli się powia-
da. że coi Jest apolityczne, to oddziela się to coś od reszty iwiata, fał-
szuje się i kłamie. Teatr, który nie bierze pod uwagę rzeczywistości poli-
tycznej, zwodzi i oszukuje publiczność. Teatr apolityczny wspiera więc 
mentalność burżuazyjną. Brechtowska adaptacja Antygony w wykona -
niu Living Theatre w pełni u jawnia polityczną zależność między K r e -
onem a Antygoną, zależność, która ( jak mówi Beck) Wiąże każdego sy-
na. matkę, dziecko, która istnieje między każdym pracownikiem i 
szefem I która jest powszechnym nawykiem ludzi, powszechną ludzką 
pomyłką, że oto winien być przełożony i podwładny, przywódca i prze-
wodzony, pan i sługa {A. Bonarski „Ziarno", W - w a 1979, s. 130). Dotych-
czasowe interpretacje dramatu Sofoklesa, podnosząc Antygonę do mia-
na bohaterki, broniącej swych ludzkich racji, zakładały równowagę sił 
między stronami. Mała, śmieszna Antygona Judith Maliny nie przed-
stawia sobą żadnej siły prócz zwyczajnego uporu, co więcej, zdaje sobie 
sprawę ze swe j śmieszności, wiedząc z. góry o przegranej. Kreon r ó w -
nież jest świadomy układu sił i znając swoją przewagę, śmieje się z 
uporu Antygony. Ponosi porażkę tylko na skutek własnych błędów, a 
nie z powodu działalności Antygony. Kreon, koncentrując swo je siły na 
przeciwniku tak słabym jak Antygona, wyzwa la nadmiar energii, która 
zwraca się przeciwko niemu. Przegrana przywódcy państwa jest r ów -
noznaczna z klęską społeczeństwa, które nie zdaje sobie sprawy z siły 
I powszechności uzależnień, jakim podlega. Spektakl jest wołaniem o 
wolność, krzykiem ludzi, którzy czują, że są ciągle sterowani. 

Program ideowy, głoszony przez Juliana Becka, zakłada pewne le-
kceważenie problemów estetycznych, gdyż istota i sens życia leżą poza 
nimi. Living Theatre dąży do teatru aktywnego, którego g łównym za-
daniem jest doprowadzenie do procesu zmiany w człowieku. Według 
Becka teatr żywy powinien ułatwić uczestnikom spektaklu odnalezie-
nie innego niż dotychczas kształtu istnienia. Te j możliwości odnowy 
tożsamości nie da je człowiekowi współczesna sztuka masowa, której 
działanie polega przede wszystkim na usypianiu ludzi. Widowiska ma-
sowe odbierają człowiekowi możliwość świadomej zgody na uczestni-
ctwo poprzez to. że są sterowane odgórnie: zakładają udział odbiorcy na 
prawach przedmiotu, a nie podmiotu. Członkowie Living Theatre na co 
dzień używają s łów: wolność, miłość, pokój. Jedność, wspólnota. P rag -
ną, by słowa te przestały być wielkie 1 patetyczne, chcą, by stały się 
konkretne i zwyczajne. 

Krytyka często zarzuca zespołowi ogólnikowość i mglistość haseł, 
mających według niej więcej wspólnego z banalnym sloganem niż z 
prawdą, oskarża Living Theatre o nudę i pretensjonalność, a nawet 
podważa sensowność Jego programu, zarzucając mu agresywność 1 brak 
tolerancji. Zarzuty krytyki u jawnia ją niekonsekwencje i zbytnią pros-
totę założeń programu Becka, prostotę, którą trudno pogodzić ze złożo-
nością współczesnego świata. Negacja rzeczywistości zastanej może być 
tylko wstępem, po którym należałoby oczekiwać rozwinięcia. Poprze-
stawanie na sprzeciwie upodabnia trochę działanie zespołu do szla-
chetnego, lecz słabego uporu Antygony w imię obrony swobody ludz-
kich czynów. Członkowie Llving Theatre chcą zmieniać chwilę obecną, 
stan teraźniejszy, nie pragną tworzyć dla przyszłych pokoleń ani ba -
dać przeszłości, formują siebie i innych Jako ludzi czujących i myślą-



cych dzisiaj, nie oglądając się daleko wstecz i nie patrząc zbyt długo 
w przyszłość; to, co teraz ich boli i smuci, jest przeszkodą, którą nale-
ży natychmiast usunąć. 

Podobnie czuje i myśli Jerome Savary, chociaż tworzy wraz ze swą 
grupą całkiem odmienny teatr. L iv ing Theatre odrzuca wszystko, co 
jest związane z kulturą masową, wystrzega się wszystkiego, co mogło-
by się kojarzyć z reklamą, zachęcaniem, ułatwianiem, posuwa się' w 
swo je j surowości aż do granic nudy. Le Grand Magie Circus wprost 
przeciwnie, rzuca się na komiksowe historyjki, każda błyskotka, każdy 
nowy wymysł w zaspokajaniu coraz to bardziej skomplikowanych po -
trzeb człowieka znajduje przewrotne zastosowanie w Magicznym Cyrku. 
Savary wypowiada się przez pastisz melodramatu, parodiuje cyrk 
moskiewski, posługuje się prostymi obrazkami rodem z komik*ów i l i i - ' 
mów rysunkowych, wykorzystuje numery kabaretowe. Całą tę maska-
radę i błazenadę przeplata nicią poezji, nieodgadnioną wiarą, że na dnie 
złotego szlamu tlą się uczucia proste i prawdziwe. Często w Magicznym 
Cyrku spod błyszczącego kostiumu aktora-akrobaty mignie na moment, 
zatrzymana dłużej przez teatr, twarz znużonego człowieka, pragnącego 
miłości i ciepła. Savary kusi i zwodzi widzów, kpi z nich, ale nie kryje, 
że wszystkie łzy i uśmiechy są dla nich; chce grać dla szerokiej publicz-
ności i naj lepiej się czuje wtedy, gdy widownia Jest przepełniona. P o -
zornym paradoksem tego teatru jest Jego ogromna popularność — w y -
śmiewa się on przecież ze sztuki masowej , tej, do której garną się tłu-
my. Wyśmiewa się, ale je j całkowicie nie neguje, pozostawia zagubio-
nemu człowiekowi X X wieku jakąś szansę odnalezienia siebie nawet w 
kiczu. Magie Circus nie lekceważy ludzkich potrzeb, uważa, że jeśli po-
tępiona i wykpiona szmira opiera się wszelkim atakom i nie traci swych 
wyznawców, to znaczy, że je j obecność jest potrzebna, że o f iarowuje lu-
dziom takie wartości, których nie potrafi Im dać sztuka wyższego obie-
gu. I dlatego Cyrk Magiczny tylko śmieje się ze sztuki masowej, ale 
je j nie potępia i nie lekceważy. 

Spektakl, który zespól przedstawił w ubiegłym roku w e Wroc ła -
w iu na zaproszenie Ośrodka Teatru Otwartego „Ka l ambur " zatytuło-
wany Melodii? Nieszczęścia czyli Wdoiciec i Sierotka składa się z czte-
rech części. Każda z nich Jest przejaskrawioną historyjką ludzkiego 
nieszczęścia, opowiedzianą w melodramatycznej formie. Już same tytu-
ły poszczególnych częśd określają sposób obrazowania charakterystycz-
ny dla Cyrku Magicznego: Akrob&tka paralityczka, Striptizerka zmarż-
łucha, Wyższy urzędnik uwięziony w segregatorze, Wielka miłość jed-
nej z sióstr syjamskich. W granicach przyjętych zasad mieszczą się r ó w -
nież tanie chwyty w postaci aluzji politycznych, dotyczących aktualnej 
sytuacji Polski. Przekazane w formie bezpośredniej i naiwnej, szczegól-
nie rażącej dla nieprzyzwyczajonego do niej odbiorcy polskiego, nie-
oczekiwanie wywoływały na widowni huragany śmiechu. Ten śmiech 
wskazywał na to, jak bardzo potrzebny jest ludziom teatr czasu teraź-
niejszego, teatr, który nie próbuje klasyfikować i nazywać, ale po -
kazywać na gorąco przeżywany czas, teatr uczuć i ekspresji, a nie 
sztywno wiązanej mowy, teatr, który ma swó j własny autonomiczny 
język. Zarówno Living Theatre, jak i Grand Magie Circus posługują 
się s łowem bardzo prostym, niekiedy naiwnym, wykorzystują skompro-
mitowane slogany i wytarte zwroty frazeologiczne. Demonstrują w ten 
sposób niechęć do sztuki tradycyjnej, która konstrukcje wy ją tkowe 
przedkłada nad to, co popularne, masowe, ale i żywe. W swoich poszu-
kiwaniach prażródeł teatru odwołują się bezpośrednio do niezorganizo-
wane j materii życia z pominięciem formy pośredniej, jaką dla teatru 
tradycyjnego jest dramat. Czas teraźniejszy nie przepływa obok, lecz 
jest chwytany na gorąco 1 w możliwie zagęszczonej postaci przekazy-
wany widzom. 

Zofia Zielińska 

^ n o t y ^ 

A N T O N I B E D N A R E K 

OCALANIE TOŻSAMOŚCI 

Kolejny tom Dzienników Na łkowsk ie j ' . Na jp i e rw refleksje natu-
ry ogólnej. Przede wszystkim kwestia znaczenia prozy diarystycznej 
we współczesnym piśmiennictwie, także w ogóle w kulturze litera-
ckiej okresu powojennego. Problem polega chyba nie tylko — o czym 
krytyka pisze przede wszystkim — na zmęczeniu f ikcją literacką, braku 
zaufania do niej u współczesnego czytelnika, spragnionego po prostu 
a u t e n t y z m u . W pewnym stopniu rzecz tak chyba wyg ląda i jest 
reprezentatywna dla większości odbiorców. Należy jednak zauważyć, 
że zjawisko upowszechniania się i rozrostu form prozy nie tylko dia -
rystycznej, ale niefikcjonalnej w ogóle — a więc eplstolografii, wspom-
nień, pamiętników, esejów, szkiców, felietonów, ma swo je uzasadnienie 
w szerokim masowym „głodzie" refleksji, która miałaby charakter kon-
templatywnych rozważań, nacechowanych indywidualnym piętnem o -
sobowości, je j ^specyficznym widzeniem świata. Poza tym proza ta dys-
ponuje większymi możliwościami nawiązania dialogu z refleksyjnie 
'sposobionym czytelnikiem. Z natury rzeczy rozważa ona bowiem pryn-

cypialne kwestie egzystencjalne, próbując nazywać i precyzować rzeczy-
wistość. Jest to zawsze właśnie próba, indywidualne zmaganie się z 

tym wszystkim, co nas otacza. Dzięki temu inicjuje się, podsuwa pewne 
kwestie do przemyślenia. 

Jeśli chodzi o prozę wspomnieniową, dzienniki i epistolografię ist-
nieje jeszcze jedno zjawisko. Otóż ciekawość cudzej biografii ma swo-
je uzasadnienie między innymi w tym, że biografia ta, zobiektywizo-
wana poprzez zapis werbalny, mieści w sobie pewnego typu potencjal-
nośó, wywo łu j e świadomość, że I moje życie stanowi jakąś znaczącą ca-
łość, może również ulec zobiektywizowaniu 1 gdzieś w podświadomości 
czytelnika taki proces się chyba dokonuje. Uczy się patrzeć na swoją 
biografię z boku, zdobywa umiejętność syntetyzowania własnego życia. 
Jest to sprawa o dużym znaczeniu, bo jak doskonale to określiła kiedyś 

' Janion: Przeżyć i zrozumieć życie — to znaczy jednak również u -
j e opowiedzieć („Pol ityka" 1978, nr 30).. 

Przed laty, w 1070 roku wydarzeniem nie tylko literackim, ale 
w tęcz kulturowym było wydanie Dzienników czasu wojny Nałkowskiej . 
Głównie dlatego, że po raz pierwszy w naszym piśmiennictwie powo-

• Z. Nałkowska: Dnnnlkl. t. m (1J1S-1919). Warwawa INO. 
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jennym otrzymaliśmy wysoce zintelektualizowany z a p i s wo jny i o -
kupacji, specyficzną summę oglądu wojennej i okupacyjnej rzeczywis-
tości. O w a specyfika polegała na przewadze obserwacji i refleksji nad 
zbiorem faktów i emocji, jakie z natury rzeczy przynosiły opisy tam-
tego czasu. Diariusz Nałkowskie j uświadomił krytykom szczególny w a -
lor intelektualny tego typu prozy. W powojennym piśmiennictwie uka-
zało się zresztą wiele znakomitych pozycji wspomnieniowych (Stem-
powski, Kuncewiczowa, Tatarkiewicz, Vogel) , a pośród dzienników na 
uwagę zasługują choćby m. in. diariusze Makowskiego i Trzebińskiego. 
Ciągle jednak proza ta pozostaje jakby poza oficjalnym kanonem sztuki 
słowa. Właśnie Dzienniki Nałkowskiej — w miarę Jak się ukazują kole j -
ne tomy — szczególnie wyraźnie potwierdzają potrzebę przełamania 
zjawiska preferencji głównie prozy fabularnej we współczesnej kultu-
rze literackiej, zwłaszcza je j „of ic ja lnym" kręgu (krytyka, szkoła). 

Nałkowska ustawicznie o d c z y t y w a ł a swoją biografię, poddawa-
ły ją bezustannej interpretacji. Dzienniki tworzą zwarty zapis precyzyj -
nego oglądu własnego z dnia na dzień, zawsze z zamiarem porządkowa-
nia wszystkiego w taki sposób, aby r e p r e z e n t o w a ł o w każdej 
chwili jednolitą, z n a c z ą c ą całość biograficzną. Zasadniczą właści-
wość tego zapisu stanowi podporządkowywanie wszystkich faktów, w y -
darzeń i sytuacji budowaniu koncepcji w łasnej osobowości, jednost-
kowej, niepowtarzalnej biografii. Jednocześnie stale towarzyszy temu 
próba włączenia tego w szerszy kontekst, wypracowywane j stopniowo — 
koncepcji istnienia w ogóle. I I I tom Dzienników, który ostatnio otrzy-
maliśmy, dotyczy tego Już etapu życia dojrzałego, kiedy człowiek w 
pełni może podsumowywać, kiedy jego biograficzny status da się s f o r -
m u ł o w a ć. 

Koncepcja, a raczej formuła istnienia zasadza się u Nałkowskie j na 
dialektyce dwu postaw. Jedna z nich opiera się na rozumieniu życia 
jako procesu ustawicznego obumierania form, ciągłej płynności nie tyl-
ko tego, co na zewnątrz człowieka, ale i jego wewnętrznej struktury, 
wewnętrznej tożsamości. A więc nie tylko świata rzeczy, ale i świata 
myśli. Stąd stwierdzenie: A le nie pozwałam sobie na żadne skonstato-
wania, z których nie ma powrotu. Zycie jest takie płynne, te żadna 
prawda nie trwa długo (s. 103). Sceptyczna rezygnacja jest nie tyle w y -
nikiem pesymistycznego uogólnienia, co opiera się po prostu na kon-
statacji faktu. Jej kontrargument stanowi inne przekonanie, dialek-
tycznie złączone z poprzednim. Otóż w powyższej koncepcji rzeczy-
wistości istnieje jednak i je j odwrotna strona — to jest możliwość, 
szansa regeneracji, która — co Jest wartością największą — pozwala 
trwać. To, co nowe, bezustanna erupcja życia, jego nowych form, zagar-
nia człowieka, wchłania go niejako, dzięki procesowi potencjalnych mo-
żliwości. Świadomość przemienności, przemijania i odnowy implikuje 
heroiczną nieomal potrzebę o c a l e n i a t o ż s a m o ś c i . 

U Nałkowskiej koncepcja istnienia mieści w sobie także odczucie 
jak gdyby a t o m i z a c j i istnień, a raczej odrębnych światów, które 
w maJcrukosmosie ludzkim fascynują mikrokosmosem swoje j pojedyn-
czości. Szczególnie wyzwa la j ą te odczucia wrażenia z podróży: Zapusz-
czanie się w świat nieprzenikalny, który w niczym nas nie potwier-
dza — jaka odwaga. — Spotkania z ludźmi, którzy w przelocie zaledwie 
muskają nas krawędzią swych światów, by zaraz odlecieć. 

Ocalić tożsamość oznacza w takiej sytuacji — kiedy wszystko 1 my 
sami ulega przemijaniu, a także kiedy jesteśmy „samotną wyspą " we 
wszechświecie — próbować zapobiec swo je j anonimowości. Oznacza po 
prostu stałe potwierdzanie się w innych. Ona jedna potwierdzała mi 
mnie — napisze o jednej z przyjaciółek. Jest to stały łeitmotiv twór -
czości Nałkowskiej — odnajdywać się w innych, odbierać siebie poprzez 
pryzmat tego, jak widzą nas inni. Ciekawość ludzi i ciekawość siebie, 
ustawiczne nawiązywanie dialogu. O w dialog to u Nałkowskiej nie tyl-
ko problem werbalnego porozumienia, niemal kult rozmowy, po jmowa-
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nej jako wspólne „dopracowywanie" się prawdy. To także wza jemne 
uzupełnianie się — kiedy Inni potwierdzają nas. a my odnajdujemy się 
w drugim człowieku. Ogromna złożoność kontaktów, oparta na rozleglej 
skali niuansów świadczy o ciągłym poszukiwaniu i d e a l n e j bliskości 
O Piłsudskim np. pisze: To, co odczuwam, bywa podziwem, ale nie jest 
nigdy sympatią. Jest zbyt inny. We wszystkich kontaktach szuka part-
nerstwa, a więc bardzo zindywidualizowanego porozumienia. (...) Z nim 
nadspodziewanie miałam możność mówić w zupełnie moich kategoriach 
o różnych rzeczach ..." (s. 117). Jednocześnie nie jest dobrze, gdy kon-
takty są ilościowo obfite, przeciwnie, pogłębia się wówczas — rzec by 
można — totalność istnienia i utrata tożsamości; Opływam w ludzi i ich 

sprawy aż po szyję, zdarto ze mnie wszelkie incognito, ciągle ktoś cze-
goś pragnie... 

Destrukcyjna siła przemijania ma swoje antidotum w postaci 
skrzętnej, codziennej zapobiegliwości, wprowadzania ładu w otaczający 
pisarkę świat rzeczy - i luzję statyczności stwarza ciągłe porządkowa-
nie mieszkania, wszystkiego, co pod ręką. 

Dzienniki u jawnia ją też w sposób ewidentny morfologiczne niejako 
cechy sztuki pisarskiej autorki Granicy, szczególnie tę, która - jak się 
zdaje - najbardziej indywidualizuje je j prozę. Jest to specyficzna for -
muła realizmu, w tej wersji, która polega na „odtwarzaniu l stoty p r aw -
dy wewnętrznej, strukturalnej" (formuła T. Brezy), a więc nie na czyn-
nościach naśladowczych, ale raczej typizujących rzeczywistość. Jest to 
dr>strzegalne np. w e fragmentach opisujących wizyty w grodzieńskim 
więzieniu, gdzie w wyniku obserwacji zostaje zdefiniowana niejako 
sama istota sytuacji: Więzienie to możliwie największe skondensowanie 
marzenia o wolności i pod największym ciśnieniem. Każdy z nich tylko 
o tym myśli. Mury są napęczniale od nadziei ucieczki. (...) Wszystko 

Kim,Zi*aUWai0nĄ- bVlC iaką ^ ^ rad°ici^ *» odjęte 
(s 130). Podobnie rzecz ma się. jeśli idzie o sam sposób „prowadzenia" ob -
serwacji . Jest to kwestia określonego postrzegania świata, tego ro -
dzaju o p i s u , który u jmu je rzecz całą w zwięzłą formułę. Oto np u -
ęcie konkretnego kra jobrazu: Tak wielki kawał świata. zagarnięty 

jednym horyzontem. Analogicznie w przypadkach „konstruowania" w i -
zerunków postaci o d c z y t y w a n i a charakterów - tego co zawsze 
m a " Nałkowskiej znamię mistrzowskiej finezji. Oto precyzyjny „port-
recik II. Boguszewskiej: Tej znowu nie mogę jej jedynej może wady 
darować - wtedy i teraz; niezdolności do podziwu. Jest zawsze sama 
miarą siebie , a u ^ t o > zadowolona z siebie l przez siebie, ile zoriento-

Z T ^ 1 T Wart0iCi' Jei ilUelekt ieSt mi hlijski ' cenny, jest 
moją radością - jej charakter jest mi obcy i często wrogi 

Cała „zawartość" Dzienników u jawnia specyficzny rodzaj percep-
cji, uwarunkowanej jak gdyby potrzebą sklasyfikowania rzeczywistości 
b następnie natychmiastowego je j zdefiniowania, ujęcia w zwięzłą for -

™ ł < 7 C z y n n o ś c i P ° r z 3dkujące niejako doznania. Jest to nazywa-
nie i definiowanie faktów, rzeczy i charakterów. Stąd tak oryginalny 
S S ^ L która stanowi pryncypialną wartość prozy diarys-
tycznej Nałkowskiej . Istota tej „definicyjnej " refleksji zawiera się w 
medytacyjnej konstatacji faktów, której efektem staje siQ zawsze bardzo 
dociekliwa sentencjonalność: Jeszcze raz wiosna i pomimo wszystko, po-
mimo wszystko jeszcze raz przenika mię radością aż do głębi serTa. 

doświadczente wiosny wystarcza. ... Tak jestem do nieprzytomności za-
n,e wt°domo czym w tej Warszawie. Nie wiadomo czym - to zna-

czy życiem. 

najdui r/ensTSnt ^ dOZnaniB 1 ^ * 

1J - Akcent 



S Ł A W O M I R M A G A L A 

NIEOCZEKIWANA WIZYTA 

W zasadzie nic mnie nie kierowało ku literaturze przedostatniego 
laureata literackiej nagrody Nobla. Czytałem kilka przekładów pols-
kich jego opowiadań, oglądałem okładki kilkunastu angielskich wydań 
jego powieści w księgarniach — 1 to wszystko. Toteż kiedy Andrzej. W . 
Pawluczuk nakazał mi odszukanie Singera na Manhattanie i przepro-
wadzenie z nim wywiadu dla „Akcentu", zgodziłem się dość zdawkowo 
i grzecznościowo, ale szybko o tym zapomniałem i nie umieszczałem 
go między nazwiskami pisarzy amerykańskich, jakich miałem spotkać. 

Los jednak chciał inaczej i przypomniał mi o obietnicy dość szybko. 
Tuż po wylądowaniu pojechałem z zaprzyjaźnionym prawnikiem no-
wojorskim do szpitala Rockefellera, aby odwiedzić naszą znajomą, sta-
rą Murzynkę, która miała przed miesiącem zawał i przed paroma dnia-
mi wypuszczona z oddziału intensywnej terapii odpoczywała w nor-
malnym pokoju. Wychodziliśmy od niej i wówczas przypomniałem so-
bie opowiadanko Singera o takiej staruszce na Lower East Slde, czyli 
na południowo-wschodniej stronie Manhattanu, zamieszkiwanej niegdyś 
przez żydowską biedotę. Powiedziałem o tym Mike'owi, a ten uśmiech-
nął się wyrozumiale (nigdy nie przerywa, kiedy się wymądrzam) i rzu-
cił od niechcenia, że Singer mieszka o kilka ulic od niego, chyba na 
rogu dziewięćdziesiątej i Broadwayu. Ale w książce telefonicznej nie 
znalazłem nazwiska — co jest poniekąd zrozumiałe, zważywszy możli-
wość stałego molestowania. Zapomniałem o tym na kilka dni, ale oka-
zało się, że jeszcze kilka osób mówiło mi o tym, gdzie Singer mieszka 
i w końcu udało mi się zlokalizować go na rogu Broadwayu 1 86 ulicy. 
Tak się złożyło, że w tym samym czasie odwiedziłem wydawnictwo 
Farrar, Straus and Giroux, dość niezłe, jeżeli chodzi o śmiałe inicja-
tywy wydawnicze na odcinku awangardy, eseistyki 1 poezji. Jego szef — 
Roger Straus — powiedział mi, że jak chcę, to mogę spróbować, i dał 
mi adres i telefon Singera. 

Zadzwoniłem. Nie bardzo chciałem się przyznawać, że zależy ml 
umiarkowanie na czymś w rodzaju wywiadu. Toteż zagrałem ostrożnie, 
przedstawiłem się i powiedziałem, że chciałbym zrobić przekład opo-
wiadań na polski, ale nie bardzo się dobrze czuję w jego prozie I mam 
wrażenie, że rozmowa i spotkanie z nim dobrze by ml zrobiły. Na po-
czątku był nieufny — pytał, dlaczego chcę go przekładać na polski i 
dlaczego mam trudności, skoro pisze krótkimi zdaniami i raczej prosto. 
Tu mu w duchu przyznałem rację, ale zacząłem nieco mistycznie, iż 
to nie chodzi o składnię, tylko o ducha, nastrój i tego typu impondera-
bilia. Zdaje się, że trafiłem, bo się rozkręcił i zaczęliśmy ustalać daty 
i godziny. 

Singer zaproponował Jednak, bym przyniósł ze sobą przynajmniej 
cztery strony przekładu w charakterze próbki. Tu się zaczął dylemat — 
lato, słońce, upał, dużo spraw do załatwienia 1 obejrzenia — tymczasem 
zaś trzeba kupić coś do przełożenia. W czasie rozmowy udało ml się 
na szczęście wyciągnąć od Singera, który przeszedł w Jej trakcie na 
Język polski, że jedna z jego powieści Jest tłumaczona przez panią Krzy-
żanowską (lub pana Krzyżanowskiego, tego nie byłem w stanic ustalić, 
ale zależało mi na tym, żeby wiedzieć, jaka powieść jest już przekła-
dana, nie kto tłumaczy). Wiedziałem więc, że lepiej zrobić opowiadanie. 
Jak się już rozpędziłem, to zrobiłem całe. A zrobiłem w sposób na j -
prostszy w świecie — wpadłem do księgarni, kupiłem wybór Korona z 
pierza i rzuciłem okiem na spis treści. To opowiadanko należało do 
najkrótszych. 

Moja wizyta u Singera zaczęta się nieco pechowo. Zasiedziałem się 
u Susan Sontag i na dwadzieścia siedem minut przed umówionym ter-
minem wypadłem na trzecią aleję z wyciągniętą łapą. Taksówka za-
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trzymała się, ale gdy podałem adres, kierowca pokręcił głową i powie-
dział. że niemal na pewno nie zrobimy tego w pół godziny. Cóż — 
jednak się udało. Na rogu Broadwayu i 86 stanęliśmy na minutę przed 
piątą. W czasie jazdy myślami jeszcze byłem obecny przy rozmowie z 
Sontag, która jest bardzo inteligentna i to całkowicie po europejsku. 
Jest po prostu wyrafinowana i kiedy np. rozmawialiśmy o epoce sena-
tora McCarthy'ego i o tym, że jego głupota polityczna i naiwność ideo-
logiczna sprawiły, iż prawica zgodziła się na prymitywne uproszczenia, 
całkowicie takie same jak uproszczenia jej ideowych przeciwników tego 
okresu, I że przeto wylano dziecko wraz z kąpielą, gdy rzucano gromy 
na prymitywnego senatora — czułem, że mam do czynienia z tym po-
koleniem i z tą formacją intelektualną Amerykanów (Sontag ma 47 lat, 
pradziadkowie byli polskimi Żydami z różnych miejsc — np. wymienia-
ła Lódź), która zasługuje na szacunek i co najmniej na poważny dialog. 
Dialog, na którego szersze prowadzenie nie ma specjalnych szans, wy -
maga bowiem, by strona europejska, czyli w tym przypadku polska, 
znała podłoże amerykańskie, a strona amerykańska całego Gombrowicza 
i Miłosza (tak jak Sontag). 

To przejście z rozmowy całkowicie innego, niezbyt w gruncie rze-
czy literackiego typu, na rozmowę już raczej literacką i taką, w której 
musiałem być cały jednym wielkim wyrazem szacunku dla Laureata, 
nie zwiastowało niczego dobrego. Na szczęście zagrało kilka czynników 
Po pierwsze byłem na dość sporym luzie, ponieważ nie zabrałem ze so-
bą żadnych magnetofonów, do czego namawiali mnie nowojorscy przyja-
ciele. Po co? — spytałem. — Nie chcę. 1 nie wziąłem. Po drugie nie 
tylko ja prawie się spóźniłem (spóźniliśmy: zabrałem ze sobą, dla wię -
kszego uprawdopodobnienia historyjki z tłumaczeniem, przyjaciela, któ-
ry jest muzykiem, ma 24 lata, pochodzi z bardzo biednej rodziny ży-
dowskiej z Brooklynu, i pomagał mi z dziwnymi słowami z gwary 
żydowskiej typu „szlemieT — akcent na drugiej sylabie), bo w chwilę 
po tym. Jak zdyszany spytałem portiera, w którym mieszkaniu mieszka 
Singer (zapomniałem zanotować, słusznie licząc na to, że wszyscy będą 
0 tym wiedzieli), portier powiedział, że oto właśnie pan Singer nad-
chodzi. 

Singer Jest małym, nieco wysuszonym staruszkiem, łysawym, a 
właściwie całkiem łysym; włosy są tylko bladym puszkiem pokrywa-
jącym różową łysinę. Mieszka dobrze i dość bogato, ale bez krzykli-
wego przepychu i jakby nieco w roztargnieniu. Dom nie jest zagospo-
darowany, nie jest ciepły i właściwie meble stoją tam trochę 
przypadkowo i niepotrzebnie — poza stolikiem do pisania — dziwnym, 
bo okrągłego kształtu — zawalonym rękopisami | wielkim sekretarzy-
kiem, też zawalonym papierzyskami. Singer wybierał się do Europy, 
ściśle rzecz biorąc do Szwajcarii, i to na kilka miesięcy, toteż właściwie 
złapałem go w ostatniej chwili. Przede wszystkim przeczytał na głos 
mój przekład po polsku, w zasadzie bezbłędnie (jedyna kontrowersja 
między nami wynikła, przy okazji głośnego recytowania Pana Tadeusza 
z pamięci: Singer upierał się, że powinno być „tęsknę", ja mówiłem, że 
chyba raczej „tęsknię", ale przyznawałem, że może i autor użył tutaj 
formy wymienionej przez Singera. Sprawdzić na miejscu nie mogłem) 
1 z dobrym akcentem. 

Na moje nieśmiałe przebąkiwania, że może by przyjechał do Pol -
ski, powiedział, że ma w sobie i w swojej twórczości Polskę z lat trzy-
dziestych i nie chce jej utracić, nic chce ryzykować konfrontacji z kra -
jem zupełnie Już innym niż kraj jego młodości. Zaproponowałem, żeby 
w takim razie odwiedził tylko miasta, w których nie był przed wojną — 
a ponieważ nie był 1 w Poznaniu, zaproponowatem mu wizytę u siebie. 
Tu się jakby nieco zastanawiał, a ja pomyślałem, że przecież to jedyna 
szansa, by zrobić jego tłumaczenie i zapłacić mu 75 proc. w złotów-
kach, w których w innym przypadku będzie całkowicie niezaintereso-
wany. Szybko więc powiedziałem, że przyślę mu jego ulubionego Króla 
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Ducha (napomknąłem przy okazji o odświeżeniu zainteresowań Sło-
wackim i o słynnej sesji poświęconej jego mistycyzmowi; co mi pan 
tu mówi o odżywieniu — revivał — żachnął się. Przecież to zawsze był 
żywy i najżywszy autor) i coś tam Jeszcze, no i może zechciałby po-
kwitować. Na to Singer: nie, ja, wie pan, nigdy na żadne listy nie od-
pisuję, nawet Jak to sobie obiecam. Aha — zaryzykowałem. — To Ja 
będę do pana pisał listy 1 załączał od razu odpowiedź, a Pan będzie 
tylko „niepotrzebne skreślał" 1 podpisywał. Singerowi to się spodobało, 
ożywił się na nowo i obiecał, że ml nawet coś od siebie dopisze. Post 
scriptum. 

Rozmowa ciągnęła się: Ja właściwie nie musiałem prawie wcale 
mówić. Singer perorował o sobie, swoich przekładach na wszystkie ję-
zyki świata, o swoich zamiłowaniach do kabały i mistycyzmu, zjawisk 
nadprzyrodzonych 1 jasnowidztwa, o Idiotyzmach amerykańskiego sys-
temu prawnego, który pozwala na zwolnienie za kaucją nawet po uję-
ciu podejrzanego o morderstwo. Wyczułem, że na przekładach polskich 
zależy mu stosunkowo najbardziej — dlatego po prostu, że gdzie indziej 
już go wydali, ale i dlatego, że jego osobowość uformowała się w Polsce, 
i ten symboliczny triumfalny powrót do kraju, gdzie stawiał pierwsze 
kroki literackie, byłby dla niego, jak sądzę, bardzo dużym przeżyciem. 

W sumie zapalił się do rozmowy 1 z przyjemnością wdawał się w 
coraz bardziej odległe od celu naszej wizyty rozważania. Jego żona, 
Alma, zaczęła mu jednak przypominać o przyjęciu, na które zostali za-
proszeni i do którego brakowało niewiele czasu, podczas gdy pan domu 
nawet nie zmienił koszuli. Notabene, wyjąwszy moje lunche w Harvard 
Club czy Unlverslty Club albo w tego typu hotelach, co np. Plazza (na-
turalnie, proszone, żeby nie było, że robię za pleyboya), rzadko widywa-
łem ludzi w garniturach i krawatach. Singer był w garniturze zielonka-
wym, Jakby z tropiku, z wąskimi klapami, ale nie z mody, tylko z 
przeczekania chyba, a także w kapeluszu i płaszczu. 

Rozegrała się następnie scena, której nie zapomnę: Singer zaczął 
wyrzucać żonę z pokoju — Alma, krzyczał, mam ochotę z tymi panami 
rozmawiać, a jak tamci chcą nas zaprosić, to niech sobie poczekają. 
W międzyczasie rozwinęła się jeszcze rozmowa na temat Sawki 1 Hen-
ry Millera. Henry Miller zmarł niedawno 1 uniwersytet nowojorski zor-
ganizował poświęconą mu sesję. Przemawiali m. in. Singer i Maller, 
a oprawę graficzną Imprezy robił Jan Sawka. Singer mówił o wie l -
kości Millera (tego od Seksusa i Zwrotnika koziorożca, nie tego, imie-
niem Artur, który jest dramaturgiem 1 m. In. autorem Czarownic z Sa-
lem) i o tym że właściwie nigdy nie mógł się ustabilizować. Powiedział 
też, że Miller, zapytywany przez kilkadziesiąt lat z okładem o to, kogo 
czyta, zawsze odpowiadał niezmiennie, że czytuje swojego przyjaciela 
1. Singera. Rozprawił się też z zarzutem, że Miller był antysemitą. Po -
nieważ pani A lma zwróciła się z kolei do mnie, bym coś zrobił z je j 
mężem, postanowiłem zastosować trick, który mnie kiedyś uratował 
od spóźnienia na pociąg w kolejce na stacji Wrocław Główny. Zapro-
ponowałem mianowicie, że rzucę monetę, jak będzie orzeł, to zostaje-
my, jak reszka, to idziemy do domu i pozwalamy państwu Singer udać 
się na przyjęcie. Wyszła reszka, żona odetchnęła z ulgą, a 1 tak jeszcze 
mnie Singer zmusił na ostatek do recytowania Norwida, — dobrze, że 
swego czasu słuchałem często Niemena! 

Wyszedłem właściwie zadowolony: spodobał mi się ten nieco prze-
wrotny staruszek. Jego reakcje, jego żywość zachowania, mimo że jako 
artysta żyje całkowicie w innym, chyba Już nie istniejącym świecie. 
Pomyślałem też, że może za to, że świat ten ratował od całkowitego 
zaginięcia, dostał Nobla. 

słowa 
metodyT^Ri" 

JERZY ŚWIĘCH 

Znikomek 

„Leśmianologia" jako nazwa odrębnej specjalizacji literaturoznaw-
czej występuje dziś coraz częściej i śmielej, a więc z coraz większym 
uzasadnieniem, obok takich, pokrewnych jej terminów, Jak „mickiewi-
czologia", „norwidologia", czy „conradologia". Oznacza to, iż mamy 
do czynienia z zespołem ekspertów, prawdziwych znawców „od Leśmia-
na", których cala uwaga, dociekliwość i pasja badawcza mają za swój 
wyłączny przedmiot jedno zaledwie, chociaż z pewnością niezwykłe dzie-
ło, takie, którego niepodobna pomylić z żadnym innym, tak bardzo jest 
niepowtarzalne, jedyne, samoswoje. Zdumiewający to doprawdy feno-
men twórczości, która nikogo nie pozostawia wobec siebie obojętnym: 
starych i młodych, uczonych i artystów, archaistów i nowatorów. „W za-
chwycie nad Leśmianem jednoczymy się wszyscy" (J. Błoński). Powody, 
dla których pisze się o Leśmianie, bywają rozmaite i byłoby doprawdy 
niedorzecznością utrzymywać, że ta niestrudzona penetracja obszarów 
poezji Leśmianowskiej, która od kilkudziesięciu lat nie straciła nic na 
swoim impecie, dokonuje się jedynie pod hasłem lepszego, doskonalszego 
poznania przedmiotu. Wśród dziel naszej „leśmianologii" znajdują się 
i takie, które skrywają własne, niekiedy przewrotne, cele. To dzieła 
artystów, poetów, którzy jakże często posługują się imieniem Leśmiana 
dla firmowania własnych dążeń, dla uprawomocnienia swoich progra-
mów. Oferta ich zdaje się nabierać rumieńców z chwilą, gdy zacznie 
przyświadczać tym skłonnościom, stylom, estetykom itd., które znajdu-
jemy u Leśmiana. Powroty i odejścia od autora „Łąki" to w jakimś 
skrócie zarys współczesnej literatury polskiej, z jej zmiennymi rytma-
mi, z następstwem faz ,jłych" i „dobrych", paseistycznych i awangar-
dowych. Leśmian Jest dobry na wszystko. 

Oto pierwszy paradoks leśmianologii: dążenie do uchwycenia praw-
dy, leśmianowskiej istoty rzeczy sprzymierza się te tej dziedzinie z jaw-
nie tendencyjną lekturą dzieł poety. Mimo wciąż ponawianych zale-
ceń i ostrzeżeń, by nie opisywać i nie interpretować Leśmiana przy 
pomocy pojęć z zakresu filozofii, psychologii czy estetyki, które były 
mu najzupełniej obce, by nie zamieniać kluczy wytrychami, pisanie o 
nim niesie zawsze pokusę mówienia o czymś innym. Nazwa „Leśmian" 
zdaje się być wyposażorui we właściwości typowe dla słów magicznych, 
skoro przy Jej pomocy tak łatwo wywoływać duchy: wszystko prze-
widział, wszystko zapowiedział, wszystko przeczul. A oto drugi para-
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doks: nic to tej dziedzinie naprawdę nie jest pewne, raz na zawsze do-
wiedzione i innym do trierzenia podane jako niezbity i trwały aksjo-
mat. Cdzle go umieścić? W jakie) epoce? Dobrze wiadomo, ie próby 
„właściwej" lokalizacji historycznoliterackiej Leśmiana jak dotąd nie 
dały rezultatu: pogrobowiec Młodej Polski, która rzekomo w nim właś-
nie znalazła swoje najpełniejsze, najgłębsze odzwierciedlenia („Po-
śmiertny triumf Młodej Polski", brzmiał tytuł znanego studium San-
dauera o poecie); pisarz dosyć dziwnego interregnum, które rozciąga się 
gdzieś między okresem Młodej Polski a literaturą Polski Odrodzone) 
(autorka projektu, M. Podraza-Kwiatkowska, kłopotliwie przyznaje, iż 
okresowi temu „dotychczas nie udało się zdobyć własnej nazwy, o tak-
ie nie udało się zdobyć wnikliwego monografisty", ie jest on „amor-
ficzny": jedynie co w tej sytuacji pozostaje, to uznać, i i mowa o „epoce 
poprzedzającej pierwszą wojnę światową"); reprezentant symbolizmu... 
Gdyby do takich, w końcu naukowych ekspertyz, dodać głosy poetów, 
okazałoby się, że wszystkie „izmy" nasze) epoki, od Juliana Tuwima 
do Tymoteusza Karpowicza, mają prawo (a może nawet obowiązek?) 
upatrywać w nim swego patrona czy prekursora. „Twórczość Leśmiana 
stanowi dogodny teren obserwacji zasadniczej przemiany, jaka doko-
nała się w polskiej literaturze ostatnich kilkudziesięciu lat", pisze A. D. 
1980 krytyk młodego pokolenia (K. Dybciak). 

Kłopoty z Leśmianem powstają już na etapie zwykłe), nie uprze-
dzonej lektury jego tekstów. Czytelnik rychło, niewiele jeszcze pochwy-
ciwszy z tego. co mu sam tekst komunikuje, traci orientację w tym 
wielce skomplikowanym i wieloznacznym świecie. „Często znak, który 
pojawia się później, narzuca całkowicie nowy sens znaków, które po-
jawiły się wcześniej" (E. Balcerzan). Tak będzie stale: lektura Leś-
miana, jeśli chce pretendować do miana rozumiejącej, musi propono-
wać własną, konkurencyjną wersję utworu, który wyjaśnia; musi go 
tłumaczyć, przekładając na język własnych znaków. Wierność Leśmia-
nowi można okazać jedynie za cenę świadomego odstępstwa od niego. 
Jest to pasjonująca, ale zarazem kosztowna i wielce ryzykowna przy-
goda! A język Leśmiana, który jak może u żadnego innego poety 
współczesnego zwraca na siebie uwagę, przysłaniając sobą zawartość. 
Leśmiana „przysłonił nam jego język, młodopolski, a więc staroświec-
ki", spostrzegł po latach swoją „pomyłkę" Miłosz, dokopując się poza 
tq rzekomo zwierzchnią warstwą „myślowej precyzji, która jeżeli 
jest. nie potrzebuje obawiać się późniejszych zmian stylu". Mamy jed-
nak poważną wątpliwość, czy z takiej pomyłki coś wynika, skoro nie-
prawnie poświęcamy „formę" dla „treśći". Ani w drobnej, tysięcznej 
części nie jesteśmy w stanie wyliczyć nieporozumień, wątpliwości, hi-
postaz, jakie narosły wokół twórczości Leśmiana, który sam zresztą o-
kazał się przewrotnym sprawcą owych kłopotów, wiodąc czytelnika 
(i badacza) na manowce, podsuwając mu instrukcje sprzeczne lub zgo-
lą fałszywe, ustawiając drogowskazy, które prowadzą donikąd. Ratunku 
przed tym zamętem szukano w filozofii i estetyce pisarza wykładanych 
przezeń explicite, miał bowiem Leśmian chwile olśnień, jakie nie ar-
tyście przystoją, a krytykowi, nie poecie, a uczonemu i filozofowi. Lecz 
cóż, kiedy jego osławiony bergsonizm miejscami tak znacznie oddala 
się od oryginalnej myśli autora „Evolution crłatrice". A poza tym posłu-
giwanie się dyskursywnymi wypowiedziami poety jako formą komen-
tarzy do jego poezji jest czynnością wielce ryzykowną. Szkice i rozpra-
wy Leśmiana były tylko inną formą uprawiania literatury i wyjaśnia-
jąc nimi dzieła poetyckie, nie wiemy, co tu jest naprawdę „definiens", 

a co „definiendum". 
Skoro więc i to zawodzi, może odwołać się do biografii pisarza? Z 

licznych wspomnień o Leśmianie wynika, że życie pisarza nie miało 
pozytywnego wpływu na jego twórczość, ci, którzy go znali, sffodnlc 
poświadczają, że istniało jakieś dziwne rozdarcie między jego życiem a 
twórczością, między prawdą o nim jako człowieku i prawdą ó artyście, 
tak, jak gdyby były to dwie prawdy wzajemnie nieprzeniknione. Wspo-
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mina o nim przyjaciel jeszcze z dawnych hrubieszowskich czasów że 
„nosił w sobie jakąś własną wizję świata, miał jakąś swoją własną 
wewnętrzną prawdę i że każda konfrontacja jej z rzeczywis tą 
brutalną , drapieżną, raniła poetę boleśnie" (Z. Krauze). Leśmian taki 
jakim widzieli go inni: przyjaciele, rodzina, znajomi, to osobowość peł-
na przedziwnych i niewytłumaczalnych kontrastów. Kim naprawdę 
był ten notariusz z Hrubieszowa i Zamościa, wyniesiony potem do god-
ność członka Polskiej Akademii Literatury, egzystujący w swli 
czasie (w schuUowskich „odnogach czasu"), w przestrzeniach izolują-
cych go od świata, w którym żyje się normalnie, odzieś na boku, d parf> 
Kim był ten dziwny człowiek nie pogodzony z istnieniem, z wlas-

H ^ J l i u*"™"1' ktÓfe ktUat° mu odgruuHsć różne role. 
do jakich me był absolutnie przygotowany? Nawet niepozorna figurka 
: r ' „ r ; d r O K janowa po***, twarz przypominająca oblicze 
ptaka, wielkie, nieproporcjonalne stopy, wszytko to, chętnie ekspono-
wane we wspomnieniach, zbyt wyraźnie odbiegało od stereotypowych 
wyobrażeń, )ak prawdziwy pisarz i poeta powinien wyglądać 

Zdumienie obserwatorów raz po raz wywołuje fakt. że prywatne 
upodobania i animozje artysty rozmijały się z jego sztuką. Poeta tak 
wraz iwy na przyrodę „prywatnie" nie znosił wycieczek poza miasto, 
me lubił kwiatów! Właściwości jego usposobienia, charakteru okazują 
się zupełnie nieprzekładalne na język sztuki. Z pewnością wspomnie-
nia o Leśmianie dostarczają nam szereg prawdziwych informacji o nim 
wiadomości wiarygodnych i przekazanych z najlepszą intencją przez lu-
dzi, których trudno posądzić o wyłącznie mitotwórcze skłonności O-
kazujc się jednak zawsze, że sam obiekt do takich dokumentalnych 
manipulacji jak najmniej się nadawał, najciekawsza pozostawała owa 
„reszta • uchwytna w kontaktach z nim, łecz wręcz niemożliwa do jed-
noznacznej werbalizacji. Dlatego to, co zostało nam przekazane, składa 
się właściwie z szeregu plotek, anegdot, zręcznych fabulacjL Nikt nie 
jest w stanie dowieść, że wszystko, co sam pisarz osobiście przeżył i 
doświadczył, w co sam bywał często wbrew własnej woli wplątany 
miało dlań jakieś znaczenie jako budulec poezji. Owszem, postronnym 
obserwatorom wydaje się raczej, że to poezja kształtowała jego życie. 
Fakty z biografii są szczelnie odgrodzone od dzieła, co zresztą nie prze-
szkadza snuć domysłów na temat relacji, jakie między tymi dwoma 
typami ekspresji, życiowej i artystycznej, mogły zachodzić (wiele np 
przemawia za tym, że początek długoletniego romansu Leśmiana z Do-
rą Lebenthal miał odzwierciedlenie w znanym cyklu erotyków z „t^ąki" 
„W malinowym chruśniaku"). To samo życie pisarza zdaje się 'wyna-
gradzać czytelnikowi (i badaczowi) brak takich świadectw bezpośred-
nich. jak autobiografia, listy, pamiętniki, o których nikt już, świadomy 
rzeczy, nie powie, że są wyrazem szczerych intencji pisarza, lecz jesz-
cze jedną formą artykulacji jego dzieła. „Zycie" pisarza, obojętnie, czy 
jego oczyma widziane, czy ustawione w centrum uwagi tych, którzy 
mogli go znać, jest głęboko przeniknięte literaturą. Jest jeszcze jednym 
tekstem do czytania. 

„Był sobie pan rejent. Mieszkał w małym miasteczku nad małą 
rzeką. Drobny ciałem, wielki duchem. Rejentem był tylko na niby w 
rzeczywistości był poetą" (Z. W. Zalewski). Po takiej poetyckiej in-
trodukcji autor wspomnienia z żalem powraca do zwykłej rzeczywis-
tości: „Ale ze jest inaczej, opowiadam już dalej zwyczajnie". Stylizacja 
W tym duchu jest rzeczą dość powszechnie spotykaną w relacjach o po-
ecie, widoczną już chociażby we wszelkich peryfrastycznych nazwa-
niach: „skrzydlaty rejent" (nie notariusz, lecz stale ów staroświecki 
i rzewnie-powiatowy „rejent"), „znikomek, który był Akt eonem" (E. 
Szelburg-Zarembina) itp. Poezja Leśmiana ukształtowała w wyobraź-
ni tych, którzy go znali, obraz człowieka. „Toczył po tym świecie Bo-
żym wątłe swe ciałko, zdumiony, że chodzi, zdumiony, że ludzie dokoła, 
przerażony bełkotem, chaosem i turkotem nieistotnych zdarzeń — On, 
przybysz z niewspółmiernych z istniejącym światem stron. Ptak Fan-



tastyczny, dziwnym a złośliwym zrządzeniem losu skazany na dwunoż-
ny, nieskrzydlaty byt na ziemi" (J. Tuwim). Wszędzie ten sam motyw: 
„był poetą, który walczył o swoje ziemskie istnienie z jakąś szczególną 
rozpaczą" (L. LeuHn). Zycie cale oddane poezji, nierozerwalnie z nią 
sprzęgnięte. 

Łatwo stwierdzić, że tak jest, o wiele trudniej jednak w przypad-
ku Leśmiana dowieść, w jaki historyczno-kulturowy typ (czy stereo-
typ) układają się indywidualne perypetie jego biografii. We wspomnie-
niach otacza go grono poetów, starszych (jak Lange, Miriam) i młod-
szych (jak Tuwim, Zegadłowicz, Stern, Slobodnik). lecz na ich tle bio-
grafia Leśmiana wydaje się być pozbawiona jakiegoś czasowego „przy-
działu". Poeta nasz, żyjąc w każdej epoce, naprawdę nie żyje w żadnej. 
Zycie Leśmiana nie jest komentarzem do jego sztuki. Jest sztuką samą. 

JERZY SW1ĘCH 

Zgubione ogniwo polonistyki 

Dyskusja o szkołach wyższych trwa nieustannie, ale wciąż zapomi-

rtfJi! ° T U l 8 t 0 t n y c h s p r a w a c h - Z a * m « sif? tu tylko jednym pytaniem: 
dlaczego pisarzy wyrzucono z „powszechności" (universitas) uczelni' 

Muzycy aktorzy, filmowcy, plastycy kształcą na uczelniach swo-

S f i T S E ' i 1 T * W S t 0 r y C y S Z t U k i m a * * rysunku, foto-
k \ ^ S T ° ^ ° W i n l C n S i ę U C 2 y ć p i s a ć - historyk sztu-
ki rysować czy fotografować. Na Wschodzie i na Zachodzie pisarze sa 
normalnymi wykładowcami. Pisarze są 

Zmonopolizowanie polonistyki przez historyków 1 teoretyków lite-

no UoSstv°kPrOWadZ l!r d ° S y t U 3 C j i P - ^ o k ^ l n e j . Młodzież, ktf a w y * a 
polonistykę z zamiłowania do literatury, czyta różne teksty, a z braku 
wpierw czasu, potem chęci pomija sam, literaturę. W całej P o L e z T m 
asystentów, doktorów i profesorów polonistyki, którzy n e c ^ t a j H * 
lub prawie nic. którzy nic nie wiedzą poza swoją wąską sn^ ia l 

r h a b U i t c v m r T j v f N ° ł f * P " * P ^ doktoraty pTa 
Ł J S ^ S f S l d ° k t 0 r y Z U j ą P°dobnych do siebie uczniów. Jak L y 
r J k m i i podtrzymać zapał studentów, którzy jeszcze pasjom M ^ 

rawszk^e ^ S t U d ° n t 0 m " P a l t e Ż m i j a ' - " J E . P -

Prowadzi to do pomniejszenia znaczenia samej literatury Po co 
czytać w,ersze czy powieści, skoro stokroć ważniejsze są rozważania na 
ich temat? I tak krzewi się na uniwersytetach kult nie M i c ^ c ^ czy 
Słowackiego, ale kult komentatorów przesłaniających samo drirfo ' 

W ten sposób wyedukowany magister filologii przestaje zunełnie 
™ polew piękno „Pana Tadeusza" c Ł X k ó w T i ń ! 

1 ^ j ° d n 0 r a Z O W " djplomową potrafi ^ a -

i E J Z S L E T 1 Ż y C i 0 r y S " N 0 W e t d 0 ^miast listów 
S L t , U m a c z " c nawałem pracy w szkole czy w domu 
Kiedy o n zdobędzie się na odwagę wydania lokalnej Jedn JnTówkl l T ' 

S S ? n ^ T b e Z m y Ś ' n i e o i m i ^ « e g o galicyjskiego belfra? 
Potrzeby ilościowe sprawiają, że buble ze szkoły średniej trafiała 

do szkoły wyższej, a potem do pracy naukowej. Rośnie gwałtown e lic! 
n a U C 2 y C i e 1 1 — — W * * różnego stopnia ! j e d n o ^ f ^ t l " " 
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wyższy czas. żeby sama literatura powrocua na n i o . u K i c ^ -
Celem dydaktyki uniwersyteckiej Jest kontakt mistrza (majstra) z 

uczniem. Średniowieczni magistrzy, łącząc cele dydaktyczne i badawcze 
w jedno, uprawiali naukę na oczach swoich uczniów. Komentowanie 
dziel i publiczne dysputy stanowiły formę jednocześnie naukową i dy-
daktyczną. UczniowTe stawali się świadkami 1 współtwórcami zarazem. 

Czyż najlepszą szkołą analizy literackiej nie byłoby anal.zowan.e 
twórczości własnej studentów? W Ameryce normalnie pisze się na stop-
nie wiersze, nowele czy eseje. Stosuje się metody pracy p r ó b o w a n e 
jeszcze w średniowieczu. Oto etapy: 1) lectio - czytanie tekstu i ana-
lityczny komentarz. 2) summa - systematyzacja, grupowanie w nad-
rzędne całości. 3) ąuestiones disputatae - dysputy problemowe. 

W ten sposób edukowany student nie będzie biernym obserwato-
rem życia kulturalnego. Wpłynie to też ożywczo na życie literackie, 
gdyż współczesna krytyka, manieryczna i upupiona, jest bezradna, śle-
pa i głucha, gdy chodzi o sprawy elementarne. 

Janusz Olczak 

W poprzednim numerze „Akcentu" na stronach 118 i 119 za-
mienione zostały podpisy pod Ilustracjami. Pominięto także 
nazwisko autora wyboru prac reprodukowanych na wkładkach. 
Jest nim Konrad Kozłowski, przepraszamy. 

(Kea.) 
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obniża się ich wartość naukowa i dydaktyczna. Proces pedagogiczny 
wymyka się spod kontroli profesorów i przechodzi w ręce młodszych 
pracowników naukowych, których kultura i erudycja jest najczęściej 
żenująca. Zresztą to całkiem zrozumiałe, w tym przypadku ilość nie 
może iść w parze z jakością. 

I tu przechodzimy do sedna sprawy. Nie wykorzystane zaplecze, 
rezerwa kadry filologicznej — to pisarze. 

Dwa są cele uniwersytetu — badawczy i wychowawczy. Bezdysku-
syjna jest wychowawcza rola literatury. Cele badawcze również nie 
są pisarzom obce i to nie tylko w zakresie historii czy krytyki literac-
kiej. 

Oczywiście twórczą rolę spełnia pisarz w swym gabinecie, nad 
kartką papieru. Czy jednak powinien rezygnować z pracy dydaktycz-
nej? Dlaczego polonistów mają kształcić wszyscy, a więc fonolodzy, soc-
jolodzy, lektorzy, nawet wuefiści, a nie prawdziwi twórcy języka? Na j -
wyższy czas. żeby sama literatura powróciła na filologiczny pulpit. 

Celem dydaktyki uniwersyteckiej jest kontakt mistrza (majstra) z 
uczniem. Średniowieczni magistrzy, łącząc cele dydaktyczne i badawcze 
w jedno, uprawiali naukę na oczach swoich uczniów. Komentowanie 
dziel 1 publiczne dysputy stanowiły formę jednocześnie naukową i dy-
daktyczną. Uczniowie stawali się świadkami i współtwórcami zarazem. 

Czyż najlepszą szkołą analizy literackiej nie byłoby analizowanie 
twórczości własnej studentów? W Ameryce normalnie pisze się na stop-
nie wiersze, nowele czy eseje. Stosuje się metody pracy wypróbowane 
jeszcze w średniowieczu. Oto etapy: 1) lectio — czytanie tekstu i ana-
lityczny komentarz, 2) summa — systematyzacja, grupowanie w nad-
rzędne całości. 3) cjuestiones disputatae — dysputy problemowe. 

W ten sposób edukowany student nie będzie biernym obserwato-
rem życia kulturalnego. Wpłynie to też ożywczo na życie literackie, 
gdyż współczesna krytyka, manieryczna i upupiona, jest bezradna, śle-
pa i głucho, gdy chodzi o sprawy elementarne. 

Janusz Olczak 
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