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Fara – kościół 
akademicki 
przyszłości. Odezwa

Jako ojcowie miasta z rozpaczą stwierdzany, że przedmiot 
naszej troski, ukochany nasz Poznań, w ostatnich latach 
pięćdziesięciu zaczął się chylić ku upadkowi, a w dziedzi-
nie umysłowej, wprost ku katastrofie. Nie chodzi jedynie 
o skutki ostatniej wojny, ale także o rezultaty dużo wcze-
śniejszych wydarzeń. Żałosny koniec wieku XVIII prócz 
zbrodni rozbiorów przyniósł ze sobą przynajmniej jedno 
jeszcze tragiczne dla dziejów naszego miasta wydarze-
nie. Była nim, co jako Polacy i katolicy przyznać musimy 
z głębokim smutkiem, likwidacja Kolegium Jezuickiego, 
mieszczącego się obok Fary i przekazanie jego budynków 
na siedzibę namiestnictwa. Dziś znajduje się tam Urząd 
Miejski. Za jedyny pozytywny skutek tej zamiany uznać 
można rozbudowę gmachu. Przyznać taż trzeba, że władze 
przez długi czas starały się podtrzymywać jego tradycje 
kulturalne i reprezentacyjne. Przypomnijmy, że w budyn-
ku gościł Fryderyk Chopin, a w latach przedwojennych na 
jednym z dziedzińców wystawiano m.in. Calderona. Nie-
stety, tendencja ta zdominowana została przez dążność 
pierwszą i administrowanie pożarło wszelkie aspiracje 
twórcze. Dziś w niezliczonych a miłych nam przecież po-
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mieszczeniach byłego Kolegium kreśli się tylko i wypełnia 
rubryki. Nie jest naszym zamiarem przywracać od razu 
budynek Kościołowi, w trosce jednak o to, by życie umy-
słowe odzyskało na powrót straconą oprawę, chcemy za-
apelować, aby gmach stał się znowu ośrodkiem duchowo-
-intelektualnej aktywności. Wymiana czy dokształcenie 
personelu Urzędu Miejskiego nie zdałoby się tu na nic, już 
w naszych czasach bowiem dobrze urodzonych i eduko-
wanych widziano w jego murach coraz mniej przychylnie.
Apelujemy, by g mach Urzędu Miejsk iego oddać 
bezzwłocznie Uniwersy tetow i Poznańskiemu.

Nasz postulat wypływa bardziej ze zrozumienia ko-
nieczności duchowej niż historycznej. Duch nie może się 
prężnie rozwijać przy takim skrępowaniu materią, jakie 
wytwarza sam już szpetny wizerunek siedzib uniwersy-
teckich przy ulicach Szamarzewskiego lub Marchlewskie-
go. Czy do pomyślenia jest zresztą sytuacja, kiedy filozofię 
w ramach jednego wydziału łączy się z polityką, a separu-
je od literatury? Czy coś intelektualnie zdrowego narodzić 
się może w budynku o klimacie polarnym i żółtych ścia-
nach? Czy Collegium Novum zasługuje w ogóle na miano 
Collegium?

Nie powinniśny pozwolić, by coś. co nosi miano collegium, 
zepchnięte zostało do postaci urzędu i zwykłej sztuby, to 
zaś, co było pięknym kolegium mieściło regularny urząd. 
Przywróćmy wreszcie równowagę we wszechświecie i. na 
naszym podwórku. Nie pozwólmy na wywyższanie urzę-
du i poniżanie Akademii. Nie godzi się zsyłać naukowców 
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i studentów do Moraska właśnie w siedemdziesięciolecie 
istnienia uczelni. Zamiast karać, powinniśmy ich nagro-
dzić. Niech gmach o pięknej architekturze, szlachetnych 
proporcjach, przestronnych dziedzińcach, miejsce tak 
godne jak Sorbona czy Uniwersytet im. Stefana Batore-
go – zacznie służyć wreszcie swojemu pierwotnemu prze-
znaczeniu, ożywiając stare tradycje, stare zwyczaje i Sta-
re Miasto.

Zwracany się więc do mieszkańców Poznania, całej spo-
łeczności uniwersyteckiej oraz do władz miasta o czynne 
poparcie naszego projektu.

Obywatele! Podpisujcie adresy, ślijcie listy do władz krajo-
wych, bierzcie ludział w zgromadzeniach i wiecach!

Wojciech Trąnpczyiski, dr Witold Celichowski, Adolf 
Bniński, Piotr Dunin-Bortowski, Roger Raczyński, Artur 
Matuszewski, dr Stanisław Kaucki, Stanisław Walicki 

Termin najbliższego wiecu zostanie wkrótce ogłoszony.
Poznań, 1 lutego 1989 r.
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Od Redakcji

Od Redakcji

Drogi czytelniku!
Na Zachodzie jednoczy się Europa, na Wschodzie piere-
strojka, a a środku za okrągłym stołem zasiedli Polacy. 
W chwili, gdy nasze pismo dotrze do odbiorców, będzie 
już zapewne po walce o okruchy ze sławnego mebla. Miast 
jednak bawić się w prognozy politycznie (musimy przy-
znać, że nie podzielamy tu dość powszechnego optymi-
zmu), chcemy odpowiedzieć na kilka pytań, które ostat-
nio powracają w korespondencji do redakcji. Po pierwsze, 
nie widzimy potrzeby ubiegania się o debit i miejsce w wi-
trynie kiosku Ruchu, gdyż nie widzimy dla siebie miejsca 
w oficjalnym życiu kulturalnym dopóki sterują nim ko-
muniści i dopóki, na przykład, nie otrzymają debitu na 
kraj takie pisma emigracyjne jak paryska „Kultura”. W tej 
sprawie jesteśmy wiec zgodni z naszym wydawcą, Soli-
darnością Walczącą. Po drugie, nie czujemy się specjalnie 
zagrożeni w swej egzystencji przez uatrakcyjnione libe-
ralizacją cenzury pisma pierwszego obiegu. Od początku 
istnienia pisma poruszaliśmy bowiem tematy i sprawy, 
które z powodzeniem mogłyby być drukowane w prasie 
oficjalnej. Podziałów z czasu barykady staraliśmy się nie 
przenosić do wnętrza pisma, ani też do świata, którym 
powinny rządzić przede wszystkim kryteria estetyczne. 
Co nie znaczy, oczywiście, że nie chcielibyśmy na przy-
kład zobaczyć dyrekcji Wydawnictwa Poznańskiego przed 
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społecznym trybunałem za wieloletnie działania na szko-
dę kultury naszego regionu i kultury polskiej, za oportu-
nistyczne lansowanie mizeroty artystycznej i intelektu-
alnej, za spychanie w nicość kolejnych generacji młodych 
autorów, próbujących naiwnie debiutować na nieprzyja-
znej ziemi poznańskiej. (Uważamy, że, na razie, miejsco-
wi niezależni autorzy powinni bojkotować wydawnictwo 
aż do czasu zmiany jego dotychczasowej dyrekcji – i to 
zmiany w komplecie). Wreszcie, wolno nam się chyba do 
tego przyznać, nie jest łatwo wyzbywać się raz zdobytego 
poczucia niezależności. My, na szczęście, nie znamy na-
rzucanych np. Wolnej Europie czy nawet solidarnościowej 
prasie związkowej ogólnych dyrektyw – pod tym wzglę-
dem Solidarność Walcząca jest mecenasem idealnym.

A co w numerze? Mnogość materiału tym razem, mamy 
nadzieje, że ciekawego. Polecamy szczególnie rozmowę 
z Renatą Jabłońską, przewodniczącą Związku Autorów Pi-
szących po Polsku w Izraelu, fragment antybohaterskich 
wspomnień Tadeusza Maszewskiego z czasów konspiracji 
AK-owskiej na Wileńszczyźnie, wyraziste pióro nowego 
współpracownika pisma, Konstantego Zemojtela, a także 
kolejny tekst Dariusza Gościniaka, pisującego pod pseu-
donimem Soter, tym razem poświęcony młodzieńczym 
związkom Marta Aureliusza a jego wychowawcą, Fron-
tonem. Znajdziesz też, drogi Czytelniku, w tym numerze 
pisma sporo dobrej poezji, a także dość niezwykłe wiersze 
malarza Tomasza Siwińskiego, nierozerwalnie połączone 
w, jedną całość z towarzyszącym im znakiem plastycz-
nym, rysunkiem. Jest to kolejny, po Mariuszu Kruku, ma-
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larz poznańskiego środowiska, który drukuje swoje teksty 
w naszym, piśmie. My sami nazywamy je w redakcji „ba-
kalukami” z powodu widocznej w nich fascynacji twór-
czością księdza Baki i Sotera Rożbickiego, że posłużymy 
się tu cytatem z samego autora:
...ostatni bakinista,
wielu wyginęło
jeszcze onegdaj
w trakcie spisywania
umowy o dzieło...

Jest w tym numerze jeszcze tekst innego malarza, Janu-
sza Marciniaka, nie poetycki, lecz poświęcony sylwetce 
Aleksandra Gierymskiego, jest także ślad ciągłego zain-
teresowania Europą Środkową, jest reportaż ze spotkania 
z emigracyjnym poetą Wacławem Iwaniukiem, jest... 
Miłej lektury.

Redakcja
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Rozmowa z Renatą 
Jabłońską 
– przewodniczącą Związku Autorów  
Piszących po Polsku w Izraelu

Redakcja: Rozpocznijmy od przedstawienia krótkiej 
historii Związku.

Dobrze. Związek powstał mniej więcej trzy lata temu, 
w zasadzie, z inicjatywy Gabriela Mokeda, Eli Barbura 
i mojej, tudzież przy jakimś tam poparciu pana Grześcza-
ka – poety z Warszawy.

Wyjaśnij może od razu dokładniej, jaką rolę odegrał 
wówczas pan Grześczak.

Właściwie można by powiedzieć, że pomysł wyszedł od 
niego i odwrócić rzecz całą, to znaczy pomysł jego, a po-
parcie Gabriela Mokeda, który w końcu jest tutaj figurą, 
personą. Postanowiliśmy ten pomysł zrealizować, zabra-
liśmy, się z Elim Barburem do roboty i założyliśmy Zwią-
zek.

Skąd się ów pomysł wziął, czym Grześczak motywo-
wał sens założenia takiego związku?
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Mnie przy pierwszej rozmowie na ten temat nie było, ale 
Eli opowiadał, że rozmawiali o ludziach, którzy tutaj pi-
szą po polsku. Grześczak spytał: a wy jesteście jakoś zrze-
szeni, a wy w ogóle się znacie, a wy coś robicie, działacie, 
wydajecie? Okazało się, że nie. Wtedy prawdopodobnie 
Moked powiedział, że są związki obcojęzyczne zrzeszone 
w Federacji Związków Pisarzy w Izraelu. I wobec tego, dla-
czego nie miałby być związek polski...

Jak długo trwa kadencja przewodniczącego Związku?

Pierwszy zarząd nie pochodził z wyboru. Ponieważ sami 
z Elim założyliśmy ten związek i sami wszystko robili-
śmy, to postanowiliby przez pierwszy rok działać jako 
zarząd założycielski. Potem były wybory. Wybrano wów-
czas do zarządu Ryszarda Loewa, Anielę Jasińską i mnie, 
z tym, że Ryszard był prezesem przez rok, a przy następ-
nych wyborach Ryszarda nie wybrano. Wybrano mnie 
większością głosów, potem panią Anielę Jasińską i Ellego. 
Zostaliśmy zarządem na dwa lata, bo tak uchwalono.

Jakie jest znaczenie Związku, jak jest odbierany w śro-
dowisku ludzi, którzy interesują się tekstami pisany-
mi po polsku? Jakie są jego cele?

Rozgraniczyłabym tutaj dwie sprawy – to, jakie ma on 
znaczenie dla nas, piszących po polsku, tudzież jakie ma 
znaczenie dla innych. Dla autorów piszących po polsku 
ma znaczenie dość duże, gdyż znaleźliśmy jakieś wspólne 
literackie forum, na którym spotykany się, czasami ktoś 
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coś czyta... wydaje mi się, że w tej chwili spełniły się ma-
rzenia tych ludzi, którym bardzo trudne było dotąd dru-
kować. Wydaliśmy Kontury, taki wybór twórczości człon-
ków naszego związku, w którym każdy- mógł zamieścić 
jakiś tekst, a to na pewno wszystkich cieszyło. Organi-
zujemy wieczory autorskie, wymianę uwag, kontakty li-
terackie itp., wszystko to, z kolei, podbudowuje w nas 
pewne motywacje, żeby dalej pisać. Istnieje bowiem coś 
takiego jak trudność pisania po hebrajsku, która czasem 
jest tylko trudnością psychiczną, gdy są wśród nas ludzie, 
którzy znają hebrajski wyśmienicie, potrafią w tym języku 
pisać artykuły itp., a jednak nie potrafią tworzyć w nim 
literatur... A w tej chwili, skoro jesteśmy zrzeszeni, skoro 
many swój związek, to jest tak, jak gdyby istniało jakieś 
takie oficjalne o.k. na fakt, że piszemy po polsku... Okazu-
je się, że nie jest tak strasznie pisać po polsku w Izraelu.

To jest korzyść dla ludzi zainteresowanych bezpo-
średnio...

Tak, natomiast jeśli chodzi o innych, to nie chciałabym 
przesadzać, nie chciałabym twierdzić, że jesteśmy taką 
nieodzowną instytucją dla postronnych ludzi. W końcu 
istnieje polska księgarnia, są sprowadzane polskie wy-
dawnictwa, książki itp. i z Polski i z zagranicy, więc ludzie 
mieli co czytać – i bez nas również mieliby co czytać. Tym 
niemniej, widocznie są oni złaknieni jakiegoś polskiego 
słowa i polskiej kultury, bo na tych naszych wieczorach, 
takich dla szerszej publiczności, zjawia się na ogół spo-
ro ludzi, którzy są nimi zainteresowani, którzy wcześniej 



13

Rozmowa z Renatą Jabłońską

czytają z uwagą gazety, aby dowiedzieć się z nich, czy 
w danym dniu będzie taki literacki wieczór, czy też go nie 
będzie. Widocznie jest więc taka potrzeba wśród ludzi po-
chodzących z Polski...

Czy mogłabyś krótko scharakteryzować te dwie gru-
py, o których mówimy, to znaczy ludzi, którzy piszą 
po polsku i tych, którzy was potrzebują?

Wiesz, scharakteryzować wszystkich to bardzo trudne za-
danie, gdyż nawet wśród nas są tak różni ludzie...

Powiedz więc może parę słów o tych, którzy piszą po 
polsku.

No właśnie, nawet wśród nas są duże różnice... Nie oszu-
kujmy się, nie będę kłamać, że wszyscy są wspaniali, cu-
downi i wyśmienici. Ponieważ zakładając związek mu-
sieliśmy mieć określoną liczbę osób, żeby się oficjalnie 
zarejestrować; więc nie byliśmy specjalnie wybredni...

Jaka musiała to być liczba osób?

O ile pamiętam dobrze, siedem osób, ale nie jestem tego 
pewna. W każdym razie nie byliśmy zanadto wybredni, 
ponadto jeszcze nie tak nadzwyczajnie orientowaliśmy się 
w środowisku. Znaliśmy kilka nazwisk dobrych pisarzy, 
którzy coś znaczą i znaczyli już wówczas...

Możesz wymienić te nazwiska?
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Oczywiście. Są to przede wszystkim pani Ida Fink, pan 
Leo Lipski, pani Jasińska. Były to nazwiska dość znane.

Wygodzki także?

Stanisław Wygodzki nie należy do Związku, należy on do 
Związku Pisarzy Hebrajskich, to znaczy, piszących po he-
brajsku. Chcieliśmy nu nawet dać, jako dobremu poecie, 
prezesostwo honorowe, ale jakoś się nie kwapił. Cóż, jego 
sprawa; jest człowiekiem niemłodym i na pewno ma swoje 
powody, żeby się nie wciągać w niepotrzebną działalność; 
że tak powiem, jest syty zaszczytów i bez nas. Natomiast 
inni ludzie, którzy się zgłosili, nie byli nam tak bardzo 
znani. Wprawdzie staraliśmy się decydować według ich 
tekstów, czy ich przyjąć czy nie, i zdarzyło się, że odrzu-
ciliby kogoś, kto naszym zdaniem pisze poniżej wszelkiej 
krytyki, tym niemniej innych jakoś tam poprzyjmowali-
śmy. Tak więc nie wszyscy, którzy do nas należą,są dobry-
mi pisarzami.

Czy do Związku należą tylko pisarze, czy także tłu-
macze, poeci, eseiści?

Poeci także, oczywiście. Niektórzy spośród piszących są 
jednocześnie tłumaczami, jedna osoba jest właściwie tyl-
ko tłumaczem...

Kto?

Pani Szoszana Raczyńska... 
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Tylko tłumaczem?

Tak, w zasadzie tylko tłumaczem. Przełożyła na język he-
brajski trzy tomiki bajek Jana Brzechwy oraz wiersze Tu-
wima dla dzieci, wydała też, w zasadzie własnym sump-
tem, tłumaczenia wierszy Bialika i Czernichowskiego. 
Obecnie, przy poparciu różnych kompozytorów lekkiej 
muzyki izraelskiej, wydała w języku polskim zbiór popu-
larnych pieśni hebrajskich.

A pani Ida Henfeld-Ron?

Jest ona dobrą poetką, wydała w Oficynie Poetów i Mala-
rzy w Londynie tom wierszy pod tytułem Wczorajsze jutro, 
ale w Izraelu nie jest znana, co też jest charakterystycz-
ne – dobra poetka pisząca po polsku nie jest tłumaczona 
na hebrajski. Przed wojną uczęszczała w Drohobyczu do 
gimnazjum, gdzie jednym z nauczycieli był Bruno Schulz.

Chciałbym jeszcze zapytać ciebie o kilka nazwisk oraz 
dorobek pisarski tych ludzi; którzy drukowali tylko 
po polsku, czy też w innych językach, gdzie drukowali 
i w jakich wydawnictwach?

Bardzo proszę. Alfabetycznie?

Tak, rozpocznijmy od Eliego Barbara...

Eli Barbur przyjechał do Izraela w 71 czy 72-gim roku. Jest 
dziennikarzem w „Nowinach”...
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Przepraszam, czyli w jedynej gazecie w Izraelu wy-
chodzącej w języku polskim...

...w tej chwili. Przedtem był też jakiś tygodnik, ale w tej 
chwili jest tylko dziennik „Nowiny-Kurier”, w którym Eli 
pracuje jako .dziennikarz. W gazecie robi pierwszą stronę, 
a także drukuje w niej swoje kawałki prozy, które są czasa-
mi felietonami, czasami reportażami, czasami wywiadami. 
To co pisze, co szykuje do druku, to jest właściwie książka 
złożona z łączących się w jakąś całość opowiadań. Trudno 
to nazwać, ponieważ pisze on bardzo specyficznym stylem, 
który przypomina trochę filmowanie... Mimo, że w książce 
tej opisał swoje dzieje od chwili opuszczania Polaki aż po 
Izrael, poprzez Danię, Włochy, nie jest ona pamiętnikiem, 
ale raczej specyficznym, retrospektywnym zapisem.

Gdzie Eli drukuje oprócz gazety? 

Ostatnio, od kiedy współpracujemy z Mokedem, druku-
je w jego piśmie „Achszaw”, ‘achszaw’ znaczy obecnie, 
które jest periodykiem ukazującym się raz na niecały 
rok. Gabriel Moked, profesor filozofii w Uniwersytecie im. 
Ber. Guriona w Beer Szewie, od wielu lat jest redaktorem 
naczelnym i wydawcą „Achszaw”, pisma, które drukuje 
głównie pisarzy i poetów izraelskich...

Pani Ida Fink?
Pani Ida jest rzeczywiście pisarzem doskonałym. W za-
sadzie trzyma się jednej tematyki, ale jest to pisanie na 
temat wojny, na temat okupacji, w sposób niezwykły.
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Jest bardzo dobrze znana w Polsce, ale warto powie-
dzieć jak jest w Izraelu, czy była wydawana po hebraj-
ska?

To jest, niestety, paradoks naszego życia... Raz jeden były 
wydane opowiadania pani Idy, ale w niedobrym tłuma-
czeniu i w zasadzie nie wzbudziły zbyt wielu ech. Może 
dlatego, że były źle tłumaczone, a może zginęły w nawale 
wielu , innych wydawnictw. Obecnie Skrawek czasu zo-
stanie wydany w nowym tłumaczeniu Dawida Weinfelda 
przez bardzo popularne tutaj wydawnictwo Sifrat Kap-
calin (Czytelnia Robotnicza). Pani Ida zyskała w świecie 
wielki rozgłos swoim Skrawkiem czerni wydanym po pol-
sku w Aneksie i tłumaczonym na niemiecki, holenderski 
i angielski; książka została nagrodzona literacką nagrodą 
im. Anny Frank. Jej sztuka Stół (opublikowana w „Dialo-
gu” nr 11-12, 1988 – przyp. red.) została wystawiona na 
scenach Duseldorfu i Dortmundu, oraz sfilmowana przez 
telewizją niemiecką i izraelską. Jest bardzo znaną pisarką 
i niezwykle sympatyczną.

Natan Gross

Natan Gross jest człowiekiem wszechstronnym. W Polsce 
wydał dwa tomiki przekładów z hebrajskiego i żydow-
skiego: Wybór współczesnej poezji hebrajskiej (1947) i Pieśń 
o Izraelu oraz nakręcił dwa filmy: Mir Lebengeblibene 
i Onsere Kinder. W Izraelu był redaktorem działu filmo-
wego „Al Hamiszmaru” (1962-1982), wydał kilka tomików 
poezji, jest współpracownikiem „Nowin”, a także auto-
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rem szeregu opowiadań, z których jedno zamieściliśmy 
w Konturach.

Upiór1?

Tak. Temat tego powiadania jest rzeczywiście niebywa-
ły, ale jest dobrze napisane; taki temat łatwo zepsuć złym 
stylem. Obecnie wydał po hebrajsku książkę wspomnie-
niową, która ukaże się także w Polsce.

O czasie zagłady w Polsce?

Tak, o okresie okupacji, o tym jak ukrywał się na aryjskich 
papierach itd. 

Według alfabetu jest teraz Renata, ale do Renaty wró-
cimy na końcu. 

Aha! ... No dobrze, skoro już mam być taka biedna... 

Aniela Jasińska?

Przyjechała tutaj w 70-tym roku z mężem, bardzo zna-
nym pisarzem, Michałem Toneckim, prywatnie Noe Wer-
theiserem, który był wieloletnim redaktorem Polskiego 
Radia. Jako Michał Tonecki pisał on głównie słuchowi-
ska radiowe i sztuki teatralne, ale parę lat przed śmiercią 
napisał powieść Tobiasz, która,moim zdaniem, jest arcy-
ciekawa. Opisuje ona w sposób dość surrealistyczny jego 

1	 Opowiadanie	zostało	przedrukowane	w	„Czasie	Kultury”,	nr	8.
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przeżycia związane z poszukiwaniem sióstr, o których do-
skonale wie, że nie żyją, że zginęły w czasie okupacji. Jest 
to taka wędrówka po Europie, pełna filozoficznej refleksji 
tudzież specyficznego humoru. Uważam, że jest to szale-
nie ciekawa lektura.

Czy jego powieść ma się wkrótce ukazać?

Jeszcze nie wiadomo, Bardzo się staramy. Pani Aniela na 
kontakty i z Polską i z „Aneksem”, z Francją i z Włochami. 
Chce, żeby to było wydane i ja też bym bardzo chciała. 
Nawiasem mówiąc, twórczość jego przełożona została na 
17 języków. Natomiast sama pani Aniela wydała w Polsce 
dwa zbiory nowel i dwie powieści (Wacuś albo kupujcie fioł-
ki, Rarog, Zwierzenia ducha nierozsądnego, Zęby i pazury).

Przepraszam, do którego roku wydała te książki?

Do 68-ego. Tutaj w Izraelu miała niebywałe szczęście. 
W „Sifrjt Hapoalin” wydano jej cztery zbiorki. Jeden, ze-
brany z tych polskich, oraz trzy tomiki napisane tutaj; jej 
polskie opowiadania są bardzo dobre.

Najmłodsza autorka, Anna Kadary-Garncarska?

Ania Garncarska; Kadary – to po prostu zhebrajszczone 
brzmienie nazwiska Garncarska, bo „kadar” to znaczy 
garnek, a właściwie gliniak. Jest rzeczywiście najmłod-
sza, nie ma jeszcze 40 lat. Przyjechała tutaj w 68 roku jako 
osiemnastoletnia dziewczyna. Napisała bardzo niewiele, 
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ale dobrze, moim zdaniem. Na początku pisała realistycz-
ne opowiadania z życia w Jerozolimie, gdzie mieszkała, 
a obecnie skończyła pisanie dwóch opowiadań niereali-
stycznych. Ten rodzaj prozy można lubić lub nie, ale napi-
sane jest to bardzo dobrze. Po hebrajsku jej opowiadania 
nie były drukowane. Opowiadanie Próba generalna druko-
wały „Wiadomości Literackie”, a fragment dłuższego opo-
wiadania, napisanego w języku angielskim, opublikował 
„Jerusalem Post”.

Leo Lipski?

Leo Lipski to pisarz bardziej znany za granicą, niż w sa-
mym Izraelu. Jego opowiadania oraz niewielką powieść 
pod tytułem Piotruś drukowała paryska „Kultura”, były 
one także tłumaczone na wiele języków i wielokrotnie na-
gradzane...

No tak, ale to są dawne czasy. Czy ostatnio pan Lipski 
coś wydał?

Trudno mi powiedzieć.

Łucja Glikeman?

Pani Łucja jest w zasadzie historykiem literatury. Miesz-
kała bardzo wiele lat w Ameryce, gdzie pracowała jako 
wykładowca na Uniwersytecie w Chicago. W czasie wojny 
drukowała wiersze i opowiadania w „Polaku w Tehera-
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nie”, w latach pięćdziesiątych opublikowała w USA roz-
prawę naukową o literaturze sowieckiej.

Jerzy Berman? 

Jest poetą, oraz bardzo zręcznym fraszkopisarzem. Nicze-
go nie wydał po hebrajsku.

Jael Sholitt?

Jest w Izraelu od 50-tego roku i cały czas zajmowała się 
tłumaczeniem nie publikowanych wierszy hebrajskich na 
polski. Zebrała w swoim czasie – ona tłumaczy dobrze, 
niektóre teksty bardzo dobrze – dosyć duży zbiór tych 
swoich tłumaczeń i postanowiła je wydać, ale „Akum” – 
takie stowarzyszenie artystów – założyło veto, że nie na 
praw autorskich... i gdzieś to utknęło. Pisze także sama 
wiersze i myśli, żeby je wydać własnym sumptem. Poza 
„Nowinami” niczego chyba nie drukowała.

A teraz może kilka chwil poświęcimy odbiorcom, czy-
li tym, którym pisanie po polsku jest potrzebne, pu-
bliczności czytającej po polsku w Izraelu.

Jest to bardzo ambiwalentna sprawa dlatego, że część tych 
ludzi ma bardzo przeciętne gusty. Czytają oni po to jedy-
nie, żeby „zabić czas”, żeby coś przyjemnego przeczytać. 
Co ciekawsze, cześć z tych odbiorców polskojęzycznej li-
teratury, oprócz kryminałów itp. czyta bardzo pospolitą 
i bardzo prościutką poezje. Natomiast istnieje garść ludzi 
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rzeczywiście zainteresowanych tym, co dzieje się aktual-
nie w literaturze, otwarta na nowe prądy i gotowa czy-
tać rzeczy nowo wydane. Ta garść ludzi naprawdę nie jest 
duża, tym niemniej ona istnieje.

Z mojej obserwacji wynika, że ta garść ludzi istnieje, 
ale niekoniecznie jest widoczna w tym środowisku, 
które jest bezpośrednim konsumentem „Konturów”.

Widoczna może nie jest, ale jeśli ci wszyscy ludzie wcho-
dzą do księgami Neusteina i widzą coś nowego, to się tym 
interesują i przypuszczam, że właśnie oni byli czy jeszcze 
nadal są odbiorcami „Konturów”, z tym, że ci ludzie nie 
będą biegać na wszystkie wieczorki autorskie, nie bądą sie 
sami specjalnie udzielać, książkę jednak chętnie przeczy-
tają.

Zastanówmy się krytycznie nad publicznością, ...nie 
wiem, być może należy postawić taką tezę, że nie pi-
sze się dla publiczności, tylko pisze się dla siebie, pi-
sze się, żeby drukować...

Nie neguję tego, że jak się coś napisze, bo myśli się o tym 
gdzie to drukować. Ale pisząc – mam nadzieje, te nie je-
stem grafomanką – nigdy nie piszę z z myślą, dla kogo 
piszę. Boże chroń. Piszę raczej z potrzeby powiedzenia 
czegoś, ...w zasadzie nie chodzi o to, co ma na myśli pi-
sarz pisząc, tylko o rynek zbytu. I z tego punktu widzenia 
sytuacja nasza jest dość smutna. To znaczy, w tej chwili 
ludzi 40, 50-letnich, czytających po polsku i złaknionych 
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polskich nowości, w sensie literackim, jest sporo. Przez 
jakiś czas będziemy jeszcze mieli swoich czytelników, ale 
zrozumiałe, te ten krąg coraz bardziej się przerzedza, lu-
dzie starzeją się i starzy odchodzą, a młodzi, rzeczywiście 
młodzi, już nie będą czytać po polsku. Dlatego zrozumia-
łe, te przyszłość nasze jest smutna. Niektórzy z nas chcą 
za wszelką cenę drukować w Polsce, inni nie, ale nie prze-
szkodzi im, jeśli ktoś się do nich z tym zwróci, jeszcze inni 
chcieliby tyć drukowani właśnie w podziemnych wydaw-
nictwach, nie w oficjalnych. Część z nas stara się zamiesz-
czać swoje teksty w wydawnictwach polskojęzycznych na 
Zachodzie.

Jakie wydawnictwa bierzecie pod uwagę?

Wszystkie możliwe. Próbuje się i tu i tam, zależy kto co 
drukuje. Wiadomo, że „Kultura” jest dość wybredna, „Ze-
szyty literackie” są dość ekskluzywne, ale w swoim czasie 
można tyło drukować w „Archipelagu”, czy w istniejącej 
przez parę lat „Literaturze” wydawanej w Hollywood, 
także w „Aneksie”. Szuka się dróg, szuka się możliwości.

„Oficyna Poetów i Malarzy”?

„Oficyna Poetów...” wydawała także, nie wiem, czy za 
własne, czy tych ludzi pieniądze, nie wnikałam w to. 

Jakie są sekcje w Federacji Związków Pisarzy w Izra-
elu?
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Jest sekcja angielska, niemiecka, rumuńska, polska, ży-
dowska, arabska... to chyba wszystko. Aha! Południowo-
amerykańska, język hiszpański, bardzo duża.

Skąd Związek Autorów Piszących po Polsku w Izraelu 
czerpie fundusze na swoją działalność?

Hmm! Otrzymujemy raz na rok 500 szekli, co jest sumą 
zupełnie śmieszną. Jest to ćwierć normalnej, przeciętnej 
pensji. Z tym, że przez te trzy lata staraliśmy się z tego 
nic nie wydawać, więc jak nam zebrało się 1500 szekli to 
zaczęliśmy myśleć o wydaniu „Konturów”, poskładaliśmy 
się jeszcze po 100 szekli i w ten sposób mogliśmy sfinan-
sować ich wydanie. Natomiast, jeśli chodzi o wieczory au-
torskie to, na szczęście, Dom Pisarza daje nam salę bez-
płatnie, więc nic nas to nie kosztuje. Kosztuje nas jedynie 
jakiś tam papier, znaczki pocztowe itp, ale nie są to w koń-
cu kolosalne wydatki. W tej chwili jesteśmy praktycznie 
rzecz biorąc, prawie zupełnie bez pieniędzy. Mamy na 
koncie jakieś drobne sumki i czekamy aż się znowu coś 
zbierze, żeby móc wydać drugi numer „Konturów”, jeśli 
się tylko uda.

Kiedy chcielibyście wydać drugi numer?

Nie wiem. Oczywiście ludzie chcieliby jak najprędzej, ale 
po pierwsze jest to kwestia pieniędzy, po wtóre jest to 
kwestia nakładu pracy. Pierwszy numer, jak ci wiadomo, 
wydałam sama i natrudziłam się ogromie. Nie mam spe-
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cjalnie możliwości, żeby absolutnie samej zajmować się 
drugim numerem.

Czy mogłabyś powiedzieć z dwa słowa na temat sto-
sunku ludzi, którzy tworzą wasz Związek, do Polski, 
jakie są ich kontakty z oficjalnymi związkami, tj. 
PEN-Clubem czy neo-ZLP-em? Czy może utrzymuje-
cie też jakieś kontakty z pisarzami niezależnymi, pra-
są podziemną lub oficjalną?

Jeśli chodzi o początki naszego związku to mieliśmy kon-
takt z Jerzym Ficowskim, któremu zorganizowaliśmy Wie-
czór autorski. Szalem Lindenbaum, wykładowca literatury 
na jednym z tutejszych uniwersytetów , przetłumaczył na 
hebrajski jego książkę Odczytanie popiołów, która została 
wydana w dwujęzycznej, polsko-hebrajskiej edycji.

Z rysunkami Chagalla?

Tak, oczywiście, z reprodukcjami Chagalla, jeśli cho-
dzi o oficjalne czynniki, to muszę zrobić w tym miejscu 
drobną dygresję. My, to znaczy Eli i ja, jako założyciele 
Związku, nigdy nie propagowaliśmy tego, że chcemy mieć 
jakiekolwiek kontakty z tzw. oficjalnymi czynnikami. Po-
wiedzieliśmy, że jeśli będą przyjeżdżać polscy pisarze, 
których w jakiś sposób cenimy, to będziemy ich bardzo 
chętnie zapraszać i będziemy nawet bardzo dumni, że 
zechcą u nas mieć wieczór. Ale oficjalnie nie będziemy 
nawiązywać żadnych specjalnych kontaktów. Potem pan 
Ryszard Loew bardzo chciał z tego związku zrobić jakiś 
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olbrzymi związek – w pewnym sensie jest on populistą – 
chciał przyjmować masę ludzi, także dziennikarzy. Wła-
ściwie on zrobiłby z tego związku jakieś towarzystwo wy-
miany kulturalnej co, proszę bardzo, niech sobie takowe 
zakłada, ale myśmy nie w tym celu ten związek założyli. 
Założyliśmy Związek Autorów Piszących po Polsku jako 
coś wyjątkowego, bo jesteśmy ludźmi, którzy wychowali 
się na polskiej kulturze, na polskim języku i w tym języ-
ku czujemy potrzebę tworzenia. Wobec tego chcemy mieć 
jakieś swoje forum, ale nie zakładaliśmy tego po to, żeby 
prowadzić jakąś szeroko zakrojoną działalność kultural-
ną.

Czyli, krótko mówiąc, nie ma żadnych oficjalnych 
kontaktów?

Oficjalnych kontaktów nie ma, z tym, że w okresie kiedy 
Loew tył prezesem i jeździł do Polski to się nawiązywał 
jakieś kontakty z „Tygodnikiem Powszechnym”, poza-
mieszczał jakieś notki. Jego przyjacielem jest Krawczuk, 
więc coś tam i z nim załatwiał, ale z tego my się otrząsa-
my, my tego nie podtrzymujemy...

Czy jest w ogóle jakieś zainteresowanie ze strony tych 
ludzi, którzy piszą tutaj po polsku, takimi właśnie 
kontaktami z jakimiś strukturami w Polsce, nieko-
niecznie zależnymi?

Wiesz, książkę pani Idy przedrukowały najpierw dwa czy 
trzy wydawnictwa podziemne i ona bardzo cieszy się 
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z tego. Ja też bym bardzo cieszyła się z tego, gdyby mnie 
ktoś w Polsce wydrukował, ale, że tak powiem, nie zwra-
całabym się, o to... osobiście nie zwracałabym się, do ofi-
cjalnych wydawnictw polskich nawet gdybym miała, po-
wiedzmy, materiał, który bym. uważała za wspaniały.

A co sądzisz o innych ludziach...

... O! Właśnie wychodzę z tego założenia: pani Ida, kiedy 
zwrócono się do niej, (wydawnictwo Literackie – przyp. 
red.) zgodziła się aby wydano jej książkę, ale było to po 
tym, jak wydano ją na Zachodzie, kiedy wiedziała, że 
przedrukowały ją podziemne wydawnictwa, to wówczas, 
owszem, czemu nie. Na końcu to dociera do ludzi, ludzie 
to czytają, więc ma to jakieś znaczenie. Natomiast panie 
Birenbaum i Raczyńska, dla przykładu,marzą, żeby je tam 
wydawano.

Czy o ludziach zrzeszonych w związku można powie-
dzieć, że maja potrzebę współgrania z polska kulturą 
współczesną, niezależnie od tego jakie to będą płasz-
czyzny – oficjalne czy też nieoficjalne?

To na pewno. Nie ulega to żadnej wątpliwości. 

Na ile wasz związek pozostaje w izolacji od polskiej 
kultury współczesnej?

Chyba izolowany nie jest. Chyba nie, dzięki temu, że po 
prostu wszyscy członkowie Związku, przynajmniej ci na 
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poziomie, bez przerwy przez wszystkie te lata, wbrew 
wszelkim prądom i układem politycznym, czuli się zwią-
zani z polską kulturą oraz interesowali się nią. Oczywi-
ście, istnieje to nadal.

Czy jako związek myślicie o nawiązaniu konkretnej 
współpracy z jakimiś grupami w Polsce, na przykład 
wspólne tłumaczenia, opracowania?

Jako związek nie, dlatego że są to bardzo skomplikowane 
sprawy. Zawsze rozbija się to o jakieś kwestie finansowe. 
Cieszy nas inicjatywa Gabriela Mokeda dotycząca tłuma-
czenia współczesnej literatury hebrajskiej na język pol-
ski...

...Powiedz o tym dwa słowa.

Ma ukazać się numer „Literatury na świecie” całkowicie 
poświęcony nowohebrajskiej literaturze, to znaczy prozie 
i poezji.

Która była tłumaczona przez... 

Poezja tłumaczona jest właściwie wspólnymi siłami 
przez Grześczaka z Mokedem, to znaczy – Grześczak nie 
zna hebrajskiego, ale korzystał z tłumaczeń Aliwy Sza-
brita, a Gabriel, który zna i hebrajsku i polski pomagał 
mu – Grześczak nadawał tym rzeczom bardziej poetycki 
kształt. Natomiast jeśli chodzi o prozę, to ośmiu pisarzy ja 
przetłumaczyłam, jedno opowiadanie przetłumaczył Eli 
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i to chyba wszystko. Ja przetłumaczyłam pisarzy hebraj-
skich, którzy są w literaturze nowohebrajskiej najbardziej 
znani w tej chwili, są to: Amos Oz, Abraham’B. Jehoszua, 
Joram Kaniuk, Iochak Orpaz, Gabriel Moked, Amalia Ka-
chada-Karmoni. To są nazwiska, które tutaj coś znaczą.

Powiedz, czyja to była inicjatywa, ten numer „Litera-
tury na Świecie”?

Z naszej strony to była na pewno inicjatywa Mokeda, ale 
jak on doszedł do porozumienia z Greśczakiem i Sadkow-
skim, tego nie wiem. 

Domykany część oficjalną i teraz parę słów o Rena-
cie... chciałabym, abyś opowiedziała o sobie; od kiedy 
jesteś w Izraelu?

Jestem tutaj od drugiej połowy 1957 roku. Przyjechałam 
tutaj jako taka, mniej więcej, dwudziestolatka i miałam 
ogromne trudności z zaaklimatyzowaniem się, adaptacją. 
Właściwie – więcej niż to, co nazywamy pokonywaniem 
trudności, musiałam przyjąć inny system życia pod każ-
dym względem, zarówno wewnętrznym jak i zewnętrz-
nym. Ale w końcu stało się to i bardzo mnie to cieszy.

Przyjechałaś tutaj po trzech latach...

...trzech latach polonistyki, zaliczonych, ze wszystkimi 
egzaminami, na Uniwersytecie Łódzkim. Nie był to łatwy 
okres, w 57 roku tyto bardzo dużo nowych przybyszów 
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w Izraelu, więc po prostu nie mogłam kontynuować stu-
diów. Musiałam ciężko pracować, wykonywałam różne fi-
zyczne prace, i takie i siakie, ale z chwilą kiedy opanowa-
łam hebrajski, kiedy poczułam się jakoś związana z tym 
krajem, to wtedy zaczęłam znowu powoli wracać do swo-
ich zainteresowań, do swojej pracy i do pisania.

Piszesz od kiedy? 

Pisać chciałam zawsze i właściwie pisałam zawsze, ale... 
no, wiesz, do dwudziestego roku życia to do wielu spraw 
tak się nie dąży. Potem człowiek czyta to i myśli, że są to 
jednak młodzieńcze banialuki, drze je, wyrzuca lub pali. 
Potem nastał dla mnie bardzo długi okres, właśnie tego 
szamotania się z życiem tutaj, a więc nie pisałam, a jeśli 
pisałam to po prostu notowałam i niektóre notatki zacho-
wałam. Bardzo cieszę się z tego, bo posłużą mi na pewno 
do rzeczy, które piszę teraz. Potem pisałam, ale nie mia-
łam żadnych możliwości, nie miałam żadnych kontaktów, 
nie wiedziałam gdzie i komu to pokazać, komu posłać, 
więc wiele rzeczy po prostu zniszczyło się, przepadło... 
Zmiana nastąpiła w pewnym sensie dzięki Michałowi To-
meckiemu, bo on przeczytał jedno z moich opowiadań, 
które jest takie, trudno określić, powiedziałabym surre-
alistyczne – nazywa się Ogrody. Opowiadanie to bardzo 
spodobało się jemu i zdopingował mnie, żebym je gdzieś 
posłała. Wysłałam do „Literatury”, wówczas od niedawna 
istniejącego czasopisma, ukazującego się w języku polski-
mi w Hollywood i oni natychmiast zaakceptowali to opo-
wiadanie i wydrukowali.
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I to był twój debiut?

W zasadzie, jeśli chodzi o drukowanie, to był mój debiut.

Który to był rok?

To był rok 80-ty... 82, czy 83-ci, już sama nie pamię-
tam. Potem pracowałam w „Nowinach” i wydrukowa-
łam tam parę opowiadań, jednocześnie Benjaminowi 
Toene spodobało się jedno z moich opowiadań i on je 
przetłumaczył na hebrajski. Nazywało się Dziewczyna 
z ptakiem i wydrukowali je bez żadnych problemów, o 
dziwo, bo to jest rzadkość, w „Maariwie”, w dodatku li-
terackim do „Maariwu”. Potem drugie, która nazywa się 
Jesień, ukazało się w tym samym piśmie. Gabriel Moked 
wydrukował mi dwa opowiadania w „Achszawie”. Obec-
nie ma ukazać się coś w „Moznaim”, tutejszym dwu-
miesięczniku literackim, zresztą dość dobrym. Ogrody 
w tłumaczeniu Toenego przyjęto do takiego almanachu 
pisarzy obcojęzycznych w Izraelu, który niedługo ukaże 
się w języku hebrajskim. Szczerze powiedziawszy, ja nie 
bardzo staram się o wydawanie swoich opowiadań i wier-
szy. Nigdzie nie wysyłam swoich tekstów.

Starałaś się o wydanie na emigracji jakiegoś zbiorku 
opowiadań?

Nie, nigdy się nie starałam. Właśnie teraz bardzo mnie 
dopinguje pani Ida i być może to zrobię. Nie wiem. I co 
jeszcze?
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Jeszcze chciałam zapytać o twoje prywatne, osobiste 
związki z Polską, o twój stosunek do przeszłości, do 
teraźniejszości, i na końcu do przyszłości.

Hmm. bardzo trudne pytanie. Muszę powiedzieć tak: 
moje życie w Polsce coś, mniej więcej, do dziesiątego do 
dwudziestego roku życia nie było złe. Jako zupełnie mło-
da dziewczyna byłam zafascynowana ideą ogólnego do-
bra. W pewnym sensie, zaraz po wojnie, jako jedenasto-
dwunastoletnia dziewczynka, zaczęłam interesować się 
wówczas jeszcze istniejącym ZWM-em i przez krótki czas 
wierzyłam w to, że Polska Ludowa to będzie coś rzeczy-
wiście niezwykle dobrego i szlachetnego. Okazało się, że 
były to wczesnemłodzieńcze mrzonki, kiedy dorosłam, 
roztrzaskały się one bardzo pięknie. Mimo tego, swój pol-
ski okres uważam za bardzo dobry, a może właśnie dlate-
go, bo jednak każdy młody człowiek powinien mieć jakieś 
marzenia. Niestety, marzenia zwykle roztrzaskują się, ale 
to człowieka w jakiś sposób kształci, wie on potem o wiele 
lepiej co wybierać i dokąd iść. Moje studenckie lata były 
bardzo ciekawe. Na studiach miałam przyjaciół z różnych, 
że tak powiem, ugrupowań. Miałam przyjaciółkę, która 
była bardzo szczerą komunistką, może nie przyjaciółkę, 
ale dobrą koleżankę, Marylę Galas, zupełnie zaślepioną, 
wierzącą w to, że będzie wspaniale. Niestety, kiedy już by-
łam w Izraelu, słyszałam, że popełniła samobójstwo i bar-
dzo się obawiam tego, że w dużej mierze tył to wynik jej 
rozczarowania politycznego. Miałam też kilku przyjaciół, 
takich bardzo wierzących, szczerych katolików i bardzo 
sympatycznych ludzi.
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Czyli, krótko mówiąc , bo przychodzą mi do głowy 
pewne stereotypy, jeśli myślisz o przeszłości w Pol-
sce, to nie masz takiego negatywnego, jednoznaczne-
go stosunku...

Ależ niel Boże chroń! Czasami myśląc o tym, że kiedyś, 
w końcu, do Polski wrócę, w odwiedziny, to nawet bar-
dzo boję się tego, żeby mi się moje wspomnienia w jakiś 
sposób nie zepsuły, nie roztrzaskały, bo one są dobre dla-
tego, że ludzie byli w jakiś sposób mi bliscy. Byli to lu-
dzie ciekawi, a niektórzy z nich wspaniali. Na uniwer-
sytecie miałam profesorkę, panią Iję Lazari-Pawłowską, 
który była niezwykłym człowiekiem, także w gimnazjum 
miałam dobrych profesorów. Okres mojej młodości pol-
skiej był okresem w konsekwencji dobrym, wbrew temu 
co się naokoło działo. Nie chcę przesadzać, że byłam taką 
strasznie mądrą dziewczyną, ale gdzieś od 16-tego roku 
życia wiedziałam doskonale co się dzieje. Nie miałam 
jeszcze rozbitych wszystkich złudzeń, nie przypuszcza-
łem, że sprawy polskie dojdą..., że przyszłość Polski bę-
dzie wyglądała tak jak, niestety, wygląda w. bej chwili; nie 
mówię o dalszej przyszłości, ale o chwili obecnej, o tym 
wszystkim co działo się ostatnio, o trudnościach życia 
codziennego, o stanie wojennym itd. Poza tym, ja jestem 
chyba z pochodzenia kotem, bo bardzo przywiązuję się do 
miejsc. Ja nawet tę moją, jak wszyscy mówią, paskudną, 
ale dla mnie kochaną Łódź zawsze, kochałam i zawsze do 
niej tęskniłam. Podobno teraz jest taka straszna, że aż się 
tego boję. To, jeśli chodzi o przeszłość.
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Jaki był twój stosunek do Polski już po wyjeździe?

To była straszliwa tęsknota do ludzi i do miejsc. To było 
wielkie i ciągłe zainteresowanie tym, co się tam dzieje. 
I była radość jak się działo coś pozytywnego, a przecież 
różne rzeczy się działy. To było czytanie polskiej prasy, 
oczywiście, że traciło się w pewnych momentach roze-
znanie. Człowiek czasami nie bardzo dokładnie mógł so-
bie zdać sprawę z tego, jakie prądy, że tak powiem, płyną.

Ale był też 68 rok...

A! Ty już idziesz do ‘68 roku. Od ‘58 roku do ‘68 to całe 10 
lat. Dla mnie to szmat mojego życia. Rok 68 to był cios, 
straszliwy cios, to było uderzenie obuchem po głowie. 
Mimo, że ja,, oczywiście, tak jak się rozumie czasem na-
wet, powiedzmy, zbrodniarza, bo się wie dlaczego doszedł 
do tej zbrodni, tak samo ja rozumiem, jak łatwo było tę 
straszliwą nagonkę antysemicką zrobić. Było rzeczywiście 
łatwo, jako że Żydzi nie są bez winy, wielu Żydów – tu dy-
gresja – z różnych powodów, niektórzy byli rzeczywiście 
szczerymi przedwojennymi komunistami o najlepszych 
chęciach i jakoś nie wiedzieli co się dzieje, jakoś wierzyli 
ślepo, jakoś... cholera wie co! Inni, to były szuje po prostu, 
niestety, trochę za dużo ich było, szuj i karierowiczów, 
którzy otrzymali część władzy i uważali, że to jest naj-
ważniejsze na świecie i gwizdali na to, co kto o nich po-
myśli. Więc łatwe tbła ta nagonka, bo żydów było dość, 
żeby tę nagonkę zrobić, ale sam fakt, że to mogło się stać 
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w takich rozmiarach był zupełnie przerażający, niepraw-
dopodobny.

W takim czasie i po takich tragediach jak II wojna...

...i w takiej Polsce, gdzie przez setki, setki lat było tylu 
Żydów, tak różnorakich, tak związanych z polską kulturą, 
nawet z polityką. Przecież byli także żydowscy posłowie 
na sejm, więc nie było to jakieś oderwanie. Nie mówię 
w tym miejscu o zabitych deskami miasteczkach, gdzie lu-
dzie żyli rzeczywiście wyobcowani i myśleli, że wokoło są 
tylko sami Żydzi, lecz o normalnym, szeroko rozumianym 
społeczeństwie miejskim, małomiasteczkowym, zaanga-
żowanym w polskie życie.

Jaki jest twój stosunek do teraźniejszej Polski?

Począwszy od stanu wojennego to było zainteresowanie 
już niezwykle osobiste. Strasznie martwiłam się o pew-
nych ludzi, strasznie ubolewałam, kiedy czytałam, że jest 
głód, że nie ma podstawowych produktów żywnościo-
wych, to znaczy starałam się nie myśleć w sposób taki 
bardzo mądry politycznie – zresztą nie wiem, czy się do 
tego nadaję. Byłam co prawda dziennikarką w „Nowi-
nach...” i robiłam pierwsza stronę, ale niewielki ze mnie 
polityk, prawda? W każdym razie było to raczej takie ciot-
kowate martwienie się o to co z ludźmi, co z nimi będzie. 
W chwili obecnej są to raczej rozmyślania, jaką ten kraj 
ma przyszłość, co dalej będzie... To jest troska, to są spe-
kulacje, takie czy inne, o których trudno nawet mówić, 
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bo zmieniają się w zależności od tego co się tam dzieje. 
A to mówią z Wałęsą, a to nie mówią z Wałęsą, po pro-
stu – jedna wielka niewiadoma. Sądzę, że nawet dla ludzi 
żyjącach w Polsce często jest to jedna wielka niewiadoma. 
Oczywiście, pełnych informacji tutaj się nigdy nie ma, do-
piero jak wy przyjeżdżacie i opowiadacie, to dowiadujemy 
się więcej.

Od niedawna myślisz o wizycie w Polsce...

R.J.: Ależ nie! O tym myślę od paru lat, z tym, że odsu-
wam to i chyba dobrze robię, bo jestem takim typem, że 
jak coś dobrze przetrawię i czegoś się po sobie spodzie-
wam, i czegoś tam obawiam, i czegoś sobie zabraniam, to 
wtedy jadę przygotowana i jestem zdolna do normalnej 
percepcji. Natomiast jeśli robię coś na Łapu capu, to jest 
to zawsze jakieś urywkowe, powierzchowne, chaotyczne; 
więc nie żałuję tego, że się przygotowuję w taki sposób na 
ten wyjazd. Oczywiście, są tutaj także przesłanki czysto 
materialne, po prostu nie mam za dużo pieniędzy, a po-
nieważ po wyjściu na światło dzienne wspomnianej „Li-
teratury na Świecie” mamy być zaproszeni do Polski jako 
delegacja, a to by kosztowało o wiele mniej, to wówczas 
połączyłabym piękne z pożytecznym.

Co chciałabyś znaleźć w Polscę?

Ludzi, ludzi, ludzi... A wiem, że na pewno ich znajdę, przy-
najmniej część. Chciałabym, tak po prostu, popatrzeć na 
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Polskę, na pola, na drzewa, na wszystko. Obawiam się, że 
wiele rzeczy będzie bardzo smutnych i bardzo piekących...

Czego się boisz, kiedy myślisz o wyjeździe do Polski?

Tak patrząc z czysto ludzkiego punktu widzenia, to prze-
cież czas płynie, ludzie się zmieniają, starzeją. Boję się 
konfrontacji z niektórymi moimi przyjaciółmi, których 
życie toczyło się bardzo dziwnie, czasem bardzo ciężko 
i wiem, że to są w tej chwilą ludzie...

... złamani? 

Może nie złamani, ale – że tak powiem – inni, z inny-
mi poglądami, z ciężkimi piętnami doświadczeń, trochę 
tego się boję; chociaż, prawdopodobnie, takie same będę 
ich odczucia w stosunku do mnie. Mimo, że nie jestem, 
Boże chroń, jakimś człowiekiem nieszczęśliwym i złama-
nym, tym niemniej też przeżyłam co nieco i to jest praw-
dopodobnie na mojej twarzy, w moim stosunku do ludzi, 
i w moim sposobie bycia wyrysowane. To nie jest tylko 
polska specyfika. Powiedzmy, gdybym miała się spotkać 
z jakimś bliskim przyjacielem gdzieś za granicą, też praw-
dopodobnie bałabym się tych najbardziej osobistych od-
czuć; w pewnym sensie jest to nie tylko strach, ale tak-
że ciekawość. Czego się boję? Ponieważ niewiele marzeń 
w życiu się spełnia i ponieważ dobre wspomnienie to jest 
zawsze coś na pograniczu, wspienienia i marzenia, gdyż 
z biegiem lat niektóre wspomnienia w jakiś dziwny spo-
sób się Idealizuje, upiększa, więc trochę się boję roztrza-
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skania moich wspomnień z mojej polskiej młodości. Roz-
trzaskania w tym sensie, że nagle to wszystko wyda mi się 
takie bardzo szare, zminiaturyzowane. Jak sobie pomyślę 
– nie, ja nie mogłam tego tak czuć, bo to tak nie wygląda... 
Oczywiście, nie są to rzeczy najważniejsze. Najważniejsze 
jest to, żebym spotkała ludzi i nie tylko tych, których ja 
znałam, lecz także .ludzi nowych, młodych, którzy coś mi 
o tym kraju nowego powiedzą.

Myślę, że w tej dziedzinie sukces odniesiesz na pew-
no.

Ja też tak myślę.

Pani Renato, czy mamy coś jeszcze?

Trudno powiedzieć. Oczywiście rozmawiać można bez 
końca, ale myślę, że to będzie dość. 

Tel Aviw, 4 listopada 1988 roku. 
Zapis rozmowy nieautoryzowany
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Spotkanie
Renata Jabłońska 
 

Puste ulice. Poprzegradzane gdzieniegdzie łańcuchami 
zawieszanymi na żelaznych słupkach. Ani jednego prze-
chodnia. Na rogu Piotrkowskiej i Narutowicza stoją nie-
ruchomo milczący milicjanci. Wiem, że nie pozwalają 
przejść na drugą stronę jezdni. Jeden z nich jest młody, 
na naiwne niebieskie oczy. Zbliżam się do niego i mówię: 
„Proszę mnie przepuścić, ja tam mieszkam...” Patrzy na 
mnie i ruchem ręki nakazuje mi szybko przebiec przez 
jezdnię.

Znów wchodzę – po tylu latach – do tak dobrze mi zna-
nej bramy, potem na prawo, i już wspinam się na górę po 
drewnianych schodach z żelaznymi okuciami na kantach 
stopni, o które zawsze potykałam się, zbiegając z drugie-
go piętra. Zatrzymuję się na półpiętrze. Zastanawiam się 
kto teraz mieszka w naszym mieszkaniu. Po chwili uprzy-
tamniam sobie, że przecież Mama tam czeka na mnie 
i dlatego przyjechałam tutaj z daleka.

Zbliżam się do okna na klatce schodowej, od strony uli-
cy. Chcę popatrzeć na drewniany stary dom, w którym 
mieszkali kiedyś dziadkowie. Widzę jednak wielki plac, 
a na nim setki olbrzymich białych ptaków, których dłu-
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gie pióra powiewają . na wietrze. Żaden dźwięk nie zakłó-
ca ciszy. Natężam wzrok i bez zdziwienia stwierdzam, że 
ptaki są sztuczne, papierowe. Rozumiem nagle, że Mamy 
tutaj nie ma. Zbiegam ze schodów. Zaczepiam szpicem 
pantofla o żelazne okucie, lecz nie padam.

Idę Piotrkowską w stronę Placu wolności. Miasto milczy. 
Domy wyglądają jak stare dekoracje w opuszczonym stu-
dio filmowym. Z napięciem szukam wspomnień związa-
nych z nazwami przecznic, które przepływają obok mnie 
i w bladym świetle dnia, pozbawionego słonecznych pro-
mieni, straszą widmową szarością budynków i ciemny-
mi czeluściami okien i bram.  Idę, ale nie posuwam się 
naprzód...Na tle pustej, martwej ulicy pojawia się nagle 
jakaś postać. Zbliża się do imię powoli. To młoda dziew-
czyna. W czarnej spódnicy i czarnym obcisłym trykocie.

Podchodzi równo odmierzonym krokiem. Ani szybko ani 
wolno. Wreszcie widzę jej twarz. Wpadam w panikę. Ona 
przygląda mi się z napięciem.

Chcę coś powiedzieć, lecz żaden dźwięk nie wydobywa 
się z mego gardła. Jej pogardliwe spojrzenie kłuje mnie 
prosto w oczy. Odsuwam się nieco i mówię: „Przecież ty... 
Przecież ja jestem tobą! – starszą o tyle lat... Jeśli ja żyję, 
to ty... ty?...” Moje pytające, bezradne spojrzenie odpycha 
drwiącym półuśmiechem.
Patrzę na nią z obawą i jednocześnie rozczulam się. Bo 
jest taka młoda, szczupła. Lśnią gładko do tyłu ściągnięte 
włosy.
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– Masz jeszcze ciągle ten koński ogon... – uśmiecham się 
mimowolnie.
– Też coś!
– Czy ty na mnie czekałaś? – pytam niepewnie.
– Czekałam – właśnie w tym miejscu – poznajesz?
Rozglądam się i nagle dostrzegam narożny, czteropię-
trowy dom, z wystającymi wykuszami okien, i wiem już 
gdzie jestem.
– Czekałaś tak długo?!
– Długo?
– No, przecież minęło tyle lat...
– Nie wiem jak długo czekam – mówi cicho – Ale wie-
działam, że wrócisz. że musisz tutaj wrócić! -Przecież 
nie mogłaś chyba wykreślić z pamięci tej twarzy starego 
dziecka...
– Przestań! – krzyczę. I widzę przed sobą tamte dziw-
ne oczy. Jedno intensywnie niebieskie, patrzy prosto na 
mnie. Drugie,z opuszczoną do polowy powieką, ucieka 
w bok. Otwarte usta z wyciekającą zawsze strużką śliny. 
Dziecinne, gładkie policzki. Tylko nos pokaźny chropowa-
ty, należy do twarzy dorosłego człowieka.
– Mamę też namówiłaś żeby uciekła z tobą! Zostawiłyście 
go...
– Stoisz tak przez cały czas i czekasz żeby mnie oskarżać? 
Nie wiesz, że zrobiłam dla niego wszystko, co tylko było 
możliwe? – Niczego mu nie brakowało. Aż do ostatniej 
chwili.

Widzę jej spłoszony wzrok. Czyżby nie wiedziała, że zmarł 
już dwanaście lat temu?
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– Umarł we śnie, nie cierpiał – mówię łagodnie. Przecież 
on nie rozumiał, nie wiedział gdzie jest... Zostawiłyśmy 
go w dobrych rękach.
 – Nie rozumiał? A mamę zawsze poznawał!
– Może poznawał... Ale nie mogłam jej przecież zostawić 
tutaj – takiej bezbronnej, schorowanej.
– Mogłaś też zostać! Nie trzeba było tchórzyć i uciekać...
Co ty o tym wszystkim wiesz? Udawałaś, że nie widzisz, 
co się naokoło dzieje... Nie przyjęli cię na studia, chociaż 
miałaś świetne oceny... Pokazali ci drzwi, uznali cię za 
obcą! Chcieli się ciebie po prostu pozbyć, tak jak wielu in-
nych. Zdecydowali za ciebie – już nie musiałaś się zasta-
nawiać czy uważasz się
za Polkę czy za Żydówkę...
– A ty udawałaś, że cię to nie obchodził
Stoi z wysoko uniesioną głową. Duma albo ciężar włosów, 
który tak dobrze pamiętam. Udaje, czy naprawdę nie inte-
resuje jej, co mówię?
– To ja powinnam przerwać, nie ty – mówi – Ja nie ucie-
kam! Ja potrafię dotrzymać słowa.
– Dałam słowo, że mu zapewnię opiekę. I dotrzymałam. 
Niczego nu nie brakowało, zawsze miął... – przerywam, 
bo widzę nagle zaślinioną chustkę do nosa, którą mi nie-
spodziewanie podał, choć to mama płakała, nie ja...
– Rzuciłaś wszystko, uciekłaś na drugi koniec świata... I ja 
wiem dlaczego! Doprawdy? – silę się na ironiczny ton.

Tak! Gdyby on, ten twój pięknoduch, zdobył się na odwagę 
i kazał ci zostać, nie myślałabyś o wyjeździe! Albo gdybyś 
sama miała odwagę i powiedziała mu, żeby się wreszcie 
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zdecydował. Ale jesteś tchórzem i asekurantką i wolałaś 
uciekać! Bałaś się, te nie będzie miał odwagi żyć z tobą 
tutaj... I rzuciłaś brata-kalekę na pastwę losu!
– Nie rzuciłam go na pastwę losu! – Głos mi drży ze zło-
ści. lecz jednocześnie ogarnia mnie nagle uczucie niepew-
ności...
– Nie mogłam zostać, musiałam wyjechać.
– Uciekłaś, zostawiłaś brata, bo to było łatwiejsze. – Bo 
jemu niczego nie trzeba było tłumaczyć – niczego, prze-
cież i tak nie rozumiał... I zabrałaś mamę na tułaczkę 
w nieznane!
– Nie na tułaczkę. Do innego kraju. Dbałam o nią. – Nagle 
uprzytamniam sobie, że ona i o tym chyba nie wie, ale 
przecież many już nie ma. Kochała ją po wariacku, nosiła 
na rękach w czasie choroby. A mana mówiła: „Jaka ty je-
steś dobra, moja maleńka...”
– Maleńka, wiesz... – chcę jej powiedzieć, o mamie.
– Nie bierz mnie pod włos! Nie jestem twoim dzieckiem 
– przerywa mi ostro -Chociaż po wyglądzie sądząc, mo-
głabyś być moją matką. Czy to wyrzuty sumienia za cier-
pienia matki i brata tak ci zorały twarz?
Moja mała – mówię cicho – Zatrzymałaś się w momencie, 
kiedy ja Odeszłam jako człowiek, który sam postanowił 
decydować o swoim życiu. Waśnie. A ty stoisz, jak cień we 
mgle, i czekasz. Na co? 
– Żeby żyć inaczej!
– Doprawdy? I oczywiście wiesz jak? A ,oże sądzisz, że 
kiedy będziesz w moim wieku, twarz twoja pozostanie 
gładziutka, jak teraz? Zmarszczki powstają nie tylko z wy-
rzutów sumienia... – Niespodziewanie dla samej siebie 
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uśmiechem się i mówię: „A ja zresztą jeszcze wcale nieźle 
wyglądam...” 
Lecz ona nie zwraca uwagi na moje słowa.
– Jeśli on też jest tchórzem, to go rzucę! Potrafię znaleźć 
takiego, który będzie ze mną i z mamą, i z moim kalekim 
bratam – i zechce przeciwstawić się otoczeniu.
– Taka jesteś pewna siebie?

Spogląda na mnie z ironicznym pobłażaniem i mówi: 
„Urodzę dziecko...”. Uśmiecha się podejrzliwie i pyta: „Czy 
ty dałaś życie dziecku?”
– Co za określenie! „Dałaś życie”... Nie, nie rodziłam, bo 
tak postanowiłam. Uwierzysz w to, czy nie – mogłam, ale 
nie chciałam rodzić.
Wierzę! Bo jesteś tchórzem. Bałaś się odpowiedzialności.
– Co ty w ogóle o mnie wiesz, ty smarkulo? Kazałabyś mu 
wybierać? A ja właśnie niczego więcej od niego nie chcia-
łam! To, co przeżyliśmy w ciągu ostatnich miesięcy przed 
moim wyjazdem, to było coś, co... To mi wystarczyło! 
Trwało prawie rok... Właśnie, byłam tylko o rok starsza 
od ciebie – wiem – to zaraz po podjęciu decyzji o wyjeź-
dzie ścięłam ten koński ogon. Ostrzygłam się krótko i on 
to bardzo lubił... – Patrzę przez chwilę przed siebie, nie 
widząc jej, a kiedy znów na nią spoglądam, dostrzegam 
w jej oczach zazdrość!
– Słuchaj – zaczynam, ale nic więcej nie mówię. Co ona 
w ogóle o nim wie? Tak mało go znała. Ona nie widzia-
ła jego spuchniętej twarzy... Bo bójce z typem, który za-
chciał się wobec mnie po chamsku, gdy sprzedawałam 
meble przez wyjazdem.
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Rozglądam się wokoło. Wydaje mi się, że powinnam 
wreszcie dostrzec u wylotu ulicy okrągły plac i pomnik... 
Nagle słyszę dziwny, dawno zapomniany, lecz znajomy 
dźwięk. Jeden z domów ma przymkniętą drewnianą bra-
mę, która porusza się na luźnych zawiasach i skrzypi...
– Nasza brama też tak skrzypiała, pamiętasz? Gdy wraca-
liśmy późno i chcieliśmy jeszcze trochę postać w środku, 
podtrzymywałam ją nogą...
Lecz nie słyszę odpowiedzi.

Dwa szeregi szarych domów w pustce długiej ulicy, zwę-
żają się w kierunku niewidzialnego placu. Idę, ale nie po-
suwam się naprzód.

Wiosna 1985
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Sen na cztery ręce
Renata Jabłońska 

Ostrzeżenie 

Autobus wlókł się niemiłosiernie.
Była już bardzo zmęczona, gdy wysiadła wreszcie na swo-
im przystanku. Zapadał wieczór.
Latarnia przed domem nie paliła się i wejście do sieni zia-
ło wilgotna ciemnością. Odnalazła guzik kontaktu i ode-
tchnęła z ulgą, gdy mdłe światło oprószyło kamienne 
schody i świeżo polakiertwane szare ściany i poręcz.

Na półpiętrze zatrzymała się, by odpocząć i spojrzała 
w kąt, gdzie stała zawsze wiekowa donica z filodendro-
nem.
W pierwszej chwili nie mogła się zorientować, czy widzi 
jakiś porzucony, zesztywniały ze starości i brudu szynel, 
czy też zgiętego ku ziemi starca. Zlękła się, że zgaśnie 
światło, gdyż żarówka zamrugała podejrzanie. Ale nie – 
zrobiło się nawet jaśniej – i ujrzała, że starzec wyprosto-
wał się.

Patrzył na nią wyblakłymi niebieskimi oczami spod krza-
czastych siwych brwi. 
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Szynel sięgał podłogi. 
Starzec postąpił krok naprzód. 
Cofnęła się odruchowo.
Wówczas zaśmiał się nie otwierając ust, tylko jego spicza-
sta broda podrygiwała w takt cichego, suchego chichotu.

Po chwili cofnął się,wyciągnął przed siebie ręce i kościstą 
prawa dłonią wskazał schody, jakby nakazując jej wspinać 
się dalej.
Bała się poruszyć, lecz nie śmiała ślę sprzeciwić i bokiem, 
żeby nie tracić go z oczu, posuwała się w stronę następ-
nego półpiętra.

Gdy stanęła na pierwszym stopniu, starzec znowu zachi-
chotał. 
Przeraziła się i nie oglądając się więcej wbiegła na drugie 
piętro. 
W tym momencie zgasło światło.
Zamarła na chwilę, opierając się o drzwi swego mieszka-
nia. 
Gorączkowo szukała klucza w zapchanej torbie i nie mo-
gła znaleźć. Trzęsącą się ręką namacała kontakt i przywi-
tała światło jak ratunek. 

Starzec milczał. Nie widziała, czy stoi tam niżej, czy może 
skrada sie za nią bezgłośnie.
Znalazła klucz i zdołała go jakoś wsunąć do zamka.

Zatrzasnęła drzwi i założyła fartuch. 
Nasłuchiwała, lecz na schodach panowała cisza.
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Piła kawę i szykowała sobie kąpiel.
W łazience było jasno i woda w wannie pachniała zachęca-
jąco leśnym igliwiem, ale odczuwała dziwny strach przed 
rozebraniem się.
Wreszcie przemogła się. Nie leżała w wannie rozkoszując 
się, jak zwykle, długą kąpielą, tylko utyła się prędko i na-
ciągnęła nocną koszulę.
Zanim położyła się do łóżka nalała sobie następną fili-
żankę parującej kawy. Elektryczny grzejnik mruczał usy-
piająco.

Ucieczka i wspomnienie

Gdzieś daleko migotało czerwone światło, ale wokół niej 
panowała puszysta ciemność. 
Światło zbliżyło się, powiększyło i zmieliło na zielone. 
Słychać było wyraźnie szum morskich fal. 
Zrobiło się chłodno. Zapachniało jodem i solą.
Czy to zwykły jakiś pokój, blisko wybrzeża, czy też kabina 
okrętowa?

Równy kwadrat wielkości okna, fosforyzujący na całej po-
wierzchni, otoczony był grubą ramą z brązowego drzewa.
Po chwili okno przestało świecić, zmatowiało jak ekran, 
zrobiło się mleczno-białe, a potem przeźroczyste – i wów-
czas zobaczyła morze. 
Odczuła lekkie kołysanie i drżenie podłogi.
Szaro-zielone potężne fale wzbierały i przetaczały się, 
lecz nagle zamarły -spiętrzone i wstrzymane, lecz gotowe 
do straszliwego skoku.
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Cofnęła się, a wówczas okno znów zaświeciło fosforem, 
zakuło w oczy – schowało ocean. 
Chciała się rozejrzeć po pokoju, ale nie mogła dojrzeć 
ścian, ginących w mroku. 
Zobaczyła jednak wielki fotel, więc usiadła, zapadając się 
miękko.

Okno migotało zielono przez parę następnych minut, po 
czym zgasło i nabrało mlecznej bieli, jak przedtem.
Biel szarzała powoli i na tym tle pojawiła się postać kobie-
ty siedzącej-na krześle. 
Było to zdjęcie jej babki. 

– Powiększenie – pomyślała.
Nieruchoma postać zapatrzona przed siebie, z zamarłym 
na ustach półuśmiechem. 
Ręce złożone spokojnie na obciągniętych ciemną suknią 
kolanach, poruszyły się nagle,
uniosły z lekka i zadrżały. 
Pierścionki, zbyt luźne zapewne, zadźwięczały cichutko.
Poznała szczupłe dłonie matki i jej ulubiony pierścień 
z szafirem...
Chciała wstać i podbiec do tych rąk, ale fotel zacisnął wo-
kół niej swoje pluszowe
ramiona.

Było jej duszno, uniosła się z trudem i wyłączyła grzejnik. 
Ułożyła się na boku, z dłonią wsuniętą pod głowę. –
Nigdy nie mogła sobie przypomnieć jak wyglądały jej obie 
babki. –
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Miała pięć lat gdy je widziała po raz ostatni. –
Jedna, ta z albumu, Była szczupła, ciemnowłosa i ciemno-
oka, i bardzo surowo rządziła rodziną. Druga była pulchną 
okrągłolicą szatynką o jasnych oczach. –

„Babcia” – jakie miłe słowo.
Jedna zmarła z głodu, drugą zagazowali.

Wóz straży pożarnej przejechał ulicą wyjąc przeraźliwie 
i rzucając na szyby okien czerwone plamy. Przymknęła 
oczy.

Strach

Daleka muzyka, bębny.
Czarny parowóz sapał i poświstywał, koła wagonów stu-
kotały na szynach. 
Kłęby pary niosły zapach bezkresnych torów kolejowych. 
Okna pociągu nie były oświetlone.
Między migającymi wagonami prześwitywała szarość, 
coraz bardziej ciemniejąca. 
Niewyraźny krzyk potężniał z minuty na minutę.
Widmowo ciemny pociąg zniknął już, w oddali, ale poje-
dynczy wagon odczepił się, zwolnił i zatrzymał.

Wbrew własnej woli poszła w jego kierunku, odnalazła 
ciężkie drzwi i nacisnęła klamkę. 
W przedziale panowała ciemność.
Z trudem rozróżniła jaśniejszą nieco plamę okna. 
Słodkawy jakiś, niemiły zapach drażnił nozdrza...
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Zapaliła się mała, umieszczona pod sufitem żarówka, ław-
ki były drewniane, brudne.
Jedna miała kilka wypalonych papierosami plam i kilka 
nacięć na poręczy.
Podeszła, pochyliła się i zobaczyła nagle niemowlę. 
Wzięła je na ręce. Było bardzo ciężkie. 
Usiadła.

Żarówka zamigotała.
Spojrzała na niemowlę i krzyknęła. 
Olbrzymie mrówki pełzły po jego nagim ciele w kierunku 
nienaturalnie różowej twarzy. 
Zerwała wiszącą przy oknie naddartą roletę, owinęła nią 
niemowlę i położyła z powrotem na ławce. Cofając się 
otrzepywała suknię.

Gdy zdołała otworzyć ciężkie, żelazne drzwi wagonu, nie 
znalazła się na peronie kolejowym, lecz w innym prze-
dziale, podobnym do poprzedniego, ale zupełnie pozba-
wionym okien.
Na półce na walizki stał drewniany kuferek, a na nim pło-
nąca świeczka, umieszczona na samym brzegu.
W miejscu, gdzie powinno być okno, wisiał obraz przed-
stawiający starego mężczyznę. Jego siwe włosy lśniły 
niebieskawo. Biała koszula połyskiwała, jakby była pola-
kierowana, a w czarnym krawacie błyszczała brylantowa 
główka szpilki.
Świeca zamigotały. Jej gorące łzy kapały na ławkę, na któ-
rej leżał zesztywniały, stary szynel. Mężczyzna z portretu 
zmrużył oczy.
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Ręce, oparte o poręcze fotela, w którym siedział, uniosły 
się z lekka.
Były to ręce szkieletu. Spod ławki dochodziło ni to chro-
botanie ni to chichot.
Gdzieś daleko gwizdał parowóz.

Wspomnienie i przeczucie

Ostry dzwonek stojącego przy łóżku telefonu. Usłyszała 
znany głos.
– Jaki dziś dzień? – zapytała.
– Kiedy?
– Dobrze, po 9-ej, debrze. – Odłożyła ciążącą w dłoni słu-
chawkę.

– Piątek? – Wówczas też był piątek... Wysokie schody, a u 
Ich podnóża fontanny i posągi. I rzeka w oddali. I mała 
kawiarnia z trzema stolikami pod rozłożystym kaszta-
nem. A później krzyki, zamieszanie, ambulans...

Kawa, aromat dobrej kawy... 

Zapach mokrej ziemi.
Łukowate sklepienie domu w ogrodzie, otoczonym niewy-
sokim murem. 
Ścieżką ogrodu biegł ku bramie jasno-beżowy pies.
Zatrzymał się w połowie drogi, uniósł łeb i spojrzał prosto 
w bezchmurne niebo. 



53

Renata Jabłońska, Sen na cztery ręce

Czekała, spoglądając zza żelaznych prętów zamkniętej 
bramy. 
Pies zbliżał się, ale przed końcem ścieżki skierował się 
w bok i wskoczył nagle na mur.
Przyjrzała mu się, zdziwiona lekkością jego skoku i zoba-
czyła, że to właściwie duży kremowy kot. 
Jednak łapy i ogon były psie... 
Usłyszała nagle złośliwy chichot dochodzący z piwnic bu-
dynku. 
Zaczęła uciekać.

Bardzo wysokie, prawie czarne drzewa, zasłaniały hory-
zont.
Biegła przed siebie, a może została w miejscu, tylko drze-
wa przepływały koło niej coraz szybciej. Dygotała z zim-
na.
Chciała uciekać, wiedziała, że musi jechać gdzieś daleko, 
ale nie miała przy sobie pieniędzy na bilet...
Ujrzała nagle oświetlaną kabinę telefoniczną. –
Pozmyślała, że powinna natychmiast zatelefonować, wy-
tłumaczyć...
Pamiętała numer telefonu, ale cyfry były poprzestawiane 
i nie mogła ich w żaden
sposób uporządkować... –

Szklana kabina drgnęła i zaczęła opadać, jak winda. –
Na każdym mijanym piętrze błyszczały posadzki niezwy-
kle długich korytarzy. 
Chciała wysiąść, lecz winda nie zatrzymywała się. Coraz 
szybciej spadała w dół. Gdyby nie chwyciła wyciągniętych 
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ku niej z zewnątrz rąk, roztrzaskałaby się razem z windą 
i może nie usłyszałaby dźwięku dzwonka u drzwi.

X. 78
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Przeklęty teren
Tadeusz Maszewski 

Tadeusz Maszewski (1920–1978) był mieszkańcem Poznania przez 

niemal cale swoje życie, jednak nie pokochał tego miasta i jego 

mieszkańców. Do końca pozostał wiemy swojej miłości do Wilna, 

Wileńszczyzny, ludzi kresów wszelkich narodowości a wśród nich do 

przyjaciół z konspiracji i partyzantki. Latem 1939 roku, po zdaniu 

egzaminów maturalnych, wyjechał na kresy jako junak przed pod-

chorążówka. Wrócił pod koniec 1945 r. z sowieckiego zesłania pod 

Kaługą, gdzie trafił jako partyzant Armii Krajowej. Publikowane 

fragmenty pochodzą z drugiej części wspomnień napisanych w for-

mie powieści-pamiętnika w latach sześćdziesiątych. Autor wspo-

mnień skrywa się pod postacią Jerzego Łubniakiego.

Podogonie leżało przy linii kolejowej. W majątku kwate-
rowało wojsko. Wehrmacht ochraniał kilkumetrowy od-
cinek toru i pobliską stację. Widok mundurów,ochrypły 
wrzask feldfebli, obrzydliwe, marsze wydmuchiwane na 
ustnych harmonijkach – cały tan kram butnej soldate-
ski obmierził Jerzemu pobyt u Zalewskich. Coraz częściej 
przemyśliwał o powrocie do Bożencinka, zwłaszcza od-
kąd nadeszła wieść o rozbiciu posterunku przez czerwoną 
partyzantkę i ucieczce policji i gminnych dygnitarzy.
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W miarę jak malała groźba represji dręczyć go zaczęły 
wyrzuty, uprzytomnił sobie, że samowolnie, nie uprze-
dzając komendę obwodu, opuścił teren działania, który 
po aresztowaniu Owczuka i jego wyjeździe został pozba-
wiany łączności z Poborem. Na dobrą sprawę wypadało 
wytłumaczyć się ze swego postępowania przed majorem. 
.Wiedział, że czeka go drwina i upokorzenie i dlatego co 
rano spychał zamiar wyjazdu do dnia następnego. Nie 
opuszczał prawie czterech ścian swego pokoju. Uczył się 
rosyjskiego.
Pewnego popołudnia dukaninę puszkinowskiego wiersza 
przerwało wejście młodego dziedzica. Miron Zalewski do-
tąd nie zakłócał spokoju gościai1widywali się nader rzad-
ko.
Słyszę i uszom nie wierzę! Uczy się pan rosyjskiego?... – 
spytał zdumiony.
– Cóż w tym dziwnego?

No nic. Można i tak. Mnie się jednak wydaje, że bardziej 
przydatna byłaby znajomość angielskiego, biorąc pod 
uwagę polityczną konfigurację jaka niewątpliwie ukształ-
tuje się po wojnie.
– Pozwoli pan, że zostanę przy swoich upodobaniach. 
A co się nam przydać może okaże niedaleka przyszłość.
– Myśli pan o partyzantach? Jeżeli o nich Idzie to może 
pan przerwać edukację. Na razie, dzięki ochranie wojska, 
z tej strony Podogoniu nie grozi inwazja. Ale mniejsza 
z tym. Ośmielam się niepokoić pana ponieważ przyjechał 
jakiś osobnik i pragnie zobaczyć się z panem.
– Gdzie, kto!?... – wykrzyknął Łubnicki.
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Kto nie wiem, czeka w hollu.
Kto bo jest i czego maże chcieć? nie mówił o co chodzi?...
Nic nie mówił. Próbowałem coś z niego wyciągnąć, ale on 
tylko natarczywie żądał aby pana sprowadzić.
– Chce nas pan opuszczać? – Tak i to natychmiast.
– Znów jakaś wsypa? – spytał z ukrywaną ironią Zalewski 
– Nie można tego odłożyć do jutra?
– Inaczej bym nie nastawał – .mruknął poirytowany Łub-
nicki. Zalewski rozłożył bezradnie ręce.
– Naprawdę nie wiem co zrobić. Stajnia pusta, a po robo-
cie żaden koń nie będzie zdolny do drogi. – Wyjedzie pan 
jutro...
– Powiedziałem, że nie mogą!
– No trudno... jak trzeba to trzeba! Weźmie pan Baśkę.
Baśkę!?... – zawołał zdumiony Łubnicki – Chce pan dać 
Baśką? Przecież ona nie nawykła chodzić w zaprzęgu.
Woziła kiedyś dyrektora sowchozu – powiezie i pana – 
odparł z rezygnacją Zalewski. – Tylko, panie Jurku, niech 
pan uważa. Ją tak łatwo ochwacić. Temu kto będzie od-
prowadzał niech pan przykaże aby jej nie zaganiał. Wyna-
grodzę mu, dobrze zapłacę. To dobry wierzchowiec. Cała 
moja radość w tych parszywych czasach.
Łubnicki uśmiechnął się kwaśno.
Dziękuję – mruknął – wyświadcza mi pan po raz drugi 
nieocenioną przysługę. Nie wiem czy i kiedy będę mógł 
się panu wywdzięczyć?
– Ach, to głupstwo. Jestem szczęśliwy ilekroć mam moż-
ność przysłużyć się naszej sprawie.
– Jakiej znów sprawie? – bąknął opryskliwie Łubnicki.



58

CzasKultury 9-10/1989

ładna, na poły kobiecą twarz Mirona rozjaśnił tajemniczy 
uśmiech.
– Naszej sprawie, panie Jurku, naszej!... – wyrecytował 
patetycznie. – Furmanka zaraz zajedzie przed dom Tro-
chę mi żal, że pan jedzie. Zawsze czuło się pod dachem 
obecność miłego i prawego człowieka. Proszę pamiętać!... 
nasz dom zawsze stoi dla pana otworem.
I mnie było niezmiernie miło. Długo zachowam w pamię-
ci, pobyt w Podogoniu– Nie władano tyło, czy Łubnicki 
kpi czy mówi serio,
Ukłony dla czcigodnej ramy! – dodał – zapewne wypo-
czywa, więc nie chcę jej przeszkadzać. – 
Wymienili jednako anemiczny i miękki uścisk. Nagle ni 
stąd ni zowąd Zalewskiemu zaperliły się oczy.
– Baśka... proszę oszczędzać Baśkę! – powiedział rzewnie.
Przesmycki znudzony przeglądaniem tygodników space-
rował po kokosowym chodniku.
Podwoda będzie? – rzucił ściągając gęste brwi. Jerzy ski-
nął głową.
To chwalić Bogal Obeszło się tez chryji. Taki szlagon je-
den z drugim prędzej żonę odda na noc niż konia.
Młody Zalewski jest nieżonaty.
Przesmycki zarechotał. – Innymi słowy nie miał wyboru. 
Udało się panu. To pański krewny?
– Nie, skąd, znajomy.
– Trochę mi przykro, że przerywam panu wizytę u zna-
jomego,
– I tak miałem już wyjeżdżać.
Racja, mówił pan o tym. No to kamień spada mi z serca. 
Łubnicki spojrzał na niego nieufnie.
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– Czy mogę wiedzieć, jak mnie pan tu znalazł? – spytał 
nieśmiało.
– Woale pana nie szukałem. Zawadziłem o Podogonie mi-
mochodem.
– To skąd pan wiedział, że tu jestem?
– Z natury jestem człowiekiem dociekliwym. A ponad-
to moim psim obowiązkiem jest wiedzieć jak najwięcej. 
I dlatego wiem również, że nie z przyjaźni do Zalewskiego
– I odwiedził pan jego dobra.
Łubnicki doznał wrażenia, jakby został zdzielony w poty-
licę. Opuścił oczy. Przesmycki poklepał go po ramieniu, 
mówiąc dobrodusznie:
– Głowa do góry, młody człowieku! Każdy miewa chwi-
le słabości, każdy potyka się. A pan nawet postąpił dość 
roztropnie. Po aresztowaniu Owczuka wszystkiego się 
można było spodziewać. – Dobrze, że pan stamtąd znik-
nął, tylko przedtem należało powiadomić komendanturę, 
a potem zaszywać się w tym – tfu! co za cudaczna nazwa 
– Podogonie. Za to należy się panu reprymenda i taka na 
pewno pana nie minie. Major Powała to surowy zwierzch-
nik i wielki służbista. Prawdziwy żołnierz. I darzy zaufa-
niem tylko wojskowych – odezwał się Łubnicki, odzysku-
jąc rezon. – Nie lubi cywili, a zwłaszcza tych, którzy nie 
przeszli twardej koszarowej szkoły. Nie dowierza im. Jeśli 
o mnie idzie ze skruchą wyznaje, że nie myliło go prze-
czucie. Stchórzyłem...
– Nie przesadzajmy, nie przesadzajmy... Mówi pan takim 
głosem jakby obwiniano pana o zdradą główną. Powała 
też ma swoje dziwactwa. Tymczasem Skwara wyrażał się 
o panu w samych superlatywach. A to stary szef kompa-
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nii. Zna się na ludziach, wystraszył się pan, to i co z tego? 
Kto z nas się nie boi? Każdy żywy człowiek gdzieś, kiedyś 
i czegoś się lęka.
– Pan to na pewno niczego się nie boi! – zawołał Łubnicki 
z dziecinną naiwnością. Przesmycki uśmiechnął się.
– Tak pan sądzi? Nie, panie Jurku, tak nie jest. Nie był-
bym człowiekiem, gdybym się nie bał. lęka się każdy. Je-
den o siebie, inny o swoich bliskich, a jeszcze inny o utratę 
majątku, wolności, o zagładę swoich przyzwyczajeń, wie-
rzeń,stratę zdrowia. Kto kocha życie, ten się o nie obawia. 
Strach jest jeden. lęku się nie różnicuje i jeśli ktoś się cze-
goś boi to znaczy, że ukochał to co ludzkie,
że jest człowiekiem. A boi się tym więcej, im więcej na 
w sobie miłości życia. Tylko zwyrodnialcy pozbawiali mo-
ralności i’ poczucia piękna nie wiedzą co to strach, nie 
mają się o co lękać. No i jeszcze bohaterzy w powieściach 
pisanych ku pokrzepieniu serc. Rzecz w tym, panie Jurku, 
aby zdobyć się na odwagę z obawy przed dalszym, ale nie-
-równie większym niebezpieczeństwem. Strach jest mo-
torem wszystkich bohaterskich czynów olśniewających 
ludzi pozbawianych daru przewidywania, dla których 
najbliższe niebezpieczeństwo jest zawsze najgroźniejsze...
... ale my tu gadu, gadu – zakończył żartobliwie – a kobył-
ka u płotu.
Za bramę majątku wyjechali przeprowadzeni ponurym 
spojrzeniem wartownika. Zachodziło słońce. Na trakt 
zmierzali szeroką grobla, wysadzana wierzbami. Od sta-
wów niosło mułem i zapachem gnijących wodorostów. Ga-
laretowaty śluz przykrywał gęstym kożuchem powierzch-
nie wody. U wylotu na gościniec wózek spędził na skraj 
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nasypu czule splecioną parę. wychylone na boki kłonico 
nie zawadziły o mundur niemieckiego oficera. Osaczo-
ne pod przykryciem wysokiej czapy złe oczy uczepiły się 
przejeżdżających. Na trakcie Przesmycki mruknął:
– Tego bym uziemił z największą przyjemnością!
– Jej też by się coś nie coś przydało. Bezwstydna ścierka! – 
dorzucił Jerzy. Uwaga rozbawiła barczystego mężczyznę. 
Obrócił na towarzysza roześmianą twarz.
– Ho, ho, co z pana za purytanin! Niczym amerykań-
ski kwakler. Tylko panie Jurku, czy to każda słowiańska 
dziewczyna musi być zaraz Wandą co nie chciała Niemca? 
Przeżyjemy jakoś stratę narodowego dziewictwa. Trzeba 
przyznać,że szwabisko miało gust. I z przodu tego i z tyłu 
owszem, owszem... niczego sobie! Krasawica! ... Pan byś 
też jej nie odmówił, co? A w ogóle to pan już tego?...
– Nie mam piętnastu lat, proszę pana – obruszył się Łub-
nicki.
Zobaczymy, zobaczymy co z pana za kogut. O, ta droga 
– wskazał batem ślady kół wrzynających się między wy-
koszoną łąkę – zaprowadzi nas do pięknej panny. Rzepa – 
jak to się mówi. Warta grzechu i sam zgrzeszyć rada. Jest 
tam co prawią stróż dziewiczej cnoty, ale tego biorę na 
siebie. Tylko trzeba bojowo, tylko bojowo, bo noc krótka!
Zamierza pan nocować? wydawało mi się, że zależy panu 
na pośpiechu.
Zależało, teraz już nie zależy. Otoczenie szkopów nie wpły-
wa dodatnio na moje samopoczucie, wolałem być zdała od 
ich towarzystwa. Po prostu się bałem, panie Jurku.
Za tym laskiem – zmienił temat Przesmycki – będzie chu-
tor, a w nim – przymrużył oko – kobieta...
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Brzeźniak był młody, nieduży, wyrastający niewiele po-
nad głowę dorosłego człowieka. Blask słońca barwił na-
skórek drzew. Bliskość osady zwiastowało jazgotliwe uja-
danie kundla.
Przed chałupą urywały się ślady kół. Obok szopy, skleconej 
z nieobrzynanych tarcic, była cna jedynym budynkiem na 
polanie. Musiała być niedawno poddana ciesielskiej ob-
róbce, bo belki świeciły wyrazistym usłojeniem. Słomiane 
poszycie przykrywało tylko połowę więźby, podczas gdy 
druga polewa ukazywała nagi, nieobrosły szkielet.
Niewielki spłacheć piachu nie był zoleń wyżywić ni ludzi 
ni zwierząt. Wyszarpany z leśnych obsłon po większej 
części był porosły wysoką, pożółkłą trawą. Uparty las na 
urągowisko ludzkiej woli tu i ówdzie wystrzelał brzozą, 
świerkiem lub pędami jałowca, zaoraną rolę zabliźniał 
wrzosem. Zaledwie parę zagonów ziemniaczanej naci zie-
leniło się na bruzdach.
Na progu siedział stary człowiek w płóciennej koszuli 
i zgrzebnych portkach. Spod nogawic zwisały dwie ta-
siemki zabrudzone strupami zeschniętego błota, wycią-
gnął przed siebie stopy postrzępione w kościste palce, 
które rozczapierzał od czasu do czasu jakby chciał vypró-
bować sprawność powykręcanych stawów. Na widok fur-
manki odwrócił czerstwą, choć już prawie bezzębną twarz 
i huknął coś niewyraźnie w stronę drzwi.
Przesmycki zlazł z wozu i podszedł do mężczyzny. Przez 
chwilę rozmawiali przyciszonym głosem, a potem gospodarz 
uniósł się z progu z wyraźnym wysiłkiem. Weszli do chałupy.
Jerzy pozostawiany sam sobie ćmił papierosa za papie-
rosem. Czas sączył się monotonnie. Półmrok przytłumił 
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wątły blask przedzierający się przez konary. Psy ochrypły 
od nieprzytomnego jazgotu. Nawet kiedy już ciemność 
po brzegi wypełniła polanę nikt go nie przyzywał, nic 
nie zapowiadało obiecanych uciech. Wprawdzie na szybie 
wyżółconej naftowym światłem migała kobieca sylwetka 
to jednak smutek i wyzierający zewsząd niedostatek wy-
kluczały możliwość radosnej zabawy. Zresztą wcale jej nie 
pragnął. Po Bożencinku miał dość zabaw. Liczył tylko na 
dobrą szklankę samogonu, któraby uwolniła go od skrępo-
wania, jakie zawsze odczuwał w obecności Przesmyckiego 
i przywróciła równowagę po dość niezwykłych wydarze-
niach dnia. Pomimo głodu i chęci rozprostowania kości 
nie schodził z wozu obawiając się, że może to być nie na 
rękę towarzyszowi podróży, przeświadczony o doniosłości 
wszystkiego co ten czyni, niczym nie chciał pokrzyżować 
jego planów. Czekał przeto cierpliwie, zerkając ukradkiem 
w sień niewykończonego domu.
Wreszcie Przesmycki wyszedł w towarzystwie gospoda-
rza. Stary człowiek garbił się pod ciężarem jakiegoś pa-
kunku zawiniętego workiem i przewiązanego sznurem. 
Sprzed domu doleciał basowy głos.
Niech pan wejdzie do środka. Zaraz wracany!...
Dwaj mężczyźni uzbrojeni w łopaty zniknęli między drze-
wami.
„Jednak mi nie ufa” – pomyślał z żalem Łubnicki. Wygrze-
bał się ze słomy.
W izbie wcisnął się w ciemny kąt. Niebrzydką dziewczynę 
przywitał nieokreślonym pomrukiem. Przygięła głęboko 
kolano robiąc śmieszny, staroświecki dyg. Spod czarnych 
rzęs rzucała mu ciekawe spojrzenia. Daremnie czekała na 
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jakieś słowa. Siedział na ławie milczący i nachmurzony. 
Podeszła bliżej stołu. Na wydatny biust przerzuciła war-
kocze i skubiąc odruchowo ich końce powiedziała słodko:
– Możeby tak mleczka podjadłszy. Tylko co wydoiła karo-
wu. Jeszcze świeżynkie, ciepłe...
– Nie...
– Może później, jak wróci kolega? – uśmiechnęła się 
z wdziękiem.
– Dziękuję – burknął.
– Pewni mleka nie lubią. Tak może jajiczek podzaryć, a?

– Nic i nie będą jadł – warknął. Rumiana buzia przybrała 
zatroskany wyraz.
– U nas nic wiency nie znachodzi się – tylko ten chleb, jaj-
ka, mleko i trochu masła... dy jeszcze miód – powiedziała 
z rozpaczą.
– Przecież mówię! Nic nie chcę!
Machnęła niecierpliwie ręką. – Z mężczyznami tołku żad-
nego nie znajdziesz. Nie zważając na protesty, postawiła 
przed nim dzbanek mleka, chleb pokrojony w grube pajdy, 
ser w wilgotnej szmatce i nieco masła.
Proszę zakąsywać, proszę nie uważać – zachęcała robiąc 
wciąż ten śmieszny staromodny ukłon.
Jadł mlaskając językiem. Ona rozsiadła się naprzeciw nie-
go. Podpierając kułakiem zbyt szeroką szczękę, przyglą-
dała mu się z łobuzerską miną. wydęła ponętne, z lekka 
nabrzmiałe usta.
ładny masz pyszczek – powiedział.
Zachichotała radośnie, ale jednocześnie przykryła wargi 
przedramieniem.
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– Czego chachoczesz turkawko!? – mruknął zły na sie-
bie za głupi komplement. Uwaga zupełnie jej nie stropiła. 
Przeciwnie – pobudziła do jeszcze większej radości. Za-
nosiła się od śmiechu. Łzy nabiegły jej do oczu. Nie po-
magały szydercze spojrzenia, ani pogardliwe wzruszenie 
ramion, ani nawet wymowne postukiwanie palcem po 
czole. Ilekroć podniosła na niego załzawione źrenice, ty-
lekroć parskała nowym wybuchem radości.

Odruchowo przygładził czuprynę. Otrzepał ramiona. Ba-
dawczym wzrokiem przejrzał wyszarzałą kurtkę. Nie wi-
dząc nic podejrzanego mimowolnie sięgnął po lusterko. 
Dopiero po chwili zorientował się, że swoim zachowaniem 
dostąrcza najwięcej uciechy. Wtedy przybrał kamien-
ny wyraz twarzy i z najwyższą ignorancją zaczął dłubać 
w nosie. Był to środek najbardziej skuteczny. Przytłumiła 
wesołość i coś jakby uczucie zawodu odbiło się na ładnej 
twarzy. Podniosła się ociężale z ławy. Zaciągając śpiewnie 
rzekła:
– Podjadłszy sobie trochu? Nie będzie jeść tak ubiorę.
Dziękuję – odparł nieco uprzejmiej. – Najadłem się. Ale 
sprzątać chyba nie potrzeba. Zaraz przyjdzie mój towa-
rzysz, może też coś zje.
Oho!... on jeszcze nie zaraz tu Lendzie. Może na ranku, 
a może późni, kto go wie?...
Oświadczył, że zaraz wraca.
– Pan Meluś wiele co mówi, a ja swoje wiem. Jak poszli 
z dziadźku w las, tak nie skoro tu bendzi.
Uznał, że nie warto dyskutować z przygłupią dzierlatką. 
Zabrał się ponownie do eksploatacji nosa. Nie zwracał na 
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nią uwagi, pomimo że pod tyle jakim pozorem przesuwa-
ła się obok niego. To mokrą ścierką długo i skrupulatnie 
wycierała stół, to nieheblowaną powierzchnię zaścielała 
ręcznikiem starannie wygładzając brzegi. Potem skropi-
ła obficie posadzkę i brzozową miotłą rozrabiała zajadle 
w wodzie kurz. Najwięcej jednak uwagi poświeciła nafto-
wej lampie, której knot to wyciągała, to znów obniżała, 
wciąż niezadowolona z blasku, jaki rozsiewał po izbie.
– Filuje i filuje – jak durna jaka!... mruczała.
Przewieszona przez stół tak długo manipulowała przy za-
krętce aż szkło pokryło, się czarnym nalotem sadzy i po 
którejś tam z kolejnych próbie pękło z suchym trzaskiem. 
Zaklęła szpetnie. Zdmuchnęła płomień. Wokół rozniósł 
się nieprzyjemny swąd.
– Może u was jest zapałki, a to lampa chaj ją chalera potu-
chła – usłyszał w ciemiości.
Wyjął pudełko i nie odzywając się potrząsnął w powie-
trzu. Podeszła do ławy. Ujął ją za przegub i nie puszczał 
mimo, że usiłowała uwolnić się z uścisku. Siadaj – powie-
dział krótko. Przysiadając zachichotała. Potem szepnęła. 
Tak nie można, nie wypada. Tylko patrzeć jak przyjdą. 
Trzeba światło zapalić.
– Sama mówiłaś, że nie szybko wrócą.
– A czort wie, moży i nie wrócą... – mruknęła sadowiąc 
się wygodniej.
– Ten stary jegomość to twój ojciec?
– A gdzież tam. Dziadźka.
– Dziadek?...
– Nie dziadek a dziadźka – zapiszczała radośnie – Wij 
znaczy się...
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– A rodzice?
– Nie ma. Uwieśli gdzie to... – zrobiła nieokreślony ruch 
ręką.

Zapadło milczenie. W odruchu współczucia przyciągnął 
bliżej sierotę Ramieniem opasał wąskie plecy. Palce gła-
dziły jędrne piersi. Przyjmowała bez oporu wyrazy litości 
ufnie składając mu na karku głowę. Pachniała słońcem 
i rumiankowym aromatem świeżo mytych włosów. Zbie-
rał wargami ich chłodną wilgoć. Dłoń nie skąpiła pocie-
chy licznym wypukłościom młodego ciała, kiedy jednak 
począł zbierać w fałdy szorstką spódnicę, dziewczyna 
zwarła uda i odsunęła jego rękę. – O, co to to nie... Odchy-
lił się urażony.
To wasza chata? – spytał tłumiąc ziewanie.
Nasza i nie nasza. Tatka był gajowy i dla niego budowały 
przed samiuśką wojną-ną no nie kańczali.
– Za co ich wywieźli?
A któ ich tam wie? Mało to kogo wywieźli. Takie ichne 
widać prawo – odparła z determinacją.
Ponownie wziął ją w ramiona. Tym razem wygładzał tylko 
długie warkocze i tulił drobną dłoń. Naprawdę było mu jej 
serdecznie żal.
Ciszę przerwał jej na poły rozżadony, a na poły zagniewa-
ny głos.
Co bendziem tu tak siedzieć, tołku żadnego nie znajdując. 
Misi już późno, trzeba zapalić lampę.
Wręczył jej zapałki, a sam dźwigając się z ławy wyszedł na 
dziedziniec podrzucić koniowi wiązkę siana.
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Na polanie leżała ciemna noc. Bezskutecznie usiłował 
wyłowić z lasu jakieś odgłosy... Wszystko głuszył jazgot 
psów.
W izbie lampa wyposażana w nowe szkło paliła się ni-
kłym światłem. Na ławie leżał długi kożuch i tęgo nabita 
poduszka. Dziewczyna siedziała na niskim zydlu i roz-
garniała w piecu dogasające węgle. Próbował nawiązać 
rozmowę, ale odpowiadała niechętnie, półgębkiem, wy-
ciągnięty na kożuchu głowił się nad przyczyną jej dąsów. 
Przypomniał sobie Krystynę.I ona wyrażała się z przeką-
sem o jego czułostkowości. Z zamiarem podreperowania, 
reputacji uniósł się aby podejść do dziewczyny gdy w pro-
gu stanął Przesmycki. Za nim wszedł gospodarz.
wyłysiały, skręcony reumatyzmem starzec odstawił w kąt 
rydel. Na skrzynię rzucił pusty worek. Potem mamrocząc 
swoje nazwisko podał Jerzemu szorstką dłoń.
Przesmycki ukryty za plecami przygarbionego dziada da-
wał porozumiewawcze znaki, z których wynikało, że chce 
wiedzieć jak jego towarzysz spędził noc. Na ogorzałej 
twarzy igrał mu uśmiech. Nie mogąc niczego wywniosko-
wać z miny Jerzego zwrócił się wprost do dziewczyny:
– Jak ci się widzi Zośka mój kamrat? Wesoły, przyjazny?... 
miło było?...
– O bardzo!... jak na stypie – odrzekła.
Przesmycki machnął lekceważąco ręką, a potem powie-
dział do gospodarza: – No, stary, na nas czas. Odwalili-
śmy dzisiaj huk roboty, nie ma co gadać! A teraz w drogę. 
Dawaj tam co masz na ząb i już nas nie ma!
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– Kochanieńki, nie da rady, musicie nocować – oponował 
stary. Czego tam się szlaić po nocy. Zostań jeszcze,poga-
damy, a to i poznajomić się z tym panem nie było kiedy...
Innym razem, innym, mój Karolu. Mój czas drogi. Kole-
ga, zdaje się, nie zgorzej wypoczął – mówił Przesmycki 
z odcieniem złośliwości – a mnie, jak wiesz, dużo snu nie 
potrzeba. Przywykłszy – jak to się mówi – mało spać.
– Ha... tak trudno – rzekł stary – służba nie drużba, nic 
nie poradzisz, Zośka tapi pieczku! I...
– Daj spokój, nie trzeba – wtrącił Przesmycki – przetrąci-
my na stojąco. Starczy chleb i kubek mleka.

Zjedli pośpiesznie. W przedsionku stary szeptał coś jesz-
cze sekretnie Przesmyckiemu do ucha, co ten przyjmował 
poufnym poklepywaniem jego przygarbionych placów. 
Niebawem znaleźli się na trakcie.

Przesmycki skierował konia w jakąś polną drogę. Jechali 
zdała od wiosek i większych osiedli.
– Zapali pan?
– Łubnicki wyciągnął do niego blaszankę. Odmówił prze-
czącym ruchem głowy. Podał ognia. Potem zaczął mam-
rotać pod nosem:
– Ale z pana ciemięga, niech to kule biją! Ja tu panie dzie-
łu ciągam starego po lesie, strugam z siebie amatora noc-
nych spacerów, a on śpi jak suseł.
– Nie spałem.
– To coś pan robił – u licha!
– Nic...
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– W tym właśnie sęk, że nic. A za gruchanie z cudzoziem-
cem chciałeś pan palić polskie dziewice na stosie. Litować 
się przychodzi nad dolą polskich dziewczyn skazanych 
przy takich kogutkach na czystość. Była niedysponowa-
na?...
– Nie wiem.
– A ja mam wiedzieć? Trzeba było za nie obijać sobie łeb 
o pnie to bym panu powiedział coś nie coś ciekawszej hi-
storii. Pamiętaj aniele!..., dobry drwal każde drzewo rabie 
– nie wybiera. No, a teraz za chrześcijańską radę skręć mi 
fajkę.
Wydmuchał wygasły okurek z wiśniowego cybucha.
Ciągle sunęli bocznymi drogami. Przeważnie wśród łąk, 
rojstów, nieużytków porosłych chwastem, między wyli-
niałymi z roślinności piaszczystymi łachami, które roz-
rzedzały noc bielą pustkowia. Czasem tylko podchodzi-
ły ku drodze uprawne zagony. Czasem tylko na jałowym 
poletku warowała chałupka kryta omszałą słomą, parę 
Partacko skleconych bud, czasem jakaś spróchniała prze-
krzywiona stodoła. 
Przed jedną z takich zagród Przesmycki gwałtownie ścią-
gnął lejce. Klacz zaryła kopytami w piasek. 
Psiakrew i tu ich przyniosło! – syknął wskazując zabudo-
wania, od których szedł nikły płomień światła.
Partyzanci?... zapytał niespokojnie Łubnicki. 
A któżby? Powyrastali jak grzyby po deszczu. Tu jednak 
ich się nie spodziewałem.
Dlaczego, taka głusz?
Ale lasy liche, a po drugiej stronie puszcza. Tam już roi się 
od nich. Z tych okolic przełykali się do puszczy cichcem, 
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w pojedynkę. Większej grupie trudno przekroczyć przez 
pilnie strzeżone tory. Nie ma zresztą nad czym delibero-
wać, zaraz się przekazany – mruknął popędzając kania.
– A broń, pana pistolet?... szepnął Łubnicki.
– Prawda, zapomniałem – odparł Przesmycki, zsuwając 
rewolwer za pasek spodni. – Nie będą mnie chyba łasko-
tać po pępku.
– Kiedyś – dorzucił klepiąc się po brzuchu – przesiedzia-
łem tak w areszcie dwie doby. wątpię, żeby byli sprytniejsi 
od litewskiej policji. W każdym razie po pępku łechtać się 
nie dam.
– Może lepiej zawrócić?
Pytanie zostało bez odpowiedzi. Podcięta biczem klacz 
przetoczyła wózek wzdłuż opłotków. Psy omal nie pozry-
wały łańcuchów. Przyhamowali parę metrów za szczytem 
chałupy.
Zauważał pan kolaskę pod oknem? – zapytał Przesmycki 
– i jaki ognisty rumak tył do niej przywiązany. Jakiś ma-
gnat zatrzymał się tu na popas. Zajdziemy, może coś da 
się przekąsić przy takim gościu...
– A może to jednak czerwoni?
– Wątpię. Jednak chyba nie. Na ogół w tych rzeczach węch 
mnie nie zawodzi. Jerzy wygramolił się ze słomy i poczłapał 
na podwórze w pewnej odległości od ryzykanta. Na łomot 
do drzwi nikt nie odpowiadał. Otworzyły się z chrobotem 
za naciśnięciem zatyczki. Z mrocznej sieni weszli do nie-
wielkiej izby. Nisko zawieszony strop zdawał się napierać 
na glinianą polepę. Ściany obiegały nieheblowane ławy. 
Na zydlu pękata dzieża wydzielała zapach przekwaszane-
go ciasta, który mieszał się ze swądem smolnego łuczywa. 
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Płonąca szczapa zatknięta między belkowanie oświetlała 
zdziobaną przez komiki komodę, odrapany szaflik, ko-
łowrotek obmotany przędzą i prosty stół na krzyżakach 
zapaskudzany ochłapami słoniny i niedogryzionymi ka-
wałkami chleba. Dopiero po chwili dostrzegli na piecu, 
niemal tuż pod sufitem, starą kobietę. Nie speszona iskała 
wszy. Każdą złowioną sztukę rozgniatała między paznok-
ciami. Była chyba tak stara jak wszystko co ją otaczało – 
równie szara i zgrzybiała. Siwe włosy zaplecione w cienkie 
warkoczyki spadały na zgarbione plecy, z których nieomal 
bezpośrednio wyrastała mała, dygocąca głowa. Spod nie-
zaciągniętej, lepkiej od brudu koszuli wyglądała wyschła 
pierś. Musiała być podchmielona, gdyż coś w rodzaju pi-
jackiej czkawki wstrząsało od czasu do czasu mizernym 
ciałem. Przesmycki podszedł do pieca.
Nie odpowiedziała na powitanie, ale tylko, przyglądała nu 
się nieufnie spode łba.
– Nie dość to matko dnia na ten zbójecki proceder? – za-
pytał ironicznie.
Czaho?... – burknęła.
– W dnie mogłabyś wytłuc wszy. Przy słońcu lepiej widać.
– Kali spać nie dajuc.
– Łakome słodkiej krwi. A gospodarz to gdzie?
– O panoki! Jho użo dauno nima. Pamiorł. Ja tut sama 
śmierci dożywaju.
– Dzieci masz?
– Tolko adzin synok u menia, ale hetyj paszoł w horod 
paliejantom służyć.
I nie boisz się partyzantów? Uważaj, żeby ci za synalka nie 
zalali sadła za skórę.
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Czaho tut sie bać. Ja starają. Syn kazał szto tut partyzany 
nie prijduc. On wsio wiedaje, on sanyj starejszy, kamen-
dant.
– Pies go ogryzł! – burknął Przesmycki – Chcemy jeść. 
Złaź no matka. Zagrzej mleka i daj coś na ząb.
Wybałuszyła na niego zmętniała oczy i bez słowa zapu-
ściła za pazuchę sine palce.
– Ogłuchłaś wiedźmo! Jeść chcemy! – wrzasnął. 
– Ha?...
Zaraz cię koczerką ściągnę z pieca, to może ci się rozjaśni 
w mózgownicy. Żreć dawaj! a nie to sami poszukamy! – 
krzyczał na całą izbę.
– Dyć czuju-szto nie iraju czuwać. No u chacie niczaho 
nina. Bieda panek – wypluła przez bezzębne dziąsła.
Przesmycki na dobre rozdrażniony ściągnął, brwi.
– Uważaj stara skorupo, nie wyprowadzaj mnie z cierpli-
wości. Słoninę to kto tu żarł, kto zapychał chleb? Z kim 
żłopałaś wódkę? Synalka gościłaś, co? Gdzie on?...
Baba zapiszczała z uciechy jak szczur. Klasnęła w dłonie 
jakby usłyszała coś bardzo zabawnego.
A tak i nie ugadał. Nie syn to, a to chto drugoj harełka po-
stawił, sała nie zaleł. Popili zdorcwo,cnl... zdorowo.
– Gdzie on?
– Śpi... 
– Gdzie?
Papił harełka, zalazł u hunno s spić. Wy jeno nie tron-
cie. Majecie harełku tak jeszcze popijera, a nie majecie tak 
idzicie k czarciam! – warknęła.
– Wypchaj się suko! Zaraz poprosimy go do kompanii. 
Może nie pogardzi, może i nam co postawi?
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Starucha niby czapla wyciągnęła ze skulonych ramion ży-
lastą szyję i zabulgotała: ‘ 
– Isz go szałun! Hladzi kab ciebie hołoblu nie ugaścił. Oti 
wam dwaim dac radu. On sia wam zarokomendui kali jano 
nie znajeciel hol... hol... Klimuka nie znajecie jeszczol... .
Przesmycki przystanął w progu, a Jerzy podbiegł ku babie 
wymachując w powietrzu ramionami.
Kto, Klimuk?... Tu Klimuk?...
– Wot szczeonk? Ożo napugałsia – zarechotała stara.
Klimuk... Klimuk... płaczkewski wójt?... powtarzał Łub-
nicki z niedowierzaniem.
Ty jaho znajesz? Tak każy zrazu, szto wasz znakony – wy-
mamrotała dużo przyjaźniej .
Łuczywo dogasało nakłaniając ku ziemi purpurowa wę-
gle. Nie czekając aż starucha wyciągnie zza komina nową 
szczapę, Przesmycki wydobył z kieszeni latarkę. Na zwię-
dłą twarz puścił snop światła. Opędzając się od blasku 
przymrużyła powieki. Od progu doleciał suchy głos.
Dasz znać policji, żeby zabrała jego ścierwo. Powiesz, że 
to za Owczuka. Zapamiętaj dobrze – za Owczuka!...
Jerzemu mrowie przeszło przez plecy. Zaczął się trząść 
z zimna choć w izbie było gorąco i duszno. Spojrzał ku 
drzwiom. Zobaczył już tylko pustą wnękę prowadzącą 
do przedsionka, wypadł za Przesmyckim na dziedziniec. 
Wleciał na niego wytrącając mu z rąk blaszankę z ma-
chorką.
No, toś mnie ładnie urządził,bracie! – wykrzyknął 
Przesmycki. – Cały zapas poszedł w diabły.
Pan chce go zabić?
– Dlaczego ja? Pan go zastrzeli, młody człowieku.
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– Ja?...
– Szyję Jerzego opasło muskularne ramię i przycisnęło 
głowę do szorstkiej kurtki.
– Odwagi, odwagi chłopcze. Tego gada trzeba rozdeptać. 
Im szybciej, tym lepiej. Nie pierwszy to i nie ostatni.
Przesmycki pociągnął Jerzego za rękaw.
– Chodźmy...
– Przecież to samosąd. Tak nie można. Bez wyroku...
Śmierć Owczuka starczy za prawomocny wyrok.
Owczuk nie żyje?...
Nie żyje. Rozstrzelany w Poborzu.
Łubnicki oddychał głęboko. Jego wąska klatka piersiowa 
pracowała nierównomiernie, zasilana nerwowym odde-
chem.
– Pójdziemy... – powiedział wreszcie stłumionym głosem.
W dłoni poczuł chłód metalu. Żylasta ręka popchnęła go 
lekko ku stodole. Wchłonęła ich ciemność. Pachniało stę-
chlizną. Z latarki wytryska jaskrawa struga światła złocąc 
w powietrzu pył zastarzałego kurzu. Promień ślizgał się 
po kopcach siana, świdrował hałdy brunatnej koniczyny, 
musnął zapyloną młocarnię. Wreszcie wpił się w bezwład-
nie rozciągniętą bryłę ludzką. Cisze przerwał ledwie do-
słyszalny szept:
– Ten?...
Tak... Latarka zgasła. Przesmycki jeszcze bardziej stłumił 
głos.

– Odbezpieczcie... Na lewo pod kciukiem trzeba przesu-
nąć hebelek. Pokażcie... O tak!.dobrze... – Obudzimy hyc-
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la, niech wie za co zdycha. Poświećcie... Oddał Jerzemu 
latarkę.
Śpiącego oblał nowym strumieniem światła. Tym razem 
chlusnął prosto w oczy. Poruszył niemrawo powieka-
mi. Głowę pokrytą starganymi włosami odchylił na bok. 
A kiedy mimo to natrętny promień nie spełzał z obrzękłej 
twarzy,wydobył z ust basowy pomruk i wywrócił się na 
brzuch.
Przesmycki wolno podszedł do śpiącego. Kopnął go w bio-
dro. Potężne cielsko jęknęło głucho. Ociężale dźwignął 
się najpierw zad, a potem reszta tułowia na rękach wy-
grzebała się z siana. Z grzbietu pospadały suche badyle. 
Rozespane oblicze wykręcił do tyłu. Oślepiony przysłonił 
oczy.
Wy tut czaho?... wycharczał z trudem utrzymając równo-
wagę. – ... patuszy heto hauno, nie świeci w oczy! – wrza-
snął.
Zaraz ci jaśniej poświeciny draniu! – krzyknął Przesmyc-
ki.
Wy chto takije? – zawołał grubas i potykając się wsunął 
nogę do przodu.
– Stój, bo strzelam!... – krzyknął histerycznie Łubnicki.
Kliiruk dostrzegł błysk lufy. Obrzękła twarz stężała 
w przerażeniu. Rysy ściął strach. Wytrzeźwiał.
Panowie o co chodzi?... To jakaś pomyłka... panowie!... ja 
w niczym nie winowat, panowie! O co chodzi, panowie 
mamrotał kłapiąc szczękami.
o niejakiego Owczuka, najmilszy!... powiedział donośnym 
głosem Przesmycki.
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Pod opasłym chłopem ugięły się nogi. Z gardła wydziera-
ły mu się strzępy bezładnych wyrazów. Chciał coś tłuma-
czyć, coś rzec, o coś żebrać. Nie mógł. Rzęził nieartykuło-
wanymi dźwiękami. Szczękał zębami. Usta wykrzywił 
bolesny grymas. Szlochał. Potem nagle wyrzucił do przo-
du ręce i padł na kolana.
Nie... nie... – wykrztusił wreszcie – nie zabijajcie! litości!... 
O Jezu Chryste, litości!... dzieci, dzieci, moje dzieci...Łub-
nickiemu nerwy odmówiły posłuszeństwa. Poddanie jak 
i płaczkowski wójt nie mógł opanować rozdygotanych 
mięśni. Drgały mu ręce. Ledwie mógł utrzymać latarkę, 
która rozsiewała blask po przeciwnej ścianie.
Co wyprawiasz gówniarzu!! – ryknął Przesmycki i skuł 
mu nadgarstki mocnym uchwytem.
Nie zdając sobie sprawy z tego co robi Jerzy nacisnął spust. 
Potem jeszcze raz, jeszcze raz, i jeszcze raz. Kilka kul 
utkwiło w spróchniałych deskach stodoły. A kiedy iglica 
sucho uderzyła w próżnię pociemniało mu w oczach.
Od chwili opuszczenia zagrody nie wymienili z sobą 
ani jednego słowa. Dopiero gdy już zupełnie pojaśniało 
Przesmycki zatrzymał wózek obok niedużego zagajnika 
i rzekł:
Za tym laskiem będzie skrzyżowanie i tam się rozstanie-
my. Zanim jednak pozbędzie się pan kłopotliwego towa-
rzysza pragnę się po bożemu podzielić łupem, no i poże-
gnać.
Siedli w rowie. Baśka, ulubienica podogońskiego dziedzi-
ca, wyciągając z chomąta szyję usiłowała uszczypnąć nie-
co trawy.
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Między siebie postawili drewniany kuferek, taki z jakim 
wieśniaczki od wielu pokoleń wyprawiały w rekruty sy-
nów i mężów. Kamieniem podjętym z pryzmy rozbili 
kłódkę. Pod Wekiem leżały zawiniątka z szarego płótna. 
Była w nich żywność: solona słonina, kawał wędzone-
go boczku, masło, biały ser, trochę suchych wędlin. Pod 
żywnością dogrzebali się bielizny, a po jej odrzuceniu zo-
baczyli, że dno wyściełają pakiety okupacyjnych marek. 
Ciasno poupychane do jednego boku przyciskały pudełko 
po cygarach. Przesmycki wydłubał je palcami. Po brzegi 
było zasypane złotymi renetami, przeważnie carskimi 
rublami, ale były też dolary. Barwami słonecznego wid-
ma mieniło się parę brylantów, gdzieniegdzie krwawił ru-
bin. Znalazł się jakiś zegarek, jakaś branzoletka, broszka, 
a nawet zwykły srebny łańcuszek.
Aż cuchnie żydowską krzywdą – rzekł Przesmycki zamy-
kając wieko. – Odda pan ten cały kram komendanturze.
wywracając skrzynkę do góry dnem,dodał:
Zobaczymy czy jeszcze czego nie przyniosła nam scheda 
po nieboszczyku.
Wraz z pakietami banknotów wypadł ceratowy portfel, 
a z niego rozmaitej wielkości zdjęcia, Łubnicki zauważył, 
że były to przeważnie zdjęcia najbliższej rodziny – żony, 
córki i syna, robione w różnym czasie i w różnych okolicz-
nościach. Upamiętniały dzień ślubu, chrzcin, komunii. 
Jerzy przypomniał sobie, że żona wójta była katoliczką. 
Spoglądała teraz na niego z partacko wykonanych odbi-
tek oczyma człowieka chorego na tarczycę. Podobne oczy 
miał syn, niski, chuderlawy chłopak. Córka natomiast 
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wzięła po ojcu wyraziste, grube, bez mała męskie rysy. 
Nie była ładna, a mimo to miała coś ujmującego w twarzy.
Oprócz fotografii z ceratowej koperty wyleciała kartka 
zeszytowego papieru. Napisana była po polsku równymi, 
zaokrąglonymi literami. Córka przepojona troską i nie-
pokojem przynaglała ojca do przyjazdu, ostrzegała przed 
partyzantami, obiecywała czułe pieszczoty, przyrzekała 
miłość, przepraszała za jakąś przykrość, która nigdy się 
już nie powtórzy. Na zakończenie prosiła, aby przed wy-
jazdem w dobre ręce oddał kota. Od daty napisania listu 
minęło zaledwie parę dni. Wysyłany był z Poborza.
Wiatr szeleścił igliwiem sosen, buszował w zaroślach, wy-
miatał pożółkłe zeschnięte liście. Po szosie roznosił pył.
Taki pijak, a wódki nie zabrał – z goryczą powiedział Jerzy 
nie wypuszczając z dłoni kartki.
Przesmycki wyrwał mu ją energicznie, zmiął i rzucił 
w krzaki.
Nie można się rozklejać. A wódkę zabrał, tylko zdążył wy-
doić z tą starą ropuchą. Miał nosa hycel, wypił w samą 
porę, nic nie darował.
– Czy to było konieczne? – szepnął Łubnicki, wpatruje się 
w twarz towarzysza. Po przeżytej nocy twarz ta stała się 
wymięta, czoło poryte w zmarszczki, a oczy Przesmyc-
kiego straciły swój zwykły żywy blask. Odparł bezradnie 
wzruszając ramionami:
– Nie wiem. Przedtem wiedziałem, że to było koniecz-
ne, ale teraz nie wiem. Teraz w blasku dnia wszystko to 
wygląda inaczej niż w nocy. Ludzie nie powinni działać 
w nocy. Noc to piorą wzruszeń, namiętności, a często 
i zbrodni. Ale to nie była zbrodnia, panie Jurku, na pewno 
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nie... Zresztą zawsze ten, który zabija musi być przygoto-
wany, że nie znajdzie odpowiedzi na pytanie, które pan 
przed chwilą postawił.
Na szosie zaturkotała furmanka. Między drabinkami leżał 
pijany chłop. Na zewnątrz, oscylując wokół szprych,prze-
wieszała się żylasta ręka. Szkapa zwiesiwszy łeb wlokła 
się noga za nogą. Jerzy rzucił w nią kamieniem. Poderwa-
ła się do galopu. Załomotały deski od uderzeń mużyckiej 
potylicy. Wieśniak przetarł oczy i rozglądał się półprzy-
tomnie wokół siebie. Nie znajdując nic osobliwego zaklął 
szpetnie przyciągnął lejce.
Ten przyjemniej od nas spędził noc – odezwał się Łubnic-
ki,wskazując na furmankę.
A co ma lepszego do roboty. Przygląda się jak inni roz-
walają sobie łby o jego marne zagony i pije. Nie rozumie 
historycznych racji i dlatego woli pławić się w samogonie 
jak w krwi bliźnich. Wypraktykował, że prawo jest zawsze 
po stronie silniejszego, więc czeka na zwycięzce. Kto wy-
gra temu odda w pacht siebie i swoją nędzę.
– Zwycięstwo musi być nasze! – zawołał patetycznie Je-
rzy.
– Daj Boże! – mruknął Przesmycki. – Na razie nie my 
zdobywamy teren, nie nasze karabiny wymiatają z niego 
hitlerowskie śmiecie. Na wsi już prawie nic nie mamy do 
powiedzenia. I nie ma się czego dziwić. Postawiliśmy na 
strupieszałych ziemian, niedogryzków sanacyjnej admi-
nistracji, fagasów, na kilku niedowarzanych młokosów, to 
i musieliśmy przegrać.
Łubnicki poczerwieniał. Chciał coś rzec, ale brakło mu 
słów. Przesmycki zauważył jego zmieszanie.
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– Nie chciałem panu wyrządzać przykrości. O ile pamię-
tam, to kiedyś w Bożencinku pan również nie wyrażał za-
chwytu dla współpracy z niektórymi warstwami naszego 
społeczeństwa. Ja ich broniłem. Od tego czasu wiele się 
zmieniło, choć to dopiero parę miesięcy. Jednak,jak się 
okazuje,wystarczająco dużo, aby zrozumieć, że nie wy-
starczy nam chyba sił na holowanie białoruskiej barki ob-
ciążonej poczuciem krzywdy i wiekowej nędzy.
– Nie odrobimy przecież teraz, w czasie wojny, błędów ca-
łych pokoleń. Co więc robić?...
– Puścić linę... puścić, abyśmy nie dostali ryptury od nad-
miaru wysiłku.
– I pan to mówi, pani... – wołał z goryczą Łubnicki. – To 
po cóż pan na każdym kroku ryzykuje życiem?
– Atawistyczne skłonności, dobrodzieju. Jakby nie było 
jestem Polakiem.
– Jakiż wobec tego sens ma cała pańska działalność?... 
cała nasza konspiracja? W imię czego pan walczy, w imię 
czego pan zabija?...
– Aby mie nie zabito, aby się nie dać wyrżnąć, żeby prze-
trwać! Przetrwać – to nasza politycznie uzasadniona de-
wizą na tych terenach.
Zapadło milczenie. Jerzy bezwiednie obgryzał paznokcie.
– Ma pan już jakieś określone plany na przyszłość? – ode-
zwał się po chwili Przesmycki.
Komendantura zadecyduje o moim losie. Każą do Bożen-
cinka, wrócę do Bożencinka. Skierują gdzie indziej, pójdę 
gdzie indziej.
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– Wyobrażam sobie, ile pan narobi kłopotu swoim zdy-
scyplinowaniem. Nie bardzo tam lubią sobie zaprzątać 
głowę takimi detalami.
– Jakoś tam będzie.
– Życzę powodzenia. Gdyby były jednak jakieś trudności, 
niech pan wali na Nieśwież. To bardzo przyjemne miasto. 
Dużo naszych, bardzo dużo naszych. Na Kilińskiego pod 
czwartym mieszka niejaki Dziurowicz, Jan Dziurowicz, 
porządny chłop. Chętnie panu pomoże.
– A teraz – dodał Przesmycki – przyjdzie nam się rozstać. 
Może się jeszcze spotkany. Proszę nie mieć do mnie żalu 
o to co powiedziałem. No i o to do czego pana zmusiłem 
tej nocy. Chyba to jednak było konieczne. Na pewno było 
konieczne!
Na rozstaju zeskoczył z wozu. W kieszenie kurtki zapako-
wał zawiniątka z prowiantem. Wyciągając szeroką dłoń-
,rzekł krótko:
– Czołem kolego!
Jerzy nie wypuszczał jego ręki. Zaciskał palce i pokonując 
jąkanie wydukał:
– Ale walczyć jeszcze będziemy, prawda?... jak oni? Nie 
darmo gromadzimy broń. Nie bez racji zakopywał pan ją 
tam w lesie z tym starym człowiekiem.
Przesmycki parsknął śmiechem.
To nie była broń, mój złoty, a bezużyteczna, bezwarto-
ściowa, nikomu nie potrzebna bibuła. Wypadało ją znisz-
czyć, aby dla głupstwa nie narażać starego. Z drugiej 
strony nie chciałem odzierać go ze złudzeń. Musiałem 
go utrzymywać w przekonaniu, że pilnując zbutwiałych 
ulotek wykonywał ważne zadanie, że godnie przysłużył 
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się ojczyźnie. Zamiast spalić makulaturę trzeba było coś 
wykroić z dreszczykiem konspiracyjnej emocji. Ludziom 
trzeba stwrzać mity, mój drogi, jeśli nie daje im się kon-
kretów.
Jerzy zwolnił uścisk dłoni.
Przed zakrętem obrócił się za siebie. Przesmycki wracał 
dopiero co przebytym szlakiem. Sprężystym krokiem 
szedł środkiem gościńca. Drogę wytyczał mu cień, jaki 
padał od krzyża, Łubnicki przeniósł wzrok na symbol wia-
ry, który szczerniały przez deszcze rozczapierzył ramiona 
i powtórzył z goryczą:
– Ludziom trzeba stwarzać mity,..
Przed miastem, dla zachowania ostrożności, skręcił w jed-
ną z bocznych dróg, któ-ra między budynkami przed-
mieścia urastała do rzędu ulicy. Do śródmieścia wjechał 
w samo południe. Upał był niemiłosierny. Ludzie snuli 
się sennie i ociężale. Na betonowe chodniki wylewała się 
gorąca lawa słońca. Niejeden bosonogi mieszkaniec wolał 
kroczyć porosłym trawą rynsztokiem niż parzyć stopy na 
betonie. Pod ścianami, ocieniony wykrawęk chodnika ob-
jęli prawie w wyłączne władanie niemieccy żołnierze. Mo-
notonie mundurów rzadko rwała biała koszula lub barwna 
plama sukni, przyciągająca ku sobie pożądliwe spojrzenia 
żołdaków.
Po nieprzespanej nocy upał dawał się Łubnickiemu szcze-
gólnie we znaki. Czuł się rozbity, obolały. Oczy piekły, 
jak zaprószone opiłkami żelaza. Głowa leciała na piersi. 
Ogarniała senność.
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Wygłodniała, powłócząca nogami klacz, duma podogoń-
skiego dziedzica, upodobniła się do pospolitej chłopskiej 
chabety.
Łubnicki ożywił się dopiero na widok drewnianego, parte-
rowego domku. Przejeżdżając mino walczył zaciekle z po-
kusą wypoczynku, jaką wabiły przymknięte okiennice. 
Zwycięsko minął dom Porzyckich. 
Ale już paręset metrów dalej przyhamował przed szyldem 
głoszącym, że Seweryn Porzycki ma na zbyt towary krót-
kie, galanterię tudzież artykuły mieszane.
Krystynę zastał za ladą. Siedziała zatopiona w lekturze. 
Misiała być nader interesująca skoro skrzyp drzwi nie 
oderwał jej oczu od książki.
Przecież nie w. Mickiewiczu rozczytujesz się tak namięt-
nie? – zawołał.
Jerzy!... – krzyknęła. – Skąd się tu wziąłeś? Z Podogonia – 
odparł. Wyciągnął do niej ręce. – Kochana...
Wybiegła zza kontuaru i złożyła mu na szyi ramiona, Kie-
dy oderwał wargi od warg pokrytych szminką zakręciło 
mu się w głowie. Odruchowo oparł się o ladę.
Boże, jak ty wyglądasz! – wykrzyknęła zgarniając mu 
z czoła zlepiany potem kosmyk. – Wzrok mętny, suknia 
plugawa...
– Jednak faktycznie studiujesz Mickiewicza – uśmiechnął 
się, odzyskując wyrazisty obraz jej postaci. 
– Dla ciebie, mój romantyku. Obiecałem ci przecież. Nie 
pamiętasz?
– Jakże zdałbym nie pamiętać? Ponownie wyciągnął dłu-
gie ramiona.
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– Już dość. Nie można. Każdej chwili może ktoś wejść. 
Powiedz mi lepiej gdzieś się tak urządził? Wyglądasz jak 
z krzyża zdjęty.
Zasępił się. Czoło pokryły głębokie bruzdy.
Przeżyłem parszywą noc. Koszmarną!... – odparł głucho.
Machinalnie spędziła, rój much wygrzewający się na na-
słonecznionej gablocie.
– Czemu tyle pijesz? Nie pij tyle. Szkoda twego zdrowie. 
Nie pij, proszę cię. Zrób to dla mnie – mówiła i unosząc 
brodę zajrzała mu tkliwie w oczy.
Było w nich tyle żalu, tyle niezrozumiałej goryczy, ża po-
śpiesznie cofnęła palce.
– Tyś chory Jerzy? – zaniepokoiła się. – źle się czujesz? 
Zaprzeczył ruchem głowy
– Na pewno coś ci dolega! Zaraz zamykam budę. Pójdzie-
my do domu; że też od razu nie spostrzegłam – gała jed-
na! Ale tak mnie zaskoczyłeś. No, zbieraj się! Iddziemy..
Zdjęła z gwoździa pęk kluczy, 
Dobra jesteś, Krzysiu, najlepsza. Ale mnie nic nie jest. 
Skonany jestem, to wszystko. Pójść z tobą też nie mogę. 
Mam ważną sprawę na mieście. Postaram się szybko zała-
twić. Przyjdę tu jeszcze.
Zniecierpliwiona machnęła ręką.
– Głupstwa pleciesz! Nigdzie’ cię nie puszczę. Swoje pilne 
sprawy załatwisz jutro. Teraz pójdziesz spać. Ledwie trzy-
masz się na nogach.
– Niczego bardziej nie pragnę, ale nie mogę. Wierz mi, nie 
mogę. Tej sprawy nie nogę odkładać do jutra.
Wzruszyła ramionami. Z nadąsaną miną wróciła za ladę.
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– Idź sobie, gdzie chcesz! Jeżeli moja prośba nic nie zna-
czy, ruszaj sobie dokąd ci się podoba. Jeżeli te twoje spra-
wy są ci milsze od mego towarzystwa, nie trzymam, jedź 
sobie, prosię... i możesz nie przychodzić!
Do drzwi szedł jak ślepiec. Ręce mu drżały,gdy szukał 
klamki. Jęknęły zawiasy.
Czekaj– ! – usłyszał już za progiem. Zawrócił.
– Nie przychodź tutaj – mówiła już spokojnym głosem – 
idź prosto do domu. Załatw szybko te ważne sprawy i wra-
caj. Dostaniesz aspirynę i pójdziesz do łóżka. Nie będziesz 
się przecież tłukł w takim stanie na wieś. Rodziców nie 
ma, możesz się nie krępować. Przyjdziesz?...
– Przyjdę.
Na ulicy jego samopoczucie poprawiło się już na tyle, 
że poprawiając uzdę poklepywał przyjaźnie pysk kobyły 
i mruczał:
– Głowa do góry, Baśka! Podsmażymy się jeszcze trochę 
a potem wypoczniemy. Dostaniesz siana, wody. Masz 
u mnie cztery wiadra zimnej jak lód. Będzie ci dobrze. 
Mnie też będzie dobrze. Może nawet lepiej niż tobie. Na 
pewno lepiej.
Przechodnie rzucali zdumione spojrzenia. Osobliwy wy-
dawał się ten młody człowiek składający wynurzenia do 
końskiego ucha. Nawet w tak upalny, parny dzień.
Przed wizytą u komendanta postanowił zajrzeć do sklepi-
ku za drewnianymi schodkami. Liczył, że uda mu się wy-
wąchać, jak przyjęta została jego przydługa nieobecność 
i samowolne zerwanie łączności. 
Sklep obywatela Burasla był na głucho zabity deskami. 
Oderwano nawet drewniane schody.
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Można było przypuszczać, że również i major zmienił sie-
dzibę lub, co gorsza, został aresztowany. W tym drugim 
wypadku mieszkanie zwierzchnika byłoby spalone. Z du-
szą na ramieniu kluczył bocznymi zaułkami miasta.
Na szczęście,w uliczce nie wypatrzył żywej duszy. Wysa-
dzona szpalerem kasztanów, z dwóch stron ujęta żywo-
płotem, aż dyszała skwarem południa. Zdawało się, że 
piasek nawierzchni przysypuje żarowisko węgli – taka 
biła od niego spiekota, tak skwierczał pod kopytami ko-
nia. W powietrzu unosiły się roje pszczół monotonnym 
brzęczeniem rozsiewając senność i znużenie.
Nieśmiałe pukanie nie przywołało nikogo do drzwi. Do-
piero energiczny łomot wyłuskał z sieni wysoką postać. 
Łysą czaszkę majora przykrywała jedwabna pończocha. 
Miał na sobie białą gimnastyczną koszulkę, niedostatecz-
nie osłaniającą włochatą pierś i płócienne spodnie uma-
zane pastą do podłóg.
– A... to pani – mruknął, wycierając o portki palce. Podał 
lepką dłoń.
Poczekajcie chwilę. Zaraz was poproszę. Łubnicki wyre-
cytował jednym tchem:
– Czy nie mógłbym wprowadzić konia? W wozie mam 
dość cenne rzeczy i boję się...
– Skarb pan przywiózł? – przerwał major – Co to takiego?
– Trochę pieniędzy i nieco kosztowności.
– Skąd to macie?
Odebraliśmy, to znaczy, że my z panem Przesmyckim...
Nie dokończył, bo z głębi domu doleciał niecierpliwy głos. 
Cienki głos wirował w powietrzu. – – Ignacy... Ignacy...



88

CzasKultury 9-10/1989

Komendant rozcierając w palcach kluski z czerwonej po-
mady, zerknął niespokojnie za siebie.
No to wprowadźcie ten wóz. Niech tylko koń nie połamie 
gałęzi. Dostałoby się nam za to od żony. – Za parę minut 
jestem do waszej dyspozycji.
W progu ukazała się gruba niewiasta. Okrągłe jak moneta 
oczy nie wróżyły nic dobrego. Z miejsca natarła na mał-
żonka.
Oszalałeś Ignacy! Gdzie cię znów poniosło? Ty nigdy nie 
skończymy tych porządków. W niedzielę goście, a tu bała-
gan nieziemski... – 
– Kochanie, nie denerwuj się – mitygował major – My tu 
omawiamy bardzo ważne sprawy.
– Ciągle ważne sprawy, byle się wykręcić od roboty.
– Ten pan z terenu, kiełku – wyjaśnił łagodnie.
– Z terenu... no, jak z terenu... – opanowała swoją bojo-
wość.
– Poczekajcie, zaraz się przebiorę.
Łysy komendant ruszył śladem małżonki. Coś jej tłuma-
czył ,rozkładając bezradnie ręce 
Łubnicki przeprowadził przez bramę furmankę. Wybie-
dzony koń pragnął jednak nie tylko chłodu. Skoro tylko 
znalazł się w pobliżu zarośli wtulił łeb w gałęzie łapczy-
wie obgryzając liście. Jerzy był zrozpaczony obżarstwem 
zwierzaka. Upływała minuta za minuta. Znudzony bez-
nadziejną walką z uporem bydlęcia skracał sobie czas lu-
stracją gospodarczego zaplecza posiadłości. Obok stajenki 
pełnej króliczego smrodu, pod okapnikiem wypenetrował 
podniszczone ruchomości jakiegoś sklepu. Zadziwiająco 
przypominały wyposażenie placówki pana Burasia.
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Porządny facet, zabezpieczył przynajmniej majątek – po-
chwalił głośno zwierzchnika. 
Jakoż niebawem surowy. ale troskliwy o byt podkomend-
nych, dowódca przywołał Łubnickiego przez okno. Aby 
dotrzeć przed oblicze komendanta musiał jak zwykle 
przejść przez myśliwski przedpokój, zawalony teraz nie-
zliczoną ilością tłumków, paczek, skrzyń i kartonów.
Za biurkiem tkwił mężczyzna niczym nie przypomina-
jący zaaferowanego żonkosia, przesiąkłego terpentyną 
i mdłym zapachem kurzu. Ale nie był to również ów suchy, 
nieodgadniony człowiek, którego Łubnicki dotąd oglądał 
wyłącznie przy blasku elektrycznego światła. Za biurkiem 
siedziało ucieleśnienie żołnierza i wodza. Kołnierzyk 
szarej kurtki opinał wyprostowany kark, na którym kró-
lowała rasowa głową. Orli nos, zacięte, wąskie usta, wy-
stające koście policzkowe upodabniały go do Rzymianina, 
a łysa czaszka nawet do Cezara – jeśli wierzyć, że zwy-
cięzca Brytanii również cierpiał na niedostatek owłosie-
nia. W każdym Bądź razie Łubnicki nic równie rzymskie-
go nie widział, o ile nie liczyć rzymskiej pieczeni, którą 
w zawiesistym sosie pałaszował swego czasu w wileńskiej 
garkuchni dla uchodźców. Nic dziwnego, że przed dębowe 
biurko podchodził tak onieśmielony.
– Pokażcie no te wasze skarby – rzucił major wskazując 
przwalającym ruchem fotel.
Gdy Łubnicki wydobywał ze skrzynki przesycone tłusz-
czem i zapachem wędzonego mięsa węzełki ,major pogar-
dliwie wydymał usta. Z odrazą odsunął woniejącą pirami-
dę na skraj stołu. Rozpogodził oblicze dopięto na widok 
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banknotów. Z każdego pakietu zrywał szpagat. – Bezwar-
tościowa śmiecie, same Osmarki! – mruknął.
... A nie! – dorzucił – Zwracam honor. Jest i trochę waluty.
Ze stosu wygrzebał parę dolarów i kilka długich szterlin-
gowych biletów.
– To wszystko?... – zapytał, Łubnicki podsunął pudełko 
od cygar.
Major uniósł wieczko. Rozszerzył powieki i tak nisko na-
kłonił się nad zawartością pudełka, że omal nie stuknął 
w blat stołu. Kiedy powrócił do pionowej pozycji musiał 
dołożyć wiele wysiłku, aby opanować podniecenie. Oczy 
jednak wciąż pałały blaskiem nie mniejszym od tego, jaki 
rzucały dwa duże brylanty , a palce przesiewały brzęczące 
monety.
– Zechce mnie pan poinformować skąd się to wzięło? – 
powiedział dość spokojnie.
Jerzy zbył pytanie milczeniem. Nie miał siły, aby powtór-
nie przeżywać cały koszmar minionej nocy. Miał tylko 
jedno pragnienie: wyjść i nie oglądać zachłanności tego 
człowieka. 
Major na odpowiedź nie nastawał. Jak wytrawny znawca 
wybierał poszczególne klejnoty i obracał w palcach. Cza-
sem cmokał z zadowoleniem.
– Co pan zamierza z tym zrobić? – wykrztusił z siebie Łub-
nicki. W ustach majora błysnął nieprzyjaźnie złoty ząb.
Czy wy się czasem nie zapominacie, przyjacielu!... – wy-
skandował groźnie, a potem dorzucił:
– Wspominaliście coś o Przesmyckim. To od niego ten 
cały kram?
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– Pan Przesmycki polecił przekazać panu wszystko, co 
pozostało po Płaczkowskim wójcie. Zabiliśmy go tej nocy.
– Zabiliście?... tego szpicla? Nareszcie...
W tym, momencie nie weszła, a runęła do pokoju przysa-
dzista kobieta.
Zabierajcie mi natychmiast to bydlę! Czyście oszaleli, 
wpuszczać konia do ogrodu!? Ignacy! Połamała bez, stra-
towała kwiaty. Tyś chyba nieprzytomny, Ignacy!?...
Major uniósł się w fotelu i wspierając się dłońmi na biurku 
zwrócił się do małżonki tonem spokojnym, ale stanow-
czym:
– Prosiłem cię Ludko, by nam nie przeszkadzać. 
Oniemiała. Przez chwilę nie mogła wydobyć głosu. Potem 
coś zabulgotało w krótkiej szyi, ale były to nieartykuło-
wane dźwięki. Ruchem ręki wskazał kosztowności.
Bądź łaskawa to zabrać. Na razie schowaj do szafy między 
bieliznę. Oniemiała po raz drugi. Długo stała jak wrośnię-
ta w ziemię, zanim wyciągając drżące ręce zbliżyła się do 
stołu. Major nasadzi! jej na palec okazały pierścień. Nie 
bez poczucia wyższości przyglądał się oszołomieniu po-
łowicy. Nie oponował gdy potem jeszcze rubin nabiła na 
jeden z pulchnych palców.
Toż to bogactwo! – wykrztusiła wreszcie,nie przestając 
oscylować dłonią przed rozognionymi źrenicami.
Oto rezultaty naszej roboty, Kiciku -. rzekł dumnie – Zli-
kwidowaliśmy niebezpiecznego szpicla. Jakże on się na-
zywał, kolego?
Klinuk – burknął Łubnicki.
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O, właśnie Klinuik. Ten drań dawno powinien gryźć zie-
mię. Były nawet odpowiednie rozkazy do rejonowych ko-
mendantów aby go zlikwidować. Ale nawaliła łączność—
Ściągnął brwi.
Co się właściwie z wami działo, kolego?
Ze mną nic... Ja... – jąkał Jerzy – Ja... po aresztowaniu 
Oczuka wydało mi się...
Zląkł się bohater. Spodziewałem się tego. Z ludźmi tego 
gatunku nigdy nic nie wiadomo...
– Daj spokój, Ignacy – przerwała tłusta małżonka. – Chło-
pak się chwacko spisał. Uczciwy jak rzadko kto, przywiózł 
takie bogactwo, a ty tu burczysz. 
– Ludko, proszę cię, ty się nie wtrącaj w te sprawy – mity-
gował major.
Głupia mój Ignacy! Sam wiesz jak nam teraz potrzebna 
finansowe poparcie. W naszych sprawach pieniądze to 
grunt.
Kiciku pozwól, że już sam z kolegą te sprawy omówię. Za-
bierz to, jak cię prosiłem i zostaw nas samych.
Wytrzymał dzielnie jej wrogie spojrzenie. Nadąsana pod-
stawiła pod krawędź stołu fartuch i niby śmiecie nagar-
nęła do niego monety, banknoty, pierścienie i inne cenne 
drobiazgi. Jedną ręką przytrzymując zapaskę, drugą pod-
sunęła łubnickiemu pod usta. Musnął wargami duży bry-
lant.
Pan pewnie głodny? – powiedziała przyjaźnie. – Bo to 
wiadomo, z drogi człowiek chętnie przekąsi. Tak proszę 
na skromny posiłek. Zanocować też tu można jak nie ma 
gdzie.
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Ten pan jeszcze dzisiaj wraca w teren – wtrącił szorstko 
major – służba nie drużba, moja droga. Posili się w dro-
dze. Bądź tak dobra przygotuj paczki do Zubrzycy.
Wzruszyła ramionami i zniknęła w drzwiach. Z przedpo-
koju krzyknęła:
– Tą przeklętą kobyłę byście jednak przywiązali!
Major westchnął z ulgą. Potem wziął się do czyszczenia 
jamy ustnej. Dłubał sobie w zębach drewienkiem odłupa-
nym od pudełka zapałek, łubnicki wiercił się niecierpliwie 
na fotelu. Drażniła go każda zmarnowana minuta. Zapo-
wiedziany rozkaz natychmiastowego wyjazdu napełniał 
go goryczą, wykreślał noc, po której obiecywał sobie tak 
wiele. Kiedy nic nie wskazywało aby komendant szybko 
przerwał zadumę, zapytał z determinacją wisielca:
– Pan komendant wspomniał o jakimś zleceniu dla mnie.
– A tak – ocknął się major. – Jak zwykle powieziecie pocz-
tę. Tym razem do Zubrzycy. Należy zachować daleko idącą 
ostrożność. Licho nie śpi. Od czerwonych aż się roi w oko-
licy.
– Co mi mogą zrobić czerwoni? Przecież z nimi nie wal-
czymy.
– Ale paczki na pewno przejrzą. Myślicie, że broń im nie 
potrzebna?
– Broń,to będzie broń? – ożywił się Łubnicki. Major lekce-
ważąc pytanie ciągnął dalej:
– Wyruszycie natychmiast, tak aby przed nocą trafić do 
Nogacic. Tam przenocujecie u młynarza – to nasz czło-
wiek. O świcie ruszycie do Zubrzycy. Trzeba tak wyliczyć, 
żeby być tam we wczesnych godzinach rannych. Pocztę 
oddacie niejakiemu Białorusowi. To też sano się przez się 
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rozumie – nasz człowiek. Stelmach,mieszka w pobliżu 
plebanii.
– Czy nie mógłbym wyjechać jutro? Jestem po nieprze-
spanej nocy i koń ledwie włóczy kopytami – zapytał Łub-
nicki nieśmiało.
Wykluczone! – zareplikował ostro major. – Macie dobrego 
bieguna. Ja znam się na tym. Do Nogacic dojdzie. W Zu-
brzycy musicie być jutro o samym świcie. Jest piąta, dzień 
targowy, zjeżdżają się ludzie z terenu i najłatwiej rozpro-
wadzić pocztę.
– Zresztą – dodał wysuwając szczękę – dyskusja jest tu 
zbyteczna. To jest rozkaz! Wyjazd natychmiast, popas 
w Ńogacicach, rano w Zubrzycy! Zrozumiano...
– A potem?
– Co potem?
Dokąd potem mam się udać?
Tam, gdzie rezydowaliście dotąd.
W Bożencinku?
Naturalnie, Z tym, że co tydzień oczekuję was w Poborzu. 
Najlepiej tak jak dziś, w czwartek. Przy tym przypominam 
wam – ciągnął – że jesteście żołnierzem i obowiązuje was 
karność. Nie chcę wracać do tego co było, ale w przyszło-
ści nie myślę również tolerować samowoli. Wiecie o czym 
mówię? Interesował was los przywiezionego łupu. Zazna-
czam, że ciekawość nie zalicza się do cnót dobrego żołnie-
rza. Nie-będę jej zaspakajał, powiem tylko, że przyda nam 
się. Mamy wiele różnych potrzeb. A może macie własną 
koncepcje? Słucham. Co by też obywatel zrobił na moim 
miejscu z tym skarbem?
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Łubnicki stropił się. Dopiero po chwili .powiedział przy-
tłumionym głosem:
Chyba oddałbym prawowitym właścicielom.
Major świsnął przez zęby. 
To znaczy komu? Przecież nie rodzinie zabitego. To 
wszystko pochodzi z grabieży. Właśnie tym, którym to 
zagrabiano, Żydom. Łysy mężczyzna skrzywił się pogar-
dliwie.
Jakby to kolega sobie praktycznie wyobrażał? – spytał su-
cho, bębniąc palcami po poręczy krzesła.
Trudno mi powiedzieć, jak. Powinna się znaleźć jakaś 
droga, jakiś sposób.
Proszę, proszę! co za wzór miłosierdzia. Ciekaw jestem, 
czy jak dobrodzieja wpakują do mantra to starozakonni 
rozwiążą trzosik dla przekupienia gestapowców? A złotem 
dużo można zrobić. Gdybyśmy wcześniej mieli ten wasz 
skarb, który tak hojnie chce dobrodziej rozdać szajgesom, 
ofiara Łączkowskiego wójta zapewie by jeszcze żyła.
– Owczuk?
O nim właśnie mówię. Takich jak on jest dziesiątki. Wy-
czekują śmierci w celach więziennych. I tu, i w Nieświeżu, 
i w Stołpcach, po całej Białorusi. A Żydom i tak już nic nie 
pomoże.
– Zupełnie nie ma dla nich ratunku?
– Dla kogo?
– No dla nich, dla Żydów? Czyżby byli narodem skazanym 
na zagładę?
– Nie wiem, nie jestem biegły w Talmudzie.
– Przecież powinniśmy się nimi zainteresować – mówił 
Łubnicki z wzrastającym podnieceniem. – Przynajmniej 
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ocalmy młodych, dajmy im broń rdzewiejącą po melinach, 
pokażmy drogę do lasu dajmy dowódców...
Przyrzekam panu – przerwał major, powstając z krzesła, 
że mianuję go atamanem pierwszego izraelskiego zastępu 
wyprowadzonego zza murów getta. Ale tymczasem same-
mu i to jak najszybciej przyjdzie wyjechać za rogatki. Pro-
szę poczekać. Zobaczę, czy wszystko gotowe.
Skoro tylko przymknął drzwi Łubnicki osunął się w fo-
telu składając głowę na poręczy. Bezskutecznie – siłował 
uporządkować myśli. Ocknął się szarpany za ramię ręką 
komendanta.
Możecie ruszać! – usłyszał nad głową. – Poczta w wozie. 
Zagrzebana w słanie. Tu macie list do odbiorcy. 
Zanim wyciągnął do pożegnania kościstą dłoń, major do-
rzucił z niezwykłym u niego tonem współczucia:
– Wierzę, że jesteście zmęczeni. Ale trudno – co robić. 
Służba, walka. Na froncie żołnierz po kilka nocy nie śpi. 
Teraz szczególnie dużo musimy wykazać hartu i poświę-
cenia. Jet nas coraz mniej, wykruszają się nasze szeregi, 
a zadania w terenie many coraz poważniejsze. Spotkamy 
się za tydzień, jeśli naturalnie znów was coś nie przepło-
szy. Na razie siedźcie w tym... no jakże tam?... – Bożen-
cinku.– 
Tak, w Bożencinku. A potem nie wykluczone, że powie-
rzymy wam inną robotę. Poważniejszą. Gdybyście służyli 
w wojsku, kto wie, czy nie mianowałbym was komendan-
tem płaczkowskiego rejonu
– A Skwara, co ze Skwarą? – wyrwało się Łubnickiemu.
Major wykrzywił się. Odruchowo, jakby chciał oderwać 
coś obrzydliwego, strzepnął palcami sukno szarej kurtki.
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Toż stchórzył – powiedział z niesmakiem. – Uciekł do No-
wogródka. Pielęgnować żonę i suszyć pieluchy..
Łubnickiemu osiadł na ustach kwaśny uśmiech. – Kto by 
pomyślał? – mruknął. – Zawodowy podoficer i też stchó-
rzył. 
Komendant obrzucił go złym spojrzeniem. Szybko jednak 
rozpogodził się i rzekł z przekąsem:
– Da Bóg, że i wy będziecie mogli poznać kiedyś co to za 
potęga – Kobieta. Major Powała wyjawił swojemu żołnie-
rzowi wielką życiową prawdę. Zaprawiona goryczą wła-
snych przeżyć wynikała z przemyśleń i wnikliwej znajo-
mości ludzkich spraw.
Zrazu zdawało się, że. wola bezwzględnego posłuszeń-
stwa przeprowadzi Łubnickiego najprostszą drogą do 
celu. Tymczasem, zamiast przeciąć, skręcił w główną ulicę 
miasta. Ale chyba jednak minąłby dom, za którego ścia-
nami czekała dziewczyna, gdyby nie chabeta. Bydlę bez 
żadnego odruchu ze strony woźnicy przystanęło przed 
gankiem. Gdy obok kobiety o dochowanie obietnicy do-
pominał się koń, Łubnicki musiał poddać się sarmackiemu 
imperatywowi honoru.

(cdn)
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Obłoki pełne popiołu
Henryk Banasiewicz 

Coraz szybciej wietrzeją kamienie
drzewa schną i butwieją trawa więdnie
ściany domów pękają i rozsypują się w proch
– najstraszniejszą chorobą cywilizacji jest erozja
niepowstrzymana
wszechobecna jak światłość ciemność i wiatr

***

Bądź mądry – to znaczy łagodny
wobec drzew wysokiego nieba i wyniosłych skał
bądź wyrozumiały
jasny
i spokojny
pośród zwierząt roślin i minerałów

***
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Nie śmiem spodziewać się wiele 
proszę tylko o łaskę powrotu do moich braci
na piaszczyste wybrzeże
na które wyciągnięto długie czarne łabędzie
– na ostrzach włóczni
suszą się osypane rybią łuską sieci
Ogień ogniska
dym w którym wędzą się węgorze
mordercza praca od świtu do zmierzchu
ciężki sen bez marzeń
Boże jakże tęsknię do tego nawet teraz
chodząc pomiędzy wami
rozmawiając i popijając wino

***

Nie wierzę w twoją łagodność
w delikatność twoich dłoni
sposób w jaki pochylasz głowę jest piękny
i budzi we mnie lęk
Stoimy naprzeciw siebie
uśmiechamy się obserwując się uważnie
w każdej chwili gotowi
zadać cios
i przyjąć na siebie uderzenie

***
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Jakie to wszystko wydaje się nietrwałe
być może naprawdę wystarczyłoby głośniej się odezwać
lub mocniej klasnąć w dłonie
aby rzeczywistość rozproszyła się jak uderzona wiatrem mgła
Podobno prawdziwie przebudzony umysł 
widzi świat jako idealnie gładką płaszczyznę
– bądź przygotowany
może to co właśnie oglądasz
jest powolnym opadaniem zasłon

***

Człowiek naprawdę świadomy gdziekolwiek jest
widzi przed sobą tylko szarą równinę
sucha trawę i wiatr
ciemne obłoki toczą się po niebie
jak kamienne lawiny
– jak kamienne lawiny
albo rzeki ciepłego popiołu

***

(Z cyklu „Obłoki pełne popiołu”)
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Europa Środkowa – 
przedmurze Europy 
Zjednoczonej1

Rafał Grupiński 

Europę Środkowa jest naturalnym przedmurzem Europy. 
Zjednoczonej. Za sformułowaniem, które otwiera poniż-
sze rozważania kryje się, przyznacie Państwo, dość atrak-
cyjna wizja polityczna i koncepcja geokulturowa zarazem, 
wywiedziona z połączenia istniejących już w środkowej 
części naszego kontynentu tradycji myślenia z wprowa-
dzanymi w życie, na naszych oczach, koncepcjami Zjed-
noczenia Zachodu. Wizja ta, pociągająca wyobraźnię 
i wyzwalająca fantazję, a raczej, która może ową fantazję 
wyzwolić, przynajmniej w najbardziej nawet racjonalnie 
myślącym Intelektualiście polskim, niewiele ma wspól-
nego, niestety, z potrzebną w tym wypadku trzeźwością 
myślenia. Gwoli ścisłości dodam, że koncepcja zarysowa-
na w tytule niniejszego wystąpienia przez nikogo jeszcze, 
z tego co wiem, nie została wyartykułowana, ale też nie 
sądzę, abym zbytnio wyprzedzał możliwe do przewidzenia 
fakty. Jest więc ona jedną z tych konstrukcji intelektual-
nych, którą należy poddać krytyce zanim jeszcze znajdzie 

1	 Tekst	przygotowany	na	konferencję	w	Bremie,	poświęconą	problematyce	Europy	
Środkowej,	która	odbyła	się	w	dniach	20-22	stycznia	br.
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sobie wygodne leże w licznych ludzkich umysłach. Będzie 
to więc polemika z koncepcją, której nie ma? Tak, co niech 
usprawiedliwi fakt, że i Europa Środkowa, od której się 
wszystko zaczęło jest tworem czysto myślowym, efektem 
myślenia zmitologizowanego. Czy mnożenie abstrakcji 
może być zatem pożyteczne? Po raz drugi odpowiem – 
tak – jeśli myśl naszą, w efekcie, kieruje ono ku sprawom 
i uczuciom realnym.

Europa Środkowa jest mitem. Jej idea została wskrzeszona 
po klęsce kolejnej polskiej próby „wybicia się na niepod-
ległość” w 1981 roku. Europa Środkowa powstała z po-
trzeby gestu rehabilitacji i chęci potwierdzenia ważności 
własnego istnienia wobec Zachodu przez tych wszystkich, 
którzy z polskim eksperymentem wiązali swoje nadzieje. 
Ważność bowiem krajów, które pozostają w sferze domi-
nacji sowieckiej powinna być mierzona przez Zachód nie 
ponoszonymi tymczasem klęskami, lecz wartością od-
wiecznych Ideałów, które są przez nie reprezentowane. 
Na emigracji mit ten wskrzeszono z bardziej prozaicznych 
powodów – aby legitymizować i utrwalić własne miejsce, 
mowa tu o ostatniej, politycznej fali emigracji, wewnątrz 
zachodnich elit intelektualnych. Stało się to dość łatwe 
już po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego, gdy elity 
te, mimo swej podatności na dziecięcą chorobę lewicowo-
ści, wyraźnie otworzyły się na postawy dysydenckie. Mit 
Europy Środkowej poparty autorytetami Kafki, Musila, 
Brocha i Haska, ze zręcznie dopisanymi nazwiskami Gom-
browicza, Witkacego, Schulza czy Iadislava Kliny tworzy 
nadzieję na uzyskanie statusu europejskości bez więk-



103

Rafał Grupiński, Europa Środkowa – przedmurze Europy Zjednoczonej

szych utrudnień, gdyż za tak konstruowaną wizją wspól-
noty środkowoeuropejskiej kryje się kulturowa tradycja 
o potencjale bliskim kulturze angielskiej czy francuskiej. 
Na co mieliby się powoływać przedstawiciele podbitych 
Czech, Węgier lub Polski gdyby nie ten pomnożony o do-
robek sąsiadów, zwielokrotniony autorytet przeszłości?

Bądźmy więc wyrozumiali. Teksty poświęcone oma-
wianej tu problematyce pełniły i pełnią najczęściej rolę 
propagandową. Słynny tekst Kundery o porwanym Za-
chodzie był dla wszystkich lokalnych patriotów przykła-
dem abecedariusza kulturalnego, wręcz wzruszającym 
wyliczeniem podstawowych wielkości tej części Europy. 
Był też, przy okazji, zręczną próbą skierowania negatyw-
nych emocji nieco dalej na wschód, próbą wskazania na 
realnego i groźnego przeciwnika zachodniej kultury -la 
sowiecką Rosję. To wewnętrzne napięcie propagandowe 
tego rodzaju tekstów nie było, oczywiście, przypadko-
we. Dziś jednak, w dobie podjętych prób reform w Rosji, 
w deble przebudzenia narodów, które żyją w jej wnętrzu, 
napięcie owe nie jest już przynajmniej tak oczywiste. Być 
może debrze się stało, gdyż budowanie środka, używając 
symbolicznego skrótu, wyłącznie w oparciu o zachodnie 
peryferia przypominało budowanie domu na fundamen-
cie wylanym tylko w połowie.

Krytykę tak dziś popularnego pojęcia Europy Środkowej 
przeprowadziłem w innym miejscu2. Spójrzmy więc teraz 
na ten sam problem z perspektywy nie lokalnego, we-

2  Kłopoty ze środkiem Europy,	„Czas	Kultury”,	nr	4-5/1987.
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wnętrznego lecz ogólnoeuropejskiego kontekstu, tak jak 
to w jednym z możliwych wariantów myślowych odsłania 
tytułowe stwierdzenie. Potrzebne tu jest jednak pewne 
rozgraniczenie, rozgraniczenie kwestii politycznych i ge-
okulturowych. Zacznijmy od wskazania słabych punktów 
zasugerowanej tu teorii Europy Środkowej widzianej jako 
aktywne przedmurze zjednoczonej w niedalekiej przy-
szłości Europy.

Otóż, jeśli przyjmiemy, że Europa środkowa nie jest two-
rem zastępczym powstałym z braku innych nośnych idei 
politycznych, które mogłyby zjednoczyć opozycje krajów 
bloku sowieckiego, ani też nie jest owocem literackich 
sentymentów – wówczas najłatwiej będzie jej model skon-
frontować z realizowaną już w praktyce ideą Europy Zjed-
noczonej i w tej konfrontacji szukać dlań utwierdzeń lub 
zaprzeczeń. Postępowanie tego rodzaju uzasadnia tak-
że, jeśli nie przede wszystkim, fakt, że nieznani twórcy 
współczesnej teorii przedmurza sami, przez sugerowane 
związki tych dwu intelektualnych figur zachęcają nas do 
tego. Sprawa nie jest prosta i to bynajmniej nie z powodu 
zestawienia pojęć zaczerpniętych z dwu zupełnie różnych 
słowników i rzeczywistości kulturowych. Paradoksalnie 
można powiedzieć, że gdyby proces sowietyzacji państw 
Europy Wschodniej został w przeszłości przeprowadzały 
zręczniej i skuteczniej, przynajmniej w sferze stosunków 
gospodarczych, dzisiaj dyskusja nad tym problemem mia-
łaby o wiele konkretniejsze i realniejsze podstawy. Jeszcze 
w 1972 roku jeden z publicystów paryskiej „Kultury” był 
przekonany, że droga do federacji środkowoeuropejskiej 
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stoi otworem z powodu dokonującej się integracji gospo-
darczej Polski, Czechosłowacji, Węgier, Ukrainy i NED 
w ramach RWPG3. Dziś już wiemy, że RWPG było i jest je-
dynie nieudanym odbiciem inicjatyw zachodnich, służą-
cym co najwyżej realizacji dominacyjnych dążeń sowiec-
kiej Rosji. Zamiast zintegrowanej gospodarki mamy dziś 
wojnę celną prowadzoną brutalnie na prawie wszystkich 
wewnętrznych granicach tej, pożal się Boże, wspólnoty 
„bratnich” krajów. Przyczyny uniemożliwiające utworze-
nie w przyszłości federacji Europy środkowej są zarazem 
przyczynami podważającymi jakąkolwiek sensowność 
łączenia ustabilizowanej gospodarczo zachodniej Europy 
z jej wschodnimi sąsiadami. Młodym zwolennikom połą-
czenia Europy łacińskiej w jedną całość (w listopadzie ‚88 
roku powstał w Polsce, w Poznaniu, Ruch na rzecz Zjed-
noczenia Europy) trudno będzie zapewne wytłumaczyć, 
że to co nazwaliśmy tutaj przedmurzem nie może być za-
razem głównym czyli „centralnym” elementem destabili-
zującym życie budowanej wspólnoty europejskiej.

Kolejnym wątpliwym elementem tak konstruowanej teo-
rii jest użycie w niej pojęcia przedmurza. Słowo to, ob-
ciążane historycznie, wywołuje ciąg skojarzeń, w których 
dominuje jedno przekonanie – o konieczności obrony 
przed zewnętrznym niebezpieczeństwem. Dawna antytu-
reckość jego wymowy została dziś zastąpiona antyrosyj-
skością rozumianą czy utożsamianą z antykomunizmem; 
tak jest przynajmniej w Polsce.

3	 B.	Osadczuk,	Neodmowszczyzna Gierka,	Kultura,	nr	3,	Paryż	1972,	por.	B.	Bakuła,	
Emigracje „Międzymorza” – czy początek dialogu,	[w:]	Almanach	Humanistyczny,	nr	7,	
Warszawa	1987.

Rafał Grupiński, Europa Środkowa – przedmurze Europy Zjednoczonej
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Należy jednak sądzić, że różnice między sporem religij-
nym i sporem ideologicznym w chwili gdy stają się cne 
źródłem jakiegoś realnego, politycznego konfliktu prze-
stają być istotne. Samo więc użycie pojęcia ‚przedmurza’ 
nie musi być kwestionowane - choć może być ustane za 
wynik przyjęcia perspektywy nazbyt polonocentrycznej 
– natomiast należałoby zapewne poddać surowej krytyce 
resentyment, który stał się przyczyną wyjęcia z lamusa 
tego właśnie określenia. Podobnej krytyce należy poddać 
też sam sposób myślenia politycznego, który tego rodzaju 
resentymentom się poddaje, porzucając trzeźwość ocen. 
Dodajmy; że w powyższych uwagach mowa jest przede 
wszystkim o politycznych aspektach teorii przedmurza, 
które w preparowanym zestawieniu łatwo zdominowują 
geokulturowe pojęcie Europy Środkowej. Trzeba jednak 
pamiętać, że dominację tę ułatwia wewnętrzna historia 
formowania się idei Europy Środkowej, w której do nie-
dawna praktycznie nie podejmowano rozważań nad toż-
samością kulturową, na co zwrócił uwagę Kareł Bartošek4.

Wreszcie trzeci człon stworzonej na potrzeby niniejszych 
rozważań teorii – Zjednoczona Europa. Nie jest to, nie-
stety, w moim przekonaniu, najsilniejszy z jej składników. 
Kwestia wymagałaby odrębnego omówienia, spróbuje ją 
jednak ująć tu w największym skrócie. Żyjemy w dobie nie-
zwykłego ożywienia politycznego, które przenika najdal-
sze części globu. Nie byłoby w tym może nic nadzwyczaj-
nego, informacja jest dziś po prostu wszędobylska, gdyby 
nie charakteryzujący je optymizm, wiara w triumfujący 

4	 	K.	Bartošek,	La renaissance de l’Europe centrale?	„La	Nouvelle	Alternative”,	nr	10,	Paris	
1988.
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duch demokratyzmu. Oczywiście, zmienia się na naszych 
oczach los całych narodów i to nawet W bezpośrednim 
zasięgu sowieckiego imperium, umacnia się otwarta de-
mokracja Zachodu, przekształca się w dążeniach do de-
mokracji reszta świata. Zmianom tym sekundują zbożnie 
intelektualiści, których międzynarodówce zdaje się, że 
wypełniają się oto zwolna najwyższe ideały humanizmu 
i demokracji. Naiwność jest tu najczęściej wprost propor-
cjonalna do stopnia wykształcenia i zdobytej wiedzy. Jed-
nym zaś z najczęściej ostatnio przytaczanych przekonań, 
zresztą ściśle związanych z omawianą kwestią, jest prze-
konanie o postępującej w świecie zachodnim degradacji 
idei państwa, o wyraźnej rzekomo decentralizacji auto-
rytetu, którego ucieleśnianiem było dotychczas w znacz-
nej mierze państwo i jego aparat władzy. Innymi słowy – 
Europa Zjednoczona to Europa zdecentralizowana. Hans 
Magnus Enzensberger twierdzi wręcz, że w Niemczech 
zachodnich proces ten jest niezwykle zaawansowany, 
a państwo straciło swój wpływ na zbiorową wyobraźnię5. 
Muszę przyznać, że doznaje wrażenia odmiennego. Aby je 
zilustrować posłużę się anegdotą. Otóż, pomijając już fakt 
paranoicznie scentralizowanej biurokracji w drugim pań-
stwie niemieckim, sam widok samochodów ustawionych 
jak pod sznurek na Podjazdach domów tak rzucający się 
w oczy po przekroczeniu zachodnioniemieckiej granicy (i 
to niezależnie z której strony), każe przypuszczać, że ist-
nienie silnej struktury państwowej jest w tym przypad-
ka kwestią drugorzędną. Chciałbym zwrócić uwagę m.in. 
na fakt, że społeczeństwa zachodnie nie tyle wychodzą 

5	 Por.	Relacje	z	konferencji	w	Sztokholmie:	J.	Ilig,	Nie tylko o przyszłości Europy,	„Tygodnik	
Powszechny”,	nr	50,	Kraków	1988.

Rafał Grupiński, Europa Środkowa – przedmurze Europy Zjednoczonej
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z epoki omipotencji państwa i zmierzają ku wymarzonej 
demokracji ponadnarodowej wspólnoty ile przechodzą 
w inną fazę, którą nazwałbym fazą praktycznego stoso-
wania elementów behawiorystycznych teorii inżynierii 
społecznej. Miał bowiem przynajmniej w tym jednym ra-
cją, niestety, Burrhus F. Skinner mówiąc „gdy przekazuje-
my człowiekowi władzę, aby sam ją stosował wobec siebie, 
zmienia się jedynie forma przymusu”. 

Rzeczywiste ograniczenie omipotencji państwa i scale-
nie gospodarcze Europy Zjednoczonej wydaje się być ko-
lejną intelektualną mrzonką, a sam fakt wprowadzania 
politycznego tego rodzaju projektów w życie społeczne 
niczego jeszcze nie przesądza. Istnieje bowiem kilka po-
ważnych niebezpieczeństw w tak planowanej Wizji przy-
szłej Europy. Po pierwsze, wytworzenie ogólnoeuropej-
skich ciał kolegialnych reprezentujących narody może 
stać się początkiem nowej fazy rywalizacji prowadzonej 
jedynie w nowym miejscu i w nowy sposób. Chęć zdoby-
cia minimum przewagi nad innymi przez każdego z part-
nerów, aby zyskać korzystniejszą sytuacje przetargową 
w sprawach wewnętrznych, może być zarzewiem przy-
szłych konfliktów i źródłem powstania nierównowagi 
w całym systemie. Po drugie, że przypomnę wciąż aktu-
alne stwierdzenie Rousseau, administrowanie dużym ob-
szarem sprzyja w sposób naturalny centralizacji władzy. 
Oby wie centralizacja, która ma służyć powstaniu zjed-
noczonej Europy nie stała się przysłowiową zmianą skóry 
przez węża. Ciała kolegialne przyszłej Europy będą mu-
siały skutecznie oprzeć się podobnej pokusie. Po trzecie, 
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nawet niewielki i lokalny kryzys przy połączeniu syste-
mów gospodarczych z łatwością przenikania i rozszerza-
nia się na całym „zjednoczonym” obszarze. Zachodnia 
gospodarka będzie więc musiała wytworzyć mechanizmy 
ochronne przed tego rodzaju wirusami, analogie z zakłó-
ceniami wywoływanymi co pewien czas w zunifikowa-
nym systemie komputerowym przez tak właśnie nazwane 
jego schorzenie są tu w pełni uzasadnione. I, po czwar-
te. wreszcie, istnieje podwójne niebezpieczeństwo we-
wnętrzne i zewnętrzne, zdominowania Europy poddanej 
procesom peryferyzacji przez te społeczności (wewnątrz) 
lub te państwa (z zewnątrz), które zachowają tradycyjny 
dlań kult władzy nawet wtedy, gdy najwyższym jej repre-
zentantem będzie chwilowo zwykły posterunkowy, lub 
też te, które zachowają poczucie własnej misji i potrze-
bę realizacji ideologicznej wizji świata. Wśród sił, które 
tej niewinnej peryferyzacji Zachodu mogą potencjalnie 
zagrozić są starzy znajomi: Niemcy, dziś ich wschodnia 
część przede wszystkim, w przyszłości Niemcy zjedno-
czone jako przyczyna wznowienia sytuacji nierównowa-
gi, sowiecka, a także, teoretycznie, postsowiecka Rosja 
oraz... Polska, z jej wizją narodu wybranego, jeżeli tylko 
potrafi wyjść z ekonomicznego kryzysu. Natomiast do 
zmian, jakie zaszłyby w planie geokulturowym na skutek 
wymarzonego przez międzynarodówce intelektualistów 
zatarcia czy zniesienia różnic kulturowych pomiędzy 
poszczególnymi częściami naszego małego kontynen-
tu, najwłaściwszym komentarzem wydaje się być biblijna 
opowieść o budowniczych wieży Babel. Rozlegający się 
ostatnio wokół okrzyk: „Kochajmy się!” jest najlepszym 

Rafał Grupiński, Europa Środkowa – przedmurze Europy Zjednoczonej
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dowodem na to, że świat nie zasłużył sobie na inteligent-
niejsze elity od tych, które rozsnuwają przed nim podobne 
do ostatniej koncepcję.

Jeżeli teraz zebrać wszystkie wypowiedziane powyżej za-
strzeżenia i uwagi okaże się, że teoria Europy Środkowej 
jako przedmurza Europy Zjednoczonej nabiera niespo-
dziewanej wartości i blasku. Rozbrajająca się, a raczej roz-
brajana Europa zyskuje w przedmurzu podwójną obronę. 
I tak, w wymiarze politycznym, Europa Środkowa wyjęta 
spod dominacji Rosji sowieckiej staje się prawdziwym pa-
sem ochronnym przed ewentualną agresją osłabionej Ro-
sji – choć w tej akurat sprawie wszelkie kalkulacje lepiej 
odłożyć na przyszłość, rolę tę pełnią dziś w skromnym 
wymiarze lokalne ruchy opozycyjne. W drugim przypad-
ku, drugim wymiarze, Europa Środkowa może stać się 
prawdziwą kolebką udanych przedsięwzięć ekokulturo-
wych oddziaływających na cały kontynent. Mówiąc pre-
cyzyjniej, wieloletnia walka jej narodów i państw o zacho-
wanie własnej tożsamości kulturowej, własnej odrębności 
i fakt przyszłego, w moim przekonaniu niewątpliwego, 
zwycięstwa na jej obszarze nacjonalizmów będzie zara-
zem źródłem ponownej regionalizacji kultury ogólnoeu-
ropejskiej. Ratunkiem Europy jest jej regionalizm i cud 
przebogatej różnorodności kultur, wszelka unifikacja zaś 
– klęską. W tym jednym. Jedynym przypadku zacofanie 
cywilizacyjne krajów Europy środkowej może przysłużyć 
się rodzinie narodów europejskich – jako przestroga, ale 
i jato przykład zwycięstwa regionalizmów nad próbą ide-
ologicznej pacyfikacji podjętej przed laty w celu zatarcia 
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wszelkich różnic. To doświadczenie, tu, w środku Europy, 
mamy, na szczęście, już za sobą.

W tym przenikaniu się różnorodnych problemów jest jesz-
cze jeden element wymagający z mej strony dokładniej-
szego omówienia, a mianowicie kwestia polska. Nieprzy-
padkowo bowiem przywołałem przed chwilą Polskę wśród 
czynników zagrożenia sielankowej wizji Europy stylizo-
wanej przez zachodnich intelektualistów i wschodnioeu-
ropejskich emigrantów. Spójrzmy na tę ostatnią kwestię 
także z dwu stron, z perspektywy lokalnej i ogólnoeu-
ropejskiej. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że 
w Polsce, po 1945 roku, poza znacznymi przesunięciami 
granic, dokonała się wielka migracja ludności, której skut-
kiem powstało nowe, choć nie suwerenne, państwo pol-
skie, państwo o wyjątkowej w swych dziejach jednorod-
ności etnicznej. Kultura polska, powstająca na przestrzeni 
całej swej tradycji z tygla wielonarodowościowego i wie-
lowyznaniowego musiała więc uporać się z zupełnie no-
wym zadaniem. Dodajmy do tego Olśnienie ideologiczne, 
okowy socrealizmu, dominację katolicyzmu, rozchwianie 
tradycyjnych wartości... Polskość z trudem rekonstruowa-
na w sytuacji zagrożenia, hartowana na kolejnych etapach 
walki z systemem komunistycznym ma dziś silne oparcie 
w kulturze niezależnej. Nie można więc dziwić się zbytnio 
temu, że patriotyzm przekształca się zwolna w nacjona-
lizm i rosną w siłę ugrupowania wspierające się ideolo-
gią endecji6. Powinniśmy mieć nadzieję, że tendencje te 

6	 Endecja	(Narodowa	Demokracja)	–	nacjonaliści	polscy,	po	odzyskaniu	niepodległości	w	
1918	r.	Żądający	m.in.	ograniczenia	praw	mniejszości	narodowych,	przewodził	im	Roman	
Dmowski,	ideowy	przeciwnik	Piłsudskiego.

Rafał Grupiński, Europa Środkowa – przedmurze Europy Zjednoczonej
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nie wzmogą się w przyszłości i pozostaną, tak jak jest to 
jeszcze dzisiaj, elementem folkloru politycznego. Ale na-
dzieja to zbyt mało. Polska wyzwolona z okowów rosyj-
skich może okazać się głównym przeciwnikiem wspólnoty 
środkowoeuropejskiej, a przecież lęk Czechosłowacji czy 
Litwy przed polską dominacją nie jest fantazją wyssaną 
z palca. Również dla Zachodu, tym bardziej dla Zachodu 
zjednoczonego, zdecentralizowanego wiec osłabianego, 
fakt iż Polska osiągnie około roku 2000 a wiec już za kil-
kanaście lat liczbę 50 milionów mieszkańców nie powi-
nien być czymś obojętnym. Polacy przestaną być małym 
narodem, jak chce jeszcze dziś Enzenberger, a ci spośród 
nich, którzy wówczas będą jeszcze propagować wspólnotę 
Europy środkowej zostaną oskarżeni o dążenia domina-
cyjne i chęć ekspansji. Już dziś niezwykła ruchliwość Po-
laków i ich prywatne przedsięwzięcia handlowe wywołują 
alergie w różnych częściach Europy. Czy trudno, znając 
mesjanistyczne skłonności Polaków, wyobrazić ich sobie 
w roli natrętnych apostołów np. idei solidarnościowych, 
odpowiednio przekształcanych, Polaków próbujących dla 
własnych korzyści wykorzystywać wewnętrzne trudności 
innych? Lęk państw komunistycznych przed Solidarno-
ścią nie jest przecież podyktowany jej wyjątkowym anty-
komunizmem, lecz tym, że jej populizm doskonale trafia 
we wszystkie niesprawiedliwości istniejącego systemu 
organizacji społecznej. A czy ktoś z nas zna system spra-
wiedliwy?

Te paradoksalne wnioski są wynikiem pewnej gry my-
ślowej, których elementów nazbyt swobodnych jestem 
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świadom. Najpierw zaproponowałem prostą teorię Euro-
py Środkowej jako przedmurza Europy Zjednoczonej. Na-
stępnie postarałem się udowodnić jej słabość, wskazując 
na słabość wszystkich jej trzech elementów. Gdy jednak 
krytyka trzeciego z nich okazała się być w ml arę całkowi-
tą krytyką przyszłego modelu Europy Zachodniej, teoria 
przedmurza, przed chwilą zaledwie co porzucona, znów 
stała się teoretycznie atrakcyjna i pożądana praktycznie. 
Gdy więc wydawało się, że teoria stworzona początko-
wo na pożarcie zostanie jednak ocalona, kwestia Polski, 
podjęta zresztą przeze mnie dość delikatnie, ponownie ją 
podważyła i to w najważniejszym, najistotniejszym dla 
niej, gdyż środkowoeuropejskim punkcie. Mam mimo to 
nadzieję, że powyższe, podwójne conftrmatio i reprehen-
sio, mimo słabości fragmentów prognostycznych, nie do 
końca zostanie odrzucane i choć w części przyda się w dal-
szej dyskusji, a przede wszystkim, że problemy w nim po-
ruszone okażą się rozwiązywalne w praktyce. 

grudzień 88

Rafał Grupiński, Europa Środkowa – przedmurze Europy Zjednoczonej
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Wiersze
Wasyl Stus 

1.
Los osaczał Stusa nieubłaganie. To błyskotliwe życie, da-
jące znać o sobie niezwykłą witalnością, brakiem pokory 
i dowodami wielkiego poetyckiego talentu szybko stało 
się  drogą więźnia i zesłańca. Znaczone etapami, oboza-
mi pracy, karcerem, głodówką i nieustającą walką z sys-
temem sowieckiej przemocy było przykładem tragicznej 
biografii człowieka i twórcy pragnącego zachować swoją 
narodową i osobistą tożsamość w warunkach totalitary-
zmu. Tragiczny to model, gdyż jego bohater świadomie 
podążał ku śmierci, odrzucając jakikolwiek kompromis.

2
Nie był politykiem. Nie zajmował się grą polityczną, licze-
niem na koniunktury, odwilże. Urodził się po to by zostać 
poetą. Tu los był nieomylny. I w sposób równie nieomylny 
skazał go na bunt, a to oznaczało nieuchronność ostatecz-
nego rozstrzygnięcia. Poeta zdawał sobie z tego sprawę. 
lecz nie mógł postępować inaczej. Stał się jedną z legend 
ukraińskiej kultury niezależnej ostatnich trzydziestu lat. 
Jedną z wielu, gdyż większość wybitnych i niezależnych 
ukraińskich intelektualistów z lat sześćdziesiątych i sie-
demdziesiątych znajdowała się w karnych obozach pracy, 
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na zsyłce lub w więzieniach. W obecności Stusa spalono 
cały jego nieopublikowany dorobek artystyczny - kilkaset 
wierszy. Ścigał go zakaz pisania w więzieniu i na zsyłce 
(podobnie jak niegdyś Tarasa Szewczenkę). Mimo rewizji, 
rekwizycji Stus wydał na emigracji trzy książki poetyckie 
Zymowi derewa (1970), Swicza w swiczadi (1977) i Palimp-
sety (1980). W roku 1980 fascynuje się polskim Sierpniem. 
Jest podekscytowany siłą buntu Polaków i jednocześnie 
przybity brakiem nadziei na zmiany w ZSRR. Z żalem 
mówił o postępującej rusyfikacji Ukrainy. „Jaka szkoda, 
że Ukraina nie jest gotowa by wziąć lekcje od polskiego 
nauczyciela” – zapisuje w swym dzienniku. Przeżywanie 
wzlotu i upadku „Solidarności” było tak silne, tak doj-
mująca potrzeba wolności, że Stus, co wyznawał w swo-
im dzienniku, psychicznie przeistaczał się w Polaka anno 
1980 i po wielokroć, w obozie, wewnętrznie odgrywał ów 
wolnościowy sen. Ze sceptycyzmem spoglądał na ruch 
helsiński, którego był jednym z pierwszych inicjatorów 
w ZSRR. Jego zdaniem jest on zbyt abstrakcyjny dla nas. 
Brakuje nam idei – pisał. Wzorem jest polska solidarność 
– jakże jednak, w perspektywie Kołymy i Permu trudna, 
kto wie, czy w ogóle możliwa.

Zmarł 4 listopada 1985 roku, w wieku 47 lat, po długiej 
chorobie, w przededniu amnestii dla więźniów politycz-
nych, pierwszego zwiastuna „pierestrojki”. Wyniszczony 
więzieniem, ciężką pracą w obozach, głodówkami, karce-
rem, organizm Stusa nie wytrzymał trudów permskiego 
„obozu śmierci” nr 36. A potem pospieszny pochówek, 
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anonimowy grób, obozowy cmentarz, zamiast nazwiska 
tabliczka z numerem ewidencyjnym – rytuał gułagu.

Publikowane poniżej wiersze pochodzą z: Wasyl Stus, Pa-
limpsety. Wiersze z lat 1971–1979. Uporządkowała Nadija 
Suitłyczna. Wstęp Jurija Szeuielowa, Monachium 1986, 
wyd. Suczasnist’.

Tłumaczył: Bogusław Bakuła

***
Wokół – uduszono żale, wyrżnięto wspomnienia. 
Gdzieś przy wieczornym stole – 
moich rodziców marzenia
zgorzkniałe. W ten czas ostatni, 
poczerniałe w męce, 
lamentuję nasze matki,  
załamując ręce.
Czy nasze nieszczęścia zbyt małe? 
To jeszcze nie pełnia cierpienia. 
Wokół duszono żale, 
wyrżnięto wspomnienia.

***
Zesłanie – no i już.
Pot zalewa oczy
marzenie wiecznie mroczy
ale przed ciosem nie broni.
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Szybko więc trafia w cel
ta wiedza nieuchronna
niszcząc (we mnie też)
zadawniony ból.
I upragnione się stają
wbite w serce
losu ościenie
kiedy nagłe widzenie
trąca twarz.
Obłudnych parad
widziałeś wiele
lecz gdy do czynu przyszło –
padał za szeregiem szereg.
Czy w odwieczności kwitnienia
i rozkwicie śmierci
poznajesz
Bożej woli zesłanie? 
A przemogłeś się? 
Sercem – się przełamałeś?
duchu mój, nią upadaj od czadu samotności.
Ze spustoszonych gniazd
wciąż jeszcze orlęta się zrywają
w nieznane wyruszają
gdzie sznury bruzd.
Nie ma dokąd pójść,
nie ma schronienia,
tylko gnieść się, gnieść
 I od lasu żadnego wytchnienia. 
W żyłach czas przecieka,
a nadziei nie widać. 

Wasyl Stus, Wiersze



118

CzasKultury 9-10/1989

Życia surową nić 
przeklęta Parka tka.

***
Duszę oblega niemęstwo 
wszelkim staraniem na przekór, 
lecz daj wiarę choćby szaleństwu 
bodaj od diabła twój upór. 
Przez judasz podgląda zaprzaniec 
czy już się poddałeś przemocy. 
Oto, duszo i cały twój taniec 
w więziennej ciemnicy.
Jesteś jeszcze człowiekiem? Czy już zwierzęciem?
Z kątów czuć starej pleśni smród.
Zamki i kraty. Wytchnieniem
w kwadratowych oknach – nieba skrót.
A bogobojny mówi kleru chór,
że jeśli nury natrzeć solą,
wtedy bez czarów i trucizny-ziół
ściany wypiją krew jak upiór.

***
Naprzeciw – grafika góry, 
śnieg i grobów czarne szańce. 
O, choćby na chwilę przemów 
czyi tutaj leża brańcy. 
Tam za jarem, za wzniesieniem –
zapomniany padół dziki 
czyim przeorany żebrem, 
czyim rozerwany krzykiem? 
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Tańcz na tym piekle, przeklęty,
krwią zalewając ślepia. 
Tutaj wiosną przychodzą 
lipy z Ukrainy. 
Drobnymi liśćmi trzepoczą, 
łamią kruche rączyny. 
O, czarna grafiko góry, 
o, zmarzła krwi przelana, 
przemów, powiedz, powiedz, 
kogo tu zakopano! 
Jakaż to tajemnica 
złych czynów Minionych. 
Snuje się wściekła ciemnica 
w padołach przemoczonych.

***
Wieczorne niebo sosnami przygaśnie
zakrzyczy ptakiem i zwęgli się w zorzy
I odgadniesz przez ciemności, co to - być,
a co ulotna chwila i słońce jasne.
W ziemskim spojrzeniu gasnącym
w półmroku cichnącej godziny
ten skamieniały, jak z marmuru dym
stwarza się na obraz Ukrainy,
a obce błękity i oranże –
na ciężkie krzyże lub zesłania wraże.

Wasyl Stus, Wiersze
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Niepodobna 
zawierzyć 
podobieństwu
Marian Dźwinel 

1. W rzeczywistości nie ma dwu zjawisk identycznych. 
Nawet w języku synonim jest tylko wyrazem bliskoznacz-
nym, a nie równoznacznym. To są truizmy, a jednak trzeba 
je wygłosić w imię ładu pojęciowego i dokładności myśle-
nia. Nagminnie bowiem zapomina się o nich na przykład 
w analizie sytuacji politycznej. Myślenie analogiami noże 
się przydać jako ćwiczenie inteligencji czy pamięci, ale 
nie maże być jedyną podstawą interpretacji zjawiska po-
litycznego. Od analogii można zacząć, ale nie nożna na 
niej kończyć. Twierdzenie to dedykuję tym wszystkim, 
którzy wszelkie posunięcia atrapistów (zwolenników atra-
pizmu, zwących się na ogół komunistami lub socjalistami 
realnymi; istotą komunizmu jest zastępowanie wartości 
jej atrapą: wolności atrapą wolności, demokracji – atra-
pą demokracji etc.) uznają za identyczne jeśli nie co do 
kształtu, to co do celów – a zatem zwalniające od wysiłku 
i potrzeby ich uważnego rozpoznawania. Otóż jeśli nawet 
przyjąć, że wszystkie przedsięwzięcia władz są strategicz-
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nie tożsame, to wcale jeszcze nie znaczy, że ich przebieg 
i wyniki muszą się pokrywać z intencjami ich inicjatorów. 
Jeśli więc Najwyższy Strażnik Pieczęci Atrapizmu ogłasza 
daleko idącą politykę otwarcia informacyjnego, to nale-
ży z maksymalną energią z tego korzystać, a nie ironizo-
wać – bezczynnie – że oto znów kolejna sztuczka mająca 
ubarwić image Wielkiego Atrapisty. Tymczasem cokolwiek 
się powie o zamiarach Strażnika Pieczęci, poszerzenie 
pola informacji, jawność jako zasada życia publicznego, 
choć ograniczona, w istocie swojej służą dobru, a dokład-
niej: uderzają w totalitarny syndrom tajności, czyli Istotę 
umysłowości policyjnej, tej gleby atrapizmu.

A więc obecna nieoczekiwana jawność w Sowietach to nie 
to samo, co odsunięcie przez Chruszczowa fałdy kurtyny 
zasłaniającej pole mogił. To już jest oświetlenie tego pola. 
I wyprowadzenie na światło wielkiej armii cmentarnych 
kopaczy. I wskazanie: oto ci, którzy z naszego życia uczy-
nili cmentarz...

By przywołać polskie sprawy: oferta rozmów z opozy-
cją w PRL pod koniec stycznia 1989 r. to nie to samo, co 
bredzenie o rzekomym porozumieniu przez ostatnich lat 
siedem. Nawet reforma gospodarcza dziś to zupełnie co 
innego niż rok temu. Byłyby inne przykłady.

Fakt nieidentyczności zjawisk w historii to nie tylko po-
zycja w inwentarzu intelektualnym: ma on znaczenie 
praktyczne. Obłudne wezwanie do porozumienia w latach 
1982–1988 można było traktować na ogół jako irytującą 
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retorykę, propozycja okrągłego stołu zaś – to coś innego: 
jest tyleż konkretem co intensywną potrzebą. Nie odmie-
ni się gospodarki bez udziału władzy, w podziemiu tego 
robić się nie da. To samo dotyczy oświaty, ochrony środo-
wiska itd., itp. Pozostawić zaś tę władze samą, ze sobą to 
oczywista katastrofa. Przypominanie zaś fiaska porozu-
mienia sierpniowego i wyprowadzanie stąd wniosku, że 
znów się nie uda, jest zgoła bezsensowne, bo położenia 
historyczne różni się zasadniczo od tego sprzed lat sied-
miu. Oczywiście nie ma żadnej pewności, że wiarołom-
stwo się nie powtórzy, ale filozofia. polityczna przyjmują-
ca, że skoro coś złego  może  się; zdarzyć, to nie należy nic 
przedsiębrać, jest czystym immobilizmem.

Czy trzeba dodawać, że wszystko, to dotyczy dnia bieżą-
cego: dzisiaj tej władzy usunąć się nie da, a ona sama jakoś 
dekretu o samolikwidacji nie ogłasza – i trzeba w mozole 
wynegocjować modus vivendi ze względu na groźbę po-
łożenia Polski. Jutro może być inaczej, ale tkwimy w dziś, 
w teraz, jutra nie znamy, choć możemy je przygotować.

2. Jeszcze przed oficjalną decyzją przyzwolenia na plu-
ralizm związkowy ktoś w dyskusji opozycjonistów nad 
perspektywami reaktywowania Solidarności wyraził wąt-
pliwość, czy tak masowy związek nie jest przypadkiem 
anachronizmem? Przecież na Zachodzie szeregi związ-
kowców nie powiększają się, lecz maleją, a zatem nie war-
to znów tak zabiegać o Solidarność... Otóż na pytanie, 
czy warto czy nie, odpowie przyszłość, w każdym razie 
analogia niczego tu nie rozstrzyga. Trzeba wiedzieć, co 
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dzieje się na Zachodzie i gdzie indziej, ale nie można, nie 
wolno czuć się zmuszanym do limitowania dążeń czy sta-
nów tam obserwowanych. Polska jest w sytuacji jedynej, 
bez precedensu i bez analogii. Z żadnych wzorów nie do-
wiemy się, jak rozwiązywać nasze dramatyczne zagadki. 
Odwołujemy się nie do gotowych szablonów, lecz do pracy 
rozumu. To, że na Zachodzie związki, zwłaszcza masowe, 
zanikają, dotyczy wyłącznie Zachodu. W Polsce zaś robot-
nicy i inni pracownicy powinni mieć takie związki, jakich 
potrzebują. Czy będą one wystarczającą siłą, żeby odmie-
nić Polskę, odpowiedzieć niepodobna. Pewne jest raczej, 
że bez nich paraliż społeczny nie ustąpi.

3. We wspomnianej dyskusji opinia Romaszewskiego, iż 
w kręgach Solidarności wolałoby się raczej gospodarkę 
odradzać przez działania produkcyjne, nie zaś na przy-
kład przez efektowny i modny handel komputerami, otóż 
ta opinia została natychmiast przez młodego człowieka 
zakwalifikowana jako interwencjonizm... Znów metoda 
analogii zaślepiła dyskutanta, który błyskawicznie zbu-
dował następujący sylogizm: skoro A ma jakąś cechę B, 
to A jest B. Tymczasem „mieć jakąś cechę” może również 
znaczyć „być w jednej tysięcznej podobnym”. Czy więc 
poprawne jest rozumowanie: Skoro A jest w jednej ty-
sięcznej podobne do B, to A jest B – ? Absurdalność twier-
dzącej odpowiedzi nie wymaga dodatkowych słów. Młody 
człowiek postawił znak równości między opinią i zespo-
łem formalnie sankcjonowanych działaś wielkiej struktu-
ry (na ogół państwowej), między preferencją – i posunię-
ciami realizowanymi w trybie przymusu. Nie wiedział, co 
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mówi? Jest obawa. Nie wystarczy znać pojęcia z widze-
nia...

4. W innej dyskusji przedmiotem sporu stała się spra-
wa instytucji cenzury. Znosić czy nie znosić ten głupa-
wy urząd? Zdawałoby się, że to tylko retoryczne pytanie. 
A jednak znaleźli się polemiści twierdzący, że w obecnych 
warunkach nie ma znaczenia, czy istnieje taka instytucja 
czy nie, bo gdyby nawet jej nie było, to by działała jakaś 
forma cenzury. Właśnie– jakaś forma. Jak gdyby ta jakaś 
forma mogła być równoznaczna ze szkodliwym, uzurpa-
torskim, pasożytniczym urzędem. Powołano się na przy-
kład Czechosłowacji i podobno formalnej cenzury tam nie 
ma, a jaka jest prasa i w ogóle słowo drukowana, na ogół 
wiemy. Znowu fałszywa analogia. Nie można, nie wolno 
porównywać Czechosłowacji i Polski. To są dwie różne 
jakości. I nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak wielu ule-
gło wulgarnej socpropagandzie dowodzącej, że właściwie 
wszystkie demoludy są takie same. Tymczasem różni nas 
wszystko: i teraźniejszość i historia. Taki Klemant Got-
twald, jeden z architektów dyktatury trapistów w Cze-
chosłowacji, był już w latach 20. znanym i popieranym 
działaczem partyjnym, komuniści zaś cieszyli się dużym 
wzięciem i wpływami w społeczeństwie przedwojennej 
Czechosłowacji. Rosjanie zaś budzili u Czechów tak. ciepłe 
uczucia jak u nas Amerykanie. Wszystko to sprawiło, że 
komunizm nie był w tym kraju niczym obcym ani słabym 
jak w Polsce. Nic dziwnego, że znaczna część społeczeń-
stwa poparła w 1948 r.  komunistów obalających demokra-
cję parlamentarną, i szybko a gruntownie „interioryzowa-
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ła” atrapistyczną ideologię i mentalność. W takim kraju 
może skutecznie funkcjonować cenzura uwewnętrzniona. 
Natomiast w Polsce, gdyby znikła cenzura zewnętrzna, to 
zinterioryzowana przez lokajskich redaktorów i wydaw-
ców działałaby słabiej i na nieporównanie mniejszą skalą, 
obszar zaś wolności wydatnie by się powiększył. Natural-
nie przy założeniu, że kakoj eto gienierał nie dokonałby 
kolejnego zamachu na wszelkie podstawowe wolności...

5. W popularnym programie telewizyjnym 100 pytań do... 
wystąpił pod koniec stycznia profesor Janusz Reykowski, 
świeży członek Biura Politycznego. Usiłując oddemoni-
zować wizerunek monopolistycznej partii, sympatyczny 
skądinąd psycholog odwołał się do analogii. Przecież, po-
wiada, na przykład w USA też jest siła przewodnia, siła mo-
nopolistyczna. Jest nim Wielki pieniądz. Nie mając wielkich 
pieniędzy, nie można wstawić własnej kandydatury na pre-
zydenta. Nie mając majątku, nie da się praktycznie wpły-
wu na życie polityczne. Niby tak, profesorze, na pierwszy 
rzut oka i ulegając pańskiej małej hipnozie i dużej, a ra-
czej finezyjnej demagogii. Bo gdy się im nie ulegnie, to wi-
dać sprawy zupełnie, ale to zupełnie inaczej. Bo pieniądz 
w Stanach daje siłę, ale wcale, nie to wcale nie daje mono-
polu. I na tej zasadzie braku monopolu średniopieniężny 
Carter mógł w 1976 r. pokonać wielkopieniężnego Regana. 
A gdy nowy prezydent wszedł to Białego Dam, to ani nie 
chciał, ani nie mógł – dzięki niemonopolistycznej struk-
turze władzy – zniszczyć czy choćby upokorzyć liderów 
konkurencyjnej partii, którzy przecież mieli za sobą pra-
wie połowę narodu i którzy po czterech latach przyczy-
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nili się do pokonania wcześniejszego zwycięzcy. Żaden 
z prezydentów w historii Stanów nie posłużył się policją 
potężnego państwa, by zapewnić sobie i swoim zwolen-
nikom bezmyślne i niewolnicze posłuszeństwo, jak to się 
zawsze działo w państwach monopolu partyjnego. Żaden 
nie sparaliżował – bo pluralistyczny system to uniemożli-
wiał – demokratycznych wyborów do Kongresu, który, jako 
konkurencyjny ośrodek władzy, niejednemu prezydentowi 
nieraz odbierał komfort rządzenia. Więc jakże, panie Rey-
kowski, elokwentny profesorze psychologii? Czy godzi się 
porównywać demokratyczną „władzę pieniądza” na Za-
chodzie, z oligarchiczną, antydemokratyczną, sprawowaną 
przemocą, monopolistyczną władzą partii na Wschodzie? 
Czy jest tu choćby cień podobieństwa? Bo nawet nie będę 
rozwijał tezy, że monopol znaczy także wyłączną „słusz-
ność” programu, jedyność kierunku – z policyjną sankcją 
oczywiście – i tak dalej. Wiemy, że „słuszność” okazała się 
najgłębszą niesłusznością, „jedyny kierunek” zwrócony był 
jedynie ku cywilizacyjnej i kulturowej katastrofie. A pan 
profesor stawia znak równania między „siłami przewodni-
mi”... Nie rozumie, że dał się upupić niby finezyjnej meto-
dzie analogii – czy udaje, że nie rozumie? I co jest gorsze?!

6. Tym, którzy mówią: wasze usiłowanie zmiany status 
quo środkami ewolucyjnymi są wysiłkami Syzyfa – odpo-
wiadam: kamień, który wtaczany na górę od bardzo wielu 
lat, staje się coraz mniejszy. Część masy kamienia zostaje 
na górze. Syzyf historyczny nie musi być Syzyfem mito-
logicznym. Także tu – na szczęście – analogia nie musi 
zobowiązywać.
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Trójpanowie 
a związek zawodowy
Bogusław Kaliniecki 

1. Teoretyczny obraz świata społecznego wpływa na 
kształt podejmowanych działań społecznych. Fałszy-
we teorie i konceptualizacje społeczeństwa osłabiają Ich 
efektywność. Natomiast teorie trafniej oddające istotę ży-
cia społecznego zwiększają skuteczność wypływających 
z nich działać.

Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie: 
„czy domaganie się ponownej legalizacji Solidarności 
wysuwane przez strajkujących robotników jest optymal-
nym celem niezależnego społeczeństwa?” Jak nietrudno 
zgadnąć, teorią, która ma udzielić odpowiedzi są założe-
nia nie–Marksistowskiego materializmu historycznego. 
W pracy tej wykorzystuję pewne ujęcia i interpretacje zja-
wisk społecznych występujące w pracach Leszka Nowaka.

2. W powszechnym mniemaniu władzę komunistyczną 
traktuje się jako „czerwoną burżuazję” czyli tych, któ-
rzy przejmując dyspozycję nad środkami produkcji zaję-
li miejsce dawnych kapitalistów. Ten zdroworozsądkowy 
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pogląd znajduje nawet wsparcie w bardziej wyrafinowa-
nych formach, na przykład w teorii jugosłowiańskiego 
opozycjonisty M. Dżilasa, który sądzi,  że „Nowa klasa 
(aparat partii komunistycznej – przyp. B.K.) czerpie swą 
siłę, przywileje, ideologię, a nawet całą swoją obyczajową 
stronę życia z nowej, konkretnej i jedynej własności, jaką 
jest własność kolektywna”.

Rzecz w tym jednak, że funkcjonariusze aparatu partii 
komunistycznej władają nie tylko środkami produkcji, ale 
też przymusu i indoktrynacji – mogą więc kontrolować 
gospodarkę, politykę i kulturę. Są więc trójpanami. Pa-
nowanie nad gospodarką i kulturą instrumentalnie pod-
porządkowane jest jednemu – kumulacji władzy dla niej 
samej. Kontrolując prasę, radio, telewizję, wydawnictwa, 
oświatę, decydując o repertuarze kin i teatrów trójpano-
wie mogą aktywnie kształtować system motywacyjny 
jednostek. Ludzie staja się posłuszni nie tylko ze strachu 
przed represja lecz także z powodu wewnętrznego prze-
konania, które utrwaliła w nich indoktrynacja trój wła-
dzy. Również życie gospodarcze podporządkowane jest 
powiększaniu władzy politycznej trójpanów. Nędza bo-
wiem równie skutecznie jak terror rozbija więzi między-
ludzkie zamieniając solidarną wspólnotę ludzką w zbiór 
jednostek rywalizujących między sobą o elementarne do-
bra konsumpcyjne. Niewielkie gratyfikacje ekonomiczne 
nadawane w formie bonów, talonów, kartek, dostępu do 
sieci sklepów przeznaczonych tylko dla klasy trójpanów 
i jej aparatu wykonawczego udzielane są w zamian za ule-
głość i oddanie władzy.
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Paradoksy i anomalie w naszym życiu gospodarczym 
i kulturalnym nie są więc niczym osobliwym – służą one 
jedynie utrwalaniu panowania klasy trójpanującej. I trój-
panowie dobrze wiedzą, że nie mają żadnego interesu 
w ich usunięciu.

3. Kolejne rewolucje klasy ludowej PRL znaczone miesią-
cem pisanymi z dużej litery: Czerwiec 1956 w Poznaniu 
– Marzec 1968 – Grudzień 1970 na Wybrzeżu – Czerwiec 
1976 w Radomiu i Ursusie, wreszcie Sierpień 1980 poważ-
nie nadszarpnęły systemem trójpanowania klasowego 
w Polsce. Władza praktycznie zrezygnowała z domina-
cji światopoglądowej oraz ograniczyła swoje panowanie 
w gospodarce godząc się na istnienie prywatnych gospo-
darstw rolnych i zakładów rzemieślniczych.

4. Związek zawodowy „Solidarność” – największa zdobycz 
polskiego społeczeństwa miał być bronią mas ludowych 
przeciwko wyzyskowi i uciskowi.

Strajk – główna broń związków zawodowych skuteczna 
wobec kapitalisty zawodzi wobec trójpanów. Przerwanie 
pracy uniemożliwia właścicielowi realizację jego interesu 
klasowego – maksymalizację zysku. Strajk w socjalistycz-
nym zakładzie pracy nie blokuje realizacji interesu klaso-
wego trójpana, jakim jest maksymalizacja władzy a nie 
zysku. Można doprowadzić do bankructwa pojedynczego 
kapitalistę – niemożliwe jest bankructwo państwa–wła-
ściciela. Dlatego też odpowiedzią właścicieli na strajki (je-
żeli nie można użyć przemocy) są realne ustępstwa eko-

Bogusław Kaliniecki, Trójpanowie a związek zawodowy



130

CzasKultury 9-10/1989

nomiczne – rewizja stosunków własności lub wzrost płac, 
za które można nabyć dobra materialne. Odpowiedzią 
trójpanów jest emisja banknotów, których wartość równa 
się cenie farby i papieru zużytej na ich produkcję.

5. Dowiodły tego wydarzenia lat 1980–81. Pierwszy etap 
konfliktu społecznego, w którym „Solidarność” starała 
się wystąpić w roli tradycyjnego związku zawodowego, 
miast skłonić trójpanów do reformy gospodarki spowodo-
wał lawinę, praktycznie nic nie dających podwyżek płac. 
Pogłębiło to braki na rynku. Chaos gospodarczy sprzyjał 
interesom trójwładzy, gdyż społeczeństwo jednoczące się 
w czasie strajków, na co dzień musiało rywalizować mię-
dzy sobą w coraz bardziej wydłużających się kolejkach.

Nieefektywność ekonomiczna systemu skłoniła wyrasta-
jące elity związkowe do podjęcia kwestii politycznej re-
formy ustroju. W tej dziedzinie naciski związkowe były 
najmniej skuteczne. Częściowo dlatego, że społeczeństwo 
było coraz bardziej wyczerpane chaosem gospodarczym 
i trudnościami w zaopatrzeniu, częściowo dlatego, że pro-
gram udziału kierownictwa Związku we władzy politycz-
nej bardziej odpowiadał aspiracjom wyłaniającej się elity 
związkowej niż bieżącym potrzebom przeciętnych człon-
ków Związku.

Te czynniki spowodowały, że przygotowywany w ciszy 
gabinetów MSW i MSN stan wojenny mógł przynieść po-
wodzenie. Kontraktowi trójwładzy nie przeciwstawiły się 
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w grudniu 1981 roku zmęczone i rozczarowane (do polity-
ki Związku) masy.

6. Optymalną strategią walki politycznej w dniu dzisiej-
szym nie jest więc domaganie się legalizacji związku za-
wodowego który by kontrolował poczynania trójpanów 
w gospodarce, ale całkowite przejęcie z rąk trójpanów 
kontroli nad gospodarką (z wyjątkiem jedynie przemysłu 
zbrojeniowego). Poprawa przyszłych stosunków własno-
ści może być rozmaita – reprywatyzacja, spółdzielczość, 
samorządy robotnicze, wyprzedaż akcji przedsiębiorstwa 
jego pracownikom jak proponują publicyści z Liberalno-
Demokratycznej Partii „Niepodległość”, czy też wybranie 
przez pracowników zakładu menadżera z pełnymi prawa-
mi własności, jak to proponuje ostatnio Leszek Nowak.

Jedno jest pewne – pozbawienie trójpanów władzy gospo-
darczej wymaga niekonwencjonalnego podejścia do spraw 
społecznych, a nie postępowania według starych schema-
tów. Lapidarnie ujął to K. Marks mówiąc, że: „Tradycja mi-
nionych pokoleń ciąży jak zmora na umysłach żyjących”. 
Mam nadzieje, że tradycja „Solidarności” nie będzie gor-
setem ograniczającym myślenie, lecz siłą inspirującą do 
nowych rozwiązań.

Bogusław Kaliniecki, Trójpanowie a związek zawodowy
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Miss Michnik
Konstanty Żemojtel 

To była sensacja. Gościł w Wielkopolsce sam mistrz – 
Adam. Do Poznania przyjechał 14 grudnia 1988 r.  zapro-
szony przez Towarzystwo Literackie im. Adama Mickie-
wicza. Tym razem dotarł do Collegium Novum szczęśliwie 
i spotkał się z opozycją inteligencką, studentami i inny-
mi zainteresowanymi – w trzech salach jednocześnie! 
W znanej z niezależnego ducha spętanego akademizmem 
sali C2 – elita z zaproszeniami; w pozostałych – pozosta-
li. Znalazłem się wśród tych, którzy pozbawieni wizji ze 
zwielokrotnioną uwagą wsłuchiwali się w słowa autora 
Wypisów więziennych docierające z głośników.

Jednakowoż zanim oddano głos gwieździe warszawsko-
-gdańskiej opozycji przez prawie 40 minut elokwent-
nie strukturalizował twórczość pisarską Michnika prof. 
Edward Balcerzan; analizował, deszyfrował, konfronto-
wał, kokietował, komplementował i celebrował historycz-
ną postać tak bardzo, że byłby o mały włos udowodnił, 
iż jest wielbiącym autora Kościoła, lewicy, dialogu anty-
komunistą, gdyby... gdyby nie polonistyczny patos termi-
nologiczny w odważnym sporze o funkcję przedmiotów 
w poezji Herberta; pojawił się bowiem, już przysłowiowy, 
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„nahumanizowany stołek” i on rozładował swą dobitną 
jednoznacznością zniecierpliwienie słuchających i po-
wstrzymał, przynajmniej niektórych, wychodzących.

Gdy wreszcie sławny gość dopuszczony został do głosu, 
zgrabnie zwinął trącący myszką metodologiczną perga-
min z elaboratem profesora (wydaje się, że w skądinąd 
pracowitym tekście dominowała strategia daltonisty; wi-
dzę tylko barwy literatury, nie widzę barw politycznych) 
i wraz z nim odstawił w kąt problemy polonistyczno-lite-
rackie.

I tutaj rozsypało się konfetti teatru jednego aktora, gdyż 
Michnik to także showman: błyskotliwy, ironiczny, prze-
nikliwy, dowcipny, złośliwy, uwodzicielski – i demago-
giczny, gdy podnosił głos i temperaturę atmosfery woła-
jąc: „Nie ma wolności bez Solidarności!”.

W tym momencie ze zdziwieniem stwierdziłem, że choć 
trafia ono do wielu jeszcze serc, to nie do wszystkich umy-
słów, i że minął czas na monopole, i że słowo „Solidar-
ność” przestało być jednoznaczne, a wolność bez part-
nerskiej w stosunku do Europy Zachodniej gospodarki 
ani możliwa, ani ciekawa, i że tak opozycja, jak i Kościół 
wpadły w pułapkę wyrafinowanych w nicowaniu frazesów 
(nicość komunizmu) umysłów – inna forma sprawdzonej 
zasady, że rewolucja pożera własne dzieci, oraz że chyba 
kończy się czas opozycji patetycznej, a nadchodzi pora 
opozycji surrealistycznej (np. znakomita Pomarańczowa 
Alternatywa).
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Jak rozumiem „opozycję patetyczną”? Może tak: gdyby 
całą opozycję polską porównać do wielogłowego smoka 
porąbanego na części przez cyklopa partii mieczem sta-
nu wojennego, a które to części nie obumarły, lecz roz-
poczęły byt niezależny od niedawnej całości, patos był-
by jego ogonem pożeranym przez głowę próżności. Patos 
jako wyolbrzymienie, zdemonizowanie przeciwnika jest 
sui generis negatywnym dworactwem, które niejako au-
tomatycznie dowartościowywane jest potęgą padającego 
nań cienia wroga. Opozycja patetyczna zdaje się wołać: 
„Patrzcie jacy jesteśmy wspaniali, nie drżymy w cieniu 
kolosa!”.

W przeciwieństwie do niej opozycja surrealistyczna jest 
jak dziecko w pewnej parabolicznej baśni, które nie w peł-
ni świadome rzeczy podbiega do sięgającego nieba ol-
brzyma i – przekłuwa go szpileczką. Z olbrzyma schodzi 
powietrze uzurpatorskiej pychy i okazuje się, że jest on 
zwykłym, tylko nadto agresywnym i próżnym chłopcem. 
Znika paraliżujący wszystkich strach i rzeczywistość wra-
ca do właściwych proporcji. Odkąd pojawiła się Pomarań-
czowa Alternatywa w Polsce jest „normalniej”. Z czerwo-
nego upuszcza się zakisłe powietrze patetycznej powagi, 
z nabitych w butelkę strzelają korki – naród wraca do 
zdrowia: zwiększają się szanse na przeżycie. Komuniści 
początkowo lekceważyli Pomarańczową Alternatywą, 
lecz w pewnym momencie spostrzegli, jak toksyczny jest 
to dla nich ruch i coraz intensywniej go zwalczają, zapra-
szając jednocześnie opozycję patetyczną do rozmów, gdyż 
bądź co bądź ona ich „dopompowuje” i pozwala, pomimo 
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wszystko, zachować właściwe proporcje. Ale pamiętajmy 
o zawołaniu Gombrowicza: „im mądrzej, tym głupiej”!

Bardzo indywidualnym przykładem opozycji surreali-
stycznej okazywał się momentami bohater spotkania, 
gdy wpadał w żywioł ironii. I dopóki Michnik przebywał 
w oparach błyskotliwego absurdu wszystko było w do-
brym guście: można było się pośmiać, odprężyć, zapo-
mnieć o polskiej monotonnej nędzy materialnej, moral-
nej i intelektualnej. Natomiast gdy doradca Lecha Wałęsy 
opuszczał przestrzeń konceptu i zniżał się do bagna pol-
skiej rzeczywistości za pomocą stylu patetycznego – roz-
poczynało się mielenie przemielonego: błędne koło nie-
rozwiązywalnych sprzeczności (oczywistości).

Upraszczając i posługując się sylogizmami à la Lenin głów-
ne tezy wywodu Michnika streścić można następująco: 
koniecznością historyczną jest obecnie kompromis, kom-
promis to „okrągły stół”, „okrągły stół” to porozumienie 
komunistów ze społeczeństwem, komunistów i krypto-
komunistów reprezentuje rząd (nomen omen Rakowskie-
go), a społeczeństwo „Solidarność”; „Solidarność” to elita 
działaczy warszawsko–gdańskiego „centrum”, one wyła-
niają doradców, a ci upostaciowani są w Lechu Wałęsie, za 
którym stoi cały wolny świat (ale nie cała polska opozy-
cja). Ci, którzy nie popierają doradców, Lecha i rozmów to 
ekstremiści (skąd my to znamy? kto jeszcze wczoraj mó-
wił tak o Michniku?) i radykałowie, którym Michnik mówi 
„nie!”. „Nie” ze względu na dziejową konieczność, „nie” 
ze względu na polską racje stanu i rację „Solidarności”, 

Konstanty Żemojtel, Miss Michnik
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„nie” ze względu na konieczność ocalenia substancji... itp. 
Ale – kompromis to nie wszystko, to nie cel sam w sobie. 
Michnik nie byłby mistrzem erystyki, gdyby po wejściu do 
ślepego zaułka nie potrafił roztoczyć szerokich perspek-
tyw wyjścia. Kompromis to tylko taktyka, cel strategicz-
ny, to likwidacja komuny i pełna niepodległość. Kiedy? – 
w bliżej nieokreślonej przyszłości. Można by to jeszcze tak 
sformułować: chcesz czerwonego wykończyć, musisz się 
z nim dogadać. A przecież ten sam (?) Adam Michnik we 
wstępie do swej antologii szlachetnych cytatów Z dziejów 
honoru w Polsce wskazuje na mechanizm posługiwania 
się kompromisem przez komunistów; złapać oddech, roz-
broić czujność przeciwnika, a potem zadać w odpowied-
nim momencie dobrze przygotowany cios.

Zaiste, o co tu chodzi? Zwalczać bezkompromisowych ra-
dykałów i kokietować radykalizmem przebranym w sza-
ty nowego wallendrodyzmu? (Czyżby skompromitowana 
koncepcja pokolenia 68 tym razem w nowej odmianie i na 
szerszą skalę?) Kim jest zatem Michnik jeśli nie przysło-
wiowym baronem von Münchausenem? A może to jedyny 
sposób, by utrzymać się na powierzchni polskiego bagna? 
Iść przez grząskie mokradła i nie zatonąć trzymając sa-
mego siebie za włosy tuż nad powierzchnią? To prawie 
cud. Ale wiele w tym kraju może imć Wołodyjowski do-
brze robiący szabelką języka.

Porzućmy jednak kategorię cudu i przyjrzyjmy się raz jesz-
cze barwom sztandarów, którymi polityczny showman 
powiewał przed poznańską publicznością. A było ich trzy: 
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sztandar intelektualnie dowartościowanego kompromisu, 
sztandar antyradykalnego radykalizmu i sztandar osobi-
stego politycznego dziedzictwa („nie dałem ciała”).

I jak tu ten ostatni pogodzić z tym pierwszym?... Dawać 
i nie dawać jednocześnie? Zwalczać radykalizm i być 
pierwszym radykałem? Zawierać kompromis, by skom-
promitować przeciwnika, jakby on o tym nie wiedział i nie 
chciał tego samego? Nie jestże to jeszcze jeden przykład 
postawy à la Münchausen, którego nieprzeparta potrzeba 
gwiazdorstwa wprowadziła na karty światowej literatu-
ry? A czyż Adam Michnik nie chce podobać się wszyst-
kim i czyż nie stąd w dużej mierze jego konceptualny roz-
mach? Oto chce zasiąść przy „okrągłym stole” i „nie dać 
ciała”, pomimo iż władza żąda uwiarygodnienia jego ugo-
dowych intencji (dać ciało). Zatem, możemy się domyślać, 
nasz bohater posłuży się atrapą ciała, która okaże się pu-
łapką. Poprzez flirt z Michnikiem potężnie osłabiona wła-
dza przy okazji okrutnie się ośmiesza (efekt połączenia 
opozycji, patetycznej i surrealistycznej) i – itd. Gdyby to 
tak każdy umiał własną ręką wyciągnąć się za włosy z bło-
ta może niepotrzebna byłaby władza, opozycja, „okrągły 
stół” i wyjazdy na emigrację. Toż dopiero byłaby sensacja!

Konstanty Żemojtel, Miss Michnik
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Paryż, 5. XI. 1987
Janusz Marciniak 

Przed południem byłem w pobliżu Pont Neuf, gdzie nie-
całe sto lat temu Aleksander Gierymski doznał jednego ze 
swoich najgłębszych olśnień malarskich i ujął je w pięk-
nym obrazie rzeki z barkami i niebem przeciętym smugą 
gasnącego zachodu1.

Przypomniałem sobie o nim, chociaż już od kilku dni ży-
łem w uczuciu, że wszystko co we mnie przyjechało z Pol-
ski, tu, w przestrzeni Paryża skurczyło się i przeszkadza 
mi jak tektura paszportu w kieszeni. Patrzyłem na Sekwa-
nę. i słońce, które łamało swoje promienie na lustrze 
wody. Topiło w niej tyle bezimiennego światła, a jedno-
cześnie żłobiło moje myśli świeżymi, wspomnieniami 
jego najpiękniejszych imion. Imiona światła to oczywiście 
nazwiska malarzy, których widziałem tuż obok w D’Or-
say, Luwrze i Petit Palais2. Chardin, Goya, Courbet, De-
gas, Cèzanne, Monet i potem Bacon w Galerie Lelong przy 
rue de Thèhèran. O każdym musiałbym napisać osobno, 
nie zapominając o takich związkach jak ten, który istnieje 
pomiędzy Baconem a Goyą.

1  Wieczór nad Sekwaną
2	 	W	Petit	Palais	trwał	akurat	wielki	pokaz	malarstwa	hiszpańskiego	Od Velásqueza do 

Picassa.
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Goya i Bacon wydali mi się teatrami mówiącymi ina-
czej, ale o jednej i tej samej krawędzi ludzkiego istnienia. 
U Goyi miałem to niezwykłe wrażenie jakbym wyjrzał 
ze swej śmiertelności, aby zobaczyć życie od zewnątrz,-
jak barwne przedstawienie i jak maskę okrywającą coś 
straszliwego. Goya – zdumiewający stan świadomości ar-
tystycznej. Jaźń przenikliwego i wszystko czującego ob-
serwatora, w którym odzywa się cała skala uczuć: wstręt, 
obrzydzenie, wściekłość, szyderstwo, groteska, sympatia, 
miłość, współczucie, litość, obawa i lęk na skraju grozy. 
Nie ma tylko obojętności. Tej on się właśnie przeciwsta-
wiał. Obojętność była dla niego częścią świata grozy. Moż-
na Goyę uważać za rzeczywiście największego malarza, 
bo forma jest u niego wykarmiona wszystkimi uczuciami, 
wyostrzona szaleństwem, a przy tym tak bajecznie bogata 
i prosta, Z jego obrazów, których dotąd nie znałem, najsil-
niej przeżyłem wielką Derniere communion de San Jose de 
Calasanz. Ponad szeregiem głów stoi kapłan. Bryła pleców 
uwypukla szatę liturgiczną, a dłoń podaje hostię do ust 
klęczącego mężczyzny. W zetknięciu światła ze złotym 
ornatem rodzi się najbardziej przejmująca materia malar-
ska jaką kiedykolwiek widziałem.

Patrząc w jej blask miałem uczucie, że sam uczestniczę 
w momencie mistycznej łaski. Żadna reprodukcja nie da 
pojęcia o tym obrazie.

Bacon, który jest może największym malarzem współ-
czesnym, to dziecko Goyi. Wprowadzając scenograficzne 
podziały przestrzeni obrazu, rozwijając rozumienie for-
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my jakby wewnątrz, dotknął już miazgi rzeczy i spróbo-
wał malarstwa „wypatroszyć” człowieka z cierpienia. Jego 
wielkie obrazy w Galeria Lelang chwytały w siebie ludzi 
oglądających wystawą. Ogarniały ich dużymi, działają-
cymi jak niebo3, płaszczyznami koloru i uzmysławiały, że 
to malarstwo jest naszą najprawdziwszą rzeczywistością 
wewnętrzną, której nie da się zrozumieć i odczuć poza 
nami samymi, bo ona jest tylko tym, czym my jesteśmy – 
jak powiedziałby Stanisław Brzozowski.

Te wszystkie refleksje odżyły raz jeszcze w mojej popo-
łudniowej rozmowie z Józefem Czapskim. Dzięki niej 
mogłem również spojrzeć inaczej na imię światła, które 
pierwsze przypomniało mi się przy Pont Neuf. Zygmunt 
Mycielski miał powiedzieć o nim, za gdyby studium z czar-
nym cylindrem wisiało, w Luwrze, to Aleksander Gierym-
ski byłby światowym malarzem. Przeczytałem Józefowi 
mój tekst o tym obrazie4. Potem mówiliśmy o zawiło-
ściach drogi malarskiej Aleksandra, który u schyłku życia, 
po dotarciu na najwyższe i najjaśniejsze szczyty syntezy 
malarskiej, zszedł w dół, aby pogrążyć się w naturalizmie 
przedstawień wnętrz kościołów włoskich. Zastanawiałem 
się nad tym już dawniej, sądząc, że jeśli dopiero skrajna 
postać naturalizmu jest chorobą sztuki, to ta w przypadku 
Aleksandra pozostawiła po sobie wiele blizn, ale nie my-
ślałem nigdy o naturalizmie jako wewnętrznym drama-
cie tego artysty i człowieka, a przecież ujawniają go listy. 
Ujawnia go już chronologiczna kolejność powstawania ob-

3	 Piękne	określenie	Józefa	Czapskiego,	które	usłyszałem	podczas	naszej	rozmowy	 
o	Baconie.

4  Czarny cylinder na kamiennym stole
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razów. Od czasu pracy dyplomowej, którą był obraz przed-
stawiający scenę Z Kupca weneckiego Szekspira, Aleksan-
der przez całe życie podtrzymywał zwyczaj oddawania się 
studium  natury i doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że 
podnoszenie obiektywizmu studiów grozi paraliżem arty-
stycznej woli. Miała przed nim chronić pamięć i uczucia, 
ale akurat w jego psychice uczucia i pamięć stale ścierały 
się ze sobą, sprawiając, że często studium jednak nie było 
dziedzina gramatyki plastycznej i modlitwą pokory wobec 
natury, lecz zimnym pokrowcem niewidzialnych przeżyć. 
W kilku obrazach, z ostatnich pięciu lat życia, zademon-
strował skrajny naturalizm widzenia. Nie spowodowało 
go ciśnienie problemu artystycznego, ale pozaartystycz-
ne, nie określone poczucie bezradności człowieka. Sztuka 
Aleksandra nie chłonęła w siebie nic z jego bolesnej egzy-
stencji. Za spojrzeniem, które stygło na starej architek-
turze włoskiej, przy pozorach ciszy i tuż obok, a zarazem 
tak beznadziejnie daleko od malarstwa, cierpiał człowiek.
Mysz na kamiennej posadzce, namalowana w dwóch ob-
razach z tego okresu, jest groteskowym okruchem życia 
jeśli przeraża, to już nawet nie jako objaw przebranej mia-
ry w pasji szczegółu, lecz przede wszystkim jako oznaka 
uczuciowego oderwania od rzeczywistości. Przeraża jako 
autoironiczny, smutny grymas umyślnie doczepiony do 
obrazów przez zdesperowanego artystę. Pomiędzy wy-
konaniem obrazu a stanem psychicznym Aleksandra za-
szedł ścisły związek. Genialne oko artysty przeprowadzi-
ło go nad przepaścią rozdarcia wewnętrznego i uratowało 
przed obłędem. Obrazy skrajne w naturalizmie artystycz-
nie nieraz są więc najtragiczniejsze, bo martwym doku-

Janusz Marciniak, Paryż, 5.XI. 1987
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mentem jego przejść moralnych. W tej grupie wyróżniają 
się właśnie owe wnętrza kościelne, malowane w Wenecji, 
gdzie-wyobraźnia Aleksandra całkowicie „odkleiła się” od 
jego sztuki. Żeby ocenić rozmiary pustki, wystarczy spoj-
rzeć na inne obrazy z tego czasu: przepiękna Pinetta di 
Villa Borghese w Rzymie, taki sam Park Włoski i Ogrody 
w Tivoli. „Wypiłowanej” serii kościołów nic z nimi nie łą-
czy. Jest ona jedynie centralnym śladem długiej obecności 
w świątyni, ale w celu innym niż malowanie obrazu. Ob-
raz był obojętny i w żadnym z tam malowanych nie ma 
nuty autentycznego natchnienia, Aleksander nie szukał 
w kościele rozwiązania nurtujących go problemów arty-
stycznych. Malowanie było dla niego bardziej pretekstem 
niż celem. W zajęciu oka i dłoni miał rodzaj kurtyny i bier-
nego tła dla swoich niespokojnych myśli. Obraz to tyła 
zimna odwrotność wewnętrznego wrzenia i próg przeło-
mu który nie po raz pierwszy  przechodził we Włoszech.
W sposobie, myślenie, był ateistą, podobnie jak Maksy-
milian i jeśli pod koniec życia usiłował odnaleźć się poza 
światem sztuki, to nie dlatego, że już zabrakło mu opar-
cia we własnych myślach i dopalających się uczuciach. 
O ciągłości myśli decydowała zawsze praca, natomiast 
uczucia coraz bardziej zależały od sumy doświadczeń eg-
zystencjalnych. We wnętrzach kościołów włoskich łamał 
się w Aleksandrze człowiek, który wystawił swojej sztuce 
i życiu jeden najsurowszy rachunek.

Nie szukał dla siebie ratunku w religii. Nie potrafiłby po-
dzielić się ciężarem swojej egzystencji z Bogiem. Był zbyt 
głęboko indywidualny, aby zdjąć z siebie brzemię tego 
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wszystkiego, co go takim stworzyło i zarazem zniszczy-
ło. Potrzebował tylko duchowego czyśćca, by móc znowu 
podjąć wysiłek życia i pracy. Wiedział, że sztuka nie jest 
dziedziną wiary, że tylko pogłębia zwątpienie i budzi nie-
pokój metafizyczny, że wymiga odrodzenia przez inne, 
pozaartystyczne przeświadczenie, którego on nie umiał 
jej ofiarować. Rosła w nim bolesna świadomość, że „kon-
sekwencja w zrobieniu obrazu” – jak to nazywał, zależy 
w równej mierze od talentu, co od filozofii życiowej ar-
tysty, a tej on właściwie nigdy nie miał i nie mógł mieć, 
żyjąc najdosłowniej sztuką.

W jego absolutnym oddaniu pracy lśni ideał prawdy etycz-
nej, według którego Praca to jest jakby rozmowa Człowie-
ka z Bogiem.

Spiętrzenie naturalistyczne było inną rozmową: czło-
wieka z samym sobą, po której Aleksander wrócił do 
swej sztuki, do swego życia, sztuką bez żadnych nadziei. 
W obrazie Polska droga wszystkie linie schodzą do jednego 
punktu nieosiągalnej dali. Stał się on malarsko namacal-
nym początkiem mistycznej perspektywy, która cofa bieg 
czasu i wciąga wszystko we wszechogarniające uczucie 
tęsknoty i oddalenia. Inne, ostatnie obrazy wyrażają po-
dobna treść. Ten, który je stworzył wiedział, że tajemni-
ca malarstwa nie polega na wyjaśnianiu przedmiotu, lecz 
na jego widzeniu  i czuł, że tego widzenia ostatecznie nie 
osiągnął. Czy to był przypadek, że na moje spotkanie z Jó-
zefem Czapskim, obok Listów braci Gierymskich przywio-
złem z Polski jeszcze Pamiętnik Stanisława Brzozowskie-

Janusz Marciniak, Paryż, 5.XI. 1987
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go? W pewnym momencie rozmowy Józef poprosił, abym 
przeczytał na głos jedną z najważniejszych, już pierwszą 
stronę. Od słów, które znałem prawie na pamięć:
„Niewątpliwie jest to dla mnie czas krytyczny: młodość 
przeszła doszczętnie i nastał czas, w którym nie wolno 
już zapowiadać, lecz trzeba dawać rzeczy mogące istnieć, 
mające chociażby pewne tylko prawa do istnienia. I jed-
nocześnie coraz jaśniej występują wszystkie braki w przy 
gotowaniu, wszystkie zaniedbania. Rozpacz jest rzeczą 
łatwiejszą, niż. spokojne i zimne spojrzenie na rzeczy tak, 
jak są one. Bardziej niż wszelkie braki kultury ciąży i jest 
groźniejszy wewnętrzny rozstrój woli, wzrastający brak 
odwagi. Do pewnego stopnia on to szukając dla siebie 
usprawiedliwienia stwarza poczucie owych braków, cho-
ciaż byłoby rzeczą śmieszną wprost przeczyć, że są one 
straszliwe”.

Pierwsza strona Pamiętnika odsłania przestrzeń stanu, 
w którym znajdował się również Aleksander Gierymski. 
To stan najbezwzględniejszej samowiedzy i najwięk-
szych wymagań wobec siebie. Słowa Brzozowskiego są 
jakby wierzchem rozpalonej lawy, zastygłym w kamien-
ny drogowskaz życia wewnętrznego. Wola życia zlewa się 
z wolą pracy, a lęk przed jej „wewnętrznym rozstrojem” 
staje gorszy od śmierci. Przy nim śmierć wydaje się łaską 
i wybawieniem. Dlatego akt woli ukazuje się tak wyraźnie 
jako akt w istocie religijny, bo tworzący życie wraz z wiarą 
w jego znaczenie. Rola pracy nie tylko ma podnosić wolę 
życia, ale winna ją tworzyć. Praca tworzy życie, a „sztu-
ka stwarza przeznaczenie” – mówił Brzozowski, i uparcie 
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wracał do tego, zarzucając myśli polskie; jej bezreligijność 
w znaczeniu etycznym.

Sam, po bohatersku, wszedł w otchłań własnego życia we-
wnętrznego, aby wykuć ostatnie ogniwo woli, którym jest 
akt wiary. Ten fakt, kapitalny dla jego biografii duchowej 
był owocem ogniwo woli, którym jest akt wiary. Ten fakt, 
kapitalny dla jego biografii duchowej, był owocem najbar-
dziej konsekwentnej pracy, a nie jakimś „nawróceniem” 
czy klęską filozofa. Brzozowski na swojej drodze spotkał 
Newmana, w którym zetknął się ze świadomością reli-
gijna i pokochał go. Jeśli przedtem realizował się przede 
wszystkim przez pracę z ideami społecznymi i dotykał 
więzi świata obiektywnego, tak przez akt wiary wszedł 
w królestwo ducha, dla którego tamten świat jest pro-
wincją. Opadł  siebie. Trafiał w samą istotność tworze-
nia. Rozpoznawał konstrukcję świata wartości. Widział 
w sztuce dom życia i osiągnął najgłębsze poczucie wła-
snego istnienia. W Pamiętniku zapisał:

„I know, I know jest sformułowaniem niezrównanem 
faktu trudnego do uchwycenia, lecz niezaprzeczalnego, 
stanowiącego najgłębszą podstawę naszej istoty. Na dnie 
naszej duszy jest światło. Pozostaje ono w łączności ze 
słońcem niegasnącym i w i e  o tem,  w i e , że wie praw-
dę o każdej rzeczy, która się jej ukaże, gdyż jedyne mi 
rzeczami, jedynemi rzeczywistościami są decyzje woli, 
fakty, a raczej akty – czyny moralne. Wiemy, że wiemy 
całą prawdę o nich i widzimy każdą różnicę, każde od-
stąpienie, zboczenie, uchylenie od tej prawdy, ale ująć ją 
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wprost, sformułować in abstracto i ex professo nie jeste-
śmy w stanie.

Po tragicznych powikłaniach losu, pomimo niezrozu-
mienia, które go przeżyło, „człowiek wśród skorpionów”5 
zdołał powierzyć się sobie. 
Niczego innego nie pragnął Aleksander Gierymski.

5	 	Tytuł	książki	Czesława	Miłosza	o	Stanisławie	Brzozowskim.
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Grzegorz Schetyna, Na zawsze zamknięty w sobie

Na zawsze 
zamknięty w sobie
Grzegorz Schetyna

Wiem – wielu przeszło przez ogień wielu przez druty 
kolczaste kto był zamknięty raz pozostanie na zawsze 
zamknięty –
   w sobie

I ja za moje resztki, 
Wybór wierszy, Paryż 1965

Wszystko zaczęło się właściwie banalnie. Pewnego sierp-
niowego wieczoru, wykręciłem numer znaleziony wcze-
śniej w książce telefonicznej. W zasadzie wiedziałem o nim 
niewiele, tyle tylko, że jest uznanym poetą na emigracji, 
że w Polsce jego poezja wciąż pozostaje nie odkryta, że 
był kanadyjskim korespondentem „Kultury”.
– Hallo? – zabrzmiał głos w słuchawce.
– Dobry wieczór, nazywam się... Przyjechałem z Polski. 
Czy zechciałby Pan udzielić wywiadu krajowemu pismu...
–... jakiemu pismu?
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– Podziemnemu.
– Podziemnemu – zawsze. A jakie to pismo?
Zacząłem  mówić, że „Czas Kultury”, że ukazało się nie-
wiele numerów. Nie znał.
Z jakiego miasta?
– Z Poznania.
– W Poznaniu mieszkała Iłłakowiczówna. Pisywaliśmy do 
siebie, gdy siedziałem w hiszpańskim więzieniu.
To był pierwszy sygnał innego świata, w który zacząłem 
wkraczać. Zaczęliśmy się umawiać. Najpierw „Exhibition” 
i zwiedzanie światowej wystawy,  później jednak wizyta 
w domu. Tak zostało. Punkt trzynasta. Na lunch.

***
Koniec lata i początek jesieni w Ontario to podobno skoń-
czone piękno. Słońce delikatnie muska domy ulice i drze-
wa Toronto do listopada, a ludzie mają dość czasu, żeby 
przygotować się do nadchodzących, siarczystych czasami 
mrozów.
Ta piękna ontaryjska jesień zaczęła się chyba wtedy.
Wyszedłem z domu odpowiednio wcześniej. Musiałem 
zmieniać linię metra, później jeszcze cztery przystanki 
autobusem. Razem prawie trzy kwadranse.
Północne tereny City of Toronto to porządna zabudowa, 
dalej od głównych skrzyżowań - parterowa. Sklepy przede 
wszystkim niemieckie, ale także holenderskie.
Okolice zamieszkiwane przez Estończyków, Łotyszów i Fi-
nów. Mozaika. Jak wszędzie w Ontario, w całej Kanadzie.
Punktualnie o trzynastej pukam do piętrowego domu, 
zbudowanego z czerwonej cegły. Czekam kilkanaście se-
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kund. Otwiera mi drzwi Wacław Iwaniuk. Wysoki męż-
czyzna, trzyma się prosto, jest elegancko ubrany, zaprasza 
do środka..
– Dzień dobry, umawiałem się z panem.
– Tak, tak, proszę.
Niezbyt okazały zewnętrznie dom w środku robi imponu-
jące wrażenie. Nieduży, ale stylowo urządzony, wypełnio-
ny klasycznymi meblami i setkami pamiątek ze świato-
wych podróży. Na górze biblioteka, w której morze książek 
i czasopism. Na ścianach obrazy...
Czapski – pytam?
– Tak. Mam kilka obrazów Józia Czapskiego. Ostatnio 
przyjechał do mnie Wojtek Fibak i oddałem mu dwa. Pra-
wie za bezcen, ale to taki sympatyczny, młody człowiek 
– słyszę w odpowiedzi.
Schodzimy na dół. W kuchni czeka przygotowany wcze-
śniej lunch. Pyszne kanapki z holenderskimi serami. Go-
spodarz przyrządza drinki (wyśmienity gin z tonikiem), 
siadamy i zaczynamy. A właściwie nie zaczynamy, bo 
kaseta, którą kupiłem dzień wcześniej okazuje się nie-
wymiarowa i nie pasuje do mojego magnetofonu, Jestem 
kompletnie zrezygnowały. Wacław Iwaniuk nie jest w sta-
nie mi pomóc, ponieważ nie posiada magnetofonu ani ka-
set.
Decyduję się robić notatki. Ginie w ten sposób przede 
wszystkim język mojego interlokutora, polszczyzna, któ-
rej nie ma już w kraju, żyje chyba tylko jeszcze w zaka-
markach emigracji.
Zaczynamy rozmawiać o wszystkim. O kraju, o emigracji, 
„Kulturze” i Kanadzie.

Grzegorz Schetyna, Na zawsze zamknięty w sobie
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– Spróbujmy od początku – proszę.
Urodził się w Chełmie Lubelskim w 1915 r. i tam spędził 
pierwsze lata. W 1935 r. ukończył Szkołę Podchorążych 
i stanął przed problemem wyboru kierunku studiów. Filo-
logię polską odradzał mu Józef Czechowicz, którego znał 
i pod którego wpływem, nie tylko literackim, się znajdo-
wał. Idąc za radą swego duchowego opiekuna (Czecho-
wicz umieszczał w swoim piśnie „Miesięcznik Literatury 
i Sztuki” wiersze Iwaniuka) wybiera wyższą Szkołę Dzien-
nikarstwa.
Studia kosztują, gdy nagle pojawia się szansa. Konkurs 
ogłoszony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych dla 
tych, którzy chcą studiować ekonomię na koszt ministe-
rialny. Decyduje się na to, wygrywa konkurs i rozpoczyna 
studia.
W 1938 r. zdaje egzaminy z dwunastu przedmiotów (m.in. 
historia emigracji, prawo konsularne, rolnictwo tropikal-
ne), odbywa praktykę przy Prezydium Rady Ministrów, 
a później w Konsulacie RP w Ostrawie. Po wkroczeniu 
wojsk niemieckich do Czechosłowacji wraca do Warszawy 
i tam otrzymuje propozycję pracy w Argentynie. Zdecy-
dowany jest jechać w nieznane, płynąć na drugi koniec 
świata. W Gdyni żegnają go Janczarski, Piętak i Czecho-
wicz. Rozstaje się z Krajem.
– Proszę powiedzieć dlaczego Argentyna, jakie były cele 
tego wyjazdu?
– W latach trzydziestych rodząca się wówczas polska myśl 
imperialna gorączkowo poszukiwała miejsc, choć częścio-
wego spełnienia. Głośno mówiło się o planach koloni-
zacyjnych Madagaskaru i Gabonu. Kilka lat przed wojną 
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rząd, przez polskich osadników, rozpoczął akcje wykupo-
wania rozległych obszarów w Argentynie i Brazylii. Do 
pracy przy uprawach angażowano miejscową ludność, 
a całe przedsięwzięcie nazywano Compaña Colonizadora 
del Norte. Było to coś na kształt quasi-kolonii.
Tam też w lecie 1939 roku, nad górną Paraną, podjął pracę 
Wacław Iwaniuk. Pracował jednak niedługo. O wybuchu 
wojny dowiedział się z komunikatu radiowego. Decyduje 
się na powrót. Najpierw łodzią w dół rzeki, dalej pocią-
giem do Buenos Aires.
Kończy się kampania wrześniowa, chce jechać do Francji. 
Najbliższy statek odpływa jednak do Neapolu. Nie chce 
czekać. Kupuje bilet.
W Buenos Aires przypadkowo trafia na Witolda Gombro-
wicza, którego znał jeszcze z Ziemiańskiej.
– Jaki był wtedy Gombrowicz, jak się zachowywał?
– Przede wszystkim był zadowolony, że wyjechał. Abso-
lutnie nie chciał wracać. Dwa dni intensywnie smakowali 
przeróżne rodzaje argentyńskich win. Pamięta, że Gom-
browicz z uporem powtarzał: „Niech pan nie jedzie na tę 
wojnę, przecież tam zabijają ludzi!”.
Nie przekonał go jednak.
Wypłynąwszy z Argentyny, statek wziął kurs na Rio de 
Janeiro. Tam na pokład wchodzi kilkudziesięciu młodych 
Niemców, którzy płynęli do Europy na wojnę. Tak samo 
jak on. Co najmniej dziwna sytuacja. Teraz dzielą ze sobą 
meesę, pokład, a za parę miesięcy staną naprzeciw siebie.
Niemcy wysiadają na Wyspach Kanaryjskich. Iwaniuk do-
pływa do Neapolu. Stamtąd pociągiem do granicy fran-
cuskiej, dalej już z darmowym, „ochotniczym” biletem do 
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Paryża. Tam zastają go święta Bożego Narodzenia. Spę-
dza je u znajomych, pracowników polskiej ambasady.
Potem już Cöetguidan i formujące się w wielkim chaosie 
polskie wojsko. Podchorąży Iwaniuk przydzielony zostaje 
do Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich.
Nie spodziewał się pan chyba, że chrzest bojowy nastąpi 
tak szybko i w dodatku jeszcze  w Norwegii?
Skądże, chcieliśmy bić się o Polskę. Rozkaz był zaskocze-
niem. 
Lądowali w Narwiku razem z oddziałami Legii Cudzo-
ziemskiej.
– Dowódca Legii zamierzał pokonywać fiordy wpław – 
uśmiecha się.
Po forsownym marszu Polacy rozstawili posterunki war-
townicze. Pamięta mroźne, morskie powietrze. Byli krań-
cowo wyczerpani. Wartownicy kładli się spać natychmiast 
po objęciu posterunku. Później znajdowano ich z kulą 
strzeloną w tył głowy. Oddziały strzelców alpejskich dzia-
łały niewidocznie i skutecznie. Po prostu wojna.
Tyle pamięta z tych walk. Jeszcze gorzej wspomina po-
wrót, a w zasadzie to, co zastali we Francji. Chaos i bała-
gan. Szybko rozpoczęła się kampania francuska. Bardzo 
szybko też się skończyła, oni chcieli się jednak bić. Razem 
z kilkoma kolegami zdecydowali przebijać się do strefy Vi-
chy. Chcieli bić się za Francję. Szli lasami nocą. Bali się.
– Czego? Kogo?
Przede wszystkim Francuzów. Kiedy zauważyli ich 5-oso-
bową grupę, natychmiast dzwonili po niemieckich żan-
darmów. Tak szli od pościgu do pościgu. Nieustannie tro-
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pieni. Od spotkania z Francuzami do następnego. Każde 
groziło wpadką. Donosili niemal wszyscy.
Po dwóch miesiącach znaleźli się wreszcie w Marsylii. 
Wydawało im się, że już prawie są u celu. Jeszcze tylko do 
Gibraltaru.
Do Gibraltaru czyli do wymarzonej Anglii. W Marsylii w 7 
osób wynajmują łódź motorową. Płyną jednak tylko 15 
mil. Zatrzymuje ich hiszpańska straż przybrzeżna. Koniec 
marzeń.
Lądują w więzieniu Figuerras. Ogromne gmaszysko z trze-
ma piętrami pod ziemią. Pluskwy i szczury. Za towarzyszy 
mają republikańskich milicjantów z 1936 r. Trzeba jednak 
żyć. Organizują polską drużynę koszykówki i wygrywają 
turniej zorganizowany na więziennym dziedzińcu. Ko-
mendant więzienia przepada za koszykówką, docenia kla-
sę Polaków i przenosi ich do celi z lepszymi warunkami, 
przywraca im takie prawo korespondencji.
– Domyślam się, że skorzystał pan z tego skwapliwie?
Oczywiście. To była jego jedyna szansa na uwolnienie. 
Dostaje listy od Stempowskiego ze Szwajcarii, od Iłła-
kowiczównej z Węgier. Śle monity do polskiej ambasady. 
Ambasador Poniatowski, mąż burbońskiej infantki, rusza 
sam wierzchołek frankistowskiej piramidy władzy. Spra-
wę osobiście pilotuje Men tero Diaz, adiutant gen. Franco. 
Sam dyktator godzi się na zwolnienie 100 młodych Pola-
ków, którzy chcą podjąć studia w Madrycie.
– Jak spędzacie ostatnie dni tego dwuletniego pobytu 
w więzieniu?
W Miranda del Horo zdecydowanie wygrywają mistrzo-
stwo Hiszpanii w koszykówce, oczywiście zakładów kar-

Grzegorz Schetyna, Na zawsze zamknięty w sobieGrzegorz Schetyna, Na zawsze zamknięty w sobieGrzegorz Schetyna, Na zawsze zamknięty w sobie
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nych. Stają się sparingpartnerami hiszpańskich drużyn 
ligowych, nieznacznie przegrywając.
– Co się dzieje dalej, po zwolnieniu was z więzienia?
Wsiadają w pierwszy pociąg jadący do Lizbony (nikt z nich 
nie myśli o podjęciu studiów, wszyscy chcą się bić), potem 
łodziami podwodnymi do Gibraltaru. To już Anglia, zie-
mia obiecana.
W Gibraltarze wsiadają na statek, który płynie w kon-
woju z Południowej Afryki. W Zatoce Baskijskiej atakują 
ich niemieckie łodzie podwodne. Konwój zostaje rozbity, 
a statek, którym płynie znajduje się aż przy wybrzeżach 
Brazylii. Przez Kanadę docierają do Anglii, do Mancheste-
ru.
Szybko znajduje się w Szkocji, przechodzi tam intensywne 
szkolenie. Ma pecha. 6-ego czerwca 1944, w dniu inwazji 
na Normandię i otworzenia Drugiego Frontu, łamie nogę.
Po rehabilitacji bierze udział w walkach w Europie, jest 
żołnierzem Pierwszej Dywizji Pancernej gen. Maczka. 
Przez Falaise i Chambois dochodzą do Bredy i dalej już do 
Niemiec. W Wilhelmshafen zastaje ich koniec wojny.
Robimy przerwę. Wychodzimy na taras. Spacerujemy po 
ogrodzie.
Znajduję jeszcze jedną namiętność Wacława Iwaniuka. 
To sport. Rozmawiamy o amerykańskiej lekkiej atletyce 
i koszykówce, kanadyjskim hokeju. Obok mieszka kon-
sul szwedzkiej ambasady. Pasjonat hokeja, oczywiście 
w szwedzkim wykonaniu. Szokuje go moja znajomość na-
zwisk szwedzkich internacjonałów. Jest zaskoczmy, Polak 
i hokej?
I to jeszcze szwedzki. Impossible!
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Wracamy do domu. Gospodarz telefonicznie zamawia 
obiad w chińskiej restauracji. – Ma być za 20 minut... i jest! 
To kuchnia kantońska, bardziej pikantna od pekińskiej. 
Tu już nic nie mogę powiedzieć. Pochłaniam morskie 
specjały, mięso na słodko, na koniec herbata (oczywiście 
chińska) i ciasteczka z ukrytym w środku horoskopem. 
Powracamy da rozmowy.
– Jak znalazł się pan w Kanadzie? 
Do kraju, jak większość kolegów, nie chciał wracać. Ka-
nada wydała mu się najlepszym miejscem do życia. Wy-
jechał.
Wylądował w prowincji Alberta. Tam już nastąpił pierw-
szy wstrząs. Rdzenni Anglosasi mówiący po... ukraińsku 
i dużo Niemców. A potem ciężka, mordercza praca – kar-
czowanie lasu. Później zdecydował się na przejazd do On-
tario i tak związał się z Toronto. Najpierw koszmarna pra-
ca w rzeźni, później już lepsza – jako sprzedawca w domu 
towarowym Simpsona. Sprzedawał dywany. Miał jednak 
szczęście. Znał dobrze angielski, był po studiach. Sąd 
prowincjonalny zaproponował mu etat tłumacza przysię-
głego. I tak już zostało. Przepracował tam 25 lat. Do eme-
rytury.

To wszystko jeden wielki skrót. Skrót historii życia czło-
wieka, który miał szczęście żyć w ciekawych czasach. 
I swój czas wykorzystał. Dziś jest uznanym w Kanadzie 
poetą i tłumaczem. Dla Kanadyjczyków –  poetą kanadyj-
skim bo piszącym także po angielsku. On wie, że jest Po-
lakiem i nim zostanie, Polakiem, który pamięta swój kraj 
poprzez obraz 1939 roku. Inny kraj. Dlatego tak chętnie 

Grzegorz Schetyna, Na zawsze zamknięty w sobie
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spotyka się z  ludźmi, którzy z Polski przyjeżdżają, z tego 
kraju, do którego on pojechać nie może. Próbował trzy 
razy, trzykrotnie odmówiono mu wydania wizy. Nie może 
wyjechać. A może już nie chce?

***
Pytam o literaturę emigracyjną. Rozmowa od razu prze-
chodzi na temat Miłosza. Jego osoby i jego twórczości. 
Znał Miłosza jeszcze przed wojną. Uprowadzał go w lite-
rackie kręgi i do pracy w radio. Jak go wtedy oceniał? „Mi-
łosz był prowincjonalny” – mówi. Po dwóch kieliszkach 
wódki upijał się, tańczył na stole. Mówił wtedy, że czuje 
się jak „w Wilnie”.
Wyczuwam, że chyba nie darzy go sympatią.
– Jaki na pan do niego stosunek teraz?
Chyba jednak krytyczny. „Miłosz nie jest zdecydowa-
ny czy jest Polakiem, Litwinem czy Bałtem. To przecież 
śmieszne – słyszę w odpowiedzi. Cytuje słowa Giedroycia: 
„W Kulturze poetą jest Iwaniuk, Miłosz jest prozaikiem”.
Los szczęśliwiej dotknął jednak tego drugiego...
„Nobel to w dużej mierze zasługa Jeleńskiego, jego rozmów 
i sugestii” – mówi Iwaniuk.
Tak, znał Jeleńskiego, poznali się kiedy ten redagował 
w Manchesterze „Dziennik Żołnierza”.
– A stosunek pana do literatury emigracyjnej w ogóle? 
„Skończy się, ponieważ nie ma nic do powiedzenia”.
To stwierdzenie Mieroszewskiego pozostaje ciągle aktu-
alne. Pytam o stosunek do twórczości Barańczaka. Tak, 
podoba się, chociaż momentami przechodzi w dzienni-
karstwo. Robi się późno. Dotykam tylko literatury krajo-
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wej. Co najbardziej się panu podobało z tego  co powstało 
ostatnio w kraju?
„Zdecydowanie Początek Szczypiorskiego. Wielka klasa”.
Na więcej nie ma czasu. Chwilę rozmawiamy o I.B. Singe-
rze („piękny”) i zbieram się do wyjścia.

***
Z Wacławem Iwaniukiem spotykam się raz jeszcze. Przed 
samym wyjazdem. Zwiedzaliśmy przepiękne parki Toron-
to. Był już wrzesień i naprawdę zbliżała się pora jesieni. 
Gdy się żegnaliśmy, usłyszałem: „Kiedy następnym ra-
zem będzie pan w Toronto, proszę dać natychmiast znać. 
Musimy się spotkać”.
– Może prędzej spotkamy się w Polsce? – odpowiedziałem 
pytaniem.
Milczał.

Grzegorz Schetyna, Na zawsze zamknięty w sobie
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Na marginesie 
Miłosza czytającego 
japońskiego 
poetę Issa
Włodzimierz Fenrych

widzieć i nic mówić: tak się zapomina
co jest wymówione wzmacnia się
co jest niewymówione zmierza do nieistnienia...

Uważam że pan Miłosz w tym miejscu się  myli. 
Że nie jest Włóczykijem widać to od razu. 
Jest powiedziane słowo zbyt ciężkie dla rzeczy, 
i kwiat, się załamuje, kukułka umiera.

(To komuniści twierdzą: „Słowo daje życie, 
a czego nie ma w prasie to już nie istnieje”)
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Piotr Fluks, *** (Mówili...)

*** (Mówili...)
Piotr Fluks 

Mówili – dusza się nie zużywa,
przez całe życie,
a nawet dłużej.
Tymczasem ona
wsiąka w tapety,
przylega do lustra;
urywa z każdą chwilą.
Zauważyłem,
że najwięcej gubię jej podczas podróży. 
Niewidoczna strużka
za oknem podmiejskiego pociągu,
którą wiatr rozsiewa 
wśród przybrudzonego krajobrazu. 
Nawet ptaki nie mają  z tego pożytku, 
a ja nie pozbieram się chyba 
do sądnego dnia.
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Wiersze
Maciej Niemiec

* * *
Jednak to ich głosy słyszałem,
choć wydawało się niemożliwe
by w tych wąskich ulicach
mogły mieścić zakola swego lotu. Lecz dziś,

tak wysoko, tak cicho, rano 
w nowym mieszkaniu obudziły nas 
jaskółki. Dopiero ponad miastem 
otwiera się ta przestrzeń

Paryż, VII 1988
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Maciej Niemiec, Wiersze

***
To co czeka 
na ciebie 
od tak dawna:
raczej już światło niż cokolwiek innego,
w drodze
od tak dawna:
może jeszcze
trochę
zaczekać

Paryż, I 1988
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Od niego nauczyłem 
się mówić prawdę 
Soter

W początkach XIX wieku dzięki szczęśliwemu przypadko-
wi odnaleziona została przez Angela Mai, w palimpseście 
z Bibio z VI w. korespondencja pomiędzy uczniem i na-
uczycielem: przyszłym cesarzem Rzynu, Markiem Aure-
liuszem i jednym z najsłynniejszych retorów epoki Anyio-
chów, Frontonem. Zbiór listów nie jest kompletny. Wiele 
listów przepadło, inne znajdują się w stanie uszkodzonym 
lub fragmentarycznym. S.A. Naber1 zebrał w pięciu księ-
gach listy pochodzące z okresu, gdy Marek Aureliusz był 
Cezarem i w dwu księgach listy z czasów sprawowania  
przez niego władzy cesarskiej. Całość dopełniają listy pi-
sane w języku greckim oraz rozprawki Frontona o różnej 
tematyce, zadedykowane kształcącemu się następcy 
tronu. W poniższych rozważaniach posługiwać się będę 
tym właśnie wydaniem, które posiada rangę rzetelności 
i nie wymaga uzupełnień. 

Korespondencja to niezwyczajna, chociaż po pierwszym 
czytania nasuwają się różne myśli krytyczne. Wymiana 
listów pomiędzy Aureliuszem a Frontonem nie daje bo-

1	 	S.A.	Naber,	M.C. Frontonis et M. Aurelii Imperatoris Epistulae,	Lipsiae	1876.	
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wiem możliwości poznania prawdziwego oblicza współ-
czesnej obu autorom epoki, przełomowych dla niej wy-
darzeń politycznych i społecznych, typowych procesów 
obyczajowych (tak jak to ma miejsca w przypadku choć-
by korespondencji Cycerona). Dlatego rozczarowała ona 
historyków, rozczarowała także filologów ze względu na 
zawarty w niej wizerunek Frontona, który okazał się być 
niezgodny z innymi przekazami starożytnych2.

Walory tego zabytku literatury epistolarnej są zupełnie. 
innej natury. Te – przekraczające liczbę stu – listy, o róż-
nej tematyce i różnolitym poziomie literackim, ofiarowu-
ją nam rzecz niepowtarzalną: potkanie z człowiekiem, 
przyszłym „filozofem na tronie”, w jego latach Młodzień-
czych, w tym czasie, gdy życie jego było pełne świeżości. 
Wszystko co stanowi o niewypowiedzianym uroku tego 
psychologiczno-biograficznego źródła, zamyka się w jego 
autentyzmie i specyficznej, osobistej formie. Oddaje nam 
ono w najdelikatniejszych odcieniach stany duchowe 
młodego Cezara, jego uczucia, sympatie, nastroje, po-
zwala zajrzeć w głąb jego duszy i lepiej niż pozwalają na 
to źródła historyczne, odtworzyć świat jego młodzieńczej 
rzeczywistości.

Tadeusz Sinko napisał kiedyś we wstępie do Rozmyślań, że 
listy te: „ukazują cesarzewicza  w świetle bardzo sympa-
tycznym, ale trochę humorystycznymi”3. Trudno zgodzić 
się z tą opinią nawet wówczas, gdy uzna się styl listów 

2	 Poglądy	autorów	starożytnych	o	elokwencji	Frontona	podaje	S.A.	Naber,	op.	cit.,	s.34–36.	
Fronton	był	przez	starożytnych	wysoko	oceniany	i	nazwany	„drugim	Cyceronem”..	

3	 M.	Aureliusz,	Rozmyślania,	Wstęp	T.	Sinko,	Łódź	1948,	s.	25.



164

CzasKultury 9-10/1989

za przesadny, a osobę Marka Aureliusza za typowy okaz 
egzaltowanego młodzieńca. Młody Marek. Aureliusz jako 
korespondent Frontona budzi tyle sympatii i prostego za-
chwytu, ofiarowuje nam tyle pogody, ciepła i satysfakcji 
płynącej z naturalności autora i bogactwa jego uczuć, 
z poważnego i bezpretensjonalnego stylu listów, że kore-
spondencja z Frontonem należy do jednego z najpiękniej-
szych zabytków literackich, jakie starożytność pozosta-
wiła nam w darze.

Pierwsze, listy pochodzą z końca 138 lub początku 139 
roku po Chr., kiedy Marek Aureliusz liczy sobie lat siedem-
naście i zaczyna studia retoryczne pod. kierunkiem swe-
go nowego mistrza – Frontona. Jest jeszcze bardzo młody, 
wkracza dopiero na drogę wyższego wykształcenia, która 
– jak świadczy korespondencja – będzie bardzo uciążliwa 
i żmudna. Zupełnie niepodobny jest ten, zbliżający się do 
dwudziestego roku życia Cezar do postaci filozof amorali-
sty znanej z Rozmyślań. Wystarczy zresztą obejrzeć zacho-
wane wizerunki cesarza: młodzieńczy – gdy był jeszcze 
chłopcem (więc blisko okresu, który nas interesuje) i póź-
niejszy – konny posąg cesarza. Jeśli porówna się dziecię-
cą, marzycielską twarz ze wspaniałą, pełną dojrzałości ale 
i goryczy fizjonomią cesarza, nie można mieć wątpliwo-
ści, że atmosfera powagi w pojmowaniu życia i surowo-
ści nie była zasadniczym rysem jego wczesnej młodości. 
Nie odnajdziemy przeto w jego listach różnobarwnych 
płaszczyzn ducha czy metafizycznych skłonności, choć 
zauważalne są w nich pierwociny tych wszystkich cech, 
które w przyszłości miały rozwinąć się w nim i złożyć na 
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tę osobowość pełną rygoryzmu moralnego, powagi i do-
broci. Są w nich oznaki predyspozycji psychicznych, które 
w wieku dojrzałym przerodzą się w piękną stałość cha-
rakteru, uczciwość i wielkoduszność. Charakterystyczne 
są dla Marka w tym czasie takie zalety jak pracowitość, 
wytrwałość, miłość do wiedzy, wyostrzane poczucie 
sprawiedliwości, a nade wszystko skłonność do głębokiej 
uczuciowości płynąca z wrażliwości wewnętrznej i życzli-
wości dla ludzi. Dzięki korespondencji z Frontonem wiemy 
już teraz, że cesarz ten, nękany przez cały czas swego pa-
nowania troskami państwowymi, którego dewiza postę-
powania brzmiała: „przezwyciężać siebie raczej niż los”, 
miał w życiu okres pełen ciepła i niefrasobliwości. Aura 
owej „wiosny życia” wypełnia treść listów do Frontona, 
które dopiero u  schyłku naukowych kontaktów z retorem 
objawiają akcenty bardziej głębokie, świadczące o próbach 
poszukiwania innego niż dotąd sposobu egzystencji.

Osobowość Frontona jako adresata listów ma w tym cza-
sie duży wpływ na życie Marka i kierunek jego intelektu-
alnego rozwoju. Stosunek tych dwóch ludzi jest tak bliski, 
że przedstawienie młodzieńczej sylwetki cesarza nie jest 
w pełni możliwa bez zwrócenia uwagi na osobę Fronto-
na. To właśnie Fronton wytycza tor dla wypowiedzi Mar-
ka, nadaje jego myślom odpowiednią famę, wyzwala całą 
gamę uczuć przyjaźni i pełnej oddania zażyłości. Dzię-
ki temu silnemu związkowi przyjaźni, który wyzwalał 
w Marku szczerość, spotykamy się z codziennymi sprawa-
mi Cezara i stajemy blisko jego, spraw, rodzinnych, jego 
emocji i zamiłowań.
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Fronton w chwili rozpoczęcia korespondencji liczył oko-
ło pięćdziesięciu lat i był cenionym w Rzymie retorem. 
Należał do tej generacji mówców, dla której celem głów-
nym retoryki było układanie i deklamowanie mów o bła-
hej niejednokrotnie treści a wyszukanej formie językowej 
i stylistyce.  Owi przedstawiciele tzw. „Drugiej Sofistyki” 
opanowali ówczesne szkolnictwo i wiodąc prym w dzie-
dzinie wychowania nawoływali do nawrotu ku klasycz-
nym wzorem w literaturze greckiej i łacińskiej.

Marek Korneliusz Fronton pochodził z Numidii. Był po-
tomkiem rzymskiej rodziny. Chętnie jednak podawał się 
za Numidyjczyka. Ten półcudzoziemiec był nie tylko ce-
nionym mówcą, lecz również pedagogiem (wychowawcą 
następców trenu) oraz organizatorem życia towarzysko–
intelektualnego w Rzymie. Stał się „Mecenasem” epoki 
Antohinów, zamieszkiwał w Eskwilinie, wśród sławnych 
ogrodów Mecenasa. Tam też prowadził swój „salon” lite-
racki. Przebywał w Rzymie już za Hadriana, lecz nie łą-
czyła go z tym cesarzem głęboka zażyłość: „Przejmował 
mnie takim respektem, że nie odważyłbym się go kochać” 
– zwierza się w jednym z listów. Silną przyjaźnią związał 
się dopiero z Antoninem Piusem, podczas gdy jego żona 
Gratia żyła w serdecznej zażyłości z matką Marka Aureliu-
sza – Domitią Lucillą. Konsulem został w 143 roku. Przez 
całe życie był ceniony i honorowany przez Marka, a jego 
pomnik, na rozkaz cesarza stanął w Kurii. Prócz Marka, 
do uczniów Frontona należał adoptowany brat Marka, 
Werus Aufidiusz Wiktorinus – późniejszy zięć Frontona, 
jak również inni młodzi arystokraci rzymscy. W skład kół-
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ka literackiego Frontona wchodzili najznakomitsi ludzie 
Rzymu: Petroniusz Maximus – prefekt gwardii, historyk 
grecki – Appian z Aleksandrii, retor i filozof – Heliodorus 
z Kyrrhos, by wymienić kilku. To grono słynnych ludzi 
epoki miało swoje miejsce spotkań na Eskwilinie u Fron-
tona. Rozprawiano tam o języku, literaturze, archeolo-
gii. Tutaj również słuchano wywodów Frontona na temat 
właściwego stylu elokwencji i sposobów jego kształcenia. 
Sceny z tych intelektualnych spotkań notuje Aulus Ge-
liusz w Nocach Attyckich, a idee retoryczne Frontona, nie 
odbiegające od tendencji epoki, można odtworzyć na pod-
stawie pouczeń, jakich udziela on Markowi Aureliuszowi.
W liście skierowanym do Marka Aureliusza, już cesarza. 
Fronton wspomina pierwsze dni swej z nim przyjaźni, 
zawiązanej w chwili, kiedy to Marek, będąc jeszcze „pra-
wie dzieckiem”, wygłosił mowę w senacie, która wedle 
uznania Frontona, w pewnych sformułowaniach nie była 
dostosowana „do godności miejsca i powagi senatorów”. 
Retor postanowił więc pouczyć Marka jakich określeń 
i wyrażeń ma używać dla wyrażenia swych myśli. Z po-
wodu tego wydarzenia Marek rozpoczął studia retorycz-
ne u Frontona. W 139 roku, który zapoczątkował kore-
spondencję między nimi, młody Cezar sprawował jedynie 
urząd kwestora, lecz już w następnym roku, wraz z An-
toniuszem Piusem, został wybrany konsulem. Przygoto-
wuje się teraz pilnie do pełnienia funkcji cesarskich i ze 
swoim adoptowanym ojcem nie rozstaje się prawie wcale. 
Ponieważ Antonius Pius chętniej przebywał poza Rzy-
mem niż w stolicy, Marek wraz z nim większą część roku 
spędza w wiejskich posiadłościach cesarza, nad Zatoką 
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Neapolitańską, w Lacjum, w Etrurii. Tutaj Marek oddaje 
się studiem literackim i stąd płyną do Frontona listy peł-
ne  relacji o postępach w nauce, pełne pytań i wątpliwości 
dotyczących stylu i warsztatu pisarskiego. Sprawozdania 
te dopełniają wyznania osobiste, opisy codziennych prze-
żyć, trosk i zabaw, spotkań rodzinnych, małych i wielkich 
smutków dwudziestoletniego Cezara. Nauka jest jednak 
w korespondencji tematem głównym i jej należy najpierw 
poświęcić nieco miejsca.

Jest rzeczą wiadomą, że Fronton nie był „przewodnikiem 
duchowym”, który wywarł decydujący wpływ na kierunek 
myśli Marka. Uczynili to stoicy, on jednak położył pod-
waliny pod bogatą wiedzę teoretyczną Marka, uformował 
jego talent oratorski i literacki, zaszczepił mu skłonność 
do  zwięzłości a równocześnie do obrazowości stylu. Sty-
lem tym, oddającym istotę myśli, cesarz zawsze będzie się 
posługiwał. Rozlewność, przesada, wybujała metaforyka, 
obce są jego pismom. Był więc Fronton tym, który ofiaro-
wał Markowi formalną szatę dla jego filozoficznych prze-
myśleń. Dzięki Frontonowi Rozmyślania napisane są pro-
stym, zwięzłym i pięknym językiem. Skłonność do pewnej 
wykwintności stylu przejawiał już Marek w czasie studiów 
retorycznych. Zachował się list, w którym Marek wyraża 
swoją opinię o Polemonie z Laodycei, słynnym wówczas 
sofiście: „Zdaje mi się, że jest to tęgi i bardzo obrotny rol-
nik, który na rozległych gruntach uprawia tylko zboże 
i wino i ma piękne plony i duże dochody. Ale nigdzie tam 
nie ma ani pompejańskiej figi, ani arcyńskiej kapusty, 
ani tarentyńskiej róży ani przyjemnego gaju ani gęstego 
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lasu ani cienistego plątana. Wszystko to urządzane jest 
raczej dla korzyści niż dla przyjemności tak, że można to 
chwalić, ale nie ma się ochoty kochać”.

Na jakich wzorach kształcił Fronton swego wychowan-
ka? Jako wielbiciel klasyków przekazuje  Fronton Markowi 
w jednym z listów imiona tych, którzy mają kształtować 
jego styl i gust literacki. M. Porciusz Kato i Sallustiusz 
wśród mówców; z poetów Plautus, lecz przede wszystkim 
Kwintus Enniusz i jego wielki rywal L. Celiusz; dalej Ne-
wiusz, Akcjusz, Ceciliusz, Lukrecjusz. Do tego panteonu 
dochodzą mistrzowie w różnych rodzajach wymowy, gdyż 
musi się ona zmieniać w zależności od miejsca i sposo-
bu użycia; Nowiusz i Pomponiusz dla języka żartobliwego 
i krotochwilnego, Atta dla  „gwary” kobiecej, Sizenna dla 
wyznań miłosnych. Nie poleca Fronton Markowi Cycero-
na; wobec niego zachowuje  pełen chłodu dystans. Uznaje 
jego oratorskie walory, nie waha się przyznać mu miana 
najsłynniejszego wśród mówców rzymskich, ale zarzuca 
mu brak wysiłku w poszukiwaniu słów odpowiadających 
myślom, zaskakujących wyrażeń, wyszukanych określeń. 
Oczywiście, zalecenia te nie dotyczą tylko materiału dla 
studiów Marka, lecz są również zachętą do „ciężkiej i głę-
bokiej” pracy, czyli takiego, poszukiwania formalnego, 
w wyniku którego umiałby Marek trafić w Istotę rzeczy 
wypowiadanej: „To będzie dla ciebie najlepsze, jeśli bę-
dziesz wyszukiwał słowa najbardziej dokładnie, pamięta-
jąc o ich znaczeniu i poprawności, i nie będziesz rezygno-
wał z wysiłku i krytycyzmu nawet wówczas, gdy właściwe 
znajdziesz”. Żądania Frontona w tym względzie posuwają 
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się tak daleko, że nie pozwala on Markowi  ignorować na-
wet różnicy, jaką jedna głoska może uczynić w słowie.

Zalecenia Mistrza spełnia Marek z fanatyczną dokładno-
ścią i nadzwyczajną – jak na jego wiek – pieczołowitością. 
Przebywając na wsi, oddaje się prawie wyłącznie pracy. 
Dokładniej, poświęca na pracę literacką wieczory i noce, 
wskutek czego rano wstaje zaspany i osłabiony fizycznie. 
Ślęczy nad klasykami, tłumaczy greckie i łacińskie sen-
tencje, opracowuje „loci communes”, pisze wypracowania 
na dowolne tematy: „Pracowałem dziś od dziewiątej go-
dziny nocnej do drugiej godziny dnia...”, „Od jedenastej 
godziny nocnej do trzeciej godziny dnia czytałem O upra-
wie roli Katona i pisałem, ale nie tak już miernie jak wczo-
raj”; „Sporządziłem przez ten czas wypisy z sześćdziesię-
ciu ksiąg, w sześciu tomach. Sześćdziesięciu! Nie przerażaj 
się jednak zbytnio tą liczbą. Jest w tym Nowius, farsy lu-
dowe i krótkie przemówienia Scypiona”.

Uczeń nie zawsze wywiązuje się właściwie ze swej pracy. 
Fronton jednak nie boi się krytykować Cezara. Poucza go 
jak należy poprawnie pisać, dobierając właściwe słowa; 
chwali, gdy Marek prześle mu poprawną analizę tekstu 
literackiego lub wybornie opracowane studium literac-
kie. Młody Cezar jest zachwycony szczerością swego na-
uczyciela: „Czy jestem szczęśliwy dlatego, że posiadam 
nauczyciela, który mi pokazuje, jak należy w sposób wła-
ściwy tłumaczyć greckie zwroty najdokładniej, najkró-
cej, w sposób najbardziej wyszukany? Nie, to nie powód, 
dla którego nazywam się szczęśliwym. Dlaczego więc? 
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To dlatego, że uczę się od niego mówić prawdę”. Marek 
jest szczęśliwy, że posiada nauczyciela, który nie boi się 
mówić Cezarowi prawdę, nie boi się go ganić; jest mu 
wdzięczny za to, że nakłania go do nauki, gdy sam w niej 
ustaje; wreszcie chwali go wtedy, gdy jest do tego praw-
dziwa sposobność.

Godny uwagi jest ten list Marka. Zauważmy w nim od-
blask skromności, którą cesarz będzie objawiał przez całe 
życie, szacunek dla ludzi zasługujących na to, by ich czcić 
i szanować i dystans wobec własnej osoby, która nieraz 
wydaje się Cezarowi godna nagany, W I księdze Rozmyślań 
Marek podziękuje tym wszystkim, którzy mieli odwagę go 
pouczać, przysposabiać do surowego i mądrego życia.

Wyczerpujące studia filologiczne, uciążliwe badania nad 
tekstami starych autorów nadwyrężają zdrowie Marka, 
który nie tylko nie dosypia, ale również zapomina o je-
dzeniu. Greckie sentencje i aforyzmy, absurdalne nieraz 
treściowo wypracowania zajmują mu czas do późnej nocy. 
Czyta nadal mowy Katona, Cycerona, Sallustiusza. Cała 
nauka Frontona ogranicza się do wszczepienia uczniowi 
przykładów literackich godnych zapamiętania zręcznych 
zwrotów, układania fikcyjnych opowiadań, opisów róż-
nych sytuacji, których zaletą ma być jedynie nienaganny 
język. Wraz z postępami w nauce próbuje Marek sił na polu 
historiografii, układa także heksametry. Wzorując się na 
Newiuszu i Akcjuszu, pisze  drobne, okazjonalne utwory: 
„Przeczytałem dwie mowy Katona. Ukończywszy lekturę 
napisałem jakieś nędzne głupstewko, które chciałem po-
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święcić Muzom i Wulkanowi. Doprawdy nie poszczęściło 
mi się dziś jako pisarzowi; akurat dziełeczko godne tych 
myśliwych i chłopców pracujących przy winobraniu, któ-
rzy wypełniają mój pokój wrzawą i okrzykami radości...”.
Ponieważ Marek nie bardzo daje sobie radę z wypraco-
waniem (fikcyjny opis wyspy Ajnarii) Fronton posyła mu 
próbkę takiego opisu. Przesyła mu również swoje dzieła 
teoretyczne: Ad M. Antonium de eloguentia, Ad Anto-
nium de oratoribus, Principia historiae by posłużyły mu 
pomocą przy pracy.

Skrupulatność w nauce (przy słabości fizycznej) przypła-
ca Marek stale pogarszającym się stanem zdrowia.. Pracu-
je przecież przez całe noce i z powodu dolegliwości gardła 
prawie nic nie je: „jak ci się zdaje, co zjadłem? Kawałek 
chleba. A inni na moich oczach objadali się bobem, ce-
bulą, mleczakami”. Dolegliwości, które już w tym czasie 
dokuczają Markowi nie ustępują do końca życia. Stale 
będzie cierpiał na choroby gardła i chroniczne bóle żo-
łądka, które miały związek z jego nerwowością. Choro-
wał także na płuca. Marek stara się znaleźć argumenty 
na wytłumaczenie swojej bezsenności, posyła więc swe-
mu mistrzowi dziełko, które jest oskarżeniem snu. Swoje 
przeświadczenie o tym, że sen jest dla człowieka jedynie 
stratą czasu popiera wieloma przykładami z literatury 
greckiej, mówiącymi o nieprzydatności i szkodliwości 
snu w wielu okolicznościach Fronton czuje się zobowią-
zany opowiedzieć na te zarzuty i posyła Markowi dzieło, 
które dla kontrastu jest pochwałą snu. Odwraca zręcznie 
argumenty ucznia i chwali sen, który, jak twierdzi, został 
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wynaleziony przez Boga dla dobra ludzi. Swój „boski” ar-
gument popiera przykładem „ziemskim” – Numy Pompi-
liusz, który „nie gardził snem i nie był wrogiem zacnego 
i soczystego obiadu”. Na koniec przewrotnie dodaje: „Pra-
cuj jak najwięcej w nocy, jeśli nocne czuwanie przynosi ci 
tyle bystrości i elegancji wysłowienia”.

Marek usiłuje w odpowiedzi przekonać nauczyciela, że 
wiele śpi. Mimo to powtarzają cię w jego listach narze-
kano na bezsenność, dolegliwości żołądka i gardła. Przy 
stole pokrytym książkami, przy lampie oliwnej pracuje do 
późnej nocy. Ponawiają się prośby Frontona: „Jeśli choć 
trochę mnie kochasz, śpij przez tę noc abyś debrze wyglą-
dając przybył do senatu”. Cezar, w nocy, odpowiada: „Ni-
gdy cię dość nie kocham, idę wyciągnąć się do snu”.

Zbliża się rok 145, w którym Marek ma zostać konsulem po 
raz drugi. Występuje przeto w senacie wykorzystując do 
przemówień wiedzę, którą mu przekazał Fronton. W przy-
szłości miał być doskonałym mówcą, wzruszającym swy-
mi słowami tak senatorów, jak lud. Jednakże około ręku 
145 Marek opanowuje dopiero tajniki sztuki saratowskiej 
Posiada już oczytanie w literaturze łacińskiej i greckiej, 
zna reguły i „chwyty” retoryczne.

W tych pięknych dniach „złotego wieku” Marka Fronton 
nie był jego jedynym preceptorem, choć niewątpliwie był 
najbliższy jego sercu. Należy jeszcze wspomnieć o drugim 
retorze, który pełnił także funkcję wychowawcy na dwo-
rze cesarskim – Herodesie Attyku. Należał on do najbar-
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dziej wykształconych ludzi epoki, a z domem cesarskim 
był skoligacony przez małżeństwo z Annią Regillą. Był on 
mówcą pełnym czaru i elegancji, lecz w życiu prywataym 
człowiekiem nieco niespokojnym i szargającym opinię 
publiczną. Herodes był nauczycielem wymowy Marka i on 
zapewne przekazał mu dorobek greckich mówców V wie-
ku przed Chr. Podawał się bowiem za specjalnego zwo-
lennika attacystów (głównie Kritiasza). Marek odnosił się 
do niego z szacunkiem, choć bez wylewanej miłości. Gdy 
między nauczycielami wybuchł spór, starał sie namowa-
mi pogodzić zwaśnionych. Wzruszające jest ujawnione 
w listach pośrednictwo Marka między skłóconymi „kró-
lami słowa”. Ileż wykazuje wobec nich taktu, uprzejmo-
ści i życzliwości! Czuje się speszony tym, że będąc jeszcze 
młodzieńcem („puerulus audax”) ośmiela cię prosić Fron-
tona o polubowne zażegnanie sporu z Attykiem. Fronton 
przychyla się do próśb Marka i rezygnuje, jak się zdaje, 
z rozprawy sądowej, lecz o Herodesie myśli nieprzychyl-
nie. Dziwi się również skłonności Marka do Herodesa. 
O innych nauczycielach wymowy – Laniniuszu Celerze 
i Nikodemie nie ma w listach żadnych wiadomości.

Młodzieńcza skłonność  Marka do egzaltacji i potrze-
by wzniosłych uczuć znajdują zaspokojenie w miłości do 
ulubionego nauczyciela. Fronton, dziś surowo traktowany 
przez historyków, dzięki uczuciom wielkiego cesarza ma 
swoje miejsce raczej w historii, epistolografii  niż w histo-
rii literatury. Utwory Frontona nie posiadają polotu i nie 
wszystkie mogą przypaść  do gustu, gdy spojrzeć na nie 
pod kątem samej chociażby tematyki.. Są to bowiem ta-
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kie tematy jak: Pochwała kurzu, Pochwała niedbalstwa, 
Pochwała dymu. Korespondencja z Markiem znakomicie 
wyraża umysłowość i charakter Frontona: takt, dyskrecję, 
uczciwość, zamiłowanie do formalizmu i pedanterii przy 
pewnym braki lotności umysłu, skłonność do trzyma-
nia się sztywnych reguł bycia i wysławiania, niechęć do 
wszelkiej formy swobodniejszego myślenia, wstręt do fi-
lozofii. Nawet sam Marek w Rozmyślaniach chwali nie jego 
talent literacki czy oratorski, lecz dziękuje mu „za uświa-
domienie mi jak okropna jest zawiść, chytrość i obłuda 
idąca w parze z tyranią i jak ci, którzy zwą się u nas pa-
trycjuszami, jakoś nikogo nie kochają”. Marek wielbi więc 
Frontona za piękna cechy charakteru, przedstawia go jako 
człowieka uczciwego, o pięknej i nieskazitelnej duszy, któ-
ry będąc jego wychowawcą potrafi przekazać mu słuszne 
zasady moralne, jemu też zawdzięczą zrozumienie zasa-
dy, którą będzie realizował przez całe swoje panowanie, 
że ideał władzy utożsamia się z pojęciem najlepszego 
człowieka. Wymiana uczuć między Markiem i Frontonem 
jest zjawiskiem dość niezwykłym na tle epoki i postępu-
jącej w niej degradacji społeczeństwa rzymskiego. Panu-
jąca wówczas powszechnie kultura retoryczna, wskutek 
nawrotu do chłodnego klasycyzmu i płynącego stąd for-
malizmu myśli, nie sprzyja rozwojowi niezależnych i ro-
mantycznych uczuć, jak te obserwowane na przykładzie 
postaw Marka i Frontona. Należy jednak pamiętać, że at-
mosfera domu Antonina Piusa, stosunki rodzinne Marka, 
środowisko, w którym wyrastał, były czymś wyjątkowym 
w historii rodzin cesarskiej, wyzwalającym w Marku za-
ufanie i życzliwość dla ludzi. Wraz z wiekiem i trudami 
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rządów cesarz będzie oddalał się od ludzi, rezygnował 
z altruizmu, zwątpi w możliwość sprawiedliwego współ-
życia ludzi: „Nie spodziewaj się nadejścia republiki pla-
tońskiej. Lecz bądź zadowolony, jeśli krok zrobisz choćby 
najmniejszy”.

Obecnie dalekie są od niego rozczarowania, a kłopoty, 
raczej wyimaginowane, łączą się z obiektem platonicznej 
miłości – Frontonem. Wszystkie troski wynikają z choro-
by mistrza, jego oddalenia czy chwilowego braku odpo-
wiedzi na listy. Oddający się z zapałem nauce Marek po-
szukuje w życiu wszystkiego, co posiada rangę wielkości 
i wszystkie swoje przekonania o ludzkim ideale przyobleka 
w postać Frontona. Mimo przesadnej idealizacji osoby na-
uczyciela, uczucia Mirka nie sprawiają wrażenia śmiesz-
ności czy nienaturalności, gdyż są prawdziwe, żywiołowa 
i pulsujące entuzjazmem dla szlachetności Frontona. Ten 
starzejący i popisujący się zręcznymi frazesami retor jest 
uświęcany miłością i wdzięcznością młodego Cezara.

Tak jak Frontonem, zauroczy się Marek w przyszłości 
filozofami stoickimi, tyle tylko, że ta ostatnia miłość 
przetrwa przez całe życie. Miłość do Frontona była jak 
„wiosenna burza”, która z czasem uspokoiła się i zrów-
noważyła do tego stopnia, że jak widzieliśmy na kartach 
Rozmyślań, w porównaniu z wyrazami wdzięczności dla 
wychowawców filozofów, Marek poświęcił Frontonowi 
niewiele miejsca i bardzo wyważone słowa. W tej mło-
dzieńczej przyjaźni z Frontonem przejawia się cała subtel-
ność i wrażliwość natury Marka: „Życzę Ci zdrowia. Tobie 
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tak mi przyjaznemu, Tobie, który jesteś mi mistrzem 
złotoustym, drogim i serdecznym. Kiedy spostrzeżesz, 
jak młode wino fermentuje w dzbanie pomyśl, że tak 
samo w piersi mojej burzy się tęsknota za Tobą, występuje 
z brzegów i perli się”. Kult Marka dla Frontona jest olbrzy-
mi. Cezar stara się przypodobać nauczycielowi wszelkimi 
sposobami i w sposób jak najbardziej wyszukany wyrazić 
swój podziw i uwielbienie: „Ośmieliłbym się powiedzieć, 
że bardziej niż Rzym pragnę ujrzeć Ciebie”.

Fronton komponuje dla Marka rozprawkę o miłości, w któ-
rej gra wobec Marka–Fedrusa rolę Sokratesa. Marek jest 
zachwycony dziełkiem: „Mogę niepochopnie powiedzieć, 
że jeśli Fedrus istniał nawet w rzeczywistości i jeśli kie-
dykolwiek był daleko od Sokratesa, tęsknota Sokratesa za 
Fedrusem nie mogła być większa od tej, którą ja czuję za 
tobą przez te wszystkie dni...”.

Uczucie Marka szczególnie wzrasta w momentach, gdy ko-
respondencja przynosi wiadomości o chorobie Frontona. 
Marek pragnie być blisko swojego mistrza, chce go pielę-
gnować w chorobie, podtrzymywać w cierpieniach: „Tak 
wielka troska mnie obezwładnia, że nie mogę do mego 
Frontona, do mojej najpiękniejszej duszy natychmiast 
pobiec, szczególnie wtedy, gdy jest chory, być przy nim 
blisko, rękę uchwycić (...) wspomagać, pielęgnować w  ką-
pieli, idącemu podtrzymać rękę... Dbaj o siebie z całą pie-
czołowitością, powstrzymuj się od tego co tobie szkodzi, 
byś jak najszybciej oddalił ode mnie troskę o twój ciężki 
stan zdrowia”.

Soter, Od niego nauczyłem się mówić prawdę
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W rzeczywistości Fronton często i ciężko choruje. Cierpi 
na artretyzm. Stąd ciągłe skargi na ból nogi, częste leże-
nie w łóżku, niespodziewane ataki bólu. Często też z po-
wodu bólu nie czuje się zdolny odpowiadać na listy Marka.
Fronton nie znajduje słów wdzięczności dla Marka za jego 
miłość i przywiązanie. Sam, bez wątpienia, Marka kocha; 
to widać. W jego listach ciepła ironia miesza się z uczu-
ciem zachwytu i dumy z wychowanka. Czasem retor gubi 
się w pochlebstwach, nie bardzo wiedząc co począć z ogro-
mem miłości Marka. Nie zwyczajna jest bowiem zdolność 
Marka Aureliusza do bezinteresowności w uczuciach. 
Obok skromności i wielkoduszności owa bezinteresow-
ność będzie najważniejszą cechą jego charakteru w wieku 
dojrzałym.

Miłość Marka do Frontona trwała nawet wówczas, gdy Ma-
rek zakończył swoją edukację i kontakty z Frontonem na-
brały charakteru bardziej konwencjonalnego. W jednym 
z listów, już z okresu małżeństwa Marka, Fronton znalazł 
wzmiankę o chorobie córeczki Marka. Źle odczytawszy 
początek listu pomyślał pochopnie, że chodzi o cierpienia 
Marka. Nie wstydzi się w wyniku tej pomyłki przyznać, 
że ucieszył się, że to dziecko Marka jest chore, a nie on 
sam. Troska o zdrowie i życie przyjaciela była mu zawsze 
najbliższa. Z powyższego nie wynika jednak, iż nie kochał 
dzieci Marka. Darzył je miłością, przypominały mu bo-
wiem, wychowanka.

Poza studiami i wzruszeniami wywołanymi osobą Fron-
tona, Marek Aureliusz prowadzi raczej błahą egzysten-
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cję. Posiadany wiele listów o treści banalnej, choć bardzo 
wdzięcznej. Ukazują one dziecięcość natury Marka i radość 
życia, które pędzi u boku Antonina Piusa wraz z matką, 
którą niezmiernie kocha. Marek wzrasta w atmosferze mi-
łości, rozpieszczany przez rodzinę i dwór. Z rozbrajającą 
szczerością opisuje Frontonowi swoje codzienne przygo-
dy, np. wrażenia z wycieczki do Anagnii: „Zwiedziliśmy 
to antyczne miasto, z którego dziś pozostało niewiele; 
można tam nawet znaleźć dużo rzeczy z przeszłości, świą-
tynie i dużą liczbę niezwykłych wyznań...”; bierze udział 
w winobraniu: „Później braliśmy udział w winobraniu, bar-
dzo się przy nim męcząc, po godzinie szóstej wróciliśmy do 
domu...”; jeździ konno i poluje: „wyjechaliśmy na polowa-
nie i dokonaliśmy tam niemało. Powiedziano nam, że dzi-
ki są osaczone, ale nie mieliśmy okazji stwierdzić tego na 
własne oczy. Weszliśmy jednak na bardzo stronę zbocze”.

Jednakie rezultaty konnej jazdy są opłakane: „Zazwyczaj 
cieknie mi z nosa, ale dziś dolegliwości stały się nie do 
wytrzymania, Pokropię sobie głowę oliwą i pójdę do łóż-
ka. Nie doleję dziś do lampy ani kropli oliwy, tak zmęczył 
mnie katar i jazda konna”.

Marek rozkoszuje się w pełni życiem na wsi: „Jedliśmy 
obiad, kąpaliśmy się w kadzi do tłoczenia winogron: nie, 
najpierw była kąpiel a potem obiad. Później zabawialiśmy 
się wiejskimi żartami. Zanim jednak wrócę do domu i uło-
żę się na lewym beku, żeby chrapać, spełniam swój obo-
wiązek zdając sprawę najdroższemu mistrzowi z całego 
mojego dnia”.

Soter, Od niego nauczyłem się mówić prawdę
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Niektóre dni w całości poświęca oglądaniu komedii i tra-
gedii: „dni bowiem spędzam w teatrze”.

W przyszłości Marek Aureliusz z chłodnym dystansem 
spojrzy na czasy swej beztroskiej swobody: „Ustroni sobie 
szukają na wsi, nad morzem czy w górach... Wszystko to 
jest bowiem bardzo niemądre, bo przecież można usunąć 
się, kiedykolwiek zechcesz, w głąb siebie”.

Lecz jako dwudziestotrzyletni młodzieniec bawi się i roz-
rabia do tego stopnia, że narusza porządek publiczny: 
„Kiedy tylko mój ojciec opuścił winnicę i poszedł do 
domu, ja, jak zwykle, dosiadam konia i zapuszczam się 
drogą dość daleko. Na gościńcu stado owiec zbija się, jak 
to zawsze one, kiedy brak miejsca, w gromadę; cztery psy, 
dwóch pasterzy i to wszystko. Na widok jeźdźców jeden 
z pasterzy mówi do drugiego: Uważaj na tych jeźdźców! 
To zwykle najgorsi zbóje pod słońcem. Słysząc to spinam 
konia ostrogą i prę między owce. wystraszone uciekają, 
gdzie popadnie, gnają na oślep i beczą. Pasterz ciska we 
mnie kijem, lecz trafia jeźdźca za moimi plecami. Ucieka-
my, wystraszył się, że straci owce, a stracił laskę. Myślisz, 
że to bajka? Nie, to prawda”.

Cezar uczulony jest na piękno otaczającej go wsi, przyrody, 
zwraca uwagę na zmiany światła w ciągu dnia, wibracje 
kolorów, temperaturę powietrza. Przebywającemu w Rzy-
mie Frontonowi opisuje neapolitańskie niebo, przypomi-
nając sobie przy okazji klimat i zmiany pogody w różnych 
posiadłościach cesarskich: „Niebo w Neapolu jest całkiem 
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przyjemne, lecz jakieś kapryśne. Zmienia się co chwilę: to 
chłodne, to cieplejsze albo burzliwe. Noc łagodnieje pod-
czas swego biegu – to w Laurentium, świt chłodny – to 
Lanuvium. Między brzaskiem a wschodem słońca mar-
zniemy – to przecież Algidus. Ranek, słońce świeci – to 
Tuskulum, w południe praży – to Puteoli. A kiedy słońce 
zanurzyło się w ocean, niebo rozpogodziło się na koniec, 
jak w Tibur. Nadchodzą lata 145–147, niezwykle ważne 
w życiu Marka. W 145 roku, jak wiemy, Marek zostaje kon-
sulem po raz drugi, w tymże samym roku zawiera zwią-
zek małżeński z Faustyną Młodszą, która, była zarazem 
jego adoptowaną siostrą. O tym ślubie znajdujemy tylko 
enigmatyczną notkę, która może być odniesiona do tego 
wydarzenia: „Zaczynam tyć grymaśny, jak to się często 
zdarza z tymi, którzy na koniec mają w uścisku to, na 
co czekali”. Wiadomo wszakże, że ślub Marka z niewia-
domych przyczyn bardzo się odwlekał. W innych listach 
Marek wspomina o chorobie Faustyny i swoich troskach 
ojcowskich. W ogóle listy od roku 145 zaczynają być po-
święcone prawie wyłącznie sprawom rodzinnym i choro-
bom: Frontona, Marka, jego żony i dzieci. Dzieci, które za-
czynają przychodzić na świat od 146 roku, umierają jedno 
po drugim i tak Marek, jak i jego przyjaciel krótko się nimi 
cieszą: „Kocham Cię dziesięć razy więcej. Dziś widziałem 
Twoją córkę, czułem jakbym widział Ciebie i Faustynę jako 
dzieci w tym momencie, tak wiele było dobroci w obydwu 
waszych twarzach zlewajacych się w jej twarzyczce”.

W roku 245 następuje także inny przełom w życiu Marka. 
Porzuca Frontona dla Rustyka, retorykę dla filozofii. Pod 

Soter, Od niego nauczyłem się mówić prawdę
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wpływem wstrząsu, jakim było spotkanie z filozofią sto-
icką, 24–letni Marek Aureliusz zaczyna zniechęcać się do 
retoryki, do pustej gadaniny i próbuje szukać innej drogi 
do wiedzy. Jego uwrażliwienie na problemy etyczne znaj-
duje właściwy odpowiednik w stoickiej filozofii moral-
nej. Wrażliwość na sprawy etyki i potrzeba doskonałości 
moralnej zaznaczyły się w nim, jak to obserwowaliśmy, 
już we wczesnej młodości. W czytanych lekturach, w sto-
sunkach z ludźmi Marek wychwytywał niemal wyłącznie 
to, co budziło w nim entuzjazm, szukał budujących przy-
kładów cnoty i szlachetności. Jego uczuciowość złączyła 
się z osobą Frontona, pragnienie trwałych ideałów moral-
nych z filozofią stoicką. Spotkanie z Rustykiem nie było 
pierwszym zetknięciem się Marka z filozofią. Miało ono 
już miejsce gdy był 12–letnim chłopcem. Podczas studiów 
u Frontona brał Marek lekcje u filozofa platońskiego, Ale-
sandra z Damas i u Gnejusza Klaudiusza Maksima – filo-
zofa perypatyckiego.

Zachował się list, który w sposób jednoznaczny mówi 
o przemianie duchowej Marka. W liście tym daje on 
oględnie do zrozumienia Frontonowi, że jego nauki już 
go nie cieszą i że jedyną rzetelną wiedzę znajduje w filo-
zofii stoickiej, którą właśnie poznaje dzięki dziełem Ari-
stona – ucznia założyciela Stoi. Jednak właściwą drogę 
postępowania moralnego wskazał Markowi nie Ariston, 
lecz Epiktet, którego dzieła dał mu do czytania Rusti-
kus. Wykształcenie filozoficzne Marka dopełnił Appo-
loniusz z Chalkis oraz trzeci filozof stoicki – Klaudiusz 
Maksimus.
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Fronton nie tai swego niezadowolenia z przemiany, jaka 
dokonuje się w Marku. Dawno już zaczął zauważać skłon-
ności Marka do filozofii i potęgujący się w nim dystans 
wobec retoryki. Próbuje więc bronić retoryki, szuka dro-
gi wyjścia: „Filozofia pokaże Ci to, co trzeba mówić, wy-
mowa, jak trzeba mówić!”. Przypomina Markowi o jego 
obowiązkach i przeznaczeniu. „Staraj się posiąść mą-
drość Zenona i Kleanesa, ale nie zapominaj o tym, że 
masz z woli przeznaczenia nosić nie płaszcz filozofa, lecz 
purpurę cesarza”. Wreszcie gani Marka nie przebierając 
już w słowach: „Daj elokwencję filozofii za towarzysz-
kę, odrzuć dyskursy garbate i pokrętne... Jeśli bogowie 
obdarzyli kogokolwiek ze szczególnej łaski szczytnym 
geniuszem, wspaniałym wysiłkiem. Ciebie to spotkało, 
Cezarze. Znałem pierwsze Twoje myśli i początki two-
ich studiów; iskrzyła się już w Tobie wtedy szlachetność 
umysłu i godność myśli, którym brakowało jedynie bla-
sku słowa. Dzięki różnorakim ćwiczeniem wyposaży-
liśmy Cię w ten talent. Ale oto jak wyglądasz w moich 
oczach: odstąpiłeś, jak to młodzieńcem się zdarza, od-
stąpiłeś znużony wysiłkiem od ćwiczenia się w elokwen-
cji; zwróciłeś się ku filozofii, gdzie nie znajdziesz ani jed-
nego wstępu, który mógłbyś przyozdobić starannie, ani 
jednej opowieści, którą mógłbyś skomponować zwięźle, 
jasno i ze sztuką, ani jednego problemu, który byś roz-
członkował, ani jednego argumentu, który byś znalazł, 
niczego tu nie poszerzysz...”.

Marek nie zważa już na rady Frontona i co więcej, wierzy, 
że uda mu się połączyć „purpurę” z cnotami filozoficz-
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nymi. Kształtujący się w dwudziestym piątym roku życia 
ideał stoickiej „sztuki życia” zostanie w krótkim czasie 
urzeczywistniony w życiu i czynie.

W chwili wstąpienia na tron Marek będzie w pełni ufor-
mowanym stoikiem. Zdobyty w dwudziestym piątym 
roku życia ideał etyczny będzie realizował w każdej sy-
tuacji politycznej, w każdym przejawia swego chlubnego 
panowania równie nieustępliwie, jak w życiu osobistym.

Rozstanie z retoryką i Frontonem było początkiem doj-
rzałości Marka i równocześnie pożegnaniem z chwilami 
beztroskiej młodości.
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Z listów Marka 
Korneliusza Frontona 
i Marka Aureliusza 

Marek Aureliusz Cezar, przesyła pozdrowienia 
swojemu Konsulowi i Nauczycielowi.
Po tym jak do Ciebie napisałem, nic sensownego już robić 
nie mogłem. Prawie cały dzień spędziłem na rozmyśla-
niach. Teatr, odpoczynek, pragnienie rozmowy z Tobą. 
Cóż Ci powiem? Chyba tylko tyle, iż codziennie staram się 
pogłębiać wiedzę i doskonalić. Wziąłem sobie mocno do 
serca to co o miłości powiedział Laberiusz: „miłość twoja 
tak. szybko wyrośnie jak por, sa wzmocni się jak palma 
w greckiej ziemi”. Ja więc do pragnień zaliczam to, co on 
o miłości mówi. Chciałbym do Ciebie więcej napisać, jed-
nak nic mi już na myśl nie przychodzi. Oto widać jaki po-
żytek many z rozumu.

Konsul do swojego Cezara.
Szczęśliwy mój brat, który mógł Ciebie oglądać przez dwa 
dni. Ja zaś od trzech dni, związany złotymi kajdanami, 
przebywam w Rzymie. Z niecierpliwością oczekuję Kalend 
wrześniowych, tak jak ludzie przesądni oczekują gwiazdy, 
kiedy pohańbią post.
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Bądź zdrów Cezarze, drogi ojczyźnie i Rzymianom. Bądź 
zdrów. Panie.

Marek Aureliusz do swojego Nauczyciela.
Wakacje spędzany pod Alsium. Nie będę dużo pisał do 
Ciebie, abyś nie musiał się niepokoić o mój styl, ani mnie 
łajać, mój Nauczycielu. Wiem, że jesteś niezdrów, powró-
ciły gorączka i dreszcze. Lekarz jednak powiedział mi, że 
jeśli szybko przyjedziesz do nas – wyzdrowiejesz. Zmiana 
klimatu dobrze ci zrobi. Cieszą się. Żyję nadzieją, że już 
zdrowiejesz. Bądź zdrów, mój Nauczycielu.

Żyj mi, najlepszy mój Nauczycielu.
Wiem, że w dniu urodzin przyjaciele zwykle składają ślu-
by. Ja jednak – ponieważ kocham Ciebie jak siebie same-
go – chcę tego dnia w godny sposób pomodlić się za sa-
mego siebie. Przeto przywołuję wszystkich bogów, którzy 
kiedykolwiek okazywali ludziom swoją widoczną i praw-
dziwą moc, którzy drogą misteriów, cudów czy wyroczni 
ujawniali swoją siłę, przywołuję tych wszystkich i każde-
go z osobna moimi ślubami i zgodnie z naturą każdego 
ślubu przenoszę się do każdego z tych miejc, w którym 
znajdujący się bóg szybciej i łatwiej moich próśb wy-
słucha. Najpierw udam się więc na zamek pergamoński 
i ubłagam Eskulapa, by dbał o zdrowie mojego Nauczy-
ciela i wyleczył go z chorób. Następnie udam się do Aten 
i objąwszy Minerwę za kolana będę ją prosił i zaklinał mó-
wiąc, że jeżeli cokolwiek jest mi władane z literatury, to 
wiedzę tę otrzymałem jedynie z ust Frontona. Następnie 
powrócę do Rzymu i będę błagał bogów dróg i mórz, abyś 
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w każdej podróży mógł mi towarzyszyć i abym nie kłopo-
tał się więcej tak częstą Twą nieobecnością. Na kmieć po-
proszę wszystkich bogów, którzy wpływają na losy ludzi 
i Tego, który dzierży szczyt Kapitolu, by mi to ofiarowali, 
bym mógł w dniu, w którym Ty narodziłeś się dla mnie, 
przebywać z Tobą, z Tobą zdrowym i szczęśliwym. Żegnaj 
mi mój najdroższy i najsłodszy Nauczycielu. Proszę, dbaj 
o swoje zdrowie, abym kiedy przyjadę, mógł ujrzeć Ciebie 
w dobrym samopoczuciu. Matka moja pozdrawia Cię.

Pozdrowienia dla mojego Pana.
Widziałem Twoje dzieciaczki. Chyba nic milszego w życiu 
nie dane było mi oglądać. Są tak bardzo podobne do Cie-
bie, że nie nasz nic podobniejszego nad to podobieństwo. 
[...] Dzięki bogom dzieci wyglądają zdrowo, głos mają sil-
ny. Gdy ich widziałem, jeden z nich trzymał w ręku biały 
chleb – jak na syna cesarskiego przystało; drugi – razo-
wy – jak przystało na syna filozofa.. Wsłuchiwałem się 
też w ich słodkie i miłe głosiki, a szczebiotanie to przy-
pominało mi klarowny i przyjemny ton Twojego głosu, 
kiedy przemawiasz z trybuny. Tak więc już niebawem – 
strzeż się, zacznę Cię po trosze zaniedbywać. Bo mam już 
kogo kochać zamiast Ciebie – mam kim radować swe oczy 
i uszy. Pozdrowienia dla dzieci.

Do Pana mojego1

Ty, Cezarze, swojego Frontona bezgranicznie kochasz, 
do tego nawet stopnia, że Tobie, człowiekowi wymow-

1	 	Symptomatyczna	jest	treść	listu,	która	nie	bardzo	pasuje	do	czasów	starożytnych.	Bliższa	
jest	ona	raczej	epistolografii	nowożytnej,	XVIII-wiecznej,	niż	chłodnemu	Cesarstwu.	Tak	
wiele	w	nim	żaru,	uczuć	i	tkliwości.

Z listów Marek Korneliusza Frontona i Marka Aurelisza
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nenu, zaledwie wystarcza słów, by wyrazić swoją ku 
mnie miłość i przychylność. Kto – pytam się – może być 
ode mnie szczęśliwszy, niż ja, do którego Ty posyłasz 
listy tak pełne miłości. Już nie cierpię, Cezarze! Czuję 
się zdrów i pełen sił; skaczę i biegam na tyle, na ile mi 
zdrowie pozwala. Wyobraź sobie, że rozpiera mnie taka 
radość, iż nie potrafię jej opisać. Nie wiem, co odpowie-
dzieć na Twoje listy. Co milszego, wdzięczniejszego, co 
pełniejszego miłości mogę napisać od tego, co Ty mi 
napisałeś? Nie mogę Ci posłać nic podobnego, gdyż tak 
mnie kochasz, że ja Ciebie kochać już bardziej nie nogę. 
By jednak znaleźć temat tego listu zapytuję: dlaczego 
tak bardzo mnie kochasz? Cóż ów Fronton tak dobrego 
zrobił, że go tak wielbisz? Czy oddał głowę za Ciebie, 
czy jakąś prowincją dobrze administrował? Poprowadził 
wojska? Nic z tęgo... Bo ani do Waszego domu o świcie 
nie przychodził, ani nie towarzyszył wszędzie, ani nie 
myślał o was stale. Widzisz więc, że jeśli zapytasz sie-
bie dlaczego kocham Frontona – łatwo nie znajdziesz na 
to pytanie odpowiedzi.. Wolałbym, by miłość Twoja do 
mnie pozbawiana była jakiejkolwiek racji. Mówiąc o mi-
łości prawdziwej, nam na myśli taką, która będąc przy-
padkową i wolną nie uznaje żadnych przyczyn, taką, do 
której natchnął nas raczej entuzjazm, niż rozum. Mi-
łość, co nie rozpala się jak ogień w kominku, o który 
trzeba dbać, lecz jak ogień zrodzony z ruchów powie-
trza. Walę gorące groty w Bajach od takich piecyków 
w łaźni, gdzie ogień rozniecony sztucznie dymi i wyga-
sa. Tak samo rzeczy się mają ze związkami przyjaźni, 
w których ciepło utrzymuje się ze względu na obowią-
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zek; dym w nich i łzy, a zaniedbane gasną od razu. Mi-
łość powstała z przypadku nie wygasa nigdy i Pełna jest 
rozkoszy.

Pozdrowienia dla mojego Pana2

Ach! źle mi Marku! Bardzo źle, żałuję, że upływa życie 
moje. Pozdrowienia.

Marek Korneliusz Fronton: Fragmenty z De oratoribus 
(O mówcach)
... Spytasz zapewne, co w moim sposobie uprawiania sztu-
ki oratrarskiej jest owego, co ją ożywia, a co w niej jest 
nieprzyzwoitego? Przede wszystkim, sądzę, iż jest to taki 
rodzaj wymowy, który posługuje się nieskażonym i czy-
stym językiem i każdy – kto dokładnie go zbada, przyzna 
mi rację [...].

Co to wszystko ma znaczyć, Marku? Z pewnością chciałeś 
napisać, że zamierzasz odwiedzić wiele miast Italskich. 
Co jednak ma znaczyć pierwszy wyraz w pierwszym wer-
sie: „kwitnąć”? Dalej, co m wyrażać zwrot „nietknięta 
młodość”? Po co stosować słowa, z których nic nie wyni-
ka? Można było zastosować tu inne zwroty, słowa bardziej 
odpowiednie i odwrócić kolejność, co uczyniłoby sens 
tego zdania Czytelniejszym. Usuń chropowatość i szorst-
kość tego rodzaju wypowiedzi. Uczniu, odwróć więc ową 
starą monetę! 

2	 	Jest	to	prawdopodbnie	list	Frantona	do	Marka	Aureliusza.

Z listów Marek Korneliusza Frontona i Marka Aurelisza
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Marek Korneliusz Frontom, Arion
Arion z wyspy Lesbos zapisał się W naszej pamięci jako 
wirtuoz gry na kitharze i twórca dytyrambów. Kiedyś, gdy 
potrzebował pieniędzy wyjechał z Koryntu. Gdy zdobył 
już wielkie bogactwa na wybrzeżach Sycylii i Italii zapra-
gnął powrócić z Tarentu – gdzie przebywał – do Koryn-
tu. Skompletował więc załoga złożoną z koryntyjczyków 
a zdobyte bogactwa śmiało załadował na statek.
Gdy wypłynęli w morze Arion domyślił się, że maryna-
rze zamyślają w jaki to sposób zdoby bogactwa, a jego się 
pozbyć. Zaczął więc błagać ich, aby zabrali sobi kosztow-
ności, a jemu zechcieli darować życie. Oni jednak nie wy-
słuchali płaczliwych błagań Ariona. Udało mu się jednak 
uprosić ich, by pozwolili nu przed śmiercią śpiewać do 
woli.
Schlebiało to piratom, że nie tylko zdobędą nieprzeliczo-
na skarby, lecz także to, że będą mogli posłuchać śpie-
wu znakomitego artysty, którego głosu nikt już nigdy nie 
usłyszy.
Arion ubrał wspaniałe szaty przetykane złotą nicią i wziął 
do ręki swą sławna kitharę, stanął na podwyższaniu rufy, 
a załoga W tym czasie specjalnie rozbiegła się po całym 
statku.
Wówczas Arion począł śpiewać z całej duszy pleśń, która 
miała przypomnieć morzu i niebiosom po raz ostatni jego 
sztukę.
Skończywszy skoczył do morza, lecz nie utonął, bo oto 
nadpłynął delfin, który uniósł Ariona na swym grzbiecie 
i wysadził u brzegów Tenary.
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Stad Arion udał się do Periandra, króla Koryntu. Król ów 
dobrze znał Ariona i od dawna cenił go sobie jako artystę.
Rozbitek opowiedział królowi dokładnie co jemu się przy-
darzyło.
Perindar uwierzył jego słowem, lecz nie wiedział co my-
śleć o tak dziwnej przygodzie; postanowił więc czekać na 
przybycie statku.
Gdy doniesiono królowi, że statek zawinął do portu, ten 
rozkazał, aby bez zbędnego zamieszania sprowadzano 
przed jego oblicze piratów. Zapytał ich, zachowując przy-
jazny wyraz twarzy, czy nie mają wiadomości o Arionie. 
Odpowiedzieli, że owszem widzieli w Tarencie tego naj-
szczęśliwszego człowieka jak gromadził ogromy majątek, 
do którego dochodził uprawiając swą sztukę. Jego pobyt 
tam się przedłuża ze względu na popularność jaką się cie-
szy i pochwały jakie nań spadają.
W chwili gdy to relacjonowali królowi, do sali wszedł 
Arion – cały i zdrowy. Ubrany w szatę przetykaną złotą 
nicią z kitharą w ręku – słowem – wyglądał jak wócza-
sczas, gdy stał na rufie. Piraci oniemieli.
Nie próbowali jednak się wybielać, ani usprawiedliwiać. 
By upamiętnić to wydarzenie w Tenarze wzniesiono po-
mnik delfina a na jego grzbiecie siedzący małych rozmia-
rów człowiek.

przełożył Soter
Tłumaczenie oparte na: M. Oomelii Frontenis et M. Aurelii 
Imperatoris epistulae, rec. Samuel Adrianus Naber, lipsiae 
1867.

Z listów Marek Korneliusza Frontona i Marka Aurelisza
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Pozdrówcie tego 
waszego wodza 
z wąsami, czyli 
z rezerwatu 
do rezerwatu
Konstanty Żemojtel

I.
„– Tak zwany wódz mieszka tam. Leplej do niego nie 
chodźcie, bo po co.
Mijamy przyczepę i pukamy do drzwi domku. Słychać 
odgłosy krzątaniny i po chwili drzwi otwiera mały staru-
szek o pięknym indiańskim profilu. Ale gdy odwrócił się 
en face, zauważyłem, że zamieszkało w tej twarzy oblicze 
Ozgi-Michalskiego. Wódz jest pijany. Poinformował nas, 
że jest stary i wkrótce umrze, a jego żona leży w szpitalu 
w dalekim mieście.
– Jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś o Indianach Hopi, 
kupcie sobie książkę, książka ma lepszą pamięć ode mnie.
Na pożegnanie prosi:
– Pozdrówcie tego waszego wodza z wąsami. Ciężkie czasy 
nastały dla wodzów – westchnął. My też westchnęliśmy.
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Potem ktoś nam powiedział, że starzec zabrał pewną sumę 
pieniędzy, która była własnością wsi. I wszystko przepił.

Wieś Polacca, nadzieja na spotkanie polskich Indian? Bia-
ła góra, domki z tej samej co ona materii. Na roztrzaska-
nej tablicy wiadomość, że do wioski można wjeżdżać jedy-
nie po uzyskaniu pozwolenia wodza. [...] Pytam Indianki, 
skąd ta nazwa Polacca? Ma twarz starej polskiej chłopki 
z dodatkiem jakiejś metafizyki. Uśmiecha się. „To biali, 
oni wszystko skracają. Kiedyś wieś nazywała się Pola-ca-
ca, czyli fruwający motyl, skrócili ją na Polacca”.

II.
Przerywam lekturę książki Tomasza Jastruna W złotej 
klatce. Notatnik amerykański. Jest słoneczne popołudnie, 
prawie wiosna, choć powinna być zima, bo to przecież 
pierwsze dni lutego, a jakoś smętnie i smutno wokół; brak 
entuzjazmu, zachwytu, żywiołowego poparcia. Także 
w stosunku do wodza Wałęsy i jego pohukiwań: do pracy 
rodacy, do pracy, do pracy...

Do pracy? Toż przecież nie są czasy ewangeliczne, gdzie 
cudownie uzdrowiony składał łoże boleści, brał je pod pa-
chę i w radosnych podskokach wracał do domu. Wygląda 
na to, że ten naród czuje się jak pacjent po skomplikowa-
nej operacji, który wychodzi z głębokiej zapaści. Przetrzy-
mał, żyje, ale jeszcze nie bardzo wie, czyje to życie i co 
z nim zrobić. No i potrzebuje wielu środków wzmacniają-
cych. Póki co rodacy, „biali” przez 44 lata przerabiani na 
„czerwonych”, przypominają mi amerykańskich Indian:
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„Przerwano im korzenie, nie potrafią się dostosować do 
cywilizacji białych, nie potrafią już istnieć po dawnemu. 
Ziemie tu nieurodzajne, żyją z zasiłków, w puste miejsca 
wpływa szeroką rzeką alkohol”.
To też cytat z Notatnika Jastruna, który czytam na prze-
mian z Dziennikiem amerykańskim Julii Hartwig, skąd 
kolejne przytoczenie:
„Czytając mapę Stanów Zjednoczonych ma się uczucie, 
jakby się czytało stare nagrobki indiańskie: tu mieszka-
li, tu poili konie w rzece, tu ich wyrżnięto, stąd ich upo-
korzone resztki zabrano do wszawych rezerwatów, gdzie 
wymierają w apatii i krótkich zrywach buntu”.
Z jak to nie czuć się Indianinem Europy po tylu przegra-
nych powstaniach?...

III.
W złotej klatce Jastruna wydano w czerwcu 1988, Dziennik 
Hartwig w listopadzie 1980; obie książki czytam po raz 
drugi i widzę, jak się wzajemnie uzupełniają i jak wiele, 
jednocześnie je dzieli. Osiem lat to kilka epok politycz-
nych w Polsce, gwałtowne zmiany w świadomości i psy-
chice narodu. Wielkie zwycięstwo, wielka klęska i wielka 
emigracja. Skutki tych wydarzeń dotarły aż za Atlantyk 
i gdy obywatel  PRL– u gości w USA, niejako skazany jest 
na ich wychwytywanie. Solidarnościowemu polocen-
tryzmowi poddaje się też Jastrun i wdrukowane w naszą 
psychikę ciemne okulary rzucają cień na całe amerykań-
skie doświadczenie warszawskiego poety. Autor Zapisków 
z błękitnego koła robi tym razem „obłędne koło” podróżu-
jąc z Wybrzeża Wschodniego na Zachodnie i z powrotem. 
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Przecinając w poprzek kontynent północnoamerykański 
wędruje jednocześnie w głąb choroby zwanej Polską i pol-
skością w tym specyficznym wydaniu, jakim jest on sam, 
emigracja polska, z którą się tam spotyka oraz odbicie 
tego wszystkiego w czytelniku, który z kraju nie wyjechał. 
Ma się wrażenie, że Jastrun jest emisariuszem tego ostat-
niego i z myślą o nim sporządza swój raport, który mógłby 
się też nazywać „Ameryka w pigułce polskich słów”.

Jak się czuje wspomniany czytelnik po jej spożyciu? Szok. 
Szok zwielokrotniony, rozłożony na etapy, który można 
porównać do przejażdżki na karuzeli. Najpierw podnie-
cenie, niepokój, wzruszenie, potem zachwyt poderwania 
się w powietrze, radość wirowania, szok kolorów, ruchu, 
zmiany obraz i przestrzeni, potem niepokój nadmiaru, 
znużenie i miłości, wreszcie zawroty głowy po powrocie 
„na ziemię”.

Oto rozkład jazdy amerykańskiej  karuzeli Jastruna: Nowy 
Jork, Bloominghton, Chicago, Missisipi, Davenport, De 
Moins, Denver, przełęcz Fall River, Cheyanne, Yellowsto-
ne i stan Utah, pustynia, a potem Nevada i Kalifornia, San 
Francisco, Pacyfik i... Ameryka, Ameryka, Ameryka!... 
A wszędzie Polacy, Polska, biali, czarni, czerwoni, brązo-
wi, mieszańcy i „Solidarność”. Wolność, demokracja, róż-
norodność, tolerancja, barwność, obfitość, dolar, luksus, 
przesyt – a wśród tego niedosyt, tandeta, zawiść, nieto-
lerancja, rasizm, antysemityzm, niesolidarność, Intrygi, 
zniechęcanie, polskość... A wokół ogrom lądu, przestrze-
ni, nieba i wody. Niepokojące kolosy nowoczesnych, do 

Konstanty Żemojtel, Pozdrówcie tego waszego wodza z wąsami...
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przesytu bogatych miast, spokój prowincji i dziewiczość 
przyrody. Zaledwie zarysowane kontrasty jej zniewalają-
cej urody, tej urody mistyka i metafizyka. Wielka szkoda, 
że tak pospiesznie i zdawkowo pisze o niej autor Kropli, 
kropli.

Z czystością i skończonym pięknem amerykańskiego kra-
jobrazu kontrastuje mętny i kaleki obraz polskiej duszy 
i mentalności. Przeraża brudna, betonowa klatka, w któ-
rej mieszkamy. W amerykańskim kontekście nie tylko 
polskie przywary, słabości i rozpacze okazją się kiczem, 
ale i nasze narodowe zalety objawiają swoje ciemne stro-
ny. Np. patriotyzm, wierność ideałom itp.; jak wiele z nich 
uczyniono masek... by ukryć pospolitą prywatę. Potrafi-
my do perfekcji doprowadzić sztukę kamuflażu, która na 
emigracji nieco polużniona i mniej potrzebna objawia się 
w tromtardacji, kiczu patriotyczno-solidarnościowych 
manifestacji, bankietów i innych zbiorowych rytuałów. 
Obłuda wyznań i zwierzeń, wyrzutów sumienia, kokiete-
ria pijackich bełkotów, maski uniesień, przyjaźni i nawet 
nienawiści jakieś nieprawdziwe, I to wszystko w przera-
żającym sosie nadmiaru słów, jakby ten naród lubował się 
w sadomasochizmie biczowania się nimi.

Polska to teatr ogromny, który swoje spektakle gra już 
w wielu punktach kuli ziemskiej. Jak u Słowackiego: „Niech 
przecie widzą, gdy konamy” (ale przerobionego na Bakę). 
Tak!.. Pięknie potrafimy konać w walce, natomiast okrut-
nie bebechowato zdychamy (Bryll), gdy przyjdzie nam 
żyć po skończnym boju. Odnoszę wrażenie, że ten naród, 
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(jego kwiat; inteligencja?) to panoptikum zgorzkniałych 
aktorów, którzy w swoim mniemaniu zostali stworzeni do 
ról pierwszoplanowych, a tu przychodzi grać na drugim, 
trzecim planie, lub w ogóle same ogony. To zabija i demo-
ralizuje,gdyż aktorów do aktywności mobilizuje jedynie 
widownia, a więc system wartości ulokowany na zewnątrz: 
Europa (Zachodnia), świat, Polska Mesjaszem, Izraelem... 
Gdy widownia odwraca się od naszego narodowego spek-
taklu zamieniamy się w stado przegranych i nienawidzą-
cych się artystów. Jak na dłoni widać to w amerykańskich 
zapiskach Jastruna. A gdyby tak porzucić mentalność ak-
torską i przyjrzeć się postawie mędrca, który system mo-
bilizujących wartości umieszcza wewnątrz własnej osoby 
i nie zważa na oklaski? (Patrz, definicja kondycji mędrca 
w Zdaniach i uwagach Mickiewicza).

I tak wśród polskich problemów wyhamowuje polska ka-
ruzela. Staję, po lekturze,na rodzinnej ziemi – i w głowie 
się kręci. Porównanie naszej polsko-katolickiej moralno-
ści i partyjno-parafialnej mentalności ludu z „demorali-
zacją” świata zachodniego ukazuje miarę naszego upad-
ku. Wrogość, chamstwo, obojętność, zawiść, powszechne 
złodziejstwo, brak poczucia formy, zmysłu estetycznego, 
brud, zanik ethosu pracy, odpowiedzialności, fasadowość, 
klamkowość itp., itd. Do tego cały Atlantyk wódy. W środ-
ku Europy getto, czyściec, rezerwat potępieńców? Mam 
nadzieję, że „okrągły stół” w tej sytuacji to nie fantasma-
goryczne koło Malczewskiego, które zeszło po drabinie 
i zasiadło na krzesłach. Chociaż kto wie, może tylko du-
chy mogą nas uratować?

Konstanty Żemojtel, Pozdrówcie tego waszego wodza z wąsami...
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Wracając do getta polskich Indian w USA; może dlatego 
jest tak niesolidarne i tradycyjnie już skłócone, że łączy 
ich jedynie klęska, od której przecież uciekli za ocean? 
A może i to ich jeszcze demoralizuje, że – na wzór rodowi-
tych Indian – zakładają plemienne pióropusze „Solidar-
ności”, antykomunizmu, martyrologii, by na tym zarobić 
kilkaset dolarów?... Wszak w tym kraju nieustającego suk-
cesu dobrze można sprzedać nawet książkę. I jak tu nie 
uwierzyć, że gdziekolwiek się nie pojawimy, jesteśmy In-
dianami (przepraszam tych prawdziwych) obwieszanymi 
solidarnośclowo-opozycyjno-narodową cepelią?

Tomasz Jastrun, W złotej klatce. Notatnik amerykański, Po-
kolenie, Warszawa 1988. 
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Krytyk pamięta
Andrzej Wilkowski 

Stanisława Barańczaka nie trzeba przedstawiać. Przy-
pomnę tylko, że znany poeta, tłumacz i krytyk literac-
ki, działający do 1981 roku w Poznaniu, obecnie profesor 
Harvard Uniwersity, jest autorem kilku znaczących w na-
szym życiu literackim książek – Nieufni i zadufani, Ironia 
i harmonia, Etyka i poetyka, Książki najgorsze, Czytelnik 
ubezwłasnowolniony oraz rozpraw poświęconych Mirono-
wi Białoszewskiemu i Zbigniewowi Herbertowi. Zamyka 
ten cykl wydana w Londynie książka Przed i po zawiera-
jąca 36 szkiców, poświęconych poezji najnowszej, wypada 
tylko żałować, że książka ta nie jest dostępna krajowemu 
czytelnikowi.

Przed i po jest kontynuacją poprzednich książek krytycz-
no-literackich Barańczaka, stara się rzetelnie uporządko-
wać i przedstawić dokonania poetyckie ostatnich dziesię-
ciu lat. Książka składa się z dwu części: Przed – to poezja 
lat 1978-1980, a Po – to recenzje tomików z lat 1981-1986. 
Rok 1981 jest tu dla krytyka wyraźną cezurą, dostrzega 
on charakter przełomowy poezji tego czasu, jak i różnice 
w postawach twórczych, wyraźnie rozdzielone datą gra-
niczną – 1980. Widzimy więc, że zdarzenia artystyczne są 
zdeterminowane sytuacją polityczną. To jakby teza zbio-
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ru, a w sposób naturalny wynika z niej świadomość au-
tora obowiązku dania świadectwa tak ważnego momentu 
historycznego.

Wspomniałem o kontynuacji, jednak ostatnia książka 
krytyczna autora Jednym tchem różni się znacznie od 
poprzednich. Przede wszystkim inny jest jej cel. Pierw-
sza prace, typowo filologiczne – siłą rzeczy były adreso-
wane do wąskiego kręgu odbiorców, ostatnia przeznacza-
na dla szerszego kręgu czytelników jest pomyślana jako 
przewodnik po literaturze najnowszej. Takie założenie 
nie oznacza bynajmniej obniżenia poziomu. Dawna do-
ciekliwość badawcza ustępuje miejsca perspektywie czy-
telnika. Czytelnika oczywiście o znacznie rozleglejszych 
kompetencjach i większym doświadczeniu krytycznym 
niż niezawodowy znawca literatury. Dla Barańczaka jeżyk 
poetycki nie jest tylko wyznacznikiem wartości estetycz-
nych, na pierwszym planie ukazywane są konsekwencje 
etyczno-światopoglądowe wynikające z przyjęcia posta-
wy twórczej.

Podtytuł książki wyjaśnia: Szkice o poezji krajowej prze-
łomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Może się 
to wydawać mylące, ponieważ mamy do czynienia – poza 
dwoma wyjątkami – z klasycznymi recenzjami, zachęca-
jącymi bądź zniechającymi do lektury. Dlaczego zatem 
szkice? Recenzje te nie mają czysto użytkowego charak-
teru – kształtowania opinii, są raczej materiałem do wiel-
kich syntez historyczno-literackich. Ktoś mógłby uznać 
takie wysiłki za przedwczesne, który dziś krytyk ma tyle 
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odwagi by rozstrzygać na gorąco wartości? Sam autor zda-
je sobie sprawę z podjętego ryzyka i we wstępie do zbioru 
wyjaśnia, że są to szkice, które w przyszłości będą sta-
nowiły cenny materiał dla historyka nie tylko literatury. 
A więc jednak szkice.

Każdy szkic jest konsekwentnym rozwinięciem tezy kry-
tycznej, niekiedy czytelnej poprzez sam tytuł: Widok 
z dziewiątego piętra (o Mironie Białoszewskim), Wiecznie 
otwarta rana (o Tadeuszu Nowaku), Racja bytu (o Artu-
rze Międzyrzeckim), Najmniej słów (o Ryszardzie Krynic-
kim) i wielu innych. Przeprowadzanemu dowodzeniu tezy 
w oparciu o wnikliwą analizę poetyckich środków styli-
stycznych, towarzyszą liczne odwołania do doświadczeń 
pozaliterackich, które są udziałem poety, krytyka i czy-
telnika. To nie tylko próba nawiązania bardziej osobiste-
go kontaktu z czytelnikiem poprzez odwołanie do wspól-
nych doświadczeń, to głębokie przeświadczenie o tym,że 
poezja nie powstaje w oderwaniu od świata.

Tworząc panoramę współczesnej poezji polskiej Barań-
czak nie pomija żadnych zjawisk, godnych odnotowania: 
obok szkiców poświęconych Annie Kamieńskiej, Stanisła-
wowi Grochowiakowi, Wisławie Szymborskiej, znajdzie-
my omówienie twórczości niemal dabiutantów: Krystyny 
Miłobędzkiej i Marcina Komięgi. Możemy także śledzić 
ewolucję poezji Ewy Lipskiej i Krzysztofa Karaska.

Zdaniem autora Przed i po współczesna poezja polska 
zmienia się gwałtownie i dąży od publicystyczności ku 

Andrzej Wilowski, Krytyk pamięta
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refleksyjności, a w przyszłości tai będą jej nadawali tacy 
poeci jak Tomasz Jastrun, Jan Polkowski i Bronisław Maj. 
W ich liryce najbardziej czytelne jest odchodzenie od do-
raźności w stronę wielkich uogólniających jednostkowe 
doświadczenia metafor. Bronią się oni w ten sposób przed 
mentorskim moralizatorstwem i frustracją, będącymi 
udziałem poprzedników.

Sam autor omawianych to szkiców również zmienia punkt 
widzenia i przygotowując swą książkę do druku nie wpro-
wadza żadnych zmian, świadomie chcąc udokumento-
wać ewolucję własnej postawy. (Uważny czytelnik może 
to sprawdzić. Część recenzji drukowana była wcześniej 
w „Tygodniku Powszechnym”.) Szkice powstałe już na 
emigracji charakteryzuje dystans i brak preferencji dla 
jednej określonej poetyki, część Przed Barańczak uzupeł-
nia o omówienia tomików, po które wcześniej nie sięgał.

Wydaje się, że niezależność sądów krytyka jest jego ce-
chą najważniejszą,. Barańczak należy do tych nielicznych 
krytyków, którzy nie wahają się w ocenach i tym samym 
nie unikają odpowiedzialności przed literacką publiczno-
ścią. Jego credo można przedstawić parafrazując słowa 
Czesława Miłosza: „Krytyk pamięta. Będą spisane posta-
wy i metafory”.

Stanisław Barańczak, Przed i po, Londyn 1988, Aneks. 
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Jakuba Karpińskiego 
taternictwo nizinne 
Andrzej Przewoźniak 

Wśród osób corocznie wyróżnianych w naszym kraju 
przyznaniem nagrody państwowej w państwowej, w 1972 
roku, obok Marii Ossowskiej i Tadeusza Kotarbińskie-
go znalazł się Zbigniew Karpiński, architekt. Dostał tę 
nagrodę za projekt Strony Wschodniej ulicy Marszał-
kowskiej. Był to urbanistyczno-architektoniczny projekt 
ważnego fragmentu centrum Warszawy: wysokie jak na 
ówczesną Warszawę domy mieszkalne i niskie, przeszklo-
ne domy towarowe, pasaż śródmienski i wyposażenie jego 
najbliższej okolicy. Rzeczywista wartość tej nagrody, ze 
względu na inflację, była jednak mniejsza, gdyż nagroda 
miała być przyznana wcześniej. Przyznanie jej dopiero 
w roku 1972 miało zapewne na celu zwiększenie odstępu 
między karaniem kogoś z rodziny i nagradzaniem kogoś 
innego. Zbiorowy dawca kar i nagród cenił sobie jednoli-
tość. Odstęp, o którym mowa, dotyczył dwóch wydarzeń: 
nagródy państwowej dla Zbigniewa Karpińskiego i uwię-
zienia jego syna, Jakuba.

Jakub Karpiński był jedną z pięciu osób skazanych w lu-
tym 1972 roku w procesie „taterników”. Z ówczesnej prasy 
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można się dowiedzieć, że proces ten miał coś wspólne-
go z Tatrami, ukazującym się w Paryżu miesięcznikiem 
„Kultura” i redaktorem tego miesięcznika Jerzym Gie-
droyciem. Niedawno, jedno z pism ukazujących się poza 
zasięgiem cenzury zwróciło się z prośbą do Jakuba Kar-
pińskiego o artykuł związany z tamtymi wydarzeniami, 
artykuł odtwarzający także Ich tło osobiste, który równo-
cześnie mówiłby więcej o autorze. Zamiast jednego arty-
kułu powstała książka, wydana niedawno w serii Instytu-
tu Literackiego z charakterystycznym tytułem, pisanym 
antykwą na tle szarej siateczki.
„Staram się w niej – czytany w słowie od autora – zdać 
sprawę z wydarzeń tak, jak je widziałem [...]. Napisałem 
tekst o historii osobistej i spostrzeganej”. Tych założeń 
trzyma się autor konsekwentnie przez cały czas, dzię-
ki czemu tekst nabiera tego wspominkowego, nastrojem 
zbliżanego do Miłoszowej Rodzinnej Europy; co znamien-
ne i cenne, pozbawionego propagandowej zajadłości spo-
tykanej czasem w osobistych wypowiedziach dotyczących 
naszej politycznej współczesności.

Sam proces, poprzedzające go śledztwo, areszt i później-
szy pobyt w więzieniu stanowią tutaj pewnego rodzaju 
klamrę – łączą pierwszy (Proces i śledztwo) i przedostatni 
rozdział książki (Więzienie). Karpińskiego widzenie świa-
ta za murem, za obitymi blachą drzwiami jest spokojne 
i zrównoważone,dalekie od martyrologicznego, a do tego 
okraszona humorem. Z jednakową wyrazistością odtwa-
rza on W książce swoje stany psychiczne w czasie uwię-
zienia i procesu, metody stosowane przy przesłuchaniach, 
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warunki, w jakich przebywał, jak i funkcjonowanie ma-
chiny prokuratorsko-policyjnej. Rozdziały zamknięte ową 
klamrą to swego rodzaju „pamiętnik z okresu dojrzewa-
nia”. Do takiego wniosku prowadzą już choćby tytuły 
niektórych z nich: Lektury, Szkoła podstawowa, Wierzenia 
i postęp, Październik, Uniwersytet, Marzec. Pamiętnik to 
jednak dość niezwykły – wydarzenia z własnego życia są 
schowane za wydarzeniami z otoczenia autora, z otocze-
nia bliskiego (dzięki czemu dowiadujemy się o pomatural-
nym spotkaniu klasowym, na którym dłuższy fragment 
Syzyfowych prac zadeklamował z pamięci szkolny kolega 
Karpińskiego, Andrzej W.) i dalszego. Wszystko o czym 
pisze jego autor układa się w osobistą historie powojennej 
Polski, osobistą historię Polaka. Najpierw ucznia, chłop-
ca pochodzącego ze starej rodziny skołatanej przymuso-
wymi przeprowadzkami (bywało, że w rejony o klimacie 
arktycznym), później licealisty, studenta i pracownika na-
ukowego. Na obraz ten składa się mnóstwo ciekawych dro-
biazgów, często zabawnych, oraz innych zapomnianych 
lub przemilczanych. Poznajemy tu na przykład podręcz-
nik do nauki języka angielskiego, w którym polscy chłopi, 
już uspołecznieni, rozmawiali po angielsku. Podręczniki 
do łaciny nie zmieniały się tak często jak do historii, nie 
zdążono ułożyć heksametrów o cooperatio agricolarum. 
Zdążono jednak nauczyć maturzystów Gaudeamus i nie-
znanej w starożytnym Rzymie piosenki O mi rosmarine 
acrascito. Ułani wędrują brzmiało milites procedunt. Te 
mało istotne drobiazgi to jednak tylko nitki, którymi po-
przetykany jest tekst poważny, mądry, czasem gorzki. Do 
snutnych wniosków prowadzą zdania mówiące, że „każdy 

Andrzej Przewoźniak, Jakuba Karpińskiego taternictwo nizinne
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ma jakiś guzik, trzeba tylko wiedzieć, gdzie nacisnąć. Wy-
nik zależy między innymi od tego jakie sposoby nacisku 
uważa się za dopuszczalne [...] W znajdowanie tych gu-
zików nie trzeba było wkładać dużo trudu. Działały dość 
łatwo”.

Wart uwagi jest wreszcie oksymoroniczny tytuł książki 
Taternictwo nizinne. Refleksje jakie się nasuwają po prze-
czytaniu książki pozwalają rozumieć „taternictwo” jako 
metaforę losów autora. Góry wysokie – coś nam z wami 
walczyć każe. Ryzyko, śmierć – tutaj to nie jest ważne. 
Czasem wspinaczkę przerywa i kończy krzyk lecz następ-
ni pójdą dalej...

Jakub Karpiński, Taternictwo Nizinne, Instytut Literacki, 
Paryż 1988. 
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Kasandra lepszych 
czasów
Sławomir Frąckowiak 

W latach 1983-1986 w miesięczniku „Przegląd Powszech-
ny” wydawanym w Warszawie przez księży Jezuitów, uka-
zał się cykl esejów Kazimierza Dziewanowskiego. Cykl 
nosił ogólny tytuł Wielkie pojęcia polityczne. Eseje druko-
wane były w obiegu oficjalnym i dlatego o ich ostatecznym 
kształcie decydowali cenzorzy z ulicy Mysiej. Dokonywa-
li oni cięć w sposób dość chimeryczny, konsekwentnie 
usuwając tylko fragmenty dotyczące Rosji (tak XIX jak 
i XX-wiecznej). Po ukończeniu cyklu wydawnictwo księ-
ży Jezuitów podjęło próbę publikacji całości w postaci 
książkowej w ramach „Biblioteki Przeglądu Powszechne-
go”. Ówczesne Ministerstwo Kultury i Sztuki nie wyraziło 
jednak zgody na wydanie esejów Kazimierza Dziewanow-
skiego. teksty rozproszone były dla cenzury łatwiejsze 
do zaakceptowania, zebrane w jednym tomie nabiały no-
wych, dodatkowych znaczeń, dlatego na publikacje zbioru 
urząd nie wyraził już zgody. Książka nie mogła ukazać się 
w kraju, została więc wydana w Paryżu w serii Historia 
i teraźniejszość nakładem wydawnictwa Llbella pod tytu-
łem Złom żelazny, śmiech pokoleń. Tytuł stanowi odwoła-
nie do wiersza Tadeusza Borowskiego („Zostanie po nas 
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złom żelazny i głuchy, drwiący śmiech pokoleń”). Sam 
autor tak zinterpretował tytuł swojej książki: „Wstrząsa-
jący wiersz Borowskiego był zapowiedzią jego ostatecznej 
decyzji. lecz złom żelazny i śmiech pokoleń zostaną nie 
po nas, lecz po tych, którzy na przekór całemu dorobko-
wi ludzkości chcieli w dwudziestym wieku przerobić świat 
w Orwellowski koszmar. I którym, mimo niezliczonych 
popełnionych przez nich okropności, nie udało się to”.

Książka podzielona jest na trzy części. W pierwszej, 
noszącej tytuł U schyłku wieku, zamieszczone są szki-
ce podsumowujące doświadczenia mijającego stulecia. 
Dziewanowski nazywa wiek XX „wiekiem wielkich sym-
plifikacji” i „wielkich kłamstw”, wiekiem, w którym ludz-
kość doświadczyła bankructwa ideologii odrzucających 
całkowicie dotychczasowy dorobek (tradycję) dla mirażu 
szczęśliwej przyszłości. Autor jest przekonany, iż systemy 
totalitarne nie obroniły się i ich czas właśnie mija. Wiek 
dziewiętnasty przy tym wykazał, jak się wydaje, klęskę 
utopii tak społecznych, jak cywilizacyjnych. W związku 
z tymi obserwacjami Dziewanowski przewiduje, iż Europa 
w najbliższych latach odzyska swoją utraconą pozycję.

W drugiej części książki, zatytułowanej Słoń a sprawa pol-
ska, znaleźć można kilka tekstów nie powiązanych ze sobą 
w sposób wyraźny. Zamieszczone tu szkice i eseje, w któ-
rych autor podejmuje definicje takich pojęć jak: geopoli-
tyka, kultura polityczna, przedstawia swoje refleksje na 
temat odżywającego ostatnio kultu Piłsudskiego i Dmow-
skiego, wyraża opinię o nieprzewidywalności przyszłych 
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zdarzeń historycznych, kwestionuje kompetencje futuro-
logii, zastanawia się nad historią Polski i mechanizmami 
politycznymi.

W części trzeciej (Światła Europy) Dziewanowski rozwa-
ża fenomen europejskości, wpływy cywilizacji zachodniej 
na dzieje świata, przyczyny spadku znaczenia kontynentu 
w wieku dwudziestym i perspektywy odrodzenia się eu-
ropocentryzmu. W tej części umieszczane są również cie-
kawe eseje poświęcone postaciom, które swego czasu de-
cydowały o kształcie cywilizacji europejskiej: Richelieu, 
Makiawelim, Bonapartem, Bismarcku i wydarzeniu, które 
zadecydowało o kształcie nowożytnej Europy – Rewolucji 
Francuskiej.

Książka Dziewanowskiego zawiera ciekawy zbiór szkiców 
i esejów polityczno-historycznych. Autor przedstawia 
własny punkt widzenia historii, nie boi się sięgać w roz-
ległe konteksty kulturowe. Wszystko to sytuuje jego pu-
blicystykę w pewnym ciągu tradycji gatunku, wyznaczo-
nej nazwiskami Lelewela, Mochnackiego, Krasińskiego 
i Stempowskiego.

Kazimierz Dziewanowski, Złom żelazny, śmiech pokoleń, 
Libella, Paris 1987. 
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Getto niezależnej 
kultury
Sławomir Frąckowiak 

Bohaterem ostatniej książki Jacka Bocheńskiego jest czło-
wiek w średnim wieku, który znajduje się w szpitalu po 
zapaści. Z perspektywy szpitalnego łóżka dokonuje on 
obserwacji otaczającej go rzeczywistości. Wszystkie swo-
je spostrzeżenia skrzętnie notuje w zeszycie, który staje 
się swoistym zapisem choroby, przemyśleń, rozmów. Ta 
nowa perspektywa obiecuje możliwość nowego spojrzenia 
na siebie, swoje życie i kraju połowy lat siedemdziesią-
tych. Czytelnik z nadzieją rozpoczyna więc lekturę sądząc 
że owa szansa wynikająca z ujęcia tematu zostanie wyko-
rzystana. Bardzo szybko jednak może się zorientować, że 
oczekiwanie to nie spełni się. Bo kilkunastu już stronach 
odbiorca doświadcza wrażenia sztuczności i zażenowania. 
Ludzie prowadzący rozmowy i sam narrator wydają się 
tworami sztucznymi, nie są zarysowani konsekwentnie, 
pełno w nich dziwnych dysonansów. Narrator kreowany 
na intelektualistę wykazuje bardzo dużą naiwność w naj-
prostszych sprawach, nie potrafi wyciągać wniosków, do-
konuje przedziwnych zwrotów światopoglądowych – nie 
bardzo wiadomo kim właściwie jest... Autor nie dystan-
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suje się w żaden sposób do postaci i ich wypowiedzi, nie 
zabiera też głosu, pozostawia swym bohaterem swobodę. 
Jest ona jednak pozorna; niezależności bohaterów zaprze-
cza stworzona w powieści wizja świata. Świat ten uległ 
rozbiciu na dwie części: „naszą” i „ich”, „solidarnościową” 
i „komunistyczną”. Bohaterowie nie mogą więc być po 
prostu sobą, ale muszą się określić. To opowiedzenie się 
po jednej ze stron jest nawet ważniejsze od nich samych. 
Narrator powieści przyjmuje taką samą perspektywę, 
każdego człowieka stara się jakoś zakwalifikować.

Konsekwentne stosowanie formy notatnika sugeruje, że 
książka jest rodzajem świadectwa, czasu. Wrażenie au-
tentyczności problematyki spotęgować ma odwołanie się 
do realiów stanu wojennego: aluzje w dialogach dotyczące 
manifestacji, zatrzymań, rewizji itp. Czytelnik (zwłaszcza 
krajowy), czuje się jednak trochę oszukiwany, to co pre-
tenduje do miana autentyczności autentyczne nie jest. 
Autor poddaje się stereotypowi, tworzy typy osobowe 
a nie ludzi indywidualnie myślących, przeżywających. 
Rozterki bohaterów nie przekonują, ponieważ są podob-
ne do tysięcy „gazetowych skarg”. Taka literatura niebez-
piecznie zbliża się do publicystyki, dlatego Stan po zapaści 
wbrew intencjom autora staje się nie świadectwom czasu, 
ale formą walki.

Przewijające się przez książkę pytanie „Co dalej?” nie 
brzmi wiarygodnie, nie wynika bowiem ze zwątpienia, ale 
raczej z braku pomysłu na dalsza działalność. Zwątpienie 
mogłoby okazać się w tym przypadku ocalające, gdyż da-
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łoby szansę spojrzenia na siebie z dystansu. Gombrowicz 
podpowiada, że wolność to zdolność wycofania się w porę. 
Bohater powieści Jacka Bocheńskiego nie jest jednak jego 
uczniem.

Język w powieści momentami razi patosem (szczytowym 
osiągnięciem w tej dziedzinie jest zakończenie książki). 
Osiemnastoletnia dziewczyna oczekująca na operację, 
wygłasza taką oto mowę: „A u nas ludzie szli zawsze na 
zniszczenie, w całej historii Polski. tak tyło, powstanie za 
powstaniem, klęska za klęską. Przyjdzie kiedyś powsta-
nie, które będzie można wygrać, z pewnością, bo reżim, 
jaki jest, nie ma żadnych podstaw, tylko tym biciem 
i oszustwem jadą. Ale przecież nikt nie wierzy. Przecież 
to śmiać się chce i płakać. Powstanie musi być. Innego 
wyjścia nie ma. Ludzie nie wytrzymają. Ale kiedy ono bę-
dzie?”.

W wywiadzie dla „Le Monde” Milan Kundera zauważył: 
„Pomiędzy ofiarą a oprawcą, pomiędzy rewolucjonistą 
a policjantem, między biurokracją a dysydentami istnieje 
wspólnictwo słownika, obsesji, schematów myślenia, któ-
re ograniczają i zmniejszają nasze widzenia człowieka”. 
Niebezpieczeństwo wynikające z zaniedbania esteytyki 
ujawnia się najpełniej w języku. Decydując się na otwartą 
walkę z ideologią, przyjmując za płaszczyznę tej walki plan 
treści zapomina się o potencjale ukrytym w formie (ona 
przecież również znaczy). Nie można więc na nowo-mo-
wę reagować anty-mową, bowiem wtedy ciągle pozostaje 
się w pewnym starym schemacie językowym. Odmienne 
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myślenie, odmienne treści mogą przejawiać się również 
na płaszczyźnie estetyki: w formie języka. Świadomość ta 
jest potrzebna, aby nie musiała się spełnić przestroga za-
warta w refleksji Lidii Roli: „Sprawą ciekawą i ważną jest 
uchwycenie tego momentu, w krórym konieczne gesty 
samoobrony zostają nadużyte i przekształcają się w ha-
sło,zwierania szeregów. W tym momencie bowiem nad 
ideą kultury niezależnej zaczyna ciążyć niebezpieczeń-
stwo zatknięcia jej w getcie”. Takim nadużyciem jest wła-
śnie Stan po zapaści Jacka Bocheńskiego. Tytuł tej książki 
oddaje nie tyle duchowy stan kraju (jak sobie tego życzył 
autor) ile ilustruje dobrze obecną sytuację niezależnej 
kultury.

Jacek Bocheński, Stan po zapaści , Aneks, Londyn 1988.

Getto niezależnej kultury, Sławomir Frąckowiak
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Przegląd zagraniczny

W poprzednim numerze omawialiśmy pierwszą część 
obszernego eseju Timothy Gartona Asha o krajach tzw. 
obozu, zamieszczoną w „New York Review of Books” z 29 
września 1988. Jego ciąg dalszy (NYRB z 13 oraz 27 paź-
dziernika) poświęcony jest opisowi procesu uniezależ-
niania się społeczeństw tych krajów od komunistycznego 
państwa oraz refleksji dotyczącej globalnych perspektyw 
tego procesu.

Ash kolejno omawia poszczególne aspekty otwierania się 
społeczeństw – jak pisze, ich powrotu z Europy Wschodniej 
do Środkowej: odzyskiwanie świadomości historycznej 
i umacnianie się religii, odradzania się więzi społecznych 
i wzrost prywatnej przedsiębiorczości. Czyni to z dużym 
znawstwen, szczególnie wiele miejsca poświęcając sferze 
ekonomicznej. Każdy z owych czynników wewnętrznej 
autonomizacji społeczeństwa jest sam w sobie niezwykle 
ważny i doniosły i zdawać by się mogło, iż wszystkie one 
razem wzięte winny popychać sytuację w kierunku ewo-
lucyjnym – do systemu liberalnej gospodarki i demokracji 
parlamentarnej. A jednak Ash daleki jest od optymizmu 
w kreśleniu perspektyw wyjścia z obecnego kryzysu. Wi-
dzi on bowiem nie dające się przezwyciężyć wewnętrzne 
sprzeczności w stanowiskach obu przeciwnych stron kon-
fliktu, które jak w greckiej tragedii skazane są na wypeł-
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nianie przypisanych im ról, bez możliwości jej zmiany 
czy przezwyciężenia. Solidarność nie może więc wyrzec 
się popierania robotników stanowiących jej główną siłę 
a jednocześnie musi walczyć o reformę ustrojową i go-
spodarczą, która wielu spośród owych robotników uczy-
niłaby niepotrzebnymi. Kierownictwo partyjne natomiast 
znajduje się równocześnie pod naciskiem społecznym wy-
muszającym zmiany i naciskiem swojej własnei bazy, dla 
której zmiany owe stanowią śmiertelne zagrożenie. Para-
frazując niegdysiejszego rewizjonistę Bieńkowskiego Ash 
konkluduje, iż to co hamuje je odchodzenie od socjalizmu 
nadal zdaje się być potężniejsze od tego, co ów proces od-
chodzenia napędza.

Czy więc alternatywą prawdopodobniejszą jest przewrót 
rewolucyjny? Przynajmniej w odniesieniu do Polski (bo 
na Węgrzech sytuacja jest nieco inna między innymi wo-
bec większego zróżnicowania społeczeństwa) Ash zdaje 
się tak właśnie uważać. Nie próbuje on, rzecz jasne, snuć 
przewidywań co do kształtu owego rewolucyjnego prze-
wrotu ani też, czemu trudno się dziwić, nie jest specjal-
nym optymistą co do szans jego powodzenia. Nie próbu-
je on również (i to stanowi niewątpliwie słabszą stronę 
całego eseju) dać choćby pobieżnego opisu wchodzących 
w życie publiczne kolejnych roczników młodzieży, tych 
dla których (czy zdajemy sobie z tego sprawę?) 13 grudnia 
należy już do historii a Armia Czerwona to ci, którzy na 
oczach telewidzów czmychnęli niedawno z Kabulu. Jak się 
wydaje, na razie ich odrębność oraz ich potencjał w pełni 
doceniane są tylko przez tzw. siły ładu i porządku. 



216

CzasKultury 9-10/1989

***
W numerze z 27 października 1988 Ronald Dworkin, su-
pergwiazda wśród angielskojęzycznych teoretyków pra-
wa, omawia książkę Petera Jenkinsa o. rewolucji thatche-
ryzmu w Wielkiej Brytanii. Tak Jenkins jak i Dworkin 
(ich poglądy w tym względzie cechuje daleko posunięta 
zbieżność) sądzą, iż rewolucja ta oznacza definitywny 
kres ery wpływów socjalizmu angielskiego trwającej od 
końca II wojny światowej. W okresie tym Istniało coś 
w rodzaju milczącej ugody pomiędzy socjalistami (tzn. 
Labour Party) a konserwatystami odnośnie najbardziej 
podstawowych zasad organizacji życia społecznego. 
Ugoda tą objęte były takie wartości jak egalitaryzm spo-
łeczny i majątkowy, odpowiedzialność wspólnoty za losy 
jednostek,. sprawiedliwość społeczna i współpraca za-
miast konkurencji. Aż do nadejścia Margaret Thatcher 
ów system wartości państwa opiekuńczego nie był kwe-
stionowany w toku walki wyborczej, która dotyczyła 
więc nie tego, czy należy budować państwo opiekuńcze, 
lecz tego, w jaki sposób czynić to najszybciej i najspraw-
niej.

Powszechnie sądzi się. że socjalistyczne tendencje ponio-
sły klęską wskutek doprowadzenia do kryzysu ekonomicz-
nego – jest to typowy punkt widzenia liberałów, którzy 
rzecz ujmują jako swoisty cykl rozwojowy: nacjonalizacja 
– kryzys ekonomiczny – reprywatyzacja – rozkwit. Acz-
kolwiek jest w tym element prawdy (bezpośrednią przy-
czyną przegranej socjalistów w 1979 roku był kryzys go-
spodarczy, ten sam, dodajmy, który wcześniej doprowadził 
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do przegranej konserwatysty Heatha w 1974), to jednak 
rzeczywistość wydaje się nieco bardziej skomplikowana.

Zdaniem Dworkina mamy tu do czynienia z takim oto 
paradoksem: zasadniczą przyczynę kryzysu państwa 
opiekuńczego stanowił osiągnięty przez nie sukces. O ile 
bowiem na początku egalitarny system dochodów i podat-
ków pozwolił stosunkowo wielu uczestniczyć we – wzro-
ście zamożności, o tyle później zaczął on być odczuwany 
przez większość swych dotychczasowych beneficjentów 
jako niepotrzebna uciążliwość i obciążenie. Doskonałą 
ilustracją tego paradoksu jest polityka mieszkaniowa sta-
nowiąca jeden z filarów państwa opiekuńczego, niejako 
z definicji poczuwającego się do obowiązku zapewnienia 
obywatelom tanich mieszkań komunalnych finansowa-
nych z podatków. Dopóki większość zainteresowana była 
przede wszystkim taniością mieszkań, poparcie wyborców 
zyskiwały programy rozwoju budownictwa komunalnego 
nawet za cenę podnoszenia podatków. Jednak po osiągnię-
ciu pewnego stopnia zamożności taniość mieszkań stała 
się miej ważna, zaś wyborcy bardziej zaczęli cenić sobie 
ich komfort oraz posiadania ich na własność. Doskonalę 
zrozumiała to pani Thatcher obiecując i realizując bardzo 
popularny program wykupu mieszkańsań przez lokato-
rów, z czym łączyło się, rzecz jasna, obniżanie podatków.
Można tu więc sformułować pewną prawidłowość: w mo-
mencie, gdy większość społeczeństwa osiaga odpowied-
nio wysoki poziom życia, spada zainteresowanie pro-
gramami egalitarnymi i opiekuńczymi. Prawidłowość ta 
ma ogromny wpływ na rozkład głosów w wyborach: oto 
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w miarę wzrostu powszechnej zamożności, ci, którzy po-
trzebują pomocy i wsparciaa an strony społeczeństwa sta-
ją się wyraźną mniejszością i wobec tego nie stanowią już, 
jak dotychczas, siły politycznej; ponadto każde rozszerze-
nie się welfare oznacza wzrost podatków, to sprzeczne 
jest z interesem ogółu pracujących. Zdaniem Dworkina 
ten właśnie fakt stanowi o nieodwracalnym charakterze 
odejścia w przyszłości wpływu idei socjalistycznych. Do-
dajmy, że obecnie działa to na niekorzyść wszelkich no-
wopojawiających się grup słabych ekonomicznie, takich 
jak emigranci, trwale pozbawiając je szansy na stanie się 
znaczącymi grupami nacisku.

Dworkin daleki jest od nostalgii za odchodzącym w prze-
szłość socjalizmem, twierdzi on natomiast, że od porażki 
należałoby uchronić zasadę egalitaryzmu i opiekuńczo-
ści, Swoisty darwinizm społeczny głoszony przez panią 
Thatcher niepotrzebnie antagonizuje społeczeństwo, bo-
wiem system oparty na wolnej konkurencji nie. musi być 
wcale sprzeczny z dążeniem do równości. Zaś opiekuń-
czość może być skutecznie realizowana również poprzez 
konkurencję na rynku firm ubezpieczeniowych.

Oczywiście realizacja obu tych zasad przez wolne społe-
czeństwo wymagałaby podporządkowania polityki, przy-
najmniej częściowo, wartościom takim jak bezinteresow-
ność czy wspaniałomyślność. Nie wiadomo, czy program 
postulujący takie podporządkowanie byłby programem 
realnym, jednak, jak sądzi Dworkin. nie można, nie pró-
bować.
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***
Po załatwieniu spraw zasadniczych możemy pozwolić 
sobie na bardziej pobieżne potraktowanie tematów ko-
lejnych, które nie będą bynajmniej bardziej rozrywkowe, 
niestety. Ale skąd tu brać teksty rozrywkowe? Najpierw 
bomba atomowa: w NYRB z 2 lutego 1989 znajdujemy 
omówienia książki samego McGeorge’a Bundy, doradcy 
d/s bezpieczeństwa narodowego Kennedy’ego i Johnsona, 
którym w latach 60-tych straszono dzieci oraz piszące-
go te słowa na zajęciach studium wojskowego (o ile sobie 
przypominam, gorszym. szatanem niż Bundy był w owym 
czasie jedynie McNamara – na samo nazwisko do dziś 
ciarki przechodzą po plecach). I otóż pan Bundy napisał 
obszerna i ciekawą książkę, bardzo pochlebnie zrecenzo-
waną właśnie o bombie atomowej. Jedna z konkluzji tej 
książki brzmi tak oto: przewaga arsenałów nuklearnych 
jednego lub drugiego supermocarstwa stała się od dawna 
fikcją, natomiast całkowicie realne jest poczucie zagroże-
nia u każdego z nich.

W związku z tym, iż recenzent NYRB konkluzję tę uznał za 
istotny wkład w strategię Zachodu, zwracam się z uprzej-
mą prośbą do odnośnych władz amerykańskich o zaanga-
żowanie mnie np. na stanowisko doradcy do spraw strate-
gicznych lub innych. Mogę zagwarantować, iż udzielane 
przeze mnie rady bedą zawsze pierwszej jakości, oraz iż 
zadowoli mnie skromna pensja, powiedzmy 500 zielo-
nych na miesiąc. Pragnę dodać, że w razie zaangażowania 
mogę, całkowicie społecznie, udzielać rad sojusznikom 
Ameryki na obu półkulach.
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Od bomby atomowej przejdźmy teraz do energii jądro-
wej. W angielskim tygodniku „The Spectrator” z 11 lute-
go 1989 Andrew Kenny przedstawiając się jako inżynier 
z praktyka w energetyce węglowej i nuklearnej gorące 
argumentuje na rzecz energii jądrowej. Oto, w najwięk-
szym skrócie, jego rozumowanie 1) elektrownie jądrowe 
nie spowodują skażenia środowiska; elektrownie węglo-
we zatruwają je w sposób nieodwracalnyprzy czym naj-
gorsze są skażenia , których nie widać – zarówno kwaśne 
deszcze jak i tzw „efekt szklarniowy” (nadmierna emisja 
dwutlenku węgla) mają za przyczynę właśnie spalanie 
węgla; 2) reaktory stosowane (oraz projektowane) obec-
nie są zapewniają pełne bezpieczeństwo w razie awarii; 
elektrownie konwencjonalne, nawet bez awarii są obecnie 
przyczyna tysiąca zachorowań na raka i inne ciężkie cho-
roby 3) elektrownia nuklearna budzi lęk również z powo-
du otaczania się rygorystycznymi zasadami zabezpieczeń 
i kontroli; energetyka konwencjonalna takiego systemu 
nie posiada i nigdy nie będzie posiadać – nigdy też nie 
będzie ona nieszkodliwa dla środowiska.

Piszący te słowa dałby się może przekonać panu Kenny, 
gdyby reaktor dla naszej atomówki budowali Anglicy na 
podstawie swojej własnej dokumentacji, swoimi własnymi 
siłami, i do tego zapewenie w Żarnowcu. Jest faktem, że 
status najbardziej skażonego kraju Europy zawdzięczamy, 
poza ustrojem, elektrowniom węglowym właśnie. Jednak 
powtórzenie się Czernobyla pod Gdańskiem czy Pozna-
niem sytuacji z pewnością nie polepszyłoby. Tak czy owak 
wygląda to raczej bezwyjściowo...
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***
Po tak niemiłych konstatacjach pocieszenia znaleźć 
możemy tylko w filozofii. Powracamy zatem do NYRB 
z 2 lutego, w którym angielski filozof Stuart Hampshire 
omawia biografię polityczną Bertranda Russella wydaną 
ostatnio w Ameryce. Jej autorem jest Alan Ryan. Abstra-
hując od wielkości Russella jako filozofa, w świadomości 
wielu z nas utrwalił się on jako organizator nagonki an-
tyamerykańskiej w latach 60-tych (miał wówczas ponad 
90 lat) oraz demagogiczny zwolennik Vietcongu. Jest to 
oczywiście obraz niesprawiedliwy i pomniejszający Rus-
sella, który, jak pisze Hampshire, był przede wszystkim 
niezłomnym racjonalistą nie dopuszczającym najdrob-
niejszych odstępstw od racjonalności we wszystkim, co 
pisał. Gdy wypowiadał się na tematy polityczne, społecz-
ne czy obyczajowe, ów racjonalizm niejednokrotnie pła-
tał mu figle – choć pamiętajmy także o wydanej w 1920 
r. Praktyce i Teorii Bolszewizmu, w której doskonale prze-
widział zbrodnie komunizmu. Ten sam racjonalizm kazał 
mu w latach 40-tych domagać się, aby Ameryka wykorzy-
stała swój monopol atomowy dla utworzenia rządu świa-
towego i zapobieżenia rozprzestrzenianiu się broni nu-
klearnej, przy czym dla osiągnięcia tego celu dopuszczał 
przeprowadzenie ataku atomowego na ZSRR. Jak widać, 
racjonalista doskonały nie jest wolny od pewnych skraj-
ności, o czym świadczyć mogą również dzieła racjonali-
stów takich jak Aldous Huxley czy G. B. Shaw.

***
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Na koniec jeszcze poloniki: w NYBB z 8 grudnia znajdu-
jemy artykuł J. M. Camerona, emerytowanego profesora 
uniwersytetu w Toronto, o Aleksandrze Wacie oraz szkic 
Wata o Prouście na łubiance, wyjęty z Mojego Wieku. Oto 
jak Cameron kończy swoją wypowiedź:
„Wat jest niewątpliwie człowiekiem wielkiej złożoności 
i głębi. Postrzega on problemy rzeczywistości poprzez in-
tuicję i wrażliwość poety – nie zaś jako racjonalista. Tym 
nie mniej, nakreślony przez niego obraz przedwojennej 
Polski oraz świata więziennego z lat wojny z zaludniają-
cymi go najrozmaitszymi typami ludzkimi, tak więźniów 
jak i nadzorców, jest niezwykle interesujący dla historyka. 
To, co Sołżenicyn zrobił dla łagrów. Wat zrobił dla wię-
zień”.
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Droga Redakcjo „Czasu Kultury”

W słowie wprowadzającym do numeru 7/8 diagnozujesz 
jako zły stan kultury w Poznaniu i rozdzielasz przygany 
osobom (choć sine nomine) i instytucjom.
Skarżysz się, że „atomizacja środowisk” doprowadziła do 
„współobojętności” na ukazywanie sie w Poznaniu od 
trzech lat „Czasu Kultury”.
Zapewne obojętność – jeśli jest to właśnie ona – jest sta-
nem przykro odczuwanym przez Redakcję, która chcia-
łyby mieć krąg współpracowników i możność większego 
kontaktu z czytelnikami. Bez tego trudno jest tworzyć 
pismo bogate w treści i zarazem pulsujące aktualnością. 
Rozumiem i podzielam te troskę Redakcji.
Dalej jednak piszesz, że przyczyną tego stanu rzeczy jest: 
1. „Kunktatorstwo środowisk miejscowych wciąż usta-
wionych piersią do biurka władzy, a tyłem do drzwi pro-
wadzących na otwartą przestrzeń; [...] 2. Zastanawiający 
brak trwalszych efektów pracy sporego przecież potencja-
łu intelektualnego i twórczego tutejszego środowiska […].
Jeśli odnieść te słowa do poznańskiego środowiska pisarzy 
nie stowarzyszonych w nowym ZW, wśród których także 
się znajduje, to diagnoza – wydalę mi się postawiona ad 
hoc, bez uwzględniania realiów, może z chęci sprowoko-
wania żywszego odzewu. Pożytecznie jednak będzie przy 
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tej okazji wyjaśnić i przypomnieć pewne sprawy wbrew 
obiegowym mitom krążącym w może życzliwych, ale nie 
poinformowanych kołach.
Na początek: nie mówmy o grach Papkinów i Wallenro-
dów. ja osobiście nie znam takiego pisarza, który pisząc 
książki i mogąc je z pożytkiem wydawać, zamiast tego 
chowałby maszynopis do szuflady i drapując sie w szaty 
męczennika głosił, że jest niewinnie prześladowany. Roz-
mawiamy o ludziach dorosłych.
„Atomizacja środowiska” to nie jest chyba odpowiednie 
słowo. Po wprowadzeniu stanu wojennego i rozwiązaniu 
w 1983 r. Związku Literatów Polskich pisarze, którzy nie 
chcieli wstąpić do sfalsyfikowanego ZLP, pozostali wła-
śnie w przestrzeni swobody. Była to swoboda trudna, jesz-
cze trudniejsza niż dla innych kolegów stan uzależnienia.
Trzeba się było z nią oswoić.
A przecież nacisk sytuacji – stan wojenny i następujący 
po nim okres „normalizacji” z różnymi sankcjami i repre-
sjami wlekącymi się do dziś – popychał raczej ku lojalce 
i konformistycznemu podporządkowaniu. Cena swobody 
nie była wcale mała. Więzi przyjacielskie i koleżeńskie 
zastąpiły wprawdzie utracona wieź formalną – przyna-
leżność do jawnego, legalnego związku, nie mogły jed-
nak zrekompensować utraconej możliwości wydawa-
nia w większości wydawnictw. Tak przynajmniej było 
w pierwszym okresie pogrudniowym. Składane przez 
pisarzy w wydawnictwach teksty latami były trzymane 
bez decyzji, podpisane umowy zrywano lub odwlekano, 
obniżano nakłady do śmiesznego minimum; inne reali-
zacje upadały albo były odsuwane w nieskończoność (te-
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atr, film). Każdy z nas ma (jeśli je przechowuje) po kilka 
pism mniej lub bardziej uprzejmych od oficyn odmawiają-
cych wydania tekstu, lub stawiających warunki trudne do 
przyjęcia. Na życzenie służę okazami tej korespondencji.
Zarzucając komukolwiek „brak trwałych efektów pracy” 
– a dla pisarzy są nimi napisane i wydane książki – warto 
zastanowić się najpierw nad przyczynami tego. Przecież 
wydaje mi się, że Redakcja nie bez powodu słowa krytyki 
kieruje pod adresem lokalnego wydawnictwa. Za co? Za 
nietwarzowy kolor krawatu głównego księgowego? Chyba 
nie. Asekurancka postawa wydawnictw była wprawdzie 
wymuszana przez tzw. politykę kulturalną, ale stopnie 
asekurantyzmu też bywają różne. Bywa asekurantyzm 
samobójczy.
Proszę uprzejmie porównać spis wydanych w ciągu ostat-
nich 6-7 lat książek literackich z listą pisarzy stowarzy-
szonych w ZLP i jeszcze z lista tych, których władza nie 
lubi. Wnioski mogą okazać się bardzo interesujące.
Jeśli coś szczególnie przyczyniło się do rozwiązania na-
szego stowarzyszenia, to z pewnością to, że nie podpo-
rządkowało się wizji „kolektywu twórczego” zarządza-
nego przez jakieś „centrum kierownicze”: poza i sponad 
własnych demokratycznie wybranych zarządów, w myśl 
narzuconych „racji ideologicznych”. Świadectwem takich 
prób podporządkowania są liczna wystąpienia „sterników 
życia kulturalnego”.
Wypowiadanie się we własnym imieniu i pisanie na wła-
sną odpowiedzialność, zgodnie ze swoją potrzebą wy-
powiedzenia się, to właśnie dla pisarza stan normalny. 
„Atomizacja” jest chyba po prostu autonomią, a ta może 
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martwić tylko ludzi ze skłonnościami do działania „w ska-
li masowej” i chcący zachować „kierowniczą role”. Jest to 
stan dla nich kłopotliwy, bo do każdego trzeba docierać 
osobno i rozmawiać indywidualnie, a w dodatku żad-
ną przynależnością do czegokolwiek nie można wymóc 
zmiany poglądów.
Prawo do głoszenia i obrony własnych poglądów – przy-
sługujące każdemu człowiekowi – dla pisarza jest racją 
jego istnienia.
Jest natomiast fenomenem, że w sytuacji rozbicia we-
wnętrznego i głębokich podziałów tak wielu pisarzy 
występowało wspólnie w obronie prycypiów moralnych 
i społecznych i poparło stanowisko zarządu Głównego 
ZLP w okresie poprzedzającym rozwiązanie, a także po-
tem. Pierwszy protest przeciw rozwiązaniu wyszedł wów-
czas od pisarzy z Poznania.
Niebezpieczeństwem płynącym z rozproszenia środowisk 
jest utrata zdolności do samoorganizacji. Jej zachowanie 
jest kryterium żywotności więzi. Moment krytyczny jest 
tuż przed nami. Trzeba będzie podjąć decyzje ważne za-
równo dla członków prawdziwego Związku Literatów Pol-
skich, jak i dla młodych, którzy nie zdążyli jeszcze stać się 
członkami, ale dopiero niedawno dorobili się wydanych 
pozycji. Im. było najtrudniej zaistnieć, stąd nie można 
się dziwić niecierpliwości, a nawet rozgoryczeniu, z jakim 
oczekują, wybicia się stowarzyszenia pisarzy na jawność. 
Ale przez wiele lat Pisarze w ZLP – kosztownym wysił-
kiem – bronili tradycji demokratycznej , przedstawiciel-
skiego i wspólnego podejmowania decyzji, z czego nie 
nożna zrezygnować; procedury demokratyczne mają jed-
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nak to do siebie, że wydają się przewlekłe i żmudne, bo ich 
skutki powinny być odporne na niszczycielskie naciski.
Gdy utyskujemy na kłopoty z oficjalnym obiegiem, nawet 
mało zorientowani ludzie mówią; Ale jest drugi obieg. To 
prawda. Na szczęście jest drugi obieg i jego zasług nie spo-
sób przecenić. Są jednak miasta – jak Warszawa – gdzie 
oficyn wydawniczych jest kilka czy nawet kilkanaście, są 
i takie – należy do nich Poznań – gdzie chyba skończyło 
się jak dotąd na próbach. Ale jeśli nawet okoliczności są 
najbardziej sprzyjające, nie wystarczry, by pisarz zgubił 
tekst na właściwych schodach czy w tramwaju. a potem 
spokojnie czekał na jago ukazanie się „bez zgody i wie-
dzy autora„ – albo ze zgodą i wiedzą, jak kto woli. Muszę 
w tym miejscu dotknąć sprawy delikatnej, nawet wstydli-
wej. Jestem – mówią to nie dla komplementu – pełna po-
dziwu i wdzięczności dla podziemnych wydawców i dru-
karzy za to, co robią. Ale ten model ma takie drugą stronę: 
aura konspiracyjnej dyskrecji służy czasem za osłone 
zwyczajnego bałaganiarstwa i niefrasobliwości. Nie mniej 
jednak zdarzało się, że teksty przebadały bezpowrotnie 
i chyba na zawsze. Nie zadano sobie nawet trudu, aby dać 
znać „dziękujemy, nie skorzystamy:. A przecież pisarz ro-
zumieją; utrudnione warunki działania. gdy oferuje tekst 
jedno wydawnictwu, czeka na jego decyzje, zanim zwróci 
się do drogiego. Milczenie wydawcy wiąże mu ręce i nie 
pozwolą swobodnie dysponować tekstem. Jak widać, za-
wód wydawcy wymaga innych umiejiętności niż u ope-
ratora kserokopiarki, z dodatkiem rzetelności i poczucia 
odpowiedzialności. Dotyczy to także znajomości i prze-
strzegania praw autorskich, zwłaszcza w tym, co odnosi 

Korespondencja
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się do zmian, skrótów, copyrightów, przeróbek, rozpo-
wszechnienia i in. Nie jestem pewna, – czy zaniedbania 
tych spraw nie są jedną z przyczyn kryzysu drugiego 
obiegu i tego. że coraz umiej w nim ukazuje się tekstów 
literackich krajowych autorów. Są jednak na sczęście ofi-
cyny o wysokim pod każdym względem poziomie facho-
wym, które mogą liczyć na autorów, nawet gdyby zeszły 
w jeszcze niższe kondygnacje podziemia.
Tego jednak, o co walczymy z oficjalnymi wydawnic-
twami, mamy prawo oczekiwać z dobrej woli od naszych 
przyjaciół i sprzymierzeńców, inaczej jaka byłaby miedzy 
nimi różnica?
Mam nadzieje, że tych pare uwag Redakcja zechce dołą-
czyć do puli dyskusyjnych problemów, o których warto 
byłoby porozmawiać.
Życzę Wam wyjścia w tym roku na otwartą powierzchnie, 
adresu, telefonu i licznych kontaktów z czytelnikami.

Ewa Najwer 

PS. Zauważyłam, że wśród krytykowanych przez Was in-
stytucji nie został wymieniony obecny Związek Literatów 
Polskich. Postąpiliście słusznie: nie należy znęcać się nad 
kaleką.

12. 1. 1989 r.
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Od Redakcji:
Dziękujemy bardzo za list i pomieszczone w nim uwa-
gi. Przy okazji informujemy, że z wcześniej nadesłanych 
wierszy nie skorzystamy.

Korespondencja
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Wędrowiec, poeta, 
kochanek. Aneks 
Radosław Okulicz-Kozaryn 

Wędrowiec, poeta, kochanek, żołnierz i tułacz – taki ży-
ciorys jedynie w poezji znajduje właściwą miarę. Ona zaś 
nie chce poprzestawać na słowie i z powrotem przymie-
rza się do życia. Literatura, która umiłowała sobie takie-
go bohatera, musiała żywić tęsknotę do ujęć absolutnych, 
do eposu, przeznaczeniem jej jednak stała się historyczna 
względność, ironiczna autobiografia. Ów tułacz dobrze 
zadomowił sie w piśmiennictwie polskim – tuła się wraz 
z naszym domostwem. Jeśli zważyć na to, jak silnie lite-
ratura określiła byt Polaków: jako jedyna przez długi wiek 
ojczyzna i przewodniczka, nawa Najjaśniejszej Rzeczypo-
spolitej, to wyobrazić można sobie, jakim wahaniom pod-
legały narodowe nastroje, z pism i pieśni czerpiące na-
tchnienie, w nich też szukające wyrazu. Nie trzeba zresztą 
koniecznie sobie tego wyobrażać, wystarczy zakosztować 
trochę duchowej strawy, jaką ciągle, wręcz natrętnie pod-
suwa nam tradycja. Podsuwa, kusi i nie pozwala odma-
wiać. Wszak ta kraina niegdyś mlekiem i miodem płynąca 
kolejne już pokolenie karmi goryczą.
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Ave Patria!... Tadeusza Nalepińskiego zatytułować by 
można, parafrazując tytuł utworu Cypriana Godebskie-
go Poematem do legionów Piłsudskiego. I można by jedno-
cześnie, jak Ryszard Przybylski, przypomnieć ten utwór 
w chwale zapoznanej znakomitości. Działalność taka słu-
ży często niecnym celom i bywa nadzwyczaj wstydliwa, 
ale w tym przypadku troska o pozycje odkrywcy, nadmiar 
uzasadnień, erudycyjne tło czy sztafaż są najzupełniej 
zbędne. Fragmenty poematu bronią się same znakomi-
tym, głębokim trzynastozgłoskowcem, rangą przedmiotu 
i poziomem myśli, wreszcie tą tak boleśnie znaną skalą 
emocji.
„Zejściu legionów z Kapitolu – pisze R. Przybylski o od-
działach Kniaziewicza – towarzyszyło wielkie rozczaro-
wanie polityczne. Obraz tego dramatu w Wierszu do Le-
gionów nosi wyraźnie cechy archetypu. To znaczy, że 
rozgoryczenie legionów stanowi pewien model, powiela-
ny później przez Polaków w wielu okolicznościach Każde 
powtórzenie było jakby wariantem tego wzoru, który bę-
dzie miał repliki dopóty. dopóki sytuacja historyczna Pol-
ski [...] przypominać będzie ponure czasy porozbiorowe”.

Ave Patria!... Opowieść z czasów wielkiej wojny, powracają-
cej nam byt niepodległy to tego archetypu kolejne literac-
kie odbicie. Akcja poematu rozgrywa się miedzy lipcem 
1914 r. a Bożym Narodzeniem 1915 r., utwór zaś powsta-
wał „od grudnia r. 1914, na emigracji włoskiej, dokąd od 
maja r. 1915 przestały dolatywać nawet najdalsze echa 
z kraju. O walkach legionów wieściły z rzadka zbłąkane, 
przemycone świstki ulotne”. Tak informował autor we 
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wstępie, napisanym w 1917 r. Opowieść miała się ukazać 
w następnym roku aż w Stanach Zjednoczonych, gdyż 
temat bardzo świeży, podjęty w zbyt śmiały sposób, nie 
ucukrowony jeszcze jak figa, nie znalazł uznania wśród 
wydawców polskich w Europie. W wieku 33 lat Nalepiń-
ski umarł dwa dni po 11 listopada 1918. Utwór jego czekał 
na druk dwa dziesięciolecia, kiedy tuż przed wybuchem 
II wojny światowej wydał go Ludwik Hieronim Morstin. 
Do dziś zachowało sie kilka egzemplarzy książki. Przed-
mowa Morstina nosi datę 7 czerwca 1939. Tragedia znów 
się powielała, za kilka lat legiony powtórzyły bohaterski 
gest, by z powrotem, wobec zdrady cywilizowanej Euro-
py, wejść w legendę; coraz mniej heroiczna, reporterską za 
to czy kawiarnianą, jak w znanej piosence o czerwonych 
makach. Niedawno dała się posłyszeć wieść o śmierci żoł-
nierza-pielgrzyma w Afganistanie.

Początek Ave Patria!... wiąże się z wstąpieniem Nalepiń-
skiego w szeregi strzeleckie. Zbieżność miedzy Tade-
uszem – poetą a Andrzejem – pielgrzymem, bohaterem 
utworu, bliska jest tożsamości. Autor nie udziela głosu 
narratorowi od razu, wprowadza go jato przybysza-tuła-
cza, ale dystansu miedzy sobą a nim nie zaznacza wyraź-
nie, przeciwnie, zaciera – obaj: wygnańcy posługują się 
tym samym jeżykiem, żyją tymi samymi problemami. 
Przy końcu poematu jeden z nich mówi wprost: 
„Wierzysz – tedy pamiętaj, że cokolwiek z tobą 
tu sie stanie – jestem tą samą osobą”. 
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Autor-Nalepiński i pielgrzym-narrator są herbu Dołęga. 
Ich dziwny dialog toczy się na Palatynie, skąd pogrążony 
w wojnie świat jawi się jak „wśród dolin pod Kapitolem 
cienie zabitych Cezarów”. Obok miejsca, gdzie „dzienne 
rozkazy Polak dawał” (Wiersz do Legionów Polskich), obok 
Kapitolu, romantyk szukał dla współczesności klasycznej 
perspektywy, biografią tęskniła do eposu.

I rzecz zadziwiająca: Nalepiński zadebiutował tomikiem 
Gaśnienie (1905), wierszami bardzo zadłużonymi w stylu 
epoki, o pięknej, nastrojowej frazie, która niestety nie po-
zwala zapomnieć o niedostatkach treści. Jako poeta wy-
dał potem trzy poematy pod nadrzędnym tytułem Chrzest 
(1910). Otwory te, oddając psychomachię siły i słabości 
w ponad stu oktawach, nie wyzwoliły się od typowej wów-
czas frazeologii, w jakiej w imię czynu, a przeciw bierno-
ści marzenia pogrążyła się poezja. Ave Partia!... jednak 
świadczy o tym, iż młodopolska szkoła pisania wierszy 
nie musiała prowadzić do złych rezultatów. W przypad-
ku Nalepińskiego wystarczyło zrównoważyć samowładz-
two myśli i obrazu historycznym szczegółem, zaczepić 
je o rzeczywistość. Owszem, wartki tok poematu, liczne 
dygresje („już to nałóg taki”) odwodzą od świata przed-
stawionego i unoszą w sferę idei, osobliwie wtedy, gdy 
czytelnik nie obeznany z relacjami z pierwszych miesięcy 
wojny światowej, traktuje realia jak rekwizyty. Tymcza-
sem, z wyjątkiem kilku drobnych pomyłek, Nalepiński 
notuje zdarzenia tamtego czasu jak najlepszy kronikarz. 
Zainteresowany tym, zacząłem tropić Nalepińskiego, 
ustalać, jaką trasę z Pierwszą Brygadą przemierzał, ile 

Radosław Okulicz-Kozaryn, Wędrowiec, poeta, kochanek. Aneks
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dni dzieliło jego pluton od Kadrówki. Wiele faktów udało 
się zweryfikować, najczęściej potwierdzić. Na podstawie 
niektórych wzmianek można było rozszyfrować – choć, 
jak zastrzegał się autor, „Nomina sunt odiosa” – nazwiska 
jego dowódców. Nalepiński prawdopodobnie służył w ba-
talionie II kpt Albina Fleszara-Satyra (1888-1916), któ-
ry dwa lata później, zwątpiwszy w słuszność legionowej 
sprawy, odebrał sobie życie oraz w plutonie Jana Młota-
Fljałtowskiego. Większość żołnierzy tego oddziału pole-
gła w kilka tygodni potem, jak Nalepiński udał się z misją 
do warszawy – w bitwie pod Czarkową 23 XI. Cześć po-
ematu, prezentującą, kolegów z plutonu, jest więc jedno-
cześnie ich epitafium.

Efekty staroświeckich poszukiwań wykorzystałem 
w przypisach, gdzie niekiedy odnoszę wiersz do relacji in-
nych światków. W komentarzach objaśniam też niektóre 
słowa, o znaczeniach dziś dla większości nieczytelnych.
Przedstawione tu fragmenty Ave Patria... pochodzą 
z trzech pierwszych ksiąg poematu. Ich akcja rozpoczy-
na się na krótko przed wymarszem I Brygady z Krakowa, 
a kończy w Kielcach przed przysięga Legionów 5 IX. Dal-
sze części, chociaż równie warta przypomnienia, musia-
łem z żalem pominąć. Poza wyborem pozostałych więc : 
Księga IV – opis przejścia bohatera przez obszar frontu, 
przejazdu do warsztaty (punkt narracyjny na dachu po-
ciągu), pierwszych godzin pobytu w mieście; Księga piąta 
– zawierająca w całości pasjonującą polityczną dyskusje 
na temat Legionów W zdominowanym przez endeków 
i realistów, a zatem wrogo odnoszącym się do idei Piłsud-
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skiego, salonie warszawskim; Księga szósta, która kreśli 
dzieje Andrzeja oo opuszczeniu warszawy, drogą przez 
Kijów do Krakowa, a dalej do Wiednia; oraz Intermezzo – 
złożone z kilku listów, ślad kompozycyjny tego, że Ave... 
to polana „tylko szerszego zamierzenia. Lato 1916 roku 
znaczyło połowę wojny.

Nie darmo L. H. Morstin, nota bene klasyk, nazwał Na-
lepińskiego aprobująco poetą w pieśni i w życiu, poetą 
pełnym. Czy jednak możliwy był inny wybór? Przyjmując 
dziedzictwo dziewiętnastowiecznej literatury, spuściznę 
wieszczów, a raczej nie odrzucając jej, bo to nie kwestia 
wyboru, ale wychowania – nie pozostawało nic innego, 
jak być poetą w życiu. Przychodziło to być może łatwiej 
niż samo pisanie wierszy. Twórcy Legionów mocno od-
czuwali ciążenie tradycji. „Legiony Dąbrowskiego i Knia-
ziewicza – pisał Marian Kukieł – odżyły tak potężnie 
w historiografii, literaturze, malarstwie i były w pamięci 
i na oczach wszystkich. Miały one już tradycje w polityce, 
PPS, w r. 1904 [...] wysunięty przez Piłsudskiego projekt 
utworzenia legionu polskiego przy armii japońskiej. Od 
1912 r. była to dla niego alternatywa na wypadek, gdy-
by akcja powstańcza nie zdołała poruszyć kraju”. legio-
ny włoskie bynajmniej nie stanowiły tylko pozytywnego 
odniesienia, strzelcy bardzo niechętnie przyjęli fakt ich 
przemianowania na legionistów, ofiary zaś poniesione 
przez nich na Pokuciu propaganda narodowo-demokra-
tyczna porównywała do San Domingo.

Radosław Okulicz-Kozaryn, Wędrowiec, poeta, kochanek. Aneks
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Nalepiński, wstępując do I Brygady i pisząc Ave Patria!... 
musiał mieć w pamięci i Popioły Żeromskiego i Legion 
Wyspiańskiego. To z literatury wówczas najnowszej. Po-
ezja porozbiorowa bowiem stanowi tło całego poematu, 
który przywołuje, przetwarza czy imituje dobrze znane 
melodie wierszy. Ave Patria!... daje się czytać tak, jak by-
śmy po latach powrócili do Soplicowa:
„I z dziecinną radością pociągnął za sznurek,
 by stary Dąbrowskiego posłyszeć mazurek”.
Ta sama , jak za pociągnięciem sznurka, melodia u Nale-
pińskiego:
„I ciągnął jak na odpust długi łańcuch furek, 
biegł po wsiach Dąbrowskiego stuletni mazurek”. 

Błędny by był z tego wniosek, iż poemat ten to zbiór pa-
miątek legionowych i antologia cytatów z patriotycznie 
nastrojonej poezji. Nalepiński nie brał udziału w mało 
znaczącym wydarzeniu i nie z przeciętnej poezji czerpał 
przede wszystkim natchnienie. Warto jednak pamiętać, 
że mit polski budowało głównie to, co znajdowało sie 
w obiegu powszechnym. Wielu uczestników legionowych 
walk wychowało się miedzy innymi na wieczorkach pieśni 
patriotycznych, a w spotkaniach takich ma swoje korzenie 
zamysł „warszawianki” – próby artystycznego uporania 
się z nieubłaganą, jakby sankcjonowaną przez mit, po-
wtarzalnością polskiej historii. W micie tym uczestniczy 
także Nalepiński jako żołnierz i jako poeta. 
Czasy wojny zamieniają poetów w żołnierzy, a literaturę 
w publicystką wojenną trudnili się nią Daniłowski, Że-
romski, Staff czy nawet sam Przybyszewski. Nalepiński 
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wzorem wielkich poprzedników nie uległ presji. Jego po-
emat podnosi zdarzenia do potęgi historiozoficznej, szu-
ka dla nich uzasadnienia, ujęcia – jak każde topograficz-
ne centrum utworu: Mons Palatinum – w perspektywie 
wieczności.

Nalepiński starał się wydostać ponad swoje życie, nazwać 
siły, które sterają nim od wewnątrz i z zewnątrz, rozwa-
żyć racje historyczne, objąć szerszym spojrzeniem mit 
wspólnoty, w jaką został wpisany. Nie dawała mu spokoju 
świadomość, że sama polskość to za mało nawet na to, by 
Polsce zapewnić niepodległy byt. To„marny żołnierz, co 
marzy na warcie...” – napisał. Zapewne, ale poeci czuwają 
w zupełnie inny sposób.

Radosław Okulicz-Kozaryn, Wędrowiec, poeta, kochanek. Aneks
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Ave Patria!
Tadeusz Nalepiński

...Świecie... Świecie ty stary, co jak krwawa zorza
giniesz oto w pomroce – od morza do morza –
kości sypiąc tysiące na szańce swych granic...
Świecie stary, co miałeś krzywdą ludów za nic,
coś deptał konstytucje i ołtarze burzył –
ciemiężco raz upadłych – powiedz, komuś służył?...
Moc ci dano – tyś wolał stanąć na przemocy
wprzęgałeś niewolników do złotej karocy,
tyranom i satrapom wznosiłeś posągi1
...Więc, że ci poświst bata luby dziś, jak ongi,
 i żeś zwykł się szyderczo śmiać z Polski wyzwolin –
widzę cie już na marach, jako wśród tych dolin
pod Kapitolem cienie zabitych Cezarów –
widzą cie, jak się walisz w gruzów pełen parów! [...]
... O nienawiści ludzka, co trzęsiesz Europą!...
O losie druzgocący stary świat pod stopą –
ja – Polak – były żołnierz, co chciał służyć sprawie –
ze wzgórza Palatynu tobie błogosławię!... [...]

...Rok ten nie był na świecie zwiastowany niczem –
(zaczął pielgrzym opowieść – cicho, jak nad zniczem 
czuwający kapłani, by nie spłoszyć bóstwa.)
Przyszedł on z plonem Intryg politycznych mnóstwa,
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które świat nasz oplotły... Przewlec się nie dało:
od dawna spodziewane ciałem się stawało. 
Szatan... niech pochwalone będzie jego imię...
rozpalał suty ogień, zaczął jeszcze w zimie...
W końcu lipca – gdym dumał gdzieś nad oceanem –
(byłem wtedy w Hiszpanii! – pismem szyfrowanem
znaczony list mie nagle odszukał z Paryża.
Był to list przyjaciela1. Pisał, że– się zbliża
chwila, gdy już nie myśląc o stratach, czy zysku,
każdy Polak ma znaleźć się na stanowisku –
żem winien zaraz wracać, że na mnie zaczeka
dwa dni jeszcze – że grzeszy, kto w tej sprawie czeka... [...]

 Paryża bym nie poznał. W lipcu tak spokojny, 
tym razem trząsł się cały – już przed widmem Wojny. 
Na bulwarach gromadki – ale nie te zwykłe; 
ludzie zdenerwowani, twarze szare, nikłe, 
blade zagadką jutra. Przysiąc byłbym gotów, 
że to demony złe, wcielone w kamelotów2, 
polatały ochrypłym wykrzykując głosem 
złowróżbna depesz treść, choć patriotycznym sosem 
podlaną, jak należy. Tłukły te okrzyki 
ponuro, jakby gromy, o lśniące chodniki 
Nowego Babilonu, gdzie wszystko się kocha, 
wszystko lśni, drwi, szaleje dokoła Molocha, 

1	 list	przyjaciela	–	imię	przyjaciela:	Leon	pozwala	się	domyślać,	iż	pierwowzorem	postaci	
był	Leon	Protasewicz,	dziedzic	spod	Ludy	na	Białorusi,	porucznik,	należący	do	kadru	
strzeleckiej	już	na	czas	jakiś	przed	wybuchem	wojny,	związany,	podobnie	jak	Nalepiński,	
ze	środowiskiem	zakopiańskim.	W	latach	pierwszej	wojny	światowej	ożenił	się	z	Heleną	
Czewijkowską,	bardzo	bliską	znajomą	Witkacego.	Obaj	Protasiewiczowie	nowie	utrzymywali	
z	nim	po	wojnie	przyjacielskie	stounki.	Po	1926	r.	Protasiewicz,	„wąsaty	szlachcic	litewski”	
według	określenia	Lebeckiego,	był	zarządca	Belwederu.	

2	 kamelo		(fr.	ćamelot)	–	sprzedawca	uliczny.
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wprzęgnięte do rydwanu wszechpotężnej Hetery.
La Débacle3?... Było temu lat czterdzieści cztery... [...]

Mój Leon naglił. Zanim jeszcze granica otwarta,
pędziliśmy do Polski, której nowa karta
otwarła się ciężko, niewyraźnie, trwożnie...[...]

 Na wschód z nami ciągnęła z Pragi noc rekruta4;
pili, lecz jakoś cicho – śpiewali, lecz nuta 
słowiańska dziwnie rzewnie i nie wojowniczo 
z łoskotem biegła wozu... Zdało się że liczą 
tych kół zimnych obroty wytężonym słuchem 
i odległość wciąż większą przebiegają duchem... 
Piękna ziemia, bogata, rolników z Morawy –
krasny chłop i dorodny ciągnął na wschód krwawy, 
„na zdradzieckiego Serba...” Ale Czech od dziecka 
uczony, że nań wkoło dybie noc niemiecka, 
że gnieść ją to rzecz święta – tak miarkował. Zatem 
troska dławi mu gardło, że na wojnę z bratem, 
ze Słowianinem śle go rząd. Żandarmi
 pocieszają na drogę, że ten rząd nakarmi 
wszystkich, co pozostali – lecz Czech ręką macha: 
„... że tam z głodu nie umrą, o to nie mam stracha!... 
ziemia moja, hanacka5, królem nie zazdrości!... 
jeno... (tego nie mówił) żal mi złożyć kości 

3 La Debacle	(„Kieska”)	–	powieść	E.	Zoli,	dziewiętnasty	i	przedostatni	tom	Rougon	
Macquartów.	Akcja	utworu	rozgrywa	się	podczas	wojny	francusko-pruskiej	1870	–	1871	
oraz	Komuny	Paryskiej.

4	 Na	wschód	z	nami	ciągnęła	z	Pragi	moc	rekruta	–	Austro-Węgry	wypowiedziały	wojnę	
Serbii	28	lipca,	mobilizację	zaś	ogłosiły	31	lipca.	Podróż	Andrzeja	i	Leona	odbywa	się	w	
pierwszych	dniach	sierpnia.

5	 Hanacki	–	od	nazwy	Hana,	krainy	na	Morawach.	
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zdała od Zlate Prahy... Ha, trzeba, to trzeba!... 
użyźni się krwią czeską płona serbska gleba, 
a gdy Rakuz6 zwycięży, będzie gospodarzyć 
tam może jaki brat mój – i piweczko warzyć...” 
... Biedny Czechu!... nie wrócisz ty do swojej Hany!... 
serbskie, ruskie lub polskie krwią użyźnisz łany...
 może ujrzysz przed zgonem, jak płonie Warszawa 
wświeci się męka twoja w koronę Wacława!...
 Widzę cie, Słowianinie, wierny, pracowity. 
jak na skrzyni żołnierskiej siedzisz, w kat gdzieś wbity;
pochyloną twą głową raz w raz ktoś potrąca, 
ty nie czujesz, nie widzisz... Czasem łza gorąca 
z oka ci pokryjomu spadnie miedzy buty, 
na barłóg twoich braci rekrutów zapluty, 
zaszargany, bezecny7... Sąsiad z fajki pyka, 
spluwa. spluwa i spluwa... Pociąg wciąż pomyka, 
zbiera wiarę z Morawy chyłkiem i bezgłośnie 
 – tak co ów pierwszy transport, z nami jadąc, rośnie...

 – He, he... rzecze mój Leon. Otośmy w Krakowie!...
Dzień później nie pomogłoby stanąć na głowie 
 – nie wypuściłby Francuz. Patrz. Andrzeju, dziwo
 –nareszcie mamy wielką wojnę, już prawdziwą!...
 Tak mówiąc, telegramy8 pokazuje świeże
o starciach już w Alzacji. Patrzę – ledwo wierze; 
wiec wielka wojna!... Karta dziejów się przewala – 
jutro może wyruszą strzelcy na Moskala!...
Uścisk dłoni, spojrzenie głębokie, serdeczne: 

6	 Rakuz	–	dom	rakuski,	monarchia	rakuska;	powszechne	w	dawnej	Polsce	określenie	Austrii.
7	 bezecny	–	tu:	szpetny,	szkaradny.
8	 telegramy	[...]	o	starciach	w	Alzacji	–	walki	w	południowej	Alzacji	rozpoczęły	się	7	sierpnia.
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razem odtąd będziemy mścili krzywdy wieczne, 
razem w jednym szeregu, razem do ostatka – 
tak każdego uczyła przy pacierzu matka.
 I znów sen rzeczywistość zasnuł mgłą... Gdzieś z wieży 
Mariackiej biegła pieśń – a dla nas, już żołnierzy, 
ów hejnał promienisty .biegnący nad Rynkiem, 
był wróżbą czarodziejską – i pierwszym spoczynkiem.
 Zaś dokoła świat polski, dawno nie widziany,
 taki swojski... Na później górnolotne plany – 
przejdziemy się po Rynku. Pełno wozów. Baby 
w chustach barwne. a w gębie mocne. Lud nie słabv, 
piastowskie ma tradycje – i dostatki znaczne. 
Wiec na lasach rozkłada jedna strucle smaczne,
 wypieczone o świcie w Bronowicach. Inna, 
strojna w zieloną chustą i cała roślinna – 
kapusty ciężkie głowy w żółte kopce spiętrza – 
a z korali jej świeci Matka Przenajświętsza 
i na piersiach się tłucze. Ta przyniosła jaja,
sery białe i masła. Towar swój umają 
gałązkami i kwieciem, bo lud to już taki, 
że kocha się w kolorach, jak w pstrych piórach ptaki. 
Parobków z&sie wianek tam przy ironiach gwarzy. 
Ma polityki wykład jeden z gospodarzy9,
 jakoze wojne Syrbom cysorz wypowiedzioł: 
juści Moskal nie będzie tyz ta. piecem siedzioł.
 a ze na wiarę nasą okrutnie zawzięty –
wyciągnie szpon na Kraków, bo to jest gród święty, 

9	 Ma	polityki	wykład.	jeden	z	gospodarzy	–	epizod	zdaje	się	przywoływać	słynną	postać	
młodopolskiego	Krakowa,	Włodzimierza	Tetmajera	(1861	–1923),	malarza,	poetę,	
działacza	ludowego,	posła	na	sejm	wiedeński	w	latach	1911	–	1918.	Jako	członek	Komisji	
Tymczasowej	Skonfederowanych	Stronnictw	Niepodległościowych	był	od	1912	r.	silnie	
związany	z	ruchem	wolnościowym.
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kościołów i znaczenia pełen. Tedy nuże.. 
nart pierwszym trzeba ruszyć ted – ku Jasnej Górze
i bronić Polski, jako czynili ojcowie!...
Jak i kiedy – to przyńdzie taki, co nam powie, 
ino trza się sposobić... by nie zgubić rogu, 
jak pisał pon z miasta o nas....Panu Bogu 
dziękować., że nam dopust zesłał takiej wojny, 
bo Polski dziś nie wskrzesi nikt bez siły zbrojnej!...
 Tak przemawiał gospodarz. Był on niegdyś posłem 
na sejm i głowę miał nie od parady. Posłem, 
słuchając tych słów prostych, a ważkich jak ołów,
 to znów lotnych jak wichr, niecący żar z popiołów!...
Jakaś zmora sie z ramion zwalała obrzydła,
duch prężył się do słońca, rozpościerał skrzydła
i – jak ten Jagiellonów biały orzeł – gotów
zerwać się z gniazda... Oto chwila nadeszła dla lotów,
ziszczały się proroctwa, rozpraszała mglistość
wieszczów, bardów, malarzy kpów...
    Szła Rzeczywistość. 
 Nasz oddział miał się wpierw mustrować w Zakopanem. 
Znajomych miałem wielu. Jeden kapitanem 
przy kompanii był nawet, jako że przed laty 
pod Moskalem się uczył przewozić armaty, 
i w wojnie był japońskiej. Szarży było mało; 
młodzi podchorążowie, choć nie brakowało 
w szeregu ludzi starszych. Serce w piersiach rosło, 
gdyśmy na małej łączce żołnierskie rzemiosło 
wbijali sobie do łbów i ćwiczyli zgodnie, 
w tyralierce okrutnej drąc cywilne spodnie... 
Ejże, było wesoło spojrzeć na te setkę 
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zuchów z całego świata!... Przy szewcu szlachetke, 
przy szlachetce studenta, przy studencie zasle 
mecenasaś mógł dojrzeć, otyłego w pasie. 
Tam aktor, pierwszy amant... tam poeta blady, 
tam mularz – dekadenci wczoraj jeszcze, dziady,
 nagle w szarych mundurach zrównani w szeregu, 
na własną sztukę gwiżdżą... już z tamtego brzegu!... 
Tam znów uczony – znany i ceniony wielce... 
– A ktoście wy jest, gazdo?...
    – My som polscy strzelce.

 Nie długo było tego. Już na dzień coś czwarty 
Rosja, Niemcy i Austria otworzyły karty, 
na ziemi zasie polskiej broń szczeknęła wraża. 
Tedy już nie czekając na parlamentarza, 
batalion pierwszy strzelców przekroczył granice10 
i wtargnął do Królestwa przez Michałowice. [...]

 Lesie, lesie ty stary. Racławicki lesie11...
Jakaś pieśń w tobie płacze i ku niebu rwie się 
w cisze wdziera się dusza polskiego żołnierza,
 szepce słowa modlitwy, drzewem twym się zwierza
 z swych pragnień, niepokojów...
     Dębie starodawny –

10	 Batalion	pierwszy	strzelców	wtargnął	do	Królestwa	przez	Michałowice	–w	Michałowicach,	
8	km.	na	północ	od	Krakowa	(niegdyś	własność	H.	Kołłątaja).	2	sierpnia,	czyli	na	cztery	
dni	przed	wybuchem	wodny,	przeszedł	granicę	Królestwa	pierwszy	sześcioosobowy	patrol	
Beliny	–	Prażmowskiego.	6	sierpnia	o	godz.	9	min.	45,	na	kilka	godzin	przed	rozpoczęciem	
działań	wojennych	wedle	oficjalnego	komunikatu,	kordon	graniczny	przekroczyła	pierwsza	
kompania	kadrowa	wraz	z	oddziałem	konnym,	za	nią	strzelcy	w	sile	około	1800	ludzi	drogą	
na	Paczółtowice	i	Racławice.

11	 Racławicki	las	–	lesista	dolina	rzeki	Racławki;	z	bitwą	1794	r.	wiąże	sie	jedynie	nazwa	
–	Racławice	Kościuszki	leża	bowiem	po	przeciwnej,	wschodniej	stronie	szosy	krakowsko-
kieleckiej.
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(prosi żołnierz) – daj żywot ml waleczny, sławy, 
daj ścigłość moim kulon i siłę ramieniu!... 
Brzozo srebrna, co szemrzesz drobnym swym listowiem, 
wysłuchaj, zapamiętaj wszystko, co ci powiem: 
jest tam daleko matka – siostry – narzeczona –
żadna nic nie wie o mnie... Tęsknota szalona 
dławi mnie bez ustanku, bo wciąż o nich myślę!... 
Jeśli wiatr dobroczynny wieść o nich ci przyśle, 
zwierz mi w godzinie boju, że zdrowe, spokojne, 
i że dumne z Andrzeja, co poszedł na wojnę1... 
A gdy od kuli wrażej legnę gdzieś samotny –
o nie płacz ty nade mną! Rzuć na wiatr powrotny 
opowieść prostą, cicha o żołnierza stenie, 
ucałuj Ankę, siostry i mej matki dłonie...

 Hej!... czy to nam wiek złoty powrócił?... W kotlinie,
kędy duża wieś biała wśród jabłonek ginie –
po zagrodach, stodołach i na łąk dywanie 
rozgospodarowały się luźne kompanie. [...] 
Wszędzie brzmi śmiech młodzieńczy, złota radość z losu, 
żeśmy wreszcie w Królestwie!...
    Początek eposu.
 Było już po północy. Usźliśmy daleko, 
to wąwozami idąc, to lasem, to rzeką – [...] 
Pamiętam, już na skraju, łąkę. Każda trawka 
lśniła srebrzysta krep la kryształowej rosy, 
dziewicza, nie dotknięta jeszcze ostrzem kosy,
otwierała nam łąka siebie i dolinę
gdyśmy nagle ujrzeli zjawisko jedyne: 
głaz olbrzymi czy turnia, może cała góra –
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nie rozpoznasz, co chciała wyrazić natura?
Bo też był to jej wybryk. Z odległości strzału 
poznawaliśmy dziwne kontury pomału: 
– Buława Sobieskiego12!...
   Wąska w swej podstawie, 
rozszerzona ku górze dwakroć, trzykroć prawie, 
zdało się. że nas zmiażdży ta potężna skała... 
Lecz ona zapatrzona w las – rozkazywała.
 Zachwyt padł na szeregi zdrożone. W milczeniu 
przyglądali się strzelcy jakby w objawieniu, 
zapomniawszy o świecie. Wielu z nich w Ojcowie 
bywało na wakacjach – lecz ani w połowie 
ta skała niebotyczna, groźna, niezrównana, 
nie zdała im się wtedy Buławą Hetmana. 
Hetmana lepszych losów...
   Księżyc za rozkazem 
czarodziejskiej tej nocy, schował się za głazem, 
rzucając tło świetlane czarnemu zjawisku.
 Ruszyliśmy ku miastu, brnąc w rzeczki łożysku.

Późną nocą wkroczyły do spalanej Skały 
dwa nasze bataliony. Damy wyszczerzały 
oczodoły swych okien czarne. A dokoła 
cisza martwa i srebrna, że mógłbyś anioła 
śmierci słyszeć, jak latał nad zwęgloną ziemia... [...]
 Myśli mię, gdym tam chodził, oplatały rzewne. 
Lecz znów wszystko jak we śnie, zdało się niepewne, 
mirażem na pustyni, czy grą wyobraźni. 

12	 Buława	Sobieskiego	–	inaczej	Skała	Sokola,zwana	najczęściej	Maczugą	Herkulesa.	Leży	
przy	drodze	Sokolej,	wiodącej	z	Ojcowa	–	wówczas,	po	odbudowie	ze	zniszczeń	z	1863	r.,	
letniska	i	uzdrowiska	–	do	Pieskowej	Skały.
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Mówiłem sobie: Otom w Polsce najwyraźniej, 
w Królestwie: to jest Skała13, to ziemia kielecka... 
A jakiś głos się z wewnątrz śmiał: mów tak do dziecka –
mnie nie zwiedziesz!... To sen jest poety o szpadzie...
Księżyc opończe srebrną na oczy ci kładzie 
i snuje pajęczynę... Ty siedzisz w teatrze, 
a ja – sumienie twoje – razem z tobą patrzę 
na opowieść indyjską, która zwie się: Maja14... 
Bajka cudna, zamorska, zmysły nam upaja, 
tęcze barwna rozpina nad twych marzeń szlakiem, 
a ty ku tęczy lecisz i myślisz, żeś ptakiem!... 
Polaku, ej, Polaku, strzeż się pokpić sprawy! 
nie zdobędziesz poezja dziś szańców Warszawy... 
Choć szlachecka fantazja twa i gęsta mina 
 – lepszy dzisiaj od ciebie Jasiek z Poronina!... 
Zgaś rozczulenia – łze na twarzy – i otwarcie 
przyznaj. że mamy żołnierz, co marzy na warcie... 
Twe dawne cnoty grzechem,nowych jeszcze nie masz 
przyjrzyj się, towarzyszu, jak karabin trzymasz?...
Tu się niw. gra premiery patriotycznej sztuki. – 
tu się nikt nie roztkliwi, gdy was zdziobią kruki!
Jesteś ty, i batalion, mizerną jednostką
wielkiej gry mocarstw w kości, jedną małą kostką!...
ale i tą dopiero wówczas się staniecie,
gdy wasz tysiąc zawiśnie w boju na bagnecie15!...

13	 Skała	–	osada	miejska,	leżąca	w	odległość	ponad	dwóch	wiorst	od	Ojcowa.	Zwycięska	
potyczkę	stoczyły	tam	w	1863	r.	oddziału	Langiewicza,	którego	poczynania	stanowiły	dla	
Piłsudskiego	wyraźny,	negatywny	punkt	odniesienia	(„Moje	pierwsze	boje”).

	 W	późniejszej	fazie	wojny	Rosjanie,	wycofując	się,	palili	uprawy	i	osady,	wspomniane	przez	
Nalepińskiego	zgliszcza	Skały	nie	miały	jeszcze	nic	wspólnego	z	tą	taktyka.

14	 Maja	–	z	filozofii	indyjskiej;	określenie	nierzeczywistości,	ułudy,	termin	popularny	w	Młodej	
Polsce.

15	 zawiśnie	w	boju	na	bagnecie	–	będzie	zależeć	od	walki	na	bagnety.
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A tymczasem, żołnierzu i kochany bracie,
strzeż się snów o wielkości w miesiąca poświacie
za blisko jeszcze Kraków, daleko Warszawa –
jeszcze cie czeka dola mozolna i krwawa,
trudów nadludzkich pełna i najtwardszej prozy...
Tak ci mówię życzliwie: liryzm swój w powroty
skrępuj bez miłosierdzia!... Toć trzy pokolenia
żyły spuścizną wieszczów – i z tego natchnienia
męczeńskie nam stygmaty tak przeżarły ciało,
że Gród Polski dziś jedną jest spaloną Skałą!...
... Widzisz, poetyzować i ja umiem... Bowiem
chowaliśmy się razem. Lecz słowa ołowiem;
ciążą w mej ładownicy ducha. Tyś Hamletem,
ja ci rozwidniam losy już tylko bagnetem,
a znając waszych czynów i zamiarów czystość,
chce, ty się dokonała w Polsce Rzeczywistość!...
Dlatego prawdę srogą zechciej w pamięć wrazić:
doli gorszej od waszej trudno wyobrazić –
Polacy, legioniści na rodzonej ziemi
przeklinani będziecie słowy okrutnemi.
Zamkną się przed strzelcami staropolskie progi,
bo was szlachta oskarży o gwałt i pożogi;
chłop się schowa przed wami do lasu z chudoba.;
powitają was miasta jak wroga – żałobą,
w Warszawie każdy rzeźnik, co się zwie Polakiem,
rzuci klątwę na Strzelców, „co poszli z Prusakiem”;
wyrzeknie się was cały ten kraj – i bez żalu
nad bohaterstwem waszym – stanie przy Moskalu!
Zaprą się uroczyście was wobec Europy
ci, którym psuć Idziecie dzisiaj horoskopy:
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zaprą się politycy, pisarze, kobiety,
nazwą was straceńcami ostatniej lawety16!...
... Aż wreszcie najstraszniejsze nadejdzie – milczenie!...
Wtedy, gdy wy będziecie padać jak kamienie,
wierząc, że ręka Boża was rzuca na szaniec –
powstanie z tego kraju przeciw wam – zaprzaniec,
zbierze legion opryszków z warszawskiego bruku –
...czy będziesz bił się z nimi, ty – powstańca wnuku?...
Och, w straszliwe proroctwo wizja ma nie składa:
za wami będzie zdrada, przed wami – zagłada!...
... Polaku, ej, Polaku!... strzeż się wielkich mrzonek –
znajdzie cie kula w polu, rannego postronek!
Tedy coś we mnie nagle załkało boleśnie 
 – lecz otrząsnąłem zmorę, co dławiła we śnie, 
i bagnet pochyliwszy, w mrok się wpatrywałem... 
Próżno!... wróg mój był myślą, nie chciał stać się ciałem. 
... Trzy godziny tak straszne minęły.. O świcie 
komendantowi raport zdałem najeżycie: 
„melduję, żem nie dostrzegł nic podejrzanego”.
 O wrogu zamilczałem – był nim alter  ego.

Czytelniku! o czemuż nie jesteś tu, w Rzymie – 
i wśród palm i cyprysów nie myślisz o zimie.
która hen na północy daleką Ojczyznę
spowija w całun śniegu!... Znalazłbyś spuściznę
zamierzchłych, niegdysiejszych, niewczorajszych bólów 
co wrosły w serce polskie – i z nędzarzy królów,
a i możnych tego świata czyniły nędzarzy!...
Szara polska tęsknota, w której gospodarzy

16	 laweta	–	oparcie,	na	którym	spoczywa	działo.	
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żal i wyrzut jakowyś – do ludzi – do świata...
W obcym człeku ktoś oto odnajduje brata,
a w bracie nagle zdrajcę swych Sancta Sanctorum..,
 Te żale razem z tobą rzucałbym na Forum, 
co marmurami łyska wśród wiecznej zieleni –
rzucałbym je z modlitwą: niech nam się wypleni 
dusza chwastem porosła na stu lat przestrzeni; 
niech spełznie z niej ta polskość, niedorzeczna łuska, 
co łzami wnet się srebrzy, ledwie cień ją muska: 
niech sczeźnie słowa patos, w którym myśl się dławi; 
niech przepadnie z kretesem ten nasz ogon pawi 
 – ten wachlarz z cierpień szyty, ongi w świecie modny, 
od dawna wypłowiały, hańbiący, niegodny!... 
...Tańczyłaś z nim, o Polsko, łzawa baletnico, 
oczekując, kto się bardziej tańcem twym zachwyca... 
Zebrałaś za męczeński ów pląs cd gawiedzi 
hołdu – a nie zebrałaś nawet garści miedzi!...
 O nędzo upokorzeń, gorsza od niewoli... 
– ty jesteś tym stygmatem, co pali i boli,
bo kto innym był równy, a sam sobie panem, 
zbyt ciężko tam skomleć za każdym łachmanem,
a za ochłap rzucony z łaski, piać peany! 
Nie Naród – Honor jego był ubiczowany!...
Nie Mesjasz – Juda wisiał na krzyżu rozpięty,
a obraz ten nikczemny – wielu zda! się święty!...
Precz, precz z oczu mi maro!.... duszę–ś nam uwiodła,
lecz dusza raz przejrzawszy, zrozumie, żeś podła,
zedrze szych, zdepcze wieszczej ułudy ornament –
a umęczanej lalki łzy spłyną w atrament!...
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 ... Oto było tu niegdyś Miasto marmurowe, 
które się nie powtórzy. Zdeptały mu głowę 
Czas. Ogień. Barbarzyńcy. Lecz z jednej kolumny 
wyziera dawna ROMA, gród cezarów dumny; 
w kotlinie pogrzebaną wśród bezcennych brudów, 
żyje w splendorze szczątków dawna pani ludów. 
Przeminą nowe wieki i wciąż krwawsze wojny 
Roma dyktować będzie swój nakaz dostojny:
co wielkie – żyje wiecznie; co podłe i małe – 
ginie; od was zależy tworzyć własną chwale.
 Tak!... lecz do togo mówić?... Cały świat w chaosie... 
Europa zdziczała bredzi o swym losie;
ludzkością kto się chełpił, sieje dziś zniszczenie, 
Panowie nowi z prochu powstali i żenie
ich ogień hekatomby17 wciąż nowe i nowe – 
zda się, że ranem z ludźmi wszystkie bestie płowe
z pustyń dzikich się zbiegły!... Europa szaleje... 
Ogień i Barbarzyńcy!...
    A Roma się śmieje 
Roma widziała wszystko.., Nic jej nie zadziwi. 
Vae victis... Tu nad Polską nikt się nie roztkliwi...
Tragizm butwienia znany Rzymowi najlepiej. 
Jeśli jest duch w tym mieście, to się teraz krzepi,
jna jatki siedmiu mocarstw patrząc z siedmiu wzgórzy!... 
Co wielkie, żyje wiecznie!... (…)

 O Polsko... wiele hańby przeszło przez twe ziemie 
przecie wierze, że wielkość twoja jeszcze drzemie!... 
Nie z cierpienia, nie z męki zeszłego stulecia

17	 Żenię	ich	ogień	hekatomby	–	tu:	rozpala;	od	żec	–	palić.
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i nie z tej krwi zakrzepłej dręczonego kmiecia, 
lecz z mocy twej rycerskiej dawnej się podźwignie 
i – niby posag w spiżu odlany – zastygnie!... 
Przyjdziesz, przyjdziesz. Ojczyzno, szara, nieozdotna, 
zdarta wichrem dziejowym, inna, niepodobna 
do Polski kołodziejów, poetów czy kupców, 
w żadnym śnie nie dojrzana politycznych głupców, 
frymarkiem nie wydarta, będziesz nam jak zdrowie... [...]

... Żegnał nas ksiądz Bernardyn18 wśród zwęglonych murów
[...] Własnego wojska widzisz tu pułk pierwszy, ludu!. 
Wiele pracy w to weszło i krwawego trudu, 
by stać się mogło to, co cudem się zdawało... 
To wojsko już nie idzie, by umierać z chwałą –
ale idzie zwyciężać!... i za własną sprawę! 
za najświętszą!... Pójdziecie z nimi NA WARSZAWĘ
Dadzą wam broń i mundur strzelecki, zaszczytny; 
był z was kielczan, ojcowian. zawsze naród bitny 
wstydu żonom i siostrom nie zrobicie zatem –
w wolnej Polsce odnajdą sieroty zapłatę. 
To wam miałem powiedzieć. Teraz śpiew ostatni 
wznieśmy do Pana Boga, by nas dźwignął z matni 
strasznej polskiej Golgoty – i wydarłszy ćwieki.
tchnął MOC!...

 BOŻE COS POLSKE PRZEZ TAK DŁUGIE WIEKI!...
I padła na kolana, niby lud Mojżesza, 

18	 Ksiądz-Bernardyn	–	Karci	Marceli	Lenczewski	(1881-19591,	imię	zakonne	Kosma,	kapucyn,	
kapelan	I	Brygady.	Kapucynów,	należących	do	rodziny	zakonów	franciszkańskich,	łatwo	
pomylić	z	bernardynami,	tym	bardziej,	że	skłania	do	tego	tradycja	literacka	(ks.	Piotr.	ks.	
Robak).
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hymnem bijąc o niebo, tłumu wielka rzesza – 
a kto śpiewać nie umiał, temu łzy gorące 
wypijało świadczące owej chwili słońce. 
Chwili tej nie zapomnę. póki życia. Zasię 
zagrała gdzieś pobudka. Po niejakim czasie 
ruszyliśmy ze Skały. Był ruch wielki w mieście, 
bo zajechało po nas wozów coś ze dwieście; 
tornistry, amunicja, wszystko na drabiny 
poszło, wlec mając w reku tylko karabiny
i coś setką nabojów po kieszeniach – chłopcy 
rozparli się na wozach, jak w karczmie parobcy 
i gruchnęła żołnierska piosnka hen po szosie: ... 
Ej Moskalu, Moskalu, tylko pokaż – no się...

Pola się kładły wkoło pszenne, macierzyste, 
i biegły po nich myśli, jak promienie czyste, 
witając białe wioski, pagórki, cmentarze: 
śmiała się do nas ziemia w tym sierpniowym skwarze.

Sześciu ze mną siedziało. Z tornistrów kanapy 
utrzęsły się tureckie. Chłop zacinał szkapy; 
echa leśne wtórzyły dziarskim chłopców krzykom, 
potykał nasz batalion szosą ku Słomnikom19. [...] 
Przed wsiami śle zbierały ciekawe gromady [...]

Była tam jedna baba, staruszeczka siwa,
na twarzy brązowiona, ale w oczach żywa;

19	 Słomniki	–	osada	miejska	przy	bitym	trakcie	z	Krakowa	do	Kielc,	w	połowie	drogi	między	
Michałowicami	a	Miechowem;	miejsce	pierwszej	utarczki	kawaleryjskiej	6	sierpnia.	Gustaw	
Daniłowski,	który	ze	swym	oddziałem	podążał	głównym	szlakiem,	zanotował	w	dzienniku:	
„Siódmy,	siódma	godzina	siedem	minut	wieczór	[...].W	Słomnikach	zastaliśmy	już	nasza	
załogę,	w	Miechowie	oddział,	który	szedł	na	Racławice	i	Ojców”	(„Pierwsze	boje”).
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coś musiała rozumieć więcej niźli młodsze,
bo rzekła do sołtysa: „Posłuchajno, kmotrze –
to wojsko sprawiedliwe jakieś spod Krakowa!”
... Coś musiała pamiętać... trzęsła się jej głowa,
lecz jakby na chwile spełzła z twarzy troska:

„Niech ich prowadzi Pan Bóg i ta Matka Boska!”
 Gdzieniegdzie sami państwo, służąc dobrej sprawie. 
urządzali posiłek przy drodze na trawie: 
wino z wodą. chleb z masłem, jabłka na surowo 
 – lecz najdroższe nam zawsze było dobre słowo...
 I ciągnął jak na odpust długi łańcuch furek, 
biegł po wsiach Dąbrowskiego stuletni mazurek20, 
a dźwięk tej pieśni naszej bił i wsiąkał w dusze, 
jak deszcz – żywiciel roli w bezmiernej posusze...

Ja czyściłem karabin. Miałem go dzień czwarty. 
Był mi on jak przyjaciel, lecz nieco uparty: 
stary kawaler, kuli jeszcze nie znał wcale, 
leżał coś lat czterdzieści w ck arsenale. 
Wrendlem21 zwał się z niemiecka. Broń nie była przednia, 
ciężka, jednostrzałowa – przysłano ją z Wiednia, 
zadatek zaufania czy nawet przymierza... 
lecz samym karabinem nie zrobi żołnierza. 
Sarkali trochę strzelcy: kolubryna taka! 
łatwiej nią walić po łbie niż mierzyć w kozaka. 
Lecz koń był darowany, a co za tym Idzie, 
zęby mu należało wprawić w naszej biedzie... [...]

20	 Dabrowskiego	stuletni	mazurek	–	w	1914	r.	Mazurek	Dąbrowskieko	liczył	dokładnie	lat	117.
21 Wrendel	–	„Austria	zaopatrzyła	strzelców	w	przestarzałe	karabiny	jedno-strzałowe,	

Urendle,	bez	pasów	i	ładownic”	(Wacław	Lipiński,	Walka	zbrojna	o	niepodległość	Polski.).



255

 Była godzina późna, lecz noc księżycowa, 
gdyśmy wjeżdżali w ciche ulice Miechowa. 
Kościół stary, jak zwykle, ma tam cerkiew za tło. 
Pusto było dokoła, choć gdzieniegdzie światło 
żółte łyskało z okien przez szpary, zdradzając, 
że stchórzył obywatel ten i ów, jak zając; 
spać się boi,a wyjrzeć na świat jeszcze więcej – 
sto lat Moskal przerabiał ludzi na zajęcy!...

     Po dobrym noclegu 
ustawiały się nasze kompanie w szeregu 
na podwórzu oczy studni. Szczękały bagnety 
nakładane pospiesznie. Biegały sztafety, 
rżały konie juczone u przygodnej stajni, 
plutonowi chodzili jacyś niezwyczajni, 
uroczyści, nerwowi; przeglądali sekcje, 
sekcyjni wykładali swe ostatnie lekcje
chwytach do ataku. Czuł żołnierz wyraźnie,
że dzień ten nu przyniesie chrzest ognia lub łaźnię – [...]
i prężył wolę, aby w tej pierwszej okazji
nie być gorszym od innych, nie stracić fantazji.[...]

Szedł batalion przez rynek, aż czarny od mrowia
ludzi, co przyszli nam życzyć i szczęścia, i zdrowia.
Było to polskie wojsko dla Miechowa22 świstem;
niektórzy przyklękali, jak przed Sakramentem
i w pierś walili pięścią. Kobiety płakały

22	 Miechów	–	miasteczko	przy	trakcie	krakowsko-kieleckim.	Tom	„Słownika	Geoaraficznego	
Królestwa	Polskiego”	z	1885	r.	nie	odnotowuje	jeszcze	istnienia	cerkwi.	Miechów	był	
miejscem	koncentracji	I	Brygady;	odgłosy	walk,	dobiegające	tam	spod	Kielc	świadczą,	że	
akcja	tego	fragmentu	dzieje	się	około	22	sierpnia.
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ze wzruszenia czy żalu, patrząc na nasz mały
oddział, oo szedł się mierzyć z potężnym najeźdźcą [...].

 Wąskimi przesmyczkami, wśród miedz i strumyków, 
przekradało się siedmiu strzelców ochotników 
na służbie wywiadowczej...
     Dzisiaj w epopei 
wojennej rzecz się dzieje w tak zwanej transzei, 
a po polsku – w kopanych rowach, gdzie jak szczury,
piechota przesiaduje, z rzadka łeb do góry 
podnosząc, by na kole nie nalecieć wraża.
 Pod ziemią wojownicy dziś jedzą i gwarzą, 
pod ziemią zasypiają – i patrząc spod ziemi, 
wschód i zachód witają oczyma krwawemi. 
Życie ludzkie zamknięte dla nich. Za okapem 
czasem coś im się uda schwycić peryskopem, 
który zwierciadłem maga zdaje się zaiste. 
Człowiek na poły w kreta, a na poły w glistę 
przemieniony, dziczeje szybko. Do ataku 
czasem każą mu pędzić. Czyni to bez smaku 
i często bez zawzięcia: wszystko mu już jedno. 
Obrazy życia, domu, szczęścia, we mgłach rzedną, 
mało co się pamięta, coraz mniej się pragnie, 
bo do każdej niedoli człek się z czasem nagnie; 
gorzej niż wilcze doły, drut i inne sidła, 
trwożą go śmiercionośne w pociskach pachnidła...
 Tak jest na całym świecie, który dzisiaj walczy: 
wypadł szarej piechocie w wojnie los padalczy 
 – otwartych bojów nie ma prawie, jako ongi 
W muzeach oglądany, jak dziwo, posągi 
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pod lazurem Hellady kute w innych czasach [...] 
Eccolo23!... w wieku podłym trzeba duszą czerstwą 
w takie właśnie, nie w inne, stroić bohaterstwo!
Lecz nawet tego nie ma... Toć ostatnia szelma 
nie będzie dzisiaj, w niczym gorsza od Wilhelnfel 
Chciał podyktować światu prawodawstwo mlecza: 
zgoda! brawo! lecz czemu sam sobie zaprzecza? 
Miał odwagę świat wyzwać, zbrojne podniósł ramię 
 – miecz jego prawem, prawdą, ale język kłamie! 
Własnego clenia zda się lękać Imperator, 
to Atylla, to Prorok, bo znów Spekulator, 
zwykły giełdziarz berliński... Człek ten,tak zlepiony. 
to rzuca się przebojem, to znów na wsze strony 
węszy pismo i płaszczem twarz zakrywa sępią 
ze zgrozy, że potami może go potępią! 
Zrywa się nagle z mogił, jak od widm ucieka... 
Nie!... nie będąc ludzkością – nie mamy Człowieka!...
 Przepraszam za dygresję... już to nałóg taki. 
Tymczasem szliśmy czujnie, kryjąc się za krzaki i 
wypatrując wroga. A kolumna cała 
waliła szosą w dali, niby chmura biała 
w kurzawie nóg tysięcy. Marsz na wszystkie strony 
przez nas, małe forpoczty był ubezpieczony... 
W jednej było nas siedmiu. Nomina odiosa. 
Dowódca już się kiedyś urwał był z powroza 
w roku dziewięćset szóstym. Stary pepesowiec 
znał każdą ścieżkę polną i każdy manowiec; 
choć wyrwało go ze wsi, gdy był jeszcze dzieckiem, 
powróciwszy z zesłania, pracował w kieleckiem. 

23	 Eccolo	(wl.)	–	otóż	to.
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Zwał się Młot24: że kuć umiał, dodawać nie trzeba. 
Drugi miano Storczyka miał, a twarz efeba, 
uśmiech dziecinny, jasny i otwartą duszę: 
w skautach ćwiczył dwa lata. W żadnej zawierusze 
nie był nigdy, bo strzegli go pilnie rodzice, 
piastujący w Krakowie sklep i kamienicę. 
Perkunem zwał się trzeci – ponury i blady 
Litwin – wciąż wietrzył podstęp i kochał wywiady. 
Ten na chwile się nie dał wciągnąć w gadaninę, 
w krzakach widział kozaków i miał srogą minę. 
Wesołka miano nosił z powodzeniem czwarty,
tak wielce upodobał sobie w polu żarty;
dowcip nieraz miał ciężki, bo attyckiej soli
niewiele zdążył spożyć, pracując na roli.
Filuterny był chłopak i dosyć niezdarny,
lecz kpił z niebezpieczeństwa. Czwarty zwał się Czarny.
Jako Żyd i mistycznej wiedzy głębszy znawca,
dobry był teoretyk, gorszy wykonawca
a choć w animusz jego nie bardzo wierzono,
szanowano patriotyzm i za prawość czczono.
Szósty wreszcie na wojnę ciągnął jakby nie rad,
dlatego mu nadano przydomek – Desperat. [...]

 Skutkami, owej nocy przygnębieni wielce25 . 

24	 Dowódca	[...]	zwał	się	Młot	–	Jan	Młot-Pijałkowski,	w	młodości	należał	do	organizacji	
spiskowo-bojowej	PPS,	brał	udział	w	rewolucji	1905	r.	Jego	oddział	wsławił	się	śmiertelnym	
bojem	pod	Czarkową	–	23	września	1914	(F.	Sławoj-Składkowski,	Z	walk	Pierwszej	
Brygady.).

25	 Skutkami	owej	nocy	przygnębieni	wielce–	pominięta	tu	została	znaczna	część	Księgi	
trzeciej	–	opis	tragikomicznego	zwiadu,	o	którym	wspomina	także	F.	Sławoj-Składkowski:	
„[...]	placówki	nasze	w	nocy	postrzelały	konie,	pasące	się	na	łące,	myśląc,	że	to	kozacy”	
(Z	walk	Pierwszej	Brygady).	Co	więcej,	ogień	wówczas	otworzyły	do	siebie	dwie	jednostki	
strzeleckie,	jednego	żołnierza	zabijając,	dwóch	raniąc.	Skończyło	się	to	degradacją	
dowódcy	kompanii	oraz	plutonowych	.
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zaszliśmy bez potyczek już dwa dni pod Kielce26. 
Nastrój wzniosły, popsuty przez ów wyrok głupi, 
ożył, gdy ujrzeliśmy tam Pałac Biskupi27, 
komendę główną pułku pierwszego. Dokoła 
ludność już rozbudzona, ufna i wesoła, 
duma z gości swych zbrojnych i szczęśliwa cudu. 
Na murach ostrzelanych odezwy do ludu28. 
Wszyscy mieli w pamięci bitwę przy kolei29, 
skąd wyparto Moskala jato dzika z kniei. 
A tak był niespodziany ów atak zuchwały, 
że dwie baterie przed nim ewakuowały. 
Potem – widząc, że dział nie mamy – bez kryjówki 
zatoczywszy armaty, prali do Karczówki30; 
Nie sztuka to!... a przecie pamięć się nie myli, 
z tych armat ledwo dwóch nam przypadkiem ubili – 
gdy przed tym, najechawszy w Kielcach moskwicina, 
pierś w pierś, szablą wręcz pysk mu rozpłatał Belina31.

26	 Zaszliśmy	bez	potyczek	już	w	dwa	dni	pod	Kielce	–	marsz	flankowy	na	Kielce	I	Brygada	
przeprowadziła	od	15	–	18	sierpnia.

27	 Pałac	Biskupi	w	Kielcach,	przemieniony	przez	Rosjan	na	rządowy,	gubernatorski,	po	
wkroczeniu	strzelców	stal	się	siedzibą	Komendy	Głównej;	prócz	komendanta	i	sztabu	
urzędował	tam	komisarz	wojskowy.

28	 Na	murach	ostrzelanych	odezwy	do	ludu–	„Dnia	19	sierpnia	rozlepiono	na	murach	odezwy	
naczelnego	Komitetu	Narodowego	w	Krakowie	o	organizowaniu	dwóch	polskich	legionów:	
zachodniego	w	Krakowie	i	wschodniego	we	Lwowie”	(Stanisław	Tutaj,	A kto chce rozkoszy 
użyć... – .Pamiętnik legionisty-żołnierza z walk o wyzwolenie Polski).

29	 Bitwa	przy	kolei	–	bitwa	przy	stacji	kolejowej	Kielce	i	pod	Czarnowcami	rozegrała	się	12	
sierpnia.

30	 Karczówka	–	w	pierwodruku	mylnie:	Karjówka;	wysoka,	lesista	góra	i	leżąca	pod	nią	osada	
(dziś	dzielnica	Kielc)	przez	którą	przebiegała	linia	odwrotu	ku	szosie	Chęcińskiej.

31	 Belina	–	Władysław	Belina–Prażmowski	(1888–1958),	słynny	twórca	i	dowódca	
kawalerii	legionowej;	ceniony	bardzo	przez	Piłsudskiego,	był	typem	dawnego	szlachcica,	
odwzorowaniem	Cyncynata:	wspierał	ojczyznę	w	potrzebie,	by	ostatecznie	w	1920	r.	
porzucić	wojsko	i	osiąść	na	roli.

	 Wspomniane	przez	Nalepińskiego	zdarzenie	odnotował	także	G.	Daniłowski:	„W	czasie	
bitwy	dowódca	oddziału	konnego	–	Belina	ranił	śmiertelnie	pałaszem	kozackiego	oficera”	
(Pierwsze bitwy).

Ave Patria!, Tadeusz Nalepiński
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 Automobil pancerny32 wjechał był w ulice 
z trzaskiem aż dwóch mitraliez33, co jakby nożyce 
chlastały dookoła deszczem kul. Wnet tedy 
wzięli go na cel nasi; nim narobił biedy, 
już było po szoferze. Choć się tam wydzierał, 
do niewoli pójść musiał moskiewski generał 
z adiutantem. Kontenci, że zdrowi i cali 
kląć przestawszy, zuchwalstwo nasze podziwiali. 
Rząd się organizował polski34: Komisariat 
 – garnęła się doń młódź i cały proletariat, 
nie werbowany jeszcze do moskiewskiej armii. 
Po wsiach się uwijali strzeleccy żandarmi 
i oczyszczali z chwastów żyzny polski zagon. 
Opowiadał nam potem podchorąży dragon, 
że zawziętość „sokołów” (tak nas nazywali) 
troiła nasze siły w rachubach Moskali 
Formowano konnicę35. Zarekwirowane
lub zabrane kozakom koniki bułane 
starczyły już na szwadron. Co najtęższa wiara 
ćwiczyła się na błoniach. W czasie tym huzara 
rosyjskiego nam zesłał los, wolontariusza36. 

32	 Automobil	pancerny	–	„Automobil	z	karabinem	maszynowym	w	szalonym	pędzie,	zalewając	
kulami	ulice,	uderzył	na	dworzec,	ale	przywitany	salwą	dyżurnego	plutonu,	zawrócił.	Gdy	
mijał	hotel	Bristol,	nasz	oddział	konny,	który	powróciwszy	z	utarczki,	zajął	tam	kwatery,	
celnymi	strzałami	położył	dwóch	jadących	oficerów,	a	dwóch	ciężko	ranił.	Szofer	ostatkiem	
sił	zdołał	uprowadzić	automobil	za	miasto,	tam	padł	do	rowu;	Dojazd	się	roztrzaskał”	(G.	
Daniłowski).

33	 mitralieza	–	„kartaczownica	z	korba,	wyrzucająca	masę	kartaozy	z	nadzwyczajną	
szybkością”.

34	 Rząd	się	organizował	polski:	Komisariat	–	w	zamyślę	Piłsudskiego	komisariaty	miały	być	
zaczątkiem	władzy	cywilnej,	nie	uzyskały	wszelako	aprobaty	austriackiej.

35	 Formowano	konnicę	–	13	sierpnia	W.	Belina-Prażmowski	zakończył	tworzenie	pierwszego	
szwadronu	kawalerii	(około	140	ułanów).	Żołnierze	Beliny	noweli	szwoleżerskie	czaka.

36	 Rosyjskiego	nam	zesłał	los	wolontariusza	–	o	Polaku,	oficerze	huzarów,	uciekinierze	z	armii	
rosyjskiej,	pisze	też	Daniłowski.
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Pierwszy to był dezerter, w którym polska dusza 
równie piękna się zdała, jak i cała postać. 
Ten z narażeniem życia zdołał się przedostać 
przez patrole kozackie. Z urwistego brzegu 
skoczył w rzekę. Był alarm, konia w pełnym biegu 
zwalili pod nim właśni jego podkomendni. 
Biegł pieszo ku nam. Szczęściem dość byli oględni 
nasi, bo domyślili się w lot sprzymierzeńca 
nie strzelając podbiegli i przywieźli jeńca.
Wnet ów młodzieniec dzielny, jak wszystkie huzary.
przysiągł w sztabie na Polską i wdział mundur szary,
nie zwlekając zdał sprawę z wielu wrażych planów – 
z czasem stał się dowódcą patrolu ułanów. [...]

 Dnia szesnastego sierpnia37 wszystkie polskie stany 
połączyły się w jeden hufiec nieskalany 
prywatą ani żądzą władzy czy mamony: 
Naród poprzysiągł sobie, że stworzy Legiony 
na bój śmiertelny z Moskwą. Piłsudskiego ziarno 
wiatr dziejowy na niwę urodzajną, czarną 
cisnął – i oto w burzy, która świat spowiła, 
dusza polska się nagle bujnie zakłosiła 
I jednej myśli posiewem... Ten będzie wskrzeszony, 
kto życie, zdrowie, mienie odda za Legiony...

37	 dnia	szesnastego	sierpnia	–	16	sierpnia	zwołano	w	Krakowie	Koło	Sejmowe,	które	przyjęło	
uchwały:	o	powstaniu	Naczelnego	Komitetu	Narodowego,	reprezentacji	politycznej,	
skupiającej	wszystkie	stronnictwa	galicyjskie	oraz	o	powołaniu	Legionów:	Wschodniego	
i	Zachodniego.	Uchwalono	też	wówczas	manifest	„Do	Narodu	Polskiego”,	wzywający	
do	walki	przeciw	Rosji:	„Pod	polską	komendą	–	głosiło	na	koniec	wezwanie	–	a	w	ścisłej	
łączności	z	naczelnym	dowództwem	armii	autriacko-węgierskiej	pójdą	Legiony	Polskie	
w	bój,	aby	na	szalę	tej	największej	wojny	rzucić	także	godny	narodu	polskiego	czyn,	jako	
warunek	i	zadatek	lepszej	dla	niego	doli”.	28	eierpnia	warszawskie	stronnictwa	realistów	i	
narodowych	demokratów	podpisały	rezolucję	potępiającą	NKN.

Ave Patria!, Tadeusz Nalepiński
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 Cały Naród... Natura jego i jestestwo!... 
O, wiedziano, że myśli inaczej Królestwo, 
ta nasza Irredenta, gdzie w tak wielkiej chwili 
działacze cicho siedzieć i myśleć radzili!... 
Serce, dusza i rozum wskazały, co święte 
i co mus, więc wyzwalać ową Irredentę, 
z wiarą, że serce polskie jeszcze mocniej bije 
tam, gdzie naród pod jarzmo musiał zginać szyję; 
z wiarą, że gdy Legiony posuwać się będą – 
z rządem kraju, rząd ludzi i dusz rząd posiędą 
W to wierzono. Bez wiary tej dzień ów zwycięski 
stałby się dniem zagłady, dniem ostatniej klęski!... 
Wieść radosna rzuciła nas sobie w objęcia. 
Z zuchwałego kilkuset ludzi przedsięwzięcia 
CZYN wielki już powstał. Honor zmywał plamy... 
Naród nam błogosławi!... teraz się nie damy... [...]

 Tuż w pobliżu Komendy Głównej Desperata 
dojrzeliśy. – Coś smutny, jakby dostał mata... – 
zażartował zeń Leon – Hola, Desperacie!... 
dawno was nie widziałem!... jakże się trzymacie?... 
On podszedł i obejrzał się, czy kto nie słucha:
Już po Kaliszu38 — szepnął nam – Prusak, psia jucha...
mało który tam kamień został na kamieniu...
 Pochyliliśmy głowy na tę wieść w milczeniu. 
Desperat nie zwykł był powtarzać cudzych plotek. 
Ktoś gdzieś gwizdał wesoło: wlazł kotek na płotek...
Desperat chwilę z nami stał, potem „cześć” rzucił, 
westchnął ciężko i milcząc do koszar zawrócił. 

38	 Już	po	Kaliszu	–	wiadomość	o	blisko	dwa	tygodnie	spóźniona	–	Kalisz	został	
zbombardowany	4	sierpnia.
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Ciężar spadł nam na dusze, – Co będzie, to będzie –
rzekł Leon – zasięgniemy szczegółów w Komendzie.

Lecz wieść hiobowa szła już skroś polskich żołnierzy...
– Zbombardowali Kalisz! Miasto w gruzach leży!... 
Tak że to rozpoczyna sprzymierzeniec dzieło?... 
Więc Judasza na Moskwy pogromcę się wzięło?... [...]

 Z Krakowa, gdzie się rząd formował wśród chaosu 
coraz nowych wydarzeń i zagadek losu, 
przyszedł rozkaz zupełnej Kielc ewakuacji39; 
gotowe zaś już pułki reorganizacji 
miały ulec. Pod nową Komendą i władzą 
obiecywali z Wiednia, że broń lepszą dadzą... 
Na tymczasem – przysięga40. Przysięga wojskowa. 
Biada, kto jej odmówi lub przed nią się schowa, 
choć czarnożółta rota solennej przysięgi
podobniejsza do krwawej poprzez duszę wstęgi 
z napisem: jeden honor tylko – posłuszeństwo!
 ...Nie mogłem duszy własnej wydać na męczeństwo, 
choć w czoło mi już wrosła przeznaczeń korona
bracie!... jeśli dola mi taka sądzona,
bym ujrzał z was którego po skończonej wojnie 

39	 Rozkaz	zupełnej	Kielc	ewakuacji	–	pomimo	kilkakrotnie	ponawianych	rozkazów,	Piłsudski	
nie	chciał	wycofać	się	z	miasta.	Korzystając	z	utworzonej	tam	naprędce	bazy,	wojsko	
otrzymywało	należny	ekwipunek,	powiększało	też	swoje	szeregi,	zmieniało	strukturę.	
Ostateczna	decyzję	ewakuacji	Komendant	podjął	9	września.	10	września	legiony	
wymaszerowały	z	Kielc.

40 przysięga	–	legioniści	stanęli	przed	koniecznością	złożenia	orzyeiegi	według	austriackiej	
roty	landszturmowej.	Nalepiński	określa	ją	jako	czarno-żółtą	–	barwami,	imperium.	
Przysięga	oddziałów	Legionu	Zachodniego	miała	miejsce	w	Krakowie	4	września	i	w	
Kielcach	–	dzień	później.	Na	decyzji	tej	zaważyło	zdanie	Piłsudskiego.	Pozbawiony	jego	
autorytetu	Legion	Wschodni	rozpadł	się	–	ponad	pięć	tysięcy	ochotników	nie	zdecydowało	
się	przysięgać.

Ave Patria!, Tadeusz Nalepiński
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– iluż nie doliczymy się z tych, co dostojnie 
dla przysięgi na Węgrzech41 zginęli w ataku!... 
Bagnet w bagnet, pierś o pierś, Polak przy Polaku
honor wbity w honor!... Czy to słyszysz,Boże?... 
Ta wstęga krwi się modli, śpiewa o honorze, 
któryś Ty im powierzył: czy wiele, czy mało –
po stu latach znów to im tylko pozostało, 
bić się za cudzą sprawę – i umierać z chwałą!... 
Ty to wiesz, dobry Boże, gdy świat w krwi się pławi, 
Polak wierzy, że męka mi Ojczyznę zbawi...
 Ja nie chciałem przysięgać, nie chciałem też wracać. [...]

 –Gdyby można wieść o nas zanieść do Warszawy!...
Prawdziwą Ewangelią by się tam wydała... 
Lecz kto się na to waży? Szansa nazbyt mała, 
by się kto mógł przedostać...
   Tak westchnął sztabowy 
oficer. Mnie zaś nagle przyszła myśl do głowy, 
że gdy kto ma tak mało jak ny do stracenia, 
nie masz godnego sprawy tutaj poświęcenia... [...]
 Sztabowy, nie chcąc, abym bardziej się unosił, 
poszedł i ochotnika do Warszawy zgłosił. 
Za chwile, ten, co bogiem był nam, choć tak ludzki – 
przeszył mnie orlim wzrokiem pułkownik Piłsudski. 
...Instrukcje jego krótkie były niczym pacierz. 
Kładłem chłopska sukmanę, buty, czapkę... – Macież 
mamony trochę – kończył przegląd osobiście – 

41	 Dla	przysięgi	na	Węgrzech	zginęli	w	ataku	–	już	30	września	główne	siły	Legionu	
Zachodniego	wyprawiono	na	Węgry,	którym	zaczęła	zagrażać	bezpośrednio	inwazja	
rosyjska.	Poprzedzona	kilkoma	sukcesami	bitwa	pod	Mołotkowem	w	Karpatach	skończyła	
się	przegraną.	300	legionistów	poległo,	800	zostało	rannych.



265

tych sto rubli przesyła dziedzicowi w liście 
rządca. List już gotowy. Starczyć ma za dowód, 
gdy was kto dziobnie, albo spyta o rodowód. 
Ideałem wam teraz będzie kameleon... 
No, wracajcie szczęśliwie!... Obywatel Leon 
wyprowadzi was w nocy za linie placówek. 
Do widzenia!... a piszcie z drogi parę słówek!
 Tak żartując pogodnie, jak on tylko umiał, 
bo nikt żołnierza duszy lepiej nie rozumiał, 
uściskał mnie jak ojciec. – Panie Boże prowadź! 
Wymknął rękę, snadź czuł, że chcę ją pocałować...

Gdy mrok zapadł ruszyłem z Leonem ku szańcom.

Ave Patria!, Tadeusz Nalepiński
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