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Rozmowa 
z Ryszardem 
Krynickim 
Anka Grupińska i Jerzy Fiećko

Pierwsza kwestia jest standardowa –interesują nas 
pana pierwsze próby poetyckie. Kogo widział pan 
wtedy swoim mistrzem, ewentualnie, łamiąc chrono-
logię, czy dzisiaj ma pan swoich mistrzów?

Ja dosyć późno zacząłem pisać, jeszcze później drukować 
– chociaż teraz myślę, że stało się to i tak za wcześnie. 
Debiutowałem na początku 1966 roku. Wcześniej moje 
wiersze były czytane na Strukturach – to była taka mó-
wiona gazeta w klubie Od Nowa. Ale tamtych wierszy 
w ogóle nie mam. Jeden z nich tylko pamiętam jak przez 
mgłę... Na tych Strukturach zresztą też nie byłem. Wsty-
dziłem się.

Te wiersze nigdzie nie ukazały się drukiem?

Nie, nie. Jeżeli Struktury mają jakieś archiwa, to one 
tam są.
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Anka Grupińska, Jerzy Fiećko, Rozmowa z Ryszardem Krynickim

Który to był rok?

Chyba 1964.

Nie chciał Pan ich zarchiwizować, pozostawić?

Nie mam swojego archiwum, wiele moich wierszy gdzieś 
się rozproszyło. Czasem znajduję je w różnych starych pa-
pierach i dziwię się, że tak kiedyś pisałem. Wielu z nich 
już chyba, na szczęście, nie odnajdę, bo były w zeszycie, 
który mi zginął, zresztą w dziwnych okolicznościach.

Chciałbym jeszcze, jeżeli można, wrócić do pytania 
o wczesnych, ewentualnie dzisiejszych mistrzów?

Zacząłem pisać wiersze, jeśli to były wiersze, trochę przy-
padkowo, jakby zastępczo, nie mogłem więc mieć mistrzów. 
Wiedziałem już, że nie obędzie się bez pisania, chciałem 
jednak pisać prozą. Jakiś, właściwie duży wpływ, miała na 
to lektura młodzieńczych Dzienników Żeromskiego, było 
takie ich trzytomowe, okrojone wydanie. Miałem swoje 
własne, trochę podobne, trochę odmienne młodzieńcze 
niepokoje, nie umiałem o nich nikomu powiedzieć, zaczą-
łem więc zapisywać różne pomysły i myśli, bardzo niesys-
tematycznie i tylko dla siebie. Była to raczej psychoterapia 
niż pisanie. Poezji wtedy prawie nie czytałem, Z jednym 
wyjątkiem. W jedenastej klasie przeczytałem Leśmiana, 
ale, jakby to powiedzieć, ja jego wierszy się bałem, czy-
tałem je jako wiersze o śmierci, dopiero po kilku latach, 
kiedy byłem trochę dojrzalszy i odporniejszy psychicznie, 
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wróciłem do niego. Medaliony Nałkowskiej, Kafka, którego 
zacząłem czytać jakby od końca, od Listów do Mileny,  to 
było już podczas studiów, czas bezładnych lektur. Bardzo 
dużo, zachłannie, chaotycznie czytałem, jeśli był w tym 
jakiś porządek, to ten, że mnie najbardziej interesowały 
jakby początki myśli ludzkiej, ślady czyjegoś istnienia, to, 
co ledwie się zachowało. Ułomki, szczątki. Hymny religij-
ne, fragmenty przedsokratejskie, anonimowe inskrypcje. 
To mi zostało do dziś. Natomiast wczesne wiersze, cóż, nie 
warto o nich mówić. Były to próby debiutanckie, nic wię-
cej. Mogę powiedzieć, że dopiero wraz z odkrywaniem Ta-
deusza Peipera zacząłem pisać świadomie. Odkrywaniem 
wierszy Peipera, bo jego prozy nie lubiłem. A w tym, że 
był to akurat Peiper, zapewne jakąś role odegrały wzglę-
dy czysto osobiste, chociażby to, że mówił on o „wstydzie 
uczuć”, co trochę podobnie odczuwałem. Jego wiersze po-
mogły mi mój własny wstyd uczuć przezwyciężyć. Natu-
ralnie, czytałem nie tylko Peipera, w tym samym czasie 
równie intensywnie przeżywałem wiersze Mikołaja Sę-
paSzarzyńskiego. Z punktu widzenia peiperyzmu zatem 
same niekonsekwencje. Z wierszy, które szczególnie po-
dziwiam, mógłbym ułożyć całą antologię. Poetą, którego 
ośmielam się nazwać swoim mistrzem, jest Zbigniew Her-
bert. Mistrzowie nie są odpowiedzialni za swoich uczniów.

W 1964 roku powstaje grupa poetycka Próby. Nie 
ogłasza programu poetyckiego. Dlaczego? Kto spo-
śród debiutujących poetów tej grupy był głównym 
animatorem pomysłu wspólnego wystąpienia, a kto 
patronem tej grupy?
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Programu nie było, zarysował się później. Patrona też nie 
było, chyba że uznać za takiego ZSP, konkretnie klub Od 
Nowa, który w roku 1966 wydał nam almanach Imiona po-
winności, opatrzywszy go zresztą asekuracyjnym zapew-
nieniem, że nie łączą nas „programy obrazoburcze” itd. 
Grupę o niezobowiązującej nazwie Próby tworzyło kilkoro 
ludzi piszących, przeważnie studentów polonistyki, któ-
rzy w jakiś sposób się odnaleźli. Była w niej wybitna indy-
widualność, Stanisław Barańczak, więc jeśli można mówić 
o programie, to siłą rzeczy wiąże się on przed wszystkim 
z jego osobą.

Od samego początku? On wówczas, w 1964 roku, liczył 
18 lat.

Tak, od samego początku.

A jak układały się kontakty z ówczesnym środowi-
skiem literackim, czy szerzej, kulturalnym Poznania?

Każde z nas obracał się w trochę innym kręgu, przede 
wszystkim rówieśniczym. Mieliśmy też różnorodne upodo-
bania literackie. Dla tych z nas, którzy – jak Stanisław Ba-
rańczak czy ja – zaczynali się odnajdywać w nurcie poezji 
zwanej lingwistyczną, jakimś punktem odniesienia była 
twórczość Edwarda Balcerzana. Miał on swój bardzo okre-
ślony program poetycki.

Czy jego twórczość była dla was pozytywnym ukła-
dem odniesienia?

Anka Grupińska, Jerzy Fiećko, Rozmowa z Ryszardem Krynickim



8

CzasKultury 6/1988

Dla mnie zwłaszcza jego eseistyka. Napisałem wtedy np. 
tekst Etymologia świata, który za punkt wyjścia obierał jego 
esej Składnia świata. Była to polemika, niemniej liczy się 
punkt wyjścia. To, co mówię, nie dotyczy tzw. praktyki po-
etyckiej, raczej rodzaju lektur. Związane to było i z tym, że 
byłem przez dwa semestry, zdaje się, studentem Balcerzana.

Tak więc studia na polonistyce zaważyły w zasadni-
czy sposób na pańskich wyborach artystycznych?

Zaważyły niewątpliwie. Chociaż właściwie i tak, i nie. Nie 
– w tym sensie, ze przecież nie dlatego studiowałem polo-
nistykę, że chciałem pisać i nie dlatego zacząłem pisać, że 
studiowałem akurat polonistykę. Tak – dlatego, że trudno 
sobie wyobrazić, by te studia w jakiś sposób nie wpłynęły 
na mój sposób myślenia o literaturze. Teraz czasami żału-
ję, że studiowałem polonistykę.

Dlaczego?

Z pewnego powodu. Pisywałem później różne recenzje 
i artykuły, których teraz bardzo nie lubię, a na nich któ-
rych właśnie wyraźnie...

... ciąży piętno polonistyki?

Niestety.

Czy jest to piętno? Przygotowując się do naszej roz-
mowy przejrzałem Etymologię świata i kilka innych 
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tekstów z tamtego czasu, i odniosłem wrażenie, że 
myślał pan wówczas o drodze podwójnej – nie tylko 
poety, ale i krytyka literackiego.

Ja tego tak nie rozdzielałem: osobno krytyk, osobno po-
eta. Pisałem wiersze i pisywałem również o wierszach. 
Z tych tekstów ocalały może poszczególne linijki, cytaty. 
Oczywiście, zreflektowałem się, to nie wina polonistyki, 
tylko mojej nieumiejętności.

Ale komentator nie musi być li tylko recenzentem. 
Może być eseistą, kimś, kto w sposób prozatorski 
próbuje przedstawić swój lub zrekonstruować cudzy 
światopogląd. Nie kusi Pana tego rodzaju przedsię-
wzięcie?

Owszem, kusi, ale mam jeszcze trochę czasu.

Aha, czyli nie zrezygnował pan definitywnie z wypo-
wiedzi pozapoetyckiej?

Zrezygnowałem z pisania recenzji, bo te wymagają oce-
niania, a ja nie czuję się do tego powołany – zrezygnowa-
łem też z pisania artykułów niby-teoretycznych, bo prze-
stałem wierzyć w teorie poetyckie.

Nawiązałbym jeszcze na chwilę do grupy poetyckiej 
Próby. Jak długo uważaliście się za wspólnotę i co 
zdecydowało o jej rozpadzie? Z którymi z poetów 
spod znaku byłych Prób zachował Pan – poza, co 

Anka Grupińska, Jerzy Fiećko, Rozmowa z Ryszardem Krynickim
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oczywiste, Barańczakiem – najbliższe kontakty? Co 
się dzieje np. z Rutą Zylberberg?

Właśnie o niej pomyślałem. Ruth przeniosła się na po-
lonistykę do Wrocławia i bardzo rzadko przyjeżdżała do 
Poznania – a potem, po 1968, wyemigrowała do Szwe-
cji. Spotkałem ją tam w 1981 roku, przyszła na mój wie-
czór autorski. Jakoś nie śmiałem zapytać, czy nadal pisze 
wiersze, byłoby szkoda, gdyby nie. Właściwie nie umiem 
powiedzieć, kiedy grupa rozpadła się całkowicie. W mar-
cowym (tak się złożyło) numerze „Nurtu” z 1968 roku wy-
stępuje nas już tylko czworo. Ja sam wiosną 1969 wyje-
chałem na Śląsk.

A dlaczego grupa się rozpadła?

Trudno powiedzieć. Z wielu przyczyn. Zarówno z przy-
czyn czysto życiowych, o których mówiłem, jak i z różno-
rodności naszych charakterów, czy z powodu poważnych 
różnic w naszych poglądach na rzeczywistość.

Między 1964 a ’68 rokiem powstało wiele grup po-
etyckich, które swój żywot literacki rozpoczynały za-
zwyczaj od ogłoszenia programu, chociażby Agora we 
Wrocławiu (1966). Zacytuję wyimek, nawet nie z ich 
programu, lecz z komentarza do programu, w któ-
rym mówili oni tak: „Celem naszym jest kształtowa-
nie marksistowskiego oblicza kultury i literatury...” 
W tym samym czasie powstaje w Łodzi Centrum, które 
proponuje poezję etyczną, sceptyczną, nie stroniącą – 



11

jak to oni mówili – od dramatyzmu. W 1968 w Kra-
kowie – grupa Teraz (Zagajewski, Kornhauser i inni), 
a zarazem grupa 848 głosząca w sposób jednoznaczny 
i zdecydowany światopogląd komunistyczny. Z któ-
rymi spośród grup poetyckich – niekoniecznie tych 
wymienionych – utrzymywaliście najbliższe związki 
i jak ową programomanię oceniał pan wówczas a jak 
teraz?

Właściwie to niewiele mam do powiedzenia na ten temat. 
Kiedy ogłosiła swój manifest jedyna prawdziwie progra-
mowa grupa poetycka w tym czasie, czyli Teraz, to Próby 
właściwie już nie istniały. W tym manifeście negatywnym 
punktem odniesienia była poetyka zwana lingwistyczną, 
a jednak... Tak w ogóle to kontakty, pozostańmy przy tym 
słowie, były w tamtych latach jakby bardziej naturalne. 
Spotykaliśmy się na różnych sympozjach...

Czy to znaczy, że istniało wówczas poczucie wspól-
noty pokoleniowej bez względu na oczywiste różnice 
programowe?

To poczucie wspólnoty pokoleniowej zaistniało dopie-
ro w marcu 1968 roku – a wyraziło się przede wszystkim 
w piśmie „Student” na początku lat siedemdziesiątych. 
Mówię oczywiście o literaturze, Wtedy to poczucie wspól-
noty pokoleniowej przeważyło nad...

... różnicami estetycznymi?

Anka Grupińska, Jerzy Fiećko, Rozmowa z Ryszardem Krynickim
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Tak, mówiąc w skrócie.
W 1969 roku ukazał się pana pierwszy duży tom po-
etycki Akt urodzenia...

Duży, to za wiele powiedziane.

W każdym razie obszerniejszy niż Pęd pogoni, pęd 
ucieczki, zbiór, który ukazał się rok wcześniej. Akt 
urodzenia – skąd taki symboliczny tytuł? Większość 
artykułów i recenzji dotyczących tego tomiku wiąza-
ła go z poezją lingwistyczną. Czy słusznie? Co leżało 
u źródeł pańskich fascynacji słowem?

Właściwie zadał pan kilka pytań. Wydawało mi się, że 
moja pierwsza książka (a za taką uważam Akt urodzenia), 
nie może mieć innego tytułu. Jest on może o tyle niejasny, 
że wiersz tytułowy, podobnie jak Nasz specjalny wysłan-
nik, zostały zdjęte przez cenzurę…

Pojawił się później w innym tomie?

Pojawił się wcześniej, w 1968, w takim powielanym druku 
pod tytułem Biała plama. Teraz ukaże się w wyborze mo-
ich wierszy w Znaku.

A w związku z poezją lingwistyczną?

Teraz bardzo nie lubię tego określenia, chociaż go sam 
używałem i używam w rozmowie. Tą nazwą określa się 
przecież tak różne zjawiska poetyckie, jak chociażby 
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Miron Białoszewski czy Tymoteusz Karpowicz. Napisa-
łem kiedyś artykuł Czy istnieje już poezja lingwistyczna?, 
w którym próbowałem wyrazić swój pogląd. Było to już 
jednak po Akcie urodzenia, który do tego nurtu świadomie 
nawiązywał.

Z tym może się wiązać rodzaj pytania prowokacyj-
nego czy nieco przewrotnego. Stworzono wówczas, 
w drugiej połowie lat sześćdziesiątych, coś w rodza-
ju techniki gier słownych, która mogła być i bywa 
do dzisiaj, jak wiem, trudno zrozumiała dla prze-
ciętnego uniwersytecko wykształconego czytelni-
ka. Kto miał więc być adresatem pana wczesnej po-
ezji?

Ten, kto ją czytał.

No tak, ale pisząc ma się wyobrażenie jakiegoś czytel-
nika. Jak go pan sobie wówczas wyobrażał?

Myślę, że tak jak samego siebie, czyli jako kogoś, kto ma 
podobne do moich kłopoty z istnieniem...

Dużo jest wokół takich ludzi?

Chyba tak skoro chciałem, żeby ta książka się ukazała.

J.: To znaczy, że czytelnik musiałby mieć taką jak pan 
świadomość np. dziedzictwa etymologicznego słów, 

Anka Grupińska, Jerzy Fiećko, Rozmowa z Ryszardem Krynickim
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co wymagało poważnej pracy intelektualnej. Czy miał 
to być czytelnik wrażliwy?
Nie, nie elitarny. Żeby, na przykład, zrozumieć linijkę 
„wilk i obłok na powrót zawarły braterstwo” – nieko-
niecznie chyba trzeba wiedzieć, że „wilk” i „obłok” są 
etymologicznie spokrewnione, ani też wiedzieć, że ten, 
kto to mówi, czytał św. Franciszka z Asyżu. Tak myślałem 
wtedy.

Czy pana zdaniem u progu lat siedemdziesiątych ist-
niał rzeczywiście spór klasyków z romantykami?

Wtedy tak. Dziś bliższa mi jest poezja klasycystyczna. 
Kiedy jednak mówi się o klasykach i romantykach, wraca 
się do starej dychotomii, do starego sporu o poezji. Myślę, 
że ta dychotomia raczej zaciemnia sprawę, bo nie chodzi 
przecież o wybór między Mickiewiczem a na przykład 
Koźmianem. Wybór jest oczywisty...

Czyli postawa romantyczna wobec świata a wiersz ra-
czej klasycystyczny?

Być może.

Czy zgodziłby się pan ze zdaniem, że ów spór miał 
w pewnym sensie charakter zastępczy, to znaczy prze-
biegał jakby obok ówczesnych wydarzeń politycznych 
– chodziło o postawy buntu i legalizmu. Czy posobna 
analogia mogła funkcjonować pod koniec lat sześć-
dziesiątych, u początku siedemdziesiątych?
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Myślę, że tak.
Czy w tym kontekście książkę Barańczaka Nieufni 
i zadufani można uznać za wypowiedź pokoleniową, 
jedną z najważniejszych w tamtym czasie?

Tak. Oczywiście.

W antologii poetyckiej kręgu „Orientacji”, wydanej 
w 1972 roku, znajduje się kilka pańskich wierszy. Jak 
wygląda historia związków pana z pismem„Orienta-
cje” i czy w ’72 roku one jeszcze trwały?

Jak te wiersze się tam znalazły?

Nie byłem poetą z kręgu „Orientacji”, w moich wierszach 
nie ma śladu ich wpływu. W 1967 roku, kiedy byłem de-
biutantem, napisałem szkic o poetyce tego pisma, który 
został wydrukowany dopiero w ’69. Pisałem też, nieste-
ty, o Gąsiorowskim, czego nie mogę sobie darować. By to 
wszystko wyjaśnić, musiałbym rekonstruować swoje ów-
czesne myślenie o poezji, a nie warto do tego wracać. Pod 
koniec lat sześćdziesiątych brałem udział w zredagowaniu 
kilku numerów „Orientacji”, bo była to próba stworzenia 
pisma pokoleniowego, ale wszystkie nasze wysiłki niwe-
czyły wstępy i dodatki Leszina. Niemniej ukazało się kilka 
suplementów do „Orientacji”, tak że sprawa jest złożona. 
Antologia, o której mowa, to Wnętrze świata, figuruję tam 
również jako współredaktor. Wyszedł też suplement do 
niej pt. tak – nie, do którego napisałem wstęp, z którego 

Anka Grupińska, Jerzy Fiećko, Rozmowa z Ryszardem Krynickim
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wynika, gdzie widzę swoje miejsce. Tak czy inaczej, byłem 
niekonsekwentny, ale „Orientacja” to byli różni poeci.
Jak narodziła się legenda Rafała Wojaczka – poety 
samotnika? W owym czasie u progu lat siedemdzie-
siątych, żywa była jeszcze idea powoływania grup po-
etyckich, wydawanie manifestów. Jak był on odbiera-
ny przez pana literackich rówieśników?

Legenda towarzyszyła mu już za życia. Już sam debiut 
Wojaczka w pierwszym numerze „Poezji” z grudnia 1965 
roku był wydarzeniem. Pojawił się bardzo wyraźny, dra-
matyczny, indywidualny głos w polskiej poezji.

Rzeczywiście tak bardzo różny od wielu innych tam-
tego czasu?

Tak. On sam 30 stycznia 1971 roku napisał o sobie „Wszy-
scyśmy stracone pokolenie” – ale ja stracone inaczej.

W 1975 roku ukazał się pana tomik Organizm zbioro-
wy. Jakie były dzieje jego wydania? Odrzucono panu 
jakieś wiersze w całości, były częściowe cięcia cenzury?

Jedno i drugie. Organizm zbiorowy ma dosyć długą histo-
rię. Pierwszą wersję złożyłem, zdaje się, pod koniec 1970 
roku w Wydawnictwie Poznańskim, które w ogóle mi nie 
odpowiedziało. Nadal pisałem, książka się zmieniła. Po-
tem, niespodziewanie, zwrócił się do mnie Czytelnik, 
więc złożyłem w nim pełna wersję tomu. Wydawnictwo 
najpierw zapewniło mnie, że Organizm zbiorowy ukaże się 
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w całości, potem jednak zażądało, żebym usunął osiem-
naście wierszy.
Osiemnaście wierszy?

Tak. Nie chciałem się zgodzić, więc odesłali mi maszy-
nopis. Złożyłem go w Wydawnictwie Literackim. Książka 
miała ukazać się w 1973 roku, ale nie ukazała się i nie było 
wiadomo, czy się ukaże. W związku z tym w październiku 
1973 przepisałem w siedemnastu egzemplarzach kilkana-
ście wierszy i puściłem je w obieg pod tytułem Wszystko jest 
możliwe. Dopiero na początku 1975 roku okazało się, że są 
pewne szanse. Znów wrócił dylemat, czy godzić się na in-
gerencje cenzury. W końcu nie udało mi się oprzeć pokusie, 
i Organizm zbiorowy ukazał się taki, jaki jest, okaleczony.

Jak duże zmiany musiał pan wprowadzić?

Prawie jedną trzecią, może jedną czwartą wierszy, nigdy 
tego nie liczyłem, skreśliła cenzura, są też skreślenia w nie-
których wierszach, zwłaszcza w Podróży pośmiertnej (III). 
Dwa słowa musiałem dopisać.

Podczas lektury Organizmu zbiorowego można od-
nieść wrażenie, że ta książka pozbawiona jest w ogó-
le motywu nadziei, że jeśli on tam jest, to trzeba go 
wyinterpretować. Bo wprost nie jest wypowiedziany.

Mówi pan o tym, co mnie dręczy od jakiegoś czasu i nie 
pozwala pisać. Wtedy nadzieja należała do słów wielkich, 
których wypowiadania wprost starałem się unikać. Byłem 

Anka Grupińska, Jerzy Fiećko, Rozmowa z Ryszardem Krynickim
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odarty ze złudzeń. Gdyby jednak moje wiersze miały od-
bierać nadzieję, poczytywałbym to sobie za ciężki grzech.
W tym tomie można napotkać teksty, które są ro-
dzajem poetyckiej diagnozy rzeczywistości. Właśnie 
w nich – takie odniosłem wrażenie – brakuje motywu 
nadziei. Jaką funkcję w relacjach społecznych w tam-
tych latach mogła spełniać poezja?

Mówić prawdę. Tak to nazywaliśmy. Pamięta pan wiersz 
Adama Zagajewskiego? Przywracać pamięć o tym, co tak 
niedawno się stało.

Czy w owym czasie zdarzało się panu być kuszonym 
przez ideę absolutnej prywatności, tzn. przez myśl 
wyodrębnienia się ze społeczności, w której pan 
żyje?

Wtedy nie. Ja zresztą tego nie umiem. Wiersz w ogóle jest 
dla mnie próbą rozmowy, znakiem. Może również dlatego, 
że sam, mając wielką potrzebę kontaktu z innymi ludźmi, 
odczuwam jednocześnie duży opór przed naruszeniem 
sfery cudzego Ja. Domyślam się, że nawiązuje pan do 
owego sztucznego sporu między tzw. Nową Prywatnością 
z tzw. Nową Falą. Nie umiałem go wtedy zrozumieć. Czy 
Dziennik poranny Stanisława Barańczaka nie jest również 
książką bardzo osobistą?

Czy nie myślał pan, żeby wydać nieocenzurowany 
Organizm zbiorowy na przykład w Instytucie Literac-
kim w Paryżu?
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Paryż był daleko.
Jednak w 1978 roku nakładem paryskiej „Kultury” 
ukazuje się Nasze życie rośnie. Co zaważyło na tym, 
że zdecydował się pan na publikowanie poza cenzurą?

Tzw. zapis na nazwisko, najpierw lokalny. W 1975 złoży-
łem mały tomik pt. to, nic w Wydawnictwie Poznańskim. 
Został odrzucony „z przyczyn pozaartystycznych” (taki 
był język tego czasu). Miałem tremę, nie wiedziałem, 
czy Instytut Literacki się zgodzi, tym bardziej, że Na-
sze życie… ma jedną poważną wadę, mianowicie jest po-
dzielone na dwie części, przy czym pierwsza to owo to, 
nic plus kilka wierszy, które napisałem później – a dru-
ga to wiersze wcześniejsze, zdjęte lub okaleczone przez 
cenzurę w Organizmie zbiorowym. Powoduje to, iż cała 
książka jest wewnętrznie pęknięta. Ja przez cały czas pi-
szę jakby jedną książkę. To pęknięcie jest w niej pewnym 
dysonansem.

Kiedy powstał tekst I naprawdę nie wiedzieliśmy?

Pierwsza wersja pod koniec 1970 roku. Przed Grudniem.

Dlaczego i w tomie paryskim, i w poprzednich, pro-
blem przeszłości historycznej, dziedzictwa kulturo-
wego podejmowany jest jedynie na tle? Unika Pan po-
ezji maski, poezji kostiumu? Nie chciał Pan w sposób 
niedwuznaczny stać się poetą – historiozofem?

Anka Grupińska, Jerzy Fiećko, Rozmowa z Ryszardem Krynickim
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Poezja maski to sposób mówienia, którego świadomie 
unikałem. A historiozofizm? Widać nie jestem do tego 
predestynowany. Ja nie mam wyobraźni historycznej. Nie 
rozumiem historii.

Ma pan bliskie sobie postacie historyczne?

Często myślę o Walerianie Łukasińskim i jego tragicznym 
losie, w który wpisane jest i to, że pierwszy wyrok wydali 
na niego, jak to się wtedy mówiło, dobrzy Polacy.

On pojawia się chyba kiedyś w pańskim wierszu?

Tak. W wierszu napisanym w stanie wojennym.

J.: Po 1976 roku instytucjonalizuje się w Polsce opo-
zycja demokratyczna. Jaki był pana udział w niej i czy 
w istotny sposób wpłynął na pana twórczość?

Jaki był mój udział naprawdę nie mnie o tym sądzić, a czy 
wpłynął… – jak pan powiedział?

... na pana twórczość?

Na pisanie? Bezpośrednio nie.

Sytuacja zewnętrzna nie oddziałuje na to, jak poeta 
myśli, jak pisze wiersze?
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Na pewno tak, zwłaszcza gdy wymaga od nas wyboru. Mó-
wiąc o braku bezpośredniego związku mam na myśli po 
prostu to, iż nie jest tak, że jeśli dziś powstaje opozycja de-
mokratyczna – to ja od dzisiaj będę pisywał wiersze opo-
zycyjne i demokratyczne, albo że będę mówił: te wiersze 
są z nurtu opozycji demokratycznej, a te nie. Gdy mówimy 
o opozycji demokratycznej, to myślimy konkretnie o tym, że 
zawiązał się Komitet Obrony Robotników, że powstały „Za-
pis”, „Puls”, Towarzystwo Kursów Naukowych, Niezależna 
Oficyna Wydawnicza, wreszcie inne niezależne wydawnic-
twa. Dla autora, który chciał być prawdziwie niezależny, to 
zupełnie inna, nowa sytuacja. Dla autora – i czytelnika, bo 
przecież dzięki NOE-ej mogliśmy przeczytać książki pisa-
rzy, o których dotąd często ledwo słyszeliśmy, którzy byli 
zakazani przez cenzurę. Jakoś przeszkadza mi to wypowie-
dziane przez pana słowo: „instytucjonalizuje się”.

Interesuje mnie jeszcze inna kwestia. Czy w końcu 
1970 roku myślał pan o tym, żeby pojechać na Wy-
brzeże?

Tak, myślałem. Nie pojechałem jednak.

J.: Zrobił to ktoś z pana znajomych?

Nie wiem.

Czy swego rodzaju zapis wyrzutu sumienia ujawnił 
się później, czy od razu był wpisany w świadomość?

Anka Grupińska, Jerzy Fiećko, Rozmowa z Ryszardem Krynickim
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W czyją świadomość?

Na przykład w Pana?
Tak. Nie dlatego, że nie pojechałem. To dotyka pytania...

Pytania o Łukasińskiego?

Tak, również. Wielu pytań. Przede wszystkim o to, co 
Jaspers nazwał metafizycznym poczuciem winy, „solidar-
nością między ludźmi jak ludźmi, zgodnie z którą każdy 
obarczony jest współodpowiedzialnością za wszelkie zło 
i niesprawiedliwość na ziemi”.

Często wymiennie używa się nazwy pokolenie ’68 i po-
kolenie Nowej Fali. Czym był dla pana marzec ’68 roku?

Czy trochę nie było tak, ze istotę tego, co wydarzyło 
się w ‘68, uświadomił sobie pan w pełni dopiero po 
grudniu 1970?

Nazywaliśmy się pokoleniem 1968, nazwę Nowa Fala wy-
myśliła później krytyka, jako opakowanie zastępcze, kie-
dy znów zwiększyła się presja cenzury i część z nas został 
objęta zakazem druku. Rok 1968 nie skończył się w marcu, 
to był ciąg wydarzeń, które poruszały wrażliwość, atako-
wały świadomość i sumienie. To był również 21 sierpnia, 
agresja na Czechosłowację. Problemem było, jak to zapisać 
w wierszu, jak wyrazić swoją solidarność z prześladowa-
nymi i sprzeciw wobec terroru pałki i gazety. Najpełniej 
potrafił to zrobić Stanisław Barańczak, jego Jednym tchem 
ukazało się (z datą: grudzień 1970) na początku 1971 roku. 
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Była to książka profetyczna, czytaliśmy ją jako świadec-
two lat 1968-70, jako książkę i o Marcu i o Grudniu jedno-
cześnie. Ja natomiast nie umiałem się wypowiedzieć. Po 
Marcu skończyłem wprawdzie pisać wiersz Nasz specjalny 
wysłannik, puściłem go nawet w obieg i wielokrotnie pró-
bowałem wydrukować, ale to był jeszcze styl Aktu urodze-
nia, zawiły, zbyt uwikłany w polemikę z gazetą właśnie, 
przez to teraz prawie nieczytelny. Pisałem takie wiersze 
i później, w latach siedemdziesiątych. W tym sensie Ma-
rzec zrozumiałem późno.

Czy mógłby pan opowiedzieć o sobie w marcu ’68?

W marcu 1968 od dwu lat nie byłem już studentem. Za-
cząłem pracować w Bibliotece Kórnickiej i mieszkałem 
w Kórniku. Do Poznania tylko przyjeżdżałem, stąd bar-
dziej byłem świadkiem wydarzeń Marca niż jego uczest-
nikiem. To znaczy brałem udział w kilku wiecach, łącz-
nie z pierwszym, spontanicznym 12 marca, natomiast nie 
mogłem na nich zabierać głosu. „Szedłem z nimi, ucieka-
łem z nimi”, że sparafrazuję wiersz Staszka.

(Wywiad jest zapisem pierwszej części rozmowy z Ry-
szardem Krynickim przeprowadzonej w marcu 1988 roku. 
Tekst został autoryzowany.)

Anka Grupińska, Jerzy Fiećko, Rozmowa z Ryszardem Krynickim



24

CzasKultury 6/1988

Stanisław Teisseyre
 
Profesor Stanisław Teisseyre urodził się we Lwowie w 1905 roku. Po-

chodził ze starej rodziny francuskiej. Był potomkiem oficera królew-

skiego, który został zgilotynowany w latach rewolucyjnego terroru. 

Żona skazańca zbiegła wraz z dziećmi do Polski. Profesor wspomi-

nał, że jeden z jego braci do dziś przechowuje oficerską szarfę, na 

której widnieją słowa mówiące o wierności królowi i ojczyźnie.

Przez całe swoje barwne życie Stanisław Teisseyre był przede wszystkim 

malarzem. W latach międzywojennych należał do założycieli Lwow-

skiego Związku Artystów Plastyków, był także członkiem „Artesu”. 

We wrześniu 1939 roku brał udział w obronie Lwowa. Podczas okupacji 

sowieckiej działał na rzecz ochrony Polaków, a w szczególności arty-

stów, przed prześladowaniami. Poza świadczeniem pomocy materialnej 

uczestniczył osobiście w ratowaniu ludzi przed wywózkami. Po wkro-

czeniu Niemców został członkiem podziemnej Rady Polskiej. Pracował 

też aktywnie w lwowskim oddziale „Żegoty” – organizacji niosącej po-

moc Żydom. Ponadto regularnie prowadził nasłuch radiowy, z którego 

przygotowywał dla podziemia codzienne serwisy informacyjne na po-

wielaczu. Jego lwowski domek na przedmieściach był zawsze otwarty dla 

ukrywających się działaczy konspiracji. Po ponownym wejściu Sowietów 

do Lwowa w 1944 roku zbiegł przed NKWD z dużą grupą Polaków aktyw-

nych w podziemiu do Lublina. Nawiązanie współpracy z przedstawicie-

lami PKWN-u uzasadniał między innymi zniechęceniem wywołanym 

nierealistycznymi, jego zdaniem, rozkazami, jakie lwowskiemu podzie-

miu przekazywała Komenda Główna AK w sprawie stosunków z UPA.

W PRL profesor Stanisław Teisseyre należał do założycieli Związku 

Polskich Artystów Plastyków i był jego pierwszym prezesem. Orga-
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Stanisław Teisseyre, Turyn, Manzm Stern i inni

nizował także wyższe szkolnictwo artystyczne. Był pierwszym rek-

torem PWSSP w Gdańsku, a później wieloletnim rektorem PWSSP 

w Poznaniu. W latach powojennych postawę profesora Teisseyre’a 

można by określić mianem „wallenrodyzmu”. Wiadomo jednak, jak 

dużo wokół tego terminu narosło uzasadnionej ironii i sceptycyzmu. 

Zbyt często termin ten służył uzasadnieniu zwykłego oportunizmu. 

Sądzimy, że w przypadku Stanisława Teisseyre’a to, co stało się war-

tościowe dla ogółu, przeważa tak znacznie w bilansie w i n ien  – 

d a ł ,  iż można używać tego miana bez ironii.

Profesor nie żyje od sześciu miesięcy i nie odpowie nam – dlaczego? 

Dlaczego był posłem na sejm PRL w najcięższych czasach stalinow-

skich? Dlaczego rozstał się z legitymacją partyjną dopiero po przejściu 

na emeryturę? Jak dalece był osobiście zaangażowany w socrealizm? 

Na te najtrudniejsze pytania możemy odpowiedzieć sobie sami poprzez 

lekturę pytań, jakie zadawał profesor samemu sobie, aby odpowiadać 

na nie pod koniec życia w formie notatek i zapisu magnetofonowego.

Profesor miał wspaniały dar logicznego i pięknego mówienia. Przy 

czym uroda jego języka mówionego niełatwo daje się przenieść na ję-

zyk pisany. We wszystkim, co robił i o czym mówił, odczuwa się wiel-

ką hemingwayowską miłość życia. Jego powrót do Boga pod koniec 

własnego życia na ziemi był chyba tego faktu logiczną konsekwencją. 

Wiara w Boga jako wiara w życie. Nie jako strach przed niewiadomym 

po śmierci, lecz właśnie wiara w sens wiary w życiu.

J.

Poniższe fragmenty wspomnień pochodzą z nieautoryzowanego 

maszynopisu sporządzonego na podstawie zapisu magnetofonowe-

go. Ilość ingerencji w tekst została ograniczona do minimum.
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Turyn, Manz, 
Stern i inni
Stanisław Teisseyre

[...] Bardzo często mam taką tęsknotę, tęsknię do współ-
życia z różnymi narodowościami, jakie istniały w Polsce 
międzywojennej. Białorusinów nie znałem, bliżej zna-
łem Ukraińców, z wieloma się przyjaźniłem, tak samo 
z wieloma Żydami... I teraz widzę, jak Polska Ludowa 
zrealizowała pod pewnymi względami ideał endecki, 
w gruncie rzeczy jednonarodowego państwa, gdzie wła-
ściwie mniejszości narodowych nie ma. Nie jest to naj-
szczęśliwszy model. Uważam, że bardziej odpowiadał 
nam tamten świat, w którym istniały kontakty z różny-
mi kulturami, z różnymi narodowościami. [...] Tam, 
gdzie nacjonalizm ukraiński przyjął wzór troszkę hitle-
rowski (jak np. w późniejszej Ukraińskiej Armii Po-
wstańczej), to z takimi ludźmi nie miałem nic wspólne-
go. Natomiast miałam dużo przyjaciół Ukraińców 
liberałów, jak by się to dziś powiedziało. Zresztą tam 
była dziwna sytuacja, było bardzo dużo rodzin miesza-
nych, polsko-ukraińskich. O tym zresztą wspominałem. 
Między innymi miałem takiego przyjaciela malarza, Ro-
mana Turyna – rówieśnika kapistów. Chodził do Akade-
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mii Sztuk Pięknych w Krakowie w tym czasie mniej wię-
cej, co pokolenie Cybisa, był więc starszy ode mnie o jakieś 
siedem do ośmiu lat. I on jeszcze brał udział jako strzelec 
siczowy w roku 1918 w walkach polsko-ukraińskich. Bo, 
jak sobie przypominacie, Austria, upadając, przekazała 
władze wojskowe Ukraińcom we Lwowie. I następnego 
dnia Ukraińcy przejęli władzę, w nocy z 30 października 
na 1 listopada 1918, a już 1 listopada było powstanie pol-
skie we Lwowie i od razu część dzielnic Lwowa zostało 
wyzwolonych przez Polskę. Walki się toczyły przez trzy 
tygodnie na ulicach, po czym został Lwów oswobodzony 
i takim wąziutkim języczkiem wzdłuż toru kolejowego 
Lwów – Przemyśl miał kontakt z Polską zachodnią. I do-
piero w 1919 roku, na Wielkanoc, przyszły bataliony 
z poznańskiego. To był żołnierz niemiecki, dobrze wy-
szkolony. I oni od razu popędzili Ukraińców aż za Zbrucz. 
Otóż Turyn w tym czasie był w Tarnopolu, gdy weszły 
oddziały polskie, ponieważ miał tam rodziców. Ojciec 
jego był tak zwanym hofratem austriackim, matka była 
Polką. Poszedł do domu, powiesił na krzesełku swój 
mundur strzelca siczowego i położył się spać. Ale ponie-
waż Polacy bardzo dobrze wiedzieli, że miejscowych 
Ukraińców było bardzo dużo w strzelcach siczowych, to 
po prostu nocą chodziły patrole i wygarniały ich z łóżek. 
Tych, których od razu nie wzięto do niewoli, zabierano 
z domów. I ich wszystkich gdzieś w dawnych klasztorach 
pojezuickich gromadzono. Jak Turyn opowiada, matka 
mu jeszcze szybko zrobiła papierosy. Wtedy takie były 
tutki, które się napełniało. Jakieś 200 papierosów mu 
napełniła, i z tymi papierosami poszedł. Oczywiście, już 

Stanisław Teisseyre, Turyn, Manzm Stern i inni
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tam jest, podpala papierosa za papierosem, ale tak gdzieś 
o dziewiątej rano słyszy wołanie oficera dyżurnego: – 
Turyn, Turyn! – więc myśli sobie: – Cholera, będą ode 
mnie zaczynać. A tu gadka poszła, że będą ich rozstrze-
liwać. Wtedy jeszcze nie było takich jakichś okrucieństw; 
jeśli się zdarzały, to bardzo odosobnione. Niemniej, po-
nieważ już takie istniały, to poszła gadka między Ukra-
ińcami, wziętymi tam do niewoli, że ich rozwalą wszyst-
kich. Więc Turyn sobie myśli: – Ode mnie będą zaczynać, 
jakaś dziwna historia – więc nie kwapi się tam, ale 
w pewnym momencie już piąty raz woła ten oficer in-
spekcyjny: – Turyn! Więc wreszcie idzie. A oficer na nie-
go, polski, z góry: – Wołam pana już pół godziny, a pan 
nic, co pan, ogłuchł!? Służąca śniadanie panu przynio-
sła. Turyn mówi: – Mają mnie wieszać czy rozstrzeliwać, 
gdzie mi się chciało jeść śniadanie. Palę dalej papierosa 
za papierosem, oddałem to śniadanie innym tam, głod-
nym. Ale widzę, że gdzieś tak koło jedenastej, dwunastej 
już poszczególni jeńcy zaczynają z tymi, co ich pilnują, 
wychodzić naprzeciw na piwo. To był też gdzieś maj, cie-
pło, upał i tak, słyszę nawet rozmowy. Okazuje się, że to 
dawni żandarmi austriaccy, którzy się znali między 
sobą. I ten Ukrainiec mówi: – No, twojej żonie dałem pół 
świni, pół wieprza na Wielkanoc, no to chodź na piwo. 
Idą na piwo, naprzeciw. Widzi więc, że coś nie jest na 
razie tak groźnie, ale nie wiadomo, jak się to dalej poto-
czy. Koło południa znowu: – Turyn! – Służąca obiad 
przyniosła. Turyn to już obiad zjadł. I dalej sytuacja nie-
wyjaśniona, aż koło godziny piątej znowu: – Turyn! Tym 
razem służącej nie ma, podwieczorku nie ma. Jest nato-
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miast jego dyrektor gimnazjum, które on kończył  Tar-
nopolu. W meloniku, z biało-czerwoną opaską, z cztere-
ma studentami z ostatniej klasy gimnazjalnej. Jeszcze te 
mundurki austriackie, takie z czterema złotymi paska-
mi. Wszyscy mają też biało-czerwone opaski jako milicja 
obywatelska – nie jak obecna, bo ta nie jest obywatelska, 
ale tamta była autentycznie milicją obywatelską z ochot-
ników robioną, organizowaną. Wszyscy mają jedno-
strzałowe karabiny austriackie, gdzieś z XIX wieku. I on 
widzi, że oficer przekazuje go temu dyrektorowi gimna-
zjum, jego dawnemu profesorowi. Więc Turyn sobie my-
śli: – O, nieprzyjemna sytuacja; to mój dawny dyrektor 
ma mnie rozstrzeliwać... Ale wychodzę na ulicę, dyrek-
tor mówi: – Panie Romanie, ja byłem na służbie. Pana 
matka, pani dobrodziejka się bardzo tam denerwuje. 
Prosiła mnie, żebym pana wyciągnął, no, ale ja byłem na 
służbie, nie miałem czasu. I widzi, że podprowadzają go 
pod dom, gdzie mieszkał. Na balkonie stoi ojciec i mat-
ka, ten kłania się tym melonikiem i mówi: – Całuję rącz-
ki pani radczyni, przyprowadziłem syna. – Ale to niech 
panowie wejdą na kawę na górę i na podwieczorek. – No, 
nie możemy, dlatego że jesteśmy na służbie, przyjdzie-
my może później. – I Turyn mówi: – Tak wyglądała jesz-
cze niewola polska w roku 1919. Takich jak Turyn było 
wielu. Moim najbliższym przyjacielem był Roman Siel-
ski, też malarz troszkę, rocznik młodszy od Turyna, je-
den z członków „Artesu” i jeden z członków założycieli 
Lwowskiego Związku Plastyków. W całej Polsce po po-
wrocie kapistów z Paryża, oni to zainicjowali ten ruch, 
został założony Związek Polskich Artystów Plastyków. 
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To jest początek lat 30. Ze wzglądu na Ukraińców trudno 
go było nazwać we Lwowie Związkiem Polskich Arty-
stów Plastyków, bo wtedy Ukraińcy by nie mogli do nie-
go należeć. I na takim zebraniu organizacyjnym – mło-
dych właściwie artystów, bo to byli ludzie 
nieprzekraczający czterdziestki, najstarsi, którzy po-
woływali Związek, a większość była koło trzydziestki – 
uradziliśmy bardzo proste wyjście. Będziemy nazywać 
się Lwowski Związek Zawodowy Artystów Plastyków, 
przynależąc do tego ogólnopolskiego i wysyłając tam 
na Walne Zjazdy delegatów. I tak było do wojny, i powiem 
wam, że współżycie z nimi w Związku było właściwie bar-
dzo poprawne. Było między nimi właściwie bardzo mało 
takich typowych szowinistów, przy czym nawet i szowini-
stom nie bardzo się należy dziwić. Proszę wziąć pod uwa-
gę, że jedyna mądra polityka w stosunku do tej mniejszo-
ści ukraińskiej, bądź co bądź bardzo poważnej (bo to nie 
była tylko dawna Galicja Wschodnia, czyli zabór austriac-
ki, gdzie był rozbudzony nacjonalizm ukraiński, ale póź-
niej i Wołyń do tego doszedł – to była paromilionowa 
mniejszość w Polsce), to była Piłsudskiego koncepcja 
współżycia jakiegoś politycznego z nimi, żeby dać im au-
tonomię. Oni zresztą walczyli przecież o Uniwersytet 
Ukraiński jeszcze za czasów austriackich. Zamiast tego 
wszystkiego – zwłaszcza w późniejszych czasach, bo osta-
tecznie ta koncepcja Piłsudskiego federacyjnych państw 
ukraińskiego, białoruskiego, upadła po nieudanej wypra-
wie na Kijów (ona nie znalazła po prostu na Ukrainie ro-
syjskiej zwolenników, a ten Piemont Ukraiński z dawnej 
Galicji Wschodniej był za słaby, żeby to zrobić) – zastoso-



31

wano właściwie politykę, znowu endecką, wynarodowie-
nia Ukraińców. Politykę obłędną, bo to poczucie odrębno-
ści narodowej za daleko poszło, nie mówiąc o tym, że 
jeszcze różnili się oni wyznaniem, bo byli grekokatolika-
mi, względnie, jak na Wołyniu, to byli prawosławni. I bar-
dzo źle, że po przewrocie majowym w gruncie rzeczy nie 
próbowano zrobić autonomii. W późniejszych czasach, 
jak pułkownicy doszli do władzy i Piłsudski coraz mniej 
miał do gadania, a w końcu lat 30. nie żył już przecież, 
w stosunku do Ukraińców była stosowana właściwie poli-
tyka endecka i były bardzo często wysyłane na wsie po 
prostu karne szwadrony, bo to nie były kompanie piecho-
ty, tylko szwadrony kawalerii, które taką wieś objadały, 
niszczyły i w ten sposób wprawdzie dywersję ukraińską 
ukracały, ale wzbudzały dalszą nienawiść. Efektem wła-
śnie tego rodzaju polityki, tych ekspedycji karnych była 
później Ukraińska Armia Powstańcza i taka zoologiczna 
już nienawiść tych nacjonalistów do Polaków.

Ale Podole było dziwnym krajem dlatego, że tam, to 
troszkę czasem u Kuśniewicza w książkach jego widać, 
tam właściwie miasteczka były żydowskie, dosyć dużo 
było też kolonii niemieckich, dawnych, poaustriackich 
jeszcze, jeszcze z czasów józefińskich i dużo właściwie 
Austriaków spolszczonych, których tam nasyłano jako 
oficerów czy jako urzędników i ich dzieci. Otóż pamię-
tam, że kiedyś malowałem z Jurkiem Janischem, to był 
malarz też z „Artesu”. Dostaliśmy do odnowienia freski 
XVIII-wieczne w kościele w Złotym Potoku, trzeba było 
dojeżdżać od linii kolejowej, to nad Dniestrem, trzeba 
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było jakieś 30 kilometrów z Monasterzyc jechać końmi. 
Freski zniszczyły się w czasie pożaru ołtarza, a w prezbi-
terium był hołd trzech króli Stroińskiego z XVIII wieku, 
który prawie w całości z tynkiem odpadł. Zostały tylko 
zdjęcia, ale to na sklepieniu. Koncepcją konserwatora – 
to był kościół dominikanów i klasztor – było odnowić to 
tak, jak było. Koncepcja nie najlepsza, przypuszczam, 
no, aleśmy robili to, ale z małej fotografii, z małej pła-
skiej fotografii zrobionej na takim sklepieniu beczko-
wym. Męczyliśmy się okrutnie, żeby to przenieść z płasz-
czyzny na taką przestrzenną formę. Wobec tego 
rusztowanie mieliśmy jakieś pięć metrów od klucza tej 
beczki i węgle mieliśmy, pamiętam, na takich długich 
drążkach i tym rysowaliśmy, ćwicząc naprzód w domu 
rysowanie na suficie. I pomógł nam szalenie facet, które-
go ksiądz przyprowadził na rusztowania. Jakiegoś pana 
takiego, w garniturach angielskich on chodził. I przy-
chodził i sfotografował nam to, co i jak narysowaliśmy, 
całe to sfotografował. Zrobił kilkanaście zdjęć i przy-
niósł nam, i okazało się, że wpadł na genialny pomysł, 
dlatego że on teraz z powrotem nasz rysunek przetłuma-
czył na płaszczyznę i mogliśmy go porównać ze zdjęcia-
mi, gdzieśmy zrobili byka, i od razu zaczęliśmy to popra-
wiać. Ten facet siedział później stale prawie na 
rusztowaniu, prawie nic nie gadał. Dowiedzieliśmy się, 
że się nazywa Manz. Był pełnomocnikiem w Kluczu 
Wielkim Gniewosza, który miał duży majątek, to majątki 
takie po pięć, dziesięć tysięcy hektarów. I pożarł się 
z nim i jest w tej chwili w procesie, w procesie o jakieś 
tam należności i właściwie nic nie robi. Przychodził na 



33

kolację, tak jak my, do tego samego, takiego małego lo-
kalu. To było malutkie miasteczko, normalnie wieczo-
rem chodziliśmy na spacer, ale jak był deszcz i nie było 
gdzie iść, jednego dnia wpadłem na pomysł, żeby w tej 
ulewie czymś się zająć, żeby każdy opowiedział najcie-
kawsze zdarzenie ze swojego życia, i ten Manz nas za-
strzelił, powiem wam, zupełnie surrealistycznym opo-
wiadaniem. Jego ojciec był oficerem w Przemyślu, 
Austriak z pochodzenia, ale on chodził do szkoły pol-
skiej, do gimnazjum polskiego. Ojciec chciał, żeby on 
przy okazji coś skorzystał i dlatego chodził do gimna-
zjum polskiego. I zawsze, wracając do domu, przecho-
dził koło wystawy, gdzie były aparaty fotograficzne i lor-
netki, i prawdopodobnie, widząc u ojca taką lornetkę 
wojskową, marzył, żeby taką lornetkę mieć. Stawał i ga-
pił się w te lornetki i jednego dnia, wracając do domu, 
zobaczył, że taka witryna jest uchylona, albo ją tam 
czyścili, albo coś zmieniali, nic, przystanął i patrzy na 
nią. Na to podbiegł jakiś chłopiec, coś z tego okna po-
rwał, jemu wrzucił do kieszeni i zaczął uciekać, więc 
Manz też galopa zaczął uciekać i gdy za którymś tam 
rogiem ten chłopak zniknął, on zobaczył, że ma w kie-
szeni małą lornetkę teatralną, oprawną w perłową ma-
cicę. I teraz mówi, myśli sobie: – Co ja z tym zrobię te-
raz? Do domu przyjdę, to mi ojciec wygarbuje skórę, jak 
zobaczy, że ja mam taką lornetkę. Więc poszedł na 
strych i na strychu za belkami, tą konstrukcją, schował 
lornetkę. I mówi: – Nigdy w życiu jej nie używałem, ale 
przyszła pierwsza wojna światowa, dostałem się do woj-
ska i za pierwsze pieniądze, jakie mi wypłacili jako żołd 
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(dowiedziałem się, ile taka lornetka kosztuje) odesłałem 
temu właścicielowi sklepu w Przemyślu tę należność, 
rzecz całą opisując. Oczywiście pobił nas na głowę tym 
opowiadaniem. Ale później nagle coś się mówi o Londy-
nie, okazuje się, że on zna Londyn; coś się mówi o Egip-
cie, to Edzio Manz był w Egipcie. Więc my się go pytamy: 
– A cóż pan robił w Londynie? – No, po towar jeździłem. 
– A po jaki towar? – Po pierwszej wojnie światowej ja za-
łożyłem z paru panami takie przedsiębiorstwo do handlu 
ze Związkiem Radzieckim. – Jak to przedsiębiorstwo? To 
co wyście tam sprzedawali? kupowali? – Mówi: – Wszyst-
ko – cukier, wódkę, materiały, lekarstwa, materiały na-
wet angielskie, przerzucaliśmy przez Zbrucz na tamtą 
stronę. – A z kim żeście tam handlowali? – No, z Żydami, 
z Żydami z Berdyczowa, Żytomierza, z Kijowa. Naprzód 
trzeba było przepłynąć łodzią, to ze strony polskiej było 
legalne, clone nawet, ze strony sowieckiej nielegalne, ale 
to się jechało przez Zbrucz, płynęło się łodzią, brało się 
całą skrzynkę Baczewskiego. To była ta najlepsza wódka 
międzywojenna wyrabiana we Lwowie. Jechało się z taką 
skrzynią Baczewskiego na drugą stronę. To dostawał ko-
misarz. I wtedy można było prowadzić transakcję. My-
śmy łodziami tam przeprawiali towar, całymi workami 
cukru, bo tam cukru brakowało, wszystkie materiały tek-
stylne, wszystko co się dało. Rosja była przecież wtedy 
zupełnie zrujnowana. – No, a coście dostawali za to? – 
Złote ruble carskie, srebro, za gotówkę żeśmy nie handlo-
wali; no i wobec tego oni się bardzo szybko dorobili ol-
brzymich pieniędzy. Rozmawiam potem z takim 
aptekarzem, w Husiatynie, on mówi: – Panie, co tu było 
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przez te parę lat, Husiatyn był zburzony w czasie wojny, 
to oni w jakichś szopach mieli te magazyny. Oficerowie to 
byli głównie na ich żołdzie, który oni im wypłacali oprócz 
pensji. Wypłacali im żołd, ta firma im wypłacała, w dola-
rach. Na pierwszego stawał ogonek wojskowych do wy-
płaty dolarowej. I oni ich chronili, odprawiali, pomagali 
odprawiać. Wieczorem nie było co robić, to grali w karty. 
Tak było – odpowiada aptekarz, mówi: – Panie, to 
wszystko przeważnie byli oficerowie z carskiej armii. O, 
wygranej to tam nie można było brać do kieszeni. To 
tam tak, w gazetach całych ją wynosili. Bo to się grało 
o bruch złoty, o jakieś tam, no, to co oni tam dostawali 
od tych Żydów. W najgorszym wypadku złote ruble car-
skie, ale raczej niechętnie o to grali, tylko o klejnoty 
i bruch złoty. Ale jak im się znudziło, to się bawili w ku-
kułkę, ci oficerowie. Gasili światło, te lampki, później 
całe te worki cukru postrzelane na drugi dzień, powysy-
pywany cukier na to klepisko. I to trwało do roku 1924. 
Przyszła reforma waluty Grabskiego, a oni wszystko ła-
dowali jak głupcy w akcje, kupowali, koni trochę kupo-
wali, koni rasowych. I Edziowi Manzowi został jeden 
koń rasowy, angielskie garnitury z podróży do Anglii, 
bo tam, okazuje się, stamtąd, z Anglii nawet ściągali to-
wary. – A do Egiptu – pytamy się – a do Egiptu? – No, bo 
taka tancerka spodobała mi się w Anglii, a jechała do 
Egiptu, no to pojechałem za nią do Egiptu. I Edzio Manz 
mnie odwiedzał później we Lwowie. Garniturki angiel-
skie były coraz bardziej wytarte. Żył właściwie w dziwny 
sposób. Nigdzie nie miał żadnego zajęcia, miał wierz-
chowca i znany był na całym Podolu. Jeździł od dworu 
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do dworu, mieszkał tu pół roku, tam parę miesięcy, kładł 
kabały paniom, załatwiał w mieście wszystko, co trzeba 
było. I tak od czasu do czasu wpadał do mnie we Lwowie 
do pracowni, odwiedzał. Przyszedł rok 1939 i pierwsza 
wywózka. Pierwsze wywózki, czyli oficerów, rodziny ofi-
cerskie, sędziów, prokuratorów, policję i pamieszczików, 
czyli ziemian. Ja miałem dom za miastem na przedmie-
ściu dalekim. Podobna dzielnica jak tu, falista taka, jary. 
Miałem dom drewniany dosyć odległy. Wiedzieliśmy 
wszyscy, że są wywózki. Hołowa naszego Związku po-
wiedział: – Wy się nie bójcie, bo wywożą tych, tych 
a tych, to możecie spać spokojnie. Ale którejś nocy, jest 
druga w nocy, gwałtowny dzwonek do furtki. Myślę so-
bie: – Oj, niedobrze. Wstaję, idę do furtki, patrzę. To jest 
zima. Pierwsze wywózki były w zimie, w styczniu 1940. 
Stanęły dwie postacie w kożuchach. Ale na szczęście roz-
poznaję w nich Edzia Manza. Edzio Manz z jakąś panią. 
Okazuje się, że panią była żona pułkownika polskiego, 
Makomaskiego, i takiego obszarnika, pewnie też gdzieś 
niedaleko od Jaruzelskich, bo też z Podola ci Makomascy 
byli. I to się zrobiła para wojenna. Mieszkanie – bo ona 
oczywiście też uciekła z majątków, jak Sowieci wkraczali 
– wynajęła sobie, jakiś pokój, i mieszkała z tym Edziem 
Manzem we Lwowie. I na wszelki wypadek przed wywóz-
kami zabezpieczyli się. Mianowicie mieszkali na parterze 
na ulicy Supińskiego, która podchodziła pod Cytadelę 
lwowską, ale ogród wychodził na stoki Cytadeli. I oni, na 
wszelki wypadek, przez kuchnię zrobili sobie wyjście na 
ogród, jeżeliby przyszli wywozić ich. Tak więc, jak zoba-
czyli, że zajechał samochód, i zobaczyli, że są ci wywożą-
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cy żołnierze z tymi bagnetami, to z miejsca przez kuchnię 
na podwórze, przez płoty zbiegli i przyszli do mnie... 
I Edziu mówi: – Niech pan się nic nie obawia. My idziemy 
o piątej rano do pociągu. Oczywiście już nie na dworzec 
lwowski, tylko niedaleko ode mnie, na Perzenkówce, była 
taka podmiejska stacyjka. – Jedziemy do Monasterzyc, ja 
tam mam znajomych i tam pójdziemy pracować do fabry-
ki tytoniu jako robotnicy. Jak wymyślili, tak zrobili. Ale 
przez całą okupację sowiecką już ich nie widziałem. 
Przyszli Niemcy i już jakieś dwa miesiące są Niemcy, za-
jeżdża jakiś samochód wojskowy... Wysiada kwitnąco 
wyglądający Edzio Manz. Może to już było pół roku, a nie 
parę miesięcy, pół roku chyba po wkroczeniu, bo gdzieś 
to była późna jesień. No, w świetnym nastroju, mówi: – 
Prowadzę na wielką skalę handel, proszę pana. Mam do 
pana wielką prośbę, czy pan by mi nie mógł pewnych 
rzeczy przechować. „Pewne rzeczy” to się okazały sztaby 
złota. Pierwszy raz to widziałem. Pytam się: – Co pan 
obrabował? Kogo, panie Edzio? On mówi: – Nie, proszę 
pana, ja pracuję fifty-fifty dla Żydów, przeważnie więk-
szość z nich się albo tutaj zamelinowała, co przezorniejsi 
dostali się na Węgry. Jak pan wie, ja jestem Niemcem, 
więc jestem w tej chwili Reichsdeutsch, a całe Podole 
mnie zna. I oni mi mówią, gdzie oni mają zakopane, gdzie 
oni mają to ukryte. Ja im to wyciągam i dzielę się z nimi 
pół na pół. A oprócz tego, żeby móc podróżować, to zało-
żyłem sobie taką firmę handlową, normalnie nawet zare-
jestrowaną. Na końcu nawet handlował bronią, sprzeda-
wał AK nawet broń niemiecką. I ja mogłem to łatwo 
ukryć, bo miałem takie z deseczek wykładane wszystkie 
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ściany. To te deseczki odpruwałem i między belki i de-
seczki, listwy tam były, tam wkładałem. Później Żydzi, 
moi znajomi z całego miasteczka, z tego miasta, zaczęli 
przynosić. Tak że musiałem dobrze pamiętać, gdzie co 
chowam, bo cały dom był naszpikowany. Jeszcze w życiu 
nie widziałem takich bogactw. Nie wiedziałem, że Żydzi 
byli tak zamożni, jednak i moi znajomi, i tego Manza to 
super ładowani byli. Tak trwało to gdzieś do 1943 roku. 
W 43 roku przyjeżdża Edzio Manz zdenerwowany, mówi: 
– Oni mnie chcą wziąć do wojska. Czy ja frajer jestem, 
żeby iść do wojska? Jadę się zamelinować nad Dniestrem, 
ale pan nie ma co jeść – on mi wprawdzie od czasu do 
czasu przywoził prowiant – pan nie ma co jeść, ja pana 
zapraszam, niech pan przyjedzie z żoną nad Dniestr, tam 
się pan odżywi u mnie. Podał mi stację kolejową: – Tam 
pan wysiądzie. Stamtąd jest 40 kilometrów, końmi 
wprawdzie. Będą na pana czekać, będą konie i przyjedzie 
pan do mnie. To już ta okolica jarów dniestrowych była, 
których obraz u Sienkiewicza się pojawia, w Ogniem 
i mieczem. To są te głębokie, schodzące z Podola do 
Dniestru, bardzo nieliczne wioski, zupełnie od świata 
odcięte.

Rzeczywiście, przyjechałem tam. Mieszka z tą pa-
nią Makomaską. Podłoga to klepisko, a na tym klepi-
sku leżą trzy albo cztery warstwy perskich dywanów. 
Okazuje się, że Edzio persy zaczął zbierać oprócz zło-
ta. Na noc idziemy spać do stodoły, bo tam jedna izba. 
Też śpi się na perskich dywanach, na tej słomie. – I na 
obiad – mówi – przyjęcie będzie na wyspie dniestrowej. 
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Płyniemy na wyspę dniestrową łodzią, jest kilka sza-
łasów na tej wyspie. Edzio tam porozumiewa się jaki-
miś gwizdami, bo tą łódką jakaś taka może trzydzie-
stoletnia Cyganka (tą łodzią) przypływa. Ja się pytam: 
– Skąd tu pan Cygankę wziął? Mówi: – Panie Stasiu, 
żadna Cyganka, Żydówka, ja mam tu ochronę żydow-
ską, bo ci Żydzi, co budowali szosę do Kijowa, co bar-
dziej sprytni uciekli do lasu. To ja z nich zrobiłem swój 
oddział ochronny. Ja im dostarczam żywność, ja im do-
starczam broni i oni mnie pilnują. Ja wiem wszystko, 
co się dzieje w okolicy. I rzeczywiście, typowe: wjeżdża 
ryba po żydowsku, wspaniała, szczupak po żydowsku. 
Jednym słowem – uczta na wyspie. Posiedziałem tam 
parę tygodni, rzeczywiście się odkarmiłem. Jest wiosna 
1944 – to było wczesną jesienią 1943 – jest wiosna 1944, 
wpada Edzio Manz zaaferowany bardzo, mówi: – Panie 
Stasiu, wyjeżdżam do Szwajcarii. Daję panu połowę 
z tego, co mam. Tu nie ma co robić, tu będą Sowieci za 
parę tygodni. Ja mówię: – Nigdy nie wyjadę, od pana 
tych pieniędzy nie wezmę, panu samemu są potrzeb-
ne. On mówi: – Ja jadę do Krakowa, przez Kraków na 
Wiedeń, z Wiednia to przez zieloną granicę przedostanę 
się, mam już wszystko załatwione, przedostanę się do 
Szwajcarii. Mówię: – Nigdzie nie jadę, tu jest mój kraj 
i zostanę tu. Byłem wtedy w Radzie Polskiej, organiza-
cjach podziemnych. On mówi: – Panie, co pan robi?! Jak 
oni tu przyjdą, to ryjem was odsuną od jakiejkolwiek 
władzy – on miał takie dosadne powiedzonka – niech 
pan da chociaż parę koszul i parę garniturów, ja panu 
u znajomych w Krakowie zostawię, bo pan wyjdzie stąd 
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goły, bosy! Dobrze wyprorokował. Dwa miesiące póź-
niej, tak jak stałem, wychodziłem z ćwiartkami wódki. 
I rzeczywiście, po ofensywie na Kraków przyjechałem 
do Krakowa i miałem dwie walizki, gdzie były bielizna 
i najważniejsze rzeczy. I ten Edzio Manz zniknął mi 
z oczu. Nie wiem, przypuszczam, że się do Szwajcarii 
dostał, ale to był facet, który w normalnych warunkach 
nie umiał żyć. On funkcjonował tylko w takich właśnie 
nienormalnych warunkach. I takich typów tam było, na 
Podolu, bardzo dużo.

[...] Wówczas głównie można było ratować inteligencję 
żydowską, przy czym większość ich była szalenie za-
straszona. Dlatego że oni – mimo wszystko wyobraźnia 
ludzka jest słaba – oni nie zdawali sobie sprawy przed 
wejściem Niemców, że to się tak skończy. Nie wyobraża-
li sobie. Żydzi mają te dwa jakby klany. To są ci Sefar-
dyści wyrzuceni z Hiszpanii, do dziś dnia mówiący po 
hiszpańsku w domu nawet, i Aszkenazi, którzy mówili 
żargonem. Inteligencja się często asymilowała, ale za-
symilowała się głównie w Niemczech. I dla nich właśnie 
drugą ojczyzną to byli Niemcy. Oni mieli wręcz miłość 
do Niemców, można powiedzieć, słabość w stosunku do 
Niemców. Znając nawet z opisów te wszystkie antyse-
mickie nastawienia hitlerowskie, jednak łudzili się, że 
tu będzie jakiś porządek, jak wejdą Niemcy. Porządek 
się dla nich tak skończył, że dostali się do getta. I stam-
tąd było ich strasznie trudno wyciągać, z getta, bo się 
bali. Jak ktoś przez rok pomieszkał w getcie, czy nawet 
wystarczyło pół roku, stawał się innym człowiekiem. 
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A jeszcze jak getto mieli zamykać, paniczny strach. Więc 
myśmy dla nich wyrabiali dokumenty. Był taki grafik 
z Krakowa, który świetnie przerabiał kenkarty niemiec-
kie. Była cała fabryka kenkart zorganizowana dla Ży-
dów, zwłaszcza tych z inteligencji żydowskiej. Z moich 
przyjaciół Nacht-Samborski, malarz, pochodził z Kra-
kowa, ale mieszkał cały czas za sowieckich czasów jako 
bieżeniec we Lwowie, ten się bardzo szybko zorientował. 
Jego złapali pierwszy raz jakieś dwa albo trzy miesiące 
po wejściu do Lwowa Niemców, złapał go patrol na ulicy, 
który łapał Żydów do jakichś robót. I dostał się z dwu-
dziestką Żydów do staszczenia fortepianu z trzeciego 
piętra na dół, żeby go przewieźć, pewnie do jakiejś willi, 
gdzie jakiś dygnitarz hitlerowski się instalował. Pewnie 
dobry fortepian, Bösendorfer, i tego Bösendorfera mieli 
ściągnąć na dół. Artek był za cwany, żeby dać się w to 
wrobić. Siedział zresztą zaraz po wojnie w Berlinie parę 
lat, więc świetnie mówił po niemiecku. I wiedział, czym 
to pachnie. Znał Niemców dobrze. Tak że z miejsca, jak 
tylko tam weszli i powiedzieli im, co mają robić, on wziął 
któregoś z tych wachmanów na bok, a miał – ponieważ 
to syn kupca – miał tak zwane twarde przy sobie, czy-
li te złote dwudziestodolarówki. Dał mu taką dwudzie-
stodolarówkę złotą. Ten potem, wpędziwszy do środka 
resztę tych Żydów, pozwolił mu zwiać klatką schodową. 
On mówi: – Ledwo zamknąłem bramę, to już usłysza-
łem to, czego się spodziewałem, widząc tych Żydów, 
z których nikt nigdy nie miał nic wspólnego z żadną fi-
zyczną robotą. Spuścili fortepian przez klatkę schodową 
na sam dół. Oczywiście, jak się to skończyło dla nich, 
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to wiadomo. I Artek wobec tego bardzo szybko zwiał, 
do getta nie poszedł, tylko od razu mu się wyrobiło fał-
szywe papiery i do Warszawy. Takich jak on przenosiło 
się do innych miast. Natomiast tych z getta to strasznie 
ciężko było wyciągać dlatego, że oni już się bali chodzić 
po ulicy. Wobec tego wyciągano ich pojedynczo, żeby 
nie byli grupowani, nie można było całych rodzin wy-
syłać. Trzeba było podzielić na […]. Jak było, powiedzmy, 
pięciu w jakiejś rodzinie, to trzeba ich było pięciu po-
dzielić tak, żeby każdy mógł jechać osobno. Mniej zwra-
cali uwagę wtedy, jak byli sami, ale każdego trzeba było 
na dworzec odprowadzać i widziałem, jak z panicznym 
strachem oni szli, wyciągani z getta, tuż przed jego za-
mknięciem, bośmy wiedzieli, że getto będzie zamknię-
te. No, i przychodziły dla nich pieniądze też. Zwłaszcza 
ci mniej zamożni nie mieli z czego żyć, bo zamożni to 
sprzedawali klejnoty, sprzedawali złoto. Jonasz Stern, 
komunista przedwojenny, zjawił się we Lwowie z Berezy 
Kartuskiej. On był w tej grupie z Akademii Krakowskiej. 
Była w Akademii Krakowskiej taka grupa malarzy komu-
nistycznych, to nie byli sympatycy, tak jak, powiedzmy, 
my, tylko byli normalnie w partii, do rozwiązania, oczy-
wiście. I on siedział w Berezie Kartuskiej. Z tej Berezy 
Jonasza Sterna autentycznie uwolniła Armia Czerwona. 
On pochodził z biednej rodziny żydowskiej i nie miał co 
sprzedawać. Dostał się do getta. Wywożono ich z get-
ta do Treblinki. To oni byli, ci biedni Żydzi, ci, którzy 
byli w partii. Oni potrafili jednak w nocy wyłamać deskę 
z wagonu towarowego i wyskakiwali. Jonasz Stern był 
między innymi jednym z tych, którym udało się wywiać 
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z tego transportu. Ale nie na długo. Miał tak typowy 
wygląd, typ może nie tyle semicki, co egzotyczny. Tak 
na Araba bardziej wyglądał niż na Żyda. No i złapali go 
znowu gdzieś i dostał się do tak zwanego Himmelko-
mando, mianowicie zaczęto część Żydów rozstrzeliwać 
pod Lwowem w dawnych piaskarniach, gdzie wybierano 
piasek, gdzie były takie olbrzymie jakby kopalnie tego 
piasku, z 20, 30 kilometrów poza miastem w głąb lasów. 
Tam ich rozstrzeliwano i to Himmelkomando zakopy-
wało ich później. No, ale to było do czasu, gdy na końcu 
przychodziła kolej na Himmelkomando. Jednego dnia 
przychodzi do mnie jakaś taka pół wiejska, a właściwie 
troszkę jakby z przedmieścia kobieta z karteczką od Jo-
nasza Sterna, że jest u niej, żeby mu przynieść ubranie, 
plecak, żywność i mapę, jeżeli gdzieś zdobędę, bo on się 
chce dostać na Węgry, przejść. I co się okazało. Jonasz 
Stern był wycwaniony przez Berezę Kartuską, przez 
więzienie. Posiedział w Polsce, później obserwował te 
rozstrzeliwania na piaskach i on na ułamek sekundy 
przed salwą upadł, tak że nawet skaleczony nie został. 
Na niego poupadały te trupy. I on opowiadał, że cały 
dzień pod tymi trupami leżał. A tu górą chodziła war-
ta niemiecka. Mówi, najgorsze to były muchy, które go 
żarły, bo to krew na niego ciekła. W nocy on się wydo-
stał, ale był goły, bo im wszystkie ubrania zdjęli. Nawet 
slipów nie miał, nic, goły jak go Pan Bóg stworzył. Tak 
się wydostał stamtąd i dostał się przed jakiś pierwszy 
dom, jakiś taki przedmiejski. Tam się położył w kartofli-
sku i zaczekał, jak jakaś wyszła kobieta, zawołał do niej 
i uprosił, żeby zaniosła tę kartkę. Tak trafił na jakiegoś 
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porządnego człowieka. Ona mu wszystko zaniosła tam. 
Ja poszedłem z nią zresztą i Stern się wydostał. Nocami 
przeszedł na Węgry. On żyje dotąd. Był później profe-
sorem Akademii Krakowskiej. Przeżył rozstrzelanie [...].
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Tomasz Soldenhoff, Romek. Opowiadanie filmowe

Romek.  
Opowiadanie 
filmowe
Tomasz Soldenhoff

24 grudnia 198… Sypie śnieg. Zapalają się lampy. Dwa 
masywne krzyże pomnika rzucają cienie na plac.
Jedna z bocznych ulic. Blok, podwórko – pryzma brudne-
go śniegu, parę samochodów. Cicho, tylko gruby dozorca 
rytmicznie szura łopatą.
Naprzeciw bloku, po drugiej stronie podwórka, ruiny 
drewnianej konstrukcji. Kiedyś mogła być mieszkalnym 
barakiem, teraz wolno zasypuje ją śnieg.
Na drugim piętrze bloku – mieszkanie Strzałkowskiej. 
Dwa niewielkie, złączone korytarzem, pokoje.
Większy pokój. Duża szafa z lustrem, okrągły stół, ka-
napa i żelazne łóżko. Na ścianie dwa obrazy: szarża uła-
nów i mazowiecki pejzaż z kapliczką. Na etażerce za szy-
bą – rodzinne fotografie, pozłacana statuetka chłopca ze 
sztandarem, kilka proporczyków, biało-czerwona szarfa.
Meble – stare, podniszczone. Widać kurz. W wazonie na 
stole kilka wyschłych kwiatów.
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Osiemdziesięcioletnia kobieta siedzi nieruchomo przy 
stole, patrzy w szybko ciemniejące okno.
Jej twarz – ślady wieku i udręki. Bruzdy, kilka blizn jak po 
wypadku. Włosy rzadkie, siwe, wydarte nad czołem.
Jedno oko przymknięte. Rysa na szkle okularów, sklejona 
plastrem oprawka.
Ożywia się, gdy nadpływają głosy. Choć nie wie skąd – 
słyszy je wyraźnie. Pierwszy jest męski, rozbawiony. Dru-
gi – wysoki, chłopięcy, poważny:
– Grał pięknie. Wszyscy się dziwili, taki mały...
– Tatusiu, ja mam już trzynaście lat!
Głosy cichną. Ktoś trąca gałąź na choince i zapala 
świeczkę.
Płomień wydobywa z mroku zamgloną fotografię.
Trzyletni chłopiec, w ubranku na wzór munduru pierw-
szej polskiej dywizji pancernej, bawi się z psem. Z tyłu ob-
serwuje ich wysoki, uśmiechnięty mężczyzna.
Znowu słyszy głosy:
– A jakby wybuchło powstanie, to co byś zrobił?
– Jak to co? Poszedłbym się bić!
Chłopiec śmieje się. Nagle płomień zaczyna się chwiać jak 
od przeciągu. Zagarnia psa, chłopca, jego ojca. Trawi fo-
tografię.
[…]

II
Gromadka dzieci idzie szkolnym korytarzem. Zegar na 
ścianie wskazuje trzecią, jest po ostatniej lekcji. Część 
dzieci ma na sobie zimowe płaszczyki i buty. Wolno pod-
chodzą pod drzwi klasy z tabliczką VII C.
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Romek, idący przodem, odwraca się i kładzie palec na 
usta. Bluzę mundurka ma krzywo zapiętą, biały kołnie-
rzyk wybrudzony farbą.
– Ja powiem– mówi do dzieci. – Wy siedźcie cicho!
Puka do drzwi, zza których dobiega muzyka.
– Mozart… – szepcze do siebie. Wsadza głowę w szparę.
– Proszę pani...
Laskowska odwraca się od okna. W ręku trzyma konewkę.
– Znów dyżurny zapomniał o kwiatach – mówi z przy-
ganą, zobaczywszy Romka. Zdziwiona przygląda się na-
stępnym dzieciom nieśmiało wchodzącym za nim do kla-
sy. Ostatni wsuwa się Edek, drugoroczniak. Na ręku ma 
opaskę dyżurnego.
Romek, trochę zmieszany, milczy. Nauczycielka odstawia 
konewkę, ścisza muzykę. Któreś z dzieci trąca łokciem 
Romka. Ten chrząka i wyrzuca z siebie:
– Przyszliśmy w delegacji, w imieniu całej klasy…
Laskowska lekko unosi brwi.
– Co się stało?
– Proszę pani, bo my nie chcemy śpiewać tych piosenek!
– Jakich piosenek?
– Tych, co nas uczy na akademię pani od śpiewu!
Laskowska uśmiecha się, zaskoczona. Po chwili poważ-
nieje.
– Barbórka to bardzo ważne święto, nie wiecie o tym? Te 
pieśni śpiewa się co roku… A może ktoś mi powie, dlacze-
go nie chcecie ich śpiewać?
Do przodu wysuwa się szczupła, ciemnowłosa dziew-
czynka. 
– Bo nie lubimy.

Tomasz Soldenhoff, Romek. Opowiadanie filmowe
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– To jeszcze za mało.
– Muzyka nam się nie podoba… I w ogóle – są głupie, mają 
głupie słowa.
– Dlaczego tak uważasz? A może ktoś ci powiedział?
Milczenie. Chłopak wzrusza ramionami.
– Nikt, ja sam.
– I wy także nie chcecie śpiewać? – nauczycielka zwraca 
się do reszty dzieci.
Odpowiada jej cisza. Kilka głów potakuje w milczeniu 
i tylko Edek, trzymający się z boku, chce coś powiedzieć. 
Laskowska, widząc to, wciska mu w rękę konewkę.
– Edek, jesteś dopiero tydzień, a już zapominasz o obo-
wiązkach. Przynieś wody i podlej tamte, pod ścianą. Tym 
na oknie więcej nie trzeba...
Chłopak wychodzi. Laskowska rozgląda się po twarzach.
– Dobrze, porozmawiam z panią od śpiewu. Ale zamiast 
tamtych piosenek musicie coś przygotować, tylko co?
Milczenie przedłuża się. Po chwili odzywa się Romek.
– A może ja mógłbym zagrać coś… coś z klasyki? Na przy-
kład to, co grałem na konkursie w zeszłym roku?...

Na dziedzińcu przed szkołą dogania go Edek.
– Gdzie lecisz? Do domu? A może chcesz zobaczyć, gdzie 
mieszkam?
– Chopin, a później mój Mazurek – mówi Romek, jakby go 
nie słyszał.
– Co takiego?
– E, nic. – Romek przygląda mu się z uwagą. – Nie masz 
teki? – rzuca, widząc, że dźwiga książki w torbie na zaku-
py. Edek krzywi się, patrząc w bok.
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– Została na starym, we Wronkach…
Chwilę idą w milczeniu. Skręcają w boczną uliczkę. Romek 
rozgląda się ciekawie, widać, że nie szedł jeszcze tędy. Alej-
ka nie jest szeroka, na chodniku leży śnieg, jakby nikt tu 
nie sprzątał, a wzdłuż wąskiego chodnika ciągnie się wy-
soki mur z czerwonej cegły. Romek trąca łokciem kolegę.
– Znasz ten dowcip: co to znaczy MO? 
– Nie…
– Miejskie ochlapusy! –Romek parska śmiechem i kopie 
z uciechy worek. Edek głową wskazuje na czerwony mur.
– Tam jest areszt, wiesz? – Głos ma poważny, dowcip jak-
by go nie obszedł.
– To oni musieli chyba dużo grzeszyć, co? – Na twarzy 
Romka pojawia się kpiący uśmieszek.
– Kto?
– No, ci…
Edek zatrzymuje się tak gwałtownie, że Romek bezwiednie 
idzie jeszcze kilka kroków. Potem odwraca się i uśmiech 
nagle znika mu z twarzy.
– Oni prawo złamali, a nie „grzeszyli”! – Edek ze złością 
uderza dłonią w czoło. – A tu jest praworządne państwo, 
kapujesz?
Patrzą na siebie bez słowa. Romek przełyka ślinę, niedaw-
ny humor prysnął. Przekłada worek do drugiej ręki:
– Ja też mogę złamać prawo?
– Jasne – Edek wybucha śmiechem. – No, wreszcie się 
obudził!
– I wtedy też bym tu siedział?
– Nie bój się, ciebie nie wezmą. Jesteś za mały – patrzy 
na niego z wyższością. Wsadza do ust papierosa, drugim 
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częstuje Romka. Ten odmawia. – Dla takich jak ty są osob-
ne domy. Poprawcze – uśmiecha się pobłażliwie.
Romek z niezbyt szczerym zainteresowaniem schodzi na 
środek ulicy; wyciągając szyję, patrzy ponad murem.
– Ciekawe, jak tam jest...
– Siedzą w celkach – rzeczowo tłumaczy Edek – pojedyn-
czo albo razem. Na oknach są blindy…
– Blindy?
– No takie szybki specjalne, co nie przepuszczają światła.
– To oni po ciemku siedzą?
– Ale, mają światło, elektryczne. Cały czas się pali.
– W nocy też?
Edek nie odpowiada.
– A co jedzą?
– Chleb, zupy, kasze...
Romkowi zaczyna to trochę imponować.
– E, skąd ty to wszystko wiesz? – Uważnie przygląda się 
koledze. Ale Edek milczy, tylko szura butami po śniegu. 
Przypatruje się śladom. Nagle, bez pożegnania, skręca na 
drugą stronę ulicy. Stoi tam kilka zbudowanych po wojnie 
bloków.
Romek zatrzymuje się przy krawężniku.
– Edek, słuchaj – woła – powiesz mi, skąd to wiesz?
Odpowiada ma cienki gwizd i szuranie butów. Edek ze 
spuszczoną głową trałuje śnieg butami.
Romek patrzy jeszcze przez chwilę, a potem rusza dalej. 
Wkrótce dochodzi do skrzyżowania. Mur tutaj kończy się 
żelazną bramą, nad którą sterczy wieżyczka: w środku do-
strzega strażnika. Po drugiej stronie nie ma już bloków, 
a tylko jakieś baraki. „Wygląda na garaże”, myśli Romek, 
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na placu między nimi zauważa ludzi. Kręcą się w kombi-
nezonach przy różowej warszawie… „Różowa, koń by się 
uśmiał”, Romek parska śmiechem. Jeden z mężczyzn od-
wraca się.
– Co się gapisz? – wymachuje ręką. – Tu nie wolno! Zjeż-
dżaj! – i w złości szuka wzrokiem wokół, jakby chciał 
czymś w niego cisnąć.
Romka korci, by pokazać mu język. Wzrusza ramionami 
i przyspiesza kroku. Parę metrów dalej jest ławka, siada 
i oddycha z ulgą: garaży stąd nie widać, zakrył je wysoki 
płot. Po drugiej stronie ulicy zaczynają się teraz kamieni-
ce z cegieł, podobnych do tych w więziennym murze. Róż-
ni ludzie wchodzą tam i wychodzą, część nawet w mundu-
rach, panuje duży ruch.
„Pewnie jakiś ważny urząd”, myśli. Przed bramą naprze-
ciw zatrzymuje się gazik. „Aha, milicja. – Romek przy-
patruje się z rosnącym zainteresowaniem. – Zobaczę, kto 
przyjechał, i pójdę”, postanawia na razie nie opuszczać 
ławki. „Pójdę, jak mi się zrobi zimno”, zmienia zamiar po 
chwili, gdyż znienacka ukazuje się słońce i siedzenie na 
oblodzonej ławce staje się jakby umiej dokuczliwe.
Z gazika tymczasem wyskoczył milicjant. Ziewa i przecią-
ga się, widać znużony jazdą. Za nim pokazuje się młody 
mężczyzna. Przez moment nie może złapać równowagi.
Romek widzi tylko jego plecy, ale zaraz mężczyzna od-
wraca się i wymawia kilka słów, niesłyszalnych. Ktoś ze 
środka samochodu podaje mu czapkę. Cywil chwyta ją 
niezręcznie. Czapka spada na śnieg.
„I tutaj nie sprzątają, cała będzie brudna”, przemy-
ka Romkowi przez myśl. Robi mu się żal niezręcznego 

Tomasz Soldenhoff, Romek. Opowiadanie filmowe
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cywila, któremu teraz milicjant wciska czapkę na oczy, 
śmiejąc się gardłowo. Jednak mężczyzna próbuje mimo 
wszystko poprawić sobie czapkę, a kiedy unosi ręce – 
Romek w ostrym świetle grudniowego słońca spostrzega 
błysk metalu, którym je opasano.
 
– Te, elegant, w takiej brudnej czapce do pana sędziego? 
– woła z udanym oburzeniem drugi milicjant, wysiada-
jąc z auta. Jednym krótkim ruchem strąca czapkę z głowy, 
a potem mocno chwyta więźnia za ramię i prowadzi ku 
drzwiom.
Kiedy wszyscy trzej znikają, a gazik rusza, by wkrótce 
zniknąć za bramą pobliskich garaży, Romek wolno wstaje 
z ławki i przecina jezdnię. Rozgląda się i podnosi czap-
kę, chowa za poły płaszcza. Nagle, jakby smagnięty stra-
chem, puszcza się biegiem. Nie widzi, że z wieżyczki na 
murze naprzeciw obserwuje go uzbrojony strażnik.

Zbliżając się do domu, myśli tylko o jednym: by rozgrzać się 
jak najprędzej. W powrotnej drodze kluczył trochę, jakby 
bał się pościgu, dwa razy nawet całkiem stracił orientację 
i musiał pytać ludzi. Tymczasem zrobiło się prawie ciemno 
i zaczął sypać śnieg. Spieszył się, żeby jak najprędzej opu-
ścić tamtą ponurą dzielnicę, ale teraz – widząc dom – za-
czyna czuć znajome ciepło i nawet zwalnia kroku.

Jest jeszcze inny powód: przed domem, na podwórku, wi-
dać jakiś ruch. Stoi tam odkryty, załadowany wóz ciężaro-
wy. Trzydziestoletni mężczyzna ściąga z platformy krzesła, 
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wieszak, stolik. Spieszy się… Mimo mrozu ma na sobie sta-
rą, samodziałową marynarkę, spod której wystaje sweter.
Pomaga mu młoda kobieta i chłopiec w wieku Romka. 
Z baraku naprzeciw bloku wychodzi Kaniecki, przyłącza 
się do noszenia. Całą tę scenę oświetla tylko jedna lampa 
przed barakiem. Z okien bloku, przez coraz gęstszy śnieg 
i szybko zapadającą ciemność, dociera tu niewiele światła.
Romek chce ominąć wóz, widzi już lampę w pokoju matki, 
ale nagle jakiś ciemny kształt zabiega mu drogę. Czarny, 
okazały wilczur łasi mu się do nóg. Z wozu słychać chło-
pięcy głos: – Reks, wracaj! – i z drugiej, męski: – Nie bój 
się, on nic ci nie zrobi…
Nie wiedzieć kiedy Ramek wypuszcza zza poły czapkę. 
Pies rzuca się na nią i tarmosi. Widząc to, chłopak zeska-
kuje z platformy.
– To twoja? – pyta ze śmiechem, wyrywając ją z zębów 
psa. – Chyba za duża, co?
– Znalazłem ją… na ulicy… – tłumaczy niewyraźnie Ro-
mek.
– I pewnie nie wiesz nawet, że to robociarska? – rzuca 
mężczyzna, mijając ich z tobołem bielizny na plecach. 
Dopiero teraz Romek spostrzega na jego głowie podobną, 
płaską, okrągłą jak naleśnik i zaopatrzoną w daszek.
Zdziwiony tym faktem nie słyszy pytania chłopca.
– Ej – trąca go – jak się nazywasz?
– Romek.
– Mieszkasz tu?
– Tam, na drugim piętrze – dłoń Romka zatacza łuk.
– A ja jestem Leszek. Leszek Mateja – i patrząc na barak, 
pyta: – Proszę pana, da się w tym pomieszkać?

Tomasz Soldenhoff, Romek. Opowiadanie filmowe
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– Sześć lat już siedzimy, a miało być pół roku – odpowiada 
Kaniecki.
– Gdyby nie te szczury, można by się przyzwyczaić – do-
rzuca ze śmiechem żona, stojąc w drzwiach baraku. – 
Chodźcie, zrobiłam herbaty!
Leszek, widząc wahanie na twarzy Romka, wciska mu 
w ręce doniczkę z pelargonią. Pokazuje na barak. Wycią-
ga z rupieci na platformie miskę, wsadza sobie na głowę, 
a potem – uderzając w blachę szczotką – maszeruje za 
Romkiem.
Pies, głośno szczekając, zamyka ten zaimprowizowany 
pochód.

Mieszkanie Strzałkowskich. Większy pokój, należący do 
rodziców. Na ścianie tylko jeden obraz: szarża ułanów. 
Niżej – oprawny w ramki dyplom „za udział w Międzysz-
kolnym Konkursie im. F. Chopina”. Obok, nad nocnym 
stolikiem, fotografia Artura Rubinsteina z dedykacją. Na 
etażerce zdjęcie z wakacji – uśmiechnięci rodzice z ma-
łym Romkiem, w łódce, na brzegu jeziora.
W oczy rzuca się długa półka z nutami i książkami. Nuty 
leżą także na stole, obok wazonu pełnego ciemnokrwi-
stych róż i na pianinie, przy którym matka gra – nucąc 
i kołysząc się lekko – kompozycję Schumanna.
Romek – przy stole – czyta półgłosem:
– Rzekł Bóg: „Cóżeś uczynił? Krew brata twego głośno 
woła ku mnie z ziemi! Bądź więc przeklęty”.
Podnosi głowę.
– Czy wszyscy ludzie są braćmi?
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– Tak, synku – mówi matka, nie przerywając gry. Nuci 
coraz głośniej.
– A co to znaczy?
Strzałkowska odrywa ręce od klawiatury. Wstaje, całuje 
syna we włosy.
– To znaczy, że mają się kochać jak bracia.
Romek, niezbyt przekonany, odkłada Biblię. Z półki wy-
biera jeden z tomów Trylogii…
– May be, you’ll play for me now? – napotyka wyczekujący 
wzrok matki. Chrząka.
– But... I would like to read a bit...
– You will read later, okay?
Kiwa głową. Wertuje stos nut. Siada przy czarnym bech-
steinie. Matka z uśmiechem przygląda się jego grze.
– Kiedy miałeś pięć lat – mówi – graliśmy na cztery ręce 
Młyn nad ruczajem. I Bacha! – Muzyka i wspomnienia roz-
rzewniają ją. – Ja już wirtuozem nie będę, ale ty... Ty masz 
wielki talent. Nie możesz go zmarnować!
– Mamo, na konkursie byłam dopiero szósty!
– Ale tobie najgłośniej bili brawo… Profesor Jaczewski 
z konserwatorium, który był w jury, powiedział mi, że 
chciałby mieć w klasie takiego ucznia. Jeśli będziesz dużo 
ćwiczył, w tym roku jesienią…
Przerywa. Romek jej nie słyszy, pochłonięty grą.

Szkolna aula. Ta sama muzyka – brzmi teraz głośniej.
Romek w eleganckim, czarnym fraczku, siedzi przy forte-
pianie. Nad jego głową biało-czerwony transparent i wy-
cięta z kartonu podobizna górnika. Obok styropianowe 

Tomasz Soldenhoff, Romek. Opowiadanie filmowe
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hasło: GÓRNICTWO GŁÓWNYM ORĘŻEM REALIZACJI 
PIĘCIOLETNIEGO PLANU.
Przed instrumentem stoi Leszek Mateja. Recytuje frag-
menty noweli Morcinka. Wzrok utkwił w suficie.
W drugim rzędzie Laskowska pochyla się ku matce:
– Romek uratował honor klasy. Bo oni naprawdę nie chcie-
li śpiewać!
Strzałkowska pytającym ruchem głowy wskazuje na gru-
bego dyrektora. Przez twarz Laskowskiej przebiega lekce-
ważący uśmiech.
„Żal im było koni, bo z czasem wszystkie ślepły, a wywie-
zione na powierzchnię dogorywały na łaskawym chlebie 
– w głosie Leszka brzmi nuta autentycznego żalu. – Lecz 
w ich towarzystwie czuli się innymi ludźmi. Nie wyrzekali 
na swą ciężką dolę. Zdawało się każdemu, że to istoty tak 
samo cierpiące jak oni sami…”.
Dyrektor wierci się niespokojnie, raz po raz zerka na in-
spektora. Ale przedstawiciel Wydziału Oświaty zdaje się 
nie zwracać na to uwagi. Z nieprzeniknionym wyrazem 
twarzy słucha recytacji.
„Łysek stał się takim samym przyjacielem – brnie Leszek, 
z trudem przełykając ślinę. – Dzieli wraz z nimi wspól-
ną niedolę. Co więcej – jemu gorzej się wiedzie, bo stale 
przebywa w kopalni, skazany na ciemność aż do śmierci. 
Po kilku latach tak samo straci wzrok jak wszyscy jego po-
przednicy”.
Publiczność słucha w napięciu. Część rodziców uśmiecha 
się dyskretnie. Dyrektor zdradza rosnące zdenerwowanie. 
Leszek zawodzi: 



57

„Kiedy wszyscy ludzi wyjadą na powierzchnię, on stoi 
w zestokrotnionej nocy i przypomina sobie widziane kie-
dyś słońce i łąki. Wtedy może jego serce ściska się z bólu. 
Bo chyba taki Łysek ma serce?… Pewnie, że ma. Musi mieć! 
On przecież ma takie serce jak człowiek”.
Zapada cisza. Leszek oddycha ciężko, bliski łez. Szasta 
nogami i zbiega z estrady. Romek, nie zrażony brakiem 
aplauzu, wolno unosi się znad klawiatury. Niedbałym, 
jakby wyćwiczonym gestem składa nuty, opiera się o for-
tepian i – kłania się. Teraz odzywają się nieśmiałe oklaski.
Szybko jednak nabierają mocy. Mateja, stojąc pod drzwia-
mi, klaszcze demonstracyjnie głośno. Kręci głową:
– I nic o aktualnym wydobyciu węgla…?
Kaniecki wybucha śmiechem. Dyrektor odwraca się, roz-
gląda. Poprzez szuranie krzeseł mówi do Laskowskiej:
– Tym razem już wam się nie upiecze!

Korytarz. Pod oknem stoi Edek. Dyrektor mija go, prowa-
dząc inspektora.
– Chodź ze mną – rzuca. Idą szybko, zostawiając za sobą 
szum auli, gdzie Romek gra na bis Trzy świnki, wywołując 
aplauz. 
W kilka minut później. Romek po raz ostatni kłania się. 
Poprawia małą muszkę. Wpada w objęcia matki.
Dzwonek na lekcję. Chłopak wyrywa się.
– Muszę się przebrać. Mam polaka. A potem konkurs 
o Związku Radzieckim. Będą nas maglować.
– Maglować? Jak ty, Romuś, mówisz? 
Ale Romek znika już za kotarą.

Tomasz Soldenhoff, Romek. Opowiadanie filmowe
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III

Luty 1956. Mieszkanie Strzałkowskich. Romek otwiera 
drzwi, odświętnie ubrany. Jego twarz rozpromienia się.
– Mamo, przyjechała Ela!
W korytarzu Ela Stefańska zdejmuje ośnieżony płaszcz. 
Wręcza chłopcu bukiet tulipanów i prezent.
– Życzę ci – mówi – żebyś był sławny jak Rubinstein!
– Już lepiej jak Paderewski – odpowiada Romek. – To mój 
wielki faworyt.
– Paderewski? To już nie Rubinstein?
Ela wita się z gośćmi. W pokoju Romka ojciec przybija do 
ściany obrazek. Jest wysoki, szpakowaty, trochę starszy 
od żony. Nosi ciemny garnitur i koszulę z jedwabnym kra-
watem, w typie przedwojennej elegancji.
Leszek trzyma gwoździe. Przy stole – trochę nachmurzo-
ny Edek. Nie wstając, podaje rękę dziewczynie.
– To Edek – przedstawia Romek, słysząc jego niewyraźne 
mruknięcie. – Najsilniejszy w klasie. Ale ja też będę taki 
silny jak on. Patrz, dostałem od taty – śmieje się, dźwiga-
jąc hantle. Szybko siada zmęczony. Za to Edek podrzuca je 
z łatwością.
– Raz, dwa, trzy… – liczy Leszek. Na koniec woła: – Pięt-
naście!
– Szesnaście! Źle liczyłeś! A rano zawsze wyciągam dwa-
dzieścia.
– Zapowiadającą się kłótnię przerywa Strzałkowska, 
wchodząc z talerzem ciasta. Za nią Matejowa. Kończą za-
czętą widać w kuchni rozmowę:
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– Bo widzi pani – tłumaczy matka – ja nie jestem uprze-
dzona do rzeczywistości. Jestem muzykiem, a muzyka jest 
neutralna, międzynarodowa…
Matejowa milczy. Wszyscy siadają do imieninowego 
stołu.
Szkoła, pokój nauczycielski. Duży stół, nie odświętny, na-
kryty ceratą. Na nim kilka popielniczek i szklanek, numer 
„Trybuny Ludu”. Pełno dymu.
– Pozostaje pytanie… 
Starszy nauczyciel, sekretarz partii w szkole, za-
wiesza głos. Ktoś otwiera drzwi. Wszyscy ze zdzi-
wieniem przyglądają się Laskowskiej.
– To doprawdy niepojęte – unosi się dyrektor. – Dlaczego 
się spóźniacie? Czy nie
obchodzi was, o czym tu mówimy?
Laskowska wykonuje krótki, jakby przepraszający gest. 
Ale usta ma dalej zacięte. Dyrektor w milczeniu daje znak 
mówcy.
– Zostaje pytanie – ciągnie sekretarz – co mianowicie 
chciała udowodnić towarzyszka Laskowska? Dlaczego 
wybrała ten obraz z zamierzchłej przeszłości, gdy węgiel 
przesycony był łzami, krwią i potem śląskiego ludu? Czemu 
zostawiła go bez słowa komentarza? Sam autor przecież 
podkreśla, że opowieść o skazanym na śmierć koniu oparł 
na modelu konia z angielskiej kopalni – sekretarz akcentuje 
dwa ostatnie słowa. – Czyżby towarzyszka chciała wmówić 
nam, rodzicom i dzieciom, że i dziś w polskich kopalniach 
pracują konie, a ich los nie różni się od losu górników?
Pytanie zawisa powietrzu. Dyrektor rozgląda się po obec-
nych.

Tomasz Soldenhoff, Romek. Opowiadanie filmowe
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– Proszę, otwieram dyskusję… Kto chce zabrać głos? 
Mija kilkanaście sekund. Nikt się nie zgłasza.
– To może ja… – zaczyna dyrektor. – I przejdę od razu do 
wniosków. Proponuję, aby towarzyszka Laskowska sama 
naprawiła swój błąd…
Przysypany śniegiem peron dworca kolejowego, ten sam 
wieczór. Romek niesie torbę Eli, dziewczyna próbuje prze-
krzyczeć wiatr:
– Ten Edek to może i silny, ale do grzecznych nie należy.
– Jego tata jest milicjantem, a brat chyba szoferem w ko-
mendzie. Edka przenieśli do naszej szkoły, żeby miał bli-
żej do domu. Tak słyszałem.– Dobrze mieć ojca w milicji. 
Taki wszystko może!
Romek kręci głową.
– Ale niby czemu?
– Mówię ci… – Dalsze słowa zagłusza wiatr. Słychać gwizd 
konduktora. Ela, stojąc na stopniu wagonu, całuje Romka. 
Ten szybko zatrzaskuje drzwi. Pociąg rusza.
Romek długo patrzy w ciemność. Śnieg zasypuje mu oczy, 
wiatr targa szalikiem. Gdy pociąg całkiem ginie z oczu, 
smutnieje. Poprawia szalik, przeskakuje tory dzielące od 
placu przed dworcem. Dogania autobus, który właśnie od-
jeżdża z przystanku.
W uszach dźwięczą mu słowa Elżbiety: „Jak przyjedziesz 
w lipcu, pokażę ci Wawel i popłyniemy Wisłą…”.

W tydzień później w klasie Romka odbywa się pokazowa 
lekcja. Pod tablicą i oknem siedzą rzędem nauczyciele, 
uczniowie – w ławkach. Dyrektor rytmicznie kiwa nogą, 
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w miarę jak Laskowska, usiłując zachować chłód, czyta 
wolno tekst, niczym wyuczoną lekcję:
– Utwór opowiada o pracy w kopalni przed pół wiekiem. 
Przestarzała kopalnia z niskimi pochylniami, z końmi cią-
gnącymi ciasnym, dusznym korytarzem ciężkie wagony 
załadowane węglem, z „narzędziami” w rodzaju sękate-
go drąga, w niczym nie przypomina nowoczesnych ko-
palń, gdzie wagoniki Łyska zastąpiono szybkimi taśmami 
transportowymi...

Marzec. Fabryka wagonów. 
Mateja brudny, w zaplamionym kombinezonie, dopada 
kierownika. Wciska mu do ręki papier.
– Co mi dajesz? – obrusza się. – Zwariowałeś?
– Masz – krzyczy Mateja. – Oddaję ci nową kartę pracy. 
Obliczyłem, że po podwyżce zarobię połowę mniej… Jak-
bym w łeb dostał!
Zostawia zdumionego kierownika z podartą kartą w ręku. 
Chwyta nóż i próbuje wspiąć się na słup radiowęzła.
– Co robisz? Złaź! Złaź natychmiast! – wrzeszczą z dołu.
– Kto tu dostał w łeb? – woła Mateja. – Nie bumelant, 
nie kułak, ale my – robotnicy! Przetnę druty szczekacz-
ce!
Dwaj robotnicy dopadają go, ściągają w dół. Szamoczą się.
Kierownik składa starannie strzępy, kręcąc głową. Wy-
chodzi z hali. Idzie w stronę biurowca.
Nagle rozlega się syrena. Przeraźliwy głos niesie się nad 
zakładem. Kierownik zawraca, biegnie do hali. W bramie 
słyszy chrobot głośnika.

Tomasz Soldenhoff, Romek. Opowiadanie filmowe
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– Uwaga, nadajemy komunikat specjalny – mówi ktoś 
podniesionym głosem. – Z głębokim żalem zawiada-
miamy, że dziś, w czasie wizyty w Moskwie zmarł nagle 
pierwszy sekretarz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotni-
czej, towarzysz Bolesław Bierut.
W głośniku – trzaski, włączają się inne głosy, słychać ko-
biecy płacz – i zapada cisza. Kierownik napotyka wzrok 
Matei, który wciąż stoi pośrodku hali, między dwoma ro-
botnikami, zdumiony, z opuszczonym nożem.
Wolno zgniata strzępy i rzuca do kosza.

Kwiecień. Pokój Romka. Chłopiec leży w łóżku, szczelnie 
przykryty kołdrą. Obok – na stoliku – szklanka z wodą, 
lekarstwa, wokół, także na pościeli i dywanie, książki, 
kartki papieru, nuty. Kaszle gwałtownie, po czym przy-
bliża do oczu duża widokówkę.
„Przesyłam ci Pomnik Grunwaldzki – czyta cichym, sennym 
głosem. – Czy wiesz, kto go ufundował? Jak będziesz tu la-
tem, pójdziemy go obejrzeć. Ciocia powiedziała, że kiedy go 
odsłaniali, padał deszcz i była patriotyczna demonstracja”.
Wypuszcza z rąk widokówkę. Pomnik zaczyna krążyć, 
rozlewa się w zamazane plamy. Przed oczami wirują mu 
czerwone płatki. Słyszy jeszcze znajomy głos: „Kupiłam 
sześć humoresek z tym twoim ulubionym Menuetem 
C-dur… Kiedy gram go, myślę o tobie, zupełnie tak, jak-
bym go grała z tobą…”.
Oddycha ciężko. Przewraca się na bok, zasypia.

Letni, upalny dzień. Romek ubrany w biały mundurek, stoi 
na pokładzie parostatku. Dmie lekki wiatr. Oparty o barierkę 
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przygląda się smudze piany za rufą. Na pokładzie kręcą się 
podróżni, wszyscy w podobnych, białych strojach, kobiety 
z parasolkami, niektóre trzymają wachlarze. Ubiory stare, 
przedwojenne, ale Romek przygląda się im bez zdziwienia.
Nagle starszy, otyły człowiek zrywa się z leżaka, wskazu-
je na brzeg. Między drzewami, na wzgórzu, widać biało-
-czerwony dom.
– Tam mieszka Paderewski!
Okrzyk elektryzuje podróżnych. Skupiają się przy barier-
ce. Dziewczyna z twarzą podobną do Eli woła:
– Mamo, widzę chorągiew!
Podróżni podnoszą lornetki. Grubas cieszy się jak dziecko.
– Ona ma rację! Tam jest sztandar, nasz sztandar z białym 
orłem!
Słowa, gesty stają się podniosłe. Jakaś kobieta płacze.
– Przynajmniej jest jedno takie miejsce na świecie, gdzie 
sztandar Polski swobodnie powiewa…
Ludzie klaszczą w uniesieniu. Wsadzają grubasa na ra-
miona, obnoszą go po pokładzie. Grubas wyciąga skądś 
biało-czerwoną chorągiew, porusza nią rytmicznie. Po-
chód przemierza pokład i znika w drzwiach prowadzących 
do kabin. Romek zostaje na pokładzie. Widzi twarz matki: 
starą i pobrużdżoną, w okolu rzadkich, siwych włosów. 
Słyszy jej głos:
– Romeczku, gdybyś kiedykolwiek widział na ulicy sztan-
dar, który by może nawet leżał i deptano by go, to pamię-
taj, że tobie nie wolno, nie wolno, nie wolno…
Głos huczy, przetacza się echem. Romek budzi się z twa-
rzą mokrą od potu. Z trudem mruga powiekami, dostrzega 
portret matki na ścianie. Z obrazu uśmiecha się do niego 

Tomasz Soldenhoff, Romek. Opowiadanie filmowe
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młoda, urodziwa kobieta. Chłopiec uspokaja się, wzdycha, 
odwraca się na drugi bok. 
Jest na pustej ulicy, z dala nadciąga gwar tłumu. Chce 
biec w tamtą stronę, robi parę kroków, lecz potyka się 
o leżący sztandar. Chce się podnieść, uwolnić. Nie może 
ruszyć nogą. Słyszy natarczywy głos: „Pamiętaj, jakbyś 
widział...”. Szarpie się, wyrywa, w końcu wstaje.
Teraz chce sięgnąć po sztandar. Ale zamiast niego widzi 
kij od szczotki… Z krzykiem budzi się, spocony, zaplątany 
w pościel.
W drzwiach stoi matka z torbą pełną zakupów.
– Spałem – szepce Romek – ale tak mi się strasznie śniło!

W kilka dni potem. Romek w piżamie, boso, siada przy 
pianinie. Otwiera książkę w miejscu, gdzie jest fotografia 
kilkunastoletniego Paderewskiego. Stawia ją na pulpicie, 
a potem, nie spuszczając wzroku z fotografii, naśladuje 
sposób siedzenia chłopca, sylwetkę, ułożenie rąk na kla-
wiaturze. Bezgłośnie przebiega palcami po klawiszach. 
Wstaje, bierze ołówek i idzie ku drzwiom. Przywiera pal-
cami do framugi i ponad głową zaznacza ołówkiem ślad 
na krawędzi.
Odwraca się i zadowolony przygląda się najwyższej kresce.

Szkoła. Lekcja wychowawcza. Romek stoi przed tablicą, za 
jego plecami – portret Paderewskiego. Na twarzy chłop-
ca, zwróconej do klasy, widać bladość, ślady wyczerpania. 
Głos drży mu trochę, gdy mówi – na tle cichej muzyki 
z adaptera.
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– Gdy Polska odzyskała niepodległość, został premierem 
i ministrem spraw zagranicznych. Po zajęciu Polski przez 
Hitlera stanął na czele rządu emigracyjnego. Po śmierci 
odznaczony krzyżem Virtuti Militari, spoczął na cmenta-
rzu zasłużonych w Arlington…
W jednej z tylnych ławek Edek rysuje karykaturę pianisty. 
Olbrzymia postać z rozwianymi włosami galopuje na for-
tepianie jak na koniu. Zamiast nóg ma kopyta, na głowie 
diabelskie rogi. Edek puszcza wodze fantazji. Pojawiają 
się wymyślne szczegóły: ogon, pancerz Krzyżaka, kopia, 
sztandar, trupy… Edek, chichocząc, trąca kolegę w ławce, 
pokazuje mu rysunek. Ten odwraca głowę. 
– Paderewski był wielkim działaczem, gorącym patriotą, 
mężem stanu – ciągnie Romek. – Miał więc prawo powie-
dzieć: „Poświęciłem całe życie dla mojej ojczyzny. Służy-
łem jej z całego serca, ze wszystkich sił. To ona zawezwała 
mnie do służby”.
Przerywa mu dzwonek. Bierze zeszyt i wraca na miejsce.
– Dziękuję. Bardzo dobrze – mówi Laskowska i stawia sto-
pień w dzienniku. Potem zwraca się do klasy. – Macie ja-
kieś pytania?
– Kto to jest „mąż stanu”? Bo ja nie rozumiem – odzywa 
się dziewczynka z pierwszej ławki. Laskowska podaje jej 
słownik. Ta czyta:
– Mąż stanu – wybitny polityk, dyplomata.
– Czy oprócz Paderewskiego – pyta głośno nauczycielka 
– znacie jakichś mężów stanu? Milczenie. Z tyłu podnosi 
się ręka. Wstaje Edek.
– Na przykład Józef Stalin, marszałek Rokossowski... 
Laskowska rzuca okiem na zegarek. Z holu dobiega gwar.

Tomasz Soldenhoff, Romek. Opowiadanie filmowe
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– Wrócimy do tego na następnej lekcji – mówi szybko, 
składa dziennik i wychodzi. Mijając ławkę Romka, Edek 
syczy mu w ucho:
– Maminsynek, jeszcze pożałujesz!
Trzaska drzwiami za sobą. Romek trze czoło zdumiony.

Po lekcjach. Pusty korytarz. Słychać wołanie:
– Pani Laskowska!
Nauczycielka staje, zawraca. Woźny biegnie do niej. Wy-
powiada kilka słów.

Gabinet dyrektora. Laskowska siedzi w płaszczu przed biur-
kiem. Dyrektor usiłuje zachować obojętny wyraz twarzy.
– Koledzy skarżą się, że głośna muzyka nie pozwalała im 
dziś prowadzić lekcji. Czy mogę wiedzieć, co działo się 
w pani klasie?
Laskowska wzrusza ramionami. Mówi spokojnym głosem:
– W szóstej „ce” była lekcja wychowawcza. Dla ilustracji 
posłużyliśmy się muzyką…
– Dla ilustracji? – przerywa jej. – Rozumiem… Ale czy ten 
temat nie był trochę za trudny?
Laskowska nie odpowiada.
– Koleżanko! – widząc to, naciera dyrektor. – Pani dosko-
nale wie, że tego nie ma w programie. W dodatku ucznio-
wie skarżą się, że nie zrozumieli wielu słów!
– Uczniowie? skarżą się?
– Tak, właśnie tak… – dyrektor szuka czegoś w papierach. 
Czyta: – O, proszę, na przykład: „mąż stanu”, „alianc-
kie”…
Laskowska dotyka ręką czoła.
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– Mam wrażenie, że im to wytłumaczyłam. Zresztą chcę 
ten temat skończyć na następnej lekcji…
– „Mam wrażenie”! – dyrektor unosi się w fotelu. – Ko-
leżanko Laskowska, za kogo mnie pani bierze? I czy to ja 
muszę pani wyjaśniać, kim był Paderewski? 
Urywa, krąży nerwowo po gabinecie.
– Moim obowiązkiem jest wytłumaczyć pani… Kogo wła-
ściwie stawia pani za wzór dzisiejszej młodzieży? Czy 
pani nic nie wie o jego nieufnym, ba, wręcz wrogim sto-
sunku do rewolucji październikowej? O tym, że otwarcie 
krytykował federalizm Kraju Rad? To Paderewski przecież 
w 1940 roku powiedział o Związku Radzieckim…
Znów urywa, zapala papierosa. Zaciąga się dymem.
– …No a weźmy jego amerykanizm, bezkrytyczne, pro-
amerykańskie nastawienie! Jego kontakty z milionerami, 
idealizowanie prezydentów USA! I o tym także nic pani 
nie wiadomo?
Laskowska milczy, wzrok utkwiła w dywanie, na którym 
wypisano: 10 LAT PRL. Dyrektor pochyla się nad biur-
kiem:
– Paderewski był w prostej linii dziedzicem poglądów 
swojej kasty – niemal skanduje słowa. – Nie miał powo-
dów utożsamiać się z interesem klasowym mas. Nie wy-
kraczał wzrokiem poza horyzont starych systemów. Nie 
pojmował wielkiej roli masowych ruchów społeczno-re-
wolucyjnych… W Stanach Zjednoczonych widział bastion 
demokracji i dobrobytu. Znana jest jego wrogość do ko-
munizmu i socjalizmu…
Laskowska podnosi głowę.

Tomasz Soldenhoff, Romek. Opowiadanie filmowe
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– Panie dyrektorze! On był przede wszystkim wrażliwym 
człowiekiem. Genialnym, niezależnym artystą… 
Dyrektor z szyderczym uśmiechem:
– I to naprawdę wszystko, co chce mi pani powiedzieć?
Laskowska opuszcza głowę. Mówi cicho:
– Jeszcze to: zamierzam dokończyć tę lekcję.
– No więc proszę przyjąć do wiadomości, że ja pani za-
braniam – wybucha dyrektor. – I nie chcę już nic więcej 
słyszeć na ten temat! 
Siada ciężko za biurkiem. Wbija wzrok w nauczycielkę. Ta 
zrywa się i bez słowa wypada z gabinetu. Dyrektor krzyczy 
za nią: 
– Laskowska, ostrzegam was po raz ostatni!
Kroki milkną. Laskowska nie wraca. Wściekły mruczy pod 
nosem, kręcąc głową:
– Zgniły liberał! – Spogląda na drzwi. – A ta nie lepsza!
Stuka palcami w blat, gapi się w papiery. Raptem, jakby 
w przypływie myśli, podnosi słuchawkę, wykręca numer.

Przez wybite okno wpada jaskółka, szybuje do gniazda 
nad chórem.
Niżej, na balustradzie chóru, stoją rzędem koszyki ze 
święconką. Próba. Grają organy. Chór dzieci intonuje:

Alleluja, przezwyciężył Jezus czarta, co nas więził
w tej haniebnej niewoli.
Alleluja, triumfuje prawda, a fałsz ustępuje
z ziemi oswobodzonej.
Alleluja, złość zgromiona, a niewinność wyniesiona,
odzyskała swe prawa.
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Alleluja, i my wiemy, iż ze swych grobów powstaniemy,
jak nasz powstał Zbawiciel.

Ciemna klatka schodowa. Trzech mężczyzn dzwoni do 
drzwi. Gdy otwierają się, wpadają na korytarz. Jeden zo-
staje przy drzwiach, a dwaj przeszukują mieszkanie.
W szufladzie jeden z nich znajduje książeczkę do nabożeń-
stwa i medalion z Matką Boską. Odwraca się i pyta ostro:
– Która z was Laskowska?
Matka i córka spoglądają po sobie, córka wysuwa się do 
przodu.
– Wy uczycie w szkole?
Potwierdza skinięciem.
– To niech ci teraz twoje modlitwy pomogą! – krzyczy 
i rzuca się na kobietę. We trzech przewracają ją na łóżko, 
przytrzymują ręce.
– Otwórz mordę!
Gdy odmawia, otwierają ją siłą. Ten, który znalazł meda-
lik, spuszcza go razem z łańcuszkiem w głąb gardła. Jęki 
przechodzą w charkot. Słychać rozpaczliwy krzyk matki. 
Nocna lampa spada na podłogę. Nagle gaśnie żarówka. 
Mężczyźni wyciągają Laskowską na korytarz, bezwładną 
wloką po schodach do stojącego przed domem samochodu.

Na chórze kościelnym Romek śpiewa czystym, wysokim 
głosem:

Otrzyjcie już łzy płaczące, żale z serca wyzujcie,
wszyscy w Chrystusa wierzący weselcie się, radujcie.
Darmo kamień ciężki, wielki, na grób wtłoczyli.

Tomasz Soldenhoff, Romek. Opowiadanie filmowe
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Darmo dla pewności wszelkiej zbrojnej straży użyli.
Na nic straż, pieczęć i skała nad grobem Pana się 
zdała,
Alleluja!

Muzyka milknie. Organista odwraca się zadowolony:
– Bardzo dobrze. Dziękuje. Tylko samo „Alleluja” proszę 
głośniej, radośniej. Bo przecież cieszymy się, że Chrystus 
nam zmartwychwstał… Romek, zapamiętasz?
Romek kiwa głową. Organista zbiera nuty. Tłocząc się 
i przepychając, dzieci z głośnym tupotem zbiegają po wą-
skich, skrzypiących schodach.
Na dole Romek unosi chustkę, jakby sprawdzał zawartość 
koszyka. Przez chwilę obserwuje latające pod sufitem ja-
skółki, a potem wybiega na zalany wiosennym słońcem plac.

Pokój w biurze Zakładów im. Józefa Stalina. Na ścianie 
portret patrona. Sekretarz POP przegląda papiery na stole.
– Mamy informację – mówi, nie podnosząc głowy – że 
na waszym wydziale działają ludzie, którzy chcą wbić klin 
między dyrekcję, związki a klasę robotniczą…
Patrzy pytająco na Mateję, siedzącego na krześle przed 
stołem. Ten odpowiada z obojętnym wyrazem twarzy:
– O niczym takim nie słyszałem.
– Nie słyszeliście? – w głosie sekretarza brzmi irytacja. – 
A toście widzieli? – Pokazuje ulotkę. 
– My dobrze wiemy, kto prowokuje – odzywa się młoda 
kobieta wkrawacie ZMP. – A wam, Mateja, radzimy za-
przestać, bo tylko na tym ucierpicie.
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– Mówiłem tylko, że zarobki spadają, a ceny rosną. O tym 
wszyscy wiedzą – Mateja twardo cedzi słowa.
Sekretarz czyta z drwiącym uśmiechem:
– „I że wyłącznie żelazo tanieje, po to, by nas skuć łań-
cuchami, a łopatami przyklepać…”. Poznajecie te słowa? 
Mateja milczy.
– A może nic takiego nie mówiliście?
Splata ręce i zaciska pod stołem.
– Aha, mamy tu wasz wniosek racjonalizatorski – rzuca 
jak gdyby nigdy nic kobieta. – Znacie opinię dyrektora? 
– I zaraz odpowiada – Jest negatywna… Wiecie dlacze-
go?
Mateja zniecierpliwiony:
– Bo żeby go wdrożyć, trzeba by zabrać pracę trzem przo-
downikom! Wszyscy wiedzą, że ci trzej przodownicy w pół 
roku wyrabiają czteroletni plan… Taki plan to fikcja! I po 
co to jest tak ustawione? Dla propagandy!
Przedstawiciel dyrekcji, trzecia osoba za stołem, z pół-
uśmiechem bawi się sznurkami teczki. Pozostali także 
unikają wzroku Matei. Kobieta szepcze coś na ucho sekre-
tarzowi, który po chwili chrząka i odzywa się poufałym 
tonem:
– Słuchajcie, Mateja. Jesteście młodzi, krytyczni… Mo-
glibyście właściwie spożytkować swój zapał. Zresz-
tą widzicie sami, co się dzieje: dużo się zmienia, coraz 
więcej jest krytyki… I coraz częściej jest przyjmowa-
na… Właśnie dlatego wrogowie to wykorzystują, ją-
trzą, robią ferment, chcą wprowadzić rozłam, rozsze-
rzyć niektóre słuszne postulaty i zamienić w atak na 
system… Wy, Mateja, gdybyście chcieli to zrozumieć, 

Tomasz Soldenhoff, Romek. Opowiadanie filmowe
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pomoglibyście nam i sobie. Prawda, towarzyszko? 
Kobieta w krawacie przytakuje. Członek dyrekcji uśmie-
cha się kpiąco. Sekretarz wkłada wniosek z powrotem do 
teczki.
– Namyślcie się… a na razie…
Ostentacyjnie wiąże sznurki.

Dźwięki gamy płynnie wznoszą się i opadają, ale Romek 
przerywa ją niezadowolony. Zdaje się myśleć o czymś in-
nym niż o otwartych, czekających na pianinie nutach. 
Z roztargnieniem odwraca głowę, patrzy w okno, wzrok 
umyka mu w przestrzeń. Niemal bezchmurne, jasne niebo 
zapowiada pogodny wieczór, ciepły wiatr lekko porusza 
zasłoną; jest początek czerwca.
Nagle znajomy głos woła go po imieniu. Romek mocniej 
uderza w klawisze, ale tamten, za oknem, też jest uparty.
– Romek, przecież wiem, że jesteś!
Odrywa ręce, staje w oknie. Rozpędzone palce bębnią po 
parapecie. Na dole Leszek z piłką i wędką, patrzy wycze-
kująco.
– Chodź, idziemy nad rzekę!

Stojąc na brzegu, przygląda się ruchliwym, krwawym bla-
skom, rzucanym na wodę przez zachodzące słońce… Czy 
tak wygląda rozlana krew? Kusi go, by skoczyć i rozbić 
sobą połyskliwą czerwień.
Ciska na wodę patyki, prąd porywa je szybko. Naraz wi-
dok płynącej rzeki, ginących w oddali patyków, wywołuje 
w nim poczucie winy, że za łatwo uległ pokusie. Stoi tu bez-
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czynnie i marnuje czas, gdy tam… Jesienią ma stanąć do 
konkursu, a nawet nie przeczytał nut… Co powie matka?
Rozbierając się, znajduje w myślach usprawiedliwienie: 
przecież niemal całe wakacje przesiedzi w domu przy pia-
ninie! Inni będą mieli dwa miesiące wolności, a jemu zo-
stają tylko nuty i czarny bechstein, no i ta kilkudniowa 
wycieczka do Krakowa…
Słyszy za sobą uderzenia łopatki, to Leszek kopie ziemię, 
szukając dżdżownic. Kilkanaście metrów dalej Mate-
ja z Kanieckim stoją nieruchomo, zaopatrzeni w drżący 
spławik.
– Odrzucili mój wniosek… – Nagle odzywa się Mateja, 
głos ma ponury. Kaniecki jakby tylko na to czekał.
– Ach, żeby tylko tobie! – mówi prędko, niemal krzycząc, 
jak smagnięty biczem. – Od nas z wydziału też zgłaszali… 
Ale po co tym na górze, żeby ktoś myślał? A jak okaże się 
mądrzejszy?
– Ciszej, wszystkie popłoszysz – Mateja uspokaja go ru-
chem dłoni. – Tu nie ma co krzyczeć. Trzeba pomyśleć, 
co zmienić.
Chłód wody rozprasza wątpliwości. Romek kładzie się na 
plecach, pozwala, by unosił go prąd. Stado rybitw nadcią-
ga od strony sztucznego jeziora. Patrzy na ich powolny, 
coraz niższy lot, a potem odwraca się i zaczyna oddalać 
od brzegu.
– Kto ma bronić człowieka? – Kaniecki mocno wspiera 
się o ziemię. – W Radzie załatwiają tylko swoje interesy. 
Zwykły człowiek tam pójdzie, to stoi jak przed dyrekto-
rem. Przytupuje z nogi na nogę, miętosi beret… A oni pa-

Tomasz Soldenhoff, Romek. Opowiadanie filmowe
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trzą na niego jak na wroga… A podobno człowiek w socja-
lizmie to największe dobro.

Czuje szorstki grunt pod stopami, wychodzi na piasek. Ła-
cha jest niewielka, znajduje suche miejsce, rozciąga się na 
piasku. Po drugiej stronie rzeki Leszek wciąż zawzięcie kopie 
ziemię. Wydaje się, że nawet nie zauważył jego zniknięcia.

– Tak tylko trąbią w gazetach – śmieje się Mateja. Naraz 
poważnieje. – Po prostu trzeba zmienić Radę.
– Zmienić Radę? – wybucha Kaniecki. – A bo to twoja 
Rada? Wybierałeś ją? Myśmy latali, pisali, mówili… i nic. 
Oni gadają o sobie: mamy światopogląd. A to tylko do-
bre łokcie! Nadają się akurat do przewracania papierków! 
I żeby sobie nie pobrudzić białych mankiecików!

Polonez jest trudny, nie grał jeszcze takiego, ale ma prze-
cież dwa miesiące czasu. Czy to wystarczy? – nie może 
przestać o tym myśleć. Niebieska okładka z wielkim ty-
tułem staje mu przed oczyma, wolałby dać się ogarnąć 
marzeniom. Lecz nawet tu mu się zdaje, że słyszy wokół 
szum sali koncertowej. Widzi zaciekawione spojrzenia, 
matkę w pierwszym rzędzie… Za chwilę uderzy pierwszy 
akord. Dyrygent podnosi pałeczkę…

Kaniecki rzuca do wody niedopałek, patrzy, jak płynie.
– Oni nie muszą co dzień wąchać soli cyjanowej! Wczo-
raj znowu wzięli od nas jednego na płukanie żołądka. 
Trzeci raz w tym tygodniu! Chodził, prosił, żeby go dali 
na inny wydział, ale oni za nic nie chcą go przenieść. Tu 
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jesteście potrzebni! I co taki ma zrobić? Gdzie się po-
skarżyć?
– Cisną nas jak sprężynę, ale ona kiedyś odda… – W głosie 
Matei jest taka zawziętość, że Kaniecki patrzy na niego 
zdumiony. Mateja spogląda na zegarek, wyciąga spławik.  
– Dzisiaj już nic z tego. – Woła: – Chłopaki, idziemy!

Skrzyp otwieranych drzwi. Pokazuje się głowa Romka. 
Mokre, zlepione włosy spadają mu na oczy.
– Mamo, wiesz, pierwszy raz się kąpałem!
Odpowiada mu cisza, w mieszkaniu nie ma nikogo. Zdzi-
wiony rozgląda się, dostrzega kartkę za lustrem.
„Pojechaliśmy do szpitala. Z mamą źle. Wrócę później. 
Zjedz kolację i nie martw się, Tata”.

Przez półotwarte okno wlewa się upał. Matka, blada, sen-
na, leży na łóżku. Romek przysiadł obok. Trzyma ją za 
rękę. Wskazuje głową naprzeciw, pyta cicho:
– Mimo, kto tam śpi?
Jedno z łóżek, obok drzwi, zasłonięte jest parawanem. 
Widać kawałek butli tlenowej. Wchodzi lekarz i znika za 
zasłoną.
– Ucałuj tatusia i powiedz, że czuję się lepiej – szepcze 
matka. Romek jakby jej nie słyszał, nie odrywa wzroku od 
parawanu, pod którym ruszają się buty lekarza.
Rzuca niespokojnie:
– A tobie już nic się nie stanie?
– Nic, już nic. Pan doktor bardzo troszczy się o mnie. Nie 
martw się, tak jest z sercem: zaboli raz, potem spokój… – 

Tomasz Soldenhoff, Romek. Opowiadanie filmowe
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Gładzi go po ręce. – A teraz idź już, ja się zdrzemnę. A nie 
zapomnij o pianinie!
Przymyka oczy. Romek wstaje. Przy drzwiach zatrzymuje 
się, wsadza głowę za parawan. Nieruchomy kształt leży 
przykryty prześcieradłem, spod którego wystają dwie sine 
stopy. Lekarz unosi płachtę, wbija strzykawkę, która na-
pełnia się ciemną krwią. Romek zamyka oczy, po omacku 
szuka klamki. Uderza głową o drzwi.
Matce śni się rzęsiście oświetlona sala w blasku kryszta-
łowych żyrandoli. Widzi, że wszystkie miejsca są zajęte, 
wokół ożywiony tłum, ludzie stoją nawet w przejściach.
Siedzi w pierwszym rzędzie, na wprost fortepianu. Gdy 
Romek – trzydziestoletni,
poważny, z długą, jasną brodą – wchodzi na podest, lu-
dzie wstają z krzeseł, klaszcząc głośno. Ramek kłania się.
– Od Romka bije taka jasność – słyszy matka głos z tyłu. 
Za nią siedzi kilku na czarno ubranych panów w cylin-
drach – ministerialna komisja. Twarze mają surowe, za-
słuchane.
Nagle matka odwraca się i wyjaśnia z uśmiechem:
– Bo ja mu zawsze daję czysty kołnierzyk…
– O, nie, to nie dlatego – jeden z panów nachyla się ku 
niej. – On się wyróżnia pośród innych dzieci! 
Wstaje i, pokazując na Romka, pyta głośno:
– To pani syn?
– Tak – cicho odpowiada matka i – jakby na potwierdze-
nie – wyjmuje z torby fotografie.
– Gratuluję. Romka technika i pani muzykalność to jest 
ósmy cud świata! – przemawia tamten w dziwnym unie-
sieniu. – On ma zapewnione pierwsze miejsce.
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Matka śmieje się. Znów sięga do torebki...
– Tu mam z małym Romeczkiem, jak miał dziesięć mie-
sięcy. A tu mówię: chwyć piszczałkę – i dziecko trzyma 
rączki złożone…
Członkowie komisji kiwają z uznaniem głowami.
– Romek zapowiada się świetnie. Na prymusa! A jak on 
pięknie mówi po polsku, jaki ma zasób słów!
Zaczynają bić brawo, dając przykład sali. Muzycy ożywiają 
się, potrząsają smyczkami, pałeczkami, podrygują, wystu-
kują rytm. Romek z estrady uśmiecha się do matki. Wszyst-
kich ogarnia wesołość. Matka śmieje się coraz głośniej.
Nagle widzi, że w miejscu Romka stoi pusty taboret. Krzy-
czy przez sen:
– Gdzie mój Romek? Nie widzieliście mojego Romeczka?

Mieszkanie Strzałkowskich. Ojciec i Romek w milczeniu 
jedzą obiad.
– Dobrą zupę ugotowałeś. – Strzałkowski odstawia pusty 
talerz. – Widzę, że bez mamy nie zginiemy.
– Tylko niczego zielonego nie było w sklepiku. Ani kopru, 
ani pietruszki – mówi Romek zawiedzionym tonem. I na-
gle, prawie go nie zmieniając: – Tatusiu, czy Bóg istnieje 
naprawdę?
– Czemu pytasz?
– Bo ja już chyba w niego nie wierzę...
– Tak nagle przestałeś wierzyć? – Ojciec zdejmuje okula-
ry.
– Bo Darwin mówi, że człowiek pochodzi od małpy… 
Strzałkowski wyjmuje chustkę, mówi, przecierając szkła:

Tomasz Soldenhoff, Romek. Opowiadanie filmowe
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– Tak twierdzą naukowcy, materialiści. Oni nie uznają 
Pana Boga. Ale ja i mamusia wierzymy, że to Bóg stwo-
rzył świat, dał pierwsze tchnienie ludziom, zwierzętom… 
I wielu ludzi wierzy tak jak my.
– A śmierć? Co to jest śmierć?
– Ciało umiera, rozpada się, zamienia w proch… Ale wszy-
scy zmartwychwstaniemy.
– Kiedy?
– Jak przyjdzie Zbawiciel, Jezus Chrystus. Przecież uczy-
łeś się na religii.
Romek siedzi markotny, nie przekonany. 
– A czemu ja muszę wierzyć w Boga?
– Jak będziesz dorosły, może zaczniesz myśleć inaczej. 
Będziesz patrzał na świat po swojemu, samodzielnie. I nie 
tylko patrzał – żył na własną rękę. Może wtedy stwier-
dzisz, że wiara w Boga nie jest ci potrzebna. Ale teraz, 
póki nasz chlebek jesz, musisz tak robić jak my. Twoja 
matka modli się, to ty też… A właśnie teraz twoje modli-
twy mogą mamie pomóc.
W oczach chłopca pojawia się niedowierzanie. Przypo-
mina sobie szpital, kształt za parawanem… Ojciec lekko 
uderza go zwiniętą gazetą. Romek drga jak obudzony. 
– Ach, ty studencie – Strzałkowski śmieje się do niego. – 
A co w szkole? 
– Pani powiedziała, że wszystkie stopnie mam wystawio-
ne i że mogę iść do domu opiekować się mamusią – mówi 
ciągle nieobecny.
– Angielski?
– W porządku. Jeszcze tylko dwie lekcje – odpowiada nie-
mal automatycznie, nie patrząc na ojca.
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Strzałkowski kiwa głową zadowolony. Wchodzi do poko-
ju. Romek, jakby sobie coś przypomniał, otwiera szafkę, 
wyciąga kiełbasę. Kroi kawałek i zawija w papier. Chce 
schować do torby, ale znów czuje na sobie wzrok ojca. Bez 
słowa wyjmuje kiełbasę, odkłada na półkę.
– Jesteś głodny? Ależ możesz ją zjeść. – Ojciec patrzy 
zdziwiony. – Ja ci nie bronię…
– Chciałem… – Romek spuszcza głowę. – Chciałem ją za-
nieść Leszkowi. On dawno nie jadł kiełbasy.
– Masz, zanieś. – Strzałkowski wyjmuje ją z powrotem. 
– I jeśli chcesz, możesz być tam do wieczora. – Romek 
wspina się na palce, całuje go w policzek. – A w nie-
dzielę pójdziemy na korty, chcesz? Zagramy na otwarcie 
sezonu!
Budynek Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa. Edek 
z torbą w ręku mija dyżurkę. Funkcjonariusz poznaje go, 
przepuszcza bez słowa. Idąc korytarzem, chłopak mija 
młodą, rudą kobietę, która przerywając rozmowę z jasno-
włosą, ospowatą dziewczyną, zagaduje go wesoło:
– Dzień dobry, Edek. Stary jest u siebie. Czeka na ciebie!
Chłopiec odpowiada skinięciem. Puka do drzwi, zza których 
dobiega stukot maszyny. Otwierając drzwi, słyszy głos:
– Z przekazanych nam informacji wynika, że nastąpił 
wzrost aktywności…
Na jego widok starszy mężczyzna przerywa dyktowanie. 
Wykonuje zniecierpliwiony ruch.
– Czemu się spóźniasz? I w dodatku nie pukasz! – Twarz 
ma nerwową, bladą, oczy niewyspane, zaczerwienione od 
dymu, którego pokój jest pełen.

Tomasz Soldenhoff, Romek. Opowiadanie filmowe
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– Pukałem – mówi chłopak. Stawia torbę na biurko, idzie 
do drzwi.
– Zaczekaj, pokaż, co tam masz – rozchmurza się ojciec. 
Wyjmuje kanapki, odkręca korek termosu, wącha. – Nie 
ma kawy?
– Mama powiedziała, że się skończyła…
– Zobaczę, może mają w naszym sklepie. – Ojciec patrzy 
na Edka podejrzliwie. – A ty czemu nie w szkole?
– Odwołali dwie lekcje – odpowiada nieszczerze chłopak. 
Nie spuszcza oczu z szuflady biurka. – Mogę? – pyta cicho.
Mężczyzna nie reaguje, zajęty wycieraniem rozlanej her-
baty. Edek ostrożnie wysuwa szufladę, wyjmuje pistolet. 
Rozkłada go powoli, nie widząc, jak ojciec ponad jego gło-
wą mruga porozumiewawczo do siedzącego przy maszy-
nie funkcjonariusza.
Dwudziestego szóstego czerwca, wieczorem. Strzałkow-
ska, leżąc w łóżku, nadsłuchuje odgłosów za ścianą. Po-
rusza się.
– Janek, jakiś męski głos słychać…Czy to nie…
– Właśnie, miałem ci powiedzieć… On wyszedł! Wczoraj 
spotkałem go – i nie poznałem: tak się postarzał, schudł…
– Więc Cyrankiewicz dotrzymał słowa? Wypuścili ich! Ale 
co też można przez parę lat zrobić z człowieka…
– Nie z niego jednego… Wielu w ogóle nie dożyło amnestii.
– To może teraz wreszcie się coś zmieni? – Kobieta patrzy na 
męża z nadzieją, jakby to miało od niego zależeć. Na zasło-
niętej, wpatrzonej w gazetę twarzy maluje się sceptycyzm.
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O tej samej porze, w kuchni baraku. Leszek uczy się wier-
sza na pamięć. Obok niego przy stole siedzi Romek, śle-
dząc w książce tekst.
„Słuchaj dzieweczko! – Ona nie słucha – To dzień biały! 
to miasteczko! Przy tobie nie ma żywego ducha. Co tam 
wkoło siebie chwytasz? Kogo wołasz, z kim się witasz?”.
Światło u sufitu drży, w końcu gaśnie. Matejowa znajduje 
w szufladzie niewielki ogarek świecy. W półmroku sły-
chać monotonny głos:
„– Ona nie słucha To jest martwa opoka Nie zwróci w stro-
nę oka: To strzela wkoło oczyma, To łzami się zaleje…”.
– Trzeci raz w tym tygodniu, niech ich cholera weźmie! 
– przeklina Kaniecki, wchodząc. Rozgląda się po kuchni, 
kręci głową niespokojnie. – Jeszcze nie wrócił?

Trzymając się poręczy, matka schodzi wolno w ciemno-
ściach, drugą ręką osłaniając płomień świeczki. Na dole 
otwiera skrzynkę. Wypada złożona kartka. Strzałkowska 
podnosi ją i czyta:
– Jestem u Leszka. Tato, proszę, nie szukaj mnie. Opiekuj 
się Mamą, Romek.

„I sam ty biały jak chusta, zimny, jakie zimne dłonie…” – 
recytuje znudzonym głosem Leszek. Patrzy przy tym na 
Romka, który miarowo potakuje, raz po raz ziewając.
Nagle w korytarzu rozlega się głośne szuranie. Wchodzi 
Mateja.
– Jezus Maria, myśmy już myśleli, że oni was w tej War-
szawie… – woła żona. Kaniecki niecierpliwi się:
– Gadaj zaraz, jak was przyjęli!

Tomasz Soldenhoff, Romek. Opowiadanie filmowe
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– Chlebem z masłem i szynką – śmieje się Mateja. Nagle 
twarz mu poważnieje. – Ale najważniejsze, że przyjedzie 
minister. 
Zapada cisza. Matejowa przygląda mu się nieufnie.
– I ty w to wierzysz?
– Czemu nie? Przecież dał słowo! Z pociągu najpierw po-
szedłem na zakład. Jak opowiedziałem, ludzie mieli łzy 
w oczach.
Chodzi po zagraconej kuchni, od „kozy” do drzwi.
– Przed wyjazdem zrobili nam odprawę w Kazecie. Próbo-
wali nas nastraszyć, żebyśmy tam za bardzo nie podska-
kiwali.
– Co mówili?
– To co zawsze, że w zakładzie grasują szpiony, dywersan-
ci … W Warszawie minister dał nam obiad…
– O raju – wyrywa się Leszkowi. Z przejęciem wpatruje 
się w ojca.
– Z początku – opowiada ojciec – łatwo szło, za łatwo. 
Potakiwali grzecznie, na wszystko się zgadzali. Gdy na-
rada ma się kończyć, coś mnie tknęło. Wstaję i mówię: nie 
przyjechaliśmy się układać, ale przedłożyć nasze żądania. 
Panie ministrze, walę prosto do niego, rozumiem, żeśmy 
wszystko załatwili pozytywnie? Dobrze rozumiecie, od-
powiada, i proszę to przekazać załodze. Ale we mnie wstą-
piła taka śmiałość – i mówię: nie my, ale pan to przekaże…
Mateja rozgląda się po twarzach obecnych.
– Cisza była jak tu teraz – mówi. – Dyrektor zbladł. Ale 
minister myśli, myśli, a potem się uśmiecha: dobrze, 
przyjadę jutro, koło jedenastej.
Kaniecki, który zamarł na stołku, wolno prostuje nogi.
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– A co będzie, jeśli nie przyjadą? – wydusza.
– Przyjadą, nie ma strachu… I zgodzili się na wszystko. 
U nas tylko to potwierdzą. – Wylicza na palcach. – Zwrócą 
trzyletni podatek, co nam go niesłusznie zabrali, wypłacą 
zaległe premie, a na koniec będą musieli zmienić cały sys-
tem obliczania płac akordowych, zgodnie z postulatami.
Kaniecki pociąga ręką po czole.
– Nie wierzę…
– Jak się dogadaliśmy – kończy Mateja, nie zważając na 
niego – powiedziałem mu: panie ministrze, przygotujemy 
wam grunt, bo teraz bardzo jest gorąco, bardzo niebez-
piecznie… A on śmieje się: gdzie? Jak to „gdzie”? U nas, na 
zakładzie… A obok niego przez cały czas siedziało kilku ta-
kich, co nie zabierali głosu, jednak widać było, że mają gna-
ty, bo im trochę marynarki odstawały… Kiedy powiedzia-
łem, że my zapewnimy bezpieczeństwo, możecie spokojnie 
przyjechać, on tylko spojrzał na nich i poszedł bez słowa…
Wpatrują się w Mateję szeroko otwartymi oczami, znie-
ruchomieli, jakby czekali na cudowne wyjaśnienie tych 
słów.
– A co, może mi nie wierzycie? Może nie wierzycie nawet, 
że byłem w Warszawie? No, co tak zamilkliście?
Idzie do drzwi, z kieszeni płaszcza wyjmuje zawiniątko, 
z niego breloczek na klucze. Podsuwa chłopcom pod oczy.
– Poznajecie?
– Syrenka! – woła Romek.
Kaniecki głęboko zaciąga się dymem. Matejowa chowa 
twarz w dłoniach: słychać cichy szloch.

Tomasz Soldenhoff, Romek. Opowiadanie filmowe
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Następnego dnia, po południu, na głównej ulicy mia-
sta, Romek, czekając na tramwaj, zagląda przez szybę do 
wnętrza masarni. Widzi puste haki i napis: POLECAMY 
ŚWIEŻE GŁOWY I STOPKI. Pod drzwiami stoi tłumek, 
głównie kobiet. Jedna z nich, przysadzista, starsza baba, 
pyta zaczepnie:
– Idziecie na Targi?
– Po co? Żeby nacieszyć się ichnim luksusem – odzywa się 
inna drwiąco.
– Nie, ale może tam znajdziemy to, czego tu nie ma… – po-
kazuje na wystawę. Najmłodsza i najlepiej ubrana wtrąca:
– A ja tam uważam, że dobrze: niech te Targi będą… Nie 
dlatego, że mam gościa na pokój, choć zawsze to parę gro-
szy. Niech przyjeżdżają! Cały świat zobaczy naszą bidę!
– I co z tego? – stara wzrusza ramionami – Swego nam 
nie oddadzą, nawet jak mają za dużo!
Nadjeżdża tramwaj, pełen mężczyzn wracających z pracy. 
Romek z trudem się wciska, podaje drobne konduktorce. 
Na platformie stoi grupka robotników. Milczą. Mają zmę-
czone, gniewne i zdesperowane twarze. Romek dostrzega 
Mateję.
Gdy tramwaj zbliża się do przystanku, Mateja przeciska 
się do drzwi, w tłumie nie zauważa Romka. Na stopniu 
wagonu odwraca się i mówi:
– Jak jutro, o szóstej, usłyszycie naszą syrenę, to znaczy, 
te wychodzimy…Wychodźcie i wy!
Z zaciętą twarzą wyskakuje na jezdnię. Tramwaj rusza, 
dzwoniąc. Romek ledwo zdąża wysiąść. W ostatniej chwili 
ktoś jeszcze wyskakuje z tramwaju.
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Mateja szybkim krokiem rusza po chodniku. Po paru me-
trach dogania go Romek. Idą razem. Nie widzą, że w pew-
nej odległości, nie spuszczając z nich oka, podąża za nimi 
młody mężczyzna w ortalionowym płaszczu.

Tego samego dnia wieczorem Romek długo nie może za-
snąć. Matka swoim zwyczajem całuje go we włosy, gasi 
światło.
– Co tam mruczysz, śpij już!
– Kiedy nie mogę. – Romek nuci coraz głośniej, bębniąc 
palcami w poduszkę. – Mamo –odzywa się nagle – dlacze-
go jednym zawsze starcza pieniędzy, a drugim…
Ale matka już go nie słyszy, a może tylko udaje. Z kuchni 
dobiega brzęk naczyń. W pokoju rodziców gra radio. Oj-
ciec słucha, leżąc na kanapie.
„Przemysł ciężki to fundament socjalistycznych przemian 
społeczeństwa. Drogą do skutecznej industrializacji są 
wyrzeczenia klasy robotniczej, która swą ciężką, wytrwa-
łą pracą, swoim cierpliwym wysiłkiem, w krótkim czasie 
zdołała zbudować zręby socjalistycznej gospodarki…”.
Strzałkowski spogląda na zegarek, kręci potencjometrem. 
Przez trzaski, szum,
strzępy muzyki i głosów przenika cichy, słabo słyszalny 
tembr kobiety:
„za chwilę powtórzymy kolejny odcinek wspomnień Józe-
fa Światło, do grudnia
1953 roku podpułkownika w Ministerstwie Bezpieczeń-
stwa Publicznego PRL”. 
Głos niknie, odpływa w szumie. Ojciec zirytowany gasi 
radio.

Tomasz Soldenhoff, Romek. Opowiadanie filmowe
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– Podobno w Cegielskim na wiecu minister odwołał 
wszystko!
– Romek nie śpi, mów ciszej. – Matka zdejmuje pantofle, 
kładzie się na sąsiednim łóżku. – Ciągle biega do tych Ma-
tejów, a tam mówią tylko o strajkach, podwyżkach… Pyta 
mnie o takie rzeczy… Nie wiem już, co odpowiadać. Na 
przykład co to jest podatek progresywny… Wiesz, co to jest?
Ale Strzałkowski już śpi, z kanapy dobiega lekkie chra-
panie. Matka otwiera modlitewnik, przez chwilę bezgło-
śnie porusza wargami. Gasi lampę. Leżąc w mroku, słyszy 
stuk, jakby o podłogę. Wychyla się z łóżka. Przez szparę 
w drzwiach do pokoju Romka prześwieca smużka światła.
Podchodzi do drzwi, pyta:
– Romeczku, co robisz?
Światło gaśnie błyskawicznie. Wchodzi cicho do pokoju, 
ostrożnie odkrywa kołdrę. Romek leży zwinięty, przyci-
skając do piersi książkę. Obok, na prześcieradle, leży mała 
lampka „grzybek”. Chłopiec udaje sen.
– Oczy sobie zepsujesz. Nawet okulary nie pomogą – mówi 
z wyrzutem matka. Zabiera lampę i książkę.
Chłopiec uśmiecha się, sennie wzdycha i odwraca się do 
ściany.

Inne mieszkanie, wiele lat przedtem. Pośrodku pokoju 
stoi duży okrągły stół, ten sam, co w mieszkaniu Strzał-
kowskich. Siedzi przy nim mężczyzna w czarnym, skórza-
nym płaszczu. Naprzeciwko – Strzałkowska, ma około 30 
lat. Przez okno widać rynek i kamieniczki.
Na murze jednej z nich gruby mężczyzna, właściciel pie-
karni, stojąc na drabinie, zawiesza szyld: BÄCKEREI.
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Stary szyld z polskim napisem opiera się o drabinę. Przy-
trzymuje ją niemiecki policjant. Mężczyzna siedzący przy 
stole odwraca wzrok od okna.
– Więc jak będzie? – pyta łamaną polszczyzną, wskazując 
papier na stole. – Podpisze pani?
Strzałkowska zaprzecza w milczeniu.
– Tutaj – Volksdeutsch kiwa głową na okno – wszyscy 
podpisują!
– Ja nie podpiszę – mówi twardo. Jej wzrok wędruje za 
okno.
Piekarz zszedł już z drabiny. Razem z policjantem ogląda-
ją szyld. Policjant trąca go w brzuch, wskazując na opartą 
o drabinę deskę, a potem przewraca i wolno, z rozmysłem, 
rozbija o bruk. Obaj wybuchają śmiechem.
Niemiec przy stole także się uśmiecha. Strzałkowska zaci-
ska usta. Nagle wyrzuca z siebie:
– Bo gdybym podpisała, byłoby tak samo, jakby mnie pan 
przemalował na Murzynkę!…
Volksdeutsch przygląda się jej ze zdumieniem.
– …i tak przy najbliższej okazji białe by wyszło! – Strzał-
kowska kończy ze szlochem. Szybko się jednak opanowuje.
Chwilę patrzy na nią, jakby nie rozumiejąc, a potem zry-
wa się z krzesła.
– Ty świnio, jeszcze popamiętasz!
Chwyta papier i wybiega z mieszkania, trzasnąwszy gło-
śno drzwiami. Strzałkowska widzi przez okno, jak szyb-
kim krokiem przecina rynek.

(fragment większej całości)

1986

Tomasz Soldenhoff, Romek. Opowiadanie filmowe
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Debiuty

Piotr Krzyżanek (ur. 1965)

Olcho
Olcho – dziewczyno lasu 
czterej związani jeźdźcy  
leżą u twych stóp i w cieniu  
jestem ich konopnym sznurem,
Wyczerpani i pokonani 
przez żar zdarzeń podróży 
i suchy wiatr milczenia pod końskim kopytem,  
pustynne umieranie samotności z braku wodopoju,  
a teraz przez twą nagą zieleń.
Nie całuj nas olcho i nie pieść 
a tylko nas wynieś, 
ponad inne konary drzew 
i wszystkie pustynie, 
niech tam zostaniemy 
w twoim cichym szumie, 
związani z nim jak ze mną.
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Debiuty

Nad grobem
Dziękuję ci łąko za to, że w swym szumie 
przemilczasz czerń kości i mogiły przodków 
i tobie głowo siwa co wciąż zamiast Boga 
pamiętasz abdykację cesarza Wilhelma 
dziękuje wam za to, że jedno z was 
ciche nie do zrozumienia 
a drugie zbyt o niczym 
by rożna je pojąć 
tak razem i tak osobno 
czekamy wytchnienia 
– spokojna jest jeszcze 
czyśćcowa samotność.
Lecz w takiej chwili bez konkretnej myśli  
gdy ręka składa ścięte polne kwiaty 
a łąka szumi na zielonym grobie 
wszyscy w niej żyją i wszyscy są martwi  
mieszają się trawy i dusze i ciała  
śmiałka co chciał wiedzieć upaja milczenie  
ból że nie rozumie staje się zbyt mocny
bo tak dalecy tutaj  
a później już obcy.
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Odbiegając ciszy
Dokąd uciekniesz słów rozerwanych powietrzem 
bramom za którymi palce prostuje już tylko 
czyhająca ciemność to się także zdarza 
i tobie właśnie pościg przed którym gubisz trop 
nieustannie 
powtarzasz zacieranie śladów krwi na skórze tej ziemi 
jaką ustanawiasz własną śmiertelnością 
gdzie więc jeśli przed okiem cienia nie dość 
rzucanego po stóp bojaźliwy piasek 
mógłbyś skryć się teraz przerażony 
ciszą którą podniosły przestworza 
w miękkim gardle najtajniejszej  
z rozmów

* * *
Z kraju młodości wyniosłem brak miejsca  
pełną anonimowość nadziei i woli  
w kopertach wypełnionych obumarłym słowem  
wysyłam dzień po dniu 
każdą chwilę, każdy mrok 
w ciemność
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Tomasz Szeszuła (ur. 1963) 

Kobieta
tak pragnę twego łona by skryć się 
w ukojeniu posłuchać rytmu skóry 
napinającej się i opadającej w dotyku  
nieboskłonu odnaleźć ciepło matki  
i zasnąć z ufnością chłopca w mleku 
dobroci tak ciebie pragnę w marzeniu 
i szukam przynajmniej raz w roku ziemio

Nad ranem
mówisz do mnie tak czule 
i słowa twoje brzmią tak pięknie 
mówisz do mnie kochany miły 
a ja słucham tego uważnie 
i ucho ćwiczy się w łowieniu dźwięków
a przecież wiem że jesteś o krok 
od szaleństwa

Twoja ojczyzna jest grudką ziemi
z grudki ziemi 
powstaje wszystko i nic 
z grudki ziemi powstaje życie 
i rodzi się proch który 
otrzepujesz z sandałów wracając 
do ojczyzny 
z grudki ziemi wyrosłeś nocą 

Debiuty
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i jej oddałeś dzień 
na tę grudkę przysięgałeś po trzykroć 
i trzykrotnie kładłeś ziarno 
obok kości swego ojca 
to ziarno wydało plon i mieczem 
ścinałeś powietrze jak ciężkie jarzmo 
ta ziemia nie wypowiedziała słowa 
skargi i dłonie twoje przestały być dłońmi
ta ziemia stała się twoją twarzą 
i nie mogłeś nic ukryć przed nią 
a ona ukryła ciebie

* * *
dokądkolwiek się udam spotykam miasta  
i mieszkańców którzy nie różnią się między sobą 
nie ma w tym nic wieloznacznego słońce i księżyc 
zawsze określały ruchy ziemi a próżnia 
rzeczywistości rodziła dzieci o szarych  
oczach i marmurowych ustach dni i noce proch 
przemieniał się w proch pozostawiając tylko 
posągi z nich odczytuje się życie i wysuwa  
koncepcję wieczności uznaje za ojca i matkę 
formując nowe twarze końca przepowiedni 
i nic nie jest w stanie zmienić tego rytmu nic 
cokolwiek się stanie
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Maciej Mazurek (ur. 1963)

* * *
Niczego nie mogę zatrzymać w mych oczach 
choć trwałość moja jest większa niż światło 
a niewidzialne upojenia to tylko ścieżka ocieniona 
na której Parki delikatnie tną źdźbła 
traw i sznureczki krwi
Wybrzeża turkusowych mórz wyspy imaginacyjne niepo-
znane 
skąd muzyka płynie Mozart albo Haydn  
albo namiętna lidyjska skala  
tak trudno rozpoznać piękno bezimienne
I nigdy nie czas na samotny koncert 
święto miłości które nie przychodzi  
a jeśli już jest to radość zbyt smutna  
byśmy zapomnieli co było i będzie

Horae canonicae
Godziny ranne godziny wieczorne 
w oczach mych bliskich żywych i umarłych 
z nieba w wieczornej porze ze starodrzewów 
gdzie mama zbierała poziomki o świcie 
z cmentarza przy drodze gdzie dziad mój leży 
wśród łanów pszenicy w ciepłym ryku krów 
za który bym oddał 
wszystkie pieśni Schuberta a nawet Mozarta 
bo przecież to bardzo ludzki dźwięk

Debiuty
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Z gwiazd rozsianych na fioletowych polach  
które moc dojrzałości zsyłają w ciepłe noce 
i strzegą każdego ziarna prosa albo owsa  
zanim słońce przejmie nad nimi opiekę  
a także z harmonii którą Jan Sebastian  
przeniósł z nieba na ziemię 
zaiste czarodziejskim sposobem
Upijałem się nieraz tym dojrzałym winem  
nie smucąc się wcale 
że to co najuboższe jest najpiękniejsze  
bo przecież stokrotka słońce nosi w sobie  
oraz ukrytą maszynerię nieba  
dla oczu nigdy tak czułych  
bo zbyt dobrze widzących 
przerażoną ziemię słońce uniwersum

* * *
Kiedy już wchodzę w ciemne miasta wieku  
nie sądzę nigdy że jestem jak słońce 
co promienie rzuca na krzyk i rozpacz  
ale bezimienne przemienia w ciemność  
pragnąc z niej wydobyć kształt
Bo to co w niej jasne mocno drzemie  
w najmniejszej cząstce krwi 
drobniejsze niż nieuchwytność imion  
radości i rozpaczy ponad miastem – końcem  
epoki bez kształtu
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Być może
Być może w tych zachwytach jestem nieludzki  
kiedy widzę czaple siedzące na wysokiej olszynie  
albo perkozy łowiące małe srebrne płocie
Nie myślę wtedy o miłości do ludzi ani o tym by  
poświęcić życie sprawie uczynienia z bezmiaru nas sa-
mych 
w jakikolwiek sposób spełnienia i antyspełnienia śmierci 
i narodzin  
ani tajemne moce państwa totalność demokracja  
ani dni opadające tak szybko w przepaść bez dźwięku 
i barwy  
ani światło nic znaczą dla mnie
Nie pragnę podnosić z ziemi praw błogosławieństwa zórz  
abstrakcyjnych ani praw wysłuchiwania wyroków aby 
dokonała się  
sprawiedliwość ani nie zazdroszczę tym którzy widzą 
ruch słońca 
układający się we wstęgę zawsze złączoną z myślą ludzką
Być może poskąpiono mi jasności – więc dziwię się tak 
bardzo 
że taką barwę nie inną ma ziemia rankiem wilgotnym 
i różną w ciepłe południe w innej porze roku 
że gawron w słońcu granatowym się staje 
a kiedy słońce zajdzie na powrót czarnym znów jest 
te nawet Pan Bóg dialektycznym ulega przemianom 
ten sam Wielki Bóg chrześcijan i bogowie Asyryjczyków
Dziwię się kochując bo nawet kochający  
nie zdoła zobaczyć jakim to prawem kwitnie piwonia  
i jakim to prawem om sam dziwi się i kocha

Debiuty
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Mariola Grotkowska (ur. 1963)

* * *
Rozmawiam z tobą i jeśli stawiane tu pytania nie po-
ruszyły się w twoich ustach, to poruszyły się w to-
bie jak ryba w rzece, o której istnieniu dowiadujesz się 
za sprawą pracy rybaka. Ja chcę być twoim rybakiem. 
Jak i co mówić nie trzeba mówić co i jak, bo jest to opisy-
wanie straconą godziną. 
Nie opisywanie tego co sam możesz zahaczyć, ale otwo-
rzenie ci moich oczu. A czemuż to twoje oczy mają się stać 
bramą dla innych?
Czemu zamiast skoczyć do rzeki łowisz to, co wyciągnięte 
na brzeg umrze?
Po to, byś zobaczył obcego jako siebie i pod powłoką czy-
stości umiał dostrzec brud.
Jedność i niepowtarzalność istnienia. To ich szukamy 
wertując zakamarki siebie, ale wystarczy, że któraś z za-
pisanych w nas kartek różni się od tych w innych – wy-
rywamy ją z bolesnym uczuciem odejścia od siebie za 
cenę powrotu do innych. Bo tak naprawdę nie chcemy 
tej odrębności, wiec wymazujemy słowa i zapisujemy inne 
od tych, które wypowiadaliśmy w samotnej pewności ich 
prawdy. Bo boimy się, że niewykonanie tego zabiegu ska-
że nas na dożywotnią pustynię.
I ten strach stawia nas na drodze prowadzącej do wodopo-
ju, gdzie pijamy zatrutą wodę, której ferment wyda nową 
prawdę.
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Bo potrzebujemy własnej podłości i fałszu, aby móc z nim 
walczyć i piąć się w dół. Bo tak jest, że nie ku nowemu 
idziemy, ale że za wszelką cenę chcemy odkopać to, co 
w nas zasypał czas. Ale więcej czasu niszczyciela niż cza-
su obrońcy i dlatego rodzimy dzieci, żeby od nich się uczyć 
i żeby wbijać w nie swój jad. I prawdą jest, że wiedza nas 
nie wzbogaca, że to co najważniejsze jest w nas zapisane 
jeszcze przed rozpoczęciem edukacji. Że wracamy, że co-
famy się, i że w tym ruchu wstecznym ukryty jest drugi, 
ku przodowi. Powroty – potwierdzenia, odejścia – zaprze-
czenia.
Jeśli zachwiejesz się – spadniesz. I choćbyś wstawał z krze-
sła, choćbyś szedł pod górę życia – spadniesz. Bo nie ma 
czynów małych i dużych. Są tylko czynione płochliwie 
i pewnie.
Płochliwość jest wtedy, gdy nie ufasz sobie i tym którym 
dajesz.
Pewność ma w sobie wiarę niezachwianą, tzn. taką, która 
nawet nie pyta, czy jest. Bądź pewien danego ci miejsca, 
bo marzenie o innym jest złudą, której odebrano kształt. 
Jeśli więc dano ci to miejsce uwierz, że jest ono jedynym, 
jeślibyś jednak pragnął innego to nigdy nie dostąpisz 
spełnienia, które tylko własnej wierze zawdzięczasz.
Jeśli świat nie odpowiada na moje wołanie, przestaje słu-
chać głosu świata? 
Milknę i tym uważniej nadsłuchuję.
Trzeba się zgubić, żeby zostać znalezionym. Tak, nie zna-
leźć siebie samą, ale odnaleźć się dla kogoś lub przez ko-
goś.

Debiuty
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* * *
Te radości, że w środku dnia już wiesz, 
otoczone są ogromem niewiedzy i ona je tworzy. 
Kiedy powiedzą ci – wyjdź, 
i gdy przeklęła się kobieta w tramwaju, 
i gdy wszyscy poszli… 
Wtedy zjawia się ona 
i dostając ziarenko piasku 
ujrzysz w nim góry i pasterzy na zboczu, 
a wszystko zamknięte w kuli słońca 
co drgnęła łzą w oku.

s
* * *
Bo jest tak, że stoi w moich oczach wypaczone lustro 
świata i widać w nim rzeczy nie takie jakimi są, ale ta-
kie jakimi ono samo chciałoby je zobaczyć. Ale jakie są te 
rzeczy skoro ich prawdziwy obraz niepoznawalny jest dla 
mnie poprzez inne lustra? To ich oskarżam o fałsz widząc 
w ich oczach inne światy. To ich obrazy straszą defor-
macją. To tylko w moim linia prosta jest prosta. Mówicie 
linia krzywa, mówicie nie ma człowieka „tak” i „nie” bo 
więcej w nim „niewiem”. Wciąż ustawiasz te klocki, budu-
jesz manekiny i wszystko się w nich zgadza, tylko czuć nie 
umieją. A co ma zbudować człowiek – ja, jeśli nawet Bóg 
stworzył człowieka na swoje podobieństwo.
Wyrzuć wszystkie szufladki, albo zostaw kilka ta-
kich, których nie wolno ci będzie otworzyć nawet gdy-
byś miał klucz. A nad łóżkiem napisz: najistotniej-
sze jest to co nieistotne. I jeśli mówić będziesz, nie bój 
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się powiedzieć o pogodzie, o tym, że butów nie mo-
żesz kupić. Bo jeśli nie nauczysz się słuchać słów nie-
potrzebnych, przestaniesz mówić będąc słuchanym. 
Dostrzeż w człowieku słabość, ale nie mów mu o tym spo-
strzeżeniu. 
Znajdź w sobie siłę tylko po to, by on stał się silniejszy. 
Śmiej się nie dlatego, że wypada, bo śmiech nie jest prze-
myśleniem. Każde myślenie jest płaczem, ale każde prze 
– myślenie jest radością. Ucieknij jak najdalej od uogól-
nień, złożoności świata i ludzi nie rozkładaj. Nie porów-
nuj z tym co według ciebie dobre, ale patrz przez innych. 
Słuchaj więcej niż mówisz, ale mów słuchaniem, aby nie 
stało się ono niepokojem ciszy.
Nienawidź nie myśląc, że jej nie ma. Bo ona jest, ale prze-
słonięto ją myślą, że jest uczuciem zakazanym, jak mi-
łość, której choć tyle w tobie, to ciągłe szukanie myślą 
przyczyny – zabija ją.
Bądź mędrcem w głupocie. Bezwzględnie opuść bez-
względność, a zabawę słów zastąp ich prawdą, której 
względność staraj się poprzez oczy innych zobaczyć. Za-
przecz sobie aby się w innych odnaleźć. Nie naginaj am-
bicji do rzeczywistości, to znaczy rób to co możesz a nie 
to co powinieneś móc. To zaś co musisz czyń odnosząc do 
tego co ponad stoi, ale celu tego nie precyzuj wyraźnie, by 
nie stracić wyrazistości ludzi dla których czynisz.

Nie kieruj się tymi przykazaniami, które rozum stworzył, 
ale słuchaj prawdy w sobie nie ulegając prawdzie innych. 
Ale rób to ostrożnie, bowiem możesz w złudnej doskona-
łości umrzeć.

Debiuty
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Łukasz Seboren

Kilka uwag o zapomnianej przestrodze Herberta
Za każdym razem, gdy biorę do ręki pismo kulturalno-
-literackie wychodzące w drugim obiegu, doświadczam 
niezmiennie sprzecznych uczuć. Z jednej strony boję się, 
że po raz kolejny przeczytam teksty, których autorom nie 
udało się przełamać rozrachunkowego tonu i zrzucić bala-
stu ideologii, jednym słowem boję się, że nie przeczytam 
nic, co wydałoby mi się interesujące, nowe czy choćby za-
bawne. Z drugiej strony mam zawsze nadzieję, że może 
wreszcie zdarzy się numer, który w czasie lektury nie bę-
dzie stale przypominać mi o tym, kiedy i gdzie się urodzi-
łem i co z tego wynika, ale da mi trochę satysfakcji również 
w płaszczyźnie estetycznej. Może któregoś dnia moje na-
dzieje staną się faktu, toporne politycznie i stylistycznie 
teksty zostaną zastąpione twórczością ciekawą artystycz-
nie i intelektualnie inspirującą, która zdoła przezwyciężyć 
schemat ukształtowany po roku 1981. (Jak dotąd udaje się 
to nielicznym). Póki co wieje jednak z drukowanych tek-
stów chłodem patosu, słychać w nich ciągle gromki wielo-
głos wyrażający swoje odkrywcze „Nie!” wobec systemu, 
a jak zdarzy się już jakiś kawałek literatury, to oczywiście 
musi on być uwikłany w kontekst polityczny ostatnich 
kilku lat. Gdyby w wielu przypadkach, po przeanalizowa-
niu schematu fabularnego, spytać autora o funkcję tych 
aluzji politycznych, pewnie nie potrafiłby jej wyjaśnić 
albo nie przyznałby się do tego, że uległ modnej w latach 
80. rozrachunkowej koniunkturze. Gdy tekst jest bardzo 
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słaby, to właściwie nic mu nie zaszkodzi, ale też nic go nie 
uratuje. Wtedy mówi się: trudno. Inaczej, gdy do całkiem 
zgrabnie napisanego utworu wtłacza się na siłę realia lat 
ostatnich. Wiem z autopsji tudzież z rozmów z rówieśni-
kami, że takie praktyki budzą dreszcze zniechęcenia, któ-
re gdy wrażenie sztuczności tekstu i jego autora potęguje 
się, przeradza się obrzydzenie. Czasami przeraża zwłasz-
cza brak dystansu do siebie i swoich poczynań. Jeżeli ktoś 
nie potrafi zdobyć się na śmiech z samego siebie, to jego 
ośmieszanie innych traci walory autentyczności. Rozu-
miem, że mi, ponieważ w „solidarnościowym karnawale” 
bezpośrednio nie uczestniczyłem, co najwyżej pobiega-
łem sobie trochę po ulicach już w czasie stanu wojennego, 
łatwiej jest przejść nad faktami do porządku dziennego 
niż na przykład pokoleniu trzydziestolatków. (Moja gene-
racja swoją szansę, rozgrywkę, rozczarowanie i konsolację 
ma, jak sądzę, wciąż przed sobą). Muszę jednak przyznać, 
że z tej mojej perspektywy dość śmieszne wydają mi się 
ksenofobiczne manifestacje autorów czy wszelkie próby 
wzajemnego obracania się, dzielenia wpływów (chyba po-
tencjalnych) i tak dalej wśród opozycji solidarnościowej. 
Gdyby przynajmniej nie przypisywano swoich poglądów 
jako charakterystycznych dla społeczeństwa, wszyst-
ko byłoby do wytrzymania, każdy ma w końcu prawo do 
indywidualnego programu politycznego (inna rzecz, czy 
każdy musi go zaraz ogłaszać – no, ale jego prawo). Tym-
czasem raz po raz pisze się o walce o „rząd dusz” czy in-
nych podobnych bzdurach, gdy w tym czasie owe „dusze” 
najchętniej chciałyby sobą rozporządzać, a na głosy ro-
mantycznych uzurpatorów reagują śmiechem lub zażeno-

Debiuty
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waniem. Świadczy to mimo wszystko o jakimś oderwaniu 
od rzeczywistości, a kolejne oświadczenia czy deklaracje 
brzmią już dziś trochę jak „Westerplatte broni się nadal. 
Wódz pozdrawiam bohaterską załogę”, a i w tonie niewie-
le temu hasłu ustępują. Patos ma chronić przed detroni-
zacją, przed utratą złudzeń. Tym bardziej że, cokolwiek by 
powiedzieć, to przecież w polityce liczą się przede wszyst-
kie fakty.

Odsunięcie się młodzieży od wszelkich form życia stad-
nego, zapoczątkowane w stanie wojennym, cięgle się 
pogłębia, proces alienacji w skali społecznej przybiera 
rozmiary zatrważające… Skutkiem tego zamarło prawie 
życie środowiskowe. Może zbyt intensywnie wszyscy (Ko-
ściół, opozycja, rząd, szkoła) chcieli młodzież socjalizo-
wać i teraz nie potrafi ona żyć społecznie. Moje pokolenie 
jest szczególnie wrażliwe na wszelkie próby indoktrynacji 
tak ze strony środków masowego przekazu, jak i niezależ-
nych wydawnictw. Ucieczka przed zideologizowanym ję-
zykiem, wszechobecnym patosem przybiera różne formy. 
Najbardziej radykalnym środkiem jest emigracja. W cią-
gu ostatnich dwóch, trzech lat wyjechało sporo młodych, 
wrażliwych i twórczych ludzi. Inne sposoby to wyjazd 
z miasta i zatopienie się w naturze, próba schowania 
w prywatności, jeszcze inni sprowadzają siebie i świat do 
groteskowych wymiarów, sądząc, że jest to jedyny rodzaj 
zemsty jednostki na rzeczywistości. Myślę, że stopień in-
dywidualizacji, buntu, jest w obecnym młodym pokoleniu 
bardzo wysoki. Skończył się natomiast na pewno kult bo-
haterszczyzny i poświęcenia. Można oczywiście zarzu-
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cić młodzieży egoizm – sądzę jednak, że jest to egoizm, 
w którym ukryte są duże potencjalne możliwości twórcze.

Kłopot zaczyna się jednak na poziomie kontaktów – na 
płaszczyźnie dialogowości, bez której nie jest możliwa 
synteza. Pamiętam, że dojrzewałem w okresie niemal re-
wolucyjnym. Takie czasy rodzą zwykle jednogłosowość, 
dialogowość odkłada się wtedy na później, w myśl zasady, 
że przed odniesieniem zwycięstwa nie można się dzie-
lić. Nauczyliśmy się więc śpiewać w chórze, ale nie po-
trafimy śpiewać na głosy. Dotyczy to w równym stopniu 
trzydziestolatków (wyżej wolę już nie sięgać). Pierwszy 
krok na drodze do odzyskiwania zdolności dialogowych 
to nabranie dystansu do siebie, swoich czasów i własnych 
dokonań. Z dogmatykami źle się rozmawia, a co gorsze, 
nie ma to większego sensu. Sądząc z reakcji ludzi, mło-
de pokolenie najsilniej wyczuwa sztuczność, zakłamanie 
i uproszczenia, które rodzi jednogłosowość. Dlatego sytu-
uje się ono tak w opozycji do kultury oficjalnej, jak i wo-
bec niezależnej kultury politycznej. Co do tej drugiej nie 
tyle, jak myślę, chodzi o treści, ile o sposób ich podawania 
naznaczony piętnem schematyzmu, upraszczający świat, 
zastępując estetykę wartościowaniem politycznym. Po-
glądy polityczne autora nie mogą być przecież jedynym 
wyróżnikiem wartości literackiej jego tekstów. Czas chy-
ba w 1988 roku zrezygnować wreszcie z perswazyjno-ide-
ologicznego nacechowania tekstów literackich, a nawet 
tekstów publicystyczno-kulturalnych. Chyba że piszą-
cym z tym dobrze, a na czytelnikach im nie zależy. Jak 
bowiem długo można czytać to samo napisane tak samo. 

Debiuty
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Warto chyba dziś przypomnieć sobie przestrogę Herber-
ta, iż „nie należy zaniedbywać nauki o pięknie” i wziąć 
ją trochę do siebie. W powodzi programów politycznych 
ostatnich lat zapomniano bowiem o estetyce, a dominu-
jący jeszcze wciąż nowofalowy epigonizm nie jest już dziś 
chyba interesujący. Sądzę, że w obecnej chwili sformuło-
wanie estetycznego programu stało się najważniejszym 
zadaniem niezależnej kultury.
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Bolesław Kuźniak, Myśli z Abisynii

Myśli z Abisynii
Bolesław Kuźniak

601. Wyobraź sobie następujący obraz. Brzuch wszech-
świata z płodem rosnącej materii. To kobieta. Płód rośnie 
do pewnego momentu. Następuje równowaga. Narodziny. 
Pojawia się świadomość jako echo rozczepionych atomów. 
Ten proces trwa cały czas. Wiatr świadomości nieustan-
nie dmie w oczy materii.

602. Jest tylko jeden ruch – w przeszłość, inne występują 
jako złudzenie.

603. Ruch w przyszłość jest jakimś atawizmem z okresu 
rozwijania się płodu wszechświata.

606. Człowiek ze strzelbą w lesie, to dziecko polujące na 
rodziców.

607. Jeżeli chcesz wiedzieć, kim jesteś lub kim chcesz być, 
to do tego niezbędni są inni ludzie, natomiast do stwier-
dzenia, kim nie jesteś, w zupełności wystarczysz sobie 
sam.
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608. Zakaz w raju dotyczył jedzenia. Pierwsi ludzie odży-
wiali się tak jak rośliny: wodą i słońcem. Drzewo wiado-
mości to odbicie w źródle rajskim drzewa życia.

609. Czas jest dowodem na istnienie świadomości. Ina-
czej. Wskazuje na istnienie dwu różnych rzeczywistości, 
o odmiennym stopniu zgęstnienia materii.

610. Historia upadku człowieka to dzieje powstania jeli-
ta grubego. Judasz powiesił się na jelicie grubym swoich 
praojców, gdyż był to czas, w którym przeobraziło się ono 
w pętlę psychiczną.

613. Kiedy patrzyłem na wielopiętrowe domy współcze-
snych osiedli, trudno mi było oprzeć się następującej my-
śli – małpy wróciły na drzewa.

614. Płaskość dzisiejszych dachów wskazuje na ateizm współ-
czesnych. Dawniejsze budowle przez strzeliste wykończenie 
bardziej należały do nieba. Domki parterowe i wieżowce 
współczesnej architektury wychodzą z ziemi, dorastają do 
pewnego poziomu i koniec. Domy z płaskim dachem mają 
odciętą głowę. Widać, że i tak jeszcze można żyć.

615. Dlaczego zwierzęta uciekają od człowieka? Świado-
mie unikają zła. Cóż za przykład dla ludzi.

617. Pierwsze kłamstwo jest inteligentną reakcją na prze-
moc, drugie natomiast jest już dowodem na to, że jest się 
w pułapce.
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618. Nie jestem taki pewien, czy poznawanie świata, w któ-
rym żyjemy, odkrywanie jego praw jest czymś bezsprzecz-
nie pozytywnym. Mam duże wątpliwości. Może w tym 
kryje się jakieś podstawowe kalectwo. Bo jest związane 
z poznaniem jakieś wielkie upokorzenie. Kompleks Boga. 
Przypominamy wielkich głodujących. Ale dlaczego jeste-
śmy głodni? Głód wiedzy. Zamiast jeść obiad tego świata, 
bezczelnie i brutalnie zaglądamy do garów stworzenia.

620. Czyż nie jest to zadziwiające, że człowiekowi po 
śmierci rosną paznokcie? Można to w dwojaki sposób zro-
zumieć. To zwierzę, które kultura w człowieku tak bez-
względnie spychała na drugi plan, w tym groteskowym 
odruchu mści się przez moment i zza grobu wyciąga szpo-
ny. Nie mogę też oprzeć się myśli, że ludzkość jest takimi 
odrastającymi paznokciami po odejściu Boga.

622. Kim my jesteśmy, ludzie lękliwi? Nie mówię tu by-
najmniej o bojaźni względem człowieka. Czyż nie jeste-
śmy cieniem pysznych i samozwańczych władców? Le-
żąc w tym cieniu jak w barłogu, wiemy, że kara dosięgnie 
wszystkich.

625. To śmieszne, że niektórzy badacze fenomenu UFO, 
w sposób bardzo poważny, starają się zasugerować lu-
dziom możliwość podboju przez istoty pozaziemskie-
go pochodzenia. Prawda jest bardziej bolesna, jesteśmy 
podbici już od wielu tysięcy lat. To, iż niewolnicy mówią 
o tym, że dopiero mogą zostać niewolnikami, świadczy 
tylko o zbrodni doskonałej, którą opleciona jest ziemia.

Bolesław Kuźniak, Myśli z Abisynii
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626. Nie ma zbrodni prywatnych, intymnych. Wszelkie 
zbrodnie w istocie swej są społeczne. Pierwsza zbrod-
nia ludzka przypada na okres formowania się wspólnoty 
przymusu.

628. Pamięć dziejów ludzkich, w istocie swej, ma naturę 
hieny cmentarnej.

632. Jeżeli miałbym wskazać zasadniczą różnicę pomię-
dzy płciami, to o kobiecie mówiłbym jako o uduchowionej 
materii, natomiast mężczyzna jest zmaterializowanym 
duchem. Z takiego zrozumienia wynikają inne dla kobie-
ty i mężczyzny role. Mężczyźni są gośćmi w ziemskich 
ciałach i domach kobiet, zaś tylko nieliczne z nich mogą 
zamieszkać w duchowym domostwie mężczyzny. Błona 
dziewicza jako pajęczyna materii.

633. Tragedia człowieka polega, między innymi, na tym, 
że żyje prawdami Bogów, które w świecie ludzkim stały 
się kłamstwami.

634. Przestańcie mówić o rozwoju, przecież wokoło wszyst-
ko upada. Rozwój nauki jest karykaturą mądrości, możli-
wości techniki są parodią możliwości duszy.

636. Dobry prozaik to ktoś nieobecny; poeta zaś jest tym, 
którego jest za dużo.

637. Tylko niewolnicy pracują. Ludzie żyją.
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639. Postrzegać dzieje ziemskiego życia jako historię ko-
smicznego ula. Planety są miejscami, gdzie aniołowie ma-
gazynują uczucia. Władza natomiast jest nieświadomym 
narzędziem – zachowania i dystrybucji cukru.

642. Jeżeli poczułeś litość do wroga, z którym walczysz, 
szykuj się do porażki. Litość jest jedną z najbardziej per-
fidnych pułapek zastawianych przez życie społeczne.

643. Kilka obrazów ze święta zmarłych. Msza na cmenta-
rzu. Zbieranie pieniędzy. Mówienie przez megafon. Ksiądz 
wjechał na cmentarz samochodem. Grafomańskie kaza-
nie. Jak to się stało, że ludzie przestali rozumieć śmierć. 
Śmierć to drzwi, a nie ściana płaczu.

644. Nic tak poetów nie kompromituje, jak umieszczanie dat 
powstania wierszy razem z wierszami. Jest to podpis diabła. 
Od niego prawdopodobnie pochodzi inspiracja tych tekstów.

645. Dlaczego kobiety lubią przeglądać się w lustrze? Może 
jest w nim sekret wiecznej młodości. Po śmierci ciała są 
zatrzymane w młodości. Ponadto obcowanie z lustrem 
ma cechy masturbacji.

647. Życie duchowe oznacza karmienie się owocami po-
wietrza, żytem oddechu.

648. Ręka człowieka na kierownicy samochodu przypo-
mina rękę małpy na gałęzi drzewa. Tu i tam chwyt ten 
umożliwia pokonywanie przestrzeni.

Bolesław Kuźniak, Myśli z Abisynii
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649. Są chwile, w których słychać tykanie zegara, one na-
leżą do śmierci.

650. Początki życia społecznego znaleźć można w prehi-
storycznych grotach, czyż nie było to miejsce, w którym 
starano się różnymi sposobami (błaganiem, perswazją, 
groźbą) o pozyskanie zwierzęcych dusz? Walka o władzę 
to walka o duszę. Jak odległe i jak bliskie są stopnie pokre-
wieństwa: jaskinie w Lascaux i współczesne cele przesłu-
chań UB. Jaskinia Platona to też ten trop.

653. Świadomość to prowincja.

654. Iść w kierunku świadomości to dążyć do bezradności, 
bezsiły i rozpaczy. Ta droga oczyszcza, bo pozbywasz się na 
niej złudzeń siły, która i tak należy tylko do siebie. Ciemne 
siły podświadomości ukrzyżowały bezradną iskrę światła. 
Silne jest tylko to, co ślepe, i jest to ciągle siła złodzieja.

656. Los jest tego rodzaju szczególną rozmową, że mówi 
totalnie – wszystkim. I czeka, aż zostanie przez ciebie 
wysłuchany. Kiedy odpowiesz mu zrozumieniem tego, co 
do ciebie mówi, wtedy czyni cię wolnym. Nie należy de-
monizować losu. On tylko chce być wysłuchany. Czyż my 
tego samego nie chcemy od innych?

657. Jest to niesamowite, że o wszystkim można myśleć; 
a już zupełnie upiorne jest to, że wszystko, cokolwiek 
można wymyśleć, da się udowodnić. Autohipnotyczna 
właściwość ludzkiego umysłu. Wąż rajski. Labirynt.
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660. Wiele zjawisk wskazuje na to, że zbawienie i potę-
pienie odbywa się bez udziału świadomości – jakoby poza 
nią.

663. Naśladownictwo prowadzi do zbrodni.

664. Tłumu nie można dodać. Jest on antyjednością. W pew-
nym sensie natura tłumu jest antyboska.

665. Jeśli wiedzy nie zrównoważy przeżycie, to przemie-
nia się ona w truciznę.
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Hubert Selby

Książka Ostatni wjazd na Brooklyn Huberta Selby’ego Jr. miała swe 

pierwsze wydanie w Wielkiej Brytanii w styczniu 1966 roku, wcze-

śniej została wydana w 1965 w Ameryce, gdzie otrzymała wyjątkowo 

pozytywne recenzje. Jest to debiut książkowy Selby’ego. Od marca 

1966 do lipca 1968, na podstawie Aktu o Obscenicznych Publika-

cjach z 1959 roku odbyło się w Londynie kilka procesów przeciwko 

tej książce. Po procesie odwoławczym książka została dopuszczona 

do ponownego rozpowszechniania.

Ostatni wjazd na Brooklyn to materiał kontrowersyjny, zawierają-

cy wiele opisów przemocy, gwałtu, szczegółowa deskrypcje stosun-

ków seksualnych i tak dalej. Selby z pasją równą Zoli opisuje świat 

wschodniego Brooklynu, dzielnicy Nowego Jorku – jego horrory 

i jego prawdę. Wydaje się, że jest to miejsce, gdzie cywilizacja zała-

mała się całkowicie.

We wstępie do nowej edycji, tej poprocesowej, Anthony Burgess, 

autor Mechanicznej pomarańczy, pisze: „W jaki sposób ta uczciwa 

i straszna książka mogła być kiedykolwiek uznana za obsceniczną 

(tzn. taką, która deprawuje i korumpuje), pozostaje jedną z zagadek 

tej dekady”.

Tłumaczony IV rozdział zatytułowany Tralala pochodzi z książki 

Huberta Selby’ego Jr. Ostatni wjazd na Brooklyn, wydanej w 1978 roku 

przez Calder & Boyars Ltd..
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Tralala
Hubert Selby

„Wstanę, po mieście chodzić będę,
wśród ulic i placów, 
szukać będę ukochanego mej duszy”. 
Szukałam go, lecz nie znalazłam.
Spotkali mnie strażnicy, którzy obchodzą miasto. 
„Czyście widzieli miłego duszy mej?”
(Pieśń nad Pieśniami, 3,2-3)

Tralala miała piętnaście lat, gdy dała pierwszy raz. Nie 
z namiętności. Ot, tak dla rozrywki. Wysiadywała u „Gre-
ka” z dzieciakami z okolicy. Nic do roboty. Siedzisz i nawi-
jasz. Słuchasz szafy grającej. Sączysz kawę. Sępisz szlugi. 
Nudy jak diabli. Powiedziała, że tak. W parku. Trzy lub 
cztery pary wynajdują sobie drzewko i trawę. Właściwie 
nie mówiła, że tak. Nic nie mówiła. A Tony, Vinnie czy kto 
bądź robił swoje. Potem wszyscy spotykali się przy wyj-
ściu. Szczerzyli do siebie zęby w uśmiechu. Chłopaki czuli 
się jak fachury. Dziewczyny szły na przedzie i szczebiotały 
o tym. Chichotały i robiły aluzje. Tralala wzruszała ra-
mionami. Ciupcianie to ciupcianie. Po co zaraz te bajery? 
Często chodziła do parku. I branie zawsze miała. Inne 
dziewuchy były równie chętne, ale bawiły się w podchody. 
Lubiły drażnić się i chichotać. Tralala się nie opierdalała. 
Nikt nie lubi, jak mu się drażni wała. Dajesz albo nie. To 

Hubert Selby, Tralala
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wszystko. Miała duże cycki. Była zbudowana jak kobieta. 
Nie jak jakiś dzieciuch. Woleli ją. Jeszcze przed końcem 
pierwszego lata sama urządzała podchody. Tyle że inne. 
Nie drażniła chłopaków. Nie ma w tym sensu. I pieniędzy. 
Niektóre dziewczyny drażniły ją, ale ona robiła je w konia. 
Gdy którejś podobał się chłopak lub gdy chciała go zdobyć 
z jakiegokolwiek powodu, Tralala wchodziła w paradę. Dla 
jaj. Dziewuchy nie cierpiały jej. Ale co tam. Kto ich po-
trzebuje. Chłopaki mieli to, czego chciała. Zwłaszcza gdy 
obrobili bejca. Albo gdy coś zakosili. Zawsze coś jej z tego 
kapnęło. Brali ją do kina. Kupowali szlugi. Chodzili do 
PIZZERII na ciacho. Pijaczków było od cholery. W wojnę 
każdy miał szmal. Nabrzeże roiło się od zalanych maryna-
rzy. No i, rzecz jasna, baza pękała w szwach od żołnierzy: 
Można było z nimi iść przynajmniej za parę dolców. Cza-
sem więcej. A Tralala zawsze dostawała swoją dolę. Żad-
nych numerów. Wszystko proste jak drut. Chłopaki mieli 
radochę, a ona dostawała swoje parę dolców. Gdy nie mie-
li się gdzie podziać, szli do piwnicy w Wolffe Building. 
Piwnica długa jak diabli. Jeden ją rżnął, a reszta grała 
w marynarza – czasem całymi godzinami. Ale dostawała 
to, czego chciała. Wystarczyło tylko nagrać faceta. Z tym 
też były niezłe jaja. Czasem. A jeżeli nawet nie, to co? Bez 
różnicy. Kładziesz się na wznak albo opierasz się plecami 
o pojemnik na śmieci. Lepsze to niż praca. No i niezły 
ubaw. W każdym razie przez jakiś czas. Ale czas zawsze 
leci. Wszyscy wyrośli. Nie urządzało ich parę dolców od 
pijaka. Po co czekać, aż się pijaczkowi urwie film. Później 
wydawali większość forsy. Wyławiali ich w drodze po-
wrotnej do bazy. Co noc z „Willa”, knajpy po przeciwnej 
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stronie ulicy, wytaczały się tłumy. Dopadali ich, gdy wra-
cali do bazy albo na nabrzeże. Zwykle zostawiali żołnie-
rzy w spokoju. Ci nie mieli zbyt wiele. Za to marynarze 
byli zazwyczaj nadziani. Za dużych lub zbyt trzeźwych 
częstowało się cegłą w głowę. Gdy gość wyglądał na ła-
twego, wówczas jeden go trzymał, a drugi naparzał. Parę 
razy dopadali takich na parkingu przy 57. ulicy. Ale były 
jaja. Z tyłu przy płocie było zupełnie ciemno. Młócili do-
póty, dopóki nie opadły im ręce ze zmęczenia. Ale jaja. 
A potem ciacho i piwko. I Tralala. Ta była zawsze na miej-
scu. Z biegiem czasu nabyli cennych doświadczeń. Byli 
wybredniejsi. I silniejsi. Już nie potrzebowali cegieł. Prze-
czesywali knajpy i wyławiali frajera z kapustą. Gdy tylko 
wyszedł, zaraz go grzmocili. Czasem nagrywała sama 
Tralala. Odprowadzała klienta do drzwi. Czasem szli przez 
parking. wszystko grało na sto dwa. Wszyscy nosili nowe 
ciuchy. Tralala też się dobrze ubierała. Co kilka dni nakła-
dała nowy sweter. Nie mieli problemów. Grunt to trzymać 
się marynarzy. Przychodzą, odchodzą – co za różnica. 
Kogo to wzrusza? I tak mają więcej niż potrzebują. Co tam 
parę guzów. Tak czy owak mogą zginąć, więc co za różni-
ca. Od żołnierzy trzymali się z dala. Zazwyczaj. Robili to 
cwano i nikt się ich nie czepiał. Ale Tralala chciała coś 
więcej niż małą działkę, którą dostawała. Nadszedł czas, 
ażeby przedsięwziąć coś na własną rękę. Jeśli miało ją 
rżnąć paru facetów za parę dolców, to o ile cwaniej byłoby, 
jak sobie koncypowała, dać dupy jednemu, a zebrać 
wszystko. Wszyscy się na nią gapili. Wpatrywali się w jej 
cycki. Byłoby ekstra. Trzeba tylko zarwać kogoś nadzia-
nego. Nie jakiegoś dziada z kilkom zasranymi dolcami. 

Hubert Selby, Tralala
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Dość tych bajerów. Czekała. Sama. U „Greka”. Do środka 
wszedł żołnierz i zamówił kawę z hamburgerem. Zapytał, 
czy czegoś sobie życzy. Czemu nie. Uśmiechnęła się. Wy-
ciągnął banknot z dużego pliku i rzucił go na ladę. Wypię-
ła biust. Opowiadał jej o swoich wstążkach. I medalach. 
Brązowa gwiazda. I Fioletowe Serce z dwoma wieńcami 
z liści dębowych. Dwa lata siedział na kontynencie. Jedzie 
do domu. Gadał, ślinił się, a ona się uśmiechała. Miała na-
dzieję, że nie miał samych jednodolarówek. Chciała go 
stamtąd wyciągnąć, zanim przyjdzie jakaś inna. Weszli 
do taksówki i pojechali do hotelu w centrum. Kupił butel-
czynę whisky. Siedzieli, popijali, rozmawiali. Cały czas 
dolewała do kieliszków. Ten wciąż nawijał. O wojnie. Jak 
to go postrzelili. O domu. O tym, co chciał zrobić. O mie-
siącach spędzonych w szpitalu i o wszystkich operacjach. 
Bez przerwy dolewała, ale film mu się nie rwał. Drań. Po-
wiedział, że chciałby być blisko niej tylko przez chwilę. 
Pogadać z nią i wychylić parę drinków. Czekała. Przekli-
nała jego i jego cholerną matką. Kogóż do cholery obcho-
dzi, że mu przedziurawili nogę? Była tam przeszło godzi-
nę. Gdyby ją walił, to może wyłowiłaby mu szmal 
z kieszeni. Ale ten nic, tylko nawijał. Do diabła z tym. Za-
malowała go butelką w łeb. Opróżniła kieszenie i zwiała. 
Wyjęła pieniądze z portfela i wyrzuciła go. Przeliczyła 
szmal w stacji metra. 50 dolców. Nieźle. Nigdy przedtem 
nie zebrała tyle za jednym razem. Powinna jednak była 
dostać więcej. Za wysłuchiwanie tych bzdetów. Taaa... To 
sukinsyn. Powinnam była go zdzielić jeszcze raz. Zasrane 
50 dolców, a ten gada, jakby go kto nakręcił. Zatrzymała 
dychę, a resztę schowała i pognała do „Greka”. Tony 
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z Alem już tam byli i dopytywali się, gdzie się podziewała. 
Alex mówi, że wystartowałaś parę godzin temu z jakimś 
pijanym fagasem. No... Taki tam palant. Myślałam, że jest 
zdrowo nadziany. Udało się? No. Ile? Dycha. Ciągle baje-
rował, ile to on ma, a miał tylko zasrane dziesięć dolców. 
Taaa? Pokaż no. Pokazała im szmal. Na pewno tak mało? 
A co, chcecie mnie przeszukać? Myślicie, że wetknęłam 
sobie coś w dupę czy co? Później się zobaczy. Taaa... A wy? 
Udało się? Mamy trochę. Ale o to niech cię głowa nie boli. 
Masz dosyć. W odpowiedzi wzruszyła tylko ramionami. 
Uśmiechnęła się i zaproponowała im kawę. Coś do kawy? 
Chryste. Co za pijawki. Dobra jest. Hej, Alex... Siedzieli 
jeszcze przy kontuarze, gdy wszedł ten żołnierzyna. Do 
czoła przykładał zakrwawioną koszulę, a na przegubie i po-
liczkach widniała skrzepła krew. Złapał Tralalę za rękę 
i ściągnął ją z krzesła. Oddaj mi mój portfel, ty pieprzona 
kurwo. Splunęła mu w twarz i kazała mu się odpierdolić. 
Al z Tonym przyparli go do ściany i spytali, za kogo się 
uważa. Słuchajcie, ja was nie znam – wy mnie nie znacie. 
Nie mam ochoty bić się z wami, chłopaki. Chcę tylko od-
zyskać swój portfel. Potrzebuję dowodu, bo inaczej nie 
wpuszczą mnie do bazy. Możecie sobie zatrzymać te cho-
lerne pieniądze. Mam je gdzieś. Tralala wrzasnęła mu 
prosto w twarz, że jest pieprzonym, zafajdanym skurwy-
synem, a potem zaczęła go flekować, bo bała się, że może 
wydać, ile naprawdę mu zabrała. Ty zasrany, pieprzony 
bohaterze. Idź opędzlować parę medali, jeśli tak ci, 
skurwysynu, potrzeba forsy. Znów splunęła mu w twarz, 
ale nie dlatego, żeby bała się, że coś piśnie, tylko dlatego, 
że się rozwścieczyła. I to jak cholera. Zasrane 50 dolców, 

Hubert Selby, Tralala
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a ten jeszcze płacze. Zresztą powinien był mieć więcej. Ty 
skurwielu, zawszony gogusiu. Przyłożyła mu w jaja. Znów 
ją chwycił. Płacząc, pochylił się, usiłując złapać oddech po 
dotkliwym kopniaku. Jak nie będę miał przepustki, to nie 
dostanę się do bazy. A muszę wrócić. Jutro mają mnie 
przesłać samolotem do domu. Nie było mnie tam od trzech 
lat. Podziurawili mnie jak sito. Proszę, PROSZĘ. Tylko 
portfel. Tylko to. Tylko dowód. PROSZĘ, PROSZĘ. Po 
skrzepłej krwi poleciały ciurkiem łzy, a on sam zawisł w uści-
sku Tony’ego i Ala. Tralala trzasnęła go w pysk, plując, 
przeklinając, kopiąc. Alex wrzasnął, żeby przestali i wy-
nieśli się. Nie chcę tu mieć kłopotów. Tony złapał żołnie-
rza za wszarz, Al wepchnął mu w gębę zakrwawioną chu-
steczkę i wyciągnęli go na ulicę, a potem przenieśli 
w mroczne miejsce. Wciąż płakał i błagał o dowód, usiłu-
jąc powiedzieć, że chce jechać do domu, gdy Tony pod-
niósł go za pióra, a Al przyłoił mu parę razy w brzuch, 
potem w twarz, potem postawił go na nogi, by mu przyło-
żył Tony; wkrótce jednak przestali, ale nie ze strachu 
przed gliniarzami – wiedzieli, że nie na szmalu, a byli już 
zmęczeni biciem marynarza, którego wcześniej obrobili, 
więc puścili go, a ten wyłożył się na wznak. Zanim ode-
szli, Tralala nastąpiła mu na twarz tak, że popłynęła mu 
krew z oczu, przy czym nos miał już przecięty i połama-
ny; potem kopnęła go kilka razy w jaja. Ty mendo. Następ-
nie udali się wolnym krokiem na 4. aleję i pojechali me-
trem na Manhattan. W razie gdyby ktoś puścił parę z gęby. 
Za dwa, trzy dni wywiozą go i każdy o nim zapomni. Jesz-
cze jeden pieprzony żołnierzyna. Tak czy siak, zasługiwał 
na to. Przekąsili coś w barze i poszli do całonocnego kina. 
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Następnego dnia wynajęli kilka pokoi w hotelu na East 
Side i zostali na Manhattanie aż do następnej nocy. Kiedy 
wrócili do „Greka”, Alex oznajmił im, że przyszło paru ta-
kich z MP1 z detektywem i wypytywali o facetów, którzy 
zeszłej nocy pobili żołnierza. Powiedzieli, że jest w złym 
stanie. Musieli go operować i może być ślepy na jedno oko. 
E tam – nie jest tak źle. Ci z MP powiedzieli, że jak dorwą 
tych, co to zrobili, to ich ukatrupią. A to gnojki pieprzone. 
A co na to prawo. Nic. Widzieliście ich? Taaa... Zabić – 
nas! Frajerzy. Powinniśmy zaskarżyć ich za łamanie praw 
człowieka. Tralala roześmiała się. Powinnam podać go do 
sądu za gwałt. Dopiero za tydzień kończę osiemnaście lat. 
Ten zasrany, gogusiowaty sukinsyn zgwałcił mnie! Wy-
buchnęli śmiechem i zamówili kawę. Kiedy skończyli, Al 
z Tonym doszli do wniosku, że dobrze byłoby przejść się 
po paru knajpach i zobaczyć, co jest grane. W jednej 
z knajp spostrzegli, jak barman wrzuca kopertę do blasza-
nego pudełka za ladą. Wyglądało na to, że na dnie pudeł-
ka leży plik banknotów. Obejrzeli okno w męskim WC, 
rozciągającą się za nim aleję, a potem wyszli z knajpy i wró-
cili do „Greka”. Oznajmili Tralali, co mają zamiar zrobić, 
i poszli do umeblowanego pokoju, który wynajęli nad jed-
ną z knajp na 1. alei. Po zamknięciu sklepów wzięli pokaź-
ny śrubokręt i poszli do knajpy. Gdy się włamywali do 
środka, Tralala stała na zewnątrz i obserwowała ulicę. 
Wyważenie okna, wejście do środka, podczołganie się do 
lady, zabranie pudełka, wygramolenie się przez okno i ze-
skoczenie na ulicę zajęło im tylko parę minut. Będąc już 
na ulicy, otworzyli z ciekawością pudełko i zaczęli przeli-

1	 Żandarmeria	wojskowa	(org.	Military	Police)	–	przyp.	tłum.

Hubert Selby, Tralala



120

CzasKultury 6/1988

czać. Po skończeniu omal nie wpadli w panikę. Mieli pra-
wie dwa tysiące dolców. Przez chwilę wybałuszali na nie 
oczy, a potem zaczęli upychać je po kieszeniach. Następ-
nie Tony odłożył parę setek, włożył je do innej kieszeni i po-
wiedział Alowi, żeby wmówili Tralali, że tylko tyle zwinę-
li. Najpierw uśmiechali się, a potem pękali ze śmiechu. 
Jednakże przed opuszczeniem alei i spotkaniem z Tralalą 
uspokoili się. Wzięli ze sobą pudełko, wrzucili je do kana-
łu, a później zabrali się do domu. Gdy schodzili z alei, 
podbiegła do nich Tralala, dopytując się, jak im poszło i ile 
zwędzili, ale Tony kazał jej się zamknąć i odparł, że mają 
kilka setek i że trzeba spokojnie czekać, aż wrócą do poko-
ju. Kiedy przyszli do hotelu, Al zaczął nawijać, jaka to była 
łatwizna, jak to zwyczajnie wgramolili się do środka i za-
brali pudełko, ale Tralala olała go, wciąż dopytując się, ile 
mają. Tony wyjął z kieszeni plik banknotów i przeliczył. 
Nieźle, co, Tralala? 250 dolców. No. To może dajcie mi 
z pięć dych. Po co? Przecież i tak nigdzie teraz nie idziesz. 
Wzruszyła tylko ramionami i po chwili poszli spać. Gdy 
następnego dnia siedzieli u „Greka” przy kawie, weszli 
dwaj detektywi i kazali im wyjść na zewnątrz. Zrewido-
wali ich, zabrali z kieszeni szmal i wepchnęli do suki. De-
tektywi wymachiwali im pieniędzmi przed oczyma, kiwa-
jąc głowami. Nie mieliście gdzie się włamać, tylko do 
bukmacherów. Co? He, he! Aleście cwani. Śmiejąc się, do-
znawali zawodowego rozczarowania. Patrząc na ogłupiałe 
miny chłopaków, odkryli, że Tony z Alem naprawdę nie 
wiedzą, kogo obrabowali. Budząc się z odrętwienia, Tony 
zaprotestował, że niczego nie zrobili. Jeden z detektywów 
gwizdnął go w pysk i kazał mu się zamknąć. Na miłość 
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boską, nie wciskajcie nam kitu. Mamy uwierzyć, że zna-
leźliście kilka patoli na ulicy? Wówczas Tralala wrzasnę-
ła – CO? Detektywi obrzucili ją krótkimi spojrzeniami, 
a potem zwrócili się do Tony’ego i Ala. Od czasu do czasu 
można obrobić paru zalanych żołnierzy i uniknąć kary, 
ale gdy zaczynacie wykradać mi szmal z kieszeni, to po-
suwacie się już za daleko, chłoptysie. Co za głupki… Do-
bra, siostrzyczko, zjeżdżaj. Chyba że masz ochotę na 
przejażdżkę. Odsunęła się odruchowo od suki, wciąż wy-
trzeszczając oczy na Tony’ego i Ala. Drzwi zatrzymały się 
i tyle ich widziała. Tralala wróciła do „Greka” i usiadła 
przy kontuarze, przeklinając Tony’ego z Alem, a potem 
gliny za to, że zwinęli ich, zanim zdążyła odzyskać swoją 
dolę. Nie wydali z tego ani centa. Cholerne gnojki. Za-
wszone, śmierdzące sukinsyny. Albo ci złodzieje, policyj-
ne dranie. Przez całe popołudnie popijała kawę, a potem 
poszła do „Willa” po przeciwnej stronie ulicy. Podeszła 
do kontuaru i zaczęła rozmawiać z Ruthy – barmanką, 
opowiadając jej, co się wydarzyło, przerywając co chwila, 
by przekląć Tony’ego, Ala, gliny i zasrane szczęście. Knaj-
pa zaczęła się wypełniać, toteż Ruthy odchodziła co 
chwilę, żeby porozlewać drinki, a kiedy wracała, Tralala 
powtarzała całą historię od początku, wrzeszcząc, że 
mieli dwa koła i ani jednej sposobności, by wydać choć 
centa. Plotąc bez przerwy o tym samym, zdążyła zapo-
mnieć o Tonym i Alu, przeklinając już tylko gliniarzy, 
swojego pecha oraz marynarza lub żołnierza, który aku-
rat nawinął się pod rękę, pytając, czy chciałyby drinka. 
Gdy tylko Tralala opróżniła swój kieliszek, Ruthy nale-
wała następnego, radząc jej, by o wszystkim zapomniała. 

Hubert Selby, Tralala
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Było – minęło. Głową muru nie przebijesz. Znajdzie się 
więcej. No, może nie tyle, ale będzie w sam raz. Tralala 
odburknęła coś, wypiła drinka i kazała Ruthy nalać na-
stępnego. Gdy utopiwszy w końcu swój gniew, uciszyła się, 
podszedł do niej chwiejnym krokiem młody marynarz. 
Zerknęła nań i powiedziała – dobra. Ruthy przyniosła im 
dwa drinki i uśmiechnęła się. Tralala patrzyła, jak wyciąga 
z kieszeni pieniądze, i oceniła, że może się opłacać. Powie-
działa mu, że zna lepsze miejsce na picie niż ta spelunka. 
No to chodźmy, kotku. Wypił kieliszek jednym haustem. 
Tralala zostawiła swój na ladzie i wyszli. Gdy wsiedli do 
taryfy, marynarz zapytał, dokąd jadą, a ona odparła, że 
obojętnie – gdziekolwiek. OK. Zawieź nas pan na Time 
Square. Poczęstował ją papierosem i zaczął się jej zwie-
rzać. Miał na imię Harry. Pochodził z Idaho. Właśnie wró-
cił z Włoch. Jechał do… Nawet nie zadała sobie trudu, żeby 
się uśmiechać. Obserwowała go bacznie, usiłując odgad-
nąć, kiedy urwie mu się film. Czasem to trwa całą noc. Ni-
gdy z tym nie wiadomo. Odprężyła się i przemyślała 
wszystko. Nie mogę go tu stuknąć. Trzeba po prostu za-
czekać, aż mu się urwie film, a może poprosić o trochę 
szmalu. Tak się przecież rozrzucają. Muszę go tylko dorwać 
sam na sam w pokoju… Jak mu się nie urwie film, to go 
czymś zamaluję… trzeba było widzieć, jak załatwiliśmy 
tego suk… Gadał jak najęty. Tralala paliła papierosa, latar-
nie mrugały po obu stronach, a licznik wystukiwał swoje. 
Gdy taryfa zatrzymała się pod „Crossroads”, przestał glę-
dzić. Chcieli tam wejść, ale barman rzucił okiem na pijane-
go marynarza i potrząsnął odmownie głową. Przeszli więc 
przez ulicę i udali się do innej knajpy. Mimo że knajpa była 
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zatłoczona, znaleźli sobie z tyłu mały stolik i usiedli. Za-
mówili drinki. Tralala sączyła napój. Gdy wypił, podsu-
wała mu własny kieliszek. Znów wdali się w rozmowę. 
Jednakże światła i muzyka robiły swoje i marynarz za-
czął bajerować, jaka to ładna z niej dziewczyna, na co 
odparła, że będzie miał używanie jak nigdy w życiu, i na-
wet nie zatroszczyła się o ukrycie ziewnięcia. Twarz mu 
rozjaśniała i zaczął pić szybciej. Tralala zapytała go, czy 
mógłby jej dać trochę pieniędzy. Jest spłukana, a musi 
mieć trochę szmalu, bo ją wyrzucą z pokoju. Puścił do 
niej oczko, mówiąc, żeby się nie martwiła, już on ją prze-
nocuje. A Tralala miała ochotę wepchnąć mu w gębę 
swojego szluga (zasrany gnojek), ale doszła do wniosku, 
że zamiast dawać ponosić się emocjom, lepiej jest odcze-
kać swoje i spokojnie zabrać szmal. Gdy zabawiał się jej 
dłonią, rozejrzała się po knajpie i spostrzegła gapiącego 
się na nią oficera. Nosił mnóstwo baretek, zupełnie jak 
ten, którego obrobiła, i oceniła, że będzie bardziej na-
dziany niż Harry. Oficerowie zwykle mają forsę. Wstała 
od stołu, mówiąc Harry’emu, że idzie do toalety. Oficer 
zakołysał się lekko, gdy do niego podeszła i uśmiechnęła 
się. Chwycił ją za rękę, pytając, gdzie to się wybiera. Ni-
gdzie. Ejże, taka ładna dziewczyna i nie ma gdzie pójść. 
Mam zupełnie pusty pokój, a w nim pełno whisky. No... 
Kazała mu poczekać i wróciła do stolika. Harry już pra-
wie spał, ale gdy próbowała wyjąć mu z kieszeni pienią-
dze, zaczął się ruszać. Kiedy się przebudził, potrząsnęła 
nim, wyjmując mu dłoń z kieszeni, i kazała mu się ock-
nąć. Myślałam, że się z tobą zabawię. Jasne. Skinął gło-
wą, a potem opuścił ją z wolna na stolik. Hej, Harry, 

Hubert Selby, Tralala
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obudź się. Kelner chce wiedzieć, czy masz pieniądze. Po-
każ mu szmal, tak żebym sama nie musiała płacić. Jasne. 
Powoli wyciągnął z kieszeni pomięty plik banknotów, 
który Tralala wyrwała mu rąk – mówiłam panu, że ma 
szmal. Zabrała ze stolika papierosy, włożyła pieniądze do 
torebki i wróciła do barku. Mój przyjaciel śpi, więc myślę, 
że nie będzie miał nic przeciwko temu, chociaż lepiej bę-
dzie, jak sobie stąd pójdziemy. [...] Spojrzała nań, próbując 
ocenić, ile może mieć, ale wszyscy oficerowie wyglądają 
tak samo. Kłopot polega na tym cholernym mundurze. 
Potem zaczęła zastanawiać się, ile zdobyła na Harrym i jak 
długo przyjdzie jej czekać, aż to przeliczy. Kiedy dotarli do 
mieszkania, poszła prosto do łazienki, wygładziła nieco 
banknoty i przeliczyła je. Czterdzieści pięć. Cholera. Chuj 
mu w dupę. Złożyła pieniądze, wyszła z łazienki i we-
pchnęła je do kieszeni płaszcza. On nalał dwa drinki, po-
tem usiedli, porozmawiali przez chwilę i wyłączyli świa-
tło. Tralala doszła do wniosku, że nie na sensu teraz 
niczego próbować, toteż rozluźniła się, oddając się przy-
jemności. Kiedy zapalili papierosa i wypili następną kolej-
kę, odwrócił się i pocałował ją, mówiąc, że ma najpięk-
niejsze cycki, jakie kiedykolwiek widział. Mówił do niej 
coś jeszcze, ale ona nie zwracała nań uwagi. Myślała 
o swoich cyckach, o tym, co powiedział, i o tym, że z taki-
mi cyckami mogłaby mieć każdego i do diabła z „Willem” 
i tymi fajansiarzami – pokręci się tu jeszcze trochę i bę-
dzie szlus. Gdy zgasili papierosy, już nie zastanawiała się, 
ile ma pieniędzy. Następnego dnia przy śniadaniu usiło-
wał przypomnieć sobie wszystko, co wydarzyło się w knaj-
pie, ale Harry’ego pamiętał jak przez mgłę i wolał o niego 
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nie pytać. Parę razy próbował coś powiedzieć, ale gdy tyl-
ko na nią spojrzał, zaczął odczuwać niejasne skrupuły. Po 
śniadaniu zapalił papierosa, uśmiechnął się i zapytał, czy 
mógłby jej coś kupić. Sukienkę lub coś w tym stylu. To 
znaczy, wiesz... Chciałbym kupić ci mały prezent. Starał 
się nie sprawiać wrażenia rozklejonego czy onieśmielone-
go, choć i tak trudno było mu powiedzieć, co czuje teraz, 
z samego rana, na lekkim kacu, podczas gdy ona wygląda-
ła tak ładnie, a nawet nieco niewinnie. Początkowo nie 
chciał, żeby myślała sobie, że proponuje jej zapłatę albo 
obraża ją, dając do zrozumienia, że jest jeszcze jedną pro-
stytutką; niewiele pozostało z jego samotności i za to 
chciał jej podziękować. Widzisz, mam tylko parę dni do 
odjazdu i pomyślałem sobie, że może spędzilibyśmy ze 
sobą trochę więcej czasu, jąkał się usprawiedliwiająco w na-
dziei, że zrozumiała, co chce przez to powiedzieć, lecz 
słowa spływały po niej, a kiedy przestał mówić, powie-
działa – jasne. A co, cholera. Lepsze to niż ululanie się z pi-
jakami, a poza tym czuła się już dobrze, znacznie lepiej 
niż wczoraj (na moment przypomnieli jej się gliny i szmal, 
który jej zabrali), mógł był jej nawet dać swoje pieniądze, 
zanim zabierze się za ocean (cóż on może z nimi tam zro-
bić), a ona ze swoimi cyckami zawsze wyjdzie na swoje, 
a zresztą, do cholery, to było najlepsze ciupcianie w ży-
ciu… Poszli na zakupy, kupiła sobie sukienkę, kilka swe-
trów (o dwa numery za małe), pantofle, pończochy, toreb-
kę i reklamówkę na ciuchy. Zaprotestowała słabo, gdy 
kazał jej kupić sobie kosmetyczkę (nie wiedząc, co to jest, 
kiedy jej to podał, a zresztą nie widziała sensu w wydawa-
niu szmalu na coś takiego, mógłby dać jej przecież gotów-
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kę), a jemu zaimponowała jej skromność i niechęć do na-
ciągania go; chichotał, widząc jej dziecinne 
podekscytowanie tym, że chodzi po sklepach, ogląda, ku-
puje. Wszystkie pakunki zabrali do hotelu. Tralala założy-
ła swą nową sukienkę i pantofle, potem wyszli coś zjeść, 
a następnie wybrali się na film. Przez następne parę dni 
chodzili do kina, restauracji (Tralala starała się zakodo-
wać w pamięci te, które odwiedzali oficerowie), do kilku 
innych sklepów i z powrotem do hotelu. Gdy obudzili się 
czwartego dnia, oznajmił jej, że musi wyjeżdżać, i zapy-
tał, czy poszłaby z nim na stację. Zaczęła podejrzewać, że 
da jej pieniądze, i wkrótce już stali na stacji, speszeni, oto-
czeni pakunkami, czekając na przyjazd pociągu. Gdy 
wreszcie nadszedł czas rozstania, wręczył jej kopertę, 
a przed wejściem do pociągu pocałował ją. Obmacała 
ukradkiem kopertę, unosząc nieco głowę, by ją mógł ją 
cmoknąć. Była cienka, więc pomyślała, że to może być 
czek. Włożyła kopertę do torebki, usiadła na ławce i otwo-
rzyła kopertę. Rozpostarła kartkę i zaczęła czytać: „Droga 
Tralciu, jest tyle rzeczy, o których chciałbym ci powie-
dzieć, ale…”. List. Cholerny list. Rozerwała kopertę i obró-
ciła ją kilka razy. Ani centa. „Mam nadzieje, że rozumiesz, 
co mam na myśli, a czego nie potrafię wyrazić… spojrzała 
na słowa… jeśli czujesz to, co – jak mam nadzieję – czu-
jesz, piszę na dole swój adres. Nie wiem, czy przeżyję tę 
wojnę, ale…”. Cholera. Nie wypowiedziała tego w emo-
cjach. Po prostu stwierdziła fakt. Wypuściła list z ręki 
i pojechała metrem na Brooklyn. Poszła do „Willa” poka-
zać się w całej krasie. Za kontuarem stała Ruthy, a Water-
man Annie siedziała w kabinie z marynarzem. Stanęła 
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przy ladzie, gawędząc z Ruthy, odpowiadając przez kilka 
minut na jej pytania dotyczące ciuchów oraz opowiadając 
o bogatym fagasie, z którym żyła, o tym, ile dał jej szmalu 
i gdzie razem wychodzili. Od czasu do czasu Ruthy odcho-
dziła nalać drinki, a gdy wracała, Tralala podejmowała 
swą opowieść; wkrótce jednak znudziło ją wysłuchiwanie 
tych bzdur, a wątła wyobraźnia Tralali zmarła śmiercią 
naturalną. Tralala odwróciła się, spojrzała na Annie i za-
pytała, kiedy ją wypuścili. Annie roześmiała się, a Tralala 
kazała jej zamknąć tę gównianą jadaczkę. Z kabiny wy-
gramolił się marynarz i zatoczył się w stronę Tralali. Nie 
powinnaś tak mówić do mojej przyjaciółki. Do tej cipy? 
Powinieneś się bardziej szanować. Uśmiechnęła się i wy-
pięła biust. Marynarz zarechotał, oparłszy się o kontuar, 
i zapytał, czy chce drinka. Jasne. Ale nie w tym chlewie. 
Chodźmy tam, gdzie nie roi się od cuchnących kurew. Ma-
rynarz roześmiał się, wrócił do stolika, wypił swój kieli-
szek i wyszedł z Tralalą. Annie wydarła się za nimi i chcia-
ła rzucić kieliszkiem w Tralalę, ale ktoś chwycił ją za rękę, 
Tralala weszła z Jackiem do taryfy (Jack był Meksem i…) 
i pojechali do śródmieścia. Tralala chciała go z miejsca 
wykiwać (pragnęła tylko zagrać na nerwach Annie), lecz 
doszła do wniosku, że tym razem powinna zaczekać. Tak 
więc zostali razem, poszli do hotelu, a gdy mu się urwał 
film, zabrała, co miał, i wyjechała ze śródmieścia. Weszła 
do knajpy przy Time Square i usiadła przy kontuarze. W knaj-
pie roiło się od żołnierzy, a kiedy się rozejrzała, uśmiech-
nęło się do niej kilku marynarzy, ale tych olała, a reszta 
olała ją. Chciała mieć pewność, że ma do czynienia z face-
tem przy forsie. Nie z wymoczkowatym marynarzem czy 
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jakimś żołnierzyną. O nie. Nic z tych rzeczy. Z jej ciucha-
mi i cyckami? Za kogo ci frajerzy się uważają. Powinnam 
podejść i splunąć w te śmierdzące mordy. Cholera! Nie za-
sługują na pocałowanie mnie w dupę. Wyszarpnęła z ust 
papierosa i upiła trochę z kieliszka. Czekała. Uśmiechnęła 
się do kilku oficerów, o których myślała, że mogą mieć 
forsę, ale ci byli ze swoimi ciziami. Przeklęła pod nosem 
te babsztyle, ściągnęła niżej sukienkę, rozejrzała się wo-
koło i zaczęła sączyć swojego drinka. Choć tylko maczała 
w nim usta, to w kieliszku ukazywało się dno i musiała 
zamawiać następną kolejkę. Barman, nalawszy kolejnego 
drinka i wziąwszy ją za amatorkę, uśmiechnął się i już 
miał powiedzieć, że trafiła w złe miejsce, ale się rozmyślił. 
Napełnił tylko kieliszek, myśląc sobie, że lepiej by jej się 
powiodło w jednej z knajp na 8. alei. Sącząc nowego drin-
ka, zapaliła następnego papierosa. Czemu wciąż była 
sama? Co to za dziura? Za parę dolców każdy miał dupę. 
Cholerne świnie. Żadna z nich nie miała piersi w połowie 
takich jak ona. Mogłaby mieć każdego sukinsyna u „Wil-
la” albo dziada u „Greka”. Co jest z tymi frajerami? Już 
powinni ją obskakiwać. Nie powinna siedzieć sama. Jest 
tu już od dwu godzin. Miała ochotę wstać i wrzasnąć „chuj 
wam w dupę” do wszystkich w knajpie. Zgraja cholernych 
frajerów. Warknęła na przechodzącą kobietę. Ściągnęła 
mocno sukienkę i wyrzuciła do tyłu ramiona. A czas wciąż 
upływał. Cały czas olewała pijaków, licząc, że trafi się ktoś 
ze szmalem. Nie ruszała trzeciego drinka, siedząc i roz-
glądając się, przeklinając wszystkich sukinsynów w tej 
dziurze, coraz bardziej urągająca i zrozpaczona. Wkrótce 
krzyczała w myślach. Chryste, gdyby miała brzytew, to 
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odcięłaby im te cholerne jaja. Gdy podszedł do niej jakiś 
marynarz i zapytał, czy nie chciałaby drinka, omal nie 
splunęła mu w twarz; mruknęła coś, spojrzała na zegar 
i powiedziała sobie: a niech tam, cholera. Dobra, chodź-
my. Wychyliła drinka i wyszli. Głowę miała tak pełną fu-
riackich wrzasków (ten sukinsyn daje jej tylko pierdolony 
list), że leżała na łóżku, gapiąc się w sufit, olewając mary-
narza, który ją rżnął, a kiedy zsunął się z niej po raz ostat-
ni i zasnął, wciąż gapiła się, przeklinała całymi godzina-
mi, aż wreszcie zasnęła. Następnego popołudnia zażądała 
pieniędzy, ale marynarz zbył ją śmiechem. Chciała go 
uderzyć, lecz chwycił ją za rękę, strzelił w twarz i powie-
dział, że musiała postradać zmysły. Śmiał się, radząc jej, 
by była grzeczna. Miał kilkudniową przepustkę i dość pie-
niędzy dla obojga. Mogą się nieźle zabawić. Puściła mu 
wiąchę i splunęła, a on kazał jej zabrać manatki i zjeż-
dżać. Zatrzymała się w restauracji samoobsługowej, po-
szła do toalety, spryskała sobie wodą twarz, a potem ku-
piła kawę i drożdżówkę. Później wyszła i wróciła do tej 
samej knajpy. Lokal nie był zatłoczony – w środku sie-
dzieli wojskowi leczący kaca; usiadła więc i wysączyła 
parę drinków. Knajpa zaczęła się wypełniać. Starała się 
upatrzyć sobie kogoś z forsą, ale gdzieś po godzinie olała 
wszystkich i już tylko czekała. Kilku marynarzy zapytało 
ją, czy chce drinka, na co odparła: „a co tam, kij wam 
w dupę” i wyszła z nimi. Godzinami włóczyli się po knaj-
pach, potem dwaj z nich zabrali ją do hotelu, rano dali jej 
parę dolców i przez kilka dni (dwa, trzy) byli razem; w kół-
ko zalana chodziła od czasu do czasu z nimi bądź ich 
kumplami do hotelu. Gdy wyjechali, wróciła do knajpy po 
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następnego marynarza, gotowa wziąć nawet cały statek. 
Co za różnica. Ściągnęła mocno sukienkę, ale nie pomy-
ślała o wypraniu jej. Nie zdążyła dojść do knajpy, gdy ktoś 
chwycił ją za rękę, odprowadził do bocznych drzwi i kazał 
wyjść. Stojąc na rogu 42. ulicy i Broadwayu, przeklinała 
ich, pragnąc dowiedzieć się, czemu to wpuszczają te par-
szywe kurwy, a wyrzucają taką ładną, młodą dziewczynę, 
zgraja zawszonych kutasów. Odwróciła się, przeszła przez 
ulicę, wciąż mrucząc pod nosem, i weszła do innej knajpy. 
Musiała przeciskać się do szafy grającej – taki był tłok. 
Rozejrzała się we wszystkie strony. Gdy ktoś podchodził 
puścić jakiś kawałek, uśmiechała się, wyrzucała do tyłu 
ramiona i odgarniała włosy z twarzy. Stała tak, uśmie-
chając się i popijając, aż w końcu wyszła z zalanym żoł-
nierzem. Walili się przez niemal całą noc, potem ucięli 
krótką drzemkę, potem przebudzili się, popili i wrócili do 
ciupciania. Byli razem przez dzień lub dwa – może nawet 
dłużej – nie miało to zresztą znaczenia, potem on odje-
chał, a ona wróciła do knajpy. Włóczyła się od jednej 
knajpy do drugiej, wciąż ściągając mocno sukienkę, od 
czasu do czasu opryskując wodą twarz przed wejściem, 
śliniąc się nad kieliszkiem i już nie rozglądając się, tylko 
potakując: dobra, czemu nie, kurwa, odstawiając pusty 
kieliszek barmanowi, czasem nigdy nie widząc gęby mo-
czymordy kupującego jej drinka, wchodzącego i schodzą-
cego z niej, śliniącego się nad jej cyckami; piła, ściągała 
ciuchy, rozstawiała nogi, zapadając w sen lub pijackie od-
rętwienie po pierwszym pchnięciu. Czas upływał – mie-
siące, może lata – któż to wie. Sukienka zniknęła, a zosta-
ła tylko sfatygowana spódnica i sweter; z knajp na 
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Brodwayu zrobiły się knajpy z 8. ulicy, lecz wkrótce wy-
rzucali ją nawet z tych dziur pełnych cinkciarzy, handla-
rzy narkotyków, alfonsów, pederastów i niedoszłych gan-
gsterów. Posadzka z linoleum przemieniła się w drewno, 
które potem zastąpiły trociny, a Tralala siedziała nad pi-
wem w pakamerze na nabrzeżu, warczała, przeklinała 
wszystkich sukinsynów, którzy ją rżnęli, i wychodziła 
z każdym, kto na nią spojrzał lub kto miał miejsce na noc-
leg. Miesiąc miodowy się skończył, a ona wciąż ściągała 
mocno sweter, tylko że nie było już takich, którzy by na 
nią spoglądali. Wyczołgawszy się z hotelu, szła do najbliż-
szej knajpy i zostawała w niej do najbliższej oferty na noc-
leg. Jednakże za każdym razem wyciągała cycki, rozgląda-
jąc się za kimś z forsą, nie chcąc jakiegoś cholernego 
menelika, ale włóczędzy pilnowali tylko własnego piwa, 
a ona czekała na kogoś, kto miałby 50 centów na postawie-
nie piwa za rżniątko, i tak nocowała w kolejnych dziurach, 
coraz brudniejsza, coraz parszywsza. Kiedy była w knajpie 
na South Street, jakiś marynarz postawił jej piwo, a jego 
fąfle, uzależnieni od jego szmalu, wpadli w panikę, bojąc 
się, że ich zostawi i wyda na nią ich pieniądze, toteż zmó-
wili się, odebrali jej piwo, a ją wyrzucili na ulicę. Wrzesz-
cząc, usiadła na krawężniku, ale wkrótce napatoczył się 
glina, kopnął ją i kazał jej zjeżdżać. Wstała na równe nogi 
i przeklęła wszystkich gliniarzy, krzycząc, że mogą sobie 
wsadzić pierdolone piwo w dupę. Nie potrzebowała, żeby 
jakiś łajdak kupował jej drinka. U „Willa” mogła mieć, cze-
go dusza zapragnie. Wróci do „Willa”, gdzie jest tak, jak 
mówi. To ci dopiero knajpa. Tam zawsze znajdzie się ktoś 
z forsą. Nie jak te łachmyty albo ci zasrańcy. A co, myśleli, 
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że dopuści do siebie byle jakiego dziada i da mu się zaba-
wiać swoimi cyckami. Cholera! Za samo siedzenie u „Wil-
la” mogłaby mieć pełne żołdy marynarzy. Ludzie wiedzie-
li, co znaczy u „Willa” – a co, może nie? Dokuśtykała do 
metra i pojechała na Brooklyn, mamrocząc i przeklinając, 
a pot rozmazywał jej po twarzy brud. Weszła po trzech 
schodkach i stanęła w progu, doznając chwilowego roz-
czarowania na widok otwartych drzwi. Przez chwilę stała 
w nich, rozglądając się dookoła, potem poszła na koniec 
sali, gdzie siedziały Waterman Annie i Ruthy. Stanęła 
obok marynarza, wychyliła się przed niego, uśmiechnęła 
się do Annie i Ruthy, a potem zamówiła drinka. Barman 
zmierzył ją wzrokiem i zapytał, czy ma pieniądze. Odpar-
ła, że gówno go to obchodzi. Ten mój kolega tutaj zapłaci 
za mnie. Prawda, kochanie? Marynarz roześmiał się, 
pchnął przed siebie banknot, a ona dostała swoje piwo 
i uśmiechnęła się do tego przygłupiego sukinsyna – bar-
mana. A to menda. Annie odciągnęła ją na bok i powie-
działa, że jeśli będzie jej świniła, to wypruje jej bebechy 
i rzuci na podłogę. Ruthy wyjdzie stąd, jak tylko się zjawi 
kumpel Jacka, a jak jej będziesz wredziła, to będziesz god-
ną pożałowania suką. Tralala wyszarpnęła rękę, wróciła 
do barku, oparła się o marynarza i potarła cyckami o jego 
ramię. Ten roześmiał się i kazał jej pić do dna. Ruthy po-
wiedziała Annie, żeby nie kłopotała się o Tralalę, bo zaraz 
tu będzie Fred i pójdziemy, toteż wszczęły rozmowę z Jac-
kiem, a Tralala, odwróciwszy się, przerwała im rozmowę 
i warknęła na Annie, mając nadzieję, że jak zabierze Jacka, 
to ta spali się ze złości, a Jack śmiał się z tego wszystkiego 
i walnął pięścią w kontuar  kupił drinki, i Tralala uśmiech-
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nęła się i wypięła biust, i szafa grająca dudniła od wsio-
wych przyśpiewek, czasem jakichś bluesów, a czerwono-
-fioletowe neony rozpryskiwały się, mrugając wokół lustra 
za barkiem, a żołnierze, marynarze i kurwy w kabinach 
lub przy kontuarze wrzeszczeli i zaśmiewali się w kułak 
i Tralala uniosła swój kieliszek i ryknęła bee i walnęła nim 
o kontuar i potarła cyckami o rękę Jacka a on spojrzał na 
nią dziwiąc się skąd u niej na twarzy tyle syfów i jakby ten 
wielki pryszcz na policzku rozlał się i powiedział coś do 
Annie potem zarechotał i palnął ja dłonią w nogę i Annie 
uśmiechnęła się i spisała już Tralalę na straty i kasa od-
śpiewała ksz ksz i uniósł się dym i przyszedł Fred i przyłą-
czył się do kompanii i Tralala zawołała o następnego 
drinka i zapytała Freda jak podobają mu się jej cycki a on 
wepchnął w nie palec i odparł chyba są prawdziwe i Jack 
walnął pięścią o kontuar i zaniósł się śmiechem i Annie 
przeklęła Tralalę i chciała zmusić ich do wyjścia i powie-
dzieli zostaniemy jeszcze przez chwilę nieźle się bawimy 
i Fred zrobił perskie oko i ktoś huknął w stół i zarechotał 
i jakiś kieliszek runął na podłogę i dym dotarłszy do drzwi 
opadł i Tralala otworzyła rozporek Jacka i on zasunął go 
pięć sześć siedem razy śmiejąc się i gapił się na pryszcza 
i światła migotały i kasa zanuciła swoje ksz ksz i Tralala 
oznajmiła Jackowi że ma duże cycki a on walnął pięścią 
w kontuar i zaniósł się od śmiechu i Ruthy z Annie chciały 
wyjść zanim im kto spieprzy interes i zastanowiło je to ile 
szmalu mogą mieć chłopaki i nie chciały żeby go wydali 
na Tralalę a Tralala wypiła swojego drinka i zawołała o wię-
cej i Fred z Jackiem roześmiali się i puścili do siebie oczka 
i rąbnęli pięściami w stół i następny kieliszek znalazł się 
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na podłodze i ktoś opłakiwał utratę piwa a pod spódnicę 
zakradło się dwoje rąk i wypuściła dym prosto w ich twa-
rze i komuś urwał się film i głowa osunęła się na stół i ktoś 
złapał piwo zanim upadło i Tralala triumfowała że jej się 
udało i że zrobi w konia Annie i kogo bądź i wychyliła na-
stępnego drinka i napój rozlał jej się po brodzie i złapała 
Jacka za szyję i potarła piersiami o jego policzek a on 
uniósł ręce i przekręcił cycki niczym dwie gałki i zarecho-
tał i Tralala uśmiechnęła się i powiedziała och teraz już są 
moi i szczam na tych skurwysynów i ktoś wyciągnął z ka-
biny pijaka i wyrzucił go przez tylne drzwi i Tralala pod-
winęła sweter i podbijała dłońmi cycki wciąż uśmiechając 
się i Jack z Fredem krzyknęli jebuuuuu i zarechotali i bar-
man kazał jej zostawić w spokoju te cholerne bufory i spie-
przać stąd i Ruthy z Annie mrugały do siebie i Tralala od-
wróciła się z wolna podbijając je mocno dłońmi i obnosząc 
swą chlubę po całej knajpie i uśmiechała się i podbijała 
dłońmi największe najpiękniejsze cycki na świecie i ktoś 
krzyknął czy to możliwe i Tralala wepchnęła mu je w twarz 
i wszyscy roześmieli się i jeszcze jeden kieliszek spadł ze 
stołu i chłopaki stali i patrzyli i spod spódnicy wypełzły 
ręce i rozlali piwo na cycki Tralali i ktoś wrzasnął że zo-
stała ochrzczona i piwo lało się po brzuchu i skapywało 
z brodawek i zamalowała go cyckami w gębę i ktoś krzyk-
nął bo się udusi na śmierć – ale śmierć – hej co tam na 
deser – powiedziałem żebyś zostawiła te cholerne bufory 
w spokoju ty pierdolony hipopotamie i Tralala odparła że 
ma najpiękniejsze cycki na świecie i przewróciła się na 
szafę grającą i igła przejechała ze zgrzytem po płycie wy-
dając coś na podobieństwo przeciągłego beknięcia i ktoś 
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krzyknął same cyce a gdzie cipa i Tralala kazała mu po-
dejść i zobaczyć i z kabiny wyskoczył zalany żołnierz i po-
wiedział chodźmy i upadły kieliszki i Jack przewrócił tabo-
reti upadł na Freda i uwiesili się kontuaru bliscy histerii 
i Ruthy miała nadzieję że jej nie wyrzucą bo szykował się 
dobry interes i Annie zamknęła oczy i zaśmiała się z ulgą 
myśląc że już nie będą musiały się bać Tralali i że chłopaki 
nie wydali zbyt wiele szmalu a Tralala wciąż podrzucała 
dłońmi cycki i odwracała się do każdego gdy ją wywlekali 
za rękę przez drzwi krzycząc do Jacka żeby podszedł to go 
zajeździ na śmierć nie tak jak ta jego pinda i ktoś krzyknął 
idziemy i wlekli ją po schodach i potykała się o czyjeś stopy 
i obcierała sobie kostki u nóg o kamienne stopnie i wrzesz-
czała ale tłum nie zwalniał tempa wlokąc ją za rękę i Jack 
z Fredem wisieli przy kontuarze rechocząc i Ruthy zdjęła 
swój fartuch gotowa wyjść zanim spieprzy się interes 
i dziesięciu czy piętnastu pijaków dowlokło Tralalę do roz-
bitego samochodu przy 57. ulicy i zerwali z niej ubranie 
i wepchnęli ją do środka i kilku chłopaków walczyło 
o pierwszeństwo aż w końcu ustawiła się kolejeczka i wszy-
scy wrzeszczeli i śmiali się i ktoś krzyknął do chłopaków 
z ogona żeby skoczyli po piwo i ci poszli i wrócili z puszka-
mi piwa które rozdawali w kolejce i przybiegli chłopaki z „Gre-
ka” i inni z okolicy i stali dookoła patrząc i czekając i Tra-
lala wrzeszczała i wpychała cycki w pojawiające się przed 
nią twarze i roznoszono piwo i puste puszki zostały wy-
rzucone i chłopaki wychodzili z samochodu i wracali do 
kolejki i wypijali parę piw i znów czekali na swoją kolej 
i nadbiegło jeszcze więcej chłopaków z „Willa” i telefon do 
bazy ściągnął wielu żołnierzy i marynarzy i przyniesiono 

Hubert Selby, Tralala
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jeszcze piwo od „Willa” i ktoś zapytał o wynik a ktoś inny 
odkrzyknął kto do tylu zliczy a Tralala piła piwo gdy ją 
rżnęli i po plecach Tralali spływały strużki brudu z potem 
a obtarte od stopni kostki parzyły ją i spływał jej na twarz 
pot z piwem cieknący z twarzy chłopaków i wciąż wrzesz-
czała i zeszło się ich jeszcze więcej może 40 może 50 i rżnę-
li ją i wracali do kolejki i popijali piwo i wrzeszczeli i śmia-
li się i ktoś rzucił że samochód cuchnie cipą więc wywlekli 
Tralalę z samochodu wraz z siedzeniem i postawili na par-
kingu i leżała tam na siedzeniu goła i ich cienie zakrywały 
jej sutki i syfy i popijała huśtając wolno cycki i ktoś we-
pchnął jej w usta puszkę po piwie i wszyscy roześmiali się 
i Tralala zaklęła i wypluła kawałek żelaza i ktoś znów jej to 
wepchnął i znów się roześmiali i wrzeszczeli i wszedł na 
nią następny i tym razem miała popękane wargi i krew 
spływała jej po brodzie i ktoś otarł jej krew chustką zamo-
czoną w piwie i wręczyli jej następną puszkę piwa i piła 
i wrzeszczała o swoich cyckach i ukruszył jej się następny 
ząb i szpara w ustach poszerzyła się i wszyscy się zaśmie-
wali i ona śmiała się i piła coraz więcej aż zemdlała i dali jej 
kilka razy po twarzy i zamruczała coś i odwróciła głowę 
ale nie mogli jej docucić więc dalej ją pieprzyli gdy tak le-
żała bez czucia na siedzeniu na parkingu i wkrótce znudzi-
li się martwą kłodą i łańcuch urwał się i wrócili do „Willa” 
i „Greka” i bazy i dzieciaki które patrzyły i czekały na swą 
kolej odbiły sobie na Tralali za swoje rozczarowanie i po-
rwały jej ubranie na małe strzępy i skiepowały jej na bro-
dawkach kilka szlugów naszczały na nią zbrandzlowały się 
wpakowały kij od miotły w pizdę a potem znudzone zosta-
wiły ją leżącą pośród stłuczonych butelek zardzewiałych 
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puszek całego złomowiska a Jack z Fredem Ruthy i Annie 
wciąż śmiejąc się weszli do taryfy i przylepili nosy do okien 
gdy mijali parking i przyjrzeli się dobrze Tralali nagiej 
zbrukanej krwią uryną i spermą a na siedzeniu pomiędzy 
nogami formowała się mała plamka z krwi sączącej się z jej 
krocza i Ruth z Annie były uszczęśliwione i zupełnie od-
prężone bo mogły już jechać do śródmieścia bo nie spie-
przyła im interesu bo będą miały dużo szmalu a Fred spo-
glądał przez tylną szybę a Jack walił się w kolano i zanosił 
się śmiechem…

Radom – Poznań
grudzień 1986 – styczeń 1987

Tłumaczenie z języka angielskiego: Marek Baranowski

Podstawa tłumaczenia:

Last Exit to Brooklyn, Calder and Boyars Ltd., The Post-Trial Edition 

(complete and unexpurgated). Distributed by Corgi Books, Paper-

back edition reprinted 1975.

Hubert Selby, Tralala
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Szczypta stoicyzmu, 
czyli na marginesie 
Listów moralnych 
Seneki
Soter

Szkic ten stawia sobie za zadanie oprowadzić czytelni-
ka po wybranych problemach filozofii stoickiej w ujęciu 
Rzymianina – Lucjusza Anneusza Seneki. Aby jednak nie 
zapuszczać się w głębiny filozofii i nauki, by opracowa-
nie to mogło zasługiwać na miano „popularyzatorskie”, 
ograniczymy się w naszej wędrówce do zagadnień kultury 
literackiej, duchowej i wybranych problemów moralnych 
ujętych przez Filozofa w jednym tylko dziele – elementa-
rzu etycznym – Listach moralnych do Lucyliusza.

Lucjusz Anneusz Seneka, znany także pod imieniem Se-
neka Młodszy lub Filozof, urodził się około 4 roku przed 
Chrystusem w hiszpańskiej Kordubie. Życie jego przypada 
na bardzo ciekawy i dynamiczny okres w historii Rzymu, 
czas panowania pięciu cesarzy: Augusta, Tyberiusza, Ka-
liguli, Klaudiusza i Nerona. Ojciec filozofa był wybitnym 
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retorem, potomkiem starego, poważanego i majętnego 
rodu rycerskiego, przywiązanego do tradycji i obyczajów 
rzymskich. Matka, Helwia, wywodziła się także ze znako-
mitej rodziny i była szanowaną matroną, czule kochają-
cą swe dzieci, o czym często w swych działach wspomina 
Seneka. Starszy brat, Nowatus, znany z Dziejów Apostol-
skich – ulubione dziecko w rodzinie – poświecił się ka-
rierze politycznej. Zdobył wysoką pozycję jako polityk: 
w roku 52 był prokonsulem Achai, w 58 konsulem tejże. 
Młodszy brat, Mela, był ojcem sławnego poety rzymskie-
go Lukana. Fundamenty wykształcenia uzyskał Seneka od 
ojca, który już od najmłodszych lat wprowadzał go w taj-
niki sztuki retorycznej. Potem wykształcenie to pogłębiał 
Seneka w Rzymie. Prócz studiów retorycznych z zamiło-
waniem i entuzjazmem poświęcał się młody Seneka filo-
zofii. Mimo całej swej preferencji dla stoicyzmu chętnie 
słuchał wykładów każdego filozofa, którego nauka odzna-
czała się wielkością moralną. Dla podratowania słabego 
zdrowie wyjeżdża Seneka na kilka lat do Egiptu. Powró-
ciwszy stamtąd około roku 31, w dwa lub trzy lata póź-
niej otrzymuje urząd kwestora, tym samym rozpoczyna-
jąc karierę polityczną. Zasiada w Senacie, w tym samym 
czasie rozwija z powodzeniem działalność oratorską i ad-
wokacką. Za panowania Kaliguli (37–41) staje wobec po-
ważnego niebezpieczeństwa. Sukcesy krasomówcze i ta-
lent oratorski osiągają zenit, przynosi mu to wielką sławę 
i zaszczyty, stawia się go wśród najznakomitszych mów-
ców, zdobywa uznanie, pozycję towarzyską w wysokich 
kręgach arystokracji rzymskiej. Jednak to, co przyniosło 
zaszczyty, wzbudza także zazdrość cesarza, który rościł 
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sobie pretensje do tytułu najznakomitszego mówcy. Tylko 
dzięki perswazji przyjaciół, że stan zdrowia Seneki przy-
czyni się do jego śmierci, uniknął zagrożenia. Zmuszony 
był jednak zaniechać działalności oratorskiej i wtedy to 
całkowicie poświęcił się filozofii. W kilka lat później, bo 
już na początku panowania Klaudiusza, Seneka powtór-
nie doznaje ciężkiej porażki. Pozostając w towarzyskich 
stosunkach z trzema córkami Germanika, siostrami Kali-
guli, wpadł w sieć niewieścich intryg i ściągnął na siebie 
podejrzenie i niełaskę Messaliny. Oskarżony o utrzymy-
wanie potajemnych miłostek z najmłodszą córką Germa-
nika – Liwillą, żoną konsula Winicjusza, został w roku 41 
skazany przez Klaudiusza za cudzołóstwo i zesłany, mimo 
słabego zdrowia, na dziką i malaryczną wyspę – Korsy-
kę. Przez osiem lat zdany na przymusową bezczynność, 
oddawał się studiom naukowym, pisał utwory poetyckie 
i dzieła przyrodnicze. Po straceniu Messaliny, na skutek 
wstawiennictwa wpływowych osób, Seneka powraca do 
Rzymu w roku 49. Wkrótce zostaje mu powierzona za-
szczytna rola – staje się wychowawcą młodego Nerona. Za 
panowania tegoż cesarza pozycja Seneki znów poważnie 
wzrasta. W roku 57 zostaje konsulem, w rzeczywistości 
zaś przez kilka lat – wraz z Burrusem – sprawuje władzę 
i posiada wszelkie uprawnienia cesarskie w zastępstwie 
nieletniego Nerona. Sprawując władzę, urzeczywistniał 
ideał platońskiego mędrca. Historia oddaje mu sprawiedli-
wość, przekazując, że „rządził sprawiedliwie i bez szkody 
dla Imperium”. Wraz z dorastaniem Nerona gasła jednak 
gwiazda Seneki, stawał się coraz bardziej niewygodnym 
doradcą, jego nauki stawały się dla Nerona coraz cięższym 
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oskarżeniem i wyrzutem sumienia. Jednocześnie wrogo-
wie wytaczali przeciwko niemu coraz ostrzejsze zarzu-
ty. Punktów do oskarżeń, jak nigdy, nie brakowało. Solą 
w oku były przede wszystkim ogromne bogactwa i – jak 
twierdzili niektórzy – niezgodność nauki głoszonej przez 
filozofa z rzeczywistością. W roku 62 Seneka wycofuje się 
z życia publicznego, uznając je za niebezpieczne. W ostat-
nich czterech latach jego życia powstały najbardziej doj-
rzałe i najwspanialsze dzieła: Listy moralne do Lucyliusza, 
O dobrodziejstwach, Rozważania przyrodnicze. W roku 65 
został wykryty zamach na życie Nerona, tak zwany spisek 
Pizona. Oskarżono wówczas Senekę nie o współudział, 
lecz o współwiedzę. Wyrok, którego ceną było życie Filo-
zofa, odczytano mu w jego posiadłości wiejskiej. Przyjął 
go niezwykle spokojnie, jak na mędrca stoickiego przysta-
ło, i niezwłocznie przeciął sobie żyły. Ze spokojem god-
nym tylko prawdziwego Filozofa Stoickiego, do ostatniej 
chwili życia, jak podaje tradycja, dyktował swe myśli.

Niektóre, wybrane elementy filozofii stoickiej
Twórcą filozofii stoickiej był Zenon z Kition żyjący w III 
wieku przed Chrystusem. Nauka Zenona obejmowała trzy 
główne działy:

1. Fizykę, zajmującą się: materializmem, dynamizmem, 
racjonalizmem, pluralizmem oraz teorią wiecznego po-
wrotu.
2. Etykę, która badała: niezależność od natury i zgodność 
z naturą, dobro i zło oraz rzeczy obojętne, ideał mędrca 
stoickiego, etykę społeczną.

Soter, Szczypta stoicyzmu, czyli na marginesie Listów moralnych Seneki
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3. Logikę, która zajmowała się wyjaśnianiem pochodze-
nia wiedzy oraz istnieniem i zastosowaniem kryterium 
prawdy.

Filozofia stoicka, jak każda dziedzina wiedzy, przechodzi-
ła metamorfozy na przestrzeni dziejów. Potocznie mówi-
my, że Seneka był stoikiem, lecz precyzyjniejsze jest okre-
ślenie, iż był on reprezentantem tak zwanej stoi młodszej, 
rzymskiej. W owym czasie stoicyzm oscylował głównie 
wokół problemów moralnych i teistycznych. Stąd też fi-
lozofię stoicką reprezentowaną przez Senekę nazywamy 
teistyczno-moralną ideologią stoików.

Seneka traktował filozofię jako naukę mającą do spełnie-
nia cele praktyczne. Filozof to generis humani pedagogus 
– wychowawca ludzkości, a filozofia jest umiejętnością 
i sztuką życia, wiedzą o tym, co cnotliwe, ćwiczeniem się 
w cnocie, nauką, która uczy postępowania – nie tylko mó-
wienia. Facere docet philosophia, non dicere.

Tylko filozofia potrafi uczynić człowieka wolnym, uczy 
o sprawach boskich i ludzkich, o rzeczach przyszłych 
i przeszłych, o znikomych i tych, co trwają wiecznie. 
Wszelkie inne dociekania filozoficzne mają tylko wtedy 
wartość, jeśli odnoszą się i pozostają w związku z za-
gadnieniami moralnymi. Dlatego Seneka nie zajmuje się 
dogłębniej dyscyplinami filozoficznymi, które nie słu-
żą bezpośrednio etyce. Tak jak i poprzednicy przyjmuje, 
że wszystko, co rzeczywiste, jest cielesne, z tym jednak, 
iż w każdej rzeczy należy odróżnić podłoże materialne, 
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a materii nie można utożsamiać z bóstwem. Siłą działa-
jącą w materii jest duch (spiritus), podobną zaś siłą dzia-
łającą we wszechświecie jest Bóg. Seneka nie utożsamia 
Boga z rozumem świata, a czyni go tym samym co świat 
i zarazem jego opatrznością. Bóg jest dla Filozofa najwyż-
szym rozumem, najdoskonalszym duchem (ratio univer-
si), wszechwiedzą, wszechmądrością, a przede wszystkim 
najwyższym Dobrem. Bóg rządzi wszechświatem i utrzy-
muje w nim ład. Bóg Seneki to Ojciec Wszechrzeczy, natu-
ra stwórcza i prawodawcza, najwyższa doskonałość, istota 
transcedentalno-osobowa, absolut myślący i chcący. Dla-
tego też fizyka Seneki pod wpływem gnozy teistycznej 
zmienia się w teo-fizykę, która wbrew wszelkim zapoży-
czeniom materialistyczno-stoickim u Seneki nie może być 
uważana za czysto materialistyczną.

Poglądy Kordubiańczyka są przykładem, jak gnostycyzm 
teistyczny przeobrażał materializm filozoficzny, a filozo-
fia przekształciła go w gnozę. Tak samo przedstawia się 
ewolucja na płaszczyźnie etyki, która tym się różni od 
etyki stoików, że nabiera cech teo-etyki. Tak samo jak 
stoicy ze Starej Stoi, uważa Seneka, że dusza to ciało zło-
żone z ognistego tchnienia, równocześnie ta sama dusza 
zostaje uznana za część ducha bożego, umysł za wyraz 
Boga w człowieku, człowiek za istotę spokrewnioną z Bo-
giem i wyniesioną do swej godności ponad wszystkie rze-
czy świata, świadomą swych najwyższych celów i wolną. 
Temu, co boskie w człowieku, przeciwstawiają się namięt-
ności i uczucia, czyli sfery irracjonalne, sprzeczne z bożą 
naturą człowieka, związane z ciałem i wrogie duszy.

Soter, Szczypta stoicyzmu, czyli na marginesie Listów moralnych Seneki
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Jak wyraźnie widać, działają na Senekę wpływy gno-
styckiego dualizmu dobra i zła, ciała i ducha, potrzeby 
opanowania ciała na rzecz ducha i duszy. Człowiek to – 
według Seneki – istota skłócona i rozrywana pomiędzy 
tym, co boże i co Bogu wrogie, między tym, co rozum-
ne, a co nierozumne i co sprzeciwia się duchowi. Dlatego 
Seneka tak bezwzględnie potępia wszystko to, co ciele-
sne. Życie duszy zaczyna się z chwilą zerwania z ciałem 
i wtedy dopiero staje się nieśmiertelne i wieczne. Do tego 
jednak należy duszę przygotować poprzez życie cnotliwe, 
wyciszenie namiętności i poddanie sobie ciała. A że jest 
to zbyt skrajny wymóg etyki stoickiej, Seneka zdaje so-
bie bardzo dobrze sprawę. Nic dziwnego więc, iż uznając 
cnotę za najwyższy i zasadniczy postulat życia moralnie 
dobrego, nie potępia bogactwa czy innych przyjemności 
życia, które z umiarem pożytkowane, bynajmniej nie za-
sługują na potępienie. Domaga się tylko, aby pamiętać, iż 
żaden człowiek nie jest w pełni moralnie zdrów i każdy 
„wymaga leczenia”. A to remedium może zapewnić tyl-
ko filozofia, która pozwala człowiekowi na poznanie sie-
bie samego (gnothi seauton). „Trudno wracać do zdrowia, 
skoro nie wiemy, na co jesteśmy chorzy”. Tylko wtedy gdy 
człowiek będzie prawy przed sobą i przed Bogiem, może 
zbliżyć się do drugiego człowieka, ponieważ wywodząca 
się stąd życzliwość i współrozumienie stają się podstawą 
wspólnoty międzyludzkiej. „Nikt nie zdoła żyć szczęśli-
wie, jeżeli będzie miał na względzie jedynie siebie, jeżeli 
wszystko będzie obracał na swoją korzyść: potrzeba żyć 
dla drugich, jeśli chcesz żyć dla siebie” – pisał na ten te-
mat Lucjusz Anneusz.
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Kultura literacka
W przestrzeni bardzo bogatej i różnorodnej tematyki Li-
stów moralnych do Lucyliusza znajdujemy kilka listów po-
święconych bezpośrednio i przede wszystkim zagadnieniu 
krytyki literackiej. Oto one: 28, 40, 75, 97, 100, 108, 113, 
114, 115. Z góry jednak trzeba zastrzec, iż poglądy wyraża-
ne na temat literatury są w większości poglądami osobisty-
mi filozofa – filozofa, a nie krytyka (Seneka bardzo rzad-
ko powołuje się na opinie uznanych krytyków literatury), 
czasem eklektycznymi wprawdzie, lecz z duszą i wiodącą 
ideą filozofii stoickiej. Seneka nazywa siebie stoikiem i jest 
nim ponad wszelką wątpliwość. Jako stoik powinien więc 
uprawiać krytykę literacką, jednak jego wkład w tę dzie-
dzinę poznania jest o wiele mniejszy, niż należałoby się 
spodziewać. Seneka jest literatem, bliska jest mu tematyka 
literacka, twórczość literacką osądza jednak z pozycji filo-
zofii. Nie wdaje się w spory na temat teorii poprzedników. 
Uważa wręcz za bezsensowne zastanawianie się nad tym, 
co poeta zamierzał przez to powiedzieć, dlaczego tak, a nie 
inaczej napisał. Dociekania takie są, jego zdaniem, stratą 
czasu, który może być przeznaczony na przybliżanie się do 
cnoty. Wychodząc z takiego punktu widzenia, atakuje on 
w pierwszym rzędzie tzw. artes liberales (Ep. 88, 23), wśród 
których znajdują się gramatyka i retoryka. Artes liberales są 
dziedziną ludzi wolnych – homine libero digma sunt (88, 2) 
– Seneka jest przeciwny oddawaniu się tym naukom i sztu-
ce, nie mówiąc już o tym, że całkowicie potępia te, które 
przynoszą zysk. Przystoi się zajmować nimi, ale tylko do-
póki umysł człowieka nie znajduje poważniejszego zajęcia. 
Artes liberales to pierwsze próby człowieka wchodzącego 
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w życie, a nie dojrzałe prace (rudimenta sunt nostra, non 
opera). Czyż więc nie mają żadnego znaczenia, skoro nie 
prowadzą do cnoty bezpośrednio? Ludzi dojrzałych pogoń 
za tego typu sztukami nie tylko nie uszlachetnia, ale czyni 
przykrymi i gadatliwymi, nadto są oni zadowoleni z siebie, 
nie uczą się rzeczy potrzebniejszych tylko dlatego, że na-
uczyli się wielu zbędnych (88, 37). Jedna jest tylko nauka 
wyzwolona, godna człowieka wolnego, konkluduje autor, 
jedna, która prawdziwie czyni człowieka wolnym – stu-
dium sapientiae, nauka mądrości (88, 2). Najwięcej jednak 
krytycznych uwag poświęcił Seneka gramatyce, a także 
retoryce i dialektyce. Gramatyka, którą Cyceron i Seneka 
oddają terminem litteratura, to sztuka pisania i czytania, 
nauka historii i poznawania twórczości poetów. Czy jed-
nak te zainteresowania są w stanie coś zmienić w życiu 
człowieka? Nie ma sensu – odpowiada Filozof – badać 
wieku Homera, Hezjoda czy Achillesa, zastanawiać się 
nad tułaczkami Odysa ani gdzie rzuciły go burze i wiatry, 
gdy nami miotają duchowe burze, a własna lekkomyślność 
wpędza w tarapaty sto razy gorsze niż te, które stały się 
udziałem homeryckiego bohatera. W konkluzji stwierdza, 
iż roztrząsania gramatyków na nic w życiu się nie zdadzą. 
W życiu bowiem chodzi o to, by być dobrym człowiekiem, 
i to zaleca filozofia. Przy okazji rozprawy z gramatykami 
dostaje się też i filozofom, którzy zajęli się, miast roztrzą-
saniem wielkich idei, badaniem różnic między zgłoskami, 
właściwościami spójników i tym podobne.

Ars bene dicendi, sztuka poprawnego i pięknego mówienia, 
znana u Greków jako he retorike techne, jest umiejętnością 
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rozprawiania, tę zaś zalicza Seneka do filozofii, jako dział 
logiki. Stoicy, którzy zaliczają retorykę do filozofii, uznają 
ją za jej część. Kordubiańczyk zgadza się w tej kwestii ze 
zdaniem swych poprzedników, którzy retorykę nazywa-
li cnotą i mądrością. Nie można w tej chwili zapomnieć 
o doskonałym wykształceniu Seneki, które ukształtowało 
jego zdanie w tej dyscyplinie.

Przypatrzmy się z kolei sądowi Filozofa na temat poezji. 
Czytając jeden z fragmentów listu (12–15), można by wy-
ciągnąć wniosek, iż Seneka szczególnie potępia poezję 
jako sztukę wysławiającą przede wszystkim bogactwa (ry-
suje bowiem przed oczyma Lucyliusza, tak niepopularny 
w czasach powszechnego panowania pieniądza i bogac-
twa, ideał człowieka cnotliwego, wyposażonego w spra-
wiedliwość, umiar, roztropność). Jednak autor Listów nie 
jest wrogiem poezji, sam bowiem jest jej twórcą, sam wy-
znaczył poezji zaszczytne cele, jedynie do liryków posia-
da nieodpartą agresję. Pisze o tym w liście 49, powołując 
się na sąd Cycerona: „Cyceron mówi, że choćby życie jego 
miało trwać dwa razy dłużej, to i tak nie miałby czasu na 
przeczytanie liryków”, i dodaje: „a ja prócz nich (liryków) 
umieszczam też dialektyków”. Seneka często wspomina 
o szybkim przemijaniu czasu, w związku z tym Filozof 
radzi, aby nie zaprzątać sobie głowy zbytecznymi dro-
biazgami, jak na przykład czytaniem liryków czy słucha-
niem dialektyków. Jednakże samą poezję wynosi on na 
równorzędne miejsce z filozofią. W liście 8 pisze: „Jakże 
wielu poetów mówi to, co zostało powiedziane przez filo-
zofów?”. I nie chodzi mu tylko o wypowiedzi tragików czy 
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komediopisarzy, lecz także o mimów. Na dowód przyta-
cza zdanie Publiusza: „Cudne jest wszystko, co los mi dał 
zgodnie z moim życzeniem” oraz dwa wiersze z komedii 
rzymskich: „Co los twoim uczynił, wcale nie jest twoje” 
i „Dar, który mógłby być dany, może być również odjęty”. 
W liście 8 zauważa, że wtrącanie wierszy do wypowiedzi 
filozofa-moralisty głębiej wnika w świadomość słuchaczy. 
W przytoczonym wyżej liście 8 mówi, że poezja wyraża 
prawdy ogólne na równi z filozofią.

W tych zapatrywaniach Seneki na poezję zauważyć moż-
na ciekawą zbieżność z poglądami Arystotelesa, który 
w IX księdze Poetyki poezję uważa za bardziej filozoficzną 
od innych dyscyplin. Należy chyba zauważyć, ze Seneka 
wypowiada się w kwestiach literatury w ścisłym powią-
zaniu z filozofią, przyznając tej ostatniej – jak na filozofa 
przystało – jednoznaczne pierwszeństwo. Innymi słowy 
– filozof podporządkowuje różne dziedziny literackiej 
twórczości filozofii, traktując jedynie poezję jako równo-
rzędną, bo wyrażającą myśli jej bliskie. A ta ostatnia po-
zostaje dlań ars vitae et amor sapientiae.

Kultura duchowa
W swym ponad 500-letnim istnieniu szkoła stoicka prze-
szła przez trzy okresy rozwoju. Tak zwaną szkołę ateńską 
tworzyli założyciele, szkołę średnią ci, którzy przekształ-
cili ją w filozofię eklektyczną, a młodsza szkoła stoicka, to 
stoa rozwijająca się w Rzymie, w okresie Cesarstwa, która 
– przynajmniej częściowo – powróciła do pierwotnej dok-
tryny głoszonej przez Zenona i jego uczniów.
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Wspominamy o tym podziale tylko dlatego, aby uświado-
mić sobie ewolucję, jaka zaszła w pojęciu „kultura ducho-
wa”. Otóż dla przedstawicieli stoa poikile – starej stoi, owa 
kultura to: talent, pamięć, bystrość myślenia, postępy 
w przyswajaniu i wykorzystywaniu wiedzy. Ideał stoicki 
– Mędrzec – to człowiek przede wszystkim rozumny, ale 
i cnotliwy, a przez to szczęśliwy, wolny, bogaty, bo posiada 
wiedzę, a więc ubogaca się w kulturę duchową. Po upły-
wie 350 lat Seneka inaczej rozumie pojęcie kultury ducho-
wej. Dla niego przejawem tejże jest przede wszystkim teo-
zofia; poszukiwanie Boga i uprawianie filozofii stoickiej 
–philosophandum est. Klasyczne pojęcia: talent, pamięć, 
bystrość umysłu to dla Seneki rudimenta, ćwiczenia, które 
nabywa się w szkole gramatycznej. Kordubiańczyk odnosi 
się jednak z całym szacunkiem do reprezentantów starej 
szkoły, co znajduje potwierdzenie w liście 35, w którym 
twórcę i założyciela szkoły, Zenona z Kition, nazywa wiel-
kim mężem, twórcą potężnej i świętej sekty. Sekta ta od 
czasów Cesarstwa doczekała się już wielu męczenników, 
między innymi Sokratesa, Katona, Rutyliusza.

Mędrzec stoicki w pojęciu Seneki to człowiek realizujący 
się poprzez pogłębianie swojego intelektu, człowiek, któ-
ry odnosi się krytycznie, ale i ostrożnie, do wierzeń lu-
dowych, nie wyśmiewa ich, nie krytykuje, tylko stara się 
wnieść do nich zasady wyższego postrzegania. Mędrzec 
wie, że istnieje deus immortalis – Bóg nieśmiertelny, zna 
i rozumie jego boską moc, a szczytem rozwoju duchowe-
go Mędrca jest uznanie Boga nieśmiertelnego za twórczą 
i rozumnie organizującą siłę. Stosunek Boga do materii 
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Filozof określa w taki sposób: „Bóg wprowadza w stan rów-
nowagi wszystkie rozproszone elementy, które są mu po-
słuszne jako władcy i wodzowi, potężniejszy od tego, co ist-
nieje, jest ten, co tworzy, silniejszy jest on od materii, która 
jest mu posłuszna”. Dalej w liście 45 przedstawia taką oto 
teodyceę pytań: „Chcesz Boga nazwać przeznaczeniem? 
nie mylisz się: jest on tym, z którego wszystko bierze swój 
początek i od którego zależy wszystko, on jest przyczyną 
przyczyn. Chcesz go nazwać opatrznością? Trafnie nazy-
wasz, bowiem mądrość jego czuwa nad tym światem, aby 
nie powstał nieład i aby wszystko posiadało swe wytłuma-
czenie. Chcesz go nazwać naturą? Nie pobłądzisz, on jest 
tym, z którego wszystko się rodzi, jego oddech sprawia, 
że istniejemy. Chcesz go nazwać światem? Nie mylisz się: 
on sam jest wszystkim, co tylko postrzegasz, doskonały 
w każdym calu, kieruje sobą i wszystkimi rzeczami”.

Kontynuując swe nauczanie i zachęcając Lucyliusza do do-
skonalenia się i zdobywania coraz wyższych stopni w hierar-
chii kultury duchowej, Seneka konkluduje, że trzeba uznać, 
iż Bóg jest źródłem wszelkiej mądrości i doskonałości, uoso-
bieniem rozumu: wszystko na świecie jest celowe i istnieje 
dla ogólnego dobra istot żywych. Mądrość i dobro panują 
niepodzielnie. Na świecie nie ma uosobienia zła przeciwsta-
wiającego się Bogu, stąd nie ma pojęcia grzechu jako rezul-
tatu złej pokusy, wrogiej Bogu siły. Występek, gniew, żądza, 
rozpusta i podłość są oznakami niedorozwoju umysłu. Ale 
Bóg Seneki nie jest abstraktem, choć włada nieograniczenie 
i niepodzielnie nad światem, nie są mu obce losy rodzaju 
ludzkiego. Bóg ten odnosi się do ludzi z głęboką miłością, 
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kocha ich jak ojciec dzieci, śledzi troskliwie ich losy, prowa-
dzi ich ku dobru. Prawdziwy Mędrzec, który w pełni uboga-
cony został przez kulturę duchową, wie, że kiedy los zadaje 
mu ciosy, kiedy zmusza go do znoszenia krzywd, zniewag 
i cierpienia, to wcale nie znaczy, że Bóg go porzucił; prze-
ciwnie, Bóg zsyła na niego próbę, daje mu sposobność i moż-
liwość zahartowania cnoty, okazania męstwa i odwagi, Bóg 
kocha ascetów i chlubi się nimi.

Mędrcowi stoickiemu, tak samo i epikurejczykowi, nie przy-
stoi zajmować się polityką. Zajmowanie się nią nie przyczy-
nia się do wzrostu cech duchowych. Seneka radzi odsunąć 
się od bezsensowni działalności społecznej; walka par-
tii, ścieranie się ambicji – są to wszystko rzeczy szkodliwe 
i uniemożliwiające wytworzenie wysokich wartości ducho-
wych. Na Mędrcu spoczywa obowiązek wykonania trudnej 
i wyczerpującej pracy; powinien on swym przykładem wy-
chowywać otoczenie w duchu cnoty. W Listach moralnych do 
Lucyliusza nie ma ani słowa o patriotyzmie wobec Imperium 
Rzymskiego. Seneka wspomina tylko o patriotyzmie lokal-
nym, o ojczyźnie w wąskim, ograniczonym znaczeniu res 
publica minor, lecz stosunek do niej cechuje chłód, a czasem 
i lekceważenie. Cała sympatia Filozofa skupia się na civitas 
nostra (państwo świętych, mędrców, sprawiedliwych). Civi-
tas nostra, czyli sekta stoików staje się później dla chrześcijan 
pierwszych wieków civitas Dei; dlatego też niektórzy uważa-
ją Senekę za rzymskiego prekursora kościoła powszechnego.

Kultura duchowa Mędrca stoickiego przejawia się także 
w philosophandum est, czyli uprawianiu filozofii, w myśleniu 
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filozoficznym, które czasami nie musi wcale bezpośrednio 
odwoływać się do Boga. W liście 90 pisze: „Jakkolwiek by 
wyjaśniać budowę świata i miejsce człowieka w nim, nieza-
leżnie od tego, czy światem rządzi przeznaczenie ze swymi 
niewzruszonymi prawami, czy wszystkim kieruje Bóg jako 
najwyższy sędzia, czy los człowieka zależy od przypadku – 
w każdej sytuacji filozofia powinna być dla nas narzędziem 
obrony”. Jednakże autor Listów moralnych do Lucyliusza bez 
namysłu spośród trzech wymienionych możliwości (prze-
znaczenie, Bóg, przypadek) wybiera drugą, o zabarwieniu 
teozoficznym: „Filozofia nakazuje, abyśmy Boga słuchali 
z ochotą, a losowi podporządkowywali się z konieczności. 
Nauczy cię ona, jak naśladować Boga we wszystkim, jak 
znosić przeciwności losu”. Z takiego sposobu rozumowania 
biorą się w innych listach sentencje, które nabierają charak-
teru pouczeń teologicznych. „Urodziliśmy się jako poddani: 
wolność nasza to być posłusznym Bogu”. „Filozofia nauczyła 
nas czcić bogów, kochać ludzi, wpoiła w nas przekonanie, że 
władza jest w rękach Boga, a ludzie są sobie braćmi” (41, 90).

Ciekawy jest fragment listu 41, w którym autor poucza 
Lucyliusza, jak modli się człowiek, który zdobył już pew-
ną, niezbędną wartość kultury duchowej: „Człowiek taki 
nie wznosi rąk do nieba ani nie prosi kapłana, by dopuścił 
go bliżej obrazu Boga, tak jakby poprzez to miał zostać 
szybciej wysłuchany”. „Oto co powiem: duch święty znaj-
duje się wewnątrz każdego z nas jako obserwator i stróż 
naszych dobrych i złych uczynków. Nikt z nas nie może 
być dobrym bez Boga – bonus vir sine Deo est – konklu-
duje. Pewne sformułowania i określenia używane przez 
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Kordubiańczyka, jak łatwo można było wyżej zauważyć, 
choć niedoskonałe jeszcze, miały pewne styczne punkty 
z rodzącym się wówczas na terenie Rzymu chrześcijań-
stwem. Stąd też zapewne późniejsze  zainteresowanie fi-
lozofią Seneki przez wielkich myślicieli chrześcijaństwa.

W liście 65 Seneka stawia fundamentalne pytania: „Więc 
mam nie wiedzieć, skąd przyszedłem? Czy raz tylko będę 
oglądał świat, czy też kilka razy będę się rodził? Jakie 
miejsce odpoczynku czeka mą duszę uwolnioną od obo-
wiązującego człowieka prawa niewolniczej zależności? 
Czym jest śmierć? Końcem wszystkiego czy przejściem do 
innego świata?”. Tym razem są to pytania, na które w li-
stach brak nawet namiastki odpowiedzi.

W liście 77, czy to wobec niemożności odpowiedzi na po-
stawione wcześniej pytania, czy może przyparty do muru 
przez pytanie Lucyliusza, Seneka przedstawia się nam jako 
apologeta śmierci samobójczej, tak jakby przewidywać miał 
kres swego życia. Proponuje dobrowolną śmierć jako drogę 
Mędrca do wolności. Najpierw opowiada z najdrobniejszy 
mymi szczegółami o samobójstwie młodego Marcellina 
dotkniętego uciążliwą chorobą, potem relacjonuje przypa-
dek młodego Spartańczyka, który dostawszy się do niewoli, 
zawołał: „nie stanę się niewolnikiem”, po czym, gdy zażą-
dano od niego pierwszej niewolniczej posługi, rozbił sobie 
głowę o ścianę. Wszystko to opowiadane jest przez Senekę 
w tonie retorycznej egzaltacji, z nieukrywanym podziwem 
i nutą zachęty. „Samo życie bowiem, jeśli nie ma się odwagi 
każdej chwili umrzeć, jest niewolą” – tak kończy powyższy 
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wywód. Seneka uważa, że religia nie zakazuje samobój-
stwa. Bóg tak myśli: „Gardźcie ubóstwem. Gardźcie cier-
pieniem. Gardźcie śmiercią, bo ona uczyni z wami koniec 
albo przeniesie w inny świat”. I „zatroszczyłem się o to, 
aby ktoś nie zatrzymał was wbrew waszej woli; droga stoi 
otworem. Dlatego ze wszystkiego, co uważałem za stosow-
ne wam udzielić, niczego nie ułatwiłem w takim stopniu, 
jak śmierć” – tak mówi Bóg na kartach Epistulae Seneki.

Kultura moralna
W Listach, jak zresztą w całej swej twórczości, Seneka 
więcej miejsca poświęcił rozważaniom etycznym i moral-
nym. Ze względu na charakter publikacji będziemy mu-
sieli ograniczyć się jedynie do przedstawienia wybranych 
zagadnień z tej dziedziny.

Podstawowym zagadnieniem etycznym dla filozofa stoic-
kiego jest pojęcie szczęścia i jego przekonanie, wywodzące 
się od Sokratesa, o łączności szczęścia i cnoty. Szczęścia 
nie można być pewnym, póki jest ono zależne od ze-
wnętrznych okoliczności. Są dwie drogi, aby sobie szczę-
ście zapewnić: pierwsza – opanować zewnętrzne okolicz-
ności, druga – uniezależnić się od nich. Opanować ich 
jednak nie sposób – zgodnie stwierdzają wszyscy stoicy, 
a więc pozostaje jedno: u n i e z a l e ż n i ć  s i ę .  Jak to uczy-
nić? Dążąc do szczęścia, należy się wszystkiego wyrzekać. 
„Aby wszystko mieć, trzeba się wszystkiego wyrzec”. Tego 
dokonać może jedynie prawdziwy Mędrzec. Będzie więc on 
zabiegał o dobra wewnętrzne, a takim dobrem jest przede 
wszystkim cnota. Ona jest dostatecznym warunkiem osią-
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gnięcia szczęścia. Drugim ważnym czynnikiem jest życie 
zgodne z naturą, które streszcza się w maksymie: „żyć 
cnotliwie i żyć w zgodnie z naturą – to jedno i to samo”. 
W tak pojętej wartości cnoty stoicy widzieli największą do-
skonałość, a zarazem wolność, gdyż – jak mówili  – życie 
cnotliwe jest życiem wolnym. Prawdziwie wolny, cnotli-
wy, a przez to szczęśliwy może być tylko Mędrzec, prze-
ciwieństwem jego jest człowiek zły i nieszczęśliwy – nie-
wolnik, nędzarz, czyli szaleniec. Człowiek może być tylko 
mędrcem albo szaleńcem, tertium non datur, cnota bowiem 
nie podlega wartościowaniu, kto więc nie ma pełnej cnoty, 
nie ma jej wcale. Cnota jest dobrem jedynym, a do osią-
gnięcia szczęścia i doskonałości nic więcej nie potrzeba. 
Cnota jest samowystarczalna. Seneka często i wyraźnie 
akcentuje w Listach wyższość człowieka i jego duchową 
istotę. Źródłem tej wyższości jest zarówno jego rozum, jak 
i prawa moralne, które ex natura człowieka dotyczą. „To 
jest jedno z najwyższych dóbr – pisze Seneka w liście 95 
– życie zgodne z naturą, które jedynie licuje z jego godno-
ścią”, i dalej: „…nie masz nic na świecie ponad godność” 
(honestas). Filozofia staje się nauką o tym, jak żyć godnie, 
czyli zgodnie z naturą i prawami moralnymi. Dlatego też 
właściwością przyrodzoną człowiekowi staje się unika-
nie czynów haniebnych i pragnienie tego wszystkiego, co 
godne człowieka. Unum bonum est honestas, unum malum 
turpitudo. Zasadzie honestas należy podporządkować całe 
życie, a więc odrzucić na początku drogi wszystko to, co 
hamuje rozsądek, jako zło dla natury obdarzanej rozu-
mem. „Nie jest dobre dla człowieka, co go nie czyni roz-
sądnym i wolnym”. Te rozważania o wolności to przede 

Soter, Szczypta stoicyzmu, czyli na marginesie Listów moralnych Seneki



156

CzasKultury 6/1988

wszystkim rozważania o wolności duchowej i estetycznej. 
Wolność oznacza cnotę, a więc podporządkowanie rozu-
mu potrzebom ciała (appetitus), namiętnościom (volupta-
tes) i wzruszeniom (perturbationes). W liście 65 Seneka jak 
gdyby konkluduje poprzednie rozważania: „Tylko poprzez 
podporządkowanie ciała rozumowi człowiek osiąga praw-
dziwą wolność”. Opanowanie uczuć i wzruszeń staje się 
według Filozofa koniecznością, gdyż nic tak jak one nie 
zakłóca równowagi umysłu, a przez to uniemożliwia wy-
dawanie sądów odpowiadających wymaganiom Mędrca. 
„Człowiek, który kieruje się w postępowaniu nie rozumem, 
lecz uczuciem, traci godność i wielkość”.

Innym ważnym zagadnieniem moralności stoickiej jest iu-
stitia – sprawiedliwość. Z iustitia wynikają dla stoika dwa 
ważne uwarunkowania. Pierwsze: poszanowanie godności 
człowieka, na którą zasługuje; drugie: równość wszyst-
kich wobec prawa. Pisze w liście 95: „Sprawiedliwość musi 
być zgodna z cnotą (godnością)”. Jednak realizacja iustitia 
wymaga, według niego, pewnych warunków. Sprawiedli-
wym może być ten, kto bezinteresownie przezwyciężając 
wszystkie niebezpieczeństwa, które mu grożą, dąży do iu-
stitia, nie zapominając przy tym o godności (fortitudo). For-
titudo nie jest jednak zwykłym aktem odwagi lub wytrzy-
małości, staje się ono cechą charakteru dopiero wtedy, gdy 
jest przejawem pogardy dla rzeczy marnych i umiłowania 
rzeczy wzniosłych. Stoik tylko dla tych ostatnich naraża się 
na niebezpieczeństwo i przejmuje cierpienia. „Uwolnij się 
przede wszystkim – pisze Seneka do Lucyliusza – od stra-
chu przed śmiercią” (Ep. 80). Prawdziwy mędrzec stoicki 
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musi znaleźć w sobie tyle siły, aby w razie potrzeby god-
nie umrzeć… Prócz twardego i silnego charakteru czło-
wieka winna cechować także clementia – łagodność. Sene-
ka uważa, że jest to cecha najbardziej ludzka, najbardziej 
odpowiadająca naturze człowieka, a zarazem stanowiąca 
jego ozdobę. Clementia według Seneki różni się istotnie od 
miłosierdzia (misericordia) czy litości. Clementia bowiem 
prowadzi do łagodnej oceny postępowania człowieka, 
po rozważaniu całej sprawy, zgodnie z zasadą słuszności 
i sprawiedliwości. W konsekwencji ocena taka jest pozba-
wiona dowolności i ma uzasadnianie rozumowe. Natomiast 
misericordia jako litość, miłosierdzie wynika ze współcier-
pienia, a ta pozostaje na skutek widoku cierpień bliźniego 
uważanych za niesłuszne. Taki stan współcierpienia zakłó-
ca równowagę umysłu i odwodzi od sądów prawidłowych, 
jedynie godnych prawdziwego charakteru. W stanie roz-
czulenia. jakim jest misericordia, sądem kieruje nie istota 
sprawy, lecz marny los cierpiącego – w takim razie nie ma 
to nic wspólnego z osądem etycznie prawdziwym. W kon-
sekwencji – przestrzega Seneka – misericordia może dopro-
wadzić do najgorszych skutków. Nie ma więc ona nic wspól-
nego z cnotą, a skoro może wywołać tragiczne następstwa, 
uznać ją należy za wadę nikczemnych charakterów. Stąd 
wniosek: podczas gdy mędrzec z natury jest łagodny, nie 
powinien być miłosierny. Z łagodności Mędrca musi wy-
pływać beneficium, czyli dobrodziejstwo. Według Seneki 
beneficium obejmuje zarówno świadczenia materialne, jak 
i czyny innej natury, na przykład ratowanie życia, zdrowia. 
Jednak podkreśla z całą mocą d o b r o w ol n y  charakter 
beneficium. Czynienie beneficium musi być bezinteresowne, 
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dlatego też świadczenie kupca, pomoc zawodowego lekarza 
i tym podobne nie stanowią beneficium. Łącząc te cechy, Se-
neka zaznacza, że istotę beneficium stanowi nie czyn, lecz 
jego motywy i zamiar dobroczyńcy. W związku z tym Fi-
lozof wysuwa ważną tezę o poszanowaniu godności obda-
rowywanego. Dobroczynność bowiem połączona z poniże-
niem obdarowywanego nie stanowi beneficium. Tylko taki 
dar, który zaoszczędza obdarowywanemu wstydu, stanowi 
ozdobę obdarowującego.

Amicitia (przyjaźń) jest niezbędną i najpotrzebniejszą 
podporą człowieka samotnego, gdyż natura nie znosi sa-
motności. Dlatego życie w samotności jest jak opuszczone 
pole. Istotę przyjaźni dla filozofa stoickiego stanowi miłość 
wzajemna, która prowadzi do życzliwości. Miłość i życz-
liwość zapewniają wśród przyjaciół zgodę we wszystkich 
doniosłych sprawach. Nierówność społeczna nie wyklucza 
– podkreśla Seneka – przyjaźni, może i musi ją wykluczyć 
nierówność moralna. Amicitia związana z honestas i iustitia 
ma jednak swoje granice. Nie może usprawiedliwiać czynu 
zbrodniczego na rzecz przyjaciela lub też pomocy mu przy 
jego popełnianiu. Obok przyjaźni istnieje także, co jest 
szczególnie podkreślane przez Senekę, miłość braterska, 
która obejmuje cały ród ludzki. „Jesteśmy wszyscy członka-
mi jednego ciała, natura wydała nas jako spokrewnionych 
ze sobą, skoro zrodziła nas z tych samych przyczyn i dla 
tych samych celów” (Ep. 52). Obok pojęć wcześniej wymie-
nionych pojawia się concordia, czyli zgoda i solidarność, 
która według Seneki stanowi fundament organizacji pań-
stwowych – fundamentum rei publicas est concordia – gdyż 
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z poszczególnych ludzi tworzy ona zwartą wspólnotę. Przy 
pojęciu solidarności Seneka kładzie wyraźny akcent na mi-
łość pomiędzy ludźmi jako uczuciową podstawę solidarno-
ści oraz ich wspólne cele. Z zasady solidarności wynikają 
określone obowiązki: „nikomu nie szkodzić, każdemu po-
magać”. Obowiązki te, jak i sama solidarność ściśle muszą 
być ze sobą powiązane z estetyczną naturą człowieka (95), 
a zgodne z naturą ludzką jest pracować dla pożytku społecz-
nego. Nic nie jest rzeczą tak wspaniałą i godną pochwały, 
jak solidarność i niesienie pomocy drugiemu człowiekowi – 
z naciskiem kilkakrotnie stwierdza Lucjusz Anneusz. Męża 
doskonałego cechuje gotowość niesienia pomocy (Ep. 96).

Lektura powyższego tekstu może pozostawić wrażenie nie-
dosytu, dlatego gorąco zachęcam do przeczytania pism Fi-
lozofa. Z góry jednak ostrzegam, że w nich nie ma gotowych 
odpowiedzi na szereg pytań i wątpliwości. Sam Seneka 
zdawał sobie sprawę ze wszystkich swych słabości, jawnie 
i szczerze się z nich spowiadał – sam przed sobą w codzien-
nym rachunku sumienia, a także przed innymi na kartach 
swych pism. Nigdy i nigdzie nie czynił z siebie świętego, 
proroka czy nawiedzonego, zawsze uważał siebie za homi-
nem viatorem, człowieka w drodze. Nigdy nie dążył, by być 
lepszym od innych, chciał być tylko lepszym od złych. To mu 
wystarczało. Cieszył się, że codziennie ujmuje coś ze swych 
błędów. Tak więc w świetle własnych pism przedstawia się 
Seneka jako człowiek ożywiony najlepszą wolą, szlachetny 
i rozmiłowany w prawdzie, lecz jednocześnie słaby, uwikła-
ny w wewnętrzne sprzeczności, targany namiętnościami – 
słowem – taki, któremu „nic, co ludzkie, nie jest obce”.
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Listy czytelników 
„Ogonioka”
Przyjęte jest, że z okazji Nowego Roku składamy sobie 
życzenia szczęścia i pomyślności, a ja chcę was zwymy-
ślać. O co chodzi? Do czego doszliśmy! Dawniej człowiek 
przejrzał „Ogoniok”, rozwiązał krzyżówki i koniec. Na to 
wystarczył jeden wieczór, a gazetę – na makulaturę.
A teraz? Czyta się raz, drugi i jeszcze trzeba to przemy-
śleć. Ile czasu nam zabieracie. Do tego dochodzi dysku-
sja o przeczytanych wiadomościach z sąsiadami, rodziną, 
współpracownikami, a gazetę zostawia się „na potem”. 
A co na makulaturę? Czy pomyśleliście o tym?
Dawniej szedłeś do kiosku i, jeśli chciałeś, kupowałeś 
„Ogoniok”. A teraz nie znajdziesz tam ani jednego nume-
ru. Oznacza to, że aby pismo mieć, należy je zaprenume-
rować – a to przecież grabież! Zabieracie nam wolny czas, 
zapominając, że istnieje też telewizja.
P.N. Lwow  
Krasnodon 
1 ’1988

* * *
Młode pokolenie powinno znać prawdę o tym, co prze-
żyli ich ojcowie i dziadkowie. A i teraz o wielu wydarze-
niach z historii albo zamilcza się ze wstydem, albo, jeśli 
się o nich mówi, to mimochodem.
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Przykładem może być głód 1933 roku. Nie mogę o nim 
mówić bez wzruszenia. Tego lata udało mi się paść pół-
żywe, ocalałe krowy. Na łące zbierałem kwiaty koniczy-
ny, suszyłem je, miąłem i rozcierałem na proszek, który 
matka potem mieszała z gryczanymi otrębami i tym się 
żywiliśmy […].
Kiedy podrosłem, zacząłem pytać się: Jak to się mogło 
zdarzyć, że Lenin mógł nakarmić naród wkrótce po woj-
nie domowej, a kilka lat później na naszą ziemię przyszedł 
taki straszny głód. Przecież wtedy, dobrze pamiętam, nie 
było żadnych przypadkowych klęsk […].
Próbuję zrozumieć, czy mój głód był fatalną nieuchron-
nością, czy też powstał z czyjejś winy i można go było 
uniknąć. Na to pytanie, o ile wiem, nikt nie próbuje dać 
szczegółowej odpowiedzi. Milczeć o tym wydarzeniu – to 
w największym stopniu jest niemożliwe. Przecież 33 rok, 
jeśli idzie o ofiary, przewyższa ilościowo pozostałe ofiary 
stalinowskiej represji. 
M.E. Gałuszko 
Sumy 
2 ’88

* * *
W 1932 roku miałem 19 lat. W 1937 r. skończyłem histo-
rię w kijowskim instytucie pedagogicznym. Bywałem 
na polach kirowogradskiego i kijowskiego rejonu, gdzie 
dojrzewało obficie zboże, i śmiem twierdzić, że w 1932 r. 
na Ukrainie żadnej wielkiej suszy nie było. Jednakże na 
skutek poważnych naruszeń leninowskich zasad kolekty-
wizacji i z innych przyczyn rolnicy uchylali się od wstę-
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powania do kołchozów. Mimo tego ziemia ich została 
upaństwowiona i leżała odłogiem. Jestem głęboko prze-
konany, że Stalin kościstą ręką próbował zmusić chłopa 
do wstąpienia do kołchozu i pracować za prawie nieopła-
calną dniówkę.
Wcześniej, z góry zamierzony głód i sztuczne manipulo-
wanie spisami z lat 30., żeby ukryć ilość zmarłych i zali-
czyć martwe dusze w poczet żywych – to jedno z tragicz-
niejszych następstw stalinizmu.
Wspomniałem już, że w 1932 roku miałem 19 lat. Ponie-
waż byłem przerośniętym chłopcem, do szkoły chodziłem 
do drugiej wsi. Po drodze w stepie widziałem leżących lu-
dzi, martwych lub umierających z głodu. Szli w nieznanym 
kierunku w poszukiwaniu żywności, ale nie znajdując jej, 
po drodze umierali. Wsie Stiepanki, Wierguny, Buzukow 
i inne w czerkaskim rejonie dosłownie opustoszały. Wiem 
dokładnie, że to samo działo się w zaporoskim, kirowograd-
skim, żytomirskim i innych rejonach Ukrainy. I to wszyst-
ko to rezultat tzw. wykaczki chlieba (kontrybucji zboża). 
Jak się ta „wykaczka” odbywała? Oto jeden przykład:
…Szedł luty 1933 r. Dyrektor szkoły w Stiepankach, gdzie 
się uczyłem, F.J. Czigirik, wezwał mnie i uczennicę A. Bro-
wę (ona jeszcze żyje) do gabinetu: „Pójdziecie dziś wieczo-
rem do Makara Chandusia, tam zbiera się komisja, która 
będzie pracowała w nocy przy dostawach zboża. Wy bę-
dziecie w tej komisji z ramienia szkoły”. Trzech mężczyzn 
na czele z Makarem i nas dwoje poszliśmy do domu, w któ-
rym mieszkali zupełnie starzy dziadek z babką i 3-4-let-
nim wnuczkiem. Rodzice malca wyjechali nie wiadomo 
dokąd. Makar tonem rozkazującym polecił oddać zboże. 
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Dziadek odpowiedział, że zboża nie ma. Zboża rzeczywi-
ście nie było. Wtedy członkowie komisji poszli do szopy 
i znaleźli schowany worek żyta – ok. 20 kg. Dziadek na ko-
lanach zaczął prosić: „Synkowie, zostawcie. Chłopak prze-
cież umrze z głodu”. Na sankach o 3 w nocy żyto wywieźli. 
Dziadek z babką i wnukiem wkrótce umarli z głodu.
Zboże zabierano do ostatniego kilograma. Przy czym dzi-
kość tych poczynań osłaniana była hasłem, które narodzi-
ło się w zupełnie innych historycznych warunkach: „Wal-
ka o chleb – to walka o socjalizm”. Miliony nieszczęśliwych 
i głodnych ludzi, milcząc, umierały. Jeśli ktokolwiek prze-
jawiał współczucie, szybko był poddawany represjom.
Powtarzam, że jest to nasza historia, jedna z tragiczniej-
szych jej stron. Jestem głęboko przekonany, że głód ten 
był do uniknięcia, ale w tym celu należało ściśle podpo-
rządkować się i wdrażać w życie zasady dotyczące prze-
mian socjalistycznych w rolnictwie. A z tym łączyła się 
całkowita zmiana kierownictwa stalinowskiego w Polit-
biurze. Za tragedię 1933 r. odpowiedzialność przed histo-
rią ponosi nie tylko Stalin, ale i ci członkowie Politbiura, 
na których on się opierał.
I.M. Chmilkowskij  
Czerkassy 
12 ’88

* * *
W ostatnim czasie „Ogoniok” drukuje artykuły i listy na 
tematy, których wcześniej nikt nie poruszał. Mam na my-
śli głód na Ukrainie i tzw. wynaturzenie w czasach kolek-
tywizacji. Widzę też, jakie ostre rozdrażnienie wywołują 
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te publikacje u tych, którzy chcieliby znów cofnąć wszyst-
ko, którzy chcieliby ukryć prawdę o tym okresie.
W 1929 r. nas rozkułaczyli, chociaż żadnych nadwyżek 
nie było, ledwo-ledwo starczało, żeby wykarmić naszą 
dużą rodzinę. Ojca z nami nie było, w tym czasie praco-
wał w Azji Środkowej; budował urządzenia nawadniające. 
Wszystko zabrano: naczynia, meble, rzeczy domowe, bab-
ci zdjęli buty filcowe z nóg, nawet z kołyski, gdzie leżała 
mała Frosia, siostrzyczka, wyciągnęli szal mamy i kołdrę. 
Krótki czas mieszkaliśmy u obcych, a potem nas wysłali. 
Do dziś pamiętam ten dzień: zima, mróz, ja, siedmioletni 
chłopiec i moje siostry i bracia – starsi i młodsi ode mnie 
(sześcioro dzieci nas było) idziemy 15 km do stacji Kurgan. 
Babcia Ania i siostra Frosia umarły u obcych. W Kurga-
nie kilka dni mieszkaliśmy pod gołym niebem, było nas 
tam wielu rozkułaczonych i ani lekarza, ani stołówki, żad-
nych wygód. Potem nadszedł skład „bydlęcych” wagonów 
i do nich nas załadowali. W drodze ludzie umierali. Kon-
wojenci na przystankach sprawdzali, czy ktoś nie uciekł. 
W końcu przywieźli nas do koszar, nam dali dolne prycze 
ze względu na liczebność naszej rodziny. Matka pracowała 
nawet w dni wolne od pracy, zmuszali ją, aby i nocą pilno-
wała cegły. Nie wytrzymała, zachorowała, rano poszła do 
szpitala i w ciągu 3 dni zmarła – zapalenie opon mózgo-
wych. W ciągu 2 tygodni po mamie umarła Mania, a nas 
zabrali z baraku do domu dziecka. Głód był straszny. Pro-
siliśmy kucharkę o herbatę, o piętkę chleba, ale skąd ona 
miała wziąć. Wkrótce ja zachorowałam, zabrano mnie do 
szpitala i tam przeleżałam do wiosny. W tym czasie umarł 
nasz brat Lonia. Ledwo zaczęłam chodzić, znów zachoro-
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wałam – na malarię i żółtaczkę – na skutek wyczerpania. 
Chodziłam do tajgi, zbierałam żurawiny, truskawki, ja-
dłam szczaw, cebulę i jakoś przeżyłam. W 1937 r. zabra-
li nas do Irbitu, gdzie mieszkałam w internacie nr 8 jako 
numer 883.
Potem była wojna, pracowałam na budowie w Irbicie, na-
stępnie przyjechałam do Kurganu. Pracując w fabryce 
zbrojeniowej, przyczyniłam się i ja odpowiednio do swo-
ich możliwości do Zwycięstwa.
Dlaczego piszę o tym wszystkim! Dlatego, że cierpnie 
mi skóra na myśl, że przeciwnicy przebudowy i jawno-
ści mogą wziąć górę. Znając prawdę o tamtych czasach, 
wszyscy możemy obronić dzisiejsze zdobycze.
N.K. Moczałowa  
emerytka 
Kurgan 
8 ’88

* * *
Wasza gazeta konsekwentnie pogrąża w błocie niezwykłą 
osobowość J.W. Stalina. Doborem listów, ich treścią nie 
dajecie możliwości obiektywnego spojrzenia na lata 30. 
i 40. Jednak ten list głównie piszę jako odpowiedź panu 
Lubawskiemu, który napisał, że nie chce mieszkać na ul. 
Żdanowa.
A ja chcę mieszkać ma ulicy Żdanowa [...]. Chcę mieszkać 
dlatego, że to on dał prawidłową ocenę twórczości Ach-
matowej i Zoszczenki. Dlatego że – jestem o tym głęboko 
przekonany – on nie pozwoliłby na ukazanie się takiego 
paszkwilu jak Dzieci Arbatu. On też nie położyłby tabu na 
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książki A. Tołstoja, Gorkiego, M. Ostrowskiego, Szołocho-
wa, Majakowskiego, Jesienina.
Mieszkałbym na ul. Żdanowa dlatego, że nie chcę, aby dep-
tano w błocie przywódców, którzy stworzyli wielkie pań-
stwo socjalistyczne [...]. Chcę mieszkać na ulicy Żdanowa, 
w mieście Stalingradzie, Mołotowie, nie chcę mieszkać na 
ulicy Carskiej, Imperatorskiej, Syjonistycznej.
L.A. Żdanow 
Woroszyłowgrad 
2 ’88

* * *
Odwiedźcie majestatyczne Państwowe Muzeum Stalina 
w mieście Gori, a tamtejsi przewodnicy z pasją opowie-
dzą wam! Geniusz Stalina uratował kraj, cały świat od 
faszyzmu, określił los socjalizmu, kolektywizacji, indu-
strializacji.
Muzeum codziennie ogłupia setki i setki zwiedzających. 
To jest pomnik kultu jednostki; tu ludziom umyślnie ofia-
rowuje się częściową prawdę, kłamstwo przesiąknięte na-
cjonalizmem. A ile słów pełnych zachwytu wypowiadają 
przewodnicy przy pomniku Stalina. A zręczni „przedsię-
biorcy” otwarcie sprzedają wykonane przez siebie fotoa-
lbumy, portrety Stalina. W sklepach zaś sprzedaje się ja-
skrawe kolorystycznie portrety generalissimusa.
Czy to nie jest natrząsanie się z pamięci setek i setek war-
tościowych ludzi, rzeczywiście uzdolnionych jednostek, 
którzy zginęli w okresie kultu Stalina. Dlaczego w czasach 
jawności pozwalamy pastwić się nad prawdą w Państwo-
wym Muzeum stalinizmu? Nie proponuję przeprowadze-
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nia surowej atestacji przewodników (to nie na ich siły), ale 
proponuję po prostu zamknąć muzeum. Jest ono gorsze 
od jakiejkolwiek cerkwi, której celem jest utrzymywanie 
wiernych w ciemnocie.
W Gori opowiadają legendy o tym, jak Gruzini walczyli 
w obronie pomnika przed zburzeniem. Z wielkim patosem 
opowiadają. Nie, nie powiem, żeby go jednak zburzyć. Ale 
jak tu patrzeć na 17-metrowy pomnik Stalina? Wg wy-
powiedzi Gorbaczowa z okazji 70-lecia Rewolucji o winie 
Stalina, należy patrzeć na pomnik monstrum jak na po-
mnik oprawcy.
I.W. Sofronij  
dziennikarz 
Bendery 
3 ’88

* * *
W programie telewizyjnym 21 i 22 I pokazano film Smut-
ny styczeń dwudziestego czwartego. Ten film nie tylko 
wzruszył, on mną wstrząsnął. Oglądałem go i mówiłem 
do siebie: „Trzymaj się, przecież jesteś mężczyzną”. Lecz 
nie mogłem się powstrzymać, łzy same płynęły. Takie 
wstrząsające obrazy prawdziwie ogólnonarodowego nie-
szczęścia. Jednak całe 60 lat nie widzieliśmy ich. Zgoda, 
za Stalina nie było możliwości pokazania ich: na taśmie 
filmowej pojawiają się ludzie, którzy z jego winy byli póź-
niej represjonowani, ogłoszeni wrogami narodu, szpiega-
mi obcych wywiadów itd. Ale przecież od śmierci Stalina 
minęło 35 lat. Kto ponosi winę za to, że nie znamy wła-
snej historii?
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Początkowo na 22 stycznia w I programie zaplanowana była 
komedia filmowa Wesele w Malinówce. Do kogoś widocznie 
dotarło, że w tym dniu, mówiąc delikatnie, niewłaściwie 
jest pokazywać tę komedię. Zmienili program, powtarzając 
film o pogrzebie Lenina. Dobrze zrobili.
W.P. Piermiakow 
Perm 
8 ’88

* * *
To, że naprawdę była Mała Ziemia, że tam, nie szczędząc 
swojego życia, walczyli z faszystowskimi wojskami nasi 
żołnierze, u nikogo nie budzi wątpliwości.
Nie mogę jednak zrozumieć, w jakim celu spodobało się 
komuś wydać leżącą teraz przede mną książkę. Żeby roz-
sławić walczących na Małej Ziemi żołnierzy? Nic podob-
nego! Celem wydawnictwa było rozsławienie Breżniewa, 
utwierdzenie jego kultu jednostki. Do tego celu wykorzy-
stywano codziennie w ciągu kilka lat wszystkie środki 
masowej agitacji i propagandy: gazety, radio, telewizja, 
wykłady (odczyty). Wszystko to robione było bez zwa-
żania na opinię narodu, tak że w sumie czytanie gazet, 
oglądanie audycji TV z fotografiami Breżniewa, zaczęło 
wywoływać u ludzi wzrastającą niechęć do całej infor-
macji pochodzącej z góry. Codziennie słyszało się tylko 
„Mała Ziemia”, „Mała Ziemia”. A gdzie znikły wielkie bi-
twy pod Moskwą, Stalingradem, na Kurskim Łuku?
Proponuję książkę przeredagować tak, aby ożyli w niej 
prawdziwi bohaterowie. Uważam, że ten utwór w obec-
nym kształcie nie wypada trzymać ani w bibliotekach, 
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ani w muzeach Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, ponieważ, 
jak wszystkim wiadomo, Breżniew nigdy nie był jej auto-
rem, przeto nigdy nie był wybitnym literatem. Niezrozu-
miałe, jak mogli przyznawać jemu za tę książkę Nagrodę 
Leninowską. Jak ten człowiek mógł być członkiem Związ-
ku Pisarzy, kiedy w codziennym życiu nie mógł bez wcze-
śniej przygotowanego tekstu pozdrowić swoich współto-
warzyszy.
F.A. Sniegieriew 
inwalida wojenny, emeryt 
Kijów 
4 ’88

* * *
Szanowny Elenie Germanowiczu Klimow, piszę z powodu 
Pana wywiadu opublikowanego w „Ogonioku” nr 2.
Jest w nim, według mnie, sporo interesujących, zdro-
wych sądów. Jest Pan, mam nadzieję, człowiekiem, który 
wie, co to takiego miłość i szacunek, dlatego nie tracę 
nadziei, że pan właściwie zrozumie moje pytanie. Py-
tanie to polega na tym, że nie opierając się na żadnych 
źródłach, twierdzi Pan, że mój ojciec A.N. Kosygin, bę-
dąc Przewodniczącym Rady Ministrów ZSRR, osobi-
ście zajmował się tym, aby zdjąć z ekranów film Agonia. 
Odpowiadając na pytanie: „A kto zabraniał pokazywać 
film”, Pan mówi: „Zakaz szedł, na ile jest mi wiadomo, 
i od Susłowa, i od Griszina, i od Kosygina”. Jeżeli Pan 
ma poważne podstawy dla wydawania podobnego sądu 
i posiada Pan wiarygodne źródła na ten temat, przyjmę 
to do wiadomości.
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Jestem przekonana, iż będąc I sekretarzem Zarządu 
Związku Kinematografów, Pan lepiej ode mnie wie, jaka 
praktycznie istnieje zależność między przewodniczącym 
Rady Ministrów ZSRR a problemem wytwórni i rozpo-
wszechniania filmów [...].
Z życzeniami sukcesów w pracy 
L. Kosygina 
5 ’88

* * *
W 51. numerze przeczytałam, jak T. Achmatukajewa nie 
wpuścili na manifestację. A oto co było u nas. Dzień przed 
świętem 70. rocznicy Rewolucji Październikowej do sto-
łówki nr 3, gdzie pracuję, przyjechała N.T. Szaripowa, dy-
rektor I Zjednoczenia Stołówek, i poprosiła nas podpisać 
się na kartce papieru o obowiązkowym stawieniu się 7 XI 
na manifestację. Przy tym uprzedziła, że w razie nieobec-
ności (a ona będzie oznaczała niewykonanie polecenia 
kierownika przedsiębiorstwa W.I. Bury) będzie obcięta 
premia za listopad o 10% [...].
L. Kołosowa  
Wody Mineralne 
Stawropolski Kraj 
5 ’88

* * *
Ładunek pozytywnych emocji radzieckich obywateli z po-
dróży zagranicznych byłby o wiele większy, gdyby w znacz-
nej mierze nie był osłabiony negatywnymi uczuciami. 
Można je określić takim pojęciem jak „brak zaufania”.
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Głównie dotyczy to samej organizacji zorganizowanej tu-
rystyki, która pozostaje niezmienna od dziesiątek lat (jeż-
dżę za granicę od 1969 r.).
19 listopada 1987 r. uczestnicy wyjazdu kijowskiej grupy 
turystycznej na Kubę byli zaproszeni na instruktaż do 
rady miejskiej, gdzie przedstawiciel oddziału turystyki 
zorganizowanej tow. Basanin B.A. wyliczył nam zasady 
zachowania głównie o charakterze zakazującym: „nie 
mówić na temat pracy”, „nie rozpoczynać rozmowy z wła-
snej inicjatywy”, „nie brać z sobą notesu z adresami”, „nie 
brać z sobą niczego do przekazania drugim osobom”, „nie 
zamieniać na walutę 30 rubli (3 czerwońce), które należy 
przewieźć z sobą tam i z powrotem”, „nie spożywać napo-
jów alkoholowych” itd. Po to nam przedstawiono naszego 
kierownika. W swoim przemówieniu przed grupą oznaj-
mił, że będzie wiedział dokładnie o zachowaniu każdego 
z nas i że w swoim końcowym sprawozdaniu każdemu 
z nas wystawi ocenę.
Zgodzicie się, że w takich warunkach jechać na urlop za 
swoje krwawe 1000 rubli do zaprzyjaźnionego kraju, de-
likatnie mówiąc, nie jest zbyt przyjemnie. Być zaprogra-
mowanym strachem, nie spodobać się przez coś swojemu 
przewodnikowi, być cały czas pod nadzorem – to amoral-
ne, wstydliwe, poniżające.
Na końcowym zebraniu grupy przeczytano nam oceny 
wystawione przez naszego przewodnika. Tym, którzy 
otrzymali minusy (w tej liczbie i ja), oznajmiono, że był to 
ich ostatni wyjazd za granicę. Cóż, może to i lepiej? Nie 
będzie więcej okazji i możliwości narażania się na poniże-
nia. A może przebudowa i demokracja dotrą kiedyś i do tu-
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rystyki i dla nas znów zapali się zielone światło? A u cudzo-
ziemców nie będzie istniał nieprzychylny obraz człowieka 
radzieckiego: biednego, ograniczonego, zastraszonego.
W.Z. Antoniszyn 
członek KPZR, weteran Wielkiej Wojny Ojczyźnianej 
inżynier-radiotelegrafista 
Kijów 
5 ’88

* * *
Przesłałam wam notatkę (jedną z wielu) z gazety „Wieczier-
naja Odiessa” z 2 listopada pt. Muł na Złotym Brzegu – o za-
nieczyszczeniu miasta. Brak słów, żeby scharakteryzować 
opłakany stan, w którym się znajdujemy [...]. Odessa jest 
przyciągająca tylko na widokówkach i na filmach, a w rzeczy 
samej – są tam rozsypujące się domy w centrum, góry śmieci 
(nawet na ulicy Deribasowskiej). Ale najważniejsze to ginące 
na naszych oczach morze. Już tego lata tysiące turystów od-
poczywających tu tygodniami nie mogło nawet podejść do 
plaż z powodu braku odpowiednich oczyszczalni ścieków.
L.L. Lwowskaja  
pedagog 
Odessa 
7 ’88

* * *
Oboje z mężem długo wybieraliśmy się do Leningradu. 
Mąż pracował jako przewodniczący kołchozu, jesteśmy 
mieszkańcami wsi, nie zawsze więc można oderwać się od 
zajęć domowych, od gospodarstwa. Pewnego razu nada-
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rzył się taki moment i postanowiliśmy zobaczyć piękne 
miasto. Wszystko nam się podobało, byliśmy bardzo za-
dowoleni z tego wyjazdu.
W ostatnim dniu chcieliśmy zwiedzić Smolny. Ale nie 
udało nam się tam dostać. Nie wpuszczono nas, powie-
dziano, że do Smolnego wejść mogą tylko turyści zagra-
niczni. Przed nami zamknęły się drzwi.
Zagraniczni goście szli dużymi grupami, mijając nas i po-
pychając, a my tylko patrzyliśmy za nimi, zazdroszcząc 
w tym momencie, że nie jesteśmy cudzoziemcami. Z bó-
lem w sercu wyjechaliśmy z miasta. Wątpliwe, czy uda 
nam się jeszcze tutaj przyjechać.
L.I. Tierskaja 
kierownik punktu medycznego 
wieś Nieronowska Kujbyszewski rejon 
7 ’88

* * *
Było to w końcu kwietnia 1938 roku w Magnitogorsku. We-
zwał mnie, młodego inżyniera budowniczego, kierownik 
budowy i mówi: „Należy ustawić na cokole pomnik tow. Sta-
lina przed budynkiem kombinatu. Praca jest bardzo odpo-
wiedzialna, figura została odlana w Leningradzie z czystego 
brązu i waży 7 ton. Jeśli wszystko się powiedzie, to zaliczone 
nam zostanie wykonanie planu. Premia w kieszeni. Jeśli zaś 
nie ustawimy, to sam rozumiesz, czym to grozi”.
Dźwigu na budowie nie było i dali mi koparkę. Zebra-
łem brygadę montażystów, powiedziałem o celu pracy, 
o terminie. Robotnicy wystraszyli się: „Niech się zda-
rzy, że upuścimy, a to przecież pachnie Sołowkami”. 
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Kierownik budowy Zabielin, gdy się dowiedział o tej 
pracy, zachorował, a i szef budowy Pałagin również po-
szedł w jego ślady. „Ty, chłopcze, jesteś jeszcze młody 
i nie wiesz, za co się wziąłeś”. Słowem, wszyscy się boją, 
a kierownictwo – jakby wiatr zdmuchnął.
Zrozumiałem, że sprawa jest poważna, a wycofać się z ro-
boty nie można – to przecież rozkaz i oskarżą cię o dy-
wersję. Postanowiłem wziąć się za ten pomnik [...]. Obwią-
zaliśmy pomnik linami, zaczęliśmy podnosić, ale figura 
zaczęła się przechylać. Wtedy dla równowagi zawiązaliśmy 
linę za szyję i pomnik poszedł w górę. W tym momencie 
podchodzi do mnie człowiek z NKWD i zakazuje podnosić: 
„Czy zdajecie sobie sprawę, co robicie? Natychmiast zdjąć 
pętlę z szyi”. Trzeba było się podporządkować. Po wielu 
wysiłkach udało się figurę postawić według projektu.
Jak tylko ustawiliśmy, nagle pojawiło się całe kierownic-
two budowy, z „Magnitostroja”, miejskich organizacji. 
Natychmiast, mówią, należy zakryć pomnik aż do wiecu. 
Poprosiłem robotników przykryć go papą. Ledwo zaczęli, 
a tu znowu ten sam człowiek z NKWD: „Dlaczego przy-
krywacie czarnym, natychmiast zdjąć”. Pojechałem sa-
mochodem do domu, zmusiłem żonę, aby zszyła wszystko 
białe, co było w domu, wróciłem , a tu sam dyrektor kom-
binatu magnitogorskiego, Paweł Korobow (znany metalu-
rg, poseł) ściska mi rękę i obiecuje order. Będzie, mówił, 
pomnik Stalina stać całe wieki.
Od tego pamiętnego dnia minęło 50 lat, była wojna, nie-
szczęścia, utrata bliskich, ale tamtego dnia nie zapo-
mnę. Rok temu pojechałem do Magnitogorska. Wieczo-
rem siedziałem ze starym przyjacielem, wspominaliśmy 
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dawne czasy, historię z pomnikiem. I wtedy on w chwili 
szczerości przekazał mi słowa naczelnika mojej budo-
wy, wypowiedziane pół wieku temu: „Specjalnie jemu 
powierzyłem ustawienie tego pomnika – jego ojciec jest 
represjonowany. Jeśli coś się zdarzy, to kierownictwo bę-
dzie pewne, że zrobił to umyślnie, a jeśli ustawi – nie 
trzeba go nagradzać…”.
Okazuje się, że nawet my, którzy przeżyliśmy ten okres, 
tak mało o nim wiemy.
A.D. Wjaskow 
weteran pracy 
Moskwa 
12 ’88

* * *
Uwierzyłam w przebudowę po tym, jak zobaczyłam Po-
kutę. Mój stosunek do tego tematu jest szczególny; kult 
wycisnął silne piętno na mojej rodzinie, drastycznie znie-
kształcił kilka losów i zabrał kilka istnień ludzkich. Zna-
łam prawdę, lecz nie mogłam jej wyjawić. I w szkole pod 
przymusem powtarzałam sformułowanie „niektóre naru-
szenia” praw socjalizmu. To było pełne goryczy. I nagle 
ten film, w którym wszystko dla mnie było zrozumiałe, 
jako że na ekranie było tak, jak w życiu.
Film Abuładze udało mi się obejrzeć rok temu. Na ekra-
nach centralnych kin wyświetlamy był niedługo, a po ja-
kimś czasie zaczęto pokazywać go w małych, prowincjo-
nalnych kinach. Ale w jakiej postaci? Opowiem, jak to było 
w Tiumenie. Z filmu wycięto scenę z kłodami, przyjęcie in-
teligentów w sadzie, kolejkę do okienka w więzieniu, scenę 
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w świątyni, skrócono sceny przesłuchania, snu o prześla-
dowaniu bohaterów, odwiedzenie przez tyrana domu ar-
tysty... To bynajmniej nie pełen wykaz. Redakcyjnych cięć 
było tyle, że w efekcie seans 2-częściowego filmu trwał 
nieco ponad godzinę. I oczywiście zestaw nie związanych 
ze sobą obrazów oglądała prawie pusta sala. Ludzie wsta-
wali w czasie projekcji i wychodzili, nie rozumiejąc, o czym 
mowa w filmie. Drugi raz na ten film nie pójdę, a i innym 
odradzę. W związku z tym mam pytanie: jeżeli w czasach 
zastoju „skracać” nakazywało kierownictwo, to ciekawe, 
kto „skrócił” teraz? Może sam Abuładze albo tiumeński 
oddział rozpowszechniania filmów? A może mechanik 
kina sam przyłożył do tego rękę?
M.W. Biełkina  
lekarz, 28 lat 
Perm 
13 ’88

* * *
Od 1 stycznia tego roku w Groźnym wprowadzone zosta-
ły kartki na cukier (1,5 kg na osobę na miesiąc). Nigdzie 
o tym nie było żadnej informacji, nikt z miejscowego 
kierownictwa nie znalazł czasu, aby wypowiedzieć się 
w tej sprawie. Właściwie po co – ich to zarządzenie nie 
dotyczy. Przy okazji, już od kilku lat istnieją u nas kartki 
na masło (0,5 kg na miesiąc). Nikt nie ogłaszał o tym 
przedsięwzięciu i nikt też nie wyjaśnił przyczyn jego 
wprowadzenia [...].
J.I. Jekimow 
w imieniu 87 komunistów 
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organizacji partyjnej przy Domu Oficerów Grożnieńskie-
go Garnizonu 
12 ’88

* * *
Dzień urodzin. Przy stole siedzą porządni ludzie: le-
karze, nauczyciele, inżynierowie, pracownicy nauko-
wi, wielu z nich to komuniści. Na początku wypili po 
kieliszku szampana, a potem zaczęli pić samogon. Pa-
trzę na nich i wstydzę się za nich i za siebie. Gospodarz 
– solenizant ma 60 lat. Już od 40 lat w dniu urodzin 
przychodzą do niego bez zaproszenia przyjaciele. 25–30 
osób. Przynoszą kwiaty i skromne prezenty. Dawniej 
na tę okazję gospodarz kupował dobre wino, trochę 
wódki. A teraz zmuszony jest pędzić samogon i dopra-
wiać skórkami cytrynowymi. A co powinni zrobić go-
ście? Odmówić picia i tym samym postawić gospodarza 
w niezręcznej sytuacji? A co ja mam zrobić? Szampa-
na, wina, niczego nie piję. Zadzwonić po milicję głupio. 
I ja, weteran partii, staję się milczącym świadkiem tego 
przestępstwa. Wstyd mi, milczę. Paradoks. Walczymy 
z alkoholizmem, obserwujemy, jak miliony porządnych 
ludzi pije samogon. Aprobujemy i podtrzymujemy wal-
kę partii i rządu o trzeźwy obraz życia. Ale jeśli dziś 
zaszliśmy w ślepy zaułek, należy przyznać się do tego – 
to po pierwsze, a po drugie: pomyśleć, co mamy czynić 
dalej.
G.F. Bałabanow  
Kijów 
8 ’88
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* * *
Drodzy towarzysze. Proszę pomóc. Klient nie ma 48. nu-
meru „Ogonioka”. Nie możemy udowodnić, że go zaintere-
sowanemu doręczyliśmy. Kupilibyśmy za swoje pieniądze, 
ale w kioskach już sprzedano. W tym roku z „Ogoniokiem” 
dzieje się coś niesamowitego: wszyscy czytają i chomiku-
ją. Cała nadzieja w Was. Klient zgodził się czekał. Nie zdą-
żyłam jeszcze wysłać listu do was, a on już dzwoni, żąda 
pisma [...]. Proszę, pomóżcie.
G. Jawleniczewa 
roznosiciel 
Leningrad 
1 ’88
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Tadeusz Żukowski, „Róża tym bardziej wyrazistsza...”

„Róża tym bardziej 
wyrazistsza im 
bardziej jej nie ma” 
– rzecz o poezji 
Ryszarda Krynickiego
Tadeusz Żukowski

Wątpliwość – która czyż może być jednakże  
naszą jedyną pewnością i wiarą?
Krynicki

I Punkt wyjścia 
„Idzie nowe!”– sarkastycznie ironizował kiedyś Krynicki. 
I rzeczywiście spełniają się diagnozy poetów: niezmienna 
w swej zmienności jest skóra nowego wspaniałego świata; 
znowu pobito demonstrujących w Warszawie, Krakowie 
i Gdańsku studentów. Tym razem w 20. rocznicę Marca 
’68, o którym tak między innymi pisał jego uczestnik i bo-
hater tego szkicu: „… / i naprawdę nie wiedzieliście czego 
chcemy, / oprócz poszanowania ludzkich praw i prawd [...] 
i naprawdę nie wiedzieliście, że prawa człowieka mogę się 
okazać / sprzeczne z interesami obywatela”.
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Teraz, po dwóch dziesiątkach lat, gdy za nami już tyle 
polskich Miesięcy, tak bardzo wiemy, że nie zawiedzie 
nas nawet pierestrojka. I kiedy w ’68 bito studentów za 
to, że „nie wiedzą”, to w ’88 za to, że Wiedzą. Uogólniając 
rzecz, stwierdźmy, że specyficzna to wiedza, gdyż niepeł-
na. Z jednej strony cechuje ją męczący nadmiar, a z dru-
giej – niepokojący niedomiar. Nadmiar to spenetrowanie, 
w miarę wszechstronne, mechanizmów funkcjonowania 
systemu realnego socjalizmu i opis statusu obywateli 
w „porządku” tym uwięzionych. Natomiast niedomiar ob-
jawiałby się jako drugoplanowość, ułomność naszego ro-
zeznania w sobie samych, w blaskach i nędzach codzien-
nością zdeterminowanego człowieczeństwa.

Tym drugim aspektem, podmiotowym – tą perspektywą 
myślenia o świecie – zajmowała się zawsze literatura pięk-
na i jej stan oraz nasz stosunek do niej były i są odzwiercie-
dleniem samoświadomości indywidualnej i społecznej. To, 
oczywiście, banał. Dodajmy jednak do niego drugi: w lite-
raturze polskiej, i z nią, dzieją się wyjątkowo niedobre rze-
czy, a z rozeznaniem w jej meandrach jest jeszcze gorzej. 
Stwierdzenie to odnosi się szczególnie do ostatnich 20 lat.

1968–1988: przecież to całe XX-lecie międzywojenne! I co 
się w nim w literaturze wydarzyło? Posługując się inercją pe-
riodyzacji pokoleniowej, mechanicznie wymienia się: Nową 
Falę, Nowe Roczniki i „rewolucję w prozie”. W porównaniu 
z bogactwem prądów artystycznych przedwojnia i obfito-
ścią debiutujących wtedy rzeczywistych talentów – jakże to 
mało; zaskakująco skromnie (por. np. dokonania najbardziej 
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utalentowanej grupy – Skamandra). I jakże słabo, a przy-
najmniej jednostronnie, to „niewiele” znamy; a w tym, co 
potrafimy o nowych propozycjach wniesionych w tym cza-
sie do literatury powiedzieć – ileż uproszczeń, wmówień, 
różnych tabu i egzaltacji oraz pospolitych zakłamań. Przy-
kładem niech będzie niedoczytana, źle obecna i ostatnio 
jakby zapomniana – mówi się o autorze raczej, a nie o dziele 
– poezja Ryszarda Krynickiego. Poezja, która najciekawiej 
chyba w swoim pokoleniu łączy w sobie wszystkie możli-
we przeciwieństwa i, uprawiając wyrafinowaną często grę 
pomiędzy tym, co intymne, a tym, co obywatelskie – jakże 
trafnie rozpoznaje naszą polsko-człowieczą kondycję.

Autor cytowanego wiersza I naprawdę nie wiedzieliśmy de-
biutował w 1966 roku w poznańskim „Nurcie”, a więc 22 lata 
temu; pierwszą książkę (arkusz poetycki Pęd pogoni, pęd 
ucieczki) wydał przed 20 laty. Natomiast ostatnią, szesna-
stostronicowy Jeżeli w jakimś kraju, pięć lat temu. „Pomię-
dzy” były tak ważne dla rozwoju najnowszej poezji książki 
jak: Akt urodzenia (1969), Organizm zbiorowy (1975), Nasze 
życie rośnie (1978), Niewiele więcej (1980, 1981).

Atmosfera wokół debiutu późniejszego tłumacza Brechta 
należała do mitycznego już czasu, gdy wielcy poeci, lub za 
takich uważani, czytywali propozycje najmłodszych i pu-
blicznie o nich się wypowiadali. Krynickiemu na Parnas 
otworzył drogę sam Julian Przyboś, zamieszczając w Liście 
otwartym do Michała Sprusińskiego następujące słowa: „Za 
najciekawszy utwór w poezji najmłodszej uważam Ryszar-
da Krynickiego Pęd pogoni, pęd ucieczki”. Wypowiedź tę 

Tadeusz Żukowski, „Róża tym bardziej wyrazistsza...”
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ogłosiły „Nowe Książki” w maju 1970, gdy czytano już opu-
blikowany przez Wydawnictwo Poznańskie Akt urodzenia.

Pretendująca wówczas do rządu dusz tradycja awangardowa, 
nad której pozycją czuwał zinstytucjonalizowany Przyboś i z 
jego namaszczenia uniwersyteccy teoretycy, współtwórcy 
postprzybosiowskiej „szkoły lingwistycznej” – byli akusze-
rami błyskotliwego sukcesu autora Organizmu zbiorowego. 
Jednakże tendencja ówczesnej krytyki do skupiania się ra-
czej na tym „jak” niż „co”, wpisanie tej poezji w „lingwizm”, 
erotyzm i nihilistyczny pesymizm – narzuciły kolejnym 
książkom Krynickiego uproszczone schematy interpreta-
cyjne. Włączyć do nich należy również nazbyt jednostron-
ną perspektywę pokoleniową, którą zaproponowali między 
innymi Barańczak i Nyczek. Sprawę ostatecznie zamącili 
i wszystko przemieszali „młodsi bracia”, którzy jak Roman 
Chojnacki pisywali w czasie Rewolucji Sierpniowej ekspia-
cyjne, egzaltowane, pospieszne i zanadto ogólnikowe szkice.

Najgłębiej wniknęli w tę lirykę krytycy nie związani 
z żadną doktryną poetycką, tacy jak: Jan Prokop, Tadeusz 
Witkowski, Krzysztof Dybciak i Janina Katz-Hewetson. 
A Dybciak wypowiedział wręcz fundamentalne zdanie: 
„Kłopot z nieistnieniem jest może głównym problemem 
twórczości Ryszarda Krynickiego obecnym na wszyst-
kich jej poziomach” (podkr. moje – T.Ż.).

Biorąc  wymienionych krytyków za patronów podróży 
przez tę najciekawszą młodą poezję lat 70., proponuję do-
kładne przyjrzenie się jej jako odrębnej, przekraczającej 
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poetyki „Orientacji”, „lingwizmu” i Nowej Fali – CAŁOŚCI 
– z perspektywy końca lat 80.

II Akt urodzenia? akt oskarżenia? czyli jak powstaje 
wiersz 
Jak podaje stopka wydawnicza, Akt urodzenia oddano do 
składania w lutym 1969 roku, a druk ukończono w lipcu 
tegoż roku. Daty położone pod niektórymi tekstami każą 
przypuszczać, że wiersze tomu były pisane w latach 1963–
1968 i obejmują okres pięciu lat; między 20. a 25. rokiem 
życia poety. W dojrzewaniu młodego człowieka, a tym bar-
dziej artysty, jest to okres bodaj czy nie najważniejszy. I dla-
tego dokładne przyjrzenie się „profesjonalnemu” debiutowi, 
który wchłonął studencki arkusz Pęd pogoni, pęd ucieczki 
jest fundamentem lektury całości. Trzeba precyzyjnie na-
świetlić punkt wyjścia, by zrozumieć punkt dojścia:
Jak powstaje, z upadku kobiety czy z upadku owocu, 
upadku dziewcząt na gładkiej drodze siwizny, z upadłego 
powstania (z martwych?) niewolników; z martwych 
przeżyć 
czy z przeżycia zmartwień; jak-z upadku deszczu, zara-
stającego 
pierwopis – powstaje ten wiersz, 
owoc 
upadku 
na kolana; skoro, poddając się, zgadzasz się na 
kolejne zdanie, zdanie / się na łaskę [...] 
przeciwko komu powstaje / i naprzeciw 
komu wybiega – ten wiersz, nadzieja i 
obawa przed jej spełnieniem. Wiersz o tyle 
nieprzemijający że – nienapisany.

Tadeusz Żukowski, „Róża tym bardziej wyrazistsza...”
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Cytowany wiersz otwierający Akt urodzenia (po latach 
Krynicki nazwie go Aktem urojenia) w Pędzie pogoni, pę-
dzie ucieczki nosił tytuł Jak powstaje wiersz i miał nieco 
inną wersję. Zważywszy że ten sam tekst inicjuje lekturę 
dwóch książek i że po 20 bez mała latach, już ostatecznie 
oczyszczony, otworzy miniwybór w miesięczniku „W dro-
dze” – należy przyjąć, że jest wyjątkowo ważnym zna-
kiem ukierunkowującym czytelnicze penetracje.

Odwołajmy się znowu do Dybciaka, który w szkicu Kłopo-
ty z nieistnieniem pisał, że w poezji Krynickiego „istnienie 
jakby nie istniało”. Dlaczego zatem tytuł Akt urodzenia? 
I zaraz potem motto z Norwida „Jak zmarłego by poznać 
chciał kto po dzwonieniu” (podkr. moje – T.Ż.). Więc na-
rodziny – i – śmierć jednocześnie? Tak. Już na stronie ty-
tułowej i tuż po niej, i na wszystkich poziomach tej poezji, 
poczynając od wypowiedzi autentycznych, które w grun-
cie rzeczy są osnową całej omawianej książki.

Będę natrętny i powtórzę jeszcze raz: Akt urodzenia – cze-
go? Książki, poety, poezji, wiersza. Jednakowoż ta książ-
ka, poezja i „ten wiersz” to „owoc” (upadku) na kolana; 
skoro poddając się, zgadzasz się na kolejne zdanie, zda-
nie na łaskę [...]”. Tak oto Krynicki w jednym wierszu, 
w pierwszej książce jak w kodzie genetycznym zawiera ca-
łego siebie i cały swój przyszły indywidualny „organizm 
zbiorowy” dzieła poetyckiego, które zostało zbudowane 
na ambiwalencji: niepewnej–pewności, wiary–niewiary, 
niejasnej–jasności, bytu–nie–bytu, miłości–rozłąki i sca-
lającego–rozdarcia.
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Owo scalające–rozdarcie to podstawowa tonacja emocjo-
nalna i przestrzeń sensotwórcza rozpatrywanej książki 
i wiersza. W pierwszych dwóch słowach „jak powstaje” 
jest i strukturalna polonistyka, i metoda „lingwistyczna”, 
i zaczyn specyficznie Krynickiego „układu rozkwitania”. 
Także swoista poetycka epistemologia. Jest tu skumu-
lowane ogromne napięcie rozpisane na następne słowa 
i wiersze; frustrująca energia wypływająca nie tyle z au-
torskiej wiedzącej–nie–wiedzy, ile z wiernej–nie–wiary 
w trwałość połączenia słowa–i–świata w poezji. Gdyż 
„o czymkolwiek powiedziałeś, że jest – w nicość się prze-
mienia”, a wiersz jest „owocem upadku”.

Okazuje się więc, iż niemożność, bezsilność i słabość 
może owocować wierszem: wierszopisarstwem. Ale 
czy rzeczywistą Poezją? W tym samym utworze Krynicki 
udziela obowiązującej i w pierwszym rozdziale Organi-
zmu zbiorowego odpowiedzi: „[...] wiersz i / obawa przed 
jej spełnieniem. Wiersz o tyle nieprzemijający, / że – nie 
– / napisany”.

Wiersz – „nie – / napisany”! Oto jądro ciemności, do któ-
rego zmierza poeta i poprzez które musi się przebić, by 
zachłysnąć się światłem czystej, a więc żywej, trwałej 
i nieprzemijającej – liryki. Los poety, wszystkie jego pery-
petie i udręki, słowa odrzucone i napisane, wiersze i książ-
ki poetyckie – są nieustającą podróżą u celu – podnieść 
różę. Krynicki, wybierając się w podróż przez słowa, wer-
sy i wiersze, niesie ze sobą jak sztandar zdanie Bolesława 
Micińskiego: „Podróż może być poszukiwaniem samego 

Tadeusz Żukowski, „Róża tym bardziej wyrazistsza...”
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siebie, może być ucieczką przed sobą, może mieć charakter 
pokuty i kary…”. Jest to cytat z Podróży do piekieł i trafnie 
określa zmagania liryka z piekłem obumierających słów. 
Podróżując, Krynicki poszukuje siebie-poety jeszcze nie 
zdobytego, ucieka przed sobą-poetą już pokonanym i cierpi 
pokutę, przedzierając się przez zwodnicze maski metafor.

Jego bohater jest zawsze w drodze, w ruchu, wychylo-
ny „ku”. Ku nieznanemu, nie zdobytemu, nie nazwa-
nemu. Jest zafascynowany tajemnicą nieoczywistych 
i nieuchwytnych związków ze światem. Podmiot liryczny 
debiutanckiego tomu mnoży zatem słowa, by złowić w nie 
owo „Nieuchwytne”; transcendentny pierwiastek ludz-
kiego bytu, który objawia sie jako egzystencjalny niepo-
kój. I, być może, tu jest źródło wołania: „mniej światła, 
mniej światła w wierszach”, po którym następuje wręcz 
erupcja poetyckiej elokwencji spointowana cytatem Go-
ethego: „Więcej światła”!

I oto okazuje się, że pozornie formalne li tylko zma-
gania awangardyzującego lingwisty są wyznaniami 
poety metafizycznego przeczuwającego w sobie – mi-
styka. Bo tylko mistyczny stosunek do słowa i światła 
każe uznać za ideał wiersz „o tyle nieprzemijający, / że 
– nie – /  napisany”. Wiersz równoznaczny z najgłębszym 
doświadczeniem duchowym, gdzie chwila potrafi być 
wiecznością, ruch trwaniem, duchowe i materialne jed-
nością (jak w mistycznym ciele Chrystusa), gdzie oczeki-
wanie i spełnienie nigdy się nie rozmijają, a zapis i to, co 
ma być utrwalone, niczym się nie różnią.
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[...] przetrwać 
nazywając; nazywając zdawałoby się utrwalasz; pod 
zaspami papieru 
wypowiedzieć po to, by oddalić, nazwać – unieważnić 
utożsamiając z doświadczeniem; skoro tylko świadkiem 
ci być, nie tyle siebie – ile obcych w tobie; skoro 
świadczyć ci przyjdzie przeciwko rodzonemu zdaniu: nie 
tyle nazwaniem, ile – zaprzeczeniem będzie ten tekst [...]
Nazywając
milczeniem, przemilczając nazwy.

Jednakże żadne doświadczenie, a cóż dopiero mistyczne, 
nie jest w pełni przekładalne na jakikolwiek język. O każ-
dym zapisie-opisie doświadczenia można słowami poety 
powiedzieć, że „ani narodziny, ani, jak wiadomo, śmierć”. 
Gdyż „doświadczyć” to świat uczynić w pełni wewnętrznym; 
wprowadzić do centrum świadomości tak, by stał się w pełni 
jej treścią, a ona stała się identyczna z doznanym światem. 
Doświadczenie jest c a ł o ś c i o w e  i jest zmaterializowanym 
w czasie i przestrzeni duchowym oświeceniem. Na tym po-
ziomie, cokolwiek się przydarza, wydarza się w Pełni, choćby 
na poziomie rzeczywistości jako faktu było tylko okruchem.

Przekład tak rozumianego doświadczenia na myśl i ję-
zyk ją materializujący jest redukcją, gdyż niewymierne 
sprowadza do wymiaru, do linearności; jest jak gdyby 
„pruciem” przestrzennej tkaniny doświadczenia i prze-
mienianiem tegoż w nić sensu. „Sens” jest światem zre-
dukowanym do abstrakcyjnych syntez zdeterminowanych 
kulturowymi matrycami.

Tadeusz Żukowski, „Róża tym bardziej wyrazistsza...”
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Redukcji tej próbuje zazwyczaj przeciwstawiać sic poezja, 
o której wcześniej czy później się mówi, że jest w jakiś 
sposób „metafizyczna”. Do linearności wprowadza nieli-
neralność, sprzeczność, paradoks, zaprzeczenia, palimp-
sestowość i tym podobne, i tak dalej. „Poetyckiej refleksji 
o relacji byt – nicość pozazdrościć mogliby poeci baroku” 
– mówi o Krynickim cytowany wcześniej Dybciak. Dodaj-
my, że podobne mechanizmy rządzą zapisami mistyków 
(np. św. Jan od Krzyża). Okazuje się zatem, że już sam akt 
poetycki, w ogóle uprawianie poezji, jest ze swej natury 
głęboko paradoksalny, gdyż jest każdorazowym targnię-
ciem się na nienazywalne; na nowe, która jest m i l c z e -
n i e m :  „nie wydostać twej nagości nad powierzchnię nie-
znanych słów”.

W wierszach Aktu urodzenia Krynicki mniej lub bardziej 
jawnie zakłada, że skoro Milczenia nie można nazwać, 
a doświadczenia w Pełni przekazać, trzeba zmobilizować 
wszystkie możliwe sposoby i narzędzia wydoskonalone 
przez nowoczesną poezję, które odpowiednio użyte i po-
łączone utworzą sieć, w którą będzie można złowić choć-
by okruchy światła emanowanego przez Doświadczenie. 
Doskonale nieuchwytne ma być przybliżone przez dosko-
nale elastyczne, mobilne i plastyczne słowo poetyckie. 
Skoro nie można Tego „złowić”, trzeba To przez nadmiar 
osaczyć. Stąd jednoczesne odwołanie się do poezji baro-
kowej, Awangardy Krakowskiej, Peiperowskiego „układu 
rozkwitania” i świętokradczych prowokacji (gdy nie moż-
na sacrum pokazać przez Uobecnienie, trzeba tego doko-
nać przez profanację jako Brak):
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„[...] tylko nie zgódź się, odmów, odmów / odmowę jak litanię 
snu, jak bezsenność, jak pokutę podróży. Dzieło sztuki mi-
łosnej, / rozłąko, konnico / oddechu, póki klacz mam za skó-
rą, potoczna caryco, ukoronowana / koronkami, wbijana na 
pal, na pal spojrzenia; dzieło sztuki / miłosnej, sztuki / nie-
przyjaźni, sztukaterio płaczu; strachu / tonięcia wewnątrz 
własnej skóry, aż po wysoki / spazm: / oddechu; nieustan-
nie / tonąca we własnej krwi spojrzenia, żywico-martwico, 
wbita na pal / krwiobiegu, grzesznico przenajświętsza, sa-
mico niepokalana, błogosławiona / przekleństwami; póki 
muszę być twoim panem – jestem / niewolnikiem [...]”.

W gruncie rzeczy kondycja duchowa podmiotu lirycznego 
Aktu określona jest dwoma skrajnymi biegunami przeciw-
stawnych, choć siebie wzajemnie rodzących i przezwycię-
żających energii. Są nimi: imperatywne „muszę” i stabi-
lizujące „jestem”. „Muszę” jest projektujące i idealizujące 
(„muszę być twoim panem”); „jestem” natomiast jako 
energia osiągnięta i porzucona przez „muszę” jest bierne, 
kontemplujące swą względną stabilność i pokorne: „je-
stem niewolnikiem”.

Wiersz przeczuty, zaledwie-doznany byłby „dotykalny” 
przez te pierwszą energię; napisany, zdobyty zanurzałby 
się w tej drugiej. Dlatego wszystko, czego dotknie pióro 
poety, w tej perspektywie zamienia się w klęskę. Forma 
stwarza i jednocześnie powtarza; daje ciała i odbiera wol-
ność ducha: jest sui generis mistyczną koszulą Dejaniry, 
która spala właściciela i prawdziwego artystę zmusza, by 
się z niej wyzwalać:

Tadeusz Żukowski, „Róża tym bardziej wyrazistsza...”
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Nie tyle spełnienie / ile bliska mi jest jego możliwość.

W tym ujęciu Akt urodzenia byłby jednocześnie „aktem 
oskarżenia”. Erupcja słowa byłaby histerią bezsiły wo-
bec nadmiaru świata; „lingwizm” – ukrytym  (pod-
świadomym?) przedrzeźnianiem rzekomych możliwo-
ści języka, jego domniemanej omnipotencji, a „układ 
rozkwitania” układem sprawdzania? powątpiewania? 
i jako objaw „poezji zaprzecznej” – jak ją u Krynickiego 
nazwał Przyboś – skrajną formą nieufności: „z nadmia-
ru porównań tak zarastamy / obcymi skórami; o ochron-
nych barwach”. Ten całkowicie zaprzeczający Peiperow-
skiemu „układ rozkwitania” byłby podróżą od słowa do 
metafory, od wersu do wiersza – przez stacje wszelkich 
możliwości i jednocześnie ucieczką przed słowem osta-
tecznym, zamykającym, ustalającym oraz skazującym na 
unieruchomienie. Oto podstawowy rytm tej pogoni, tej 
ucieczki.

Poezja na tym rytmie budowana, cały ten Akt urodzenia 
– „urojenia” byłby pod wielopiętrowymi figurami sty-
lu ukrytą „spowiedzią” poetyckiego epistemologa, który 
mówi nie tyle o niemożliwości poznania, co o niemoż-
ności nazwania, wypowiedzenia poznanego–doznanego 
i wyznaniem filozofa formy, który już u progu artystycz-
nej drogi sugeruje, iż jedyną formą wyzwolenia się z for-
my jest przeciwstawianie się każdej formie inercji, aż do 
duchowego (językowego) ogołocenia, przez które prze-
śwituje żywy blask MILCZENIA:
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„pęd, obumarły pęd rośliny, więdnie w tobie pęd ucieczki, 
gdy zbiegasz / przez zarośla (rezerwat) snu; wypędzony 
z pastwisk, z pastwisk owocu, z / których spędzone już 
ociężałe wino i byłe bydło na spęd – ty, owoc, / owoc gło-
du, pustak owocu, padły niedaleko od głodu jabłoni, od 
jabłoni / głodu; upadek, bo: głód, głód sytości, sytość gło-
du / i ten roślinny pęd ucieczki, jednak / swej roślinnej 
nie ubiegniesz krwi, nie przedrzesz się przez własne spoj-
rzenia; przez zarośla / spojrzeń; ucieczka przed własnym 
spojrzeniem / kobiety wtedy / mają spojrzenie o numer za 
duże a słowa o numer / za małe / nie wiesz nawet czy głód 
/ jest twoim grzechem pierworodnym – czy pot; w tym 
biegu tyle okrążeń / masz za plecami, ile jeszcze przed 
oczyma; i żadna ci tu / nie pomoże zmiana / skóry; tym 
bardziej, kiedy ostatnie okrążenie / przez własną skórę / 
skóra – grzech pierworodny? / i przez cudze / słowa / sło-
wo – grzech pierworodny? /; przez zarośla zwierząt, zwie-
rząt / zwierzenia [...]”.

(koniec cz. I, cdn.)

Tadeusz Żukowski, „Róża tym bardziej wyrazistsza...”
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Kraj lat dziecinnych
Ł.S.

Kraj lat dziecinnych, Puls, Londyn 1987

W sierpniu 1987 roku, nakładem wydawnictwa Puls w se-
rii „Świadectwa”, ukazała się pozycja zatytułowana Kraj lat 
dziecinnych. Jeżeli książka wznawiana jest po 45 latach od 
czasu pierwszego wydania, to fakt taki rodzi pytanie o przy-
czynę tak długiej absencji danej pozycji na rynku czytelni-
czym, a co za tym idzie, o celowość wznowienia, a więc i o 
poziom proponowanej publikacji. Można, jak sądzę, wyróż-
nić dwie podstawowe przyczyny, które mogą motywować 
działanie wydawcy decydującego się na wznowienie utworu 
po tak długiej przerwie. Pierwsza możliwość zachodzi wte-
dy, gdy książka bardzo dobra ukazuje się w niesprzyjającej 
jej odbiorowi sytuacji społecznej, politycznej, historycznej, 
dlatego przechodzi bez echa i zostaje zapomniana. Po latach, 
w momencie gdy niekwestionowalne wartości artystycz-
ne utworu zostają odkryte, wydawca sięga po zapomniany 
tytuł, spłacając autorowi spóźniony dług. (Taka sytuacja 
miała miejsce np. w przypadku twórczości C.K. Norwida). 
Myślę, że nie ma wątpliwości, iż taka sytuacja w przypadku 
książki omawianej nie zachodzi. Druga możliwość to fakt 
pojawienia się sprzyjającej koniunktury, określonego za-
potrzebowania społecznego na treści, które książka z sobą 
niesie. W tym drugim przypadku odpowiedź nie jest już tak 
prosta i wymaga przynajmniej zastanowienia.
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Kraj lat dziecinnych ukazał się po raz pierwszy w 1942 roku 
w sytuacji szczególnej dla Polaków – tak tych, którzy prze-
bywali w okupowanym kraju, jak i dla tych wielu rozproszo-
nych po świecie. Inicjatorami wydania książki, zawierającej 
wspomnienia pisarzy dotyczące ich wizji kraju dzieciństwa, 
byli Mieczysław Grydzewski i Ksawery Pruszyński. Zbiór 
wspomnień poprzedzało motto z epilogu do Pana Tadeusza:

Dziś dla nas, w świecie nieproszonych gości,  
W całej przeszłości i w całej przyszłości
Jedna już tylko jest kraina taka, 
W której jest trochę szczęścia dla Polaka  
Kraj lat dziecinnych!

Dwudziestowieczna sytuacja historyczna na nowo stworzy-
ła szansę dla odżycia romantycznego stereotypu. Czyta-
my więc o domu, okolicy dzieciństwa, ojczyźnie prywatnej 
– przestrzeniach dla każdego z piszących na zawsze utra-
conych. Może z tym większą siłą autorzy, przywołując te 
przestrzenie, starają się ocalić w kulturze stary świat, któ-
ry rozpadł się na ich oczach, zmiażdżony przez siłę historii. 
W niektórych wspomnieniach brzmi jeszcze wyraźnie echo 
dalekie sielskiego Soplicowa, dzieciństwo jawi się jako Arka-
dia. Książka ta bowiem została napisana „ku pokrzepieniu 
serc”. Jak sądzę, w 1942 roku była to jej funkcja podstawo-
wa, czego wcale nie ukrywali jej redaktorzy. W zakończeniu 
wstępu do pierwszego wydania czytamy: „Cóż to zresztą 
znaczy, Ukraina a nie Pomorze, dwór a nie chata chłopska! 
Wystarczy: Polska. Wystarczy, jeśli żołnierz w pillboxie 
szkockim czy baraku po służbie, lotnik czekający na swój 
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czas, marynarz po zmianie, w tem czy w owem wspomnieniu 
swój własny kraj lat dziecinnych sobie samemu przypomni”.
Dziś wolni jesteśmy od emocji, które towarzyszyły ówcze-
snym odbiorcom, przede wszystkim dlatego, że czasy są jak-
by już inne, a i nasz własny kraj lat dziecinnych nie przypo-
mina w niczym tego, o którym czytamy na kartach książki. 
Wypada się więc zastanowić: na ile pozycja ta wytrzymała 
próbę czasu, na ile pozostaje do dziś wartościowa?

Podstawową zaletą tej publikacji jest to, że ocala ona obraz 
świata, którego już nie ma, stanowi więc cenny materiał 
historyczny, socjologiczny i obyczajowy, który z perspek-
tywy lat coraz wyraźniej może być traktowany jako swego 
rodzaju dokument. To nic, że nie są to relacje obiektywne, 
a wręcz przeciwnie, subiektywne – na tym polega właśnie 
ich zaleta. Wielość spojrzeń jest zawsze bardzo pożąda-
na i nawet wypada żałować, iż niektórym autorom wspo-
mnień nie udało się wyzwolić spod presji stereotypów. Ale 
przecież siła oddziaływania stereotypów świadczy rów-
nież o epoce i społeczeństwie. Niektórzy piszą tak, jakby 
nie minęło stulecie, szukając nieraz na siłę analogii mię-
dzy sytuacją w 1942 roku a wcześniejszymi wydarzeniami 
z przeszłości Polski. Ta schematyczność, duży emocjona-
lizm i brak należytego opracowania materiału z powodu 
krótkiego czasu na jego przygotowanie (sytuacja wojen-
na) – to przyczyna małej atrakcyjności książki pod wzglę-
dem literackim. Pozytywnie wyróżniają się tu teksty Ka-
zimiery Iłłakowiczówny, Jerzego Stempowskiego, Tymona 
Terleckiego i Ireny Tuwim, napisane piękną polszczyzną, 
których autorzy jakby mniej ugrzęźli w stereotypach, pró-
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bując za to odtworzyć miniony własny świat i czas. Każ-
dy ze szkiców zamieszczonych w książce zawiera odręb-
ne spojrzenie na historię dokonane przez pryzmat losów 
jednostkowych. Perspektywa dana autorom w 1942 roku 
jest współczesnemu czytelnikowi zupełnie obca, zapo-
znając się więc z publikowanymi wspomnieniami, może 
on wzbogacić swój punkt widzenia. W takim ujęciu Kraj 
lat dziecinnych może przekazywać tradycję narodową.

Książka, jak sądzę, nie bez przyczyny ukazała się właśnie 
teraz, gdy na naszych oczach powstaje nowy mit – mit Eu-
ropy Środkowej. Stanowi ona bowiem materiał wyjściowy 
do tworzenia tego mitu, który nie pojawił się przecież nagle 
w latach 80., ale był kreowany konsekwentnie po roku 1939 
przez literaturę emigracyjną. Pisarze, którzy wyemigrowali 
z Europy Środkowej, dostrzegli odrębność swojej kultury od 
wzorów zachodnich. Może właśnie dlatego nie przestali ni-
gdy wracać w swych utworach do kraju, z którego pochodzili.

Omawiana książka stanowi również ciekawy przykład 
gatunkowych proweniencji polskiej literatury współcze-
snej. Literatura emigracyjna dokonała nobilitacji gatun-
ków, takich jak pamiętnik, wspomnienie, dziennik, które 
wcześniej uważane były za paraliterackie, a obecnie coraz 
wyraźniej zaczynają dominować w prozie współczesnej. 
W takiej perspektywie Kraj lat dziecinnych może być uzna-
ny za swego rodzaju dokument filologiczny, jako pierwszy 
tego rodzaju zbiór wspomnień opublikowany na emigra-
cji. Choćby więc z tego powodu wart jest przeczytania. Po 
45 latach nawet tym bardziej.

Ł.S., „Kraj lat dziecinnych”



196

CzasKultury 6/1988

Przegląd zagraniczny
Nasz przegląd zacznijmy od historii, lub raczej historio-
zofii serwowanej w „Times Literary Supplement” (TLS), 
jak się zdaje, głównie przez profesorów amerykańskich 
uniwersytetów.

* * *
W numerze z 25 marca znajdujemy omówienie głośnej już 
książki o wzroście i upadku wielkich mocarstw w czasach 
nowożytnych, której autorem jest Paul Kennedy, jeden 
z najwybitniejszych współcześnie historyków angiel-
skich, obecnie wykładający w Yale. Ogromny sukces jego 
książki na rynku amerykańskim trzeba przypisać temu, 
że jest to dzieło poważne w całym tego słowa znaczeniu 
– autor nie oferuje więc ani nowinek metodologicznych, 
ani jakiejś radykalnej reinterpretacji dziejów, ani też do-
raźnego poparcia dla żadnej ze współzawodniczących 
ze sobą w wolnym świecie ideologii (lub ich namiastek). 
Mamy za to „normalną” historię polityczną w wielkim 
stylu historiozoficznych syntez klasyków w rodzaju Ran-
kego, Gibbona czy Toynbeego. Bardzo wiele z tego, co 
mówi Kennedy, jest po prostu zgodne z naszymi intuicja-
mi: dominacja cywilizacji europejskiej po roku 1500 do-
konała się nie z powodu przewagi zasobów naturalnych 
ani bardziej rozwiniętej gospodarki czy nawet wyższego 
poziomu nauki i kultury. W żadnej z tych dziedzin Europa 
nie miała wówczas przewagi nad swymi rywalami, taki-
mi jak Chiny czy Imperium Ottomańskie. To natomiast, 
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co dawało jej przewagę w punkcie startu, to „kombina-
cja gospodarczego liberalizmu, pluralizmu politycznego 
i wojskowego oraz wolności intelektualnej – jakkolwiek 
znikome mogłyby się one wydawać w porównaniu z póź-
niejszymi epokami – które wzajemnie złożyły się na ów 
«cud europejski»”. Rozwojowi sprzyjał również fakt po-
litycznego rozdrobnienia, co zapobiegało pojawieniu się 
silnej władzy centralnej zdolnej zablokować wszelki roz-
wój (do czego doszło w Chinach) lub spowolnić go przez 
własną niekompetencję (przypadek Turcji). W podobny 
sposób Kennedy tłumaczy dalszy rozwój samej Europy – 
wszędzie gdzie, jak w Rosji, centralizacja władzy przewa-
żała nad wzrostem gospodarczym i innowacyjnością, tam 
postęp ulegał spowolnieniu lub zahamowaniu.

W tym miejscu zauważmy jednak, iż wizja Kennedy’ego 
przekracza ramy tej czy innej ideologii. Choć wielokrotnie 
podnosi on wartość liberalizmu w gospodarce, przytacza 
również przykład powojennej Japonii, w której ścisły nadzór 
rządu nad gospodarką walnie przyczynił się do jej rozkwi-
tu. Tak samo, choć w przyznawaniu prymatu czynnikom 
ekonomicznym posuwa się on prawie do deterministyczne-
go pojmowania dziejów, nigdy nie znajdziemy u niego me-
chanicznie prostych (prostackich?) wytłumaczeń. Widać 
to najlepiej w jakże pasjonującej kwestii przyczyn upadku 
mocarstw – Kennedy wskazuje, iż właściwie zawsze schyłek 
następował w ten sam sposób: osiągnąwszy apogeum roz-
woju, mocarstwo nie mogło już dłużej sprostać wymogom 
(przede wszystkim militarnym) narzuconym przez własny 
status mocarstwowości i zaczynało pogrążać się w kryzysie 
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gospodarczym. Czy jednak przyczyna leży w przeciążeniu 
gospodarki, czy może jest to kryzys woli państwowej i spo-
łecznej? Kennedy zostawia czytelnika bez jednoznacznej 
odpowiedzi – i zauważmy, że jeśli historia ma dla nas pozo-
stać czymś ważniejszym od bibliotekoznawstwa, to właśnie 
dzięki możliwości zadawania takich pytań.

* * *
Również w TLS, jednak o dwa miesiące wcześniej, w nu-
merze z 8 stycznia 1988 roku, Charles Townshend z Pół-
nocnej Karoliny podejmuje odwieczne zagadnienie po-
stępu w dziejach. Punktem wyjścia jest dlań pytanie o to, 
czym właściwie są nowoczesność i postęp cywilizacyjny. 
Na pewno istotnym ich składnikiem jest kartezjańska ra-
cjonalność, lecz czy WSZYSTKIE składniki muszą być dla 
każdej społeczności te same? Marks sądził, że tak, i nawet 
jeśli dziś pozbawieni jesteśmy jego złudzeń, wielu skła-
nia się do wyszukiwania jednej lub kilku zasad organi-
zujących rozwój. „Ruchliwość społeczna”, „elastyczność 
i inicjatywa”, „potrzeba osiągnięć” to niektóre spośród 
pojawiających się etykiet. O złożoności problemu świad-
czy fakt, iż trudno rozpoznać, co jest tu przyczyną, a co 
skutkiem – czy urbanizacja poprzedza uprzemysłowie-
nie, czy odwrotnie? Czy podniesienie wieku zawierania 
małżeństw przez kobiety przyczyniło się do ogólnego 
wzrostu wykształcenia i wpłynęło na wzrost gospodar-
ki? Czy też może zmiany gospodarcze MUSIAŁY dopro-
wadzić do powstania nowego modelu rodziny, czyli że 
ekonomia ukształtowała tu antropologię? Krajem, w któ-
rym najwcześniej można było dostrzec powstawanie no-
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woczesnego modelu rodziny, była XIX-wieczna Szwecja, 
wówczas kraj o gospodarce nader tradycyjnej. Podobnie 
można pytać o wzajemny stosunek wzrostu piśmienności 
społeczeństw i ich rozwoju gospodarczego. W XIX wieku 
Niemcy znacznie wyprzedziły Anglię pod względem pro-
porcji ludzi umiejących czytać i pisać, ale jak się to łączy 
z późniejszym zdystansowaniem jej na polu gospodarki, 
a następnie z zapaścią nazizmu? Coraz bardziej wyrafino-
wane badania statystyczne w różnych naukach społecz-
nych nie dostarczają z reguły jednoznacznych odpowie-
dzi, wydając bezbronnego czytelnika na pastwę kolejnych 
rewizjonizmów. Abyś jednak nie łudził się nadaremnie, 
nasz Czytelniku: to, w jakiej części świata mamy do czy-
nienia z owym trudnym do określenia postępem, nie 
bywa kwestionowane.

* * *
Na koniec jeszcze jeden z wielkich tematów historycznych 
w TLS z 15 stycznia.

W przededniu 200-lecia rewolucji francuskiej René Sé-
dillot, dziennikarz i pisarz francuski, sporządza listę 
strat przez nią spowodowanych. Niektóre z nich są zna-
ne: dwa miliony ofiar rewolucji i wywołanych przez nią 
wojen (więcej niż w pierwszej wojnie światowej), setki 
tysięcy więzionych, rozmyślne zniszczenie setek pałaców 
i kościołów; inne mogą zaskakiwać: obniżenie się odset-
ka ludzi umiejących czytać (z 37 do 30 proc.). Wreszcie 
jest wiele takich, które wydają się znajome t u  i  tera z: 
niesłychany rozrost administracji i policji przekazany 

Przegląd zagraniczny
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w spadku następnemu stuleciu, zmniejszenie się produk-
cji rolnej, ruina handlu i przemysłu i towarzyszący jej roz-
kwit czarnego rynku oraz powiększanie opóźnienia cywi-
lizacyjnego wobec sąsiada i rywala zza Kanału (w r. 1825 
Anglia miała aż 50 razy więcej maszyn parowych). Taka 
interpretacja rewolucji nie musi być całkowicie bezstron-
na ale, jak pisze Eugen Weber, zawodowy historyk z Kali-
fornii, omawiający tezy Sédillota z wyraźną życzliwością, 
ciekawe, iż również 100 lat temu próby jej odbrązowienia 
wychodziły raczej spoza akademickich kręgów historio-
grafii francuskiej.

* * *
Temat następny też z biedą kwalifikuje się jako historio-
zofia. Można co prawda spierać się, czy inna kwalifikacja 
nie byłaby tu bardziej stosowna – literatura religijna? 
dziecięca? science-fiction? nauka języka? Doprawdy trud-
ny wybór. Chodzi oczywiście o Miszę Gorbaczowa i jego 
światowy ponoć bestseller na temat pierestrojki.

W TLS z 5 lutego znajdujemy obszerny i wyważony ko-
mentarz autorstwa Freda Hallidaya, politologa z szacow-
nej London School of Economics. Autor najpierw referuje 
tezy książki (ciekawe, czy ktoś z tzw. kręgów niezależnych 
miał ją w ręku, choć z drugiej strony na pewno znajduje-
my się na szarym końcu listy jej adresatów), aby następnie 
wyrazić swoje wątpliwości dotyczące zarówno przedsta-
wionej w niej argumentacji, jak i samego procesu piere-
strojki. To, co dotyczy samego Związku Sowieckiego, nie 
jest specjalnie odkrywcze – znaki zapytania odnośnie do 
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zwolenników i przeciwników przebudowy oraz jej zakre-
su i szans powodzenia stawiano już wielokrotnie i trud-
no tu dodać coś nowego. Tak samo nie jest nowa lista 
poprzedników Gorbaczowa próbujących (nigdy do końca 
skutecznie) narzucić Rosji odgórne reformy – mamy na 
niej Chruszczowa i Lenina, lecz także Stołypina i Piotra 
Wielkiego.

Natomiast to, co w artykule Hallidaya jest ciekawe i waż-
ne, odnosi do globalnej strategii Zachodu wobec usiłowań 
reformy na Wschodzie. Halliday pyta: z jakiej racji, jeśli 
ostatecznym uzasadnieniem reform jest chęć skuteczne-
go z nami współzawodnictwa, mielibyśmy pomagać Gor-
baczowowi? Wykazuje on następnie, że trudno byłoby 
wyobrazić sobie konstruktywną współpracę z Sowietami 
w skali całego globu zarówno w płaszczyźnie ekonomicz-
nej (wobec zacofania nie mają tu oni zbyt wiele do zaofe-
rowania), jak i przy rozwiązywaniu problemów regional-
nych (tu poważnym dla nich obciążeniem są ich własne 
zdobycze z ery Breżniewa, obciążające ich zarówno go-
spodarczo, jak i wojskowo i politycznie). Przede wszystkim 
zaś nie można zapomnieć o zasadniczym i nie ulegającym 
złagodzeniu antagonizmie między obu systemami – wąt-
pić w szczerość intencji przeciwnika mogą tu OBIE strony, 
co naturalnie utrudnia pozycję Gorbaczowa wobec swych 
rywali na Kremlu. Halliday mówi dalej, że nic „nie zmieni 
faktu, iż celem Zachodu pozostaje osłabienie i zepchnię-
cie do obrony systemu sowieckiego i jego sojuszników. [...] 
Przed Zachodem otwierają się nowe możliwości inicjatyw 
ofensywnych: w chwili gdy w negocjacjach dotyczących 
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broni konwencjonalnych postawi się kwestię wycofania 
wojsk sowieckich z Europy Wschodniej, oznaczać to bę-
dzie zakwestionowanie podstawowej stabilności państw 
Układu Warszawskiego”.

Świadomość takiego zagrożenia, na pewno nieobca Ro-
sjanom, nie sprzyja raczej postępowi nieuniknionej prze-
cież pierestrojki, której warunkiem zewnętrznym zda-
je się możliwie szeroki zakres tak zwanego pokojowego 
współistnienia. Aby je uzyskać, trzeba jednak pójść na 
ustępstwa, które z kolei wzmagają nieufność i napię-
cie wewnętrzne. Mamy tu więc do czynienia ze swoistą 
sowiecką kwadraturą koła. Pytanie, czy Zachód będzie 
chciał właściwie ją wykorzystać…

Przenieśmy się teraz za ocean po to tylko, aby za chwilę 
znaleźć się na powrót na starym kontynencie, w „słodkiej 
Francji” tym razem.

* * *
Stulecie urodzin Le Corbusiera (1887) jest uczczone przez 
„The New York Review of Books” z 20 grudnia 1987 roku 
obszernym, w znacznej mierze apologetycznym esejem 
Martina Fillera, historyka architektury i redaktora znane-
go amerykańskiego periodyku „House & Garden”. Ów apo-
logetyzm łagodzony jest przez dopuszczanie do głosu (co 
prawda tylko sporadycznie) krytyków koncepcji mistrza, 
nie na tyle jednak, aby niefachowy czytelnik eseju uzyski-
wał jednolity osąd co do rzeczywistej skali dokonań i błę-
dów modernistycznego wizjonera. Filler nuży, gdy wdaje 
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się w przedstawianie oczywistości (wszyscy wiemy, że Le 
Corbusier zrewolucjonizował architekturę i urbanistykę), 
denerwuje zaś, gdy niezbyt elegancko spycha wszystkie 
ekscesy modernistycznej architektury na barki nieudol-
nych uczniów i naśladowców. Dla mnie, szczęśliwego 
mieszkańca ponad półkilometrowej długości superbloku 
w kolorze blue (przez kulturalnie nieuświadomioną lud-
ność natychmiast przezwanego Frankensteinem), otóż dla 
mnie niezwykle ciekawą rzeczą byłoby dowiedzieć się, co 
z doświadczanych co dzień rozkoszy mieszkalnictwa za-
wdzięczam tak zwanym czynnikom obiektywnym, takim 
jak na przykład kłopoty kadrowe lub wszelkie inne dyrek-
tora PPRB-Południe nr 2, a co, mimo wszystko, załatwił mi 
sam Le Corbusier. Nie należy przy tym zwalać wszystkie-
go na strzały z „Aurory”, ostatnie dziesięciolecia bowiem 
widziały już całkowitą rozbiórkę (na życzenie zaintereso-
wanych) modernistycznych osiedli dla mieszkańców daw-
nych slumsów. Owe progresywne osiedla wzniesione zo-
stały uprzednio, w najlepszych zresztą intencjach, przez 
rady miejskie w krajach odległych od ideałów tak zwanej 
sprawiedliwości społecznej. Filler wymienia tu St. Louis 
w USA, a można do tego dodać Belfast, gdzie podobny los 
spotyka właśnie osiedle wzniesione w 1968. Mówiąc jed-
nak poważnie – na pytanie o wartość wizji Le Corbusiera 
nie należy chyba odpowiadać, wskazując jedynie na jego 
własne realizacje, niezależnie bowiem od rewolucyjnej 
ich nadbudowy był on przede wszystkim wielkim artystą. 
W eseju znajdujemy zresztą konkrety dotyczące tylko dwu 
znanych projektów mieszkaniowych przez niego realizo-
wanych – osiedla robotniczego w Pessac koło Bordeaux 
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z lat 1925–1928 i słynnej „Unité d’habitation” z Marsylii. 
Rzecz charakterystyczna, iż to pierwsze uległo, jak pisze 
autor, „zadziwiającym przeróbkom”, często sprzecznym 
z podstawowymi założeniami ówczesnej estetyki jego 
twórcy, a za to odpowiadającym gustom i potrzebom lo-
katorów. Blok w Marsylii, zbudowany w roku 1945, spo-
tkał się z aprobatą lokatorów, z których większość stano-
wili ludzie raczej zamożni i z wyższym wykształceniem 
– a więc zapewne bardziej skłonni do akceptacji bardziej 
niekonwencjonalnych rozwiązań.

Mimo owych zastrzeżeń co do zasady, esej Fillera czy-
ta się z zaciekawieniem, a to z racji wielu interesujących 
szczegółów. Dowiadujemy się więc na przykład, że Le 
Corbusier bardzo bolał nad stopniowym zanikiem swo-
ich możliwości twórczych jako malarza po ich rozkwicie 
w okresie purystycznym w latach 20., i to mimo iż stale 
rosła jego sława architekta. Jako praktyk nie czuł się skrę-
powany swymi romantycznymi wizjami „budownictwa 
maszynowego” i ilekroć nie mógł zdobyć gotowych pre-
fabrykowanych elementów dla swych realizacji, odwoły-
wał się do rzemieślników, którzy ręcznie wykonywali po-
trzebne „maszynowe” detale. Nic dziwnego, że z reguły 
przekraczał zaplanowane kosztorysy, często o więcej niż 
100 procent.

Filler nie potwierdza obiegowych opinii o komunistycz-
nych ciągotach Le Corbusiera, stwierdzając, że kwestie 
polityki traktował on całkowicie instrumentalnie, podpo-
rządkowując je przeświadczeniu o misji, którą on sam ma 
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do spełnienia wobec cywilizacji. Można by rzec, iż jego 
autorytaryzm (u architekta cecha poniekąd naturalna) 
pozbawiony był zabarwienia politycznego. To wyjaśnia 
(nie usprawiedliwia przecież) epizod współpracy z rządem 
Vichy, kiedy to zasiadał on w komisji rządowej mającej 
planować rozwój architektury francuskiej. Na szczęście 
dla Corbusiera przestał on uczestniczyć w tej komisji już 
w roku 1941. Niechlubny ten epizod nie przeszkodził arty-
ście otrzymać ważne zamówienia od rządu francuskiego 
już w 1945 roku, aby następnie w 1952 zostać udekoro-
wanym Legią Honorową. Szczęśliwy to kraj, który swoich 
artystów nie musi rozliczać z siły charakteru.

Dwie kolejne pozycje naszego przeglądu zaczerpnięte są 
z listopadowego numeru wydawanego w Nowym Jorku 
miesięcznika „Commentary”. Pierwszą z nich stanowi 
obficie udokumentowany artykuł podsumowujący obecny 
stan epidemii AIDS w Stanach Zjednoczonych. Jego autor, 
dziennikarz Michael Fumento, wykazuje, iż wbrew po-
wszechnemu przekonaniu ryzyko zarażenia się dla osób 
spoza tak zwanych grup ryzyka (homoseksualiści, narko-
mani, cierpiący na hemofilię) pozostaje ciągle znikome i, 
co ważniejsze, nie wykazuje tendencji wzrostu. Mimo to 
nawet poważna prasa nadal przedstawia sytuację w taki 
sposób, jak gdybyśmy znajdowali się w przededniu jakiejś 
potwornej epidemii mającej wkrótce pochłonąć setki ty-
sięcy, jeśli nie miliony ofiar w Ameryce i Europie. Takie 
dramatyzowanie wydarzeń niewątpliwie wynika z samej 
natury wolnej prasy, jednak w tym wypadku dodatkowo 
przyczynia się do niego swoisty sojusz konserwatywnych 
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moralizatorów mających okazję do pomstowania nad 
upadkiem obyczajów, środowisk naukowych zaintereso-
wanych funduszami na badania oraz lobby samych homo-
seksualistów, którzy znaleźliby się w izolacji, gdyby cho-
roba miała dotyczyć tylko ich kręgu.

Inaczej jest w Afryce, gdzie wskutek splotu niekorzyst-
nych czynników sytuacja jest rzeczywiście bardzo zła. 
Głównym winowajcą jest tu fatalny stan sanitarny i roz-
powszechnienie chorób wenerycznych; paradoksalnie, 
sytuację pogarsza zwiększona dostępność podstawowej 
opieki medycznej, w wyniku czego wykonuje się coraz 
więcej transfuzji krwi (nie badanej, bo odpowiednie te-
sty są zbyt drogie) oraz zastrzyków (nie sterylizowanymi 
igłami). Zauważmy, iż opieka medyczna jest u nas co naj-
mniej tak samo dostępna, jak w Afryce…

* * *
Drugi artykuł z listopadowego „Commentary” dotyczy 
sprawy co najmniej tak samo bulwersującej opinię między-
narodową, to znaczy przeludnienia. Przeciętny wykształ-
cony czytelnik, słysząc określenie „eksplozja demogra-
ficzna”, „bomba ludnościowa” czy „przeludnienie”, potrafi 
bez trudu wyjaśnić, na czym polega zagrożenie: wraz ze 
wzrostem liczby ludności maleje ilość dóbr, ziemi upraw-
nej i kapitału przypadających na głowę – jest to sprawa 
arytmetyki po prostu. Zakwestionowaniu tej, zdawałoby 
się, oczywistej tezy poświęcony jest artykuł pod wymow-
nym tytułem Straszak ludnościowy wybitnego ekonomi-
sty brytyjskiego (już na emeryturze) P.T. Bauera. Kolejno 
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wykazuje on fałszywość założeń, na których opierają się 
wizje nieuchronnej katastrofy, między innymi wskazując 
na to, iż najbardziej spektakularne przypadki gwałtowne-
go przyspieszenia gospodarczego w Trzecim Świecie do-
tyczą krajów, w których równocześnie następował szybki 
wzrost liczby ludności – między innymi dotyczy to Tajwa-
nu i Hong-Kongu oraz Meksyku i Brazylii. Z kolei klęski 
głodu występują przede wszystkim w słabo zaludnionych 
regionach Afryki. Powodem jest więc nie przeludnienie, 
lecz fakt, że na tych obszarach trudności prymitywnego 
rolnictwa zaostrzone są przez takie okoliczności jak: znie-
sienie prywatnego handlu, co pociąga za sobą brak rezerw 
i zerwanie powiązań handlowych, prześladowanie lub 
nawet wypędzenie grup najproduktywniejszych, w tym 
mniejszości etnicznych, konfiskaty własności na dużą 
skalę, przymusowa kolektywizacja, ograniczenia w na-
pływie kapitałów oraz w imporcie sprzętu rolnego i to-
warów konsumpcyjnych, wreszcie wojny domowe i brak 
bezpieczeństwa. Co do braku kapitału Bauer stwierdza, iż 
w znacznej mierze można go nadrobić z jednej strony pra-
cą, a z drugiej rozpowszechnieniem wiedzy, zmianą przy-
zwyczajeń i postaw oraz zmianami w technice. W tym 
samym miejscu smakowity cytat: „jako czynnik postępu 
gospodarczego jakość inwestowania jest bardziej znaczą-
ca od jego rozmiarów. Wydatki nie stają się produktywne 
poprzez to, że nazwiemy je inwestycjami”. Nie mógł pan 
nam tego wcześniej powiedzieć, profesorze Bauer?

Również co do prognoz na najbliższe dziesięciolecia Bauer 
nie jest tak pesymistyczny, jak większość wypowiadających 
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się na ten temat specjalistów z rozmaitych instytucji mię-
dzynarodowych zajmujących się demografią. W Trzecim 
Świecie związki między wzrostem zaludnienia a rozwojem 
gospodarczym lub jego brakiem wykazują znaczny stopień 
skomplikowania i zróżnicowania i bynajmniej nie upo-
ważniają do formułowania kategorycznych, z reguły czar-
nych, prognoz. Jedyna zależność, która zdaje się dotyczyć 
wszystkich kultur bez wyjątku, brzmi tak oto: przyjęcie 
zachodniego stylu życia i systemu wartości (utożsamiane 
z unowocześnieniem) zawsze wiąże się z ograniczeniem 
przyrostu naturalnego. Skoro tak, to kosztowne akcje 
ograniczania przyrostu naturalnego, podejmowane często 
z inicjatywy instytucji ponadnarodowych i przy ich popar-
ciu finansowym, zdają się z jednej strony zbędne, z drugiej 
zaś skazane na niepowodzenie. Bauer dodaje do tego, iż 
w warunkach Trzeciego Świata zbyt często łączą się one ze 
stosowaniem przymusu przez potężny aparat państwowy, 
co stwarza dodatkowe problemy, tak moralne, jak i poli-
tyczne. Przykładem skrajnym była tu akcja masowej stery-
lizacji wymuszanej przez władze indyjskie.

W sumie Bauer mówi więc tak: zacznijcie tylko rozwijać 
się gospodarczo, a demografia, na którą i tak nie macie 
wpływu, ułoży się sama. Chciałoby się oczywiście, aby 
ten optymizm, mający przecież solidne zaplecze rozumo-
we, znajdował potwierdzenie w przyszłych wydarzeniach 
w Trzecim Świecie. Sceptyk zauważy jednak od razu, iż 
angielski profesor pisze raczej o tym, jak MOŻE przebie-
gać rozwój, jeśli tylko wszyscy zainteresowani będą za-
chowywać się racjonalnie. Czy jednak kanon racjonalności 
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z Cambridge obowiązuje w slumsach Kalkuty i budynku 
parlamentu w New Delhi?

Na koniec jeszcze parę poloników.

W „New York Review of Books” z 17 grudnia 1987 roku 
znajdujmy omówienie książki Tadeusza Konwickiego 
Wschody i zachody księżyca wydanej właśnie w Stanach 
Zjednoczonych w tłumaczeniu Richarda Lourie. Autorem 
jest Neal Ascherson, bez wątpienia doskonale zoriento-
wany w naszych sprawach (jego autorstwa są m.in. Pol-
ski Sierpień i mocno krytykowane przez prasę emigra-
cyjną Walki o Polskę). Omówienie jest bardzo przychylne 
– Ascherson pisze wprost, iż „znaczenie Konwickiego 
jest tak duże, że żadna z jego książek nie powinna po-
zostać niewydana”; upomina się jednak przy tym, aby 
każdorazowo opatrywać wydawaną książka w komenta-
rze pozwalające niezorientowanemu w polskiej kulturze 
i historii cudzoziemcowi uchwycić choćby część aluzji 
i odniesień użytych przez autora. Wbrew samemu Kon-
wickiemu, dla którego w takim podejściu jest coś obraź-
liwego, skłonniśmy przyznać tu rację Aschersonowi, gdy 
mówi, iż jest to kwestia szacunku zarówno dla autora, jak 
i czytelników.

* * *
W TLS z 22 stycznia wiersz Stanisława Barańczaka Gra-
żynie w bardzo starannym tłumaczeniu Michaela i Ale-
xandry Parker. Dla porównania – dwa tygodnie wcześniej, 
w tej samej rubryce, mieliśmy Brodskiego.
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* * *
Na zakończenie należy się nam coś na deser i oto dosta-
jemy wywiad-rzekę przeprowadzony z Adamem Michni-
kiem przez Ericę Blair, a zamieszczony w TLS z 19 lutego. 
Zauważmy najpierw, iż ogromne rozmiary wywiadu (po-
nad dwie i pół strony – absolutna rzadkość w TLS) mają 
w sumie znacznie większą wagę od poszczególnych treści 
w nim zawartych – głównym bowiem komunikatem dla 
zachodniego czytelnika jest fakt zamieszczenia tak DU-
ŻEGO wywiadu w TYM piśmie TERAZ. Należy o tym ko-
niecznie pamiętać w trakcie lektury, aby nie stosować tu 
bardziej surowych kryteriów, właściwych dla wypowiedzi 
programowych czy esejów historycznych.

To powiedziawszy, możemy jednak trochę powybrzy-
dzać – nie trzeba ukrywać, iż w wywiadzie rzeka jakby 
bierze górę nad Michnikiem – są więc płycizny oraz lanie 
wody; mamy także pełne zadęcie opozycyjne ze szczyptą 
megalomanii: „spowodowaliśmy nieodwracalne zmiany, 
stworzyliśmy społeczeństwo obywatelskie, wyedukowali-
śmy naszych komunistów”, mówi Michnik, aby zaraz po-
tem cieszyć się z zapraszania go przez Busha i Margaret 
Thatcher i apelować o poparcie zachodnich społeczeństw, 
którego brak „zniszczyłby możliwość demokracji nie tylko 
w Polsce, ale także w całej Europie Wschodniej”.

Oprócz takich wzajemnych sprzeczności jest też trochę, 
niekoniecznie trafnych, generalizacji. Nie czepiając się 
każdej z nich z osobna, wypada jednak sprzeciwić się 
nazywaniu komunizmu specyficzną formą apartheidu – 
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analogia to nazbyt kulawa, którą w dodatku łatwo obró-
cić można przeciw intencjom jej autora: a jednak u was 
nie ma zakazu sypiania katolików z komunistami – powie 
zdezorientowany, acz pełen dobrej woli Anglik i wtedy 
trzeba będzie brnąć w tłumaczenia, że owszem, ale to dla-
tego, że najmłodsze komunistki mają u nas grubo ponad 
sześćdziesiątkę i tym podobne, i tak dalej.

Na poziomie bardziej zasadniczym nie można zgodzić się 
z Michnikiem w kwestii, niestety bardzo mocno zaakcen-
towanej w wywiadzie, wyrzeczenia się wszelkiej przemocy 
w walce z komunizmem. Nie wydaje się, aby zwyczajowe 
tu argumenty o destrukcyjnej sile przemocy rewolucyjnej 
miały zastosowanie w tym akurat przypadku. Nikt rozsąd-
ny nie będzie przecież utrzymywał, iż gdyby dzięki jakiejś 
cudownej koniunkturze międzynarodowej powstanie na 
Węgrzech odniosło sukces, państwo, które powstałoby, 
byłoby bardziej totalitarne od Węgier Rákosiego.

Jeśli nie chcemy się przyznać, iż na razie nie mamy spo-
sobu na obalenie komunistów siłą, nie poruszajmy tej 
kwestii w ogóle, ale, na Boga, nie wciskajmy sentymen-
talnemu czytelnikowi zachodniemu (który przecież na-
stawiony jest wobec czerwonych aż nadto pojednawczo) 
maksym w rodzaju „przemoc rozbija więzi społeczne”! To 
komunizm ich nie rozbija? A może chodzi o więź społecz-
ną łączącą cywilnych mieszkańców nowo oddawanych 
bloków spółdzielczych z coraz to rosnącym kontyngentem 
ich sąsiadów z MO i SB? Ta akurat więź niebawem zanik-
nie sama, przestanie się bowiem przydzielać mieszkania 
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lokatorom niemundurowym. Uff, zdenerwowałem się, 
zresztą niepotrzebnie, reszta wywiadu bowiem całkiem 
do rzeczy, a chwilami zabawna. „Co by Pan zrobił, gdyby 
nieoczekiwany bieg wydarzeń pozwolił Polsce wybierać 
między generałem Jaruzelskim a kimś w rodzaju generała 
Pinocheta?” – pyta (głupio zresztą) Erica Blair. „Wybrał-
bym Marlenę Dietrich” – odpowiada Adam Michnik. I nie 
sposób nie przyznać mu racji…

Na zakończenie PRZEGLĄDU ZAGRANICZNEGO kilka 
odnotowań książek, na które warto zwrócić uwagę lub 
które zainteresowały PRZEGLĄD.

Political Trials in Poland 1981–1985, Andrzej Świdlicki, 
Croom Helm
(„Spectator”, 20.02.1988) 
Andrzej Świdlicki, dziennikarz związany z Radiem Wol-
na Europa, analizuje w swojej książce posunięcia sądowe, 
jakimi rząd Jaruzelskiego zwalcza ruch „Solidarności”. 
Pomimo iż niewiele jest obecnie widocznych aktów prze-
mocy, to jednak inne formy represji (polityka kadrowa 
i paszportowa, kolegia) świadczą o wciąż napiętej sytuacji 
w kraju. Omawiane w książce procesy polityczne były jed-
ną z podstawowych form represji stosowanych w czasie 
stanu wojennego. Świdlicki cytuje słowa komisarza w Mi-
nisterstwie Sprawiedliwości w czasie stanu wojennego, 
płk. Kostrzewy: „Walka toczy się w sądach”.

Stan wojenny przyniósł wiele pracy milicji i prokurato-
rom, których zadaniem było wytropienie i postawienie 
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przed sądem aktywistów „Solidarności” podziemnej. Jak 
twierdzi autor, większość aresztowań spowodowana była 
nieostrożnością konspirujących lub donosami konfiden-
tów – szantaż i prowokacja. Adwokaci broniący oskarżo-
nych w procesach politycznych byli przepracowani i naga-
bywani przez Służbę Bezpieczeństwa. W wielu procesach 
oskarżonymi o „druk i dystrybucję” ulotek i pism bezde-
bitowych byli studenci i uczniowie.

Jako drastyczne przykłady korupcji i niepraworządności 
w sądach Świdlicki podaje między innymi proces zabójców 
Przemyka oraz proces trzech wiodących postaci „Solidar-
ności” podziemnej: Frasyniuka, Lisa i Michnika. Ponadto 
autor przypomina akty terrorystyczne, z których chyba 
najbardziej wstrząsającym było uprowadzenie i zamordo-
wanie księdza Popiełuszki przez trzech funkcjonariuszy SB.

W książce autor nie zapomina również o fatalnych warun-
kach panujących w polskich więzieniach: złym wyżywie-
niu, duchocie panującej w celach, niedostatecznej ilości 
spacerów i ruchu. Grzybica, zatrucia pokarmowe i pogor-
szenie wzroku u więźniów nie należą do rzadkości.

W końcu autor omawia także powojenną historię polskich 
służb bezpieczeństwa i ich rolę w tłumieniu odruchów 
protestu polskiego społeczeństwa.

Venestian Evenings, James Lees-Milne, Collins
Roman Mornings, James Lees-Milne, Collins („Spectator”, 
6.02.1988)
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James Lees-Milne w swoich esejach-wykładach zaprasza 
czytelników na przygodę z architekturą, sam wcielając się 
w wykształconego i dowcipnego przewodnika po Wene-
cji i Rzymie. Prowadzi czytelnika w miejsca sobie znane 
i odkrywa przed nim fascynujące bogactwo architektury 
tych miast. Jeżeli są to wykłady, to z pewnością prowa-
dzone lekko i swobodnie, i oprócz rzetelnej wiedzy zna-
leźć w nich można sporą dawkę humoru oraz skłonność 
wykładowcy do plotek historycznych.

The Byzantine Achievement, Robert Byron, Routledge Ke-
gan & Paul („Spectator”, 19.12.1987)
Byron twierdzi, że niezbyt dobrze znana Europejczykom 
i niedoceniana historia i kultura Bizancjum była fenomenem 
zasługującym na uwagę na równi z przecenianą kulturą 
starożytnej Grecji. Według Byrona bogactwo kultury bizan-
tyjskiej i jej atrakcyjność wypływa ze stopienia trzech ele-
mentów: rzymskiej kultury materialnej, greckiej nauki i kul-
tury „humanistycznej” i orientalnego mistycyzmu. Oprócz 
proponowanej nowej analizy „ciała, umysłu i ducha Bizan-
cjum”, popartej przekonującą argumentacją, autor podaje 
skrót historii Cesarstwa Wschodniego i serię luźnych esejów 
o administracji, handlu, religii i kulturze cesarstwa. Pewne 
nieścisłości i drobne błędy wskazane przez krytyków nie od-
bierają całości dzieła jego siły argumentacji i atrakcyjności.

The Perpetual Orgy, Mario Vargas Llosa, Faber
Znany pisarz południowoamerykański daje wyraz swoim 
fascynacjom literackim: na podstawie biografii i listów 
Gustawa Flauberta odtwarza i komentuje proces powsta-
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wania Pani Bovary, analizując poglądy Flauberta na lite-
raturę, które zresztą w znacznej mierze podziela.

Captain Pantoja and the Special Service, Mario Vargas Llosa, 
Faber
W tej opowieści o namiętnościach, których nie da się kon-
trolować ani ujarzmić, Llosa zapożycza środki formalne 
zarówno z techniki filmowej (szybka i płynna zmiana pla-
nu), jak i z techniki pisarskiej Flauberta. Tytułowy kapitan 
Pantoja usiłuje ujarzmić wzrastające napięcie seksualne 
wśród żołnierzy w peruwiańskiej dżungli. Tworzy w tym 
celu „służbę specjalną” – zorganizowaną prostytucję, 
lecz sam przestaje panować nad swoim pożądaniem i do-
prowadza do rozbicia swojej rodziny.

Life: A User’s Manual, Georges Perec, Collins Harvill
Georges Perec, Francuz lubujący się w rozrywkach logicz-
nych (krzyżówki, anagramy, rebusy), jest autorem tej po-
wieści-łamigłówki. Wspaniała i misterna konstrukcja oraz 
ukryte wielowarstwowe rebusy skojarzeniowe stanowią 
prawdziwe wyzwanie dla czytelnika. Autor świadomie czer-
pie z tradycji literatury francuskiej, a eksperyment formal-
ny, na jaki się poważył, zwraca również uwagę krytyków.

Szymon Jabłoński, zamieszkały w RFN, 4250 Bottrop, Ad-
olf Kolpingstr 19, jest przedstawicielem Poznańskiego Od-
działu SW na Zachodzie.

Wszelkie materiały z zagranicy można przesyłać pod po-
wyższy adres.
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