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I znowu przegl dam , smakowicie rozgadan  proz  Bro-
nis awa widerskiego. Jestem coraz bardziej zniecierpliwiony. Ta ksi ka 
zmienia umys , pospiesznie wprowadzaj c na scen  kolejne w tki. Dochodz  
wi c do pointy, by wróci  ponownie do pocz tku. A przecie  trzeba zwolni , 
trzeba znale  jaki  detal, który sta by si  punktem wyj cia.

W którym  momencie dochodzi do mnie g os narratora. �Pos uchaj�. Raz, 
drugi, trzeci. �Czy s yszysz?� To wa na zagrywka. Gdy ju  si  zwróci na 
ni  uwag , nabiera symbolicznego wymiaru. �Pos uchaj teraz, bo to wa ne�, 
�Pos uchaj teraz tego opowiadania!�, �Wys uchaj teraz mora u, do którego 
powoli zmierzam�. Tak oto narrator (i zarazem bohater) bezustannie zagadu-
je swojego g ównego rozmówc , teatralizuj c jednocze nie funkcj  fatyczn  
j zyka. Tu si  nie tylko mówi, tu permanentnie nawi zuje si  kontakt. Tak e 
z czytelnikiem. Bo przecie  apostrofy kierowane s  tak e do nas, do mnie, do 
tych wszystkich, którzy w a nie trzymaj  w r kach powie . Narrator pod-
pytuje, wyja nia, pokpiwa sobie. Ewidentnie chce jako  poruszy , da  zna , 
e jest, tu, obok. Efekt bezpo rednio ci wzmacnia syllepsa, czyli chwyt po-

legaj cy na obdarzeniu bohatera/narratora personaliami samego autora. �Po-
s uchaj!� � kto to mówi? Otó  z tekstu wynika, e sam Bronis aw widerski, 
który dzi ki owej syllepsie próbuje przenikn  do powie ci jako osobowa 
realno , jako to samo , któr  identy kujemy z rzeczywistym cz owiekiem, 
sympatycznie zerkaj cym ze zdj cia na ok adce ksi ki. 

Oto dwie sceny. W ka dej z nich B. zwraca si  bezpo rednio najpierw do 
innego bohatera (pogr onego w pi czce m czyzny, którym opiekuje si  
w ramach swoich nowych obowi zków zawodowych), a potem do czytel-
nika.


