
˝ach herezji. // ˚eby uniknàç tego, co nazywa-
jà spokojem wiary, / a co jest po prostu samo-
zadowoleniem”. Z KoÊcio∏em Mi∏osz pogodzi∏
si´ równie˝ na par´ miesi´cy przed Êmiercià;
tym razem w∏asnà. 

Poniewa˝ informacja od Sterny-Wachowiaka
jest nadzwyczaj eliptycza, rodzi si´ ch´ç, by
dopytaç: czy i w jaki sposób redakcja CzK
znies∏awi∏a KoÊcio∏ i Herberta? JeÊli tak by∏o,
to czy w∏aÊnie o to mia∏ ˝al Mi∏osz? Wreszcie
czy faktycznie wielki poeta by∏ tak wielki, ˝e
roÊci∏ sobie wy∏àczne prawo do prowadzenia
sporów? Na te pytania odpowiedzi zna tylko
autor przywo∏anej notatki…

(Jednym zdaniem). Skoro o Mi∏oszu by∏o,
w „Toposie” (4/2011) nowy przek∏ad Jeruza-
lem Blake’a autorstwa Elizy Borkowskiej
(dziewi´ç pierwszych tablic i poczàtek dziesià-
tej). W „Lampie” (9/2011) bardzo ciekawy
debiut prozatorski Ady Altmeier D∏ugi week-
end. Ukrainofile niech si´gnà po „Strony”
(3-4/2011). „Tygiel Kultury” w roku 2011
Êwi´tuje 15 lat pisma oraz utrzymanie si´ na
powierzchni pomimo dziury w kad∏ubie, jakà
uczyni∏o uci´cie dotacji z ministerstwa.
„Format” te˝ ma ma∏y jubileusz (60. numer),
z tej okazji na stronie 19. zamieszcza rzadki
(oraz par´ pospolitych) okaz redaktorskiego
chochlika, prawdziwe cymelium niedba∏oÊci,
i jeden z najbardziej znanych wierszy Adama
Zagajewskiego (naszego wieloletniego fawory-
ta w walce o Nagrod´ Nobla) podpisuje nazwi-
skiem Zbigniewa Rybczyƒskiego (zdobywcy
Oscara za animacj´). 
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Pamflet 
na wszystkich
ludzi (5)
Edward Pasewicz

Ma∏piatki, pawiany, szympansy – pomyÊla∏
m´˝czyzna, patrzàc na m∏odzie˝ t∏oczàcà si´
przy barze w klubie Cocon – a ja jestem gory-
lem. Usiad∏ ci´˝ko na stoliku barowym i po-
wiedzia∏ do Barmana:
– JakieÊ piwo dla goryla.
– Prosz´ bardzo – powiedzia∏ rudy Barman
i pomyÊla∏, ˝e ten Êliczny ch∏opiec, który przy-
szed∏ tutaj z m´˝czyznà, musi mieç nierówno
pod sufitem. 

Wpatruje si´ w niego – myÊla∏ rudy Barman –
jak w bóstwo. Jest czwartek, karaoke, on za-
wsze przy∏azi w czwartek, siada i patrzy. Ru-
dy Barman nala∏ piwo m´˝czyênie i znaczàco
spojrza∏ na pana Filipa Malewskiego.
– A on? – zapyta∏.
– On – m´˝czyzna ci´˝ko odwróci∏ si´ i spoj-
rza∏ na swojego uÊmiechni´tego towarzysza –
on, prosz´ pana, nie istnieje, to tylko moja ha-
lucynacja.
– To dlaczego ja go widz´? – zapyta∏ trzeêwo
rudy Barman.
– Nie mam poj´cia, ale na pewno jest jakieÊ ra-
cjonalne wyt∏umaczenie.
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Pan Filip Malewski sam sobie zamówi∏ piwo.
Osacza mnie – myÊla∏ t∏usty m´˝czyzna – osa-
cza mnie ten Êwiat i góra t∏uszczu mnie osacza.
I ten dzieciak, i Pan StaÊ. Wszyscy mnie osa-
czajà, a ja jestem gorylem. M´˝czyzna spojrza∏
znowu na sal´, gdzie uzdolnieni m∏odzieƒcy
z Liceum Teatralnego mieszczàcego si´ na uli-
cy Brzozowej wydobywali z siebie dêwi´ki.
M´˝czyzna zmru˝y∏ oczy i zobaczy∏ stadko
ma∏p. Wsz´dzie. Ka˝dy atom powietrza w tym
lokalu by∏ nimi wype∏niony. Z zamyÊlenia wy-
rwa∏ go dêwi´czny m´ski g∏os Filipa, który po
kilku minutach wpatrywania si´ w seksowny
kark m´˝czyzny jednakowo˝ zapragnà∏ kon-
wersacji bardziej bezpoÊredniej.
– No i który z nich si´ panu podoba najbar-
dziej?
– ˚aden – ponuro powiedzia∏ m´˝czyzna.
– A by∏y czasy – wtràci∏ si´ rudy Barman – ˝e
podobali mu si´ wszyscy bez wyjàtku.
– Pan jako moja halucynacja – powiedzia∏ do
Filipa m´˝czyzna – powinien wiedzieç, ˝e to
rude truch∏o o twarzy jak Krystyna Janda po
prostu ∏˝e.

Rudy Barman zachichota∏. M´˝czyzna pomy-
Êla∏, ˝e nie mo˝e zachichotaç, poniewa˝ z twa-
rzy zrobi∏a mu si´ wielka rozgotowana golon-
ka i taki chichot grozi∏by rozpadni´ciem si´
twarzy na t∏uste och∏apy. PomyÊla∏ te˝, ˝e by∏-
by to w gruncie rzeczy tragiczny i pi´kny ko-
niec. Tu, wÊród tych wysztafirowanych ma∏p,
z daleka od obiektu jego p∏omiennej mi∏oÊci.
Nierozwa˝nie i romantycznie.
Rudy Barman wyszed∏ zza baru i stanà∏ obok
pana Filipa. 
– Dlaczego ∏azisz tak za nim?
– Mi∏oÊç – bàknà∏ pan Filip i popatrzy∏ na m´˝-
czyzn´, który lekko sapiàc, pali∏ papierosa, zu-
pe∏nie ignorujàc zakaz palenia.
– Mi∏oÊç – wytrzeszczy∏ oczy rudy Barman.
– Tak jest – potwierdzi∏ pan Filip.

Tymczasem Pan StaÊ w∏aÊnie wstawa∏ z popo-
∏udniowej drzemki, która przerodzi∏a si´
w drzemk´ wieczornà. Âni∏ o wspania∏ej broni.
By∏ to mianowicie karabin mikrofalowy zro-
biony z nanoczàsteczek za∏amujàcych Êwiat∏o,
czyli praktycznie niewidoczny. Z tym karabin-
kiem Pan StaÊ siedzia∏ w knajpie Zwis i strze-
la∏ do niczego nie podejrzewajàcych przechod-
niów p∏ci obojga i wieku ró˝nego. Dzia∏anie
tej sennej broni by∏o doprawdy wspania∏e.
Cz∏owiek trafiony wiàzkà rozpada∏ si´ na ato-
my dopiero po kilku godzinach i nie pozosta-
wa∏ po nim ˝aden Êlad. Pan StaÊ by∏ zachwyco-
ny. Odpada∏ problem tysi´cy zw∏ok, epidemii
i smrodu. Wszystko mo˝na by∏o za∏atwiç po
cichu i elegancko. Druga cz´Êç snu te˝ by∏a
wspania∏a. Z niewiadomych przyczyn Kraków
sta∏ si´ ogromnym waflem. Ca∏kiem po˝yw-
nym i s∏odkawym, który mo˝na by∏o zjeÊç, co
te˝ Pan StaÊ natychmiast uczyni∏. Ale sen szyb-
ko spe∏z∏ z jego powiek. Po kilku sekundach
Pan StaÊ oprzytomnia∏ i uÊwiadomi∏ sobie, ˝e
obiecujàc Olimpii przybycie na wieczorny
wernisa˝ po∏àczony z koncertem, pope∏ni∏
przynajmniej dwa b∏´dy. Po pierwsze, nie ule-
ga∏o wàtpliwoÊci, ˝e na wernisa˝u znajdzie si´
jego s∏oniowaty przeÊladowca. Pan StaÊ b´dzie
musia∏ si´ z nim zapoznaç, a to burzy∏o jeden
z morderczych planów Pana Stasia, który mia∏
ochot´ zamordowaç m´˝czyzn´ w jakiÊ okrut-
ny sposób. Po drugie, Pan StaÊ nie bardzo
orientowa∏ si´ w sztuce wspó∏czesnej. Obili mu
si´ o uszy jacyÊ akcjoniÊci, co to smarowali si´
ka∏em i innymi wydzielinami. Miewa∏ chwile
s∏aboÊci przy hiszpaƒskich malarzach dwor-
skich. Ale polskiego malarstwa wspó∏czesnego
nie zna∏ zupe∏nie. No, ale da∏ s∏owo. Obieca∏.
Ubra∏ si´, wypachni∏ i wyszed∏.

Gdyby m´˝czyzna, który w ˝yciu zjad∏ ju˝ kil-
kaset ciel´cych giczy, wiedzia∏, ˝e Olimpia
dzwoni do niego natarczywie, poniewa˝ w ga-
lerii pojawi∏ si´ Pan StaÊ, odebra∏by telefon
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i podrepta∏ tam wraz z nie odst´pujàcym od
niego Filipem Malewskim. Niestety nie uczy-
ni∏ tego, poniewa˝ w przepastnych kieszeniach
jego gigantycznych spodni dêwi´k dzwonka
zwyczajnie ginà∏. Poza tym m´˝czyzna pi∏ ju˝
swoje jedenaste piwo i zjada∏ trzecià miseczk´
orzeszków, i znosi∏ dzielnie pogardliwe spoj-
rzenia anorektycznych m∏odzieƒców.

A tymczasem w galerii Olimpia powoli insta-
lowa∏ si´ punkowy zespó∏ o wdzi´cznej nazwie
The Zepsó∏. By∏a to formacja skrajnie niszowa,
w której to nikt, ale to absolutnie nikt nie potra-
fi∏ graç na powierzonym mu instrumencie. Zna-
na by∏a historia, jak to jeden z ekscz∏onków
The Zepsó∏ zosta∏ brutalnie pobity i wyrzucony
z zespo∏u, kiedy si´ okaza∏o, ˝e chodzi∏ przez
kilka lat do ogniska muzycznego w Niepo∏o-
micach. Na swojej stronie internetowej The
Zepsó∏ informowa∏, ˝e grajà improwizowanego
post-psycho-cyber-gender-free-impro-punka.
I sà najstarszym kwartetem punkowym na
Êwiecie, w sumie bowiem liczà ju˝ 240 lat.

Pan StaÊ skromnie przystanà∏ przed galerià
i obserwowa∏ poczynania zespo∏u. Dziadkowie
zupe∏nie mu si´ nie podobali. Nie znosi∏ nabi-
janych çwiekami kurtek ani glanów. I zupe∏nie
nie przekonywa∏y go postawione z siwiejàcych
i wàt∏ych w∏osów czuby. „To si´ mo˝e zdarzyç
tylko w tym mieÊcie. Konserwatywne peda∏y
i szeÊçdziesi´cioletni punkowcy”. Pan StaÊ ze
smutkiem pomyÊla∏ o tym, ˝e mikrofalowej
broni operujàcej na wàskim zakresie fal jednak
nie ma. O, jak˝e pi´knà Êmierç w m´czarniach
przygotowa∏by tym tutaj punkowcom.

Artysta, który mia∏ wystawiaç p∏ótna, by∏ zna-
nym kazimierskim malarzem, vid˝ejem, gende-
rystà, zwolennikiem radykalnej feminizacji me-
diów, ateistà, cz∏onkiem wolnych grup z Buko-
winy i Siedmiogrodu, specjalistà od energii
kryszta∏ów, run, oczyszczania karmy, radykal-

nego wybaczania, i poprzez medytacj´ jego g∏os
operowa∏ w nies∏yszalnych dla ucha ludzkiego
rejonach i tak dalej, i tak dalej. Nie jad∏ mi´sa
ani niczego, co od zwierzàt pochodzi∏o. RoÊli-
ny jada∏ surowe i kilka dni w miesiàcu poÊci∏
w celu uratowania przyrody tatrzaƒskiej. Imi´
i nazwisko te˝ mia∏ nadzwyczaj oryginalne:
RoÊcis∏aw Dziubajko-Karwaƒski. Nale˝a∏ on
do grupy artystycznej Brzydko, która przeciw-
stawia∏a si´ grupie artystycznej ¸adnie i grupie
Otwarta Pracownia. Przedstawiciele grupy ¸ad-
nie i grupy Otwarta Pracownia stali z transpa-
rentami po drugiej stronie ulicy. 

Pan StaÊ przyglàda∏ si´ temu wszystkiemu
z lekkim niesmakiem.

Artysta RoÊcis∏aw zaczà∏ swojà akcj´. Na po-
czàtku oczyÊci∏ specjalnym kryszta∏em aur´
miejsca, Êpiewajàc w nies∏yszalnym rejestrze
szamaƒskà pieÊƒ o wy˝szoÊci kobiecej cz´Êci
psychiki nad m´skà. Nast´pnie rozda∏ zebra-
nym czarki wy˝∏obione z kory drzew rosnà-
cych na Bukowinie i w Siedmiogrodzie. Do
czarek tych nala∏ ró˝nokolorowych farb i ski-
nà∏ na The Zepsó∏.

Tymczasem m´˝czyzna, który potrafi∏ zjeÊç
w´dzonà s∏onin´, nie mia∏ poj´cia, ˝e jego lek
na wszelkie nieszcz´Êcia, jego s∏oƒce Karpat,
Zefir Hamburga, brzuch Pary˝a, p∏uca Wied-
nia, s∏owem Pan StaÊ osuwa si´ w∏aÊnie pod
Êcian´ z rozdziawionymi ustami i przera˝e-
niem w oczach.

161Podr´cznik do le˝enia

CzK 0511  28/2/13  15:56  Page 161


