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Janusza Domagalika czyta∏em bardzo dawno
temu. Min´∏o pewnie ze 20 lat. Póêniej nie
mia∏em okazji si´gnàç do jego ksià˝ek – a˝ do
teraz. Mo˝na zatem przypuszczaç, ˝e efekty
lektury rozproszy∏y si´ zupe∏nie, ulecia∏y
gdzieÊ bezpowrotnie. ˚e zosta∏o zaledwie
wspomnienie melancholii wpisanej w biografie
m∏odych bohaterów. To wszystko. Pewien roz-
dzia∏ zosta∏ zamkni´ty. Ale czy rzeczywiÊcie?

Czytajàc kapitalny tekst Justyny Zimnej, który
stawia∏ silnà tez´, ˝e „Literatura popularna
przesàdza na kilka pokoleƒ naprzód o losach
kolejnych kobiet”1, zada∏em sobie pytanie, czy
podobnie móg∏bym powiedzieç o autorach
i autorkach, w których nami´tnie si´ zaczytywa-
∏em w dzieciƒstwie. O Niziurskim, Pagaczew-
skim, Nienackim, Zajàcównie, O˝ogowskiej,
Bahdaju, Minkowskim, Domagaliku, Szklar-
skim et cetera. „Nie wiem, kim by∏ybyÊmy bez
Ani z Zielonego Wzgórza i B∏´kitnego Zamku
– s∏owa Justyny natarczywie zach´ca∏y mnie
do solidniejszej autorefleksji – bez dziwnych
losów Jane Eyre i bez dumy i uprzedzenia, bez

powieÊci dla nastolatek, bez niekoƒczàcej si´
serii samopowielajàcych si´ romansów kio-
skowych wydanych na papierze kiepskiej ja-
koÊci, z obowiàzkowym repertuarem scen mi-
∏osnych i erotyzujàcych”2. Czy rzeczywiÊcie
tak jest, ˝e teksty, które dawno temu zostawili-
Êmy w rodzinnych domach, bezustannie pro-
gramujà nasze ˝ycie? Jak musia∏bym odpowie-
dzieç na to pytanie? Jak inni, których ceni´,
odpowiedzieliby na to pytanie?

W∏aÊnie tego rodzaju ciekawoÊç zrodzi∏a ide´
numeru „Czasu Kultury” poÊwi´conego „powie-
Êci m∏odzie˝owej”. OczywiÊcie, ka˝dy z auto-
rów poszed∏ w swoim kierunku, zada∏ w∏asne
pytanie, odpowiedzia∏ na swój sposób, omówi∏
inne kwestie, ja jednak, nakupiwszy ksià˝ek
wy˝ej wymienionych pisarek i pisarzy, posta-
nowi∏em pójÊç tropem kole˝anki i sprawdziç,
czy ja dzisiejszy mam coÊ wspólnego z sobà
z przesz∏oÊci, z tym m∏odzikiem, który godzi-
nami poch∏ania∏ fabu∏y o Marku Piegusie, Para-
gonie, Baltazarze Gàbce czy Irminie. I tu wielkie
zaskoczenie. Czytam Koniec wakacji, Zielone
kasztany i w wielkim podnieceniu uprzytam-
niam sobie fenomenalnà rzecz! Domagalik, któ-
rego wtedy skonsumowa∏em z dzieci´cà poczci-
woÊcià, przewidzia∏ to, czego nauczy∏em si´
dopiero póêniej, czytajàc Derrid´, Rorty’ego,
Sommera, Foucaulta czy ostatnio Shustermana.
Czy wi´c stworzy∏ mnie, wychowa∏, przeszko-
li∏? Nie wiem. Nie odpowiem na to pytanie. Byç
mo˝e wpuÊci∏ w krwiobieg wirusa, którego za-
ktywizowali dopiero autorzy „dla doros∏ych”.
Mo˝e nawet i to nie, ale czytajàc dzisiaj
z wi´kszà ÊwiadomoÊcià Zielone kasztany,
mog´ ca∏kiem pewnie odpowiedzieç sobie na
pytanie, co zawdzi´czam owym „doros∏ym”
pisarzom. Zatrzyma∏em si´ przy Domagaliku.
Tak mnie bowiem zaintrygowa∏. Zdam wi´c
relacj´ z ponownej lektury jego ksià˝ki, odk∏a-
dajàc na póêniej komentarz na temat innych
mistrzów mojej m∏odoÊci. 

13Ch∏opaki czytajà
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„W dziwny sposób odbieram
teraz s∏owa KaÊki powiedziane
tam w bramie, na wieczornym
deszczu. Jakby gdzieÊ z boku
p∏ynà∏ komentarz. A w tej
ciemnej bramie jakbym widzia∏
rozwieszony wielki, rozjarzony
ekran, po którym to ja si´
poruszam”.

Janusz Domagalik, Zielone kasztany
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Wra˝liwoÊç 
postmodernistyczna?
W 2011 roku si´gam ponownie po ksià˝k´
opublikowanà w 1977 roku3. Tekst zaczyna si´
od strony 5: „Przyznaj´: ja równie˝ wiem wi´-
cej, dzisiaj wiem chyba du˝o wi´cej. Mo˝e na-
wet móg∏bym to wszystko opowiedzieç”. Brzmi
to troch´ jak g∏os z offu. Nie wiemy jeszcze, kto
to mówi. Nie widzimy go. Drugi akapit naÊla-
duje kamer´ filmowà: „– Wszystko – i Ewa
uÊmiecha si´, przechyla g∏ow´, wi´c k∏adà jej
si´ w∏osy na ramieniu, tylko na moment, bo
odgarnia je szybko, nerwowo. – Wszystko?”.
Dalej ów niezwizualizowany jeszcze narrator
przyznaje, ˝e nie jest pewien, „czy te s∏owa zo-
sta∏y powiedziane”. Oto nastrojowa rozmowa,
odgrywajàca rol´ jakiegoÊ „filozoficznego”
wst´pu, dyskretnie podwa˝a stuprocentowà
wiarygodnoÊç opowieÊci, przynamniej jeÊli
chodzi o s∏ynne „obiektywne fakty”. Za sekun-
d´ s∏yszymy, jak ch∏opiec (zaraz czytelnik
skonkretyzuje sobie bohatera) wypowiada
wa˝kie zdanie: „za ka˝dym razem coÊ innego
wydaje si´ wa˝niejsze i wcale nie∏atwo pojàç,
gdzie jest poczàtek i co wcale nie jest koƒ-
cem”. Potem kolejne zdanie, ca∏kiem zgrabne,
do rzeczy, i ostatni akapit: „– Cokolwiek po-
wiesz, Marek, us∏ysz´ to zawsze po swojemu.
ChoçbyÊ nawet najbardziej chcia∏, nie opo-
wiesz nigdy, jak by∏o naprawd´. Dla ciebie to
ju˝ by∏o i równoczeÊnie wcià˝ jest. A dla mnie
ka˝de twoje s∏owo tak b´dzie prawdziwe, jak
ja to us∏ysz´”. Tak! Tak w∏aÊnie zaczyna si´
„powieÊç dla m∏odzie˝y”, tak w∏aÊnie Doma-
galik organizuje poczàtek swojej ksià˝ki. Sko-
jarzenie z mistrzami relatywizmu, którzy nie
wierzà, ˝e mo˝na prawdziwie zrekonstruowaç
to, co si´ wydarzy∏o (jak na przyk∏ad Hayden
White), którzy twierdzà, ˝e ka˝dy tekst stano-
wi swoistà bajk´ (jak na przyk∏ad Erazm Kuê-
ma), którzy nie wierzà w mo˝liwoÊç rzeczywi-
stego zrozumienia drugiego cz∏owieka (jak na

przyk∏ad Harold Bloom), ale którzy jednocze-
Ênie g∏oszà potrzeb´ snucia opowieÊci, b´dzie
chyba jak najbardziej na miejscu. Dodajmy, ˝e
ta ca∏ostka, troch´ zmodyfikowana, pojawia
si´ jeszcze dwukrotnie, na stronie 103 i na
dwóch ostatnich stronach. Jest to zatem bardzo
wa˝ny element. Ideowy. To jeden z najistot-
niejszych oÊrodków sensu Zielonych kaszta-
nów. To punkt wyjÊcia, „podparcia” i dojÊcia.
Czy˝by zatem Domagalik by∏ postmodernistà?
Hm. JeÊli ju˝, to bardziej w stylu Rorty’ego
(empatyka) ni˝ Fisha (cynika). Nie interesujà
mnie etykietki, wola∏bym raczej powiedzieç,
˝e wykazuje on swoistà wra˝liwoÊç postmo-
dernistycznà, która ka˝e mu promowaç skrom-
noÊç poznawczà, piel´gnowaç niepewnoÊç co
do w∏asnych przekonaƒ, korzystaç cz´Êciej
z pytaƒ ni˝ gruntownych oznajmieƒ. Najwa˝-
niejsze jest jednak dla mnie to, ˝e Domagalik,
postmodernizujàcy wychowawca m∏odzie˝y,
zamieni∏ swojà opowieÊç w ambitne warsztaty,
w ramach których cz∏owiek (nie tylko m∏ody)
mo˝e si´ nauczyç, w jaki sposób pracowaç nad
swojà osobowoÊcià, w jaki sposób ulepszaç
w∏asne techniki bycia w Êwiecie. 

„Ja”, czyli problem 
numer jeden
Bohater (i zarazem narrator) to kilkunastoletni
ch∏opiec. Wra˝liwy, inteligentny, sk∏onny do
zadumy. Âwietnie gra w pi∏k´, podoba si´
dziewcz´tom, wi´c ˝aden z niego lebiega. Ale
otaczajàcy go ludzie majà z nim problem. „Nie
jesteÊ ∏atwy, Marek” – tak mówi do niego mat-
ka w trakcie jednej z wa˝niejszych rozmów.
Potem dodaje zm´czona: „– Nie podnoÊ g∏o-
su… Daj mi spokój. Czego ty w∏aÊciwie
chcesz?”. Nastolatek obra˝a si´. I jako narrator
rzuca: „I odtàd jeszcze bardziej dra˝ni∏o mnie
wiele rzeczy w naszym domu”. Albo inna scena.

14
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Marek rozmawia z Katarzynà, swojà kole˝an-
kà. Jest, jak zwykle, naburmuszony. Dziew-
czyna mówi: „G∏uptas. Âmieszny jesteÊ. Ale ja
ci´ lubi´, wiesz? Chcia∏am si´ czegoÊ dowie-
dzieç… rozmawia∏am o tobie par´ razy z twojà
siostrà. Irmina mówi, ˝e ty czasami jesteÊ zu-
pe∏ny wariat, rzucasz si´ bez powodu, wÊcie-
kasz nie wiadomo o co…”. Ch∏opiec ripostuje
w charakterystyczny dla siebie sposób:
„Zawsze wiem, o co si´ wÊciekam”. Mamy
wi´c do czynienia z dorastajàcym m∏okosem,
który nie potrafi polubiç rzeczywistoÊci, in-
nych, a nawet samego sobie. Który nie chce si´
pogodziç z tym, ˝e Êwiat nie odpowiada jego
wyobra˝eniom. Który reaguje nerwowo na
wszelkie przejawy cudzej aktywnoÊci. Marek
ciàgle si´ unosi, gniewa. Jest dra˝liwy, nieuf-
ny, przemàdrza∏y. Skory do pospiesznych
ocen. Du˝o w nim ˝alu, goryczy, frustracji.
Domagalik bezustannie wskazuje te k∏opotli-
we cechy charakteru, jakby chcia∏ nam podpo-
wiedzieç: ten cz∏owiek ma problem, którego
rozwiàzanie (albo raczej rozwiàzywanie) jest
najwa˝niejszà stawkà w niniejszej fabule.

Wczytujàc si´ w opowieÊç o perypetiach ˝ycio-
wych Marka, odnosz´ wra˝enie, ˝e pisarz stwo-
rzy∏ w∏asnà wersj´ narracji o uzyskiwaniu samo-
ÊwiadomoÊci, ciekawà podró˝ autorefleksyjnà.
Bo przecie˝ to, co powiedzia∏em powy˝ej, sta-
nowi niepe∏ny wizerunek bohatera. Wyst´puje
on tak˝e jako narrator. A w tym wcieleniu jawi
si´ znacznie ciekawiej. Opowiadajàc o swoim
˝yciu (spisek przeciwko szkolnemu koledze,
trudne relacje z przepi´knà siostrà, choroba
ukochanego dziadka, romans matki etc.), nabie-
ra dystansu do siebie samego, niweluje potrze-
b´ oceniania i rozstrzygania, zaczyna pytaç,
analizowaç, obserwowaç, kwestionowaç. Jako
narrator nie chce odgryzaç si´ Êwiatu, nie chce
zapanowaç nad nim, stara si´ raczej go roz-
gryêç. Z pozycji agresywnego outsidera, apo-
dyktycznego partyzanta przechodzi na pozycj´

kogoÊ, kto obsesyjnie wr´cz si´ zastanawia nad
tym, co mo˝emy zrozumieç, wiedzieç, jak two-
rzymy w∏asne poglàdy, jak mo˝emy pog∏´biç
swojà znajomoÊç rzeczywistoÊci, kiedy pope∏-
niamy b∏´dy, interpretujàc jà. Marek-narrator
to dojrzewajàcy intelektualista, który bardzo
sprawnie u˝ywa trybu pytajàcego, ˝eby dekon-
struowaç rozmaite poznawcze mity, ˝eby dema-
skowaç przeró˝ne myÊlowe kiksy. Jego narracja
to sprawna maszyna do zadawania pytaƒ. Cza-
sami wr´cz filozofia pytania. Tote˝ Zielone
kasztany stanowià przede wszystkim coÊ w ro-
dzaju wst´pu do samodzielnego myÊlenia
i w konsekwencji dzia∏ania w Êwiecie. A zatem
Domagalika widz´ dzisiaj – w dobie masowego
rozwoju dyskursów autoterapeutycznych – jako
literackiego coacha, który wyciàga niejako
swojego bohatera z m∏odzieƒczego egocentry-
zmu, pokazujàc mu jednoczeÊnie, ˝e mo˝na
istnieç o wiele bystrzej, bardziej epicko, dialo-
gicznie. Dojmujàcy problem „ja” okazuje si´
w tym oÊwietleniu równie˝ problemem inte-
lektualnym. A zatem problemem, nad którym
da si´ po˝ytecznie pracowaç. Pytanie o to, co
robiç, jak poradziç sobie z samym sobà, jest
powiàzane z pytaniem o to, jak myÊleç, tak˝e
na swój w∏asny temat. Fascynujàca w Zielo-
nych kasztanach jest w∏aÊnie ta mo˝liwoÊç
przyglàdania si´ m∏odemu cz∏owiekowi, który
krok po kroku dochodzi do pewnych nie-
uchronnych rozpoznaƒ, cennych ze wzgl´du
na swój krytyczny potencja∏. Który traci swojà
niewinnoÊç. 

Oto jeden z wa˝niejszych punktów opowieÊci,
w których zderzajà dwie energie intelektualne,
imperatyw prawdy i dobitne przekonanie, ˝e
jesteÊmy skazani na poznawczà niepewnoÊç:
„MyÊla∏em o czymÊ zupe∏nie innym. O tym, ˝e
jeden o drugim nic nie wie. A jeÊli nawet coÊ
wie, to nie wie czegoÊ innego, mo˝e wa˝niej-
szego, i jeszcze czegoÊ, i jeszcze. I tak bez
koƒca. Mo˝na si´ wielu rzeczy dowiedzieç

15Ch∏opaki czytajà
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i stworzyç sobie jakiÊ obraz drugiego cz∏owie-
ka. A potem nagle us∏yszymy jeszcze coÊ no-
wego. Niby drobiazg, niby bez znaczenia. Ale
ca∏y obraz powoli rozmazuje si´ albo tylko p´-
ka. Tylko p´ka. I znów ten cz∏owiek coÊ zrobi
albo powie, albo ktoÊ inny o nim coÊ opowie.
I bywa, ˝e w to p´kni´cie w obrazie, choçby
kryszta∏owym, zostaje wbity klin. Wystarczy
wtedy lekko tràciç palcem i obraz zostaje
gwa∏townie rozsadzony, a spod niego wy∏ania
si´ inny, zupe∏nie inny. I te˝ nie w pe∏ni praw-
dziwy”. 

Z takich w∏aÊnie wglàdów w praktyk´ wytwa-
rzania i niweczenia wiedzy sk∏ada si´ narracja
Marka. ˚eby skomentowaç najwa˝niejsze ele-
menty tego fragmentu, z powodzeniem mo˝na
skorzystaç z retoryki dekonstrukcjonistów
i konstruktywistów, którzy uwielbiali udo-
wadniaç, ˝e nasza wiedza to rodzaj opowieÊci,
bezustannie podlegajàcej najprzeró˝niejszym
rewizjom, przewartoÊciowaniom, destabili-
zacjom. Czy˝ nie mówi si´ tu o s∏awetnym
„niekoƒczàcym si´ ∏aƒcuchu suplementów”,
ironicznym rozpuszczaniu pewników, pozna-
waniu jako przedsi´wzi´ciu, które musi per-
manentnie odwlekaç fina∏? Nasz coach zatem
próbuje przekonaç swojego ucznia, ˝e nie war-
to zbyt wczeÊnie puentowaç, bo zawsze b´dzie
jeszcze coÊ do dodania, do przemyÊlenia. Jest
to wi´c równie˝ rodzaj poskramiania poznaw-
czej niecierpliwoÊci. 

Drugi fragment. Ch∏opiec przestraszy∏ si´ ser-
decznego zaproszenia siostry i dziadka (do po-
koju, do rozmowy), którzy od jakiegoÊ czasu
znakomicie si´ rozumiejà:
„I wtedy w∏aÊnie jak z∏odziej odszed∏em od
drzwi, przep∏oszony. Wróci∏em na swoje ∏ó˝-
ko, nie wiedzàc dlaczego nie przekroczy∏em
progu, za którym by∏ tamten, przecie˝ zupe∏nie
inny Êwiat. W naszym mieszkaniu nie ma pro-
gów. One by∏y we mnie, choç do tej pory nie

zdawa∏em sobie z tego sprawy, a i teraz zaled-
wie jeden z nich dostrzeg∏em. Pierwszy?

Nigdy dotychczas nie czu∏em si´ nieszcz´Êli-
wy. Skàd wiedzia∏em, ˝e ten bolesny i wstr´t-
ny skurcz to jest w∏aÊnie to? Co ja wiem o so-
bie? Wcià˝ mnie coÊ zaskakuje. Chcia∏bym tak
wiele wiedzieç o innych, a co w∏aÊciwie wiem
o samym sobie? Co naprawd´?”.

To szalenie istotny fragment. Bohater ucieka,
ale z drugiej strony, coraz uwa˝niej obserwuje
i siebie, i innych, i Êwiat relacji mi´dzyludz-
kich. W naszym mieszkaniu nie ma progów,
to we mnie sà progi; niejeden zapewne; to do-
piero pierwszy; jest ich wi´cej; nie wszystkie
teraz dostrzegam; ale byç mo˝e zaczn´; na
szcz´Êcie. Problem tkwi we mnie, w Êrodku,
nie w nich, nie na zewnàtrz. W ten sposób
Marek rzuca wyzwanie pokusie resentymentu,
który objawia si´ mi´dzy innymi w goràczko-
wym oskar˝aniu wszystkich naoko∏o o nasze
pora˝ki. Uprzytomnienie sobie w∏asnej niedo-
skona∏oÊci, „uniewinnienie” zewn´trza skutkuje
tu zainicjowaniem dyskursu autorefleksyjnego,
którego celem jest zburzenie dotychczasowych
przeÊwiadczeƒ na w∏asny temat i uzyskanie
mniej ˝yczeniowego rozeznania w tym, co na-
zywamy osobowoÊcià. Kim jestem? Kim jestem
naprawd´? Ten, kto zadaje takie pytania, czuje
chyba, ˝e dotychczasowe ustalenia, jakoÊ po-
twierdzone same przez si´, przestajà zadowa-
laç. Wcià˝ mnie coÊ zaskakuje. Co jakiÊ czas
sam siebie zaskakuj´. Jak to sobie wyt∏uma-
czyç? Jak to sobie u∏o˝yç w sensownà ca∏oÊç?
No, przede wszystkim pewnie reagowaç na ko-
lejne bodêce i uwa˝nie je studiowaç, i wcià˝ na
nowo przemyÊliwaç zdobyte doÊwiadczenie.
Skàd wiedzia∏em, ˝e ten bolesny i wstr´tny
skurcz to jest w∏aÊnie to? W∏aÊnie, skàd?
W którym momencie to zrozumia∏em? Dlacze-
go w∏aÊnie wtedy i tam? Domagalik skutecznie
wprawia nasze myÊli w ruch. 

16
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Szkoda, ˝e nie pami´tam, jak czyta∏em t´ po-
wieÊç w wieku 13 lat. Szkoda, ˝e nie wiem, jak
czytali i czytajà t´ ksià˝k´ inni. 

I jeszcze jeden moment, w którym Marek myÊli
o ch∏opcu, który sta∏ si´ ofiarà zmowy kolegów:
„W∏aÊnie wtedy to pojà∏em. I znalaz∏y si´ s∏o-
wa potrzebne mi, ˝eby nazwaç sobie samemu

ten zaskakujàcy dla mnie, dziwny sposób,
w jaki usi∏owa∏em zrozumieç Markoƒca: prze-
cie˝ ja chc´ zobaczyç w nim siebie, wi´c mi
o to chodzi, jaki ja jestem. Ja, a nie on. JeÊli to
b´d´ wiedzia∏, zrozumiem i innych. Na tym
ekranie pe∏nych obrazów, w tym lustrze wyda-
rzeƒ i myÊli, s∏ów, i dni – chc´ zobaczyç swojà
twarz prawdziwà”.

17Ch∏opaki czytajà
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WczeÊniej bohater trenuje wczuwanie si´ w in-
nego, w kogoÊ, na kogo rzuci∏ wraz z kumplami
fa∏szywe oskar˝enie o sprzedanie meczu pi∏-
karskiego. Markoniec go fascynuje, bo nie pra-
gnie zemsty, bo nie chce si´ odegraç. Bo nie
ma w nim resentymentu (ch∏opiec nie zna jesz-
cze tego s∏owa, ale przecie˝ wie doskonale,
w czym rzecz). Wi´c przy u˝yciu metaforyki
filmowej („I to jest jakby film, który zaczyna
si´ od koƒca”) próbuje przedstawiç sobie cudze
cia∏o, intelekt, mieszkanie, samopoczucie, my-
Êli, perspektyw´ i perspektywy, ból, cierpienie.
„I wtedy w∏aÊnie pojmuje”. Wtedy w∏aÊnie. Po
tej wewn´trznej inscenizacji, po empatycznym
eksperymencie. To wa˝ne? Byç mo˝e. Próba
wyjÊcia w stron´ zranionego kolegi jest nie-
Êwiadomà próbà otwarcia si´ na samego sie-
bie? Chyba tak, bo przecie˝ mówi do siebie:
„Ja, a nie on”. Najpierw ja, potem on, ona, oni
i my. Dlaczego tak?

Moment nieco póêniejszy:
„I wtedy zrozumia∏em chyba coÊ bardzo dla
mnie wa˝nego. Tu gdzieÊ jest b∏àd, musz´ go
wykryç, bo b´d´ chodzi∏ jak we mgle, która
rozmazuje kontury i wreszcie ju˝ nie wiado-
mo, kto jest kim. Wcià˝ przypisuj´ innym swo-
je myÊli. A przecie˝ to, co ja czuj´ – to jestem
tylko ja. Ja sam. I ka˝dy jest zupe∏nie kimÊ in-
nym”. 

Odpowiedê jest zatem prosta: wcià˝ przypisu-
j´ innym swoje myÊli. Ewentualny b∏àd b´dzie
polega∏ na zignorowaniu przeÊwiadczenia, ˝e
na innych rzutuj´ to, co dotyczy mnie. Zanim
zaczn´ myÊleç o innych, powinienem wi´c
przemyÊleç gruntownie samego siebie.

I jeszcze jeden wyimek, który stanowi ripost´
na to, co przed chwilà ustaliliÊmy:
„Wi´c siedz´. Siedz´ sobie i myÊl´ o sobie. To
bardzo dziwne, ˝e kiedy myÊli si´ o samym so-
bie, nie widaç w tych myÊlach w∏asnej twarzy,

ciàgle cudze. Wi´c nawet w myÊlach cz∏owiek
nie jest nigdy sam? Wcià˝ twarze, otaczajà
mnie, sà. Wi´c tak wiele zostaje w nas i nie
mo˝na si´ od tego oderwaç, co ju˝ raz by∏o,
wydarzy∏o si´, zosta∏o powiedziane?”.

To jak to jest? Próbujemy zrozumieç innych –
to êle, bo w ten sposób mistyfikujemy ich,
przypisujàc im automatycznie w∏asne myÊli.
Próbujemy zrozumieç siebie – to te˝ êle, bo
myÊlàc o sobie, myÊlimy nieodwo∏alnie o in-
nych. Co wi´c robiç?

Zerknijmy na ostatnià stron´ Zielonych kaszta-
nów, spójrzmy na ostatnie linijki:
„– Jak b´dzie, Ewa?
– Nie wiem. I ty te˝ nie wiesz. Nie wszystko
mo˝na wiedzieç. Mo˝e zimà b´dzie bia∏o,
a wiosnà zielono? I przyjdzie pora akacji, ˝eby
z ich liÊci mo˝na by∏o wywró˝yç sobie to,
o czym ju˝ b´dziemy wiedzieli. Dzisiaj prze-
cie˝ wiem wi´cej ni˝ wczoraj. Czy to nie jest
tak?
Ja równie˝ wiem wi´cej, dzisiaj wiem chyba
du˝o wi´cej, przyznaj´”.
Wiesz wi´cej? Du˝o wi´cej? Ale co konkret-
nie, Marku? Zgrywasz si´ czy mówisz prawd´?
My, czytelnicy Rorty’ego, Fisha, Kuêmy,
uÊmiechamy si´ ironicznie, bo raczej „wiemy”,
˝e niewiele mo˝na zrozumieç. Raczej poçwi-
czyç samego siebie, pozgrywaç si´, pos∏uchaç
i poczytaç siebie, popracowaç nad sobà, poprze-
kszta∏caç siebie, mo˝na jeszcze ewentualnie
zrozumieç, dlaczego tak, a nie inaczej si´ myÊli,
post´puje – ale bez nadziei na jakieÊ ostatecz-
ne oÊwiecenie. Wi´c chyba najmniej ciekawe
jest to ostatnie zdanie powieÊci, za bardzo
przemàdrza∏e, cwaniackie, kabotyƒskie. Bo co
mo˝na wiedzieç? O ile wi´cej? 
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O innych

W ksià˝ce Domagalika kapitalne sà te sceny,
w których bohater musi z takich czy innych po-
wodów porzàdnie zredefiniowaç w∏asne ustale-
nia na temat bliskich sobie osób. W wyniku roz-
maitych perypetii Marek zaczyna dostrzegaç,
˝e matka to nie jest tylko i wy∏àcznie „matka”.
˚e nauczyciel to ktoÊ wi´cej ni˝ „nauczyciel”.
˚e nazwa „dziadek” mistyfikuje postaç, którà
okreÊlamy tym mianem. Oto s∏owa odklejajà si´
od osób i dzi´ki temu mo˝emy zejÊç w g∏àb cu-
dzych biografii. Mo˝emy ujrzeç coÊ mniej kon-
wencjonalnego. Marek zatem uczy si´ odró˝niaç
nazwy od desygnatów. Oswaja si´ z sugestià, ˝e
inni nie b´dà spe∏niaç wszystkich naszych ocze-
kiwaƒ. Âwiat staje si´ coraz bardziej ró˝norodny,
nieprzewidywalny, p∏ynny. Coraz trudniejszy
w obs∏udze. Ale i ciekawszy przez to.

Kim jest matka? Kobietà. Istotà majàcà swo-
je potrzeby emocjonalne i seksualne. Pasje,
t´sknoty, marzenia. Cz∏owiekiem, którego
egzystencja nie sprowadza si´ do spe∏niania
obowiàzków matki. To na przyk∏ad ktoÊ, kto
prowadzi podwójne ˝ycie. Kto uwik∏a∏ si´
w romans. KtoÊ, kogo nie mo˝na oceniç jedno-
znacznie, a kogo mimo wszystko kocha si´
przecie˝. Bardzo lubi´ rozmow´ pomi´dzy
ch∏opcem a matkà, w której ona prezentuje
swoje ironiczne „ja”. Siedzà sobie w parku.
Przyglàdajà si´ przeje˝d˝ajàcym pociàgom.
Czytelnik wyczuwa panujàce pomi´dzy nimi
napi´cie. Marek ju˝ wie, ˝e matka ma swoje
smutne tajemnice. ˚e jest jakiÊ m´˝czyzna, je-
go córka zdruzgotana wiedzà o romansie…
Nagle mama zagaduje: „Mo˝e t´sknisz za
kimÊ?”. On w odpowiedzi wypowiada g∏adkie
zdanka: „Lubi´ patrzeç na pociàgi, nie tylko
kiedy jadà. Na dworcu te˝ je lubi´, na du˝ym
dworcu, kiedy stojà przy ka˝dym peronie i nie
wiadomo, który pierwszy z nich odjedzie. Tyl-
ko potem jest troch´ dziwnie”. 

Dalszy ciàg jest kapitalny:
„– Kiedy zostaje pusty tor. Pociàg ju˝ odje-
cha∏, peron pustoszeje. I trzeba wyjÊç z dwor-
ca i wróciç do domu. To chcia∏eÊ powiedzieç –
i nieoczekiwanie dla mnie mama uÊmiecha si´.
– Oj, Marek...
– Skàd wiesz?
– Na tylu filmach by∏y takie sceny. Choçby
dzisiaj w telewizji. Przecie˝ wyszliÊmy z domu
w∏aÊnie przy takiej scenie. Ja ciebie pytam, czy
za kimÊ t´sknisz, a ty mi opowiadasz filmy. No
i po co to?”.

Wymowna gra ze stereotypem. To wszak˝e ro-
dzic wychodzi z roli kogoÊ dobrotliwego
i wskazuje fa∏sze, którymi si´ czasami pos∏u-
gujemy w rozmowach z bliskimi. Matka to
mocny zawodnik w tej scenie. Zaczyna empa-
tycznie, ˝eby za chwil´ zupe∏nie niespodzie-
wanie zdemaskowaç konwencjonalny charak-
ter rzekomo osobistej wypowiedzi. Ja chc´
z tobà powa˝nie porozmawiaç, mówi matka do
syna, a ty mi filmy cytujesz, bajki opowiadasz,
doroÊnij w koƒcu, ma∏y kinomaniaku. Mi-
strzowska lekcja! Na szcz´Êcie, Marek jako
narrator traktuje ten epizod jak po˝yteczny ma-
teria∏ do badaƒ nad samym sobà:
„Naiwny jestem – pomyÊla∏em. I mama zna
mnie mo˝e lepiej ni˝ sàdz´. Jest czujna, wie-
dzia∏a, co mi chodzi, nawet kiedy zdawa∏o mi
si´, ˝e mówi´ o czymÊ innym. Dosta∏em naucz-
k´, wi´c jeden zero. Bo przecie˝ to tak, jakby
powiedzia∏a mi: przestaƒ Êledziç moje myÊli,
nie masz do tego ˝adnego prawa. A równocze-
Ênie punkt dla mnie, wi´c jeden do jednego. Bo
ju˝ teraz wiem, ˝e nieprzypadkowo wsta∏a od
telewizora tak nagle, w∏aÊnie w tym miejscu,
przy tej scenie. Czy musimy graç dalej?”.

W ten sposób ch∏opiec uprzytamnia sobie, ˝e
matka to osoba, która ma prawo do „niemacie-
rzyƒskiej” prywatnoÊci. To cz∏owiek autono-
miczny. Osobny. Wieloznaczny. 
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A kim jest nauczyciel od rysunków, Orze-
chowski? Zaledwie starym dziwakiem, który
kaza∏ swoim uczniom narysowaç brzoskwini´,
który snu∏ czasami na lekcjach jakieÊ enigma-
tyczne refleksje? Marek spotyka go par´ razy
na ulicy i dzi´ki temu lepiej poznaje. Pyta tu
i tam o niego. Okazuje si´, ˝e to m´˝czyzna
z przesz∏oÊcià. ˚e przegra∏, ˝e mu si´ nie uda∏o.
Co wi´cej, jest on powiàzany jakoÊ z dziadkiem
Marka. Chyba jakaÊ tajemnica ∏àczy babci´,
dziadka i tego nauczyciela. KtoÊ si´ zakocha∏,
ktoÊ zosta∏ odrzucony. Dok∏adnie nie wiemy,
Domagalik w tych kwestiach jest bardzo dys-
kretny, lakoniczny. Dochodzà do nas odg∏osy
zamglonej fabu∏y. W czasie wojny babcia gi-
nie tragicznie. Potem koledzy przestajà si´ ze
sobà spotykaç, ignorujà siebie, omijajà. Na se-
kwencj´ krótkich i pozaszkolnych spotkaƒ
Marka i Orzechowskiego mo˝na spojrzeç sym-
bolicznie. Oto uczeƒ opuszcza szko∏´, czyli
miejsce, w którym wytwarza si´ uproszczonà
wizj´ Êwiata, i uzyskuje mo˝liwoÊç lepszego
wglàdu w cudzà biografi´. Mówiàc na po∏y
˝artobliwie, na po∏y powa˝nie, staje si´ semio-
tykiem, archeologiem, badaczem Orzechow-
skiego. Zaczyna rozumieç, dlaczego m´˝czyzna
wybra∏ taki, a nie inny sposób bycia. Dlaczego
zachowuje si´ tak, a nie inaczej. Co za tym
wszystkim stoi? Zerknijmy do sceny, w której
Marek pokazuje nam êród∏a ironii starego na-
uczyciela:
„Ma na twarzy nieprzyjemny, ironiczny gry-
mas, znam to ze szko∏y, bardzo cz´sto w∏aÊnie
tak na nas patrzy∏: przyglàda∏ si´ nam. Ale te-
raz nie jesteÊmy w klasie, stoimy sobie na rogu
Pi´knej i ju˝ wiem, ˝e ten ironiczny dystans to
by∏a jego obrona. Nie wpad∏bym na t´ myÊl,
gdyby w∏aÊnie teraz nie przywo∏a∏ na pomoc
tego samego tonu.
– Ciekawe. Wi´c potrafisz odró˝niç «wiedzieç»
od «zrozumieç». A nie za du˝o ty chcesz?
Chcesz zrozumieç. Co?
Powalczymy troszk´, panie profesorze. Powal-

czymy – myÊl´. I czuj´ w sobie gwa∏townà z∏oÊç
na tego cz∏owieka albo raczej ca∏a moja z∏oÊç na
wszystkich innych w∏aÊnie teraz, nagle znalaz∏a
adresata. Kto im wszystkim da∏ prawo do tej
ucieczki w dystans, g∏´boki dystans. Do tych
ucieczek po ka˝dym ciosie, który zadajà?”.

Pomys∏owa analiza, którà oferuje nam
ch∏opiec, koƒczy si´ sugestià, ˝e ca∏a ta reto-
ryczna bezceremonialnoÊç Orzechowskiego to
system obronny cz∏owieka, który si´ boi, który
zosta∏ skrzywdzony. Ca∏kiem nieêle jak na po-
czàtek warsztatów autorefleksji. Tym bardziej
˝e za chwil´ nasz bohater zatriumfuje, b´dzie
móg∏ nam zaraportowaç: „Zgas∏a ca∏a jego iro-
nia, jakby zdmuchni´ta nagle”. Kto ciekawy,
niech sam sprawdzi, jak Marek uzyska∏ taki
piorunujàcy efekt. Ale czy˝ ironiczne potrak-
towanie ironisty nie Êwiadczy dobrze o Doma-
galiku? Jego postmodernizujàca narracja nie
daje si´ rozpuÊciç do koƒca ˝ywio∏owi ironii –
i za to dzisiaj chyba ch´tnie docenimy pisarza. 
A kim jest dziadek? Marek si´ przekona, ˝e na-
wet dziadka nie mo˝na sprowadziç do tej s∏yn-
nej spo∏ecznej funkcji. ˚e dziadek to nie tylko
„dziadek”. Dzi´ki swoim tyle˝ emocjonalnym,
co intelektualnym perypetiom dowie si´, ˝e
b∏´dem jest postrzeganie dziadka jako zaledwie
starszego pana, który mieszka z nimi, który
daje im kieszonkowe i który czasami poczci-
wie ˝artuje, oglàdajàc telewizj´. Irmina, pi´k-
na siostra Marka (kiedyÊ o niej napisz´, bo
z nià antagonista mia∏ szczególny problem),
zarzuca bratu i matce: „A naprawd´ nic nie
wiedzieliÊcie o nim. Nic”. I rzeczywiÊcie.
Z dalszej cz´Êci jej monologu wynika, ˝e obo-
je ˝yli z dziadkiem, kompletnie go dezinterpre-
tujàc, banalizujàc, upupiajàc. Znowu wi´c pa-
da negatywna odpowiedê na pytanie, co my
w∏aÊciwie wiemy o innych. Pos∏uchajmy, jak
pi´tnastolatka kontekstualizuje postaç dziadka,
czyniàc go postacià dotkliwie doÊwiadczonà
przez los: 
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