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Kiedy zaczynamy czytaç jako dzieci, ksià˝ki,
które sami czytamy, zajmujà nas poczàtkowo
bardziej ni˝ wiedza o tym, czy nasi rówieÊnicy
czytajà ksià˝ki takie same, w takim samym po-
rzàdku, wyczytujàc z nich z grubsza to samo.
Ale tak jest tylko przez chwil´, bo póêniej za-
czynamy o swoich lekturach rozmawiaç z in-
nymi, dopasowujàc si´ do innych, negocjujàc
z nimi. Albo nie zaczynamy. Ja o swoich lek-
turach zaczà∏em z moimi rówieÊnikami rozma-
wiaç stosunkowo póêno. I dopiero wówczas
si´ dowiedzia∏em, jak bardzo by∏y dziwaczne.
By∏em jedynakiem, nie chodzi∏em do przed-
szkola. Podstawowa szko∏a muzyczna w Toru-
niu nie wydoby∏a mnie z delikatnego nabytego
autyzmu. Pierwszà przyjaêƒ (zwiàzek kole˝eƒ-
ski?… – precyzowanie okreÊleƒ nazywajàcych
relacje spo∏eczne przychodzi mi z pewnym tru-
dem) nawiàza∏em w pierwszej klasie z Szymo-
nem Matusiakiem, który by∏ takim samym dzi-
wakiem jak ja. Póêniej, ju˝ w liceum i na
pierwszym roku polonistyki, na którà jeszcze
trafiliÊmy razem, sta∏ si´ jednym z pierwszych
polskich „nowofalowców”, wspó∏redaktorem
wydawanych w Warszawie i Gdaƒsku punko-
wych i nowofalowych zinów. Od niego stosun-
kowo wczeÊnie dowiedzia∏em si´ o istnieniu
Kryzysu i Tiltu. Potem Szymon Matusiak zo-
sta∏ na par´ lat Êwiadkiem Jehowy, w apogeum
nawet „biskupem” tego wyznania na sporà
cz´Êç Pomorza. DziÊ, kilkanaÊcie ju˝ lat po
gwa∏townym zerwaniu z „braçmi”, wspó∏pra-

cuje z urz´dem zajmujàcym si´ monitoringiem
religijnych sekt (takà wiedz´ o nim mog∏em
przynajmniej zgromadziç za pomocà Interne-
tu). Krótko mówiàc, klasyczna po∏amana bio-
grafia dziwaka wcià˝ próbujàcego „integrowaç
si´” z czymÊ nieco bardziej od niego „spo∏ecz-
nym” i „obiektywnym”. I wcià˝ bez sukcesu.
Biografia troch´ taka jak moja. Jego ojciec wy-
je˝d˝a∏ czasami na Zachód, co by∏o jednak
rzadkoÊcià za wczesnego Gierka. Przywozi∏
mu komiksy z superbohaterami, ociekajàce
przemocà i seksem, oczywiÊcie aluzyjnym,
w wydaniu dla dziewi´ciolatków, przejawiajà-
cym si´ zwykle w sylwetkach superbohaterek
obdarzonych gigantycznymi biustami, wàski-
mi kibiciami i szerokimi biodrami, ubranych
w ciasno przylegajàce do ich cia∏ jednocz´-
Êciowe, zapinane na suwak kostiumy. Ja moich
lektur chyba mu nie pokazywa∏em. 

A by∏y dziwaczne. Nie przeczyta∏em we w∏aÊci-
wym wieku ani ˝adnych bajek (poza Bajkami
robotów), ani Doliny Muminków, ani Hobbita,
ani Niziurskiego, ani Adama Bahdaja (jedyny
wyjàtek to Uwaga, czarny parasol tego ostat-
niego, koniecznie „ze s∏eb∏nà ∏àczkà”). Ni-
ziurskiego ani reszty Bahdaja nie przeczyta-
∏em nigdy, co skutecznie – w∏aÊciwie a˝ do
dzisiaj – wyklucza mnie ze wspólnoty pol-
skich ch∏opców. Ale tak˝e o istnieniu dziew-
czyƒskiej literatury w rodzaju Zaczarowanego
ogrodu czy Piotrusia Pana dowiedzia∏em si´
dopiero od Agaty Bielik-Robson, a wi´c za
póêno na uzupe∏nienie braków (z wyjàtkiem
mo˝e Piotrusia Pana, ale przeczytanie go po
raz pierwszy grubo po trzydziestce nie jest po-
wodem do dumy). Dolin´ Muminków i Hobbita
przeczyta∏em dopiero jako 17-18-letni hipis,
˝eby móc zrozumieç moich „braci i siostry”.
Oni te lektury mieli uwewn´trznione, poprzez
nie kodowali swoje komunikaty dla ludzkoÊci
i jako jeden z nich coÊ musia∏em z tym zrobiç,
musia∏em si´ update’owaç. 

37Ch∏opaki czytajà

+

Nabra∏em zwyczaju „zap´tlania
lektury”, czytania co jakiÊ czas 
tej samej ksià˝ki z porównywalnà
przyjemnoÊcià, a czasami
rozpoczynania lektury 
dos∏ownie par´ dni 
po jej zakoƒczeniu.
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Co zatem czyta∏em? Od naprawd´ wczesnego
dzieciƒstwa a˝ do trzeciej klasy liceum czyta-
∏em wy∏àcznie literatur´ SF i kolejne cz´Êci
10-tomowego wydania Jacka Londona w twar-
dej, ˝ó∏tawej ok∏adce z bràzowym liternictwem.
SF zaczà∏em czytaç od wersji optymistycznej,
a nawet utopijnej – zazwyczaj autorów ra-
dzieckich i polskich (np. Broszkiewicz), a˝ po
pesymistycznà czy wr´cz antyutopijnà (póêne-
go Lema, a Dicka praktycznie z ka˝dego okre-
su, ka˝dà powieÊç i opowiadanie, o ile zosta∏y
ju˝ wówczas przet∏umaczone przez Lecha
J´czmyka, którego du˝o póêniej pozna∏em
osobiÊcie jako malowniczà postaç olszewickiej
prawicy). W przeciwieƒstwie do Rafa∏a Ziem-
kiewicza nigdy nie lubi∏em Zajdla i nie jest to
uwaga ahistoryczna, ale ca∏kowicie prawdzi-
wa, tym bardziej ˝e Ziemkiewicza czasami na-
wet lubi∏em, choç oczywiÊcie jego SF nigdy
nie by∏o fantastykà „prawdziwà”. 

W pierwszej licealnej zaczà∏em dzia∏aç
w Ogólnopolskim Klubie Mi∏oÊników Fanta-
styki i SF, stajàc si´ nawet w trzeciej licealnej
szefem jego toruƒskiego oddzia∏u, który w mo-
jej czwartej licealnej przekszta∏ciliÊmy w czo-
∏owy rozsadnik toruƒskiej kontrkultury. Kiedy
w 1978 roku na póênowieczornym niebie nad
Toruniem rozpad∏ si´ widowiskowo na kilka
p∏onàcych iskier jakiÊ solidny meteor, nasz
oddzia∏ OKMFiSF zorganizowa∏ poÊwi´cone
temu wydarzeniu publiczne spotkanie w auli
uniwersyteckiej. Pojawi∏y si´ na nim setki lu-
dzi, nie tylko inteligentów, ale nawet kolejarzy
ze stacji Toruƒ-Kluczyki i robotnic z nieist-
niejàcych ju˝ zak∏adów Elany i Merinoteksu.
Defilowali przed mikrofonem, opowiadajàc
o widzianych przez siebie tamtego wieczora
wielkich kulach Êwiat∏a, làdujàcych spodkach,
o dobiegajàcych z tych kul i spodków zagad-
kowych dêwi´kach… Prezentowali liczne
Êwiadectwa prze˝yte przez nich silnie i auten-
tycznie. To doÊwiadczenie utrudni∏o mi potem

w ogromnym stopniu zbli˝enie si´ do jakiejkol-
wiek religii objawionej, tak˝e przecie˝ opartej
na ludzkich Êwiadectwach (nawet „ogieƒ” bar-
dzo wstrzemi´êliwego, jeÊli chodzi o objawie-
nia, Pascala bardzo mnie zawsze w kontekÊcie
Êwiadectw z auli uniwersyteckiej rozbawia∏).
W ogóle przedawkowanie SF wypra∏o mnie ze
„s∏uchu”, zarówno „religijnego”, jak i „meta-
fizycznego”. Liczy∏y si´ tylko technologia
i nauka, nauka i technologia, no i oczywiÊcie
ich konsekwencje dla ˝ycia ludzkich spo∏e-
czeƒstw. 

Cz∏owiek z Wysokiego Zamku Dicka da∏ mi do
myÊlenia, jednak dopiero lektura Ubika tego˝
autora wywo∏a∏a we mnie coÊ w rodzaju do-
Êwiadczenia religijnego (w wersji dost´pnej
czytelnikom SF). Dozna∏em ostrego zaburze-
nia poczucia rzeczywistoÊci. Skoƒczy∏em czy-
taç t´ ksià˝k´ nad ranem, a rano spakowa∏em
chlebak (poczàtkujàcy hipisi u˝ywali chleba-
ków jako tornistrów), ale zamiast do szko∏y,
wyszed∏em na wylotówk´ i wyjecha∏em z mia-
sta stopem, szosà na ¸ódê przez W∏oc∏awek.
Musia∏em wszystko dobrze przemyÊleç, skoro
dotar∏o do mnie, ˝e mój Êwiat nie jest tym,
czym sàdzi∏em, ˝e jest, natura jego istnienia
w ogóle jest nieustalona (du˝o póêniej podob-
nego poczucia „wyzwolenia” dozna∏em przy
lekturze Badaƒ dotyczàcych rozumu ludzkiego
Davida Hume’a, a jeszcze nieco póêniej do-
znawa∏em go czasami przy Kancie, choç przy
Humie by∏o ∏atwiej, bo by∏ zdecydowanie
mniej skomplikowany i „kopa” uzyskiwa∏o si´
bez wi´kszego wysi∏ku). Jednak nawet na tle
Hume’a Ubika cechowa∏a prostota komunika-
cyjna, a jednoczeÊnie si∏a objawienia pierwot-
nych tekstów religijnych (a mo˝e gnostyckich,
gdyby ró˝nica rzeczywiÊcie by∏a a˝ tak wyraê-
nie ustalona). Przez d∏ugie lata (w∏aÊciwie do
dzisiaj) rozbrzmiewa∏o (rozbrzmiewa) mi
w g∏owie s∏ynne graffiti z Ubika, wysmarowa-
ne na Êcianie wychodka, do którego w pew-
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nym momencie wchodzi bohater powieÊci:
„Wskoczcie do klozetu / zanurzcie si´ w nim
po szyj´ / wyÊcie wszyscy pomarli, Panowie /
ja jedyny ˝yj´”, b´dàce w istocie zakodowa-
nym na sposób gnostycki komunikatem prze-
kazanym grupie telepatów i przepowiadaczy
przysz∏oÊci przez biznesmena, który ich za-
trudni∏. Jedynie w ten sposób móg∏ dostarczyç
do ich Êwiata informacj´, ˝e w zamachu zorga-
nizowanym przez konkurencyjnà korporacj´
oni wszyscy zgin´li, a ich rozk∏adajàcy si´
Êwiat jest odpowiednikiem Bardo, krótkiego
„˝ycia po ˝yciu”, które oddziela nas od nie
wiadomo czego, od nie wiadomo jakiej jeszcze
innej Êmierci albo zmartwychwstania.

Nie by∏em wierzàcy, nie byli wówczas wierzà-
cy moi rodzice, typowa dla PRL sekularyzacja,
z której 20 lat póêniej wskoczyliÊmy wszyscy
po szyj´ w „zemst´ Boga”. Stàd te˝ SF szybko
sta∏o si´ dla mnie substytutem tekstów religij-
nych. Jak wszystkie inne dzieci ba∏em si´
Êmierci, szczególnie po tym, jak po raz pierw-
szy przysz∏o mi uczestniczyç w pogrzebie ciot-
ki czy dziadka, ale szanse na ˝ycie wieczne wi-
dzia∏em jedynie – podobnie jak odkryci przeze
mnie du˝o póêniej proletkultowcy – w rozwo-
ju nauki, konkretnie genetyki, która ju˝ wkrót-
ce pozwoli „zatrzymaç biologiczny zegar
Êmierci”.
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Najpierw czyta∏em SF optymistyczne, z obra-
zami utopii, poczàwszy od niejakiego Siergie-
ja Sniegowa i jego powieÊci Dalekie szlaki.
Zjednoczona oÊwieceniowa ludzkoÊç nawiàzu-
je tam pokojowe kontakty z licznymi cywiliza-
cjami, tworzy kosmiczny odpowiednik Trze-
ciej Mi´dzynarodówki, dopiero na dalekich
kraƒcach kosmosu natrafiajàc na pierwszà
wrogà i z∏à cywilizacj´ Z∏ywrogów, w tej po-
wojennej radzieckiej powieÊci upozowanà
oczywiÊcie na hitlerowców.

Po utopiach przysz∏y antyutopie. Ju˝ sam tylko
Stanis∏aw Lem pozwala∏ czytelnikowi przejÊç
ca∏à t´ Êcie˝k´ „dialektyki oÊwiecenia”, od
Astronautów i Ob∏oku Magellana, poprzez Baj-
ki robotów i OpowieÊci o pilocie Pirxie (stosun-
kowo jeszcze optymistyczne), a˝ po jego zrz´-
dliwe i mizantropijne póêne „rozwa˝ania”. Ja-
ko dziecko przeczyta∏em opowiadanie Lema
o pustynnej planecie, którà w wyniku „plano-
wego rozwoju” przekszta∏cono z pewnà prze-
sadà w planet´ ca∏kowicie zalanà wodà. Jej
mieszkaƒcy musieli udawaç, ˝e wszystko jest
w porzàdku i przypinaç p∏etwy, oficjalnie
utrzymujàc, ˝e sà one wynikiem naturalnej
ewolucji. Czyta∏em to opowiadanie komplet-
nie bez ÊwiadomoÊci jego zakodowanego poli-
tycznego znaczenia, które odkry∏em dopiero
na polonistyce, kiedy w bibliotecznych zbio-
rach zastrze˝onych znalaz∏em numer
„Tygodnika Powszechnego” z paêdziernika
1956 roku, wydany jeszcze z nag∏ówkiem
„Kraków–Stalinogród”, i nast´pny numer, ju˝
z nag∏ówkiem „Kraków–Katowice”, w którym
po raz pierwszy opublikowane zosta∏o to opo-
wiadanie Stanis∏awa Lema z Bajek robotów.

Zaczyna∏em zatem od Sniegowa, ˝eby skoƒ-
czyç na Dicku, po drodze zawadzajàc o wyso-
ce dialektycznych i zawoalowanych braci
Strugackich. Pierwszym za∏amaniem mojego
dzieci´cego oÊwieceniowego optymizmu SF

by∏a jednak lektura powieÊci Na srebrnym
globie Jerzego ˚u∏awskiego w piàtej czy szó-
stej klasie podstawówki. Ta zdecydowanie
pesymistyczna polska odpowiedê na Ver-
ne’a zrobi∏a na mnie wstrzàsajàce wra˝enie.
Do dziÊ pami´tam wielokrotnie powracajàcy
koszmar, w którym przeÊladowa∏y mnie duchy
poleg∏ych kosmonautów (tych z drugiego po-
cisku, który rozbi∏ si´ przy làdowaniu), tak jak
je sobie wyobrazi∏em w trakcie lektury ˚u∏aw-
skiego, czyli jako rozk∏adajàce si´ ludzkie
zw∏oki w kosmicznych skafandrach (prawdzi-
wy oksymoron pesymistycznego barokowego
wyobra˝enia Êmierci i optymistycznej oÊwie-
ceniowej technologii).

Zapami´ta∏em oczywiÊcie z tamtego okresu
opowiadanie Kwiaty dla Algernona Daniela
Keyesa. Do tej pory nieco obsesyjnie, w kate-
goriach w oczywisty sposób od Keyesa zapo-
˝yczonych, myÊl´ o w∏asnym ˝yciu jako roz-
pi´tym pomi´dzy heroicznymi podskokami
w stron´ doskona∏oÊci i wiedzy a osuwaniem
si´ w naturalny potencja∏ pó∏debila z underkla-
sy.

Sniegowowi zawdzi´czam z kolei matryc´
moich zwiàzków z kobietami. W jego powie-
Êci bardzo sugestywnie – szczególnie dla czy-
telnika dziewi´ciolatka – zostaje opisany
mi´dzygatunkowy platoniczny romans ra-
dzieckiego bohatera z „w´˝opannà z Wegi”.
Ostatecznie zwyci´˝a natura i towarzyszkà ˝y-
cia bohatera ksià˝ki zostanie jego ludzka kole-
˝anka z pracy, jednak od czasu tamtej lektury
przemawia∏y do mnie opisywane z upodoba-
niem tak˝e przez innych autorów SF romanse
mi´dzyplanetarne i mi´dzygatunkowe (z ko-
bietà kotem z obcej galaktyki, pokrytà futrem,
ale za to o cudownych oczach, opisanà w innej,
nie pami´tam ju˝ czyjej powieÊci SF, ∏àczà si´
nawet moje pierwsze dzieci´ce fantazje ero-
tyczne).
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Drugà Êcie˝kà lekturowà mojego dzieciƒstwa,
nieco bardziej „realistycznà”, sta∏y si´ stojàce
na pó∏ce biblioteki moich rodziców (niezbyt,
musz´ przyznaç, obficie zaopatrzonej, jak to
cz´sto bywa∏o u PRL-owskiej inteligencji
z awansu, której ja sam jestem dopiero drugim
pokoleniem) kolejne cz´Êci 10-tomowego wy-
dania Dzie∏ wybranych Jacka Londona, pisarza
bardzo modnego w PRL z uwagi na jego
umiarkowanie post´powe poglàdy. 

W naszej domowej bibliotece sta∏o te˝ kilka
tomów Puszkina, o ile pami´tam w buraczko-
wych, twardych ok∏adkach, ale jego mowa
wiàzana okaza∏a si´ dla mnie w podstawówce
lekturà zbyt trudnà. Za to wielokrotnie prze-
czyta∏em ostatnià ze znajdujàcych si´ w biblio-
tece moich rodziców pozycji, Podbój Peru
Williama H. Prescotta z tak zwanej serii cera-
mowskiej (dialektyka kolonizacji, ale przede
wszystkim szczegó∏owo opisane bitwy i strate-
gie Hiszpanów oraz Inków).

Jednak to London sta∏ si´ drugim obok SF wy-
miarem mojego dojrzewania. Pierwszà ksià˝kà
w ˝yciu, którà w ogóle przeczyta∏em, by∏ Bel-
lew Zawierucha. Potem Bia∏y Kie∏ (z tego same-
go IV tomu Dzie∏ wybranych), którego jednak
polubi∏em zdecydowanie mniej. Nienawidzi-
∏em jako dziecko czytaç ksià˝ek (i oglàdaç fil-
mów) przedstawiajàcych niezawinione cier-
pienia zwierzàt (cierpienie ludzi od samego
poczàtku wydawa∏o mi si´ zawsze w jakiÊ
dziwny sposób „zawinione”). Mo˝e dlatego
nienawidzi∏em te˝ puszczanych wówczas w te-
lewizji radzieckich filmów wojennych, bo
w ka˝dym z nich naziÊci musieli w koƒcu za-
strzeliç jakiegoÊ sympatycznego radzieckiego
psa. OczywiÊcie by∏oby przesadà twierdzenie,
˝e ta intuicja pojawi∏a si´ u mnie wówczas na
sposób refleksyjny czy choçby jasno dla mnie
samego wyartyku∏owany, ale nie rozumia∏em,
dlaczego „trzeba je mieszaç do tego wszystkie-

go”. Zatem opowiadania Londona o zwierz´-
tach czyta∏em z ogromnà przykroÊcià, nawet
te, które ostatecznie dobrze si´ koƒczy∏y. Za-
wsze jednak pozostawa∏y jego opowiadania
i powieÊci o ludziach nie tak bardzo psycholo-
gicznie skomplikowanych, ˝eby zrozumienie
motywacji ich dzia∏aƒ przekracza∏o mo˝liwo-
Êci ucznia podstawowej szko∏y muzycznej. Za-
czà∏em mojà przygod´ z Londonem od Belle-
wa Zawieruchy w okolicach drugiej klasy,
a koƒczy∏em w siódmej czy ósmej na Ksi´˝y-
cowej Dolinie, najbardziej klasycznym w twór-
czoÊci tego pisarza melodramacie czy wr´cz
harlequinie. Po drodze by∏y opowiadania
o w∏óczeniu si´ „pod pok∏adami” amerykaƒ-
skich pociàgów, o nielegalnym po∏awianiu
ostryg na Zatoce San Francisco, a tak˝e Wilk
morski, którego nietzscheaƒskie przes∏anie
zrozumia∏em oczywiÊcie dopiero du˝o póêniej,
czy Martin Eden (zawsze w jakiÊ sposób ta po-
wieÊç przypomina∏a mi Kwiaty dla Algernona),
z którego zaczerpnà∏em zachwyt arywizmem
i ÊwiadomoÊç tragizmu b´dàcego nieub∏aganà
konsekwencjà arywistycznego resentymentu.
Przeczyta∏em wówczas nawet Johna Barley-
corna (tom X), autobiograficznà opowieÊç
o alkoholizmie Londona, który sprawi∏, ˝e ten
pisarz sta∏ si´ jednym z liderów purytaƒskiego
ruchu domagajàcego si´ wprowadzenia
w USA prohibicji. Lubi∏em t´ ksià˝k´ i jakoÊ
tam próbowa∏em jà nawet zrozumieç, pomimo
˝e w podstawówce ˝adnego alkoholu nie pi-
∏em.

Nie wiedzieç czemu najbardziej spodoba∏ mi
si´ jednak tom VI (by∏y numerowane po rzym-
sku), w którym znajdowa∏y si´ ˚elazna stopa
i Mieszkaƒcy otch∏ani. ˚elazna stopa by∏a po-
wieÊcià z gatunku political fiction o korporacyj-
nym kapitalizmie w Ameryce, przybierajàcym
w nieodleg∏ej przysz∏oÊci formy ca∏kowicie ju˝
oligarchiczne i zrywajàcym z siebie mask´ de-
mokracji. Ja oczywiÊcie nie mia∏em wówczas
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poj´cia o istnieniu kapitalizmu korporacyjne-
go, oligarchicznego ani w ogóle ˝adnego, wi´c
czyta∏em tego Londona jak jeszcze jednà po-
wieÊç SF o Êwiecie z arbitralnie ustalonymi pa-
rametrami wiedzy i w∏adzy.

Mieszkaƒcy otch∏ani to z kolei fascynujàca po-
wieÊç-reporta˝. London z zaszytym w podko-
szulku z∏otym suwerenem na czarnà godzin´
i kilkoma miedziakami w kieszeni na dobry
poczàtek wsiàka w ˝ycie mieszkaƒców lon-
dyƒskiego East Endu, najbiedniejszej wówczas
dzielnicy zamieszkiwanej przez angielski lum-
penproletariat, ˝eby „˝yjàc tak jak oni”, napi-
saç na podstawie tej „obserwacji uczestniczà-
cej” pamfletowy reporta˝ o rozwarstwieniach
klasowych ówczesnej Anglii, adresowany do
nieco bardziej demokratycznych i post´po-
wych amerykaƒskich czytelników. Szczegól-
nie dobrze pami´tam scen´, gdzie „przyciÊni´-
ty” London – któremu jednak nie idzie a˝ tak
dobrze z ˝ebraninà, bo ju˝ od zbyt dawna jest
wzi´tym amerykaƒskim pisarzem – po˝yczo-
nym od jakiegoÊ bezdomnego no˝em wycina
sobie z∏otego suwerena z bielizny. Grupa jego
przypadkowych towarzyszy rozst´puje si´ wo-
kó∏ niego z szacunkiem, ale i przera˝eniem,
dochodzàc do wniosku, ˝e ten plàczàcy si´
wÊród nich od paru tygodni sympatyczny prol
z Ameryki jest w istocie jakimÊ psychopatycz-
nym mordercà, krwawym bandytà, który ma-
jàc na sumieniu jakieÊ straszliwe zbrodnie po-
pe∏nione za oceanem, ukry∏ si´ w otch∏aniach
East Endu, a z∏oty suweren – to przekraczajà-
ce ich wyobraêni´ bogactwo – stanowi reszt´
jego ∏upu.

Poniewa˝ przez ∏adnych kilka lat czyta∏em wy-
∏àcznie SF i kolejne tomy Jacka Londona, a to
nie jest du˝o, jeÊli czyta si´ szybko, w∏aÊnie
wtedy nabra∏em zwyczaju „zap´tlania lektu-
ry”, czytania co jakiÊ czas tej samej ksià˝ki
z porównywalnà przyjemnoÊcià, a czasami

rozpoczynania lektury dos∏ownie par´ dni po
jej zakoƒczeniu, a˝ do momentu, gdy zna si´
ju˝ ca∏à ksià˝k´ na pami´ç i po prostu mdli ci´
z przedawkowania, kiedy jà otwierasz. Dzi´ki
rozwojowi techniki zaczà∏em podobnie „zap´-
tlaç” moje ulubione utwory muzyczne, powa˝-
ne i rockowe, ale pe∏ni´ satysfakcji w tym
wzgl´dzie osiàgnà∏em dopiero wraz z natrafie-
niem we Francji na nowà technologi´ CD, ca-
∏e wieki póêniej.

Dopiero w czasie wakacji pomi´dzy trzecià
a czwartà klasà liceum dosta∏em do r´ki od
pewnej dziewczyny Edwarda Stachur´. W tym
samym czasie, jak wszyscy hipisi-nowofalowcy
z pó∏nocnoeuropejskiego miasta Torunia, obej-
rza∏em wszystkie nakr´cone wówczas filmy
Wernera Herzoga, przeczyta∏em Wilka stepo-
wego, PieÊni Maldorora, Po tamtej stronie,
a nawet Na wspak. A potem poprzez ˚erom-
skiego i Witkacego, a nast´pnie przez G∏owac-
kiego (wspania∏e nihilistyczne opowiadania
z tomu My sweet Raskolnikow), Krynickiego
(ale tylko Organizm zbiorowy) i Baraƒczaka
(ale tylko Dziennik poranny) dowiedzia∏em
si´, ˝e mieszkam w Polsce i co to oznacza.
W ten sposób sta∏em si´ cz∏owiekiem w du˝ym
przybli˝eniu doros∏ym i w du˝ym przybli˝eniu
takim jak inni. A w ka˝dym razie zestaw mo-
ich lektur sta∏ si´ nieco bogatszy. 
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