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Philtron

(fragment)

Sebastian Fabian Klonowic (ok. 1545–1602)
Lublin to miasto darami nieba darzone obficie.
Miasto i mury szczególną się cieszą Boga opieką,
Słońce promieńmi Rodos przewyższa, żyznością Gargarę,
Kraje Feaków i gaje Alkonoosa sadami.
Dolin zroszonych pięknością przewyższa dolinę Peneju,
Miód zaś tak jak hyblejski jest słodszy jak miody Attyki.
Parki twoje piękniejsze nad świata całe ogrody,
Wobec twoich trawników ustąpią trawy znad Kajstru,
Chóry ptaszęce piękniejsze niż nad brzegami Penejdu,
Żyzność twej ziemi przewyższa sławne Cypru krainy.
Ni Tyryjczycy, ni Korynt, z dwóch stron oblany morzami,
Handlu nie miały takiego, ni ról tak żyznych Asyria.
Woły wypasasz roślejsze niż sławne błonia Epiru.
Miasto to godne być Boga mieszkaniem i królów siedzibą.
Ludne, bogate, znacznych już wielu mężów wydało,
Wiele zdziałało w pokoju, sławne zawarło przymierza.

(przełożył z łaciny Władysław Syrokomla)
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Drodzy Czytelnicy,
Szczególny numer, poświęcony współczesnym lubelskim prozaikom, pamiętnikarzom, reporterom.
Czy Lublin inspiruje twórców?
Bez wątpienia!
Opisy Lublina pojawiały się od wieków, nie były to –
broń Panie Boże – relacje zdawkowe, ale barwne, intrygujące opowieści. Mistrz Wincenty Kadłubek (1150–1223)
– nazywany ojcem kultury polskiej – zapisał, że siostra
Juliusza Cezara imieniem Julia poślubiła słowiańskiego
władcę Leszka III. Owa Julia – żyjąca wedle słów kronikarza w czasach kiedy Chrystus narodził się z Dziewicy – założyć miała dwa miasta, jedno z nich od własnego
imienia nazwała Julin, które niebawem poczęto nazywać
Lublin! I to nie koniec sensacji! Królowa na miejsce swego zamieszkania wybrała założony prze siebie gród, tu powiła syna Pompilusza zwanego również Popielem. Ten
poślubił ruską księżniczkę, która obdarzyła go synem,
tego nazwano Popielem II. Jego wybranką była niemiecka księżniczka Hermenegilda, osoba – wedle Kadłubka –
zła, przewrotna i podstępna. Za jej namową Popiel II przeniósł się w okolice Gopła, niebawem też – za namową
żony – zdecydował się na krok szalony i zgubny, w czasie uczty podał swym zaproszonym stryjom zatrute wino.
Nikt z gości nie przeżył, a z ciał zmarłych, których pogrzebania Popiel zabronił, wylęgły się tysiące myszy. Dalszy ciąg znamy z popularnej legendy, szalonemu władcy
przychodzi uciekać przed groźnymi gryzoniami, na nic
zda się schronienie w wysokiej wieży, mizerne gryzonie
unicestwiają satrapę zrodzonego w Lublinie.
Można westchnąć ubolewać, że niewielu daję wiarę
w historie zapisane przez mistrza Wincentego.
Zachwycał się Lublinem, jego historią, położeniem Józef Ignacy Kraszewski, choć z rocznego pobytu w mieście
nad Bystrzycą zachował nienajlepsze wspomnienia. Mitologizowali Lublin prozaicy XIX stulecia, przytaczamy
piękny opis pióra Klemensa Junoszy-Szaniawskiego, rodowitego lublinianina. Przez wiele lat miano za złe Żeromskiemu, że sarkał na trybunalski gród, lekceważył w młodzieńczych zapiskach, ironizował i szydził. Okazało się,
że w Dziennikach, odkrytych i opublikowanych ostatnimi laty, autor Popiołów pozostawił piękne i głębokie refleksje z pobytu na lubelskich ulicach.
Ale kpiarzy nie brakowało. Szydzili z Lublina poeci
i prozaicy. Przypominamy prześmiewcze strofy Wincentego Kamieńskiego, który kpi z lubelskiej biedy, bałaganu, rozgardiaszu! A i ludzi akceptujących ten nieporządek nie pochwalał. Wyszydzał Lublin Daniel Bratkowski,
także sam Bolesław Prus nie szczędził uszczypliwości.
Nie pobłażał Lublinowi na kartach swych książek Kostek-Biernacki, kontrowersyjny polityk sanacyjny, autor
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zapomnianego tomu Diabeł-szyderca. W latach siedemdziesiątych minionego wieku niemałą popularność zdobyła wydana w warszawskich „Iskrach” powieść Adama Fiali Jeden myśliwy, jeden tygrys. Adam Fiala, młody wówczas
prozaik o temperamencie satyryka, wystawił ironiczne
cenzurki lubelskim twórcom, prawnikom, naukowcom.
Rzecz najważniejsza: nie prezentujemy utworów inspirowanych Lublinem, choć i takich w naszym numerze nie
brakuje. Przypominamy znakomite reportaże Romualda
Karasia i Krzysztofa Stankiewicza, wspomnienia Czesława Michałowskiego i pamiętniki Stefana Przesmyckiego. Opowieść Stefana Przesmyckiego została zaczerpnięta z tomu wspomnień Ja, obywatel Lublina, który
ukazał się w serii „Najpiękniejsze książki na 700-lecie Lublina” i uhonorowany został „Literacką Nagrodą 700-lecia Miasta”. Autor znał wszystkie ulice Lublina, historie
wszystkich budynków, szkół, zakładów pracy. Potrafił
opowiadać o lubelskich artystach, przemysłowcach, rzemieślnikach, sklepikarzach, sportowcach, nauczycielach
i księżach. Wielka szkoda, że literaturze poświęcał tak niewiele czasu. Profesor Czesław Michałowski, autor pasjonującego dziennika Stan wojenny w Lublinie, posiada temperament komentatora politycznego. W swych relacjach
z pobytów w Ameryce, w Europie wschodniej nie stroni od dowcipnych uwag, refleksji, komentarzy. Potrafi pisać lekko, często z przymrużeniem oka, nawet o sprawach
trudnych, bolesnych i politycznie kłopotliwych. Przypominamy opowieść z pobytu profesora w socjalistycznej Litwie. Publikujemy piękne opowiadania polityczne autorstwa Józefa Franciszka Ferta i Stanisława Rogali. Pierwsze
poświęcone jest dniom klęski Solidarności, drugie wydarzeniom marca 1968 roku.
W bajkowo-filozoficzne klimaty przeniosą czytelnika
utwory Cezarego Listowskiego, Piotra Kobielskiego-Graumana i humoreska Henryka Radeja. W konkretnej rzeczywistości lat 60. i 70. minionego wieku osadzone są opowiadania Andrzeja Łuczeńczyka przedwcześnie zmarłego,
wybitnego prozaika.
Niewątpliwie zainteresuje czytelnika subtelna nowela
Bernarda Nowaka czy też obszerny fragment brawurowej
powieści Mój mąż frajer Wojciecha Pestki, pisarza szeroko znanego w Europie, ostatnio autora scenariuszy głośnych filmów.
Przypominamy fragmenty powieści Dzierżak Józefa
Zięby, która przed laty była wielkim wydarzeniem literackim, urocze etiudy lubelskie Zbigniewa Strzałkowskiego oraz błyskotliwy esej ks. prof. Edwarda Walewandera
o świętym Antonim, patronie Lublina.
Numer otwiera utwór Sebastiana Fabiana Klonowica,
burmistrza Lublina, poety nieszczędzącego naszemu miastu słów zachwytu.
I do spotkania za dwa miesiące – redaktor
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Klemens Junosza

Lu
blin
Alojzy Misierowicz, litografia wg rys. z natury
N. Ordy, Dziedziniec zamku lubelskiego, 1883

Na siedmiu pagórkach malowniczych rozrzucony
wygląda nasz gród macierzysty niby Rzym, a dzieciaki
twierdzą, że ma nawet Kapitol swój i skałę Tarpejską…
pierwszy na balkonie Trynitarskiej wieży – druga niedaleko na górze za Dominikanami. Ileż razy staczaliśmy
się z niej, zepchnięci rękami rozbawionych chłopców
swawolników…
Ileż to lat temu… babciami już zostały piękne panny
ówczesne.
Za Bramą Grodzka było niegdyś Ghetto, jak w Rzymie
– teraz jest ono niby City londyńskie, fijołki nie kwitną
obok handlu – tym gorzej dla fijołków. Za bramą Krakowską, przed dawnym Trybunałem pełno ludzi odzianych w długie szaty, zadumanych, chwilami poważnych,
chwilami gestykulujących z ożywieniem niezmiernym.
To wędrująca akademia prawna i talmudyczna. Jak ongi
w Pumpadycie, albo w Suraz, albo przed gmachem, wielkiego Synhedronu w Jerozolimie, odbywają się na świeżym powietrzu takie dyskusje poważne, taka gimnastyka
umysłu, że niczym wobec nich Sorbona…
Z drugiej strony Bramy Krakowskiej w bliskości magistratu, lewej stronie Krakowskiego jest Giełda… wędrująca również jak akademia prawnicza, ale giełda… nie taka
wpływowa jak w Berlinie, nie taka śpiąca jak w warszawie,
ale na Lublin akurat. Tu na szalach rozwagi finansowej
oceniany jest przemysłowiec, rolnik, rzemieślnik, a nawet i taki biedak co nie mając fabryki, ani roli, ani warsztatu, pragnie jednak żyć i prowadzić operacje finansowe
w granicach tak szczupłych, jak jego dochody. Ta giełda
stoi na swoim stanowisku wytrwale, wydepcze ona dziury

w asfalcie, w piaskowcu, w grancie – i gdyby nie naprawiano chodników co roku, zagłębiałoby się w ziemię coraz niżej… aż do antypodów.
Dalszy ciąg Krakowskiego Przedmieścia aż do Ogrodu
Miejskiego, to coś w rodzaju bulwarów… paryskich, trochę w gorszym gatunku… ale tak. Tam odbywa się nieustająca wystawa inteligencji i piękności. Obok gentelmanów w żółtych butach i lśniących kapeluszach, przesuwają
się piękne panie i panny w strojach pierwszej mody, z trenami długimi jak nieszczęście, z parasolkami o rączkach
długich niby pastorały, w kapeluszach z tiulu, słomy,
kwiatów, wstążek i niesłychanej fantazji.
Ogród miejski to… Olimp w którym zasiadają różne
bóstwa… od rana się zaludnia. Nie płynie tam ambrozja,
ani nektar, bo i Olimp musi się stosować do ducha czasu
– więc też urocze Venus piją „Szczawnice”, Diany „Ems”,
Minerwy (i takich tu nie brak) maczają usta w „Salzbrunach”. Junony serwatką się wzmacniają… a wśród nich
i wśród innych bożków i bohaterów uwija się jeden, drugi i dziesiąty Merkury. Ten jeszcze za olimpijskich czasów
był delikatny, miewał felery w wątrobie, więc pije „Karsbald” na potęgę, żeby delikatne zdrowie odzyskać i lekkości potrzebnej do handlu nabrać.
Lublin od dawna słynie z pięknych panien, a ma ich
tyle że i na eksport wystarcza. Częstokroć urocze Sabinki lubelskie bywają porywane i wywożone daleko. Podobno dla ułatwienia tych porwań, odbywających się zresztą najlegalniej, według prawa cywilnego i kanonicznego,
założony został Nałęczów. Leczą tam podobno na nerwy i inne niedomagania ludzkie, ale to tylko dodatkowo
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Napoleon Orda, Firlejowszczyzna pod Lublinem, 1880

– głównie i najskuteczniej kurują w tym zakładzie kawalerstwo. Przyjechałeś cierpiący, stęskniony, spragniony rozkoszy własnego domowego ogniska, wziąłeś kilkanaście kąpieli, odbyłeś pięć wycieczek i aniś się spostrzegł,
że masz już na palcu zaręczynowy pierścionek…
Sugestia, parowa sugestia, jak twierdzi pewna dama,
która w Nałęczowie zgubiła Newralgię, Pelagię i Idalię,
a zyskała dwóch zięciów…
Czy Nałęczów miałby taką sławę i takie właściwości,
gdyby nie Lublin? Nigdy!
Lublin od strony Katedry w dół ku rzece i ku kolei jest
pełen poetyckiego wdzięku… Rzuciwszy okiem na lewo
z chodnika, koło zabudowań Towarzystwa Dobroczynności, widzimy prześliczną dolinę, malownicze wioski, fabryki, łąki, srebrną wstęgę Bystrzycy, Lago Magiore, to nie
jest Lago Magiore, ale coś w tym rodzaju: sadzawkę pana
Wędrowskiego – a jeżeli puścimy się dalej przez Ponte dei
Sospiri (dzierżawca rogatkowego przy nim wzdycha), jeżeli spojrzymy na tak zwane Piaski, i dodajmy, jeżeli to
wiosna i Bystrzyca szeroko wylała, to może nam się zdawać, że jesteśmy na lagunach Wenecji… Domy i woda,
woda i domy… Na upartego można znaleźć i plac Św.
Marka (targ się na nim odbywa) i pałac Dożów. Nie zaręczyłbym, że który obywatel tej dzielnicy nie nazywa
się Jankiel Doża. Dalej, dalej droga pomiędzy składami, fabrykami, kamienicami zwróconymi do drogi frontem, bokiem, tyłem, przyjeżdżamy na dworzec centralny
drogi nadwiślańskiej. Naturalnie, ze centralny, bo jedyny. Z tego punktu za pomocą dwóch potężnych nici żelaznych Lublin łączy się z Europą, z całym światem. Tą

drogą sprowadza sobie żółte buty, modne kapelusze, węgle kamienne i książki, tą drogą wywozi się piękne panny z miasta, zboże z okolicy, piwo i mąkę, i izraelitów za
geszeftami.
Równo ze słońcem budzi się ładne miasteczko, dzwoni zegar na krakowskiej Bramie, dzwonią dzwony kilkunastu świątyń, świszczą lokomotywy pociągów, turkoczą
wozy chłopskie przez wszystkie rogatki na targ spieszące, ruszają się dorożki na mieście, inteligencja małoletnia
śpieszy do szkół, pełnoletnia do biur, kantorów, sklepów,
w ogóle do obowiązkowych swych zatrudnień, wędrująca akademia pod trybunał, czarna giełda na Krakowskie,
zaczyna się ruch, wrzawa, szwargot.
Ku wieczorowi wszystko ucicha, chłopi wracają do domów, giełda znika za bramą Grodzką, zaczyna się chwila
spaceru, wypoczynku, nieustająca wystawa w całej pełni
, nieustające bilardy w ruchu.
Z uderzeniem godziny dziesiątej, jedenastej, chrapliwy
odgłos trąby wzywa do spoczynku. Posłuszny temu wezwaniu Lublin spać się kładzie, a ponad strzelające w niebo wieżyce wypływa księżyc i we wszystkie okna i okienka, salony i w poddasza wlewa bladawe światło i obdarza
nim wszystkich bez różnicy: złych, dobrych, bogatych,
ubogich, posesjonatów i stróżów.
Lublin zasypia – i piękny w blaskach słonecznych, przy
księżycowym świetle jeszcze piękniejszym się wydaje

Szkic „Lublin” opublikowany został po raz pierwszy –
i jedyny – w Kalendarzu Lubelskim z roku 1893.
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Józef Czechowicz
Były czary i dziwy. Minęły, zrobiło się codziennie, powszed –
nio. Tylko ten księżyc...
Chyba czas już na ciebie. Trzeba zejść ulicą Zamkową w
mrok zaułków, potem wynurzyć się z ciemności na ulicy
Szerokiej,która naprawdę jest szeroka. A stąd, przez
uśpione przedmieście nogi same poniosą cię, nocny
wędrowcze, w daleki świat. Porzucisz mury dobrze ci
znane z czasów, gdyś biegał tu za drewnianym kó –
łeczkiem, z czasów, gdy zachwyconymi oczyma patrzyłeś
na tłumne procesje Bożego Ciała, gdyż każda noc wigi –
lijna była bardziej srebrna niż w bajkach.
A teraz?
Ludzi tamtych już nie ma, ni czasu tamtego. Ale,
wędrowcze, cień towarzyszy ci jak zawsze i noc jest
ulana ze srebra poświaty. Opuśćże to miasto z po –
godą w sercu, tak, jak je witałeś.
-----------------------------Chorągiewka na dachu śpiewa,
bladej gwiazdy wypełza pająk.
Latarnie w czarnych drzewach,
kołyszących się, mrugają.
Ciepła woń płynie z piekarń,
a cisza z zamkniętych bram.
Gdyby pies na dalekim przedmieściu nie szczekał,
byłbyś – jak nigdy – sam.
Sam, może jeszcze z rzeczułką,
której nie słychać,
choć w taką jasną noc z lazuru
i ona – niebios kochanka –
od zmierzchu aż do ranka
na pewno wzdycha
wśród murów...
-----------------------------Dobranoc miasto stare, dobranoc. Drogi białe
wychodzą stąd na północ, zwężają się w ścieżyny, ście –
żyny rozlewają się w drobne strużki steczek. Wędrowiec
jest już tylko ciemnym punkcikiem na jednej z nich.
Zniknął za wzgórzem.
Dobranoc, miasto.
Dobranoc.
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Józef Łobodowski
Lublin 1934

I
Nad miastem wstaje zmierzch. Zachód we krwi się utopił.
Pod stopami rozbitych pomników gruz.
Kamienice znane na pamięć. Niebo, pod którymś rósł –
Wierzby zgarbione nad drogą jak smutne piety.
Wieczór kroplami gwiazd w otwarte oczy bryznął –
Cierpkie pieniactwo poety!
II
Nad sennym Lublinem noc. Chmury brunatne.
Ptaki potworne wieją ze świstem żelaznych piór.
Ognie migocą w oknach. Śpiewa samotny chór.
Słowa słyszane po stokroć serce zduszone uwodzą.
Ach, serca! Dzwony alarmu na zapomnianych poddaszach.
Kroki, których stąpanie na zawsze w pamięci zatnę.
Cienie skłębione biegną. Każdy za sobą zaprasza.
Kogo pilnujesz, człowieku? Kto jest twój wróg?
Czyje drapieżne ręce grożą orężem?
Zwycięzcą będę w tej walce, choć własnych słów nie zwyciężę.
Przejdę przez wszystkie granice, każdy zdobędę próg, –
Wywyższę serce człowieka nad rozkład straconych ciał –
Wydziedziczony władca
Tej jednej jedynej przełęczy,
Którąś przekroczyć się bał.
Nad wrzawę słów i pułków tupotem głuchym
szeroka i krwawa łuna wyrasta, –
twój granatowy płaszcz unoszą wichru podmuchy,
samotny przyjacielu mieszczańskiej ciszy –
złamały się linie domów,
kamienna rewolta miasta
której znużony nie słyszysz.
Świerków czubate gromady jak pęki dzid,
rozwiewa świeży wiatr
popiół żałobnych elegii
spójrz nad nimi zwichrzony świt –
morze bijące o brzegi.
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Zbigniew
Włodzimierski

Żeromski wciąż pisze o...
Lublinie!
Żeromski wciąż pisze!
Takie zapowiedzi prasowe kilkakrotnie przykuwały uwagę literaturoznawców i czytelników. Pojawiały się
po odkryciu kolejnych fragmentów Dzienników Żeromskiego uważanych za zaginione bądź nieistniejące! W roku
1993 – po publikacji w ,,Głosie Ziemi Puławskiej” można było wznieść okrzyk – Żeromski wciąż pisze o... Lublinie. Zawołanie wpisujemy do księgi przysłów lubelskich.
Panowało, czy też nadal panuje, przekonanie, iż Stefan
Żeromski nie darzył Lublina sympatią. Stąd ten, wielokrotnie i w różnym czasie przytaczany w lubelskiej prasie, oparty jest na jednym błahym zdaniu z młodzieńczego tomu
Dzienników. Brzmi ono: „Cóż mnie obchodzi np. Lublin”.
Refleksja pochodzi roku 1887, pisarz liczył sobie wtedy 23 lata, klepał biedę, zarabiał wszak jedynie guwernerką w Ciechanowskiem. Z pasją spisywał młodzieńcze
refleksje i komentarze, a czas wolny wypełniała mu lektura. Przerzucał stosy książek, miał także w rękach Monografię Lublina Władysława Kornela Zielińskiego. Można
przypuszczać, iż dziełko nie wzbudziło zainteresowania
młodego pisarza, prawdopodobnie odrzucił Monografię znudzony i zniechęcony, gdyż nie powstrzymał się od
skreślenia owego lekceważącego sądu.
Dziś można stwierdzić, że los zakpił z lublinian. Kryli
się ze swym żalem do Żeromskiego, dusili wstyd, a niepotrzebnie. Entuzjazm, podziw, ba, zachwyt Lublinem przebija z kart Dzienników. Trzeba jednak zaznaczyć wyraźnie,
iż z Dzienników do tej pory nieznanych i niepublikowanych. Żeromski pisał Dzienniki od osiemnastego do dwudziestego siódmego roku życia. Te młodzieńcze zapiski
to dokument osobistego rozwoju pisarza. Nadal stanowią
lekturę pasjonującą, poetyckość odczuwania i malarskość
widzenia splatają się w nich z realistycznym opisem. Dzieło nie jest wolne od intymnych refleksji i przynosi również – należące do najpiękniejszych w literaturze polskiej
– opisy scen miłosnych. Żeromski zastrzegł w swym testamencie, aby ten intymny pamiętnik literacki nie został
ogłoszony drukiem przed upływem 50 lat od jego śmierci.
Od śmierci pisarza minęło lat czternaście, kiedy wybuchła wojna, rękopisy Żeromskiego znalazły się wśród zbiorów Biblioteki Narodowej zrabowanych przez hitlerowców.

Trafiły na teren Rzeszy, po wojnie odkryto je w ZSRR, ale
zostały zwrócono Polsce przez Komisję Rewindykacyjną
Radziecką w latach 1948 i 1956. Opublikowane zostały nakładem „Czytelnika” już w latach 1953–56. Nie była to jednak edycja kompletna. Całość Dzienników składa się z dwudziestu dwu rękopiśmiennych zeszytów. Niestety, zaginęło
pięć zeszytów, jeden odnaleziono w roku 1973, zaś w roku
1992 Biblioteka Narodowa w Warszawie nabyła od Moniki
Żeromskiej kolejny pakiet rękopisów i listów Żeromskiego.
Okazało się, że znajduje się w nich nieznany zeszyt Dzienników obejmujący okres od 8 IV do 23 V 1891 roku. Tenże zeszyt uważano mylnie za notatnik pisarza, dlatego nie
budził specjalnego zainteresowania historyków literatury.
Żeromski od września 1890 roku przebywał w Nałęczowie.
Pobyt i pracę w tej uroczej miejscowości, z którą miał się
związać na kilka lat życia, urozmaicały mu wędrówki po
okolicy, a także wypady do Lublina. Opis takiej ekspedycji
przynosi fragment nieznanego Dziennika. Wydruki Dzienników udostępniła Biblioteka Narodowa redakcji „Głosu
Ziemi Puławskiej”, dwutygodnika utworzonego i kierowanego przez cenionego reportera Romualda Karasia. Dzienniki ukazywały się w numerach 6,7/1999 i 1–4/2000.
18 V (poniedziałek)
Wczoraj wybrałem się na wycieczkę do Lublina.
Wyjechaliśmy z panem T. Rano końmi. Jechaliśmy na Sadurki, Miłocin, Tomaszowice, Uniszowice, Wolę Sławińską, Sławinek (zakład leczniczy). Okolica bujna, uprawna,
ta ziemia dobra jak chleb razowy. Po drodze spotykaliśmy
fermy Niemców-kolonistów, sprowadzonych przez obywatela, który osadnikom tym majątek swój rozlokował.
Stają tu i ówdzie w szczerym polu – obdarte, bez drzew,
z krzywymi płotami, z nędznym bydłem, pasącym się
w rowach obok drogi. Naprzeciwko, na wzgórzu, ciągnie
się ogromna, zwarta wieś, gdzie chaty toną w kwitnących
drzewach sadów i topól przydrożnych.
Chyba nawet kosmopolici nie mogą uczuwać sympatii dla tych przybyszów: już samo rozdzielenie się kolonistów naszych wskazuje, że tam gromada, jaka ona tam jest,
ale jest, – a tu jednostki, pracowite prawda, ale niezdolne
zjednoczyć się z tubylcami na żadnym punkcie.
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Włościanie z okolic Lublina
budzący zachwyt Stefana Żeromskiego

Wieże Lublina z góry za Sławinkiem widziane przypominały mi Kraków. Mnie bynajmniej nie gniewają wieże kościołów. Co to za śliczne miasto – Lublin! Stare takie, że biegasz za Bramą krakowską z uliczki w uliczkę, przypatrujesz
się odwiecznym domom, bramom, wieżom – a jednocześnie, z prowincjonalnych najbardziej europejskie. Krakowskie przedmieście, ulica Zamojska i inne są ulicami dużego miasta. Chodziłem z zapałem pomimo zimna i deszczu
z ulicy w ulicę, zapuszczałem się w krzywe uliczki, zapadłe zaułki, gdzie prowadzi nędzny swój handel biedne żydostwo. Mamią mnie i porywają tajemnice odwiecznych
murów. Niektóre uliczki w Lublinie są bardziej odwieczne
niż krakowskie. Nikt tu ich nie napada i nie rujnuje, tych
gniazd ludzi ubogich: stoją wieki jak trumny. Gdyby mnie
los zmusił kiedy do mieszkania w mieście – pragnąłbym,
aby był to przynajmniej Lublin. Jest to jednocześnie miasto
małe (przyjezdny zwraca tam uwagę pięknych lublinianek),
a jest sześć razy ruchliwsze niż Kielce lub Radom. Jeżeli cię
niespodziewanie zasmuci widok wspaniałej cerkwi, to koi
smutek posąg Unii. Dziwna rzecz taki posąg, z takim napisem... w „Lublinie”. Co prawda stoi ten nieśmiertelny posąg między pałacem gubernatora i cerkwią, lecz patrzy stąd,
z tego skweru największy bez wątpienia nasz czyn dziejowy
i bądź co bądź czyn, który na wieki zostanie w historii świata, jako jeden z olbrzymich kroków sprawiedliwej i najwyżej
postępowej cywilizacji. „Równy z równemi, wolny z wolnemi” – to słowa, prawda, ale ja, gdybym czytał napisy i oglądał Litwę i Koronę przysiągłem sobie wiarę, że przyszłość
w te słowa wleje i treść inną. Będą równi z równymi i wolni
z wolnymi, i ta Litwa i ta Korona będą siostrami na wieki.
Biją nas, mordują, karzą, nękają, wgryzają się w nasze umysły i zakażają nasze serca, a „taki” nie zjedzą w kaszy. W Lublinie jest Polska bardziej czujna, niż w takich Kielcach,
ludzie tu czerwoni, nieraz aż brunatni. Taka adwokatura,
doktorostwo – to ludzie, Polacy. Mają swoje błędy, swe konserwatyzmy, a „taki” się domacasz w pierwszym lepszym

żyły zawsze chorej, co jej palcami nie tykać, bo łzy z oczu
płyną, a wargi miamlą wyrazy urwane. Pokochałem Lublin.
Stąd tylu wyszło ludzi – Prus, Świętochowski, Ochorowicz,
Popławski, Brzeziński – nasz „Lublin” studencki zawsze był
najczerwieńszy, zresztą dość wejrzeć w miasto, aby pojąć, że
cię tu nie będzie dusić taka astma, jak w Siedlcach. Lublin
i Siedlce! – co za przepaść...
Tu i ówdzie na ulicach spotykałem chłopów w łapciach
i czterokantowych czapeczkach z niebieskimi chwastami. I zaraz zaczyna cię prawie fizycznie coś boleć. Te twarze czarne, zwiędłe, ściągłe, mowa śpiewna, oczy posępne
przypominają mi wszystko... Obok zaraz idzie chłop wielki, o twarzy otwartej, butnej, prawie szlachcic, oczy harde,
sukmana brunatna, wyszyta przy kieszeniach czerwono,
strojna jak delija magnacka. Tego nie ukąsisz „diejatielu”, a ukąsisz, to cię w łeb strzeli. O wiorstę poza miastem
mieszka, a sukmany nie rzuci, – chodzi se po Lublinie jak
krakowiak po Krakowie, – co jemu. A my tę ziemię krwią
polali serdeczną, a my jej bronili wieki, a tych co jej bronili już nie ma, – teraz na chłopów czas. I obronią, – choć
podłe psy szczekają, że to nieprawda... Hej chłopy, chłopy!
Kilka miesięcy temu projektowaliśmy z Wackiem
wspólną, we dwu, cichaczem „patriotyczno-społeczną”
wycieczkę do Lublina. Miał przyjechać do mnie, mieliśmy na piechotę pójść między chłopy na Lublin... Dziś on
może w Szwajcarii, może w Krakowie w więzieniu, a może
w Cytadeli do Sybiru się gotuje...
Wracałem z Lublina nad wieczorem i o nim właśnie
myślałem, siedząc w wagonie. Miasto półkolem zatoczone nad Bystrzycą i nad jej pięknymi równinami piętrzyło
się starymi wieżami. Najwyższa, gdy pociąg wbiegł w las
jeszcze się ukazała, jak ręka wskazująca niebo – i głos zamknięty w sercu mówił:
„Sto razy wrogów zgnieciona potęgą – Skończy
zwycięstwem”.
Stefan Żeromski, Dzienniki, 8 IV–23 V 1891
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Ks. Edward
Walewander

Święty Antoni – niezwykły
patron Lublina
Święty Antoni był z pochodzenia Portugalczykiem
Urodził się w 1195 r. w Lizbonie. Jego droga życiowa była
bardzo burzliwa. Łączony jest przede wszystkim z Padwą,
miastem we Włoszech, gdzie spędził końcowe lata życia
i zmarł 13 czerwca 1231 r.
Niektórzy kaznodzieje mówią nieraz półżartem, że Antoni Padewski to najbardziej polski święty, bo... jego nazwisko kończy się na – ski.
Należy On do najbardziej znanych świętych Kościoła
katolickiego. W ikonografii przedstawiany jest najczęściej
z Dzieciątkiem Jezus na ręce. Może w tym leży tajemnica
jego niezwykłej popularności? Każdy chce przecież być jak
najbliżej Zbawiciela. Dlatego czcimy świętego, który niesie nam małego Jezusa.
Nie sposób opisać wszystkich przejawów niezwykłej
popularności św. Antoniego. Jest patronem narzeczonych
i małżeństw. Modlą się do Niego kobiety o szczęśliwe rozwiązanie, a także cierpiące z powodu niepłodności. Istnieje mnóstwo instytucji, bractw działających pod imieniem
tego świętego i innych dowodów jego kultu. Poczynając
od XVII stulecia, kiedy w wielu krajach Europy z powodu
wojny trzydziestoletniej panowały choroby i głód, czci św.
Antoniego poświęcano szczególnie wtorki, bo we wtorek
został pochowany. Od drugiej połowy XIX w. powszechnie znane jest charytatywne dzieło pod nazwą Chleb św.
Antoniego, które udziela pomocy żywnościowej biednym.
Święty Antoni był bardzo dobrze wykształconym zakonnikiem, franciszkaninem. Zaraz po śmierci nazwano Go Doktorem Ewangelicznym. Bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej papież Pius XII ogłosił go
Doktorem Kościoła. Jako kaznodzieja gromadził wokół siebie tysiące słuchaczy, swoim słowem przekonując
ich do pokuty i poprawy życia. Czynnie wkraczał w sferę spraw społeczno-politycznych regionu, w którym żył.
Konsekwentnie i skutecznie zwalczał niesprawiedliwość,
zwłaszcza lichwę, czyli pobieranie wygórowanych odsetek
od pożyczonych pieniędzy. Problem ten jest do dziś aktualny! Domagał się też, by nie karać więzieniem niewypłacalnych dłużników i nie wyzyskiwać biednych. Starał się
ulżyć losowi ofiar ówczesnych walk zbrojnych i konfliktów

Święty Antoni na Bramie Krakowskiej…

społecznych. Wybrał się nawet do władcy Werony, by
skłonić go do zaprzestania bratobójczych walk.
Zapamiętajmy: święty z Padwy mieszał się do polityki!
Państwo nie może istnieć bez polityki. Św. Antoni nie dał
się zepchnąć na margines życia społecznego. Wiara nie
była dla niego sprawą prywatną. Może i dlatego jest czczony na całym katolickim świecie, nie tylko w Europie, ale
i w Ameryce, zwłaszcza Południowej, gdzie kwestia społeczna jest dzisiaj szczególnie paląca.
Potrafił zaskakiwać ludzi. Często lubił przebywać na
swoim ulubionym drzewie, z którego nauczał. W Padwie do dziś określenie il santo oznacza po prostu św. Antoniego. Bazylikę Jego imienia co roku odwiedzają tysiące pielgrzymów, także Polacy. Jest bardzo bliski naszemu
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polskiemu sercu. W padewskiej bazylice przechowywane
są liczne pamiątki polskie.
W Lublinie św. Antoni Padewski odbiera cześć od dawna. W pierwszej połowie XIX w., po upadku Powstania
Listopadowego, w ciężkim okresie panowania Rosjan na
naszym terenie, kiedy obce władze likwidowały autonomię Królestwa Polskiego i brutalnie zwalczały polskość,
na Bramie Krakowskiej od strony Starego Miasta zawieszono obraz świętego. Miał on przypominać Polakom,
by nie zagubili wiary i polskości. Wszyscy, którzy opuszczali miasto i wybierali się w drogę, w nieznane, otrzymywali mandat św. Antoniego: nie gubić wiary i tradycji
narodowej. Wezwanie to jest ważne także dla nas, ludzi
współczesnych, żyjących w podobnej jak wtedy sytuacji
społeczno-politycznej!
W kościele p.w. Nawrócenia św. Pawła Apostoła istniejącym w Lublinie od drugiej połowy XV w., bardzo
szybko powstało bractwo tego świętego, a z czasem jego
sanktuarium. Kult św. Antoniego przypomina lublinianom przez wieki, że zadaniem katolików jest też służba
potrzebującym.
Kościół św. Pawła ma swój niepowtarzalny urok. Duży,
wysoki, okazały, jak rzymskie bazyliki i bogaty w ornamentykę, stoi na zboczu południowej skarpy starego Lublina. Pięknie ubogaca panoramę miasta od tej strony.
Ta wspaniała świątynia była opisywana niejednokrotnie
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w literaturze pamiętnikarskiej. Narzeczeni – także z innych parafii – wybierają ją chętnie na miejsce ślubów. Panuje opinia, że zawarte tu związki małżeńskie są trwałe.
Uobecniła się bardzo w świadomości lublinian.
Trzeba przypomnieć jeszcze niezwykły, a mało znany
fakt z okresu okupacji niemieckiej. Otóż od połowy kwietnia do końca maja 1942 r. kościół ten stał się dosłownie
domem dla ludności wyrzuconej przez Niemców z dzielnic Majdanek i Tatary, gdzie najeźdźcy budowali wówczas
obóz koncentracyjny.
„W ciągu trzech dni kościół został założony całkowicie
tymi biednymi ludźmi i ich chudobą – zanotował kronikarz. – Każdy zajął jakiś kącik, niektórzy na środku kościoła założyli obozowiska. Łóżko, trochę starych sprzętów, i to
wszystko. Wtłoczono 32 rodziny do całego kościoła. [...].
Wyrzucono ich z własnych mieszkań na przedmieściach, bo
tam zajęto cały rejon na nowo powstający obóz koncentracyjny z przyległym terenem bezpieczeństwa”1.
Gdy świątynia zajęta była przez wysiedleńców wszystkie czynności duszpasterskie sprawowano w kościele pobrygidkowskim. Jedną tylko mszę św. sprawowano o godz.
7.00 w zakrystii u bernardynów.
Przypominamy sobie postać św. Antoniego, naszego
umiłowanego i czczonego przez nas patrona. Nie można
było też nie nawiązać do naszych dziejów, zwłaszcza lokalnych. Święci nie są odizolowani od nas ani za życia, ani
po śmierci. Stają się częścią naszej duchowej wspólnoty.
Święty Antoni to jeden z patronów Lublina. Kochał
Boga nade wszystko. Żył w trudnych czasach średniowiecza. Wiedział, że tylko Bóg może wprowadzić w rzeczywistość ludzką ład i porządek.
W zakończeniu posłużę się umiłowanym słowem św.
Antoniego, zaczerpniętym z Drugiego Listu do Tymoteusza św. Pawła Apostoła, tekstem, który wielu chrześcijan zna na pamięć:
„Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na
Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę,
[w razie potrzeby] wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu
z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz. Przyjdzie bowiem
chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według
własnych pożądań – ponieważ ich uszy świerzbią – będą
sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania
prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. Ty zaś
czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie” (2 Tm 4, 1-5).
Słowa te są aktualnym zadaniem dla nas wszystkich.
Nakłada nam je jako zobowiązanie niezwykły patron Lublina św. Antoni Padewski.
T. Rusek, Kronika parafialna parafii p.w. Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Lublinie, w: E. Walewander, Działalność wychowawcza Kościoła lubelskiego 19391945, Lublin 2009, s. 183.
1
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Wincenty
Kamieński
około 1768-po1811

Przypadki lubelskie
Przypadki lubelskie
Pieśń pierwsza, w której opisanie miasta Lublina,
razem z jego przedmieściami i niektóremi w nim
znajdującemi się budowlami wspomnienia zgodnymi.
Homerze Boski, wiekami uczony,
Co zawsze będziesz wierszopisów wzorem!
Ty szczodrym darem nieba obdarzony
Umiałeś piększyć miluchnym kolorem
I zbrodnie nawet: a tak zachwycony
Cnoteś rumienił wielkości pozorem.
Nie chcę ci równać: bo to zamysł śmiały,
Aby słowika żaby przedrzeźniały.
Skromny Wirgili, którego szacuje
Potomność słodko doskonale dzieła!
Zdziwiony; w sobie tyla sił nie czuję,
By twoją wielkość myśl moja objęła.
I ten na lodzie pamiętnik buduje
Kogo być równym chęć płocha ujęła.
Słaby, nie zdołam za wysoko latać,
W pokorze nie śmiem z takimi się bratać.
Wolterze słodki! Nie śmiem się porywać
Tobie wyrównać. Niejeden się skarży,
Gdy chciał myśl słabą twym stylem pokrywać:
Iż mu ta maska nie była do twarzy.
Tyś umiał z głogu pełne róże zrywać,
Poklask by nawet dali tobie starzy.
Twój umysł bystry ujął tak świat cały,
Że w późnych wiekach wspomni cię zdumiały.
Miły rodaku, Biskupie szanowny!
Tyś Chodkiewicza wielkie dzieła wsławił,
Przez ciebie mądrze zwierząt orszak mowny,
Tyś nam w Podstolim wzór cnoty wystawił.
W mocy, słodyczy, zawsze będąc równy
Czyś cnotę wskrzeszał, czy zbrodnie poprawił,
Lecz tyś jest Polak, a to główna wada,
Gdy cię twój dowcip między mądrych wkłada.

Ciebie ja błagam! Naucz mnie łaskawie,
Gdzie to jest bóstwo? Które cię zajęło;
Gdyś mądrze śpiewał o mnichowskiej wrzawie,
Które w twój umysł wieszczym duchem tchnęło
Myszy, gdyś sławił w wojennej kurzawie.
Bo me podobno aby było dzieło,
Chciałbym: z tą jednak należną odmianą,
By twoje zawsze za lepsze uznano.
Gdy wznoszę prośby. Aż ci dobrotliwa
Muza powierzchnie w strój marsa przybrana
Z twarzą wesoło igrając przybywa,
Trzymawszy w ręku stłuczonego dzbana
Ucho, a w drugiej zwój jakiś ukrywa,
Na którym napis „Przecie już wyśmiana
Nauka, co to strzelając z baroco
W miejscu przekonań, wysadzała oko”.
Z uśmiechem rzeknie: „Śpiewać możesz śmiało,
Kiedy chcesz trafy w Lublinie zdarzone,
Jak głupstwo w miejscach rozumu siadało,
A cnoty nie raz bywały wzgardzone.
Tylko bez względu, tak pisz, jak się działo,
Choćby się jury za to rozdrażnione,
Żeś tak rzetelny, na ciebie gniewały,
Ty wady ganisz, nie zaś zbiór ich cały”.
„Śpiewaj. A ja cię sprowadzę na drogę,
Dodam koloru pędzlowi śmiałemu;
Wyszydzić błędy chętnie dopomogę.
Tylko nie tyle, jak mogłam miłemu
Synowi, który Gryzomiera trwogę
Opiewał. Oraz jak przewielebnemu
Przykro się było porwać rano z puchu,
Jak mnich od mnicha wziął trepkiem po uchu”.
Tak ośmielony przypadki opiewam,
Wielkie i małe, jakie się trafiły.
Niejeden może rzeknie: „Śpiąc, poziewam
Gdyż nadto twoje mnie baśnie znudziły”.
Przyznam się, iż ja tego się spodziewam,
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Przy nim miasteczko tuż Kalinowszczyzna
Dziedziczne. A w nim zwan rynek słomiany,
Gdzie kmiotki kupczą, niewielka drożyzna,
Za grosz dostanie garnek lub dwa dzbany.
Tam doskonała w budowlach starzyzna,
Niejeden antyk widać zaniedbany.
Potem wygodna karczma Poletyły
Skąd widok dosyć na pole jest miły.

Bo wszystkich bawić jest nad ludzkie siły,
Lecz jak historyk porywam się śmiało,
Dość by me pióro prawdą zajaśniało.
Najprzód bojąc się, aby nie zarzucił
Kto z czytelników: „Nie wiem, gdzie zdarzenia
Przytrafiły się, któreś ty mnie nucił?
A wszystkie dzieje robią objaśnienia
Miejsc, w których kto się pogodził lub skłócił”.
Muszę opisać, choćby do znudzenia.
Miasteczko Lublin, z jego przedmieściami,
Ratuszem, szkołami, rynkiem, kościołami.
Zaczynam. Ale darujcie przodkowie,
Wstydzę się za was szanowni rodacy.
Miasto to Lublin, od czego się zowie?
Nie wiecie zjaśnić? Byliście prostacy.
Baba gruntownej rzeczy biorąc powie:
Iż mu to imię nadali rybacy.
Bo rzekli szczupak, lub lin gdy się schwyci,
Jak nazwiem miasto: aż to lin w sieci
Lublin obfity w budowle dość dawne,
o których ludzie dziwactwa bajali.
To zgodnie z prawdą, to dosyć zabawne,
Jak tu Polacy Jadźwingów bijali,
Jakie bywały diabłów zjazdy sławne,
Kiedy wyroki dla sierot pisali,
Jak kościół jeden ze snu postawiony,
Jak było miasto, gdzie teraz zagony.
Ma za przedmieście, wziąwszy od północy,
Zwaliska gruzów z domów obalonych.
Za czasów, kiedy szkodził nam Rakoczy:
Pomiędzy nimi kilka bud rzuconych.
Pałac starosty, zabytki przemocy,
Gdzie się obijał jęk mieszczan gnębionych.
Most nowy. Żydów przy drodze dom stary,
Co wszystko razem zowie się Tatary.

Drugie przedmieście nazywa się Czwartek,
Rzekłby ktoś: iż ma pałace, ogrody,
Liczy choć tysiąc numerowych kartek,
Kilka oberży pięknych dla wygody.
Wcale nie; mieszka tam Maciek i Bartek,
Browarów jest trzy, winnica i smrody.
Przy nim Lemszczyzna, szlachecka wioseczka,
Skąd kmieć na piwo raz w raz do miasteczka.
Biorąc z południa, jest miasto Wieniawa,
Skład dawny wina, teraz zaś gorzałki;
Przedtem tam między pany była wrzawa,
Teraz czasami są w robocie pałki,
Które spokoją przestrzegacze prawa,
Szybko do turmy pochowawszy śmiałki.
Domem ozdobna podwojewodziego,
Co ma swe piwko, nie żąda cudzego.
Od wschodu niby miasto zwane Piaski,
Domów piętnaście, w środku stoi szkółka,
W domach ubóstwo, w szkółce Żydów wrzaski,
Nędzy z przesądem nieprzerwana spółka.
Obok jest wioska Gaiki i Laski,
W nim zaś moc trunku, co go robi pszczółka.
Tyle jest przedmieść, zapomniałem Rury
I to przedmieście sielańskiej struktury.
Nim zacznę pisać, jakie miasto sławne,
W którym rok jeden obywatel świeci,
Słuszność wybiegi unizają prawne.
Napomknę pierwej: że Izraelici
Mają też miasto i ludne, i dawne,
Choć szpetne, brudne, lecz się grodem szczyci,
Grodem, gdzie murów straszne obaliny,
Gdzie drogie pustki z nierządu przyczyny.
Już też o mieście; bo przedmieść nie stało,
Jest jeszcze jedne, Krakowskie się zowie.
Prawda. I Korzec. Lecz mnie się być zdało,
Aby nie zmniejszyć miasteczka w połowie,
Lepiej je zmienić w ulice. A śmiało
Można powiedzieć: iż kiedyś królowie
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Zjazd tu czynili, chcąc gnębić pogaństwo
Lub Polskę z Litwą łączyć w jedno państwo.
Wjazd zewsząd w miasto niby zakazany.
Przez bramy długie ciemno zasklepione,
Na których ujrzysz lub dom murowany,
Albo z zegarem wieże wyniesione;
Lub napis jaki w głazie wykowany.
Zdaje się jakby umyślnie czynione,
Warownie były nieodpuszczające,
Uciec intrygom, których tam tysiące.
Pośrodku miasta budowla wspaniała
Sprawiedliwości niby to świątnica;
Stoi. Gdzie przedtem mała chatka stała,
Gdy jeszcze przodków zbroja i przyłbica
Zdobiąc, do zwycięstw przez sławę wzywała.
Temu nierada ta skromna dziewica,
Nierada; gdyż ta wielu w sobie mieści,
Co chcą gwałt zrobić, choć ją każden pieści.
Rynek tak mały, iżby żółwiom mety
W nim znaczyć, lub też jakiego nieuka
Konia rajszulić. A gdy trzy karety
Miną się z sobą, to ta wielka sztuka
Działa: że pójdą w zawody stangrety.
Mówiąc: niech lepszych kto od nas poszuka.
Przebiec go można wśród deszczu rzęsnego.
Nie mając nigdzie płaszcza zmoczonego.
Wokoło rynku stoją kamienice,
Jedne czerwone, w drugich kolor szary,
We wszystkim mają od siebie różnicę.
Walą się inne mając kamień stary.
Podobnych pełne są wszystkie ulice.
W tych sklepy, a w nich kosztowne towary.
Wszystkie opisać byłoby za wiele,
O jednej wspomnę w tym tu moim dziele.
Gdzie do dwóch ulic wchodzi się od rynku
Jest kamienica w rogu wystawiona.
Na niej herb kupca, a w dole budynku
Duża piwnica trunki napełniona,
Nad którą piękny sklep dla wina szyku
Z swego napisu bywa uwielbiona,
Bo pieniacz czyta, wjeżdżając: Spes alit,
A wyjeżdżając, przegrawszy: et fallit.
Jest też w Lublinie szkoła wydziałowa,
Klas kilka, uczniów w niej blisko tysiąca
Kształci się dobrze młodzież narodowa
Kiedyś ojczyźnie szczęście rokująca.

Lecz cóż ja piszę? Błądzi moja mowa
Ojczyźnie, która już, już jest ginąca.
Lepiej, że rzekę. Jest Akademia,
Wypuszcza balon, rozdaje premia.
Czas już nadmienić o kościołach, zborach,
Które porządkiem wszystkie wyrachuje.
Przy nich napomknę o licznych klasztorach
Co ich w tym wieku nikt już nie buduje.
W których się mnichy w odmiennych kolorach
I gdzie z rozpaczą czułą pokutuje,
Niejedna młoda chciwości ofiara,
Co ją wtrącili, ojciec, matka stara.
Grodzka się Farą odwieczną zaszczyca
Opodal trochę są Dominikanie.
Eksjezuitów, ich własna ulica
Ma w sobie. A zaś ojce Franciszkanie,
Których to światłem Litwa się zaszczyca,
Przy okopisku mają pomieszkanie,
Na żydach, gdzie się Panny Miłosierne
Mieszczą. Te szczerze powołaniu wierne.
Lecz króciej mieśćmy klasztory po parze
Zakonodawców byle zliczyć syny.
Są nad więźniami ludzcy trynitarze,
Piękne Poczętki, skromne Bernardny,
To Reformaty, to Misjonarze,
Kościółek Świętej Trójcy, Kapucyny,
Duch Święty oraz bogate Wizytki.
Józefa córki, w koronach Brygidki.
Mają swe gmachy Karmelici Bosi
I Trzewiczkowi, nie mniej Bazylianie,
Bonifratrowie, każden torbę nosi.
Kościół na Czwartku i Augustianie.
Zdaje się wszystkich pióro moje głosi,
Co modłami święte mniejszą próżnowanie
Lecz Bernardynki, aby nie zapomnieć,
Przed Obserwanty należy je wspomnieć.
Wybacz Teatrze, tak późno o tonie
Że piszę; ale mogę to rzec śmiele,
Ty Moliera wystawiasz w żałobie,
I Kornelego gdzieś grzebiesz w popiele.
Małyś, niedobry, sameś winien sobie.
Wybacz raz jeszcze: iż przyganiam wiele.
Wreszcie nie wybacz, boś bardzo odrodny
Od innych, ledwie wspomnienia godny

Wincenty Kamieński
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Zbigniew
Włodzimierz
Fronczek

Legendy Lubelskie
Jak Anioł wygrał Bystrzycę
Szedł sobie Anioł przez podlubelskie łąki, pora
była letnia, srebrzyła się Bystrzyca, pachniały kwiaty, trawy i zioła. Anielskim spojrzeniem omiatał mury położonego na wzgórzu Lublina, dachy domów i wieże kościołów, radowały go widok i myśl, że mieszkańcy pięknego
miasta żyją dostatnio i spokojnie. Zachwycił się rozlewiskami rzeki, zzuł sandały i obmył stopy z kurzu drogi.
Chłodna woda zdrowia doda – powtórzył usłyszaną u ludzi frazę, uśmiechem potwierdził jej prawdziwość i postanowił się wykapać. Zdjął szaty, powiesił na nadrzecznej
wierzbie, zanurzył się po szyję i ze skrzydłami nad powierzchnią wody, podobny łabędziowi sunął przez rzeczne fale. Już na zielonej trawie, w słońcu czerwca, wysuszył skrzydła i zacisnął na stopach rzemyki sandałów.
Orzeźwiony ruszył dalej przed siebie. Niebieski Wędrowiec może w dzień, dwa, obiec pół świata, a kto wie, czy
nie cały świat, ale może także zwolnić kroku, i w czasie
wolniutkiego marszu zachwycać się każdym krzaczkiem,
drzewem, pagórkiem, rozmawiać z napotkanym jeżem,
jaszczurką, czy zającem. Nie raz więc ludzie widywali tego
czy innego anioła, jak szedł sobie wolno, wolniutko i zachwycony światem śpiewał nabożne pieśni.
Gdy już był ze dwie mile za Lublinem zobaczył karnie
maszerujący hufiec diabląt uzbrojonych w łopaty. Rozejrzał się zaniepokojony i ujrzał znanego mu diabła, na którego w Lublinie – od stu lat – wołano Bulwa. Butnie wyprostowany, z dumą patrzył na maszerujących i można
było odgadnąć, że uzbrojeni w łopaty zgromadzili się tu
na jego polecenie, on zaś – z rozkazu piekielnego, może
nawet i samego Belzebuba – objął nad nimi dowództwo.
– O ho ho – pomyślał – tu się może wydarzyć coś niedobrego! Jest w tym wszystkim jakiś diabelski plan!
Bulwa ubrany był po szlachecku, w kontuszu, za szeroki – grubo srebrem przetykany – pas słucki wcisnął diable
łapy z krogulczymi paznokciami, w jego czarnym, owłosionym uchu kołysał się złoty kolczyk, a na nogach miał
safianowe wysokie buty. Dostrzegł Anioła (ten w okolicy
Lublina pojawiał się często, a jednak jego imienia nie odnotowano w miejscowych kronikach), zgryźliwy uśmiech

pojawił się pod diablim, krogulczym nosem. Na widok
nieoczekiwanego przybysza zgiął się w szyderczym ukłonie. – Witam, witam Skrzydlatego Pana i zapraszam do
roboty! Przyda się nam każda para rąk, bo pracę musimy
wykonać szybko.
– A cóż to za praca? – zainteresował się wędrowiec nazwany Skrzydlatym Panem.
– Już od dawna prowadzimy szeroki i śmiały plan poprawiania świata! – Bulwa, gadatliwy z natury, chętnie
wdał się w pogawędkę. – Przypadła mi rola upiększenia
tego kawałka ziemi. Bystrzyca popłynie w innym kierunku, nie na wschód ale na zachód! Prosto do Wisły! Wykopiemy dla niej nową dolinę, a ziemię przeniesiemy i
usypiemy pod Lublinem kopiec. Wysoki kopiec, aż pod
chmury! Słońce zaświeci w Lublinie dopiero przed południem! Będą więc spać w Lublinie dłużej niż w innych
miastach, miasteczkach i mieścinach! Staną się śpiochami.
Zmienimy więc nie tylko krajobraz, ale i ludzi!
Tu z radością zatarł łapy, myśl o kopcu wysokim pod
chmury tak go ucieszyła, że rozbawiony począł podskakiwać i klepać się po udach.
– No co, Panie Skrzydlaty – znowu zwrócił się do przybysza – zgoda że plan przedni?!
- Plan, jak plan – odpowiedział zapytany. – Po co tyle
roboty?
- Aaaa – na diablej gębie pojawił się szelmowski
uśmiech – bez roboty niczego nie ma! Więcej roboty,
więcej satysfakcji! A jaka radość, jeśli plan się powiedzie!
Będą śmiać się z lubelaków do końca świata! Przylgnie do
nich miano śpiochów i leniwców. Kopiec zaś, już o to zadbam, otrzyma nazwę leniwego mieszczucha! Dziś w Lublinie raczą się opowieścią, że nazwa ich miasta wzięła się od ryb, szczupaka czy lina złowionych w Bystrzycy,
a prześmiewcy będą z kpiną pytać: – „gdzie Lublin, gdzie
Bystrzyca, a gdzie Leniuchowo?”. Bo nie będzie już Lublina, będzie jakieś Leniuchowo!
– Zapłacę za porzucenie planów! – zadeklarował Anioł.
-Niegłupim – odpowiedział Bulwa. – Znam życie,
wiem, że nie masz grosza przy duszy, skąd miałbyś wziąć
worek dukatów? Zresztą, czego jak czego, ale złota mi nie
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brakuje. Sam hojnie sypnę dukatami, jak się pan będziesz
dobrze przy tej robocie uwijać.
Anioł milczał, a diabeł nadal bawił się jego kosztem.
Już nie tytułował go „panem skrzydlatym”, ale mówił do
niego „ty”, jak do jakiegoś bezdomnego włóczęgi, ubogiego kmiotka, bezradnego biedaka.
- A może zagramy o Bystrzycę? Wygrasz, porzucam
swe plany naprawy świata, rzeka jest twoja! A ty, co
mógłbyś dać mi za wygraną?
Tu począł się zastanawiać nad fantem od rywala… Długą chwilę drapał się za uchem, w którym migotał ów złoty
kolczyk. – Jeśli przegrasz – ostrzegł rywala – poszybujesz z moimi kamratami na swoim grzbiecie nad dachy
Lublina! Ale nie za wysoko, nisko, niziutko, aby mogli z
anielskiego grzbietu ciskać zgniłymi jabłkami do ogródka plebana Gruszki!
– Jak wygram odstępujesz od swych planów i pozostawiasz Bystrzycę jej biegowi?
– Jak przegrasz, bierzesz moją diablą gromadkę i niesiesz ją nad gmachy Lublina! I znad dachów zasypiemy
zgniłymi jabłkami Gruszkowy ogródek! I do końca swego życia będzie się przemądrzały klecha zastanawiał, ilu
diabłów zmieściło się na anielskim grzbiecie?
I diablisko pewne wygranej rechotało z uciechy, i zacierało dłonie, i klepało się po udach.
– W co zagramy?
– W co tylko zechcesz! Tu diabeł sięgnął do jednej
z kieszeni i wyciągnął talię kart. Zręcznym ruchem wyrzucił je w górę i rozsypane w powietrzu równie zgrabnie
zgarnął jedną dłonią.
Uuu – pomyślał Anioł, niejednego oszukał, wielu jeszcze w karty ogra!
Słuszna refleksja! Ubranie, w które się Bulba wystroił, wygrał w karty od szlachciury Siekiernickiego spod
Kraśnika, buty od organisty Ziarki, kolczyk od rajcy
Konopnicy.
– W karty może nie… – Anioł nie chciał się znaleźć
na liście ogranych przez Bulbę.
– Może w kości? – chytrze uśmiechnęło się diablisko
i sięgnęło po trzy białe kostki nakrapiane czarnymi oczkami. Wrzucił je w kubek, zagruchotały, z przechylonego
kubka wysypał je na dłoń i Anioł ujrzał, że na każdej jest
sześć oczek!
A to spryciarz! – pomyślał o swym rywalu. I jak z takim wygrać? – Kości to nudna gra! – oświadczył diabłu.
– Znasz jakieś inne?
– Jak nie w kości, to może w loteryjkę? Ot, wrzucimy w woreczek dziesięć ziarnek fasoli, pięć białych, pięć
czarnych. Wyciągniesz pięć białych – wygrałeś, ale jeśli
wśród pięciu wyciągniętych ziarnek trafi się jedno czarne,

o wygranej nie ma mowy. Tylko pięć białych gwarantuje
wygraną! Rozumiemy się? – dopytywał się diabeł.
– Rozumiemy się, rozumiemy! – mruczał Anioł. – No,
niech będzie loteryjka! – przystał.
Diabeł wyciągnął dłoń, na której było pięć czarnych ziarnek i pięć białych. – Proszę – oświadczył. –
Pięć białych i tyleż czarnych. Wrzucam je do woreczka
i zaczynamy!
I wskazał miejsce pod polną gruszą, aby usiedli. Anioł
usiadł, a diabeł przydźwigał wielki czarno szary głaz, który miał posłużyć za stół. Ale nie od dziś wiadomo, że diabeł w każdej grze oszukuje. Tak i Bulwa, spryciarz nad
spryciarze, zamierzał swego rywala wystawić do wiatru.
Nim schylił się po kamień, co miał być stołem, zamienił
woreczki. Ten, w którym było pięć czarnych i pięć białych ziarnek, ukrył za pazuchą, a drugi skrywający jedynie czarne ziarnka, wyłożył na kamieniu.
– No – mruknął, kiedy rozsiadł się na ziemi – zaczynaj
pan, panie skrzydlaty! Sięgaj ręką do mieszka!
Wsunął dłoń w podsunięty woreczek, dłuższą chwilę obracał ziarnka nim zdecydował się któreś wyciągnąć.
Wreszcie wyciągnął i trzymał je w zaciśniętej dłoni!
- No – zniecierpliwił się diabeł. – I co tam jest?
Nagabywany otworzył dłoń, a diabłu aż się oczy powiększyły ze zdumienia. Tego się nie mógł spodziewać!
Zobaczył białe! Zajrzał do woreczka, było w nim dziewięć
czarnych. Odsapnął z ulgą. I bez zwlekania podsunął go
rywalowi, aby wyciągnął kolejne! Ten zanurzył dłoń, znów
długo, bardzo długo obracał ziarnka nim wyciągnął kolejne. I znów trzymał je w zaciśniętej dłoni. I znów diabeł nie
mógł uwierzyć własnym oczom, kiedy Anioł obok pierwszego białego ziarnka położył drugie, równie białe.
Zajrzało diablisko do woreczka, były w nim same czarne. Podsunął więc go znowu Aniołowi pełen wiary, że
musi wyciągnąć czarne! A ten wyciągnął trzecie białe,
a po chwili czwarte i piąte! I wszystkie – jak się rzekło
– bieluśkie!
– Oszukiwałeś! – wrzasnął Diabeł. – Oszukiwałeś bez
dwóch zdań!
– Dlaczego miałbym oszukiwać? – Anioł udał zdziwienie. – Pięć czarnych musiał zostać w woreczku!
I wyciągnął rękę po woreczek. Ale rozzłoszczony diabeł odrzucił woreczek daleko.
– Zawracaj swoich robotników i poszukaj dla nich innej roboty! – usłyszał polecenie zwycięzcy pełne nieskrywanej kpiny.
W wielkiej złości złapał kamień, na który Anioł wykładał białe ziarnka i wrzucił go na jedną z lubelskich ulic.
Do tego kamienia przylgnęła nazwa „kamień nieszczęścia”, bo kto o niego się potknął, miał na siebie ściągać
nieszczęście. Lubliniacy podrzucali go sąsiadom i przetaczali go z ulicę na ulicę, z placu na plac… Dziś należy
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powiedzieć, że w rzeczy samej to kamień szczęścia, przy
którym Anioł wygrał od diabła Bystrzycę.
Kiedy rozzłoszczony Bulba niósł ów kamień, by cisnąć
na lubelskie ulice, Anioł otrzepał palce z wapiennego pyłu.
Szczypta wapna – myślał sobie – potrafiła czerni nadać
biel i tym samym oszusta wystawić do wiatru.
Ks. Jakub Gruszka (ok. 1610 – ok.1690) egzorcysta lubelski, benedyktyn

Chiński gość
Już w dawnych wiekach pisano o Lublinie w całym
świecie.
W VI tomie wielkiego dzieła Georga Brauna, wydanym
w Kolonii w 1618 roku pt. Theatrum praecipuarum totius
mundi urbium tj. Przedstawienie wyróżniających się miast
całego świata, widnieje miedzioryt autorstwa Abrahama
Hogenberga ukazujący Lublin. Lublinianom miedzioryt
się podoba. Piszą więc, że dzieło Brauna i Hogenberga jest
niezwykłe i posiada wartości ponadczasowe.
Sztych Hogenberga wydano (jako litografię) w Lublinie
w roku 1901, tekst łaciński przetłumaczył i uzupełnił Hieronim Łopaciński.
Filip de Beaujeu, o którym lubelscy historycy piszą kawaler de Beaujeu, podczas swej podróży po Polsce w 1679
roku dotarł do Lublina i pozostawił wyczerpujący opis
miasta nad Bystrzycą.
Wspomnę jeszcze pracę Michała Bergonzoniego, doktora filozofii i medycyny, Lublin podług ustaw medyki
uważany (1782).
Były to – bez wątpienia – dzieła ważne lecz suche, kronikarskie, pisane łaciną ciężką jak ołów. Jakże odstaje od
nich, jakże przewyższa je urodą, lekkością, błyskotliwością
sądów dzieło chińskiego autora Lio-Sen-Tui, którego tytuł przetłumaczono jako Pamiętnik wyprawy do Sarmacji.
Badacze dziejów Lublina mozolnie wyliczają daty przybycia nad Bystrzycę Szkotów, Niemców, Holendrów i Anglików. Rachują wśród nich mężczyzn, kobiety i dzieci, rzemieślników i księgarzy, pastorów i przedsiębiorców. Tropu
Chińczyka i jego Pamiętnika nie odnaleźli.
Wspaniałą literaturę chińską tworzyły od wieków tysiące znakomitych poetów, kronikarzy, prozaików. Ich dzieła
powstawały nie tylko w kraju, wielu los rozrzucił po świecie, jeden – Lio-Sen-Tui – dotarł do Lublina, a tu nie zabrakło mu pasji, papieru oraz inkaustu. Jego pisane łaciną
dzieło ukazało się w Pradze czeskiej, już po śmierci autora,
być może tam pozostawił je sam podróżnik, bądź rękopis
przebył drogę na południe w trudnym do ustalenia czasie
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i okolicznościach. Nieznany tłumacz uporał się z łacińskim tekstem i ukrył w szufladzie 40 stron oryginalnego
przekładu. Ile lat tam przeleżał? Niemało, mniemać można, że autor niezbyt uganiał się za wydawcą.
W mrocznych dniach stanu wojennego pojawiło się
mnóstwo marnie wydrukowanych, na byle jakim papierze, książek, gazet, broszur, odezw i ulotek. Był wśród nich
także polski przekład diariusza Chińczyka. W Pamiętniku
wyprawy wiele słów anachronicznych, ale opisy i komentarze porywające. Dziś tę prozę zaliczyć można do nurtu
realizmu magicznego, w tamtym czasie – owszem – znano słowa „magiczny”, „mag”, za maga miał się może sam
Lio-Sen-Tui, ale o realizmie nikt jeszcze nie dyskutował.
Czterdzieści kartek, niby niewiele, ale i nie mało. Autor
relacjonował wypadki, którymi żył Lublin w tamtej epoce i historie sprzed półtora wieku. Jeśli odnosił się do najazdów tatarskich, znać, iż miał wybornych informatorów.
Lio-Sen-Tui – lekarz, kupiec, alchemik, podróżnik
i kronikarz nie cierpiał pospolitości. Lublin go zaskoczył,
był barwny i obskurny, biedny i bogaty, syty i głodny. Poczuł się tu dobrze, ba, doskonale, jak ryba w wodzie, grzyb
w bigosie, rodzynek w cieście.
Widywano go w wesołej kompanii „Pod Złotym Aniołem”, jedzono tam bez pośpiechu wieprzowinę, popijając obficie piwem. Lio-Sen-Tui ubrany po europejsku, by
nie powiedzieć po lubelsku, z gładko wygoloną twarzą,
niczym się nie wyróżniał, no, może warkoczem często
ukrytym za kołnierzem koszuli. Nad Bystrzycą widywano kupców zza Bałtyku, znad Morza Czarnego, ze stepów
Azji, Turków, Tatarów, Ormian i Arabów. Chińczyk, nawet z warkoczem, nie był kimś niezwykłym. Jak się rzekło,
ten zawołany lekarz nie puszczał krwi jak miejscowi medycy, a leczył igłami. Nakłuwanie pleców, rąk, dłoni, nóg
i stóp przynosiło ulgę cierpiącym na podagrę, puchlinę
wodną, reumatyzm, niemoc męską.
Już po paru miesiącach pobytu nad Bystrzycą miał wypchany mieszek, grono znajomych i obfitych kształtów
niewiastę o płowych włosach i rozmarzonym wzroku.
Piszę o nim – jak mniemam – pierwszy, staram się więc
nie urabiać opinii, relacjonować zaś sucho, konkretnie,
choć wiem, że to niemożliwe. Czuję do niego sympatię,
a ta wynika z jego umiłowania jadła, napitku, zachwytu
Lublinem i jasnooką Hanką.
Kim była?
Mieszczką, panną, wdową, dziewczyną z zamtuza?
Nie skąpił jej grosza. Była mu – bez wątpienia – muzą,
a te – jak życie uczy – bywają kapryśne. Na kartach Wyprawy nie brakuje refleksji o piękniejszej połowie lubelskiej społeczności.
W szynku „Pod Złotym Aniołem” spogląda na dłonie
młodziutkiej córki szynkarza. Zauważa niteczki brudu
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za jej paznokciami i ten obrazek napełnia go smutkiem.
Dziewczyna dostrzegła jego wzrok na swych dłoniach. Ma
swój rozum, ze spojrzeń mężczyzn potrafiła się wiele nauczyć. Kiedy następnego dnia postawi przed przybyszem
z dalekiego świata kolejny garniec piwa, jej dłonie i paznokcie będą czyste, czyściutkie, jak u panien z najlepszych domów w Lublinie.
Ile trzeba wypić piwa, by zmienić świat na lepszy?! –
takie pytanie pojawi się w lubelskiej kronice Chińczyka.
Refleksja wywołuje uśmiech, bo u podstaw sarkastycznego wyznania legła obserwacja, że czystość szynkareczki nie pozostaje bez wpływu na urodę świata.
Ci, którzy piją piwo i ci, którzy nie piją, bo hołdują abstynencji, pojmują, że powyższe wyznanie nie musi być
prawdziwe, jest przewrotne.
Autor tej refleksji nie zdąża przecież tropem prawdy, wkracza w tym momencie na chybotliwą kładkę
paradoksu.
Literatura chińska jest znana, trudno powiedzieć – dobrze znana, ale znana. Furorę w świecie zrobił Pamiętnik
chińskiej kurtyzany. Lio-Sen-Tui nie pisał bestsellera, pisał kronikę, nie dla pieniędzy, dla siebie.
Pamiętnika kurtyzany z Pamiętnikiem wyprawy do Sarmacji porównywać nie sposób.
W błocku grzęźnie wóz wyładowany drewnem. Woźnica okłada konia batem. Wóz zapada się coraz głębiej,
po osie kół. Chińczyk podkłada pod koła kawałki drewna. Woźnica podejrzliwie zerka na nieoczekiwanego pomocnika. Po chwili wóz kolebie się po twardym gruncie.
Czarodziej – mruczy woźnica, ale Chińczyk tego słowa nie rozumie.
Pod kościołem rzuca miedziaka w czapkę beznogiego
żebraka. Za parę godzin zobaczy go, gdy ten – już bez kul
– chwacko zmierzać będzie w stronę Zamościa. Napotyka jego wzrok, niewykluczone, że szyderczy.
Czarodziej – mówi do siebie. Mówi po chińsku, więc
udający beznogiego nie rozumie.
A może Lio-Sen-Tui powiedział: oszust?
W kościele Hanka szeptem opowiada historię Ukrzyżowanego Zbawiciela, który na lubelskim krzyżu odwrócił głowę, by nie patrzeć na ludzkie oszustwa.
Lio-Sen-Tui wpatruje się w Cudowny Krzyż szeroko
otwartymi oczyma.
Są cuda w Lublinie, o jakich nie śniło się Chińczykom.
Wiosna. Zmartwychwstały Chrystus, jak w legendzie,
przemierza łąki, na śladach jego stóp pojawiają się pierwsze kwiaty.
Dostrzega go Lio-Sen-Tui, pada na kolana.
Chrystus odchodzi, Lio-Sen-Tui powraca z garścią kaczeńców, które nie zwiędną do jego odjazdu.

Nim przygotuje się do podróży, na kamienicy pod numerem 16 w Rynku kreśli rysunek: dwie litery, parę hieroglifów. Testament? Nie, wyznanie miłosne.
Rysunek cieszy, zdumiewa, intryguje. Wieje od niego
tajemnicą.
Dziś nikt w Lublinie nie potrafi powiedzieć o nim
słowa.
Lubowia była piękna – napisał krótko Lio-Sen-Tui i nie ma powodu, aby mu nie wierzyć. Oczywiście,
nigdy jej nie widział, była osobą, o której mu tylko opowiadano, a choć nie widział – to jestem głęboko przekonany – darzył niezwykłym uczuciem. Sympatią, jaką obdarzamy bohaterów legend i mitów.
Była dla niego – jak można mniemać – nie tylko piękna, dziewczęco delikatna, ale posiadła moc demona. Siłą,
tajemniczą acz destrukcyjną, obdarzył ją ojciec, książę lubelski. Dobry ojciec, mag i czarownik, rzekł w dzień ślubu córki: zdrowie moje i moce są już nikłe, przekazuję ci
jedynie zamkniętą puszkę, nie daję ci nic, ale daję wszystko. Zachowaj w pokoju, lecz nigdy nie otwieraj.
Mądre rady są kłopotliwe.
Czy takiego prezentu mogła się spodziewać?
Nie mogła wiedzieć, że zamknął w niej nieszczęścia,
choroby, smutki i boleści.
Dopóki nie pamiętała o podarku, byli z małżonkiem
szczęśliwi. Nadszedł dzień, w którym wzrok jej natknął
się na puszkę. Długo ważyła ją w dłoniach. Nie byłaby kobietą, gdyby nie zerwała pokrywy.
Dopadły młodą parę i całą ziemię lubelską zarazy, powodzie, nawałnice i setki kłopotów. Książę, stary człowiek
o nadwątlonych siłach maga, długo zbierał myśli, by zaradzić nieszczęściu. Wreszcie wzmocniony wiosennym sokiem brzozy, z umysłem rozjaśnionym wywarem z kwiatu
stuletniej lipy, szczęśliwie zgarnął rozpełzłe po ziemi choroby, bóle i pożogi, zaklął je w szarym i płaskim kamieniu.

n u m e r

5 (89)

Nazwał go kamieniem nieszczęścia i ukrył wśród leśnej
gęstwiny.
Przytoczona tu opowieść z dzieła chińskiego maga jest
lubelską wersją lekcji Pandory. U podstaw greckiego mitu,
szeroko znanego w świecie, legł czyn Prometeusza. Ten,
jak wiadomo, wykradł Zeusowi ogień. Za korzystanie
z ognia, przeznaczonego dla bogów, na ludzi miały spaść
kary. A stało się to za sprawą Pandory, ulepionej przez
Hefajstosa z gliny i obdarzonej przez niego głosem. Atena dała jej kobiecą zręczność; Afrodyta – wdzięk i powab,
Hermes – jak piszą autorzy mitów – zuchwałość i zwodzące szelmostwo, zaś sam najwyższy Zeus przekazał dziewczęciu tajemniczą puszkę. Gdy była już wśród ziemian,
gdy zażywała rozkoszy w łożu Epimeteusza, brata Prometeusza, przypomniała sobie o darze ojca bogów. Wiedziona ciekawością zsunęła wieko, a wtedy uwolniła nieszczęścia trapiące ludzkość do dzisiaj.
Zeus pragnął zemsty, żądał od Hefajstosa stworzenia
przewrotnej istoty, by naigrawać się z pospólstwa.
Książę lubelski, dobroduszny mag miękkiego serca, usiłuje ludzi chronić. I nie jest to trud daremny.
Zamyka zło w kamieniu.
Puszka nieszczęść Pandory jest nie do zamknięcia.
Zło zamknięte w kamieniu nieszczęścia nigdy się nie
uwolni.
W następnym rozdziale Lio-Sen-Tui pisze o końcu żywotów Jana Bala i jego wychowanka Slawensteina. W swej
relacji nie używa terminu „samosąd”, pisze o śmierci zadanej dwóm mężczyznom powrozami zaciągniętymi na
ich szyjach.
Powieszono delikwentów z woli ludu – powiada –
o wschodzie słońca. Stało się to szybko, bez wygrażań
i złorzeczeń tłuszczy. Powrozy zawieszono na gałęzi lipy
rosnącej na cmentarzu, na którym często nieszczęśników
widywano. Szli na śmierć spokojnie, nie błagali o litość,
nie składali przysiąg i zaklęć o swej niewinności.
Cmentarz był przy ulicy Zielonej.
Jan Bal mieszkał w pobliżu. Uchodził za dobrego medyka, nie stronił – jeśli tak rzec można – od ryzykownych
eksperymentów alchemicznych.
Pastwił się – to słowo z dzieła chińskiego autora – nad
ciałami wydartymi z ziemi. Chińczyk potępia praktyki
lubelskiego kolegi, a chodzi – jak można się domyślać –
o dokonywanie sekcji zwłok świeżo pogrzebanych.
Wychowanek Bala, ów Slawenstein, był wielki, silny,
pochylony, o słabej głowie i niespotykanie brzydki. Cóż,
nie jest to może zaskakujące, bowiem Chińczyk zapewnia,
iż zszyty był z ciał opuszczonych przez dusze. Ożywiony
zaś został przemyślnym sposobem uwięzienia w nim lotnej błyskawicy.
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To wszystko – jako żywo – przypomina powieść Mary
Shelley Frankenstein czyli nowy Prometeusz. Shelley – angielska poetka i pisarka romantyczna – miała dziewiętnaście lat, gdy stworzyła monstrum wszech czasów. W jej
powieści dzieła ożywienia stwora zszytego z trupich ciał
dokonuje student filozofii naturalnej Wiktor Frankenstein.
Frankenstein – w dosłownym tłumaczeniu – to kamień
frankoński, Slawenstein – kamień słowiański.
Nazwisko bohatera powieści Mary Shelley być może
pochodzi od zamku Frankenstein niedaleko Darmstadt
w Niemczech, gdzie mieszkał Johann Konrad Dippel
(1673–1734), filozof, alchemik, autor dziwacznych eksperymentów, zafascynowany życiem wiecznym. Dippel był
prawdopodobnie pierwowzorem Frankensteina.
Wydaje się mało prawdopodobne, by swój pierwowzór
posiadał lubelski Slawenstein.
Trudno jest też skomentować historię jego zagadkowego imienia.
Nie lubię się mylić, ale zaryzykuję sąd, że jedynym, który obficie czerpał z dzieła Lio-Sen-Tui jest znany i ceniony
w kraju poeta i niezrównany grafik Zbigniew Strzałkowski. W uroczym zbiorze opowiadań Otwieram miasto odnalazłem imiona czartów: Lubawka, Linko i Labola, odnotowane już w dziele chińskiego kronikarza.
Znakomity poeta i kronikarz niezwykłości lubelskich
popełnia drobny błąd. Wymienionemu tu diabelskiemu
bractwu przypisuje lubelski rodowód. W rzeczy samej
trzej czarci zapisali się w historii wielu miast, miasteczek
i wsi.
To z podszeptu Linko (Linkozyra) po rewolwer sięgali,
by rozstać się z tym światem, bełżycki ziemianin Dunin-Kozaren, warszawski aktor Zygmunt Broniewski i wileński poeta Kazimierz Dudziński.
Lubawka śmiał się w głos, kiedy bankrutowali: Zabłocki na mydle, Sworacki na bydle, Korzeniowski na hucie,
Rymsza na reducie, Boczarski na młynie, ten ostatni –
rzecz jasna – w Lublinie.
Wreszcie Labola (Labolus) – wypędzony z Marii Kiszki mieszczki lewartowskiej roku Pańskiego 1774 przez kapucyna Jana Rożka.
W roku 1860 zostaje zmuszony do opuszczenia Wincentego Pługa, wieśniaka spod Łęcznej, z rozkazu ludowego egzorcysty Jana Bartosa.
Sto lat później musiał uwolnić ze swych sideł wdowę
z Karczmisk Barbarę Srokę, a to za sprawą księdza Jana
Pędzioła, egzorcysty z Wąwolnicy.
W rejonie ulicy Kunickiego – jak zapewnia Zbigniew
Strzałkowski w jednej ze swych opowieści – trójka biesów została zatrzymana przez patrol sił porządkowych.
Przedstawicielom władzy wydali się podejrzani, razili oczy
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karmazynowym strojem i trywialnym gestem, uszy – wyzywającym wrzaskiem.
Powiada się, przy różnych okazjach, że ludzie są tylko ludźmi.
Można więc chyba rzec, bez specjalnego ryzyka, że diabły są tylko diabłami.
Nie chcieli się wylegitymować, prowokowali do bójki,
a kiedy już doszło do przepychanek, któryś z oprychów
strącił czapkę krzepkiemu plutonowemu. W błoto! Umundurowani sięgnęli po gumowe pałki, nawet po gaz obezwładniający, ale i tak nie sprostali trójce niezidentyfikowanych awanturników.
Notatka sporządzona przez dowódcę patrolu powędrowała na biurko komendanta posterunku. Młody oficer długo wodził oczami po kilku zdaniach tekstu.
Psubraty – wysyczał przez zaciśnięte zęby.
A może rzekł nawet jeszcze szpetniej? Sukinsyny?!
Cóż, można próbować to i owo przekląć, ale wszystkiego zadeptać się nie da.
Oficer sięgnął po segregator opatrzony napisem „Sprawy niewyjaśnione”, wpiął weń raport i odłożył na półkę.
Głęboko. Ale segregator nie zginie. Archiwa nie płoną.
Niewykluczone, że kiedyś ten czy inny badacz niezwykłości i tajemnic lubelskich sięgnie po ten dokument.
Wacław Kostek-Biernacki, żołnierz i sanacyjny polityk,
o którym często powiada się (myślę, że niesłusznie) – drań
z Lublina, imał się pióra i ze swadą właściwą ludziom niepośledniego talentu literackiego, kreślił dzieje rodzinnego
miasta. Pozostawił dzieło Diabeł zwycięzca.
Pisał o którymś z lubelskich biesów?
Odpowiedź jest trudna, w tomie Kostka-Biernackiego
nie pada żadne diable imię.
To w jego utworze po raz pierwszy pojawia się historia
kamienia nieszczęścia.
Myślę, że był wnikliwym czytelnikiem zwierzeń Chińczyka, czytał je bez wątpienia w oryginale, po łacinie, był
wszak poliglotą, a kto wie – ta myśl zrodziła się w tej chwili – czy to nie on, Wacław Kostek-Biernacki, jest autorem
przekładu Pamiętnika wyprawy do Sarmacji Lio-Sen-Tui?
Czytamy w jego kronice podróży, że nad Bystrzycą
w domach i ogrodach, komórkach i warsztatach czarownice, diabły a nawet duchy żyją blisko ludzi, korzystają
z ich garnków, sprzętów i odzieży. Miał podstawy tak sądzić? Czyżby na głowie tego czy innego piekielnika ujrzał
swój kapelusz?
Wśród relacji chińskiego kronikarza pojawiła się opowieść, popularna do dziś wśród polskiego ludu, o diablej
miłości do muzyki. Niejaki Wielgusz, diablę marzycielskiego usposobienia, pokochało muzykę. Miłość do muzyki, czy to do kobiety odbiera rozum. Także diabłom.

Ukryty w krzakach pod oknami karczem do rana słuchał pisku skrzypiec, zawodzenia piszczałek, pohukiwań
bębnów. Przyjemnie słuchać, ale grać jeszcze przyjemniej, tak myślał i zapragnął wygrywać zasłyszane melodie. Muzykanci przyszli do gospody i poszli swoimi drogami, a w okolicy najmuzykalniejszy był kowal, tego upatrzył
był sobie czart na nauczyciela. Przynosił przepiórki i zające schwytane we wnyki, uzbierane w lesie grzyby, czasem
czapkę polnych gruszek. A był to diablik niepozorny i nieszkodliwy. Kowal długo się zastanawiał, wreszcie przygotował sobie plan muzycznej edukacji diabła. Wywiercił
dziury we wrotach kuźni, a kiedy zjawił się Wielgusz, polecił mu włożyć paluchy w otwory. Diablisko bez wahania
wcisnęło dziesięć palców, a srogi nauczyciel począł grzmocić w nie młotkiem. Umknął Wielgusz, nie miał ochoty
na taką naukę. Nie zdecydował się już później na szukanie życzliwszego belfra.
W ostatniej, najkrótszej partii diariusza Chińczyka
pada zwrot „lubelskość”. Co dlań znaczył? Termin – co należy odnotować – oryginalny, od nikogo nie zapożyczony.
Można próbować komentarza. Najlepsze dni miał za
sobą, obrany z grosza przez ognistą Hankę gotował się do
odwrotu. Podróże wprawdzie lubił, ale – jak znam życie –
ruszać w siną dal z pustą kieszenią? Perspektywy podbicia świata zdają się nikłe.
Tej nocy, kiedy opuszczał Lublin, gwiazdy błyszczały
jak oczy Hanki podczas ich pierwszych miłosnych uniesień w gospodzie „Pod Złotym Aniołem”.
W Pradze – gdzie wiodły go bogi – piwo ponoć jeszcze
lepsze. Ale czy najlepsze piwo jest dobre na otarcie łez?
Czegoś się w Lublinie nauczył, ale za tę lubelską naukę,
jak można mniemać, srogo mu policzono.
Uciec spod topora
Zamierzam opowiedzieć o Kazimierzu Mydze, zbóju uratowanym od katowskiego miecza przez lubelską
pannę. To historia z roku 1730.
Zacznę jednak od Franca Fiszera (1860–1936). Naprawdę nazywał się Franciszek Fiszer, pochodził ze spolonizowanej rodziny niemieckiej. Przed I wojną przyjaciele
nazywali go Frans, z francuska, w okresie międzywojennym – gdy rozsławiony karykaturami, anegdotami zyskał
sławę niezrównanego kawalarza – mówiono o nim i do
niego: Franc.
Było to po premierze pewnego spektaklu w Warszawie. Fiszer tubalnym głosem miotał wyzwiska pod adresem autora sztuki. W gronie, przed którym demonstrował
siłę swych szyderstw, znajdowała się – o czym kpiarz nie
wiedział – żona ofiary. Kiedy zostali sobie przedstawieni, speszył się tylko na moment, po chwili z właściwym
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sobie tupetem wypalił: – Chciałbym się z panią natychmiast znaleźć w lesie!
– Dlaczegóż? – zapytała zdezorientowana.
– Udusiłbym tam panią i nie byłoby gafy!
Wszyscy wybuchnęli śmiechem, adresatka odważnej
propozycji uśmiechnęła się cierpko.
Zgodzimy się, że był to humor czarny.
Wracamy do kata, skazańca i dziewczyny.
W powieści Krzyżacy umieścił Sienkiewicz scenę ratowania Zbyszka od topora katowskiego przez Danusię.
To bez wątpienia jeden z najbardziej znanych fragmentów
polskiej literatury. Kat oparty na mieczu, przed nim skazaniec, w tle biegnąca dziewczyna z chusteczką.
Sprawa ocalenia nie była jednoznaczna. Kasztelan z powieści, któremu przyszło szczęśliwy traf urzędowo zatwierdzić, był wielce zafrasowany, głośno rozważał kwestię, „że więcej się do prostego ludu ów obyczaj stosuje niż
do szlachty”. W komentarzu odautorskim wyjaśniał jednak Sienkiewicz, iż był to obyczaj mocny jak prawo.
Powieściowe perypetie popularnych bohaterów rozegrały się na krakowskim rynku w piętnastym stuleciu.
A ponad trzysta lat później, dokładnie w 1730 roku, oniemiał Lublin. Kazimierz Myga, łotr jakich na bożym świecie mało, skazany na katowski topór za morderstwo, uniknął śmierci.
Wydarzenie nie minęło bez echa, dowodzi tego choćby krótki komentarz zamieszczony w „Kurierze Warszawskim”: „Z Lublina d. 12 Marti 1730. W przeszły poniedziałek z dekretu tutejszego miano egzekwować pewnego
delikwenta, który syna Imci P. Koźmińskiego we 13 leciech crudelissime zamordował, tego już na placu kobieta chustą zarzuciwszy, od śmierci elibravit”.
Dziewczyna, lubelska mieszczka, córka szanowanych
rodziców, okryła prowadzonego na ścięcie łotra białą chusteczką. Zamilkły złorzeczenia gawiedzi, opadły uniesione
w gniewie ręce. Kat mógł wracać do domu.
Cóż na to rodzice dziewczyny?
Byli radzi zięciowi spod topora? Dorósł do ich marzeń
mężczyzny godnego córki?
Pytania stawiam nie bez powodu.
Opowiadano w Lublinie anegdotę, dawno, bo przed
I wojną, że Myga udusił swoich teściów.
Żart jak żart.
Fiszer, okrzyknięty mistrzem polskiego dowcipu,
świadkowi swej gafy proponował zgodę na morderstwo.
Niewybredny dowcip Franca, którego bohaterem była
ośmieszona kobieta, ugruntował sławę kawalarza, trafił
do annałów polskiej anegdoty.
Moja historia jest próbą przywrócenia miejsca w lubelskiej księdze czarnego humoru zapomnianemu żarcikowi
z pierwszych lat XX stulecia.
Bawił lublinian kiedyś, czy może bawić dzisiaj?
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Kat i Gruszka
Jeszcze w tym i tamtym muzeum można obejrzeć katowski rynsztunek.
Sam rzuciłem okiem na okazałe miecze w muzeach Lublina i Sandomierza. Poczerniałe i ciężkie, wyglądały niczym oderwane sztachety metalowego płotu. Kat – zwany
„małodobrym”, „małolepszym”, „mistrzem sprawiedliwości świętej”, lub krótko „mistrzem” – potrafił swoim „scyzorykiem” nie tylko łupnąć w kark skazańca, ale także
zręcznie odbijać szermiercze ciosy. Bywało, że całej gromady obwiesi.
W „Gazecie Lubelskiej” z roku 1883 przypomniano korespondencję z Lublina do niemieckiego czasopisma „Berlinische Privilegierte Zeitung” wychodzącego w Berlinie
w latach 1727–1749. Nieznany z imienia ni nazwiska korespondent informował niemieckiego czytelnika: „W Zamościu, dnia 7 września 1727 roku, powieszono znów dwóch
rozbójników i złodziei, a trzeciego wyprosili oo. Reformaci. Mimo to inni rozbójnicy zastąpili drogę katowi z Łucka, który ich egzekwował, 3 mile od Rawy Ruskiej, strzelali za nim, ale chybili. Po czym kat sam jednego z łotrów
z pistoletu zastrzelił, a drugiego ranił. Inni następnie uderzyli na kata z szablami, on jednakże swoim mieczem położył dwóch, a dwóch rannych odstawił żywo do Rawy,
do więzienia”.
Zuch. Poradził sobie z szóstką napastników, celniej
strzelał i lepiej władał mieczem niż tamci szablami. I żeby
było wszystko jasne, kat zwykle „egzekwował” opryszków
w paru miastach (bo dwaj kaci w jednym mieście się nie
wyżywią – głosiło staropolskie przysłowie), ten napadnięty trzy mile pod Rawą, po wykonaniu roboty w Łucku,
zdążał do Zamościa, przez Rawę Ruską.
A termin „egzekwował”, gdyby ktoś dociekał, to stosowanie środków przymusu w celu wykonania orzeczeń
władz, lub mówiąc krótko: wypełnianie wyroku.
W najnowszych słownikach języka polskiego autorzy
piszą, że „egzekwuje się rzut piłką”, takiej interpretacji słowa „egzekwować” nie znajdziemy w słownikach minionej
doby, w tych z kolei przeczytamy, iż „egzekwuje się utwór
muzyczny”.
Katowskim mieczem nieźle władał zbójnik Gruszka
spod Bełżyc. Straszył nim w Kraśniku, Urzędowie, Opolu, najczęściej w Lublinie.
A w okolicach jego rodzinnego miasteczka jeszcze
dzisiaj można spotkać osoby nucące refren rytmicznej
balladki:
Jedzie, jedzie Gruszka,
Konik pod nim skaka,
Oj, panie dziedzicu, wysupłaj dukata,
Bo dobędziem bata!
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Bełżycki rozbójnik nie tylko zręcznie wymachiwał mieczem, ale rabował, z reguły bogatą szlachtę. Ale – bywało
ponoć – że i zamożnemu plebanowi nie przepuścił. Opornych w wysupływaniu dukatów karał chłostą, ot, batem –
wspomnianym w refreniku ballady.
O Gruszce i jego zbójowaniu przypomina kopiec. Nie
jest zbyt okazały, ma może siedem, osiem, no, najwyżej
dziesięć metrów wysokości, jego podstawa – wzmocniona głazami różnego kształtu i wielkości – to pofałdowane
koło, budowlę trudno więc uznać za dzieło architektury.
I jak na ironię nosi imię Kościuszki!
– Nazwali go kopcem Kościuszki, choć powstał w miejscu stracenia zbójeckiego herszta. Tak mogli postąpić tylko w Bełżycach – śmieją się mieszkańcy nieodległego Babina, uchodzący od wieków za najdowcipniejszą nację
w kraju, a którym nigdy dość szyderstw z Bełżyc.
W miejscowej legendzie zapisał się zbójecki herszt także jako posiadacz katowskiego miecza.
– Skąd go wziął? – nie sposób nie zadać takiego pytania.
– Ukradł w Urzędowie! – wyjaśniają tutejsi znawcy
spraw zbójeckich.
– Więc nie wykonywano tam wyroków śmierci?
– Ukradł, kiedy urzędowiakom miecz nie był już
potrzebny.
Kiedy nastąpił taki moment?
W dziełku Wacława Świątkowskiego Wyprawa w Lubelskie można znaleźć i takie zdanie o Urzędowie: „Miasto korzystało z licznych praw, nawet prawa miecza. Po
rozbiorze Polski księgi miejskie wraz z mieczem katowskim powędrowały do Warszawy, do głównego archiwum”.
Powędrowały, ale czy dotarły?
Może sprytny łotr wykradł miecz w czasie transportu albo zdołał go ukraść w Urzędowie jeszcze przed odprawieniem w drogę do Warszawy? Odpowiedzieć nie
sposób.
A jak długo wojował katowskim orężem?
Trochę powojował, skoro przeszedł do legendy. Ale zginął marnie. Powiesili go w nocy. – Kto? – ciśnie się pytanie. – Tacy sami jak on!
W Babinie, gdzie o Gruszce wiedzą szczególnie dużo,
wyjaśniają: – Cyganie! Bo tym najwięcej się naprzykrzał.
Kradł im konie i uwodził niewiasty. Zdybali więc go którejś nocy, jak wychodził z bełżyckiej karczmy. I powiesili.
A po paru dniach zakopali. Razem z mieczem. Bo Cyganom miecz niepotrzebny. A tam, po latach, usypano kopiec. I nazwali, jak się rzekło, imieniem Kościuszki.
Bełżyce nie leżą na końcu świata, a pod Lublinem.
Bywał więc i w Lublinie, zwłaszcza że nigdy tu nie brakowało kobiet zainteresowanych mężczyznami, którzy nie
liczyli się z groszem.

Najchętniej zachodził do gospody „Pod Białym Koniem”. Wizyty bełżyckiego zbója utrwaliły legendę miejsca
leżącego na krakowskim trakcie. Nie przybywał tu na czele konnego oddziału osiłków, ale pieszo, w gronie trzech,
czterech kompanów; najczęściej zjawiał się samotnie, zawsze jednak z wielkim mieczem na ramieniu. Raz, w trakcie wyprawy do Lublina, przysiadł się na wóz kwestarza,
brata Jana, ot, braciszek wiózł prowiant zakonnikom.
– Co to za zapach? – zainteresował się oprych, niewykluczone, że głodny.
– Marchew, cebula... trochę słoniny, kiełbas – wyznał
szczerze jak na spowiedzi kwestarz.
– Słonina, kiełbasa – powtórzył Gruszka, delektując się
słowami, a i pewnie zapachem.
Zakonnik rzucił podejrzliwe spojrzenie.
Podróżny dostrzegł niepokój w jego wzroku.
– Jeśli dojedziesz do „Białego Konia” przed zachodem,
nie uszczknę ani kawałka – obiecał.
I słowa dotrzymał. Nie uszczknął.
A „Pod Białym Koniem” czekały na Gruszkę zajęcze
combry i pulchne ramiona pięknej Jadwisi.
Sława właściciela okazałego miecza dotarła i do lubelskiego kata. Mistrz trzy razy na próżno zajrzał pod dach
„Białego Konia”, przy czwartym pobycie spotkał, kogo
zamierzał ujrzeć. Niewykluczone, że i bywalcy gospody czekali na to spotkanie. Można się domyślić, czego
oczekiwali?
Doszło do spodziewanej zwady, następnie bójki, w której Gruszka soczystym uderzeniem powalił kata na ziemię.
Powalonemu, gdy ten usiłował się podźwignąć, nadusił
stopą ramię, sięgnął po miecz i powoli, powolutku ciągnął
ostrze po grubym, owłosionym karku.
Obecni wydali okrzyk triumfu.
Czy spodziewali się, że tryśnie krew?
Nie wiadomo.
Wiadomo, że oczekiwano upokorzenia kata.
Doczekali się.
Zdarzało się, że na miejsce straceń przywodzono białogłowę. Jeśli była panną lub wdową, finał mógł okazać
się zaskakujący...
Kat bowiem, któremu – jak piszą w starych księgach –
trudno było w Polsce o ożenek, mógł zaproponować skazanej ślub, a taki związek uwalniał „zbrodniczą dziewkę”
od nieszczęścia.
Przyszło kiedyś w Lublinie – pozostańmy przy staropolskim terminie – egzekwować czarownicę. Była młoda, piękna, jasnowłosa. I taka miałaby położyć głowę pod
topór? Ale – do czego szybko się przyznała – potrafiła
nie tylko krowie odebrać mleko, ale żonie męża, a wielu
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ludziom zdrowie. Nic dziwnego, że sędziowie nie mieli
litości.
Miano ściąć taki niezwykły kwiat? Nikomu nie zadrżałaby ręka ni głos?
Świat nie jest taki zły, bo nie brakuje na nim mężczyzn
potrafiących docenić urodę. O pięknej skazanej dowiedział się sam król. Mógł kat uchronić skazaną od kary
miecza, mógł i król. Przyjechał, poprosił o rękę, spotkał
się z wyniosłym milczeniem.
Odjechał król, wkroczył na scenę kat, jeszcze – broń Panie Boże – wieźć na szafot, póki co, prosić o poślubienie.
I też nie usłyszał słowa – tak.
Należało więc sięgnąć po miecz.
Śmierć panny nie minęła bez echa, pozostała popularna
do dzisiaj anonimowa pieśń o dziewczęciu, pięknej Kasi
spod Lublina, która odrzuciła królewską i katowską propozycję małżeństwa.
Kilkanaście wariantów tej pieśni zapisał Stanisław Bystroń w dziele Tematy, które mi odradzano, jedną z wersji
odnotował Oskar Kolberg w tomie Lubelskie. My do tych
wersji musimy dodać kilka słów, bo przecież w pieśni rozwijającej historię śmierci brak wyjaśnienia odmowy.
Komentarz usłyszałem w okolicy, gdzie do dzisiaj śpiewają o pięknej Kasi, królu i kacie.
Autorem relacji jest Czesław Maj, ludowy filozof i poeta, mieszkaniec podlubelskiego Motycza. Król – wedle
ludowego gawędziarza – nie spotkał się z odmową, jedynie z milczeniem, które odczytano jako odrzucenie propozycji. Podobnie rzecz się miała w przypadku oświadczyn
kata. Dziewczyna milczała, bowiem czarownica, rywalka,
odebrała jej głos.
I należy przystać na taką wersję.
Jeszcze kilka wyroków na czarownice wypisanych ze
starych akt przez Mirosławę Dąbrowską-Zakrzewską
w artykule Procesy o czary w Lublinie w XVII i XVIII wieku opublikowanym w zeszycie Prac i Materiałów Etnograficznych z roku 1947.
Maryna Białkowa oskarżona o używanie do czarów hostii skazana została w roku 1664 na ścięcie. Wyrok został
wykonany przed lubelskim Trybunałem. Dwa lata później
spalono żywcem na stosie mieszczkę lubelską, Reginę Sokołkową. Anna Swedycka – w roku Pańskim 1678 – nasyłała podobno diabła na mieszkańców podlubelskich wiosek... Zjawili się liczni świadkowie, sędziowie wsłuchiwali
się w ich zeznania, sekretarz zapisywał słowo po słowie.
Sędziowie nie znaleźli żadnych usprawiedliwień. I znów
w Lublinie przygotowano stos.
A diabeł, którego imię zdradziła w czasie zeznań, wył
na podlubelskich łąkach przez cały czerwiec, wpadał do
nadbystrzyckich wsi i zrywał dachy domów. Ale – swej kochanicy – od ognia nie uchronił.
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Kat cisnął związaną niewiastę na wiązkę sosnowych
szczap. Sięgnął po krzesiwo, zamigotał płomyk, po chwili
buchnęły płomienie. Ubyło kolejnej wiedźmy.
Rok później lubelscy juryści sądzili Katarzynę Ratajową. Ponoć używała do czarów hostii. Ten proces przeszedł
do lokalnej legendy. Sędziowie, o dziwo, nie dopatrzyli się
stosowania czarodziejskich praktyk. Ratajowa powróciła
pod Jastków, a tam czekała na nią niemiła niespodzianka. Sąsiedzi nie uwierzyli w jej niewinność. Sami spalili ją na stosie.
– Kara jest karą – powiadano długie lata w tej miejscowości. – Takie były obyczaje i nie ma co płakać nad jej losem, a jastkowian o samosądy obwiniać nie należy. To nie
w Jastkowie wymyślono stosy.
Nieszczęścia – czy też nawet klęski – ze strony kobiet
groziły mężczyznom odkąd istnieje świat. O, lista jest długa, wystarczy jeśli wspomnę Adama i Ewę, Samsona i Dalilę, Abelarda i Heloizę. Bywały kobiety fatalne, demony,
ba, wampiry, bywały niewinne czarodziejki, zdarzały się
groźne wiedźmy.
Zofia Filipowiczowa przyszła na świat w pierwszej połowie siedemnastego stulecia. O niewielu kobietach tamtej
doby i ich mężczyznach wiemy aż tak wiele. O kobietach?
To zły zwrot! Termin „kobieta” nie był wówczas w użyciu,
o przedstawicielkach płci pięknej powiadano: panna, białogłowa, niewiasta, wdowa.
Anna ze Zbąskich Stanisławska, pani na Kurowie i Dysie, opisy swych trzech mężów: kasztelana, wojewody,
podkomorzego pozostawiła w cyklu 77 wierszy Transakcyja, albo opisanie całego życia jednej sieroty, przez żałosne treny od tejże samej pisane w roku 1685. W tytule – jak
widać – też nie mówi o sobie „kobieta”, powiada „sierota”,
choć tego słowa użyła jako najbogatsza w Polsce wdowa.
Była piękna, wykształcona i majętna. Pozostały nie tylko
jej poezje, także fundacje i portrety. Przed najokazalszym,
wiszącym dziś w Muzeum Wilanowskim, zatrzymałem się
we wrześniu 2009 roku. Przyszło mi akurat w nieodległej
od muzeum ambasadzie zabiegać o wizę na Białoruś. Młoda acz surowa urzędniczka poleciła przybyć za trzy godziny. Nie chciałem ich stracić, wpadłem do wilanowskiej galerii portretów, gdzie nadarzyła się sposobność stanąć oko
w oko z Anną Stanisławską stworzoną przez anonimowego malarza.
Poezję Anny ze Zbąskich Stanisławskiej odkryto w dwudziestym stuleciu. Zainteresowała niewielu
czytelników.
Zeznania Zofii Filipowiczowej, młodej wdowy, spisane
przez sekretarza sądowego w czasie powstawania Transakcyi, też nie są powszechną lekturą.
Filipowiczowa pochodziła z ludu, została czeladnicą
u Jana Podlodowskiego, pana na podlubelskich Kozicach.
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Z pewnością nie potrafiła pisać, była zapewne niebrzydka,
jak wszystkie białogłowy podlubelskich stron pełna temperamentu i powabu. Opisy jej mężczyzn zanotował sekretarz sądowy. Zofia stanęła bowiem przed sądem wójtowskim w Lublinie oskarżona o czary.
Dziedzic kozickich włości, chłop jak tur i też wdowiec,
powiedzmy tak: niezupełnie jeszcze stary, na trzpiotki
ze swego otoczenia zerkał ochoczo. Zofia, by wzbudzić
w swym panu afekt ku sobie, zwróciła się o pomoc do guślarek. Tym nie zabrakło wiedzy i sposobów, by Jan Podlodowski coraz częściej wodził oczami za Zofią. Finał miał
miejsce w alkierzu, może w stodole, gdzie doświadczona
Zofia w mig się zorientowała, że wszelkimi sposobami należy wesprzeć siły kochanka. I tym razem guślarki sprostały oczekiwaniom.
Niestety, Jan Podlodowski podupadł na zdrowiu
i wnet opuścił ziemski padół. Majątek objął we władanie
syn zmarłego, Paweł, pan na Rudnie. Łzy Zofii obeschły,
ozdobiła szyję koralami i podsunęła młodemu panu kufel z lubczykiem. Kto wie, może zainteresowałby się kochanką ojca, niestety, w jego obejściu poczęło padać bydło, a bieda zaglądać w oczy. Szukał winnych swych klęsk,
chciał wierzyć, że padł ofiarą zmowy czarownic. Może sam
uznał Zofię za wiedźmę, a może ktoś jej nieżyczliwy przekonał go do sił fatalnych drzemiących w kochance ojca.
Zaniósł skargę do sądu wójtowskiego, a ten przesłuchania
Zofii nie zamierzał długo odkładać.
Oskarżona nie ulękła się trybunału, broniła się zręcznie, myśli formułowała jasno, celnie, potrafiła znaleźć najwłaściwsze słowa, by przekonać do swych racji sędziów
i uratować głowę. Protokolant notował, pisał po polsku,
często jednak sięgał po łacińskie terminy i zwroty. Autorka artykułu przytacza fragmenty jego pracy: „Nie została
poddana torturom, gdyż nastąpiły intercessie usilnie zacnych ludzi, a osobliwie duchownych osób i equestis ordinis”. Wyrok był wyjątkowo łagodny, tylko chłosta publiczna i wygnanie ze wsi po złożeniu przysięgi, że oskarżona
czarami więcej nikomu szkodzić nie będzie.
Józef Zięba, ceniony w kraju pisarz, poeta i dokumentalista, autor opowiadania O lubości wielkiej Zofijej Filipowiczowej czary czyniącej i za czary skazanej, pisze z pobłażaniem o lubelskich wiedźmach. To – jak mniemam – błąd.
W ich moc wierzył dziedzic Paweł Podlodowski, wierzyli mieszkańcy wsi i miast. To przez ich kaprysy, wróżby
i klątwy wybuchały pożary, wylewały rzeki, szalały zarazy i burze. Sąd – nie bez powodu – nakazywał gromadzić
drwa na stos.
Józef Zięba historię poczynań podlubelskiej wiedźmy
traktuje jako zabiegi kobiety zauroczonej mężczyzną. Nie
wierzy w czary, wierzy w miłość. Jego opowieść to pieśń
o miłości. Piękna pieśń o miłości samotnej, zakochanej
kobiety.

Czarownice zniknęły, zło zostało.
Zostało i króluje?
Z królowaniem przesada, ale się panoszy.
W przeciwieństwie do czarownic zła na stosie spalić się
nie da.

Przygody barona Münchhausena w… Lublinie
Przygody barona Münchhausena znane są na całym świecie. Lubelskie przygody barona – o dziwo – przykrył kurz zapomnienia. Szeroko znany awanturnik, fantasta i gawędziarz – jak głoszą opowieści – zmierzał do
Petersburga. Na jego drodze znalazł się Lublin. Bo wiedzieć należy, że baron to nie postać fikcyjna, Münchhausen istniał naprawdę! A nad Bystrzycą zatrzymał się na
całe dwa miesiące! Było to w roku 1737.
Zawitał do gospody „Rzym Dwór”, gdzie rojno i gwarno było cały dzień i całą noc. Bywali tu goście z szerokiego świata, opowiadali, co widzieli w odległych krajach, im
zaś opowiadano o dziwach Lublina. Nasłuchał się opowieści o lubelskich cudach i niesamowitościach. Miał bowiem
Lublin sławnych w świecie siłaczy, linoskoczków, igrców,
myśliwców, rybaków, wesołków, niedźwiedników, hodowców chartów i sokołów. Miał też niezrównanych bajarzy.
Od jednego z nich usłyszał, że w okolicach miasta można
zapolować na żyrafy. Ale najlepiej nocą. W dzień bowiem
te zwierzęta, choć wielkie, doskonale się kryją w gęstych
ostępach leśnych. Baron, który – jak wiadomo – uwielbiał
polowania, zainteresował się tajemniczymi żyrafami. Zainteresował się również sokolnikami, bo wedle opowiadającego, sokoły miały być niezastąpione w tropieniu żyraf.
Następnego dnia świtem baron stanął na podwórku jednego z sokolników.
Gospodarz grzecznie powitał gościa i z dumą oświadczył: – Moje sokoły u księcia Radziwiłła spisują się znakomicie, a książę Sapieha utrzymuje, że są najlepsze
w świecie.
– Najlepsze w świecie?! – zainteresował się kupiec.
– Wedle księcia Sapiehy najlepsze! – potwierdził sokolnik. – A książę Sapieha jak coś powie, to rzecz święta!
Gość skinął głową na znak, że zgadza się z tym sądem. Rozejrzał się po podwórzu i zażądał, aby niezwłocznie zaprezentować mu ćwiczone ptaszyska. Podeszli do
pierwszej z klatek. Baron bacznie zlustrował sokoła znieruchomiałego na suchym konarze dębu. Oceniał jego
upierzenie, skrzydła, wielkość, wzrok, po długiej chwili
podszedł do drugiego, aby przyglądać się jego szponom
i dziobowi, trzeciego dźgnął źdźbłem słomy, kolejnego
chciał rozdrażnić, wydając z gardła dźwięki przypominającego gruchanie gołębia. Na koniec oświadczył: – Chcę
sokoła, który potrafiłby nosić w dziobie latarnię!
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Awers łotewskiej monety z baronem Münchhausenem

– Co takiego? – wyrwało się hodowcy.
– Nade wszystko uwielbiam polowania nocą! – baron
uprzejmie wyjawił potrzebę posiadania ptaka potrafiącego latarnią rozpraszać mroki nocy.
Sokolnik znał się nie tylko na ptakach, ale i na ludziach.
Wiedział, że jeśli chce się zarabiać, należy spełniać zachcianki bogatych. Nie minęły trzy niedziele i myśliwiec
z szerokiego świata stał się właścicielem sokoła potrafiącego trzymać w dziobie latarnię. Sokolnik otrzymał trzy
sztuki złota, które baron wygrał w karty poprzedniej nocy
w „Rzymskim Dworze”.
I można było ruszać na nocne polowanie!
Kiedy zmrok otulił ziemię, baron sięgnął po strzelbę, zarzucił ją na ramię, dłoń uzbroił w skórzaną rękawicę, w którą pazurami wczepił się sokół, w drugą pochwycił latarnię
i ruszył na nadbystrzyckie łąki. Nad rzeką zapalił latarnię,
wcisnął ją w dziób ptaszyska i polecił: ruszaj bratku, a spisz
się dobrze, odszukaj no, i to szybko, jakąś okazałą żyrafę!
Sokół z rozpaloną latarnią wzniósł się nad łąkami, wolno poszybował w stronę lasu. Latarnia niczym wschodzące słońce przerwała sen stadku bażantów. Zerwał się jeden bażant, pofrunął ciężko bijąc skrzydłami powietrze,
po nim drugi zatrzepotał skrzydłami. Baron w tym momencie zapomniał, że przybył polować na żyrafy, zdjęty
myśliwskimi emocjami sięgnął po strzelbę, wystrzelił do
bażantów raz, drugi i trzeci. I za każdym razem chybił, bo
– co tu dużo mówić – nie był tak wyśmienitym strzelcem,
za jakiego chciał uchodzić. Wystrzały odbiły się przeciągłym echem, stado wron nocujące w sosnowym zagajniku zerwało się z piskliwym wrzaskiem, wystraszony sokół
upuścił latarnię, która spadła na stóg siana stojący na łące.
Stóg stanął w ogniu, z płonącej kopy siana wyskoczyło kilku rozespanych pastuchów. Nocami na łąkach
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wypasano konie, konie pętano, pilnujący koni zasypiali
w sianie. Rozeźleni młodzieńcy z wielką wprawą i furią
przetrzepali skórę niefortunnemu myśliwcowi, ten przez
następne trzy tygodnie kurował się w klasztorze Brygidek.
W czasie klasztornej rekonwalescencji baron poznał
przeoryszę, dwie panienki przygotowujące się do stanu
duchownego, a także stróża nocnego, który w bliższych
kontaktach okazał się tęgim filozofem! Ówże stróż, człowiek znający wszystkich ludzi w mieście i zaznajomiony
z wszystkimi miejscowymi duchami, opowiedział baronowi, że w pobliżu Lublina mieszka słynny hodowca ogarów.
Słuchacz nie krył swego zainteresowania, a po zakończeniu
kuracji pierwsze swe kroki skierował do właściciela psiarni.
W klatkach siedziały ogary, dumny treser zachwalał ich
szybkość, wierność, wytrwałość w gonitwie.
– Pan książę Potocki zamówił sto takich bisurmanów,
a książę Lubomirski, który nie mógł być gorszy od księcia
Potockiego, sto i jeszcze pięciu basałyków! – głosił z dumą.
– Wezmę jednego, ale takiego, który byłby lepszy od stu
bisurmanów księcia Potockiego i od stu pięciu basałyków
księcia Lubomirskiego!
– A w czym miałby być lepszy?! – życzliwie zainteresował się hodowca.
– Życzyłbym sobie, aby nosił latarnię na ogonie!
– A do czegóż łaskawy panie taka umiejętność? – zapytał grzecznie właściciel psiarni.
– Nad wyraz lubuję się w nocnych polowaniach na żyrafy – wyjaśnił baron.
– Mam takiego na oku, który sprosta i temu zadaniu!
– oświadczył niezmiennie grzecznym tonem właściciel.
I takiego psa otrzymał. Nazwał go Frycem. Pamiętnikarze nie odnotowali, czy Fryc noszący latarnię na ogonie okazał się pomocny w nocnych polowaniach na żyrafy
z podlubelskich lasów. Ale wiadomo, że w czasie kuracji w lubelskim zakonie wpadła baronowi w oko jedna
z dwóch panien, o których wcześniej napomknięto. A i baron nie pozostał obojętny zamożnej, jasnowłosej panience, która pochodziła z Inflant, a w Lublinie miała niebawem powiększyć grono mniszek.
Opuścił Lublin, uwiózł pannę na Łotwę, w jej rodzinne strony i posiadłości. Żyli długo i szczęśliwie. Na Łotwie
sławę zdobył wyszkolony w Lublinie chart. W łotewskich
lasach i na łotewskich pastwiskach baron nie poszukiwał już żerujących nocą żyraf, ale często na ogonie swego
charta – ku uciesze braci łowieckiej – zawieszał latarnię.
Sława psa wytresowanego przez lubelskiego hodowcę żyje
do dzisiaj. Parę lat temu Łotysze wybili monetę, na której
awersie chart wywija latarnią zawieszoną na ogonie. Dodajmy szybko, że to chart Fryc z Lublina.
Zbigniew Włodzimierz Fronczek
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Józef
F. Fert

Mój grudzień roku pamiętnego.
Wigilia 1981

Wigilia!
Wypiska!!!
Pognaliśmy przez więzienne zakamarki z mokrymi
głowami przez śnieg i mróz, ale co tam te minus piętnaście! Kantyna więzienna zaopatrzona obficie. A tak w ogóle to teraz więzienie objawia się jako oaza spokoju, ładu,
rządności, bezpieczeństwa i… dobrobytu. W betoniarce
co prawda groźne odgłosy wojny jaruzelsko-polskiej, ale
tu porządek, a nawet sytość… na niektórych twarzach;
no, może nie sytość, ale przynajmniej wrażenie ilościowej obfitości.
Dziś – zgodnie z obyczajem – pościmy: herbatniki wypiskowe i zbożówka, oczywiście bez cukru. Odkąd w marmoladzie z tutejszej kuchni odkryłem zwłoki wielkiego
i zapewne słodkiego pająka, unikam tego miejscowego
przysmaku, nawet jako słodziwa…
Jest coś, co przecieka, przebłąkuje się przez kraty. Świąteczność. Słynny nastrój. Niepowtarzalna aura. Wigilia.
Może to mgła i odwilż za oknem. A może zmiana pościeli, którą wreszcie dostaliśmy. Dotąd – prześcieradła
przypominały wyświechtane onuce.
Post!
Nawet karciarze grają dziś bez zwykłego zapału.
Nasze karty. Te kawałki szarego papieru pakunkowego, którym ktoś przed nami, wrażliwy na brud, a może
oszczędzający sąsiada pod sobą, przykrył deski pryczy.
Grało się nimi już w ósemce, w pierwszym pawilonie

– wtedy w tysiąca. W komforcie, w naszej 104 z potrójnymi kratami mamy do dyspozycji całą talię, zrobioną
z okładek wypiskowych zeszytów. Zdzicho i Czarek, podobno uzdolnieni plastycznie, z poświęceniem wykonali
karciane symbole i zapoczątkowali sezon sportowy. Brydżowo-wistowy. Stara talia poszła na emeryturę – do archiwum, najpierw w kieszeni mojej kufajki, a dziś – w mojej bibliotece.
Około dziewiątej (może, bo kto ma zegarek?) wyrzucają
nas z celi. Wszystkich. Kipisz. Nihil novi sub sole. Stoimy
w zimnej hali na końcu korytarza, gdzie nas zawleczono
„do opisu”, a potem, potem będą się odprawiały Msze św.
Jakiś porucznik spisuje nasze świąteczne życzenia: paczki,
widzenia – dajcie wreszcie widzenia! – książki, opłatek…
Marzyciel upomniał się o gałązkę świerka. Oj, Marzycielu!
Sołtys, jak to on, rozrechotany – deklaruje życzenie pozostania w więzieniu na zawsze. Tak tu mu dobrze!
A wtedy?…
Jechaliśmy z W. tej pięknej nocy 13 grudnia w nieznane. Przez małe zakratowane okienko w dachu suki przesuwało się obce niebo. Nie wiedzieliśmy, czy jedziemy na
północ (Sławatycze – Domaczewo… itd.!), czy na południe (Chełm…). Na pewno nie na Zachód. Normalnie do
Chełma jedzie się około czterdziestu pięciu minut. Mijało
już ponad półtorej godziny… No, może tak się wydawało? Zegarek mi zabrali. A może do Hrubieszowa? Pierwsze światła na rondzie – w Chełmie. Ulga.
– Jesteśmy w Chełmie, panowie.
– Czy dowiozą nas tu, czy gdzieś dalej? Może na stację w Chełmie… cały świat przed nami. Stajemy na jakimś dziedzińcu. Otwierają drzwi. Wojewódzkie centrum
milicyjne. Nic się jednak na razie nie dzieje. Zostajemy
w środku. Chyba mają przeludnienie. Ale już wszczyna
się ruch. Wprowadzanie. Dopychanie. Jacyś ludzie. Jacyś
obcy. Podejrzani. W kajdankach. Po dwu…
Nadlatuje inne wspomnienie. Jak ćma, jak zabójcza
nostalgia…
Od szosy lubelskiej w prawo, na szosę parczewską –
drogą na Wyryki. Ulubiona droga moich z Krynią spacerów. Wybrukowana pięknymi kocimi łbami. Odbijała
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światło popołudniowego słońca. Płynęła do lasu i z lasu
jak tęczowy pstrąg. Dziś przywalona asfaltem. A z wierzchu ubielona śniegiem. Zawiana, jak Marzyciel.
Dziś, przyjacielu, śniegiem padł
sen o przemianie. Całun biały
u twoich tam, więziennych krat
i u firanek w oknie białych.
Patrzymy w sinej dali miraż:
wolność – ta uniesienia chwila…
poniosą nogi w brednię białą.
Ziemię zawiało, nas zawiało.
Jak psa szczeknięcie jęknął zamek.
Gorzki smak kraty zza firanek.
Liryczne zadurzenie cuci roztropny głos Sołtysa:
– Jest mgła, to jak zobaczymy gwiazdę?
– Pewno nie zobaczymy, bo Gwiazda też w pierdlu.
Dziewięć pustych talerzy przy dziewięciu stołach, przy
dziewięćdziesięciu dziewięciu…
Surową ławę przykryliśmy białą ścierką. Na ławie dwie
misy z rybami. Kubki z mleczną kawą. Talerz z powidłami. Najstarszy z nas, Sołtys bierze opłatek zdobyty niemal
cudem. Nieustanny humorysta, miłośnik więziennego żywota składa życzenia skrapiając je łzami.
Gdy Polska da nam rozkaz,
Kiedy zabrzmi tak jak dzwon,
Jeden wspólny serca ton,
Zgłosimy się do wojska…
Ta „kolęda” dręczy nas rano i wieczorem, od wielu
dni…
Ale krążą życzenia. Z psiej dziury raz po raz wysuwają
się karteczki: od 103, 106, 119… Marzyciel siądzie do odpisywania, odwzajemniając: „W dniu Bożego Narodzenia
niech w sercach waszych urodzi się nadzieja silniejsza niż
kiedykolwiek”.
Melancholia rozpędza nas po kątach. Nie śpiewamy kolęd. Sołtys ze Śliwińskim próbują grać w wista. Heniek
ostrzy łyżkę. Pesymista półleżąc gryzie jabłko. Zawadzki
ułożył się na swoim wyrku. Czarek maże karty. Nie śpiewamy kolęd. Jak tu zaśpiewać, połykając łzy:
Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony.
Ogień krzepnie, blask ciemniej –
Ma granice Nieskończony…
Chełm – Włodawa – Lublin, 1981 – 2011

Józef Franciszek Fert, prof. dr hab.; urodził się 7 lipca 1945 r. w Korytnicy nad Nidą (woj. świętokrzyskie).
Studiami i pracą akademicką związany od 1964 do 2016
r. z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Wypromował
około 200 magistrów filologii polskiej i około 20 doktoratów; zrecenzował kilkadziesiąt prac naukowych oraz
przewodów habilitacyjnych i profesorskich. Współinicjator edycji krytycznej Dzieł wszystkich Cypriana Norwida i Pism zebranych Józefa Czechowicza oraz innych
prac wydawniczych. Zorganizował Katedrę Tekstologii
i Edytorstwa (kierownik w latach 1996–2016); kierownik
Instytutu Filologii Polskiej KUL (1994–1999) oraz Zakładu Badań nad Twórczością Cypriana Norwida (2002–
2006), prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych KUL
(1999–2002), prorektor KUL (2004–2012), prezes Lubelskiego Oddziału SPP (2002–2004). Wyróżnienia: Honorowy Obywatel Włodawy (1989), Złoty Krzyż Zasługi (2004), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
(2013), Nagroda w IV Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Józefa Czechowicz (2013), Krzyż Pro Ecclesia et
Pontifice (2014), Bene Meritus Terrae Lublinensis (2014),
laureat Nagrody Niepodległości (2018). Dorobek literacki i naukowy: około 20 zbiorów wierszy i prozy, tyleż monografii i opracowań naukowych, ponad czterysta artykułów naukowych i popularnych. Przekłady na język włoski,
francuski, holenderski i in.
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Romuald
Karaś

Nazywam się Pekosiński
Miałem wtedy trzy lub cztery lata. Tak, nie więcej,
bo na pewno wszystko lepiej bym pamiętał.
Dom w lesie. Chyba musiały być święta, gdyż zapamiętałem wystrojoną choinkę. Jakaś dwójka dzieci: może
chłopiec i dziewczynka, może dwaj chłopcy, może dwie
dziewczynki. Bawiłem się między nimi piłką. Właśnie
piłką.
I druga myśl, właściwie obraz. Pamiętam dom i las naokoło. Coś się zatrzęsło, odczułem łomot, jęk, zgrzyt. Dalej nie wiem, co się stało, moja myśl się urywa. A teraz
to mi się wydaje, że po tym bombardowaniu czy ostrzale chyba Niemcy wkroczyli, a ja dostałem się do obozu.
Barak. Bo nie pamiętam coś długiego o dwu wylotach – z jednej strony drzwi i z drugiej drzwi, wiele łóżek
w środku. Słychać było jęki, płacz, krzyki. Od czasu do
czasu wnoszono jakieś duże naczynie i rozdawano zupę.
Pamiętam kobietę trzymającą mnie na rękach. Czuję
i widzę ten moment, kiedy nagłym ruchem zostałem wyrzucony poza druty, bo druty z tego wszystkiego najbardziej zapamiętałem. Tak, kolczaste druty na trwale utkwiły mi w pamięci.
I wtedy, po tym nagłym wyrzuceniu, upadłem na jakąś kupę kartofli, chyba cały kopiec, widocznie była pora
jesienna, a może nawet wiosna. Nie wiem, jak długo leżałem, płacząc z bólu i zimna. Z głodu gryzłem surowe
kartofle.
Zapamiętałem dwa strzały. Po pierwszym pada ta kobieta; kto wie, czy to nie była moja matka, która przerzuciła mnie za druty obozu i dlatego strzelił do niej wartownik. I słyszę drugi strzał, jakby od strony lasu, a wtedy
pada ten z karabinem. Tu jest luka w obrazach, potem dopiero widzę jakiś płaszcz, ktoś mnie otula, jest mi ciepło,
trafiam do czyjegoś domu.
Jak świadkowie później zeznali, zostałem przerzucony za druty, kiedy po spacyfikowaniu zamojskich wiosek
przenoszono obóz ze Zwierzyńca na Majdanek.
Znalazłem się w zwierzynieckim sierocińcu, potem
zamienionym na przedszkole. Zapamiętała mnie jedna
z wychowawczyń, pani Wanda Cebrykow; twierdzi, że
należałem do grupy uratowanych dzieci, nad którymi powierzono jej opiekę.

Że w sierocińcu przebywałem, to fakt. Pamiętam, było
bardzo dużo małych dzieci, dwie sale; jedna dziewcząt,
a druga chłopców. I las naokoło, jak w Zwierzyńcu. I pamiętam jeszcze, że wtedy ktoś nas straszył, chodząc na
wysokich szczudłach, a ja chowałem się pod łóżko, bo jak
on głową dotykał sufitu, to nie mógł dosięgnąć mnie pod
łóżkiem. Strach ten był na biało ubrany, to widzę. Ale żadnych innych twarzy, osób, nie mogę sobie przypomnieć.
Potem byłem w Domu Małych Dzieci w Łabuniach.
Wychowywały nas siostry zakonne. Dziwnie mało zapamiętałem z tego okresu. Chyba najbardziej utkwił mi
w pamięci epizod, kiedy jechaliśmy furmanką, powoził
mężczyzna, a dwie siostry wiozły kilku swoich wychowanków. Przekazywano nas do Domu Dziecka w Zamościu.
Chcąc mnie zaewidencjonować powiedziały, że jestem
bez nazwiska, dlatego trzeba je dla mnie ustalić. Matka
przełożona twierdziła, że przybyłem do nich pierwszego
września, więc dano mi imię Bronisław, a nazwisko Bezimienny. I tak przez pewien czas byłem nazywany – Bronisław Bezimienny. Na świadectwie szkolnym stwierdza
się jeszcze, że Bezimienny Bronisław przechodzi do klasy drugiej. Ale znalazł się ktoś inny, kto nadał mi nazwisko bardziej urzędowe, pochodzące od Polskiego Komitetu Opieki Społecznej, „Pekosu” – jak mawiano – i dlatego
wołano mnie Pekosiński. Ale w szkole dłuższy czas różnie podawałem – raz Bezimienny, raz Pekosiński. „Pekos”
lepiej jednak brzmiało i było mi bliższe. Koledzy pytali:
„Pekos, masz matmę?” Wychowawczyni zwracała mi uwagę: „Pekosiński nie obgryzaj paznokci”. Dzieci noszą nazwiska swoich rodziców, do mnie przylgnęło nazwisko instytucji opiekuńczej.
Moja pierwsza wychowawczyni, Helena Byczkowska,
była bardzo dobra, miała dwoje dzieci półsierot, mąż jej
zginął w Mauthausen. Lubiła mnie. Wieczorem, kiedy nadeszła już pora spania, siadając na moim łóżku, opowiadała bajki aż do uśpienia wszystkich wychowanków. Kazała mi mówić mamo, zwracała się do mnie zawsze ciepło:
Bronek, Bronuś, Broneczek.
Byłem słabego zdrowia. Pobyt w obozie wpłynął ujemnie na mój rozwój fizyczny. Upadek, po przerzuceniu
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przez druty, spowodował uraz kręgosłupa. Groziło mi
kalectwo.
W 1948 roku pani Byczkowska odwiozła mnie na leczenie do Wrocławia. Nie chciałem jej puścić i zostać sam.
Beczałem, a ona też płakała; to rozstanie było dla niej bardzo przykre. Coś ciągnęło mnie do Zamościa, jakby siła
magiczna. Choć dawano nam luksusowe wyżywienie
i mieliśmy dobrą opiekę, czułem się jak w więzieniu, buntowałem się. Kto wie, czy nie wyleczyliby mnie, gdybym
stosował się do zaleceń lekarskich. Ale nie chciałem nosić
gorsetu, dusił mnie, nie mogłem oddychać, uciskał płuca,
serce. Żelaza były po bokach i z tyłu, a z przodu znajdowała się skóra sznurowana bardzo mocno, aż do zetknięcia lewej i prawej połowy gorsetu. I dochodziły jeszcze
widełki żelazne, podtrzymujące barki ramion. Jeśli gorset był mocno zasznurowany, to nie mogłem rąk wyswobodzić z haków żelaznych, ale je jakoś wyszarpywałem,
byle czuć się swobodny. W takim gorsecie należało wmontować zamki, a klucze powinni nosić wychowawcy. Tak,
wiem to po niewczasie, bo gdybym chodził w gorsecie,
to stopień mojej ułomności byłby minimalny, a może nawet żaden.
Mieszkałem w Ortopedycznym Domu Dziecka. Zakład
prowadziły siostry, a całym szefem był przeor, ubrany na
biało. Zorganizowano różne służby, jak pasienia krów, hodowli królików. Upodobałem sobie angory, troszczyłem
się o nie, wyczuwały żywiciela, a jeden, jak je wypuszczałem na łąkę, skakał za mną – gdzie ja, tam i on. Króliki, gdy tylko podrosły, szły na kuchnię ogólną, choć każdy opiekował się nimi indywidualnie. Zakład miał swoje
gospodarstwo, w prowadzeniu którego głównie pomagali
starsi chłopcy. Ale i młodsi też mieli zajęcie, a to przy królikach, a to przy kurach.
Po lekcjach brałem udział w zespole pasienia krów. Pamiętam jakieś rozległe łąki, żadnych chat się nie widziało. Był tam poniemiecki bunkier. Coś nas korciło, aby go
spenetrować. Pod wodzą najstarszego chłopaka weszliśmy
w mroczne korytarze. W niszach leżało wiele amunicji,
przenieśliśmy ją do dołu. Kule, pociski, granaty i miny,
złożone do kupy, wyglądały imponująco. Była tego spora
góra. Obłożyliśmy ją kawałkami drewna, papierzyskami.
Nasz prowodyr podpalił i szybko uciekł; myśmy już wcześniej byli skryci. Długi czas nie wybuchało, ale w końcu
jak się zaczęły rozrywać pociski, miny, granaty, to detonację słychać było chyba w całym Wrocławiu. Przestraszone
wybuchami krowy zaczęły się rozbiegać; nasz prowodyr
martwił się, czy odłamki nie zabiją którejś. Strach mnie
ogarnął, zatkałem sobie uszy, bo raz za razem rozlegały
się wybuchy, w powietrzu wylatywały snopy iskier, gwizdały kule i odłamki. Ognisko musiało się dopalać, bo już
tylko z rzadka powtarzały się eksplozje, gdy samochodami nadjechała milicja. Kto mógł, ten się chował w zboże,
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ale w końcu wszystkich wyłapano. Wstydził nas przeor,
wstydziły siostry. Przyjechali saperzy, rozminowali bunkier i wynieśli jeszcze mnóstwo amunicji.
Coraz bardziej tęskniłem za Domem Dziecka w Zamościu. Nie dawałem spać chłopcom, ciągle płacząc. Śniła mi
się często moja wychowawczyni, pani Byczkowska, na którą mówiłem mama. Już mnie mieli dosyć, gorsetu w ogóle nie chciałem zakładać, choć straszono mnie garbem.
W końcu zgodzono się na mój wyjazd i trafiłem tam, gdzie
wydawało się, że mi najlepiej.
Z okazji świąt odwiedzały wychowanków różne panie.
Czasem jakaś matka szukała dziecka zagubionego w czasie wojny. Parę razy otrzymywałem od eleganckiej damy
paczki ze słodyczami, które rozdawałem chłopcom, nie
chcąc być lepszy od nich. Nie znając swojego nazwiska,
nie miałem właściwie żadnych szans na odnalezienie rodziców. W „skrzynce poszukiwań rodzin”, prowadzonej
przez polski Czerwony Krzyż w radiu, zawsze podawano
dokładne personalia.
Nazwisko Pekosiński dziwnie brzmi, ale to jeszcze za
mało, aby dać jakiś trop rodzicom, żeby mnie odnaleźli. Coś z nadziei jednak zostało, choć wydawało mi się, że
matka po tym strzale, który pamiętałem, mogła zginąć.
Ale czy to była matka? Lepiej powiedzieć kobieta. A może,
kiedy padał ten strzał, to jednak zginęła moja matka. Tak,
to chyba była matka. Komu jak nie jej najbardziej zależało na moim ocaleniu – dlatego właśnie przerzuciła mnie
poza druty obozu.
Pekosiński – Pekos, wszystko jasne. Ale już z imieniem
są wątpliwości. Moje pierwsze wychowawczynie twierdzą,
że je pamiętałem. Bronisław to mogło być moje imię, jeśli
im wierzyć. Ale równie dobrze mogłem gdzieś zasłyszeć
Bronek, Bronisław, Bronuś. Żadnej pewności co do tego
nie mam – luka w pamięci, pusty obszar.
Nazwisko Pekosiński wypełniło mi w jakimś stopniu
lukę w życiorysie. Już nie byłem mimo wszystko Bezimienny. W formularzach Domu Dziecka – wzór numer 15
– figurowało jednak kilka rubryk, które w dalszym ciągu
wypełniano jak poprzednio: „(…) imię ojca – nie znane,
imię matki – nie znane, adres dawny – nie znany, krewni
– nie znani, stosunki rodzinne – brak danych o rodzinie”.
W szkole, kiedy uczniowie bez namysłu podawali wychowawcy dane o sobie – ja mogłem tylko powtarzać: nie
znane, nie znany, nie znani, brak danych…
Decyzją Sądu Powiatowego w Zamościu uzupełniono
moje personalia. Miejscem urodzenia stał się Zwierzyniec,
gdzie Niemcy utworzyli obóz przesiedleńczy; tam mnie
przywieziono z nie znanej miejscowości, więc to ustalenie
prawne jest nieścisłe gdyż faktycznie urodziłem się w jakiejś innej osadzie, wsi czy miasteczku.
Jako datę urodzin przyjęto 1 września 1939 roku.
Tego samego dnia obchodzę imieniny. Moje urodziny
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i imieniny przypadają na dzień wybuchu drugiej wojny
światowej; stałem się jakby związany z historią.
Jeśli te dane są w miarę prawdopodobne, to nie można
tego powiedzieć o imionach moich rodziców – Leopold
i Natalia. Dlaczego akurat sąd wybrał takie a nie inne z całej litanii? Chyba nie po to, aby brzmiały dosyć niezwykle. Nazwisko panieńskie matki też jest charakterystyczne – Pekosińska.
Dzięki tym zabiegom zyskałem rodzinę – oczywiście
tylko w dokumentach. Nie zmieniło to faktu, że wszyscy
wokół mieli ojca, matkę, rodzeństwo, a ja byłem samotny.
Coraz bliższa była mi moja wychowawczyni, pani Byczkowska. Tłumaczyła, jak trzeba żyć i pracować, aby było
dobrze.
Pani Byczkowska miała syna Andrzeja. Zaprzyjaźniłem się z nim. Gdy szliśmy razem, to mówiono, że idzie
Pat i Pataszon. A gdy coś przeskrobałem i mogłem oberwać od chłopaków, to zaraz któryś mówił: „Nie rusz go,
bo cię Pataszon pobije”. I to była prawda, Andrzej zawsze
stawał w mojej obronie. Ale nasz kontakt przerwał się, bo
on poszedł do Szkoły Morskiej i już zaczynał pływać po
morzach świata. Ale kiedy na święta przyjeżdżał do mamy,
to zawsze się spotykaliśmy, gościłem u nich w domu. Do
dziś zachowałem zdjęcie, jakie mi dał na pamiątkę – sfotografował się w stroju marynarskim. Gdy zatrzymano statek, na którym pływał, chyba MS „Mickiewicz”, w związku
z konfliktem koreańskim, bardzo przeżywałem to uwięzienie w jakimś azjatyckim porcie.
Ale pani Byczkowska musiała odejść z Domu Dziecka.
Wszystkie starsze wychowawczynie zwolniono, dając na
ich miejsce młode zetempówki, świeżo po szkole.
Nasza placówka przechodziła ciągłe zmiany, reorganizacje. Szukałem kogoś, kto by zastąpił moją wychowawczynię, stał mi się równie bliski jak ona. Miejsce pani
Byczkowskiej zajął Ksawery Drozd. Także umiał pozyskać chłopców. Doskonale potrafił opowiadać i wszyscy
zamieniali się w słuch. Chyba przybył z pewną misją, bo
starał się nas wychować na ateistów. Z jednej strony byłem blisko niego, a z drugiej księdza, służąc do mszy. Wychowawca czytywał nam „Poemat pedagogiczny” Makarenki, ale nie lubiłem tej książki. Dosyć miałem naszych
sierocińców i domów dziecka; udając, że słucham, puszczałem wszystko mimo uszu.
Nauka szła mi nawet nieźle, ale z powodu chorób sporo lekcji opuszczałem. Nie zawsze ktoś dopilnował, abym
uzupełniał zaległości. Uważano, że jestem dosyć bystry.
Co jakiś czas nękałem kierownictwo Domu Dziecka,
aby wszczynało poszukiwania moich rodziców. Kontaktowano się z Polskim Czerwonym Krzyżem w Warszawie.
Czekałem. Dziwne, że nadzieja jakby nawet we mnie rosła. W snach wielokrotnie powracały sceny, które miałem
w pamięci – barak, jakaś ciżba ludzka, wysokie prycze,

druty naokoło placu. Słyszałem jęki, piski, płacz… Kilka
razy ujrzałem kobietę, która przerzuciła mnie poza obręb obozu. Czułem, że to matka i pragnąłem ujrzeć jej
twarz. Ale obraz był daleki, zatarty, jakby za mgłą, kontury ledwie zarysowane. Nigdy nie śnił mi się ojciec. Jeśli
matkę mimo wszystko jakoś mogłem w przybliżeniu sobie wyobrazić, to obrazu ojca zupełnie nie byłem w stanie skonstruować.
Drozd, choć ateista, nie sprzeciwił się, kiedy powiedziałem mu, że wybieram się z pielgrzymką do Częstochowy.
Rozumiał moje dziecięce tęsknoty, marzenia: łudziłem się,
że modlitwą wywołam cud i odnajdę rodziców.
Jako ministrant służyłem do mszy w częstochowskim
klasztorze. Wpatrywałem się w cudowny obraz. Wydawało mi się, że Matka Boska patrzy tylko na mnie. Uległem
jakiejś halucynacji, cały czas widziałem, jak wodzi za mną
wzrokiem. Potem już niczego nie pamiętam, byłem zalany
łzami. Błagałem Najświętszą Pannę, aby obdarzyła mnie
łaską i dopomogła natrafić na ślad rodziny.
Po przyjeździe z Częstochowy, trudno wytłumaczyć
dlaczego, myślałem tylko o Łabuniach. Na własną rękę pojechałem do sióstr. Przeoryszy już nie było, wyjechała podobno do Szwecji, tam zmarła, ale jej zastępczyni pamiętała pięcioro małych dzieci, które kiedyś chrzczono, dając
jednemu chłopczykowi imię Bronek. Niestety, nie pamiętała, czy to ja byłem tym Bronkiem. Oprócz niej świadkiem mógł być intendent, który pełnił rolę ojca chrzestnego całej piątki. Mieszkał w Szczebrzeszynie, pojechałem
więc od razu do niego, licząc, że będzie wiedział więcej.
Niestety, też pamiętał niewiele. Coś sobie przypominał,
jakby jedna z sióstr wyszła na spacer z pięciorgiem dzieci, które następnie się rozbiegły, a gdy je policzyła, okazało się, że jest sześcioro. Ktoś po prostu podrzucił jej chłopczyka w wieku chyba pięciu lat. Intendent nie był pewien,
ale podobno chłopcu nadano nazwisko Nieznany, imię
Bronisław, gdyż został znaleziony pierwszego września.
Zirytowałem się całą tą historią. Tych gadek nie mogłem przyjąć do siebie. Wcześniej przecież byłem w sierocińcu zwierzynieckim, pamiętam dobrze, jak strach wchodził na szczudłach i chowałem się pod łóżko.
Relacja, którą usłyszałem, nie pasowała do mojego życia. Nie byłem przecież żaden zwykły znajduch. Zostałem
przerzucony z obozu. Była różnica w tym, jakie okoliczności towarzyszyły mojemu ocaleniu. Wojna, okupacja i obóz uczyniły mnie sierotą; to dla mnie była istotna różnica.
Snułem plany, aby pójść do seminarium duchownego,
potem na Katolicki Uniwersytet Lubelski. Zwierzyłem się
z moich marzeń. Ksiądz powiedział, że przepisy zabraniają być duchownym osobie poszkodowanej fizycznie. To
mnie tyczyło jako kaleki. Chrystus życzył sobie zdrowych
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duszpasterzy. Mogłem co najwyżej zostać kościelnym lub
ogrodnikiem przy klasztorze.
Skierowano mnie do Technikum Ekonomicznego. Wybór był fatalny, gdyż powinienem pójść do ogólniaka. Interesowała mnie matematyka, ale nie księgowość. Nienawidziłem dłubania w cyferkach. Coś beznadziejnego jest
w tych rozróżnieniach: „winien” i „ma”. Uważałem, że jak
ktoś „ma”, to „ma” u mnie, czyli jestem mu winien i zawsze
księgowałem po stronie „winien”. I odwrotnie. Jak jestem
komuś winien, to księguję po stronie „winien”, a jak ktoś
„ma”, to znaczy, że u mnie ma. Wszystko mi się pokręciło
w głowie, włącznie z aktywami i pasywami. Nic dziwnego, że w końcu zawaliłem trzecią klasę.
Coś trzeba było ze mną zrobić. Pan Drozd wysłał mnie
do kaflarni na naukę. Same czynności przy wyrobi kafli
nawet mi się spodobały. Ale jest to ciężka robota. Kiedy po
drabinie wnosiłem na desce świeże kafle, straciłem równowagę i ratując się, aby samemu nie zlecieć, wypuściłem
z rąk deskę. „Durny ten człowiek, który cię tu przysłał!” –
wrzasnął majster. „Gdzie z twoim zdrowiem do kafli. Zginiesz, jak marny robak… Uczyć się! Tobie tylko uczyć się,
a nie za fizyczną robotę brać: – zakończył rozwścieczony.
Rok 1956. Akcja żniwna. Pegeery potrzebowały robotników. Nic dziwnego, że wychowawca Drozd wysłał nas
do roboty. W trójkę pojechaliśmy aż do Mętna koło Starogardu. Czekano tam na nas z otwartymi rękami. Zostałem
pomocnikiem kombajnisty. Pociągałem rączką do wyrzucania słomy. Ustawialiśmy też snopki za snopowiązałką.
Robota trwała od rana do wieczora, ale nie krzywdowaliśmy sobie, bo zarobki były dobre. Dziesiątego września
zakończyły się żniwa i organizowano dożynki. Każdemu
z tej okazji potrącono z pensji na wódkę pięćset złotych.
Pierwszy raz w życiu dostałem wypłatę: 4800 złotych.
W dożynki grała orkiestra na wolnym powietrzu. Stoły uginały się od jedzenia. Skrzynki z wódką stały obok,
pito na umór. Nigdy nie miałem jeszcze w ustach alkoholu, ale mnie przymuszano. Spróbowałem. Straszny smak.
Ale jakoś przemogłem się. Coś działo się ze mną niedobrego. Radzono: „Rzygnij i dalej będziesz pić”. Zrobiło mi
się niedobrze, zwracałem…
Na dożynkach wybuchła bójka. Załatwiano ze sobą stare porachunki, uciekliśmy do obór. Przyjechała milicja,
aresztowano sporo osób, inni zwijali zawczasu manatki.
Sytuacja kadrowa w pegeerze była taka, że nie chciano nas
zwolnić. Z trudem udało mi się wyrwać, a ponieważ miałem sporo pieniędzy, spróbowałem trochę zwiedzić Polskę. W Szczecinie byłem na Wałach Chrobrego, oglądałem
stocznię i port. Kupiłem sobie „Trylogię” Sienkiewicza,
wiatrówkę „Łucznik”, która kosztowała 650 złotych, ale zapas amunicji aż tysiąc, i zegarek marki „Pobieda”. Wałęsałem się po mieście, na peryferiach strzelałem z wiatrówki
do celu, ustawiając w różnych odległościach butelki. Czy
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nie lepiej byłoby zostać w pegeerze? Przypomniały mi się
namowy, że będzie nam dobrze, otrzymamy mieszkania
i założymy rodziny. Coś mnie jednak ciągnęło do Zamościa; to jest moja ziemia, zawsze za nią będę tęsknił.
W Domu Dziecka miejsca już nie dostałem. Z prowizorycznie wystawionej metryki wynikało, że mam osiemnaście lat, więc jako pełnoletni powinienem się sam o siebie
troszczyć. Ale wychowawca Drozd jakoś postarał się, że
jeszcze zostałem. Aby zdobyć jakiś fach, skierowano mnie
do cechu na naukę krawiectwa. Pracowałem w spółdzielni
„Rozwój”. Poduczyłem się trochę szycia, ale to nie był zawód dla mnie. Od ciągłego pochylania głowy nad materiałem leciała mi krew z nosa. W końcu majster wściekł się
i powiedział, że filafil, setkę, elanę daje mi nie po to, abym
plamił krwią, muszę poszukać sobie stosowniejszej roboty, raczej kancelaryjnej. Przyjęto mnie do biura „Rozwoju” na ucznia. Chodziłem do wieczorówki, ale już nie do
technikum ekonomicznego, lecz do ogólniaka.
Lekarze mówili, że mam anemię. Aby podreperować
stan mego zdrowia, zostałem wysłany do sanatorium
w Krynicy. Otworzył się przede mną jakby inny świat.
Spróbowałem życia dotychczas mi nie znanego. Wbrew
przestrogom pani Byczkowskiej, która choć przestała być
wychowawczynią, czuła się dalej odpowiedzialna za mój
los, wyciągnąłem wszystkie zdeponowane oszczędności,
których uzbierało się cztery tysiące. Cóż, zacząłem szastać pieniędzmi. Szeroki gest mnie obowiązywał, gdyż
przedstawiłem się jako syn znanego adwokata. W codziennym repertuarze była kawa, ciastka, lampka wina.
Wieczorem dansing. Okazało się, że mam słuch muzyczny i potrafię tańczyć. Fundowałem – dlatego zawsze jakaś dziewczyna decydowała się spędzić ze mną wieczór.
Oczywiście, szybko przepuściłem pieniądze. Już w połowie turnusu z trudem wyskrobałem ostatki oszczędności, aby wykupić pamiątkowe fotografie. Jedno zdjęcie przedstawia mnie z pielęgniarką, do której staram się
przymilać; drugie zdjęcie ukazuje mnie z psem owczarkiem na tle gór.
Dziewczyny pytały, dlaczego ojciec mecenas już mnie
nie subsydiuje. Mówiłem, że z powodu nieporozumień
rodzinnych.
Zdałem maturę. Inni z tego faktu mogliby się cieszyć,
dla mnie zaczynał się okres samodzielności, do którego
nie byłem przygotowany. Jak większość wychowanków lękałem się opuszczenia Domu Dziecka. Znajdowałem się
w sytuacji gorszej niż oni: w perspektywie liczyli na zakładanie własnych rodzin. To mogło stać się motorem ich
przyszłych działań. Z powodu ułomności – nie zawinionej przecież – takiej szansy nie mam: mój rozwój fizyczny
jakby zatrzymał się. Nie dość, że po stracie rodziny zostałem samotny, to jeszcze samotność ta rozciąga się na dalsze moje życie.
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Zamieszkałem na stancji u Rybaków. Ważne, że przy
rodzinie, bo opuszczając Dom Dziecka czułem, jakby
grunt osuwał się spod moich nóg. Tutaj miałem oparcie;
gospodarz traktował mnie chyba lepiej nawet niż pasierba.
Grywaliśmy często w szachy; zrazu miał nade mną przewagę, szybko jednak walczyłem już jak równy z równym,
aby niebawem występować z pozycji faworyta.
Szachy… Właściwie to nauczyłem się grać podobnie jak
sławny arcymistrz Capablanca – bez objaśnień, tylko obserwując grę innych. Mój umysł był jakby szachowy: szybko obliczałem warianty, pociągał mnie zmysł kombinacji,
z łatwością zapamiętywałem przebieg partii i wiernie potrafiłem je odtworzyć. W szachach byłem sobą. Pasjonowała mnie ta królewska gra. Nikomu nie przepuszczałem,
bezlitośnie wykorzystując błędy przeciwnika. Zwyciężałem w turniejach. Przypadł mi w udziale tytuł mistrza
powiatu. Lektura literatury szachowej utwierdziła mnie
w przekonaniu, że jednak jestem dopiero na progu kariery, potrzebni są mi silni przeciwnicy, dobry trener.
W „Rozwoju” zatroszczono się o mój przyszły awans
i zostałem wysłany do Prus koło Krakowa na studium rewidentów i głównych księgowych. Znów miałem do czynienia z księgowością – z tym nieszczęsnym „winien”
i „ma”. Ale stan kont interesował mnie najmniej. Tak naprawdę żyłem tylko szachami. Gdyby ktoś zamiast inwestować we mnie jako przyszłego księgowego zatroszczył
się o mój rozwój szachowy, wiem, że szedłbym w górę. Potrzebny był mi impuls, coś, co pchnęło by mnie na wyższy etap gry.
Choć na studium byłem lubiany i nawet zaproponowano mi – po uzupełnieniu pewnych luk z księgowości
– pracę pomocnika biegłego księgowego, zrezygnowałem
z tego typu kariery. Jakież pole manewru stwarza owo „winien – ma” wobec nie ograniczonych możliwości kombinacji na 64 polach szachownicy… Czułem, że poświęcając
się księgowości byłbym przegrany, bo życie rozmieniłbym
na drobne. Machnąłem ręką na ten cały kurs – i tak jestem
pod bilansem.
W 1962 roku odbywały się uroczystości związane
z dwudziestą rocznicą pacyfikacji Zamojszczyzny. W Lublinie i Zamościu zorganizowano konferencje prasowe
i naukowe. Byłem przedstawiony jako jeden ze świadków,
czy może raczej jako ofiara tragicznych wydarzeń. Zbigniew Stepek zrobił na mój temat reportaż radiowy „Nazywam się Pekosiński”. Audycja miała czterdzieści minut,
była moim monologiem, zapisem pamięci tego, co zdołałem ocalić z dzieciństwa. Polska Kronika Filmowa zrobiła specjalny dodatek na mój temat i pokazywano mnie
na ekranach kin. Nieoczekiwanie stałem się głośny i znany. To już był jakby nie ten Pekosiński, co poprzednio. Byłem symbolem pewnej sprawy. Wychowawca Drozd, który został sekretarzem Komitetu Miejskiego, wiązał ze mną

określone nadzieje. Całym sobą miałem świadczyć o tragedii Zamojszczyzny; jej martyrologii.
Dziennikarze z Kroniki Filmowej zainteresowali się, że
żyje kątem, nie mam mieszkania. Zaczęli nachodzić władze w Zamościu.
1 września, w dzień moich urodzin, imienin i wybuchu
wojny, wręczono mi przydział na pokój z kuchnią. Dziwne, że były wychowawca, sekretarz Komitetu Miejskiego,
wcale nie podzielał mojej radości. Wydało mi się, jakby
sprzeciwiał się, abym miał samodzielne mieszkanie. Zagadnąłem pana Drozda na ten temat – powiedział, że żyjąc nawet kątem przy jakiejś rodzinie, będę miał lepiej niż
na kawalerce. Czyżby chciał, żeby Pekos wiecznie tułał się
po ludziach? Prawdę mówiąc nie mogłem pojąć jego rozumowania, a także intencji…
Mieszkanie przerażało mnie swoją pustką. Byłem sam
w gołych czterech ścianach. Cóż z tego, że obok żyli sąsiedzi, że w nowym osiedlu zagnieździło się kilkaset rodzin –
przecież to mojej sytuacji nie zmieniało. Przeciwnie, jeszcze dotkliwiej odczuwałem skazanie na samotność.
Pewnego dnia z Warszawy nadszedł dziwny list. Pisała dziewczyna, którą bardzo poruszył reportaż „Nazywam
się Pekosiński”. Nie mogłem zrozumieć, o co jej chodzi,
tyle w jej słowach było niedopowiedzeń. Stale powtarzały się napomknienia i aluzje o tym, że jestem do niej podobny, a nasz los jest wspólny. Pisała, iż także wywodzi się
z Zamojszczyzny, wiele nas łączy i być może zbrata. Coś
mi zaczęło mówić: to może moja siostra…
Zdecydowałem się na spotkanie. Podała mi adres swoich rodziców. Jechałem z nadzieją, że jeśli to nie jest moja
najbliższa rodzina, to może dalsza.
Na przystanku czekali jej rodzice. Przywitałem się, cały
czas patrząc na kobietę. Czy był jakiś związek między nią,
a tą postacią, którą zapamiętałem z dzieciństwa? Wyczułem, że to są obcy ludzie. Coś do mnie mówili, nie słyszałem, cały czas byłem myślami gdzie indziej.
Poznałem dziewczynę. Usadowiono nas razem za suto
zastawionym stołem. W trakcie toastów mówiono, jak
bardzo jesteśmy do siebie podobni. Zrozumiałem, że chodzi o to, iż jeśli ludzie są do siebie podobni, mogą być dopasowanym małżeństwem. Nasze podobieństwo wynikało z ułomności. Jak najszybciej pożegnałem ten dom…
Zacząłem żałować, iż stałem się bohaterem reportażu
radiowego i jednej z kronik filmowych. Sprzedałem słuchaczom i widzom moje życie właściwie za nic. Okazało się, że nie mam żadnych szans na odnalezienie swojej rodziny. A ewentualne oferty matrymonialne nie były
do przyjęcia.
I znów uczucie pustki, łączące się z każdym przyjściem
do domu. Niewiele moją sytuację zmieniły meble, kupione na raty: stół, amerykanka i szafa. To były martwe sprzęty, które tylko podkreślały, jak bardzo jestem samotny.
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Spróbowałem zagrać, stając się znów bohaterem reportażu. Tym razem Andrzej Kantowicz ogłosił w „Walce Młodych” tekst pod tytułem „Obywatel Pekosiński” i zainteresował moim życiem władze ZBoWiD-u w Warszawie.
Autor przysłał mi pierwszy dosyć obiecujący list. Chodziło o to, abym sprecyzował, jakiej formy pomocy oczekuję.
Postawiłem wszystko na jedną kartę. Chciałem się przenieść do Warszawy, aby zyskać szanse kontaktów z czołówką szachową kraju. Na swoim koncie miałem już zdobycie trzeciego miejsca w mistrzostwach województwa
lubelskiego i remis z mistrzem Polski Gromkiem. Tylu
różnych sportowców ściąga się do stolicy, czemu mnie
miano odmówić tej szansy? Żaden z nich nie przeszedł
tego, co ja przeżyłem w dzieciństwie. Liczyłem, że moja
wyjątkowa sytuacja może być atutem.
W drugim liście Kantowicz zmył mi głowę. Redaktor
pisał, iż moje żądania są stanowczo wygórowane i nie jest
w stanie nic mi pomóc. Żałowałem mojego kroku…
Popularność w Zamościu miała z reguły jedną tylko
stronę. Każdy, kto mnie spotkał, prosił do stolika. Zaczynało się od drobnej wódki, a kończyło na pijaństwie.
Jakiś czas byłem magazynierem w „Argedzie”, potem jeden z działaczy szachowych wystarał się o przyjęcie mnie
na recepcjonistę w hotelu „Staromiejskim”. Po czterech
miesiącach pracy przydarzyła mi się głupia historia – za
parę złotych dałem klucze dziewczynom do pokoju zajętego przez pewnych państwa. Pech chciał, że ci państwo
akurat wrócili, tamci nie chcieli otworzyć, uciekli, poginęły rzeczy, była sprawa i dostałem rok więzienia z zawieszeniem an trzy lata. Mój były wychowawca Drozd przechodził na drugą stronę ulicy, kiedy miał mnie spotkać.
Zawiodłem jego nadzieje, splamiłem honor dziecka pacyfikowanej Zamojszczyzny.
Z kolei pracowałem w PKS-ie. Wszystko było dobrze,
dopóki nie wpadłem w złe towarzystwo. Piłem, spóźniałem się do biura. W końcu musiałem się sam zwolnić, aby
nie dostać dyscyplinarki.
„Bronek, ciebie tylko klasztor jeszcze może uratować”
– oceniał moją sytuację były wychowawca Drozd i dodawał: „Tam żyć będziesz w zamknięciu i o twoje potrzeby zawsze się ktoś zatroszczy”. I to mówił ateista! Z jednej
strony oburzały mnie te słowa, z drugiej był one jednak
trafne. Mam słabą wolę, nie umiem pokierować sobą, łatwo ulegam innym.
Spełniło się też inne proroctwo pana Drozda. W moim
mieszkaniu zrobiła się melina. Nie potrafię bronić się
przed tymi, co mnie nachodzą. Doszło do tego, że kiedy
nie chcę otwierać drzwi, wywołują awantury i grożą mi.
Ale teraz próbuję dźwignąć się. Znów pracuję. Zwróciłem się do milicji, aby wzięła moje mieszkanie pod opiekę i broniła je przed najściem typów spod ciemnej gwiazdy, co się do mnie znęcili.
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Przemyśliwam swoje życie. Nie ułożyło się ono najlepiej. Cóż, jestem sobie winien. Ale niezupełnie. Może ta
wina rozkłada się i na innych…
Moi koledzy mają swoje domy, pozakładali rodziny.
Cóż, ja zostanę samotny – tak los mnie potraktował…
Proszę nie zmieniać mi nazwiska. To co złe też jest moją
własnością, dość mam pisania o mnie jako o symbolu.
Nazywam się Pekosiński.

Romuald Karaś – autor książek podróżniczych Kumys
na deser i Szukam raju. Krzysztof Kieślowski, według zarekwirowanej przez cenzurę książki Romualda Karasia Rachunek sumienia, debiutował filmem fabularnym Blizna.
Grzegorz Królikiewicz, na podstawie książki Nazywam się
Pekosiński, zrealizował głośny film Przypadek Pekosińskiego. Założyciel i redaktor Oficyny Literatów i Dziennikarzy
„Pod Wiatr” (1990), która wydała 120 książek, w tym 60
tytułów o tematyce wileńskiej i kresowej. Laureat Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za zredagowanie i wydanie siedmiotomowej Antologii Wileńskiej.
Obecnie tworzy tryptyk reportażowy o majorze Henryku
Sucharskim, dowódcy Westerplatte. Ukazała się już część
pierwsza Klątwa i cud (2017), wkrótce wyjdą dwie następne: Żołnierz Wielkiej Wojny i Zwycięzca.
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Śmierć zachwytu
czyli Rachunek sumienia
w epoce post sztuki

Filozof powiedział: „Zaczęło się od śmierci zachwytu.”* Co to miałoby oznaczać? Kasandryczną diagnozę obecnego stanu świata? Jeśli coś, co było zachwytem,
umarło, to coś narodziło się w to miejsce – coś innego? Co
już zachwytem nie jest, a pojawiło się zamiast?
Bo istnieje przecież uroda świata, uroda życia – i jest
dziś „uroda na czasie”, jest w modzie – co widać na każdym kroku… Czyżby zatem była niewidoczna lub postrzegana bez zachwytu? Postrzegana inaczej?
Lepiej może wystrzegać się dywagacji filozoficznych,
które nie służą nikomu prócz filozofów, a umysły zwykłych doświadczaczy istnienia wpędzają tylko w otchłań
metafizyczną. Zdajmy się raczej – jak to u Kanta – na
„aprioryczne formy poznania”. Zwłaszcza poeci nie muszą deliberować nad zachwytem, niekoniecznie potrzebna
im wiedza o tym, czym zachwyt w istocie jest lub miałby
być. Jeśli się nim zajmują – a raczej, jak to się mówi: „wpadają w zachwyt” lub „oddają się zachwytom” – to przecież
po to, by dać temu wyraz, słowny ekwiwalent. Także wtedy, gdy odbywa się to a` rebours, czyli w przerażeniu i porażeniu, w urzeczeniu brzydotą i złem tego świata. Bo to
ta druga strona medalu. Piękno jest na pierwszej, i jego to
wizerunek Ojcowie Kościoła nazywali jednym z Obrazów
Boga, a kabaliści jedną z emanacji Istoty Najwyższej. Jedni i drudzy są jednak zgodni co do istnienia tej drugiej,
ciemnej strony na awersie, żywiącej się światłem boskości, a to wskutek… grzechów istot ludzkich.
Ale czym właściwie jest grzech? Jak to rozpoznać? Rabbi Pinches z Korca (1726 – 1791) w swym Midrasz Pinches powiada: „Jeżeli nachodzą człowieka nieczyste myśli,
niech przypomni sobie twarz swojej matki. Jeżeli kusi go
megalomania, niech wyobrazi sobie twarz ojca.” Ten podolski cadyk nie znał ani Darwina, ani Freuda, nie miał
pojęcia o ego i super ego, ale w swej bojaźni bożej intuicyjnie wiedział, że powyżej zadane „ćwiczenie duchowe” (nieprzypadkowo kojarzy się to ze św. Ignacym Loyolą) uruchamia w człowieku subtelną energię zwaną…
sumieniem.
Światła psychologia po Freudzie, dzięki Carlowi G.
Jungowi, ujmuje to nie mniej ezoterycznie, objaśniając,

że w judeochrześcijańskiej psyche budzi się w ten sposób
ukryte poczucie autorytetu wewnętrznego Ojca (Boga)
i Matki Bogini (Maryi Panny), czyli tzw. Strażników – instancji wyższych, odwoławczych. Tkwią one bowiem w samej Jaźni człowieka, czyli w jego psychicznej całkowitości, pojmowanej łącznie z nieświadomością zbiorową, zaś
ego może się przed nimi „wyspowiadać” – czy to w konfesjonale, czy u psychoanalityka…
Można by to ująć w skrócie – idąc za znanym powiedzeniem: „Grzeszysz Bogu!” A jednak w potocznym zewnętrznym doświadczeniu grzeszymy nie tyle Bogu, co
wobec bliźniego swego, i czynią to również, a może nawet
głównie, ludzie niewierzący. I – co więcej – mając tego poczucie! Skąd?
Rabbi Pinches wyjaśnia to następująco: „Nie ma takiego człowieka, którego dusza nieustannie nie poucza. – Jeżeli tak – spytali uczniowie – to dlaczego człowiek jej nie
słucha? – Dusza uczy nieustannie – odparł rabbi – ale nie
powtarza.”
Czyżby zatem we współczesne umysły (dusze?), nawet
te impregnowane na transcendencję i indyferentne wobec jakiegokolwiek absolutu, niejako podprogowo „wdrukowana” była – mówiąc językiem obecnej doby biogenetycznych odkryć, takich np. jak pamięć komórkowa czy
rezonans morfogenetyczny – także pamięć treści… Tablic
Mojżeszowych? Którą to jednak za każdym razem trzeba
odkrywać wciąż od nowa? A mimo to oblicze zła jest jakoby aż na tyle atrakcyjne, że zwrot ku niemu wciąż stanowi pokusę?
Franz Kafka (1883-1924) w swych Rozważaniach o grzechu, cierpieniu, nadziei i słusznej drodze tłumaczy to zjawisko rozpaczliwą ludzką motywacją:
„Dlaczego ubolewamy nad grzechem pierworodnym?
Nie z jego powodu zostaliśmy wygnani z raju, lecz z uwagi na drzewo życia, żebyśmy z niego nie jedli. Jesteśmy
grzeszni nie tylko dlatego, że jedliśmy z drzewa poznania,
ale i dlatego, że nie jedliśmy jeszcze z drzewa życia. Grzeszny jest stan, w którym się znajdujemy, niezależnie od winy.
[…] Od czasu popełnienia grzechu pierworodnego nasza
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zdolność poznania dobra i zła jest w istocie jednakowa;
mimo to właśnie tutaj doszukujemy się naszej szczególnej
wyższości. Ale dopiero poza granicą tego poznania rozpoczynają się prawdziwe różnice. Nikt nie może poprzestać
na samym poznaniu, lecz musi się starać zgodnie z nim
postępować. Do tego jednak nie dano mu sił, dlatego musi
się zniweczyć.[…] Jest to także sens groźby śmierci, gdy
wydano zakaz jedzenia z drzewa poznania; jest to może
również pierwotny sens śmierci naturalnej. Tej próby człowiek jednak się boi, woli raczej obrócić wniwecz poznanie dobra i zła (określenie „grzech pierworodny” wywodzi
się z tego strachu); ale to, co się stało, nie może się odstać,
może tylko ulec zmąceniu. W tym celu powstają motywacje. Cały świat jest nimi przepełniony, ba, cały widzialny
świat jest być może tą motywacją człowieka. Próbą sfałszowania faktu poznania, chęcią wyznaczenia sobie poznania dopiero za cel.”
Kafka był prażaninem i niemieckim Żydem, a cały jego
krąg rodzinny i zasymilowane otoczenie aspirowały do
statusu niemieckich gojów. Był więc wyalienowany społecznie i kulturowo niejako potrójnie; toteż wszystko, co
napisał, jest w istocie studium wyobcowania człowieka
w świecie, który jakby już nie należy i nie zależy od niego samego. Zaś w to, od czego zależy, człowiek w praktyce
już nie wierzy. Wizję tę Kafka przedstawia w formie niby-przypowieści quasi-fantastycznej. Niby – i quasi-, bo zarazem wpisuje w tę formę strukturę opowiadań i powieści
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na wskroś realistycznych. Osiąga tak efekt właściwy późniejszej literaturze science-fiction, czyli modelowego czołowego zderzenia tego, co zwyczajne, ludzkie – z tym, co
niewyobrażalne i niby niemożliwe, nierealne, a jednak
prawdziwe.
Ale u Kafki imperatyw poznawczy literatury dotyczy
jeszcze intuicyjnego zgłębiania wiedzy o Systemie, który
swymi prawami niszczy tożsamość człowieka. System wyznacza Prawo, które ustanawia jego własną rację bytu –
z jednej strony wspiera się na potędze ludzkiej Egzystencji, z drugiej zaś na potędze Władzy. Te dwie zasilają się
nawzajem: człowiek, aby być – poddaje się władzy gotów
na wszelkie koncesje, ta zaś zezwala mu być w taki sposób, by ją podtrzymywał w jej mocy.
Tak więc System jest niby abstrakcją, niepoznawalna
siecią powiązań i zależności, ale też jest nader rzeczywisty w działaniu. Dociekając odpowiedzi na pytanie, kto
tak naprawdę reprezentuje System, w końcu dowiadujemy się, że reprezentuje go każdy człowiek. „Słowo sein
oznacza w języku niemieckim dwie rzeczy: istnieć i należeć do niego.” – mówi Kafka w Rozważaniach… Ludzkie
uczucia i ludzkie odruchy również podlegają logice Prawa
– o ich wartości decyduje należyta funkcjonalność w Systemie. Utrata własnej ludzkiej twarzy wydaje się człowiekowi w końcu mniej istotna niż postradanie samego bycia = życia. Wyraża się to już w samym języku, który się
wciąż redukuje z elementów wizualnych, konsekwentnie
odbarwia, i wreszcie niemal bezbarwny, prawie przezroczysty, staje się kliszą – już nawet nie czarno-białą, lecz
szarą – na którą projektują się obrazy rzeczywistości. Ważne są tu tylko ostre i precyzyjnie oddane kontury, bo właśnie one odwzorowują strukturę systemu – niczym pręty i kraty. „Klatka poszła szukać ptaka” – jak to lapidarnie
ujmuje Kafka …
Jest to wizja prekursorska i zrozumiała – czy raczej potocznie oczywista – dopiero dziś. Kiedy buntownicy XXI
wieku, na przykład europejscy alterglobaliści, zapytują
teraz przywództwo obecnego światowego Systemu, dokąd właściwie zmierza on w swej żądzy nieograniczonego posiadania (co samo w sobie jest już paradoksem), to
na ogół pierwsza i najprostsza odpowiedź brzmi: Owszem,
chodzi o nieograniczone posiadanie, ale w imię… Nieograniczonego Postępu na Drodze Rozwoju Człowieka –
choćby przez podbój kosmosu czy rozwój biotechnologii
(perspektywicznie: technologii ludzkiej nieśmiertelności).
I o ile nie jest to może deklaracja wiarygodna, to o tyle
przynajmniej przekonywująca, że odwołuje się do poczucia sensu ustanawianego świata, ten zaś jest niezbędny do
życia dla homo sapiens. Niełatwo mu sobie wyobrazić, że
coś funkcjonuje tylko po to, by funkcjonować, jedynie dla
funkcjonalności samej w sobie.. „ Człowiek nie może żyć
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bez stałego zaufania do czegoś niezniszczalnego w sobie,
przy czym zarówno to, co niezniszczalne, jak i zaufanie
mogą się przed nim ukrywać.” Ale dalej diagnoza Kafki sprzed niemal stu lat jest bezwzględna: „Nie ma posiadania, jest tylko byt, byt pragnący wydać ostatnie tchnienie, udusić się.”
Za swego życia niechętnie ujawniał swe proroctwa,
opublikował ledwie kilkanaście opowiadań – resztę polecił w swym testamencie zniszczyć, i znamy ją tylko wskutek sprzeniewierzenia jego ostatniej woli. Prawdopodobnie przeczuwał, że jego współcześni nie są przygotowani
na przyjęcie i pojęcie tego rodzaju przesłania. Żył na tyle
krótko, że nie doczekał losu swych rodaków – w Teresinie, Dachau i Auschwitz…
Ale o czym w gruncie rzeczy mówią Proces, Zamek czy
Kolonia karna, jeśli nie o dalekiej wizji dzisiejszej… „politycznej poprawności”?
***
Leopold Buczkowski (1905-1989), urodzony także jako
poddany C.K. monarchii Austro-Węgierskiej, Podolanin
z dziada pradziada, w swych książkach, z których m.in.
jedna nosi tytuł Uroda na czasie, przedstawia właściwie
same, jak to mówi – „straszne rzeczy”. Wbrew wszelkim
regułom powieściowej prozy, w potrzaskanych kadrach,
ignorując porządek czasu i przestrzeni – niby w dzisiejszych obłąkańczych clipach horrorów video – ukazuje totalną zagładę swojej małej podolskiej ojczyzny, polowania
ludzi na ludzi, jakie odbywały się tam podczas obu wojen światowych. Sowietyzm, nacjonalizm ukraiński i hitleryzm jawią się tu tylko jako umowne etykiety na bandyckich planach „rządzenia światem”. Ale tym prowokacjom
różnej maści „ideologicznej” udaje się sprawić, że niedawni sąsiedzi zza miedzy dosłownie wyrzynają się nawzajem. W panoramie Buczkowskiego System, który stwarza to nieludzkie „ludzkie piekło na ziemi”, może zrazu
wydawać się tylko odgórnym spiskiem jakichś „trustów
mózgów”, projektujących „nowy porządek świata”, w którym m.in. żydowskie dzieci nie mają prawa żyć. Rychło
jednak okazuje się, że w praktyce reprezentuje go każdy,
kto znalazł się w jego orbicie. „Więc co rządzi światem? –
pyta w Czarnym potoku ksiądz pleban agenta tajnej policji, z którym dziwnym trafem wychowywał się niegdyś
jako sierota w tej samej niemieckiej rodzinie. „Stukanina – słyszy w odpowiedzi. „Karabin zniósł związki między słowami.”
W tej infernalnej logice zdarzają się jednak i szczeliny.
Bo są ci, co polują na żydowskie dzieci jak na zwierzynę,
i są też ci, co te dzieci bezinteresownie ratują, próbując zachować „ludzką twarz”. I są też te szczęśliwie ocalałe z pogromu dzieci, które usiłują się bawić jak dawniej, chociaż
na cmentarzu. „Ja swojego wątku w tym wszystkim nie

stracę” – powiada dalej ksiądz, chociaż współpracuje z żydowsko-polską partyzancką „bandą”, która „poluje” z kolei na niemiecko-ukraińskich prześladowców.
Ale gdy wyjdzie cało z kolejnej policyjnej obławy, gdy
natrafi na zgliszczach domostwa na zabłąkany bochenek
chleba lub kilka ziemniaków i je „poobraca w gębie”, gdy
znajdzie ocalałą stodołę, gdzie przetrwa w sąsieku kolejną noc – narrator-bojowiec Buczkowskiego w błyskawicznych migawkach dostrzega niekiedy właśnie i… urodę
świata. Na przykład natury w całej jej surowości i grozie
– gdy kontrastuje w tych warunkach z małością człowieka, ale też i współgra z pięknem jego oblicza heroicznego. Są w tej opowieści i partie będące czystą liryką. Obrazy skrzące się niczym meteoryty spadające na przykrytą
śniegiem pustynię zgliszcz i ruin.
Być może subtelny byt zwany sumieniem przynależy
jednak ontologicznie do kategorii innego rodzaju niż psychomentalna, a w konsekwencji etyczna? Może działa raczej na tych obszarach świadomości, gdzie u początków
ewolucji człowieka objawiła się pierwotna ludzka wrażliwość, z niewytłumaczalnych powodów różniąca się od
zwierzęcej?
Sam Buczkowski pytany kiedyś, dlaczego pisze tak
okrutne i dziwne w formie książki, stwierdził: „Prawdziwe pisarstwo jest już niemożliwe. Uprawiać dziś jakiś estetyzm?”. Ale jednak napisał te swoje „niby-powieści” i opowiadania, tyle że w ów niepowtarzalny sposób, w jaki nikt
inny by tego za niego nie zrobił. A było to w czasach początków PRL-u, gdy jeszcze nie słyszano o postmodernizmie. Ten przemilczany i właściwie do dziś pomijany pisarz przypisywał jednak literaturze jeszcze aspiracje
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poznawcze. Dziś jego pisarstwo jawi się jako ostatni akord
polskiego modernizmu i zarazem forpoczta literacka epoki „post sztuki”. Dopiero teraz, w naszej postmodernistycznej epoce „zabawiania się na śmierć” – także literaturą jako beztroskim „produktem kultury” – uwidacznia
się cała awangardowość jego formy.
Buczkowski doświadczył organicznie i zarazem racjonalnie rozpoznał, że skończyły się czasy linearnego opowiadania, jak to mawiał ironicznie: „psychologiczno-obyczajowych historii”, które mają swój początek, środek
i zakończenie. Ponieważ historie jego własnego życia były
już inne: rozpadł się bowiem – czy raczej został roztrzaskany – pewien porządek i „pewny” kulturowo obraz jego
świata. Stąd też wzięła się metoda pisarska Buczkowskiego, jego charakterystyczna i od pierwszego akapitu natychmiast rozpoznawalna forma, technika zapisu porównywalna dziś – w dobie informatyki – do zapisu danych
na dysku, czyli niejako plamami, modułami informacji. U Buczkowskiego są to „skompresowane” następnie
w przestrzeni nośnika literackiego sekwencje swoistych
ideogramów, którymi przedstawia strukturę świata w procesie rozpadu. Czarny potok można z równym powodzeniem czytać od końca lub od środka w obie strony i w niczym to nie zmienia jego wyrazu i sensu. Jest to literatura
rewolucyjna formalnie – a właśnie prawdziwie realistyczna – bo sposób organizacji słownej materii daje ekwiwalent doświadczanej rzeczywistości.
Jest też tym samym próbą odpowiedzi na sławetne pytanie zaprzątające umysły ludzi kultury po ostatniej wojnie światowej, a aktualne ze wszech miar aż po dzień dzisiejszy: Jaka może być sztuka po Auschwitz? I pamiętną
ripostę Theodora Adorno, słynne: „Pisanie wierszy po
Oświęcimiu jest barbarzyństwem.” I jeszcze Paula Celana appendix: „a zwłaszcza po niemiecku…”. Po Holocauście? Ale też i – dodajmy dziś: po Wietnamie i Kambodży,
po Bośni i Serbii, po Afganistanie i Czeczenii, po Bangladeszu i Rwandzie, po?… Można by tak wyliczać dalej,
i jak na razie wygląda na to, że i w nieskończoność… Nie
łudźmy się – System wciąż działa. 30 tysięcy dzieci umiera codziennie z głodu w naszym „najlepszym ze światów”!
Oblicze Zła ujawnione przez hekatombę, przez doświadczenia niebywałej pogardy, jaką człowiek mógł okazać
dla elementarnej godności istoty ludzkiej, domagało się –
i nadal domaga w naszych „normalnych” czasach – bezwzględnego spojrzenia mu prosto w oczy. Niewielu potrafiło tego dokonać i dotychczas nielicznych tylko na to
stać. Wymaga to bowiem właśnie… rachunku sumienia.
*Profesor Andrzej Szostek (KUL) – w rozmowie podczas podróży pociągiem relacji Toruń-Warszawa, po przeczytaniu poematu Zikaron – żydowska pamięć Aleksandra
Rozenfelda.	
■
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Piotr Kobielski-Grauman – ur. 1953 r. w Lublinie, gdzie
obecnie mieszka. Poeta, prozaik, eseista i publicysta znany od lat siedemdziesiątych z wielu oryginalnych publikacji, zarówno na łamach regionalnej, jak i ogólnopolskiej
prasy literackiej; obecny też w kilku antologiach polskiej
poezji współczesnej (zarówno pierwszego, jak i drugiego obiegu w czasach PRL-u). Od lat osiemdziesiątych
aktywny uczestnik lubelskiego życia literackiego, w latach dziewięćdziesiątych jeden z współtwórców, redaktor i kierownik produkcji pierwszego niezależnego tygodnika społeczno-kulturalnego „Tygodnik Współczesny”,
wydawanego (1990-91) przez Fundację Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ Solidarność w Lublinie.
W późniejszych latach dziennikarz i publicysta współpracujący z mediami regionalnymi i ogólnopolskimi. Działacz Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, członek Oddziału
w Lublinie od 2007 r. Stypendysta Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego (1998, 2001, 2004, 2015). Stypendysta Prezydenta Miasta Lublin (2014, 2016, 2017).
Autor książek: To właśnie światło, jakie już nieprześcignione (poezja), Związek Literatów Polskich Oddział
w Lublinie, Lublin 1977. Przez ogień (poezja), Wydawnictwo Przedświt, Warszawa 1998. Niewykonabuł (proza), Wydawnictwo Test, Lublin 2004. Sambation (poezja),
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Lublinie, Lublin 2006. Wstęp do wszechświatów równoległych (esej),
Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2016. (Literacki Laur
700-lecia Miasta Lublina (2018 r.)
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Cezary
Listowski

Szklany dzwon
Było to bardzo, bardzo dawno temu. Świat wyglądał wtedy zupełnie inaczej niż dzisiaj, chociaż, gdyby się
nad tym dobrze zastanowić, to brakowało mu przecież naprawdę niewiele. Przede wszystkim nie było jeszcze wtedy
nocy. Było już wszystko: pszczoły, drzewa, kwiaty, trawa,
woda w rzekach, ludzie i zwierzęta, były domy, pola, sady
i lasy, były ogródki, a nie było jeszcze wtedy tylko nocy
i róż. Słońce spacerowało sobie po niebie, to tu, to tam,
odwiedzając po kolei wszystkie miejsca na ziemi i doglądając niestrudzenie przede wszystkim tego, żeby kwitły
kwiaty w ogródkach, a w sadach żeby dojrzewały owoce.	
Na świecie było jeszcze wówczas, tak samo jak dzisiaj,
wiele dzwonów – ogromne, wielkie, mniejsze i takie zupełnie malutkie, dzwony o bardzo różnych głosach i różnych sercach. Niektóre dzwoniąc wydawały dźwięk smutny i głęboki, inne jakby nieco przytłumiony, jeszcze inne
barwny i dźwięczny, wesoły jak śpiew skowronka nad polami, a jeszcze inne basowy, poważny i stateczny. Wszystkie te dzwony jeszcze i dzisiaj dzwonią swoimi głosami,
jak który umie, po całej ziemi, a robią to szczególnie przed
wieczorem, kiedy słońce zaczyna zachodzić i kiedy kończyć się ma kolejny dzień. W ten sposób dzwony całego
świata dziękują za ten dzień słońcu, życzą mu dobrej nocy
i proszą, by nazajutrz rano, kiedy zaczynał się będzie nowy
dzień, wstało życzliwe dla całego świata tak jak każdego
poprzedniego dnia.
Słońce bardzo lubi słuchać głosu dzwonów, lubiło ich
słuchać zawsze. Kiedyś, kiedy jeszcze nie było nocy, także biły na całym świecie dzwony po to, żeby przywracać
mu siły do pracy, kiedy było zmęczone, żeby dziękować
mu i pozdrawiać je od wszystkiego, co tylko żyje. A kiedy słońce było bardzo, bardzo zmęczone, wtedy cichły
wszystkie dzwony, cichł, jakby zamierając na tę chwilę cały
świat, i wtedy zdarzało się coś, co tylko mogło być na tym
świecie najpiękniejsze. Wtedy odzywał się szklany dzwon.
Nikt nie widział nigdy szklanego dzwonu, nikt nie wiedział dokładnie gdzie on jest. Był on zawieszony gdzieś
wysoko między niebem a ziemią, wielki i lekki, cały zrobiony z cienkiego, przezroczystego szkła, jego dźwięk był
przecudny i kruchy jak on sam, a równocześnie potężny.
Zawierał w sobie wszystko, zawierał dźwięki wszystkich

dzwonów całego świata i jeszcze dużo, dużo więcej. Pomiędzy jednym uderzeniem jego serca a drugim upływał
bardzo długi czas, cała wieczność, a szklany dzwon przez
cały ten czas nie przestawał brzmieć i przez cały ten czas
płynęła przecudna, zmieniająca się i ani przez chwilę nie
pozostająca taka sama, a równocześnie przez cały ten czas
taka sama, przez wszystkie te chwile niezmienna melodia.
Ten szklany dzwon dzwonił bardzo rzadko, ale nikt nie
miał mu za złe tego, że się tak oszczędzał; wszyscy wiedzieli przecież jak jest delikatny i kruchy. Przyszedł jednak
kiedyś czas, kiedy nawet to przestało mieć znaczenie. Pewnego razu zachorowało słońce. Chorowało długo i było
coraz bardziej zmęczone, i nie mogło mu pomóc nic, ani
kwiaty, które starały się dla niego kwitnąć i pachnieć jeszcze piękniej niż zwykle, ani ptaki, które umilały mu chwile
swoim kryształowym świergotem, ani wszystkie dzwony
całego świata, które dzwoniły i dzwoniły ile tylko miały sił.
Wydawało się wszystkim, że nie ma już dla całego świata poza szklanym dzwonem żadnego ratunku, że jeśli nie
zadzwoni on najpiękniej jak tylko potrafi, słońce umrze.
No i wtedy umilkło wszystko, a odezwał się, najpierw
ledwo dosłyszalnie, cicho i delikatnie, a potem coraz głośniej i coraz piękniej, szklany dzwon. Dzwonił długo, dłużej niż kiedykolwiek, dzwonił i dzwonił coraz mocniej
i coraz bardziej rozpaczliwie, a słońce słuchało go zachwycone i spokojne, ale nie zdrowiało i dalej opadało z sił.
Szklany dzwon robił wszystko, co w jego mocy, dzwonił,
omdlewając ze zmęczenia, dzwonił najpiękniej, najdelikatniej i najmocniej jak tylko mógł, a mimo to w pewnym
momencie nie można było mieć już żadnej wątpliwości,
ani nadziei. Słońce umierało.
Cały świat patrzył na to oniemiały. Wsłuchane w najwyższe, najodważniejsze i najpiękniejsze dźwięki, które
wydobywał z siebie ostatkiem sił szklany dzwon, słońce
chyliło się nieodwracalnie ku horyzontowi coraz słabsze,
coraz większe i coraz bardziej czerwone. Wydawało się, że
to już kres. I wtedy dzwon zrobił jeszcze więcej, niż mógł.
Jego serce, dla ratowania słońca, uderzyło jeszcze mocniej.
I stał się cud… Słonce pokonało śmierć, pokonało swą
śmiertelną chorobę i ożyło. Ale w tym samym momencie
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pękł i rozsypał się na miliardy miliardów malutkich okruchów szklany dzwon.
Te okruchy rozsypały się po całym niebie i kiedy znużone wysiłkiem walki ze śmiercią słońce zaszło za horyzont i usnęło po raz pierwszy zbawiennym snem, na całym niebie rozbłysły one – siostry róż – gwiazdy. Bo nie
wszystkie okruchy dzwonu rozsypały się po niebie. Niektóre z nich, te najdelikatniejsze i najdrobniejsze spadły
na ziemię, a były to pierwsze na świecie nasionka róż. Tej
pierwszej nocy cały świat po raz pierwszy zapłakał z żalu
po szklanym dzwonie, a łzy, dzisiaj nazywane rosą, spadły
na ziemię by napoić ziarenka. Róże zakiełkowały i przez
tę noc wyrosły na dorodne krzaki, by rano, kiedy po zasłużonym odpoczynku obudziło się słońce, rozkwitnąć.
I kwitną tak one, róże – siostry gwiazd, aż do dziś.
I będą tak kwitnąć aż do skończenia świata, wiecznie,
kształtem, barwą i wonią swoich kwiatów przypominając dźwięk bohaterskiego dzwonu, który kiedyś, bardzo
dawno temu, zawieszony był między niebem a ziemią po
to, by w jego najtrudniejszym momencie uratować świat.

Statek
Dawno, dawno temu, tak dawno, że nawet najstarsi ludzie tego nie pamiętają, w dalekim, dalekim kraju,
którego nazwa i tak nic by ci nie powiedziała, było sobie
duże, duże miasto, które leżało nad ogromnym morzem,
a w tym mieście był port, do którego przypływało wiele, wiele statków. Pewnego razu przypłynął piękny statek,
tak piękny, że każdy, kto go tylko zobaczył, uśmiechał się
i zapominał o całym świecie, a kiedy sobie przypominał,
wzdychał ciężko i szedł dalej swoją drogą żałując, że nie
może na nim popłynąć. Statek miał smukły kadłub z twardego hebanowego drzewa, i biały pokład z żywicznych sosnowych desek, i trzy wysokie maszty, tak mocne, że nie
obawiał się żadnej wichury, i wielkie żagle ze sztywnego
białego płótna, i grube liny, takie najgrubsze z najgrubszych, a na dziobie miał jeszcze złotymi literami wypisane
najpiękniejsze imię, jakie kiedykolwiek nosił jakikolwiek
statek na całym świecie. I miał jeszcze statek odważnego
i doświadczonego kapitana, najodważniejszego i najbardziej doświadczonego kapitana jaki kiedykolwiek pływał
po jakimkolwiek morzu, i miał jeszcze statek dzielną i liczną załogę, najdzielniejszą i najliczniejszą jaką tylko mógł
mieć jakikolwiek statek.
Kochali dzielni marynarze swój statek, najpiękniejszy
z pięknych. Kochali go wszyscy, od kapitana po chłopca okrętowego i nie zamieniliby go nigdy na żaden inny,
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bo jaki inny mógł mieć taki smukły kadłub z twardego
hebanowego drzewa i taki biały pokład z żywicznych sosnowych desek i takie białe żagle i takie wysokie maszty
a na dziobie takie piękne imię wypisane złotymi literami.
I pływał szczęśliwie piękny statek po wszystkich morzach
i oceanach, i przewoził od portu do portu wielkie bele bawełny i złociste zboże, i beczki z winem i beczki z oliwą,
i wiele, wiele innych towarów, i cieszył się, kiedy ludzie
uśmiechali się na jego widok zapominając o całym świecie, i dumny był z siebie i z całej swojej załogi, którą kochał
tak samo, jak i ona jego. Ale nie wiedział ten piękny statek,
a może tylko nie pamiętał, albo nie chciał wiedzieć o tym,
że ma kogoś bliższego niż brodaty i dzielny kapitan i najdzielniejsza z dzielnych załoga, bliższego nawet niż chłopiec okrętowy, który urodził się razem z nim i kochał go
jak brata. A były to małe, szare, najniepozorniejsze z niepozornych szczury okrętowe.
Pewnej nocy, dawno, dawno temu, tak dawno, że nawet
najstarsi ludzie już tego nie pamiętają, w dalekim, dalekim
kraju, którego nazwa nic by ci nie powiedziała, w wielkim
mieście portowym, kiedy spali już wszyscy ludzie i wszystkie statki, a wśród nich i ten statek najpiękniejszy z pięknych, gdybyś się bardzo wsłuchał w śpiew wiatru w jego
ożaglowaniu i w plusk fal ocierających się przymilnie
o jego smukły kadłub, mógłbyś usłyszeć tupot wielu, wielu malutkich nóżek na deskach pokładu, i jeszcze mógłbyś
usłyszeć cichutki, cichutki płacz wydobywający się z malutkich gardziołek. To szczury okrętowe z całym dobytkiem w ząbkach opuszczały swój ukochany statek. I nikt
ich nie pytał dlaczego…
■

Cezary Listowski (ur. 1950 r. w Wałczu). Absolwent
KUL-u, debiut 1974 r. w „Nowym Wyrazie”. Opublikował
tomiki wierszy: Słowo NIE (1977), Zawieszeni na drodze
(1981), Strzępy (1984 wyd. „podziemne” Przedświt), duży
blok wierszy w antologii „Przebudzenie (1976). Red. Naczelny (m. in.) „Wprost” – biuletyn Regionu Środkowo-wschodniego NSZZ „Solidarność” (1981), „Tygodnika
Współczesnego” (1990–91), „Głosu Świdnika” (1992–94).
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Andrzej
Łuczeńczyk

Co tydzień w niedzielę
Będę jednak musiał trochę ostrzej nakazać babie,
aby w niedzielę rano więcej zajmowała się dzieciakiem.
Małe to jeszcze, za miesiąc rok dopiero skończy, to i od niego samego nie ma jeszcze co wymagać, żeby akuratnie rozumiało. Wiadomo, że za rok czy półtora będzie już można pasem zdrowo przyrżnąć i spokój, i ciszę nakazać, ale
teraz? Zabawianie jeszcze tylko, od czasu do czasu najwyżej, jak już nerwów nie stanie, klapsa ręką przyłożyć. Niech
tam zresztą Maryśka robi, co chce i jak chce, bylebym tylko spokój miał w niedzielę rano i mógł się choć w jeden
dzień trochę lepiej wyspać. Aż się wierzyć nie chce, że jeszcze dwa, trzy lata temu, póki się nie ożeniłem, to dopiero w niedzielę raniutko do domu ściągałem, potem trochę
zdrzemnąć się, ale niedługo, żeby jeszcze przed południem
wyszykować motor, potem zjeść obiad, ubrać się, wyjść na
wieś, posiedzieć trochę w gospodzie, no, a potem to już tylko gdzieś na zabawę. Bywało, że jak w poniedziałek wypadła pierwsza zmiana, to ledwie tylko przebrać się zdążyło
i już trzeba było gnać do autobusu. A teraz? Wczoraj, weźmy na to, przyjechałem z fabryki o ósmej wieczorem, od
razu trze było brać się za wieczorny obrządek, potem zjeść
trochę kolacji i choć raz w tygodniu, przy sobocie, obejrzeć
film w telewizji. Interesujące coś było, nie powiem, jakaś
bójka, jakaś strzelanina, ale sam nie wiem, kiedy usnąłem.
Myślałem, że Maryśka opowie mi dzisiaj, jak się to wszystko skończyło, ale jej też nie chciało się czekać końca i poszła spać. No a dzisiaj niby niedziela; spałem do dziesiątej,
teraz pójdę zajrzeć do Mietka, nawet nie będę się ubierał
odświętnie, o tej porze ujdzie jeszcze po codziennemu,
gdzieś o pierwszej wrócę do domu na obiad, a potem spać,
nie odsypiać zmęczenia, ale pospać parę godzin normalnie.
Przed wieczorem wstanę, znów obrządek i albo pooglądam
trochę telewizję, albo znów pójdę od razu spać. W poniedziałek mam trzecią zmianę, muszę wstać jak najwcześniej,
żeby jak najwięcej w polu zrobić. Zabawy… Czasem, jak
we wsi jest zabawa, to pójdzie się tylko z wieczora, najwyżej do dziesiątej, albo i wcale się nie idzie, a żeby wypuszczać się na inną wieś – śmieszne po prostu. Nie, nie myślałem za kawalerki, że tak szybko spoważnieję.
Mietka spotkałem za stodołą, w sadzie, właśnie przygotowywał się do golenia dziadka. Zapaliliśmy i usiedliśmy.

– Co, gazetę kupiłeś? – spojrzał na mnie Mietek.
– Tak. Poczytam, może jakiś western w telewizji dają.
– Niepotrzebnie kupowałeś. Moja matka na pamięć
wie, co przez cały tydzień każdego wieczoru dają. Ogląda wszystko co leci, aż do końca programu. Film to film,
teatr to teatr, sport to sport, polityka to… Ej, dziadek! Co
wam matka mówiła? Że macie przyzwyczaić się palić papierosy w tej długiej lufce z trzciny!
– Kiedy w trzcinowej lufce to jakieś gorzkawe, Mieciu…
– Gorzkawe… Pamiętacie, co Kryśka mówiła? Że najlepiej byłoby, gdybyście palili fajkę własnej roboty, jak najbardziej niezdarnie zrobioną.
– Nie chcę fajki! Wolę już skręty…
– Skręty? – spojrzałem na Mietka.
– To Kryśka… Chciała, żeby dziadek dał się namówić
na fajkę albo na skręty. Ale jakie skręty! Bibułka cieniutka, amerykańska, tytoń też amerykański. Ale dziadek jak
stary, tak uparty. Dopięły w końcu z matką tylko tyle, że
dziadek będzie palił papierosy w trzcinowej lufce.
Przydeptał niedopałek i wstał.
– No dziadku, zaczynamy, otwórzcie gębę.
Dziadek otworzył szeroko gębę i Mietek, jak zawsze, zaczął drzeć watę i wpychać ją dziadkowi pod policzki. Kiedy policzki będą już jak małe dynie, zmarszczki wygładzą
się i Mietkowi będzie się lepiej golić.
– Nie mówiłem ci chyba jeszcze – odezwał się Mietek –
nasz dziadek idzie do miasta.
– ??
– A tak. Matka zresztą też. Na gospodarce zostaję ja
z Hanką i ojciec. Widzisz, Kryśka urodziła dziecko i matka jedzie pomóc jej w odchowaniu.
– Na długo?
– Bo ja wiem… Może już tam i zostanie. I tak trzeba
byłoby się później starymi podzielić, to podzielimy się teraz. Jej bardziej przyda się matka, bo to i przy dziecku,
i w domu posprząta, a mnie w gospodarce bardziej przyda się ojciec.
– No a dziadek? Po co on tam, do miasta?
– Jak Kryśka urodziła dziecko, to teraz już nie dziadek,
ale pradziadek. Wiesz przecież, że nasza Kryśka wyuczyła się na inżyniera i za mąż wydała się też za inżyniera,
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a właśnie ostatnio w miastach, między inżynierami, doktorami i innymi tam, takie pradziadki stali się bardzo
modne. No, dziadku, skończone. Wyrzućcie watę.
Usiedliśmy z Mietkiem pod drzewem i zapaliliśmy.
Dziadek chciał włożyć papierosa w kościaną cygarniczkę, ale Mietek powiedział tylko przeciągle: „Dziadku…”
i dziadek, mrucząc coś, wyciągnął zza pazuchy trzydziestocentymetrową może lufkę z trzciny.
– Przestawiliście już trochę swoją pamięć, dziadku? –
zapytał Mietek i uśmiechnął się. – Bo widzisz – powiedział
do mnie – dziadek pamięta co innego, a Kryśka chce, żeby
wspominał co innego. Na ten przykład, dziadka wzięli
na pierwszą wojnę, zaraz potem trafił do niewoli i ciągle
wspomina, czego to on w tej niewoli nie widział…
– A pewnie – odezwał się dziadek – dużo widziałem.
Oj, dużo… Rosły tam tylko albo winogrona, albo herbata. Ty nawet nie próbowałeś winogron, a ja pachną pola
z herbatą…
– No i widzisz – rozłożył ręce Mietek. – W kółko to
samo. Dziadku, przecież Kryśka mówiła, że nic wam nie
mogło pachnieć, bo byliście w niewoli i tylko tęskniliście
za wolnością. Ale nic, dotrze was Kryśka, dotrze. A z drugą wojną jak stoicie? Przypomnieliście już sobie, że byliście i w partyzantce, i na froncie?
Dziadek nie odpowiedział.
– A był? – zapytałem.
– Kryśka chce, żeby był. Stasiek – zwrócił się do mnie
– co to za sprawa z tymi skierowaniami na wczasy? Wczoraj wszyscy o tym w fabryce mówili, ale nie wiem dokładnie, o co chodzi.
– Dobra rzecz. Ten nowy sekretarz rady zakładowej dopatrzył się w papierach, że przez ileś tam lat ani jednego
skierowania na wczasy nie wziął żaden z dojeżdżających.
I zarządził, żeby w tym roku obdzielić skierowaniami
najpierw wszystkich dojeżdżających. Naprawdę, nic nie
wiesz? Dobra rzecz te skierowania. Najpierw tylko trzeba wywiedzieć się, gdzie i na kiedy komu pasuje. Składasz
podanie o urlop na ten czas, od ręki dostajesz skierowanie
i zaraz od ręki sprzedajesz za tysiąc złotych temu, z kim
się wcześniej umówiłeś.
– Ten nowy sekretarz to chyba młody? – zapytał
dziadek.
– Młody – odpowiedziałem.
– Tak myślałem. Taki to zawsze dużo myśli, żeby coś
mocnego wymyślić. Pamiętam, jak zaraz po wyzwoleniu
przyjechał do naszej wioski też taki młody, też tytułowali
go sekretarzem, i zwołał całą wieś na zebranie. Powiedział
nam, że czasy się zmieniły i że my też musimy się zmienić, i to we wszystkim. Jeśli chodzi, dajmy na to, o witanie
się czy żegnanie, to żadnego tam podawania sobie rąk czy
zdejmowania czapek. Przy schodzeniu się i rozchodzeniu
obaj podnoszą do góry zaciśnięte prawe pięści. Przez jakiś
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czas po tym zebraniu to trochę głupio ludziom było, kiedy tak mijali się i jeden tylko patrzył na drugiego, ale później samo jakoś wróciło do normy.
– Dziadku! – klepnął się w kolano Mietek. – Będzie
dziadek musiał opowiedzieć to Kryśce. Ona rozsądzi, czy
będzie dziadek o tym wspominał. Kryśka mówiła – ściszył
głos Mietek i nachylił się do mnie – że ostatnio podobno
nawet sama władza po cichu zaleca, żeby z niej umiarkowanie żartowano…
Razem chodziliśmy z Mietkiem do szkoły, razem kupiliśmy sobie motory, razem jeździliśmy do dziewczyn, nie
tylko jednego roku, ale i jednego miesiąca ożeniliśmy się,
razem dojeżdżaliśmy do tej samej fabryki, to i odwiedzaliśmy się każdej niedzieli, raz ja chodziłem do niego, raz
on przychodził do mnie.
Weszliśmy do domu. Matka Mietka gotowała obiad,
a ojciec leżał w ubraniu na kozetce, ręce założył pod głowę i patrzył gdzieś za okno.
– Dzień dobry – powiedziałem i przywitałem się z ojcem. Ten usiadł, ziewnął i przeciągnął się.
– Witam Stasiu, witam – odezwała się matka. – Proszę
– wskazała mi krzesło. – Kawy czy herbaty?
– Co?
– Napijesz się kawy czy herbaty?
– Nie… Nic nie chcę. Gorąco…
– No to co? Ale kawy czy herbaty powinieneś się napić.
– Nie… Nie chcę.
– Jak uważasz – burknęła i pochyliła się nad garnkami,
ale zaraz znów odwróciła się i uśmiechnęła do mnie, jakoś
tak dziwnie, jakby przymusem, nie otwierając ust.
– Oglądałeś wczoraj, Stasiu, wiadomości sportowe?
Ten piłkarz Muller jest mały, niezgrabny, ma krzywe nogi,
a słynny jest na całym świecie i nawet pokazują go w telewizji. Co ty na to?
– Hm…
– Jak sam mały, to musiał dobrze w ogon urosnąć – powiedział ojciec Mietka, oglądając palce u nóg.
Matka chciała się roześmiać, ale zaraz ściągnęła usta,
przymknęła oczy i prawie jęknęła jakimś takim bardzo,
bardzo zmęczonym głosem.
– Stefan… Jak ty wszystko… U ciebie to zawsze tylko seks.
– Chwaliłaś sobie ten seks, chwaliłaś… – mruknął ojciec, ziewnął i poczęstował nas papierosami. Do izby
wszedł dziadek, rozejrzał się i usiadł na ławce pod piecem, ale matka popatrzyła na niego i dziadek wstał i usiadł
na krześle; matka Mietka znów popatrzyła na niego i dziadek ostrożnie rozsiadł się na krześle niby w jakimś fotelu
i rękami starał się objąć kolana.
– Znów się gdzieś biją – powiedział ojciec – Tylko nie
dosłyszałem kto i gdzie.
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– Na wojnie najgorsze jest okrążenie – odezwał się dziadek. – Pamiętam, jak okrążyli nas pod…
– Ojciec! – krzyknęła matka i rozejrzała się, jakby
czymś przestraszona, i zamrugała oczami, ale zaraz też
udało się jej uśmiechnąć, podeszła do dziadka, poklepała
go po ramieniu i powiedziała:
– Tatusiu, a powiedz nam, jak to sam jeden zmusiłeś cekaemem do odwrotu cały pułk…
Spojrzałem na budzik. Było wpół do pierwszej, wstałem i pożegnałem się.
– Pozdrów ode mnie swoją mamę – powiedziała matka
Mietka, cała w uśmiechach.
Mietek wyszedł ze mną na dwór i odprowadził mnie
do furtki.
– Coś mi się zdaje – powiedziałem – że twój stary nie
jest bardzo zadowolony z tego, że rozłączy się z babą.
– Nie jest on jeszcze taki stary, a i ona też jeszcze do rzeczy. Matka będzie przecież od czasu do czas przyjeżdżać
po wałówki, to i przy okazji…
Wyszedłem na drogę i wolno poszedłem do domu. Za
tydzień, w niedzielę, Mietek przyjdzie do mnie.

Pierwsza zmiana
Postawiła mnie ta wódka na nogi, nie ma co! A już
myślałem, żeby wcale do roboty nie jechać. Zabawa skończyła się o drugiej, ale zanim odwiozłem Bożenę i przyjechałem z powrotem, było już wpół do czwartej. Że też
cholera musiała przynieść patrol drogówki! Kręcili się po
szosie tam i z powrotem i tylko filowali, kogo by tu zwinąć. Nie było rady, trza było jechać dróżkami. Z nimi to
nie to, co ze swoimi chłopami ze swojego posterunku.
Swoi wiedzą, że nikt z zabawy trzeźwy przecież nie wraca
i jak już zdoła wsiąść na motor i ruszyć, to nie zatrzymują go, co tam. Przeleci przecież kilometr albo dwa setką
czy niechby osiemdziesiątką i wiatr go owieje, wytrzeźwi. Znają i rozumieją życie, chłopy. A ci z drogówki… Nie
było rady, musiałem jechać dróżkami. Piach, tylko zębatka
starta, ze trzy kilometry nakładu, a tu jeszcze jak przystanąłem w lasku, Bożena zaczęła głupie fochy stroić i wielką
damę udawać. Z początku, że ani przystąp i że wcale nie,
potem, że to i tamto, a jak nie miała już co wymyślić, to to,
że dzisiaj byliśmy ze sobą dłużej dopiero pierwszy raz. Nie
mogłem już słuchać tego bajania i dałem w gębę. Rozpłakała się wtedy, ale takie sztuczki nie dla mnie. Z pół godziny razem zeszło, zanim wszystko załatwiłem jak trza. Ech,
żebym to ja przewidział, że tak się ona później zachowa!…
To przecież nie do pomyślenia; odwiozłem ją elegancko,
pod sam dom, a ona ręki mi na pożegnanie nie chciała

podać. Zgłupiałem z początku, a potem krew mnie mało
nie zalała. Nic jej teraz zrobić nie mogłem, postałem więc
tylko jeszcze parę minut przed chałupą i na luzie gazowałem tak, że szyby w oknach drżały. Popamiętasz ty mnie,
popamiętasz. Nie na takiego trafiłaś, co to nosa poza wiochę nie wysadzał.
I tak dopiero na wpół do czwartej do domu ściągnąłem.
Matka znów zaczęła marudzić, że mam pierwszą zmianę, a wracam późno i po wódce, ale ja spytałem tylko, ile
forsy dałem jej z wyrównania, i zamilkła. Powiedziałem,
że kładę się zdrzemnąć i nakazałem, żeby mnie za godzinę budziła. Nie na siłę, ma się rozumieć. Jakby bardzo nie
chciało mi się wstawać, ma mi dać spokój. Co tam, byłaby to dopiero druga bumelka w tym miesiącu, a premia
i tak przepadnie. Znów podrzuci się brygadziście szczupaków i dalej niech on kombinuje, żeby w papierach wszystko grało.
Prawie już zasypiałem, kiedy ktoś ściągnął ze mnie pierzynę i zaczął szarpać za ramię.
– Bolek, Bolek! – krzyczał – co ty, do roboty nie jedziesz?! – To Mietek Szyca. Mieszkał parę domów dalej,
razem robiliśmy. Miał postawić na zabawie pół litra, ale
gdzieś się zapodział. Stał teraz nade mną, w garniturze
i w krawacie, ciągnął mnie za rękę, mrugał i pokazywał
z kieszeni półlitrówkę. – Wstawaj – mówił – bo się całkiem roześpisz. Rozpijemy i sen ci przejdzie.
Wstałem więc, przemyłem się trochę, ubrałem, wziąłem kawałek chleba z mięsem, co mi matka do roboty naszykowała, parę pomidorów, szklankę i wyszliśmy.
Na przystanku nie było jeszcze nikogo. Nic dziwnego, autobus miał nadjechać dopiero za dwadzieścia minut. Nie pół, ale półtora litra można przez ten czas wypić.
– Chodź za wiatę – powiedziałem do Mietka. – W garniturze do roboty jedziesz?
– Nie zdążyłem się przebrać. A co? Ja robię na garnitur
czy garnitur na mnie?
– Jasne. Po całej lej, bo i tak się na raz nie zmieści.
Niewyspanie przeszło od razu. Wypiliśmy po drugiej
szklance, zagryźliśmy, zapaliliśmy i wyszliśmy zza wiaty.
– W sam raz – powiedział Mietek. Do autobusu szedł
już Tadek Wójcik. – Nijako byłoby go nie zaprosić, ale ja
jego wódki to chyba jeszcze nie piłem. Nawet papierosy
najlepiej smakują mu cudze.
Za niedługo doszedł jeszcze Witek Szymański, Adam
Kuc i Kazik Pyrek. Byliśmy już w komplecie, bo sześciu
nas tutaj wsiadało. Część już przyjedzie, a reszta dosiądzie się w drodze.
– Naciągajcie, chłopaki – wyciągnął do nas rękę Kazik… – Zdrowo ciągnijcie. Co za paluch cholerny, jak tylko wydobrzeje, znów go muszę naruszyć.
– Na kim to znowu?
– Na Jackowiaku.
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– Na Jackowiaku?
– Tym z Błonisk.
– Który to?
– Ten, co na ruskim kasku namalował „Yamaha”.
Zaczęliśmy naciągać ten Kazikowy kciuk. Adam wreszcie jak szarpnął, jak coś chrupnęło, Kazik krzyknął i zaraz się roześmiał.
– Dobra, Adam! O, patrzcie – zginał i prostował palec
– niby boli, ale całkiem co innego.
– Spać mi się chce – ziewnął Tadek. – Dajcie no
papierosa.
– Masz. Opalimy to moje wyleczenie. Każdy by się
przespał. A na świecie jak tam?
– A bo co?
– Nic…Jakby się gdzieś ostrzej tłukli, to może jakąś masówkę w fabryce by urządzili. Zdrzemnąłby się człowiek
gdzieś trochę.
– E, chyba nic z tego. Wszędzie jakoś ostatnio
poucichali.
– Mogliby w fabryce coś na dzisiaj wymyślić. Niekoniecznie z polityki. Spotkanie z jakimś pisarzem albo co?
– To najwyżej po godzinach.
– Po godzinach to niech się miastowi odchamiają. Podczas pracy niech przyjdzie. Co, chłopaki, nie przydałby się
dzisiaj jakiś poeta?
Prawie pokładaliśmy się ze śmiechu! Miał ten Kazik
pomysły, nie ma co. Jasne, kto by nie pamiętał tego poety. Mieliśmy akurat przerwę na śniadanie, a tu zjawia się
w hali biurak i prowadzi za sobą jakiegoś brodacza. Biurak
kiwnął na majstra, coś tam pogadali, majster zwołał brygadzistów, coś im nakazał, brygadziści jak nie podskoczą
do nas, jak nie poderwą nas na nogi, każdy już myślał, że
to znów ćwiczenia tej samoobrony przeciwatomowej, ale
ustawili wkoło nas tego brodacza i biurak powiedział, że
przyszedł do nas poeta i będzie nam czytać swoje wiersze.
Jak makiem posiał, taka cisza nastała. To tak, znaczy,
wygląda poeta… Głupkami nie byliśmy, każdy z nas wiedział, że ten, no… Mickiewicz, i tak dalej, ale żeby tak tutaj, w fabryce, prawdziwy poeta? Mogliśmy na niego patrzeć do woli. A on wyciągnął z torby papiery, rozejrzał
się uważnie i z powagą, odchrząknął i zaczął czytać. Nie
powiem, głos miał donośny i wyraźny, aż dudniło w hali,
ale my ciągle czekaliśmy, aż zacznie czytać wiersze, bo ten
cały występ to był ni go w dupę, ni go w oko. Coś tam, że
koło to nie jest kwadrat, że ktoś tam nie może wejść do
pokoju czy wyjść z pokoju, że zawsze śni mu się po nocach jakiś mamut… Przeczytał jedną kartkę i zabierał się
do drugiej, a wtedy biurak, który słuchał bardzo uważnie i co jakiś czas z powagą chylił głowę, zaczął bić brawo. Za nim majster, za majstrem brygadziści. Myśmy już
nie zdążyli, bo poetę jakby coś podrzuciło, zaczął krzyczeć, że to jeszcze nie koniec wiersza, ale zaraz uspokoił
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się i powiedział, żeby wcale nie klaskać, bo on tych wierszy nie pisał po to, żeby klaskano. No, najwyżej na końcu,
jak przeczyta już wszystkie.
To znaczy, że to, co czytał do tej pory, to był już wiersz?
No, to trzeba ci się lepiej przyjrzeć… Postoimy, posłuchamy. Czyta poeta dalej i dalej kupy mu się nic nie trzyma.
Widzę uśmieszki już u chłopaków tu i tam, ale takie umiejętne, żeby przypadkiem nie podpaść. Już dziesięć minut
przerwa śniadaniowa się przeciągnęła i już powoli zaczynało robić się nudno, ale poeta doczytał wreszcie do ostatniej strony, ukłonił się i z powrotem schował cały majdan
do torby. A wtedy jak nie hukną brawa! Sami tak, bez żadnej komendy walnęliśmy w łapy. Kudy tam było do tych
braw tym oklaskom za albo przeciw na masówkach! Nareszcie mógł się człowiek wyżyć na całego. Z dziesięciu
bluzy zrzuciło i zaczęło nimi wymachiwać, aż się któremuś bilon z kieszenie wysypał i tego zaraz zaprzestali, ale
brawa łupał i darł się każdy. Co poeta próbuje nas uciszyć,
to my jeszcze głośniej. W końcu zmęczyliśmy się. Wtedy
poeta zaczął nam dziękować. Okazało się, że potrafi gadać
całkiem do rzeczy, więc zafundowaliśmy mu za to jeszcze
trochę brawek. Wreszcie mistrz, jąkając się, zaczął poetę
przepraszać, że o niczym nie wiedział i nie zarządził przygotować kwiatów, ale biurak przerwał mu i powiedział, że
po kwiaty już posłano i poeta dostanie je w biurze. Ale
poeta nie chciał kwiatów. Powiedział, żeby na pamiątkę
tego jego spotkania z nami dać mu młotek. Biurak mrugnął do majstra, majster do brygadzistów, brygadziści do
nas, my z oczami w bok, bo dać młotek to nie sztuka, ale
zanim by wszystko zaksięgowali i z narzędziowni wydali drugi, to z tydzień zamiast młotka trza by pięści używać. W końcu któryś z brygadzistów poleciał do kantorka i przyniósł stamtąd młotek mistrza. Znalazł się jeszcze
czystawy papier ze śniadania na owinięcie i biurak z poetą poszli sobie.
A my do roboty! Do końca zmiany rozmowa nie szła
o niczym innym, jak tylko o poecie i jego wierszach. Coraz to ktoś coś weselszego sobie przypominał. Mieliśmy
uciechę, oj, mieliśmy. Jak widać, te mądrale z góry umieją
tylko nakazywać, kiedy klaskać, ale żeby wyczuć moment
na klaskanie komuś, to nosa mają nie za bardzo. Zmitrężyliśmy tą hecą jakieś pół godziny, ale nie tylko, że i czas
do końca zmiany zleciał nam nie wiadomo kiedy, to i normy nie tylko zawaliliśmy, ale o czterdzieści sześć procent
przekroczyliśmy. Zadowolony był nawet i ten, co rzucał
bluzą i zgubił dwanaście złotych. Mówił, że tylko cztery,
rozumiem go, ale ja wiem lepiej, ile tego było.
– Ech, poeta… Na pewno nabranzlował już ze sto nowych wierszy…
– To mi się tylko w głowie nie może pomieścić, że za
to, co on nam wtedy wyczytywał, jeszcze podobno forsę wziął.

4 6

•

l u b l i n

k u l t u r a

i

s p o ł e c z e ń s t w o

– Ano widać, że niezupełnie on taki głupi…
Autobus już nadjeżdżał. Który to kierowca dzisiaj?
Edziu, wszystko gra! Odpalimy mu pięć dych i podwiezie nas najpierw pod melinę. Tam w kilku po flaszce i dopiero ze szkłem do fabryki. Powolutku zaliczy się dzisiejszą dniówkę.

Dereś
Naturalny był Dereś, ani słowa, ale że tak się to
wszystko skończy, nawet nie przewidywaliśmy. Bił go
przecież Franek często, i to nie tylko Franek, bo czasem
wszyscy schodziliśmy się i tłukliśmy go szuflami (a plantówek nie mieliśmy, tylko szufle jak trza, osiemnastki,
z pięćdziesiąt razy dobrze gibnąć i wóz naładowany), a on
tylko dęba stawał i tańczył, ale w końcu zawsze jakoś ruszał. Czy to od bicia, czy to od ognia, który pod nim rozpalaliśmy, ale ruszał. A teraz Franek zabił go na śmierć.
Tylko parę razy uderzył po zadzie i zaraz jak nie zacznie
walić w łeb!… Jakby coś wstąpiło w niego. Ale zanim się
to jeszcze wszystko zaczęło, każdy z nas przestał ładować
i tylko patrzył na to, co robi Franek. A on nic, tylko ładuje. Naładował tyle, że nie tylko jeden, ale i para koni w tym
piachu by zaległa, i ładuje jeszcze więcej.
Staliśmy przy swoich wozach i patrzyliśmy. Wreszcie
Franek skończył z ładowaniem. Omotał lejce na kłonicy,
bat, co leżał przy nim, na ziemi, odtrącił nogą i zważył
w rękach szufel.
– Wio!
Jeszcze nigdy Dereś nie próbował tak brać, jak teraz!
Prawie że złożył się na ziemi, w wozie coś trzeszczało, ale
koła chybnęły się tylko i jeszcze mocniej zaparły w piachu. I wtedy Franek zaczął bić. Dereś naprężył się jeszcze
mocniej, dygotał cały, jakby to na lodzie było, tak padł na
kolana i zarył łbem w piachu, kiedy Franek pierwszy raz
sięgnął go między uszy. Bił już teraz tylko w łeb. Zaciekle, z wysoka spuszczał szufel. Dereś podrywał się coraz
słabiej, aż wreszcie zaległ całkiem. Franek uderzył wtedy jeszcze parę razy, jeszcze mocniej i szybciej niż do tej
pory. Naraz cisnął szufel i zwrócił się do nas. Pochylił się,
już, już na nas ruszy… Ale zakręcił się, skoczył przed siebie i prosto przez wykop pognał do Jabłońskich, tam gdzie
mieszkaliśmy.
Patrzyliśmy za nim jakiś czas, a potem wolno, ale tak
wszyscy razem, obstąpiliśmy Deresia. Naturalny był, ale
i twardy. Łeb prawie rozwalony, a jeszcze się podrywał.
Jedno ucho trzymało się tylko na kawałku skóry, i z tego
odciętego ucha zeszło więcej krwi niż z całego rozbitego łba.

– Co tu, chłopaki?
Aż drgnęliśmy wszyscy. I chybnęliśmy się w tył, jakbyśmy chcieli odskoczyć od Dersia. To Bogdan, brat Franka,
przyjechał dopiero teraz do nasypu (rozwora mu się poluzowała i musiał poprawić) i rozglądał się po nas. Dojrzał Deresia. Wzdrygnął się, jeszcze raz spojrzał na nas,
ale tak szybko, i jakimś takim śmiesznym biegiem przypadł do konia. Przyklęknął, przesunął rękę po łbie, rozgarnął grzywę, popatrzył na furę, a potem wolno podszedł do
nas. Schylił się jeszcze, wziął w garść piachu, obtarł z krwi
ręce i otrzepał o portki.
– A Franek…gdzie?
– Poleciał… – odpowiedział mu któryś z nas.
– Do Jabłońskich – dodał ktoś inny.
– Aha…Chodźcie, chłopaki – powiedział po jakimś
czasie Bogdan. – Siądziemy trochę…
Wyleźliśmy z wykopu i usiedliśmy. Nasze konie, tam na
dole, boczyły się na Deresia, grzebały i chrapały. Zapaliliśmy. Widać stąd było ten nasyp, na który woziliśmy piach.
Patrzyliśmy tam. Paliliśmy i patrzyliśmy.
Ważna to miała być droga, oj, ważna. Aż za granicę
miano tędy jeździć. Na takiej drodze to na dobrego konia i na dobry wóz ze dwadzieścia metrów można będzie
naładować. Komu to kiedy do głowy przyjdzie, że dawniej tylko grobla tutaj była, i to taka, że ledwo, ledwo przejechać. Teraz, jak myśmy zaczęli piach wozić, było jeszcze gorzej. Nic też dziwnego, że samochody tych letników
z miasta, co to nad jeziorem kolorowe domki mieli, grzęzły w piachu i buksowały. W każdą sobotę po południu
ładne parę złotych wpadało do kieszeni przez te samochody. Czasem to nawet lepiej opłaciło się stać z koniem
i czekać, aż któryś letnik ugrzęźnie, niż piach wozić. Różnie się brało za takie wyciągnięcie samochodu, ale przeważnie to po pięćdziesiąt złotych. Czasem zaśpiewało się
i stówkę. To zależało od gościa, który tam siedział. Nie, ja
nie mówię o tym, że jeden wyglądał na bogatszego, a drugi na biedniejszego, nie. Po jego uśmiechu widziało się,
ile z niego wziąć. Bywało przecież czasem i tak, że grosza się z kogoś nie wzięło. Aż głupio się jakoś robiło, kiedy taki sięgał do kieszenie i pytał ile, a tu odpowiadało się,
że nic. Jemu też robiło się wtedy jakoś trochę głupio, ale
nigdy tak, jak nam. No bo czy nie mógł sobie taki pomyśleć, że spoufalić się z nim chcemy albo też jeszcze co innego? A tu przecież wcale nie o to chodziło. Jednej soboty to aż czterech takich mi się trafiło. Cholera, myślę już
sobie, jak będzie pytał, ile, to powiem mu dla spokoju, że
dwadzieścia złotych i już…
Ale nie powiedziałem. Przyszło mi do głowy, że będzie
to wyglądało, jakbym albo ja dziadował, albo jego za dziada uważał. A po co to? Lepiej już czuć się trochę głupio
niż tak, jakby ktoś z litości nie dał w gębę, tylko kopnął
w dupę.
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Jednak takich było bardzo mało. Przeważnie to tacy
za pięćdziesiątaka; płacili – robiło się – i cześć. No i byli,
rzecz jasna, jeszcze te fagasy za sto złotych sztuka. Aż człowiekowi coś pikało w środku, żeby go rypnąć w zęby za
ten uśmieszek! A plunąć mu się znów pod nogi chciało,
jak wyciągnął tę stówkę i podawał ją w dwóch wyciągniętych palcach. Taki ćwok do końca życia będzie rozpowiadał, jakie to te wiejskie chamy łase na pieniądze. Smrodami takichśmy nazywali, smrodami i niczym więcej. Bo też
i byli dla nas jak smród, co jak przeciągnie obok, to nos
wykręci i na rzyganie zbierze, ale więcej poza tym nic. Już
na drugi dzień nie mogliśmy poznać żadnego z nich, ich
gęby stawały się dla nas jedną, ale my wiedzieliśmy dobrze, że oni gębę każdego z nas zapamiętają na całe życie.
Że jak zaczną rozmawiać o nas między sobą, to na pewno
nie pomylą mnie z Witkiem, a Witka z Olesiem. Wbijaliśmy się im do łba na zawsze.
Ten samochód przejeżdżał już trzeci raz, ale nie zakopał się jeszcze nigdy. Inny też był niż cała reszta, takiego
jeszcze nikt z nas nigdy nie widział. I takiego, co nim jechał, też jeszcze do tej pory nie spotkaliśmy. Poznaliśmy
go dopiero dzisiaj, może jakieś pół godziny temu, kiedy to
wysiadł i pogadał sobie z Frankiem. I z nami też, bo choć
do nas zbytnio się nie odzywał, to pogadał sobie i z nami.
Tak, pogadał sobie z nami dobrze, nie ma co…
Akurat Franek nadjechał z piachem, kiedy zobaczyliśmy ten samochód. Był jeszcze daleko, ale od razu poznaliśmy, że to ten.
– Ej, chłopaki!
– Znowu jedzie!
– On to, cholera, jak czołg przez wszystko przejedzie.
– E tam. Zwalić mu cały wóz pod koła, to na pewno
stanie.
– Franek, a zwal no tu!
– Gdzie?
– A tu! Na sam przejazd! Zobaczymy, czy taki mocny!
Ciekawe, co za nygus nim jedzie!
– Zwalaj, Franek! I tę jego babę przy okazji obejrzymy!
Bo my przygadywaliśmy czasem tym dziewczynom, co
siedziały w samochodach. I z niektórymi to się na przygadywaniu wcale nie kończyło. Od razu można było przyuważyć, jak którejś aż oczy błyszczą, jak patrzy na któregoś z nas. Na gębę spoglądała rzadko, przeważnie na
piersi, ramiona i plecy. Bo co prawda to i prawda, i opaleni byliśmy na brązowo, i muskułów też mieliśmy więcej
niż ci z miasta. Jak tylko któryś z nas przyuważył, że taka
bardzo mu się przygląda, od razu po robocie szedł nad jezioro. Ludzi na brzegu sporo, kto wie, czyby ją znalazł, ale
ona jego znajdowała zawsze. Sama znajdowała, przysiadała się i zaczynała rozmawiać. Można było gadać największe głupoty, a ona siedziała i słuchała, zupełnie tak, jakby tylko czekała, aż się ściemni. Bo dopiero wtedy godziła
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się iść do lasu. I to nie razem, o nie. Najpierw trzeba było
iść samemu, a ona przychodziła później. Tak samo i odprowadzić się żadna nie pozwoliła. A już całkiem dziwne
było to, że na drugi dzień, w niedzielę, to wydawało się,
że wielką łaskę człowiekowi robi, jak parę słów na plaży
powie. Zaraz wtedy zresztą odchodziły, przysiadały się do
tych z miasta. Zupełnie tak, jakby wczoraj wieczorem nic
między mną a nią nie było.
Wszystkich nas zaciekawiło, co to będzie teraz. Franek
strącił wozem, wjechał w przejazd i dalej rozsuwać i wyciągać drążki. Ale nie zdążył zsypać nawet połowy, kiedy
ten samochód zatrzymał się tuż za nim. My stoimy z boku,
niby poprawialiśmy coś tam przy wozach, ot, tak jakby
nigdy nic. A Franek dalej rozsuwa drążki i zasypuje piachem przejazd.
Tez z samochodu wysiadł wreszcie. Wysiadł, rozejrzał
się tak, jakby nikogo i niczego dokoła niego nie było, przeciągnął się, że mało mu krzyż nie trzasnął, i ziewnął. Po
niebie zaczął się rozglądać. A my popatrzyliśmy po sobie, taki jeszcze nigdy się nie zdarzył… Franek też zerknął przez ramię raz i drugi, popatrzył na nas. Słyszał przecież, że samochód się zatrzymał, że ktoś wysiadł, a tu nikt
do niego nie podchodzi.
Tamten ruszył się wreszcie. Wyglądało to tak, jakby
otrząsnął się z tego rozglądania po niebie. Zapalił papierosa i wolno podszedł do Franka. Stanął. Założył na piersi ręce i patrzył, jak Franek kończy już opróżniać wóz. My
niby to na nich nie patrzyliśmy, ale widzieliśmy wszystko.
A Franek… Franek patrzył już tylko na to, co robił, już nie
zerkał do tyłu ani na nas.
– Ale łopaty to pan nie wziął?
To ten z samochodu tak się raptem odezwał. Stał z założonymi rękami, palił papierosa i patrzył na Franka. A Franek wyglądał, jakby nie wiedział, o co chodzi. My też
zresztą nie wiedzieliśmy. Ale było nam jakoś tak, jakbyśmy zrobili coś złego i jeszcze tym razem zostaje nam to
darowane.
– Łopaty?…
– No, a czym pan to rozgarnie? Rękami?
Nie poruszył się żaden z nas. Franek patrzył na nas,
a my patrzyliśmy gdzieś w ziemię. Tak, gdzieś w ziemię,
bo w żadne miejsce na tej ziemi nie.
– Wy też nie macie łopat?
– Nie…
– Nie mamy…
– Mamy, ale w wykopie…
– No to… Zresztą można i tym – czubkiem buta trącił
drążek. I do Franka: – Jeszcze jeden niech złapie za drugi koniec i rozgarniecie. – No – spojrzał na nas ten z samochodu i kiwnął głową. Tak na wszystkich. Podskoczyliśmy też wszyscy. Maniek stał najbliżej i on złapał drugi
koniec drążka, który trzymał już Franek. – O, właśnie tak
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– powiedział tez z samochodu, kiedy zaczęli już rozsuwać
– Tylko trochę szerzej.
Odwrócił się i poszedł.
Wtedy wysiadła ta panna. Też przeciągnęła się, powiedziała coś do tego, który z nią był, i oboje roześmiali się.
My staliśmy z boku, ale tak nam było głupio bez jakiejś roboty, jak jeszcze nigdy.
– Ładny, prawda?
Spojrzeliśmy na tych dwoje. Panna pokazywała na Deresia, który wygiął szyję w kabłąk i zaczynał grzebać. Zaraz znowu będzie z nim mordęga.
– Czyj to koń?
– Jego – pokazaliśmy na Franka, bo Franek rozsuwał
piach i nie widział, że ona pokazuje na Deresia. Dopiero
jak powiedzieliśmy „jego”, podniósł głowę i rozejrzał się
jakimiś takimi rozbieganymi oczami.
– Ładny koń – powiedział do niego ten, co stał z panną.
– Aha… – i chyba dopiero teraz pojął, że mówi do
tamtego pochylony i trzyma drążek w rękach. Puścił go,
strzepnął ręce o portki i wyprostował się. – No, mój koń…
– Dobry chyba jest, co?
– Aha…
– Patrz, patrz! – krzyknęła panna i złapała za rękę
tego, co z nią stał. Pokazywała Deresia. A ten wygiął szyję w kabłąk jeszcze mocniej i przednią nogą, prostą w kolanie, bił o ziemię. – Prawie jak cyrkowy, prawda? – I do
Franka: – Można do niego podejść?
– Można…
– A nie kopnie?
– Może kopnąć…
– Och! – cofnęła się.
– Lepiej nie podchodź – powiedział ten, co za nią stał.
– Ale ładny to, cholera, jest. Co, skończyliście?
– My zaraz…
Już prawie kończyli. Jeszcze parę razy przesunęli drążkiem po piachu, odsunęli się i popatrzyli na tego przy
samochodzie.
– Dobrze.
Wsiedli i pojechali. Nawet tyłem nie rzuciło. A my patrzyliśmy za nimi. Patrzyliśmy jeszcze wtedy, kiedy już
skręcili nad jezioro. Dopiero wtedy zeszliśmy się i ktoś
odezwał się pierwszy.
– A to cholera, no…
– Ciekawe, co to za jeden?
– Dyrektor chyba jakiś…
– Albo ważny doktór…
– Do takiego się odezwać, toby dopiero załatwił…
– Najpierw by w zęby dał, a później też by życie umilił…
– I jak to nie wiadomo, na kogo można trafić…
– Uważać trza nam teraz, oj, uważać…
Jechaliśmy do wykopu i tak niegłośno pogadywaliśmy
sobie.

Cerkiwe w Dratowie k. Ludwina

– A Dereś jak im się spodobał, co?
– E, gówno on się tam zna na koniach…
– Cicho!
– Co ty!
– Nie bój się, taki na pewno się zna…
Franek jechał pierwszy. Nie odzywał się nic. Patrzył tylko cały czas na Deresia, któremu już przeszło i szedł teraz całkiem spokojnie. Aż tu raptem Franek jak ściągnie
go batem, a zaraz znowu… Poucichaliśmy. A Franek już
do samego wykopu lepił Deresiowi baty. Mocno zdzierał
go lejcami, nie popuszczał w kłus i jakby bez żadnej złości co parę kroków lepił mu bata. Nie odzywał się nawet
słowem i przez ten czas, co ładował. Nie przystanął też
ani razu. Ustawił się tylko tyłem do nas i ładował równo,
bez przerwy…
– Piąta prawie – powiedział nie wiadomo do kogo Bogdan. Rzucił papierosa i wstał. – No nic… Co się stało, to
się stało, ale myśleć trza zawsze. Przebiorę się i pojadę do
weterynarza. Już nie urzęduje, ale to nic. Dam mu ze dwa
tysiące, to może i wystawi świadectwo, że Dereś padł…
– Wystawi…
– Za dwa tysiące wystawi…
– Jak nie będzie chciał, to mu dam i trzy. Za trzy wystawi na pewno. Zawsze jeszcze te dwanaście ubezpieczalnia
zapłaci. A wy nie rozchodźcie się później nigdzie. Posiedzimy trochę razem, wypijemy…
Światła coraz bliżej
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Wtuliłem się w fufajkę i zdecydowałem że muszę,
jak najszybciej muszę zamienić się z kimś miejscem. Albo
Górniaka zamienić na kogoś, z kim będzie mi wygodnie.
Niechby to już był ktoś nawet i nie z siódmego przystanku,
ale choćby z szóstego. Na ósmym przystanku wsiada nas
teraz pięciu, tamci mają dobrze, siadają parami i śpią spokojnie aż do samej budowy, a mnie codziennie Górniak
z trzeciego zabiera ze dwadzieścia minut snu. Ja też miałem wygodę, dopóki Jankowi zagraniczna maszyna nogi
nie urwała. Żeby tak udało się namówić jeszcze jednego
od nas d roboty albo któremuś z tamtych czterech przydarzył się jakiś wypadek – sprawa byłaby wtedy zupełnie prosta. Nie mam jednak co wyczekiwać, aż ktoś mi te
dwadzieścia minut snu podaruje, najpewniej i najszybciej
będzie, jeśli rozejrzę się za innym miejscem. Całe dwadzieścia minut snu… Uśmiać się można, kiedy się wspomni, jak to przed rokiem, nim się jeszcze zaczęło dojeżdżać do tej roboty, różne nieziemskie cudeńka potrafiły się
śnić. Dzisiaj nic z tych rzeczy; śpi się bez żadnych snów
i w domu, i w autobusie.
Już przedostatni przystanek, już widać z daleka światła na wielkiej budowie. Jeszcze cztery dni do wypłaty.
Cholera, nawet teraz nie mogę powstrzymać się, aby nie
przyjrzeć się dyskretnie, ale uważnie każdemu ze śpiących.
Dzień wypłaty… Wracamy do domu, nie śpi nikt, ale rozmów też nie ma. Każdemu wydaje się, że powinien przynajmniej zagadać coś od czasu do czasu, ale kulawa jest ta
rozmowa, a właściwie to nawet i nie rozmowa, tylko takie to nasze odzywanie się. Siedzimy rozwaleni w odchylonych, samolotowych fotelach naszego autobusu, każdy
jednakowo niby to obojętny i niby to uśmiechnięty, i przenikliwie zerkamy na siebie. Wiemy dokładnie, ile każdy
z nas wziął tego dnia wypłaty, ale każdy z nas chce jeszcze przeniknąć do środka drugiego, ile tamten już odłożył. Ale czyjeś zakupy i tak nikogo nie uspokajają, kupujemy przecież wszyscy to samo. U każdego jest już telewizor,
u każdego jest też i pralka. Niektórzy kupują już lodówki.
Kiedy teraz i ja kupię, jak będę stać względem tego? – myślą dalej. Ci, co kupują pierwsi, są trochę spokojniejsi, bo
wiedzą, że tamci i tak kupią. A wszyscy żyjemy przecież
nie tylko dniem dzisiejszym, ale zaczynamy się już zaczajać myślami na tę chwilę, kiedy to za jakiś czas któryś z nas
pierwszy rozpocznie budowę nowego domu.

Łyżka
– Niech pan patrzy – mówiła sprzątaczka, trzymając starego za rękę i pokazując łyżkę milicjantowi. – Widzi
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pan? Zobaczyłam, jak chował ją do kieszeni, zatrzymałam
go i zawołałam pana. Ukraść chciał.
– Nieprawda – zaprzeczał stary. – Nie chciałem ukraść.
To jest moja łyżka. Moja własna.
– Cicho – sprzątaczka była już zła. – Do stołówki z własną łyżką przychodzisz, co?
– Tak – stary patrzył na milicjanta spokojnie i ufnie. –
To jest moja łyżka.
– Czy on już tutaj kiedyś był? – zapytał milicjant, biorąc
łyżkę z rąk sprzątaczki i uważnie ją oglądając.
– Czy był? Przychodzi tu codziennie. Nawet nie pamiętam, od jak dawna. Sam jest, nie ma w domu ani nikogo.
Przychodzi tutaj na obiady. Dajemy mu jeść za darmo. Za
darmo – powtórzyła z naciskiem i ze złością szarpnęła starego za rękę. – A on jeszcze kradnie!…
– Nieprawda. Nigdy nic nie ukradłem. Ta łyżka jest
moja.
– A czy więcej nic tutaj nigdy nie zginęło? – zapytał milicjant, z uwagą oglądając starego.
– Czy nie zginęło?… Nie wiem. Takich rzeczy jak łyżki nigdy nie liczymy.
– Hm…
– Nigdy nie myślałam, że ktoś może kraść łyżki.
– Różnie bywa – milicjant zastanawiał się nad czymś. –
Czy na tej łyżce jest jakiś znak? – zapytał wreszcie.
– Znak? – zdziwiła się sprzątaczka. – Jaki znak?
– Że łyżka pochodzi z tej właśnie stołówki.
– Nie… Nie ma. Nie robimy takich znaków.
– To źle. Nie mogę mu w takim razie nic udowodnić.
– Więc jak będzie? – zapytała sprzątaczka.
– Musicie poznaczyć łyżki. Jakbym złapał go z łyżką
znaczoną, to wtedy wszystko byłoby jasne.
– Znaczyć wszystkie łyżki?! Zaraz! – pobiegła do kuchni i wróciła z nożem. Wzięła od milicjanta łyżkę. – o Zamiast znaczyć wszystkie, wystarczy, jak naznaczę jego.
– Może być – zgodził się milicjant. – Najważniejsze, że
będzie znaczona.
– Nie! – powiedział stary. Powiedział cicho, ale zabrzmiało to jak jakiś stłumiony półokrzyk. – Nie. Mojej
nie znaczcie. Przecież to moja łyżka. Moja własna.
Ale sprzątaczka skrobała już coś nożem na trzonku.
– Masz – podała wreszcie łyżkę staremu, a stary wziął
ją machinalnie.
– W porządku – powiedział milicjant. – I proszę codziennie sprawdzać. Gdyby chciał wynieść inną, wtedy…
– spojrzał na starego znacząco.
– Nie będę chciał wynieść – odpowiedział stary, unosząc na chwilę głowę, ale zaraz opuszczając ją znowu. –
Nigdy nic nie wyniosłem. Od kiedy tylko zacząłem tutaj
przychodzić, zawsze miałem tę łyżkę. Swoją własną.
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Nazajutrz, kiedy stary skończył już jeść i wytarłszy starannie łyżkę, chciał schować ją do kieszeni, podeszła do
niego sprzątaczka.
– Pokaż! – zażądała.
I stary, niechętnie, pokazał.
– Co to? – zdziwiła się.
– Nic – odpowiedział stary. – Ułamałem tylko kawałek trzonka, gdzie był ten znak. Tak też będzie można ją
poznać.

Pociągi powrotne
Wszyscy patrzyli teraz na żołnierza. Powiedzieli
już sobie, gdzie i po co jadą, a żołnierz cały czas milczał.
Czekali teraz na jego opowieść.
– Jadę do domu – powiedział wreszcie. – Wracam do
domu.
– A skąd?
– Z wojny.
– Z wojny?
– Tak. Z wojny. Wracam do domu.
– A z jakiej wojny?
– Z ostatniej.
– Z jakiej?
– Z tej, co była. Z tej ostatniej.
– Ale ona już dawno się skończyła! Dawno! Cztery lata
temu!
– Tak.
– I dopiero teraz puścili do domu?
– Nie.

– A co?
– Nic. Jadę do domu już cztery lata.
– Ile?!
– Cztery lata. Jak tylko wojna się skończyła.
Zapytali go, gdzie mieszka. Powiedział.
– To źle!
– Dlaczego?
– Trzeba jechać w drugą stronę!
– Niekoniecznie. Wystarczy, że jadę.
– Ale to źle! Trzeba zawrócić!
– Po co?
– Żeby dojechać tam, gdzie trzeba.
– Jadę.
– Ale nie tam!
– Jadę do domu.
– A żyją chociaż?
– Kto?
– No tam, w domu.
– Tak. Tamci byli tylko podobni do nich. Bo ja biłem się
tam, gdzie mieszkam. Wyzwalaliśmy, znaczy. I była tam
taka bitwa, że zginęło dużo nie tylko żołnierzy, ale i tych,
co tam mieszkali. Ale moi nie. Kilkoro z tamtych zabitych
było tylko tak bardzo podobnych do mojego ojca, mojej
matki, mojej żony i mojego dziecka. Z początku myślałem,
że to oni, ale potem zrozumiałem, że to tylko podobni do
moich. Moi żyją.
Pociąg zwalniał. Żołnierz spojrzał przez okno, wstał
i zdjął z półki wypełniony czymś do jednej trzeciej plecak. Zarzucił go na ramię.
– Wysiadam.
– Dlaczego?…
– Przesiądę się na inny pociąg. Zawsze się przesiadam.
Przez cały czas.

Andrzej Łuczeńczyk (ur. 1945 – zm. 1991 r.) prozaik i poeta.
Maturę uzyskał w 1978 w liceum ogólnokształcącym dla pracujących
w Lublinie Lublinie. W latach 1979–1984 mieszkał w Wieluniu. Następnie powrócił do Ludwina, gdzie pracował w rodzinnym gospodarstwie rolnym. Debiutował w 1969 wierszami w czasopiśmie „Radar”
(nr 6) i opowiadaniem Więzienie w „Kamenie” (nr 24). Należał do Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy. W 1985 został przyjęty do
ZLP.W 1986 otrzymał nagrody: im. E. Stachury, im. S. Piętaka, im. B. Prusa i Premię Wieczystej Fundacji im. Zofii i Jana Karola Wendów, w kolejnym roku – nagrodę Funduszu Literatury i nagrodę społeczno-kulturalną
Wojewody Lubelskiego. Opublikował zbiory opowiadań „Przez puste ulice” (1982), „Kiedy otwierają się drzwi” (1986), „Gwiezdny książę” (1986),
„Źródło” (1986),”Wyzwanie” (1990), Dzieła zebrane” (2018).
Biblioteka Gminna w Ludwinie, miejscowości narodzin Andrzeja Łuczeńczyka nosi jego imię.
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OPOWIEŚCI Z ŻYCIA WZIĘTE
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Czesław
Michałowski

Jak upowszechniałem postęp rolniczy
w Litewskiej Socjalistycznej Republice
Radzieckiej
Od lat ciągnęło mnie na Kresy Wschodnie. Urodzony na Polesiu z matki o korzeniach białoruskich praktycznie nie znałem tych stron, wyjąwszy ponaddwumiesięczny
pobyt w rejonie Brześcia w roku 1939 zakończony ucieczką za Bug przed nacierającymi wojskami bolszewickimi.
Kiedy opuszczaliśmy leśniczówkę, pobiegłem za dom, by
w stągu pociętych sosnowych bali schować swój największy skarb: garłacz znaleziony przypadkowo w nieużywanej od lat i zrujnowanej stajni czy oborze. Na pożegnanie
z bronią przycisnąłem drewnianą kolbę do policzka, a lufę
– na końcu rozdętą na kształt lejka – skierowałem przez
moment na wschód, skąd przypuszczalnie mieli nadejść
najeźdźcy. Wojna z Niemcami trwała już ponad dwa tygodnie. Była daleko od nas i nie odczuwaliśmy jej skutków.
Dookoła panował spokój. Las trwał jak zawsze, ojciec regularnie obchodził szkółki drzew i tylko czasami wysoko
przelatywały samoloty wroga, do których strzelał ze sztucera, nie czyniąc im żadnej szkody. Na chwilę przed ruszeniem w drogę do Lublina przechodząca obok stara kobieta, biorąc nas za Poleszuków, wykrzyknęła w tutejszym
języku, byśmy brali z domu co się da, „bo pany już tu nigdy nie wrócą”. Na specjalnym siodełku przymocowanym
do ramy roweru ojciec posadził czteroletnią Alinkę, córkę naszej gosposi Stanisławy Gil. Ojciec prowadził rower,
obok szła pani Stasia, a ja z moim o kilka lat starszym bratem stryjecznym Mietkiem wlekliśmy się z tyłu nieco przestraszeni, ale bardziej zaciekawieni tą niezwykłą podróżą.
Po kilku dniach dotarliśmy do Brześcia. Przeszliśmy most
na Bugu, którego strzegli niemieccy żołnierze z wielkimi
srebrzystymi blachami na piersiach. Jeden z nich wcisnął
mi w rękę kawałek czekolady. Na polecenie ojca podzieliłem się tym przysmakiem z Alinką i Mietkiem. Niechętnie.

*

Następną podróż na Kresy odbyłem dopiero pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku.
Żona moja Alicja urodzona w Wilnie, ochrzczona – po
śmierci matki Genowefy, z domu Rodziewiczówny

– w Kołtynianach, uroczym miasteczku nad Żejmianą, została repatriowana „z Polski do Polski” w roku 1945
wraz z trojgiem przyrodniego rodzeństwa i ich matką Stefanią. Do towarowego wagonu wpakowano czternaście
osób: pięć z rodziny Szczemirskich (w tym czworo dzieci), siedem z krewniaczych rodzin Rudzińskich (w tym
troje dzieci) i Pułłjanów oraz dwie obce. Tym ostatnim,
Henrykowi i Marianowi, podobnie jak i Pułłjanom, groziła wywózka na Syberię za udział w polskiej partyzantce w czasach okupacji niemieckiej. W drugim wagonie
umieszczono dwie krowy, bez których – zdaniem księdza Stanisława, stryjka Alicji – rodzina w tej drugiej Polsce z głodu umrze. Podróż z licznymi przygodami i częstym opłacaniem maszynistów samogonką trwała dwa
tygodnie. Zakończyła się w Kargowej na Ziemiach Odzyskanych zamiast na Ziemi Sandomierskiej, którą pasażerowie wagonu wymienili w deklaracjach jako pożądane miejsce osiedlenia.
Zgoda na repatriację potraktowana była bardzo surowo przez tych Polaków, którzy uparli się pozostać na Wileńszczyźnie. Nie wierzyli oni bowiem w trwałość nowej
granicy wzdłuż tzw. linii Curzona przyjętej przez ZSRR
oraz akceptowanej przez USA i Wielką Brytanię, i liczyli na pokojowe wycofanie się nowego okupanta, bądź na
trzecią wojnę światową, w której potęga Związku Radzieckiego zostanie rozbita „w proch i pył”. Wyjazdy określano
jako dezercję. Spotykani miejscowi Polacy zarzucali brak
patriotyzmu i chęć urządzenia się w bogatszym i wolniejszym kraju.
Na Wileńszczyźnie pozostała część rodu Szczemirskich,
którym wiodło się wyraźnie gorzej niż przesiedleńcom
w Polsce. Mieliśmy z nimi kontakty listowne, a także wysyłaliśmy im paczki żywnościowe, najczęściej mąkę i cukier. Wymagano, by produkty te zaszywane były w lniane woreczki (adresaci wykorzystywali je jako poszewki na
poduszki) i pakowane w obecności celników w wyznaczonych urzędach pocztowych. Paczki nie mogły przekraczać
5 kilogramów.
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Wreszcie postanowiliśmy odwiedzić bliskich Alicji. Nie
była to sprawa łatwa ani prosta. Poprosiliśmy ciocię Zosię
i wujka Edwarda Daszkiewiczów zamieszkałych w Brzeziszkach o przysłanie zaproszenia (wyzewu), bez którego
wyjazd był niemożliwy. Trwało to długo, bowiem zapraszający musieli uzyskać zgodę władz na przyjazd krewnych z Polski. Kiedy wreszcie ten dokument opatrzony
wielką, okrągłą, fioletową pieczęcią z sierpem i młotem
znalazł się w naszych rękach, wówczas rozpoczęliśmy
starania o wydanie paszportu ważnego w krajach socjalistycznych. Zaproszenie stanowiące wizę opiewało na
miesięczny pobyt w Litewskiej Socjalistycznej Republice
Radzieckiej. W połowie wakacji mama Stefania i my z córkami Iwoną i Joanną ruszyliśmy w świat. Uprzednio w listach prosiliśmy o podanie wykazu prezentów, które postanowiliśmy im ofiarować. Odpowiedź zawsze brzmiała,
że nic im nie potrzeba, że wszystko mają. Wydawało się to
nieprawdopodobne, bo przecież wysyłaliśmy paczki żywnościowe, za które gorąco dziękowali. Na wszelki wypadek
zabraliśmy z sobą trzy koce, dwa komplety pościeli i bielizny, a także sześć kilogramów żywności, tj. mąki, cukru
i kaszy gryczanej. Obładowani wsiedliśmy w Warszawie
do pociągu jadącego do Wilna. Kontrolę celną i paszportową przeszliśmy po stronie polskiej i radzieckiej.
Zaraz po przejechaniu granicy ogrodzonej drutem kolczastym i zaznaczonej szerokim pasem zoranej ziemi weszli radzieccy pogranicznicy, którzy przegnali pasażerów
z korytarzy wagonów do przedziałów i zabronili otwierać
okna. W każdym wagonie pilnowało podróżnych dwóch
żołnierzy. W Grodnie, kiedy pociąg się zatrzymał, do przedziałów weszli celnicy. Ci kazali wszystkim wyjść z przedziałów na korytarze i rozpoczęli przeszukania wybranych
walizek. Trwało to długo. Wreszcie pociąg ruszył i od tej
pory zatrzymał się raz, czy dwa, na większych stacjach.
W czasie postojów pociąg oblegały tłumy sprzedawców
kwasu chlebowego, ogórków, pestek dyni i słonecznika,
owoców i pieczywa. Mieliśmy nieco rubli, więc kupiliśmy
trzy butelki smacznego kwasu i jakieś „bubliczki”.
Na stacji końcowej rzucił się w oczy duży napis cyrylicą i w języku litewskim „Wilnius” namalowany na odrapanym budynku. Na dworcu, na brudnej posadzce leżało kilkoro pasażerów, a przed kasami stały długie kolejki.
I jedni, i drudzy czekali na kompasirowki (miejscówki),
bez których nie można było wsiąść do pociągów jadących do odległych miejscowości. W pomieszczeniu dworca unosił się brzydki zapach toalet, widać niedokładnie
uprzątniętych. Rodacy, którzy z nami jechali, uprzedzili,
że będąc w tym miejscu, torebkę trzeba zawiesić na szyi,
a kapelusz lub czapkę trzymać mocno w garści. Zdarzały

się bowiem przypadki, wcale nie rzadkie, że delikwentowi będącemu w postawie kucznej nad dziurą w betonie
porywano nakrycia głowy. Każde takie stanowisko chronione było tylko drzwiczkami, jakie znamy z westernów,
które zakrywają człowieka od pasa w dół. Okradziony nie
miał szans dogonienia złodzieja, bowiem musiał najpierw
wciągnąć spodnie, bądź majtki, co zawsze zabierało nieco czasu, a przestępca był już daleko. I szukaj człowieku
„wiatru w polu”!
Starszej córce nagle zachciało się do toalety. Niestety,
nigdzie nie było jakiejkolwiek informacji, gdzie ten przybytek się znajduje. Czas naglił. I wówczas dziecko nasze
bezbłędnie wskazało drogę, i to dzięki stadom much, które szybowały w kierunku sutereny.
Ruszyliśmy w miasto, by odszukać naszych dalekich
kuzynów i zostawić u nich na jeden dzień ciężkie czemodany, by już bez bagaży udać się do Nowej Wilejki autobusem odjeżdżającym spod dworca kolejowego. Po jakimś
czasie odnaleźliśmy właściwy dom. Niestety, młodych
mieszkańców nie było, a starsza pani – ich ciotka – nie
zgodziła się na przechowanie bagaży. Z uporem twierdziła, że w tych większych walizkach z pewnością ukryte są
niemowlęta, bowiem w ten sposób Polacy z kraju pozbywają się niechcianych dzieci. Dziecko takie, tłumaczyła,
śpi jak zarżnięte, bo rodzice dają mu do buzi nieco maku
i cukru owiniętego w gałganek. I to wystarczy, by nie płakało. Żadne prośby ni argumenty nie pomagały. Pokazywałem nawet ściany walizek, że nie mają otworów, którymi dziecko musiałoby oddychać. Nawet ten dowód nie
miał dla starszej pani żadnego znaczenia. – Macie dziecko i chcecie się go pozbyć – powtarzała. Zrezygnowani
powlekliśmy się do najbliższego hotelu. Tam odmówiono nam przyjęcia, w następnym podobnie, a w trzecim
recepcjonistka po polsku ostrzegła przed milicją, która
już nas poszukuje. Przestraszeni, pół żywi ze zmęczenia,
dotarliśmy pod dworzec. Na autobus do Nowej Wilejki
oczekiwał tłum ludzi. Rozkładu jazdy nie było i nikt nie
wiedział, kiedy pojawi się autobus. Dookoła słychać było
język polski. Poczuliśmy się raźniej. Nagle podjechał samochód. Tłum rzucił się do przednich i tylnych drzwi. Ja
z teściową i starszą córką oraz bagażami wepchnęliśmy się
przez tylne drzwi, natomiast Alicja z Asią na ręku próbowała dostać się do środka przednim wejściem. Tych, którzy dawali mu w rękę pieniądze, kierowca puszczał bez
problemu, natomiast Alicji zagrodził drogę, grożąc korbą
do zapalania silnika. Zaczynało być groźnie. I wtedy tłum
zaczął wyzywać kierowcę od „czortów łabatych” (najgorszy gatunek diabła, bezrożny) i chamów za to, że matki z dzieckiem nie wpuszcza. Nic nie pomagało. I wówczas Alicja wrzasnęła, że łeb mu butem rozwali (a miała
na nogach masywne modne drewniaki) i ta groźba przestraszyła kierowcę. Mamrocząc przekleństwa po rosyjsku,
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ustąpił. Przypuszczalnie nie spodziewał się, że los zetknął
go z inostranką (cudzoziemką).
W Nowej Wilejce przywitała nas kuzynka Zosia Tomkiewiczowa wraz ze swoją przybraną mamą Aurelią.
Pierwsza noc pobytu była upiorna. Dom był stary, trzeszczący, drewniany i ciasny, a w dodatku nieskanalizowany.
Córki spały z Alicją na drewnianym łożu, teściowa na rozkładanym fotelu, ja na podłodze z nogami pod fortepianem. Wszyscy w jednym pokoju. Obudziły nas uderzenia
w okno i piski, jakby drapanie szyb metalowymi grabiami. Baliśmy się zapalić światło, przypuszczając, że pewnie bandyci usiłują wejść do domu i nas obrabować. Takie
napady na przyjezdnych Polaków miały miejsce, o czym
opowiadali w pociągu towarzysze podróży. Nie spaliśmy
do świtu. Okazało się, że to ogromne kocisko gospodyni usiłowało dostać się do domu przez lufcik, który wieczorem zamknęliśmy, nie znając przyzwyczajeń tego akrobaty. Rano byliśmy mimowolnymi słuchaczami rozmowy
cioci Aurelii z Zosią.
Zosia: Mamo, ja jadę do Polski. Aurelia: A czym jedziesz? Zosia: Samolotem.
Aurelia: Oj niedobrze! Samoloty spadają.
Zosia: Nie bój się mamo. Samoloty nisko latają.
Aurelia: No to co innego. Leć, Zosieńko.
Obie rozmawiały z przepięknym wileńskim zaśpiewem,
który słyszałem tylko u mojego szefa, inż. Józefa Pożerskiego. Dodatkowo, jak przystało na autentycznego Wilniuka nie wymawiał on zakończeń wyrazów „cja” tylko
„cia”, np. „melioracia”, „Alicia” itp.
Zosia ukończyła Instytut Pedagogiczny w Wilnie i uczyła wszystkich przedmiotów w trzyklasowej szkółce o klasach łączonych. Szkoła była dość daleko od Nowej Wilejki
i aby się tam dostać, należało jechać najpierw pół godziny autobusem, a później jeszcze pół godziny iść pieszo.
Uczniami byli z reguły Polacy. Trzeciego dnia pobytu Zosia zaprosiła Alicję (też nauczycielkę) na lekcję rachunków. Wyglądało to tak, Zosia: „Kochane dzieci, suczka
moja urodziła pięć piesków, dwie panienki i trzech chłopczyków. Ja je wyniosłam na targ. I tam sprzedałam. Za panienki wzięłam po rublu, a za chłopczyków po dwa ruble. Za te pieniądze kupiłam jajka za pięćdziesiąt kopiejek,
marchwi za trzydzieści kopiejek i śmietany za dwadzieścia
kopiejek. Ile wydałam pieniędzy i ile mi zostało?”. Dzieci milczały. Wreszcie jeden z chłopców podniósł dwa palce. Zosia: „Oj, Kaziuk, ty wszystko wiesz. No, powiedz!”.
Na co Kaziuk: „Nauczycielka, twoje psy i ty sama licz!”
Na zakończenie lekcji Alicja rozdała uczniom po kolorowym ołówku, co wzbudziło dużą radość z tak niezwykłego prezentu.
Nazajutrz wyjechaliśmy autobusem do cioci i wujka,
którzy nas zaprosili. Zdążaliśmy rozklekotanym pojazdem z drzwiami przywiązanymi szpagatem do siedzenia
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kierowcy. Podczas podróży byliśmy świadkami niebywałej wprost sceny. Kiedy jechaliśmy przez tereny należące
przed wojną do Litwy część podróżnych skandowała po
polsku: „U Polaka czarna s....ka!”. Pozostali pasażerowie
milczeli ze wzrokiem wbitym w podłogę. Ale do czasu. Po
przejechaniu mostu nad Żejmianą Litwini nagle umilkli,
natomiast pozostali pasażerowie wyprostowali się i zaczęli głośno recytować: „U Litwina d..a sina!”. W tym czasie
poprzednia krzykliwa grupa siedziała skurczona i cicha.
Alicja wyjaśniła mi, że oto wjechaliśmy na dawne tereny
polskie. Wreszcie Brzeziszki. Przed nami stary, drewniany,
szlachecki dworek kryty gontem z ganeczkiem podpartym
dwiema kolumnami. Prowadziła do niego aleja obsadzona
żółtą akacją. Obok drewutnia, obórka, a na skłonie, nad
brzegiem rzeki Kiauny, łaźnia. Przed domem duże podwórze obsadzone drzewami owocowymi. Całość robi wrażenie sztychu nieco zapuszczonej dziewiętnastowiecznej posiadłości z żurawiem studziennym w tle.
Ciocia z wujkiem przywitali naszą gromadkę serdecznie. Uradowani byli prezentami, szczególnie mąką, którą tylko trzy razy w roku mogli kupić w większych ilościach w miejscowej kooperatywie. Te szczęśliwe daty to:
Nowy Rok, Pierwszy Maja i rocznica Rewolucji Październikowej. Zakup tego artykułu w innych terminach sprawiał pewne kłopoty.
Wewnątrz dworku, który przez wiele lat po wojnie spełniał funkcję szkoły, było kilka dużych pokojów, obszerna sień i parę mniejszych pomieszczeń. W tych ostatnich
właściciele urządzili skromne sypialnie dla siebie i syna
Tadziuka, absolwenta konserwatorium w Pałandze i posiadacza motocykla z przyczepą. Budynek na gwałt wymagał
remontu, na który jednakże nie było pieniędzy. Wprawdzie dookoła rozciągały się ziemie wujostwa i około 40 ha
pięknego lasu, ale od dawna nie była to już ich własność.
Ciocia trzymała stadko kur, a także „żywioły”, tj. dwa parsiuki (prosiaki) i jedną krowę. W dniu naszego przyjazdu obiad był wystawny. Gotowany drób, kiszka kartoflana, kisiel owsiany i żurawinowy. Z każdym następnym
dniem było coraz skromniej. Nie brakowało tylko chleba, mleka i ziemniaków. Postanowiłem jechać do powiatowego miasteczka Malaty i przywieźć nieco mięsa. Niestety, nic z tego nie wyszło. W kilku sklepach z szyldami
„miaso” sprzedawczynie odpowiadały, że „miaso bywajet”. Pewnego dnia ciocia zapowiedziała, że Tadziuk wieczorem przywiezie zająca. I rzeczywiście. Pojechał „iżem”
i tego obiecanego zająca przywiózł, jak się okazało, upolowanego w świetle reflektora motocykla. Zając okazał się
ciężarną samiczką.
Nikt z nas nie odważył się skosztować podanego przysmaku. Odmowę ciocia przyjęła ze zdumieniem, mówiąc:
zajęczychy nie jedzą! Dobrze wam się w tej Polsce powodzi, myślę, że za dobrze, ot co!
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Następnego dnia pojechaliśmy wszyscy autobusem do
Święcian, by w tamtejszej komendzie milicji zgłosić swój
przyjazd do Brzeziszek. Obskurny pokój z kilkoma krzesłami, ławą i drewnianym stołem ze zniszczonym blatem
odgrywał rolę poczekalni. Na ścianach sporo obraźliwych
epitetów napisanych ołówkiem pod adresem władz litewskich. Przyjął nas oficer, który dokładnie przejrzał paszporty i wciągnął nasze personalia do rejestru. Jednocześnie uprzedził, że nie wolno nam opuszczać Brzeziszek
bez zgody tutejszej milicji. Dodał, że naszą obecność będą
kontrolowały miejscowe władze. Oczywiście, nie mieliśmy najmniejszego zamiaru przestrzegać surowych zakazów podróżowania. Kilkakrotnie odwiedziliśmy Wilno, a w nim Ostrą Bramę, by pomodlić się przed obrazem
Patronki Polski mającej, jak się przypuszcza, twarz Barbary Radziwiłłówny.
Udało nam się również dotrzeć, mimo braku jakiejkolwiek oficjalnej informacji, do Ponar. Tu, w pobliżu Wilna, w latach okupacji hitlerowcy i nacjonaliści litewscy zamordowali ok. sto tysięcy ludzi, w tym trzydzieści tysięcy
naszych rodaków. Zwłoki, w tym Ojca mojej żony Piotra
Szczemirskiego – żołnierza ZWZ – AK, zostały na rozkaz
Niemców spalone. Pozostały tylko ślady popiołów z ofiar
największej zbrodni na Kresach.
Kult Józefa Piłsudskiego był w naszych rodzinach obecny od lat. Skorzystaliśmy więc z okazji, by odwiedzić miejscowość Zułów, miejsce urodzenia Marszałka (po dworku
pozostały tylko zarysy fundamentów), oraz kościół w Powiewiórce, w którym był On ochrzczony. Proboszczem
tego kościoła, ale w późniejszych latach, był ksiądz Stanisław Szczemirski, stryjek Alicji, który na pobliskim cmentarzu pochował rodziców Bolesława i Emilię z rodu Chlewińskich i wystawił im pomnik. Obok stanął mniejszy,
na mogile jego brata Witolda – 26-letniego żołnierza 13.
Pułku Ułanów gen. Lucjana Żeligowskiego. Zachowany
na nagrobku napis głosi: „Zginął pod Niemenczynem od
kuli litewskiej”.

Podróże, poza odwiedzinami krewnych i dawnych
znajomych oraz sentymentem do „małej Ojczyzny”
umożliwiały nam bliski kontakt z wileńską i litewską
kuchnią. W restauracjach Wilna zaspokajaliśmy apetyt na kołduny, kindziuk, szynkę z kością w cieście, czy
polędwicę na sucho, zaś w Trokach na pyszne cepeliny i kibini. Natomiast ciocia Zosia raczyła nas blinami
z wereszczaką (pieczone na patelni w piecu chlebowym
ze specjalnego ciasta bliny, po wyciągnięciu czepiołką układano na stos i po zwinięciu w rulonik zanurzano w maczance, czyli wereszczace, tj. sosie składającym
się ze śmietany i tłuszczu wieprzowego ze skwarkami).
Tak przygotowane do spożycia bliny były synonimem

bogactwa, bowiem w użyciu było porzekadło: u bogacza
chata blinami kryta.
Zbliżał się koniec naszego pobytu w Brzeziszkach i koniec wakacji. Dnie nadal były słoneczne i upalne, ale ścierniska i stojące w mendlach snopki zboża przypominały
o nadciągającej jesieni. Pewnej nocy obudził nas nieskładny chór szczekających i zawodzących psów dochodzący
od strony Kiauny. Leżeliśmy w posłaniach, wsłuchując się
w ten jazgot i zastanawiając, co mogło wywołać taki niepokój czujnych czworonogów. Pożar, czy napad bandytów? Dopiero o świcie nastała cisza. Rano, przy śniadaniu
z kwaśnego mleka i ziemniaków, zapytałem wujka o przyczyny tego hałasu. Wujek chwilę milczał, a potem spokojnie odpowiedział, że powodem niepokoju zwierząt była
gromadna kradzież snopków z kołchozowego pola przez
Litwinów z sąsiedniej wsi Kuriniaj. – A my pójdziemy jutro! – dodał lekkim tonem. Zdrętwiałem. – Jak to jutro? –
zapytałem przestraszony. – No, przecież chyba pomożecie rodzinie? – Ależ wujku! My inostrancy! Nam nie tylko
nie wolno kraść zboża, ale nawet jeździć po Litwie. Jakby nas złapali, to wszyscy wylądujemy w tajdze na Sybirze
i ślad po nas zaginie! – usiłowałem odwieść wujka od tej
strasznej ni to prośby, ni to decyzji już podjętej. – Nie bojsia, Czesiek i Licia (cała rodzina tak nazywała moją żonę,
nie potrafiąc wymawiać poprawnie jej imienia) – uspokajał wujek. – My co roku, tak jak Litwini, wypuszczamy się
na moje dawne pole i jakoś nikt nas, sława Bogu, nie naszedł! A jakby, to nogi za pas i do lasu! A tam nikt z kołchozowych w nocy nie pójdzie. Boją się, ot co. My ludzie
sprytni. Nawet kury nasze chodzą na rżysko i odżywiają
się. A jak zobaczą agronomkę choćby była daleko, zaraz
na podwórko wracają, w krzaki się chowają, jakby nigdy
nic. Ja wam dam instrukcję. Snopki brać trzeba nie z jednej kopki, a z kilku i to po jednym, aby śladu widocznego nie zostawiać. I do domu nosić, kłaść w klasie i znowu
w pole po następny. Szybko i sprawnie, jak stachanowcy
– zażartował.
Nam nie było jednak do żartów. Przed południem obszedłem pole, by zapoznać się z topografią. Nieco się
uspokoiłem w trakcie tego spaceru, bo przecież od wielu lat i wujek z rodziną, i Litwini kradną zboże, a nikt ich
nie złapał, więc pewnie nie jest to takie niebezpieczne zajęcie. Z ciężkim jednak sercem poszliśmy spać.
Wujek obudził nas około pierwszej. Ubraliśmy się lekko, w byle co i na palcach, by nie budzić dzieci i teściowej, wymknęliśmy się na pole. Noc była jasna, księżyc
w pełni, cisza aż w uszach dzwoniło. Ruszyliśmy ostrożnym stępem na rozkaz wujka kawalarza: – prigatowitsja
k’ boju, wpieriod! Zaczęliśmy znosić snopki od najdalej
położonych od domu mendli pszenicy, bliżej litewskiej
wsi. Snopki nie były ciężkie, bo pszenicę koszono snopowiązałkami. Praca trwała prawie do świtu. Zmęczeni
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położyliśmy się powtórnie do łóżek, a rano wujek rozpalił łaźnię i gdy kamienie odpowiednio się zagrzały, zaprosił mnie do kąpieli. Zamknął drzwi i wziął kubek do ręki.
Ile tobie Czesiek duchów dać? – zapytał. Nie miałem pojęcia o co pyta, ale nie wypadało przyznać się do niewiedzy.
Odparłem więc, daj wujek dziesięć. Wujek na to: hohoho!, a potem zaczął polewać kamienie wodą. Naliczyłem,
że dziesięć razy. Ku mojemu zdumieniu znad kamieni nie
uniosła się para, a woda po prostu rozpłynęła się w powietrzu. Na mnie buchnął żar tak potężny, że padłem na podłogę i przywarłem ustami do wąskiej szpary w dole drzwi.
Myślałem, że ducha wyzionę z braku powietrza. Zacząłem jęczeć i nie czekając na smaganie po gołym ciele wienikiem (miotełka z młodych gałązek brzozy), wyrwałem
się na świat Boży. To była pierwsza i ostatnia kąpiel w takiej łaźni w moim życiu.

Wieczorem zapytałem wujka, w jaki sposób będzie
młócił pszenicę. Bo przecież trzeba ją będzie później
zemleć na mąkę, bądź ześrutować na paszę dla parsiuków.
Drób da sobie radę sam wydziobać ziarno z kłosów. Wujek
pouczył mnie, że tutejsi robią to w sposób następujący. Do
worka kłosami wpychają źdźbła, potem kładą go na ziemię i biją kijami. Sposób był prosty, ale uciążliwy i długo
trwający. Z literatury wiedziałem, że proces młocki w Rumunii, z jakim spotkali się polscy żołnierze internowani
w roku 1939, wyglądał nieco inaczej. Otóż kładli oni zżęte
zboże na twardą polepę i przeganiali przez nie woły, tam
i z powrotem, aż zwierzęta wymłóciły je racicami. Polacy upowszechnili młockę cepem, narzędziem tu nieznanym. Zyskali podziw i szacunek oraz dozgonną wdzięczność chłopów rumuńskich.
Obserwując młockę pszenicy przy użyciu worka oraz
kija i duży wysiłek wujka przy tej pracy, postanowiłem
udoskonalić technologię. Nie wiedziałem tylko jak. Wariant rumuński nie pasował do realiów socjalistycznej
Litwy. Kołchoźnicy nie mieli stodół z klepiskami, nie
mieli spokojnych wołów, tylko nieprzewidywalne krowy i jałówki, a i sam proces musiał przebiegać cicho
i w ukryciu.
Następnego dnia postanowiłem pojechać rowerem do
Kołtynian. Wujek użyczył mi grata nieznanej litewskiej
firmy o kołach rozmiaru 28. Rower ten kupił od kałakutasa (tak nazywano litewskich policjantów, którzy nosili operetkowe mundury z czerwonymi wypustkami przy
szyi, a kałakutas to po litewsku indyk) wiosną roku 1940,
tj. w okresie, gdy Litwini okupowali Wileńszczyznę. Kiedy
wsiadałem na ten wiełosipied, nagle doznałem olśnienia.
Przypomniałem sobie, że w czasie okupacji niemieckiej,
kiedy wyprawiałem się na górę Ferenca w Zawichoście, by
zbierać tzw. kłoski, młóciłem je w domu Babci Wiktorii
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rowerem. W tym zbożnym dziele pomagał mi Staszek
Gorazda, żołnierz mojej chłopięcej armii i jednocześnie
adiutant. Mieliśmy wówczas po 12 lat i dzięki nam kury
miały co jeść, a my również, bo niosły się znakomicie.
Zrezygnowałem z jazdy i przystąpiłem do działania.
Poprosiłem wujka, by postawił rower kołami do góry
i zaczął kręcić pedały rękami. Rower okazał się tzw.
ostrym kołem. Tylne koło obracało się bowiem tylko
wtedy, kiedy kręciło się pedałami. Jazda taką maszynerią nie była bezpieczna.
Rozpoczęliśmy próby młócenia. I tak, kiedy tylne koło
obracało się napędzane rękami wujka za pośrednictwem
łańcucha i przekładni, ja trzymając w garściach słomę,
wciskałem ją w migające szprychy. Niestety, efektem było
albo obcięcie kłosów, albo wkręcenie słomy w koło. Jednakże po wielu błędach i próbach, udało się nam dobrze
wymłócić kilkanaście garści słomy. Należało tylko ustawić właściwą prędkość obrotów koła, dobrać odpowiednią
grubość wiązki słomy i długość kłosów oraz uwzględniać
wilgotność ziarna. To najważniejsze czynniki decydujące
o powodzeniu! Wujek był zachwycony metodą, jej praktycznością i efektywnością. Zapytał: – To u was w Polsce tak młócą? – Masowo! – odpowiedziałem niezupełnie
w zgodzie z prawdą, ale przekonywającym tonem. Ziarno
zgarnęliśmy z podłogi do wiadra. Było go nawet dość sporo, co dobrze świadczyło o agrotechnice kołchozu „Droga do komunizmu”.
Bodajże następnego dnia rano Alicja poprowadziła
mnie na rojsty. Czytałem książkę Tadeusza Konwickiego
o tym tytule i chciałem własnymi oczami ujrzeć wspominany przez autora krajobraz. Szliśmy leśnymi bezdrożami
podobnymi do tych, przez które przedzierali się bohaterowie Marii Rodziewiczówny w książce Lato leśnych ludzi,
w której zaczytywałem się kilkadziesiąt lat temu. Przechodziliśmy przez leniwe strumyczki, obok oczek wodnych
o barwie atramentu i karłowatych sosenek oraz krzewów
pijanic, stąpając po szarozielonym mchu i łodygach żurawin. W pewnym momencie ziemia zaczęła się pod naszymi stopami łagodnie uginać, jakby była z plasteliny.
Byliśmy już na rojstach, zdradliwych i niebezpiecznych
dla ludzi i zwierząt, bo wciągających w bezdenną otchłań.
Ostrożnie wycofaliśmy się z tego niebezpiecznego miejsca
i wróciliśmy do domu.
U wujostwa zastaliśmy pełno ludzi rozmawiających po
polsku i litewsku.
– Cóż to wujek miting jakowyś tu zwołał? – zażartowałem. – Żaden miting. Ja ich zwołałem, byś pokazał, jak
zboże młócić rowerem, ot co. Przeraziłem się. Byłem już
pewien, że któryś z tych żądnych wiedzy ludzi doniesie
o technologii do milicji lub NKWD i gdzieś w pustkowiach Syberii zakończy się nasza rodzinna wizyta na Wileńszczyźnie. Wzbraniałem się jak mogłem, ale Litwini
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po polsku błagali mnie o pokaz, a wujek przytargał rower
i postawił go kołami do góry pośrodku kuchni. Obok położył kilka garści słomy pszennej. Wszyscy na mnie wyczekująco patrzyli. Gwar ucichł. Nie mogłem ich zawieść
jako inżynier i jako Polak. Rozpocząłem pokaz. Był udany
i wzbudził entuzjazm kołchoźników. Gorąco mi dziękowali, co wbijało mnie w dumę i zaspokajało próżność. Cieszyli się, że teraz nie będą już korzystali z ziarna własnego
kołchozu, gdyż pojadą rowerem do sąsiedniego i stamtąd
będą w woreczkach przywozić pszenicę. Dobrze to świadczyło o ich świadomości ekonomicznej. W wyśmienitych
humorach siedliśmy do stołów. Wujek z wiadra nalewał do
szklanek i kubków samogonkę, ciocia przygotowała na zakąskę chleb i kiszone ogórki.
Zaczęła się uczta. Nieco się krzywiłem, bo samogonka
była na mój gust za mocna, ale gardła nie paliła. W pewnym momencie ciocia zapytała wujka: – Jaką ty samogonkę Cześkowi nalewasz, utiańską, czy łabonarską? – Utiańską! – odpowiedział wujek. – Dobrze ty robisz – uspokoiła
się ciocia. Zaintrygował mnie ten krótki dialog. Zapytałem, a dlaczego dobrze robi? – A dlatego – odpowiedziała – że po łabonarskiej się ślepnie. Moc ma ona straszną,
bo przy pędzeniu dodają karbidu i nawozu kurzego. Bardzo się przestraszyłem, bo może wujek się pomylił i nalewał mi nie tę zdrową? Na wszelki przypadek przestałem pić i miejscowym zwyczajem odwróciłem kubek do
góry dnem. Należy wyjaśnić, że nazwy samogonek pochodzą od miejscowości Utena i Labonoras leżących w pobliskiej Litwie Kowieńskiej. W ich okolicach produkowano
te słynne trunki znane na całej Wileńszczyźnie.
Tam też, będąc na grzybach, spotkaliśmy w gęstwinach
lasu wyrzeźbiony z drewna wizerunek świętego węża zaskrońca nadal przez miejscowych w tajemnicy czczonego.
Węże hodują też w niektórych litewskich domach, rzekomo tylko do łapania myszy, ale ponoć spełniają one również funkcje kultowe. Przedzierając się przez kłujące krzaki, by dokładnej obejrzeć pomnik, naddarłem spodnie.
Niepotrzebnie z tego powodu się martwiłem.
W domu ciocia pocerowała mi nogawkę szarszatką (gruba igła zwana w centralnej Polsce groszówką, w niektórych
regionach bawełniczką, lub twistówką) i to całkiem dobrze,
czyli jak na Lubelszczyźnie mówią „akuratnie”.

*

Kilka lat później, bezpośrednio po obronie pracy doktorskiej, zgodnie z tradycją, zaprosiłem promotora doc.
Leszka Malickiego, prof. Franciszka Pawłowskiego, recenzentów, dziekana Wydziału Rolniczego i kilku przyjaciół z Instytutu, w tym obecnych profesorów Elżbietę

Podstawkę-Chmielewską i Romana Reszela, z którymi do
dzisiaj łączy mnie przyjaźń, na uroczysty obiad do hotelu Unia w Lublinie. Chcąc nieco zabawić towarzystwo,
opowiedziałem o młóceniu pszenicy rowerem. Wywołało
to zainteresowanie obecnych uczonych nie tyle techniką
omłotu, którą znali, ile moimi umiejętnościami w przekazywaniu rolnikom innowacji. Wprawdzie byłem kwalifikowanym nauczycielem, ale młodzieży, nie dorosłych,
niemniej dałem sobie radę w posługiwaniu się metodami andragogicznym i w trakcie pokazu. Nie przypuszczałem wówczas, nawet w kolorowych snach, że scena
ta wywrze wpływ na moje życie, które stanie się, jak to
określał bohater Dwunastu krzeseł Ilfa i Pietrowa „nowe
i wspaniałe”. A mianowicie, władze Uczelni powierzyły
mi stanowisko kierownika Zakładu Upowszechniania Postępu w Rolnictwie i prowadzenie zajęć z doradztwa rolniczego. Uznały bowiem, że mam wystarczające kwalifikacje teoretyczne oraz dużą wiedzę praktyczną zdobytą
w czasie pobytu w Litewskiej Socjalistycznej Republice
Radzieckiej.
Czesław Michałowski

Czesław Michałowski (ur.1931) emerytowany profesor Akademii Rolniczej w Lublinie, kiedyś autor publikacji naukowych o problemach związanych z produkcją
roślinną, dziś popularny felietonista, publicysta, podróżnik, pamiętnikarz i reporter, autor (m.in.) tomu wspomnień „Stan wojenny w Lublinie” nagrodzonego „Literacką Nagrodą 700-lecia Lublina”. Na łamach „Lublina”
publikuje wspomnienia oraz reportaże z pobytów w Stanach Zjednoczonych, w Rosji, w Niemczech, na Litwie,
Ukrainie i Białorusi. Wspólnie z żoną Alicją wydali pamiętnik rodzinny „W biegu od świtu do zmierzchu” (Polihymnia, 2015)
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Obrazy dzieciństwa
i spojrzenie wstecz
za siebie

Trochę przybyło mi lat, nawet nie wiem, kiedy
i czasem jestem zdziwiona datą urodzenia w moim
dowodzie.
W takich chwilach wracają do mnie owe obrazy dzieciństwa, z wakacji spędzanych w Nałęczowie, w Puławach
i na ul. Lubelskiej w Kazimierzu Dolnym.
Jest także ul. Złota w Lublinie i Plac po Farze, której
już nie ma. Zabudowania dominikańskie z Teatrem Andersena, ale bardzo często Kazimierz, na który patrzę poprzez stare fotografie, także cudowne grafiki Władysława Skoczylasa.
Moje zachwyty zostały utrwalone w obrazie znajdującym się w kolekcji Muzeum Nadwiślańskiego, zatytułowanym „Ulica Nadrzeczna”. Ten dom oddziaływał na moją
wyobraźnię w sposób szczególny, pełen niepokoju i bliżej nieokreślonego przeczucia dramatu jego mieszkańców.
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Krystyna
Głowniak

Drewniana konstrukcja przylegająca do muru na piętrze, niezwykle zagadkowa i malownicza, to jak mi opowiedziano, jest związana z żydowską tradycją, to tzw.
„kuczka”, gdzie pobożny Żyd modlił się podczas Święta
Namiotów.
Wielu kazimierskich Żydów zginęło i stąd owo przeczucie dawnego dramatu tej społeczności.
Inny obiekt to Dom Ludowy w Nałęczowie, pięknie
opisany przez Bolesława Prusa w Tygodniku Ilustrowanym w 1907 roku.
„…w Domu Ludowym, bardzo ładnej (…) budowli,
której plan zrobił Pan Zenon Chrzanowski. (…) mieścić
się ma: Towarzystwo Kredytu Drobnego, sklep wiejski,
sala na odczyty i zabawy, biblioteka (…) wreszcie – Muzeum Rolnicze, któremu doktor Lasocki podarował kilkaset tablic oszklonych, a przedstawiających wizerunki roślin, zwierząt, narzędzi i tym podobnych”.
W Innsbrucku zainteresowała gości podczas wernisażu architektura drewniana Kaplicy pw. św. Karola Boromeusza na Armatniej Górze oraz wspaniała Willa „Podgórze” tamże.
Zostałam zaproszona do prezentacji moich prac w Austrii w East Poland House in Brussels, także w Innsbrucku, a nieco później na Śląsk do Chorzowskiego Centrum
Kultury.
Moją wyobraźnię karmiłam obficie lekturą, co w efekcie zaprowadziło mnie do Drohobycza na rocznicę
śmierci Bruno Schulza, i co potwierdziło, iż architektura małych miasteczek Europy wschodniej jest niezwykła ,godna opisania i utrwalania w malarstwie, fotografii, literaturze.
Wielokrotnie spotykałam się z intrygującymi fragmentami dawnych budowli o nie zawsze zrozumiałym przeznaczeniu, z opisami, przedziwnymi historiami z życia
dawnych mieszkańców. Tworzyłam obrazy i rysunki, które tytułowałam „Było miasto” lub „Niewidzialne miasta” (Italo Calvino). Błąkałam się po „Solaris” Stanisława
Lema. Ta droga doprowadziła mnie do wspaniałych rzeźb
Igora Mitoraja, któremu poświęciłam cykl „Epitafium dla
Igora Mitoraja”. Ale o tym już na mojej styczniowej wystawie w Bibliotece im. H. Łopacińskiego w Lublinie.
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Życie, wystawy i sztuka

– absolwentka UMCS (filologia polska), KUL ( historia sztuki), studia podyplomowe pod kierunkiem prof.
Zbigniewa Bajka w Katedrze Intermediów – Akademii
Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, członek krakowskiego
oddziału ZPAP oraz Kazimierskiej Konfraterni Sztuki,
Stowarzyszenia Wspólnota Polska.
Pełniła przez kilka lat odpowiedzialną funkcję dyrektora Zespołu Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie. Opracowała programy autorskie nauczania rysunku i malarstwa.
Wypromowała Szkołę na forum ogólnopolskim udowodniając jej krakowski rodowód i organizując wystawę
najlepszych prac dyplomowych w Pałacu Sztuki w Krakowie, Prace artystki znajdują się w kilku prywatnych
lub uniwersyteckich kolekcjach (Hamburg, Warszawa,
Gdańsk, Amsterdam, Innsbruck, Tocushima, Ułan Bator,
Astama) oraz w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu
Dolnym (Kamienica Celejowska), w krakowskim i lubelskim Muzeum Farmacji, w zbiorach Pałacu Opatów Oliwskich w Gdańsku.
Jest także autorką malowideł ściennych dla kliniki
w Nałęczowie, dla Szpitala im. St. Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie oraz aptek w Krośnie, Radzionkowie oraz
Apteki Muzeum w rodzinnym mieście.
Wykonała projekt muralu dla Wojewódzkiej Biblioteki
im Hieronima Łopacińskiego jako część dyplomu w krakowskiej ASP.

Jako ilustratorka licznych książek i wydawnictw figuruje w Gabinecie Rycin Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kolekcja jej rysunków została zakupiona przez wspomnianą bibliotekę im. H. Łopacińskiego w Lublinie.
Twórczość Krystyny Głowniak została utrwalona w kilku filmach Telewizji Lubelskiej.
Jest autorką czterech książek: „Provincia Addormentata”, „Album malarstwa” oraz „Notes – Pułapka czasu”,
„Bruno Schulz – Inspiracje”, jako część zaliczenia programu intermediów w krakowskiej ASP.
Jest Mistrzem Mowy Polskiej oraz członkiem honorowej Akademii Mistrzów, posiada tytuł Zasłużonej dla
Kultury Polskiej, otrzymała Nagrodę MKIS za osiągnięcia w zakresie edukacji, medal Urzędu Marszałkowskiego oraz Nagrodę Prezydenta Miasta Lublin z okazji
Jubileuszu.
Wystawy zagraniczne: Kopenhaga, Hamburg, Amsterdam, Sztokholm, Nantes, Drohobycz, Igualada (Hiszpania), Ułan Bator, Jerozolima, Bruksela, Innsbruck. Prezentowała prace w galeriach uniwersyteckich w Indiach,
Japonii oraz Kazachstanie.
Wystawy i wydarzenia w Polsce:
Ogólnopolskie Triennale Akwareli w Lublinie, wystawa pasteli w BWA w Nowym Sączu, galeria BWA w Lublinie, „Pejzaże mistyczne i zwyczajne” w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym, podróż do Drohobycza
i udział w międzynarodowej sesji Pogranicze kultur z okazji 50 rocznicy śmierci Bruno Schulza, Pałac Opatów
Oliwskich, Muzeum Regionalne w Łęcznej, Wschodni
Salon Sztuki, Ratusz w Otwocku, „Pejzaże z Senneville”
w Kuncewiczówce,
Notatki z prowincji” w Małej Akademii Sztuki w Lublinie, Muzeum Farmacji w Krakowie i Lublinie, Forum
Farmacji Polskiej, nagroda „Złoty moździerz” za popularyzację tematyki aptekarskiej w malarstwie, Pałac Poznańskich w Łodzi ,Galeria Wirydarz Piotra Zielińskiego, Galeria Radia Lublin, Biblioteka im. H. Łopacińskiego
w Lublinie, galeria Attavanti w Jarosławiu, udział w wystawach zbiorowych, także w jubileuszowej ZPAP, ostatnio w 2016 r. w Muzeum Nadwiślańskim.
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2013 – prestiżowa wystawa w Pałacu Towarzystwa
Sztuk Pięknych w Krakowie,
– wystawa Między Lublinem a Wenecją w Nadrzeczu
w Fundacji Kresy 2000
2014 – wystawa „Solaris” w Lubelskim Parku Naukowo Technologicznym oraz w Norwidianum Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego.
2015 – Chorzowskie Centrum Kultury – wystawa „Inspiracje literackie” podczas 15 Gali
Finałowej Mistrzostw Mowy Polskiej pod patronatem
Prezydenta RP, Wystawa w Japonii Greeting from Poland,
Tokushima – Bunri University oraz w Kazachstanie
2016 – zorganizowała Ogólnopolski Plener w Krainie
Rumianku dla artystów z Krakowa, Opola, Warszawy
i Częstochowy.
– w tymże roku przygotowała znaczące wystawy indywidualne w Kazimierzu Dolnym: w galerii Sztuki Współczesnej w Domu Michalaków ( malarstwo) oraz rysunek
w galerii KOKPIT.
2017 – wystawa w Galerii Naczelnej Biblioteki Lekarskiej w warszawskich Łazienkach podczas Nocy Muzeów,
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– wydanie obszernego albumu jej malarstwa i rysunku
w Wydawnictwie Diecezjalnym w Sandomierzu,
– uczestniczy rokrocznie w Bożonarodzeniowym Salonie krakowskich artystów członków OK ZPAP w Pałacu
Sztuki w Krakowie.
2018 – wystawa w Brukseli „Images of Childehood”
promująca Lubelszczyznę,
– wystawa w krakowskim Pałacu Sztuk Pięknych,
– udział w zbiorowej wystawie Kazimierskiej Konfraterni Sztuki w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.
Prowadzi studio Malarnię w Rynku Starego Miasta,
gdzie spotyka się z seniorami, młodzieżą, gośćmi zagranicznych i krajowych uczelni. Tam przygotowywane są filmy - „Rozmowy o sztuce” dostępne w telewizji internetowej, ostatnio film promujący Kazimierz Dolny poprzez
malarstwo, fotografię i rysunki autorki.
Jest czynnym członkiem Stowarzyszenia Wspólnota
Polska w Lublinie.
Na temat jej twórczości wypowiadali się między innymi: prof. Jan Pamuła (wybitny artysta oraz rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie), Waldemar Odorowski – (historyk sztuki, wieloletni pracownik
Muzeum Nadwiślańskiego), Dorota Seweryn-Puchalska (kustosz tego Muzeum), redaktor Marek Wyszkowski w programie TV Lublin w cyklu „Album Lubelski”).
MK
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Bernard
Nowak

Żona Nervala
Siedzieliśmy na ławce w parku we troje – moja Vis
a Vis, czyli kobieta z którą od czasu do czasu sypiam,
ja i ta trzecia osoba. Która nie pamiętam, jak wygląda.
To jedna z takich, które na zdjęciach podpisujemy jako
NN. Moja Vis a Vis mieszka w bloku naprzeciwko, dzięki
temu widzę, czy pali się u niej czy nie. Siedzieliśmy, a ona
opowiadała, jak było we Włoszech, na narciarskim turnusie. Z którego właśnie wróciła. Przywiozła mi w prezencie samo dojrzewające sery, butelkę czerwonego chianti, a z Tyrolu zafoliowany kawałek długo dojrzewającej
szynki.
– Widziałam żonę Nervala – powiedziała.
– Tego Nervala?
– Uhm.
– Geralda de Nerval, tego od sonetów?
– Tak. Tyle, że to jeszcze dziewczynka, ale mówiono, że
będzie żoną Nervala.
– Przecież Nerval nie żyje.
– To co z tego? Nie może mieć żony od siebie młodszej?
– No tak, każdy ma prawo do szczęścia. Była na tym samym turnusie?
– Ona w tej miejscowości mieszka – rzekła, nie ukrywając zniecierpliwienia. – Siedzieliśmy po obiedzie przed
hotelem, wszyscy w goglach bo słońce, a one szły.
– One?
– No, we trzy. Trzy dziewczynki – ona i jeszcze dwie.
– Rozumiem.
– Blondyneczka, czyli przyszła żona. Ona jest blondynką naturalną – i dwie, z których jedna też blondyneczka,
choć na razie, jako dziecko, brunetka.
– Rozumiem, włoska brunetka.
– No właśnie – przytaknęła Vis a Vis. – O, zobacz, akurat
idą – dodała i na dowód wskazała głową w stronę, z której
dziewczynki nadchodziły. Gdy już były koło nas, uśmiechnąłem się do nich, a szczególnie do przyszłej żony Nervala.
Która – pewnie dlatego, że blondynka – wydała mi się najbardziej filuterna. Swoją drogą, by wyjść za wariata, trzeba być filuterną. Chyba nawet bardzo. Zaśmiały się do nas
wszystkie trzy i, szczebiocąc coś między sobą, poszły dalej.
– No widzisz – odezwała się Vis a Vis. – Mówiłam, że
widziałam.

– No tak, mówiłaś.
Patrzyliśmy za nimi wszyscy troje, NN też. Wszyscy
w milczeniu. I wszyscy też widzieliśmy, jak doszedłszy do
końca ścieżki dziewczynki zawróciły. I znów szły w naszym kierunku. Czekaliśmy, aż zrównają się z naszą ławką.
Doszły do nas i zatrzymały się. Wziąłem w dłoń drobną rączkę przyszłej żony Nervala – była delikatna i miękka jak nie z tego świata. Trzymałem ją, jakby była kurczaczkiem, takim nieludzko niewinnym, który tyle co się
wylągł. „Te jej to będzie życie inne – pomyślałem. – Życie,
które jest poza mną. Poza takim, jak moje.”
– Kto to jest – spytała nas mała jasnowłosa – ma dwie
z pięcioma, ale tylko jeden zapala?
Zapytała i czekała – a my nie wiedzieliśmy. Dwie pozostałe dziewczynki, to było oczywiste, wiedziały. To była
ich wiedza. Wiedziały wszystkie trzy, bo z tego samego
pokolenia.
– To woźny w szkole! – wyjaśniła i zaśmiała się przyszła
żona Nervala. Której rączkę nadal trzymałem, ostrożnie
jak kurczaczka. – Ma dwie ręce, każda pięć palców, a tylko jeden zapala latarnię.
Zaśmiały się wszystkie, my troje także, w tym nasza
NN. Potem dziewczynka wysunęła rączkę z mej dłoni,
a po chwili wszystkie trzy odwróciły się do nas pleckami
i w podskokach pobiegły w dół ścieżki. Wzdłuż której leżały białe, na jej poboczach, kamienie. „To pewnie włoskie dolomity – pomyślałem. – To są te, o których kiedyś
tyle uczyłem się w szkole. Swoją drogą ciekawe, czy to dolomity czy wapienie”.
Wieczorem sąsiadka przyszła. Pięć minut wcześniej widziałem, jak gasły w jej oknach światła. Ma do mnie pięć
minut, chyba że gdzieś wstąpi. Piliśmy wino zagryzając serem, śmialiśmy się i rozmawiali. Gdy byliśmy już podochoceni, przeciąłem folię i spróbowałem tyrolskiej szynki.
Ale tylko ja. Vis a Vis nie jada mięsa od sześciu lat. Szynka
była twarda i słona, niczym bordowy brykiet. Potem poszliśmy do łóżka.
Później leżeliśmy obok siebie, zmęczeni i lekko oszołomieni. Nawet nie winem a tym, że odnaleźliśmy się po
turnusie.
– Było ci dobrze, skarbie? – spytałem jak zawsze.
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– Tak – odpowiedziała i przytuliła się do mojego boku.
– Tak jak zawsze – dodała. – Uwielbiam się do ciebie przytulać. Tam, w górach, bardzo mi tego brakowało.
– W dolomitach?
– Uhm.
– Miałaś orgazm? – zapytałem, oczywiście czułym szeptem. Wiedziałem, że tak, ale chciałem jak mężczyzna, który stara się wyrazić czułość.
– Tyle razy, że aż się wstydzę – odszepnęła.
Tak właśnie odszepnęła. Takimi słowy. Więc wtedy od
razu wiedziałem. Wiedziałem od razu, lecz udałem, że nie
zauważyłem. Tego, że to nie jest jej zwrot. To nie jej język.

Ona tak nigdy nie mówi. Czyli tam, na turnusie, moja Vis
a Vis mnie zdradziła. Objąłem ją i przyciągnąłem do siebie. Trzymałem ją mocno, jakby była drzewem, z którego
boję się spaść. Takim, rozumie się lokalnym, drzewem życia. Potem znów żeśmy się kochali, ja przez cały czas z tym
zwrotem w głowie. Z tymi słowami. „Że aż się wstydzę”.
Było nam dobrze jak nigdy.
Minął dzień, za nim drugi. Aż w pewnej minucie – bo
nastał już był dzień trzeci – sobie powiedziałem, że zazdrość
jest chorobą, która potrafi zniszczyć nawet najpiękniejsze
z uczuć. Następnego więc popołudnia, nikogo o nic nie pytając, kupiłem sobie na Allegro małą, antyczną komódkę.

Bernard NOWAK – (ur. 1950 r.) studiował w Kaliszu (Studium nauczycielskie), Lublinie (KUL) i Krakowie (UJ). Drukarz podziemny, kurier do Paryża i Moguncji. W okresie 1984–1987 pracował na Zachodzie jako
gastarbeiter.
W roku 1988 założył z grupą przyjaciół Wydawnictwo
Test, sp z o.o., przekształcone w 1990 r. w Wydawnictwo
Test, którego jest redaktorem naczelnym i właścicielem.
W roku 2004 zorganizował wystawę „Bibuła”, prezentującą drugoobiegowe publikacje z Lublina i Lubelszczyzny. Za tę działalność został w roku 2015 odznaczony
przez Prezydenta RP Krzyżem Wolności i Solidarności.
Do dziś Wydawnictwo Test opublikowało blisko sto tytułów, w tym związane z Lublinem i Lubelszczyzną.
W tej grupie najważniejszym jest Przewodnik Lublin, który doczekał się dwóch edycji – w roku 2000 oraz
2014. W latach 1990–2016 książki autorów lubelskich lub
mieszkających na Lubel- szczyźnie: J.F. Brzozowskiego,
A. Chlewińskiego, Z. Dmitrocy, J.F. Ferta, P. Graumana,

W. Iwaniuka,, A. Jaroszyńskiego, B. Królikowskiego, A.W.
Kulika, R. Kuśmierczuka, A. Trembaczewskiego i A. M.
Wierzbickiego.
Bernard Nowak opublikował ponadto utwory z własnej
twórczości: – Cztery dni Łazarza (Paryż 1990) i Taniec Koperwasów (Lublin 2003, Warszawa 2014), tom opowiadań
Smolice nr 86 oraz dziennik Wyroby duchowe. Publikował
w „Twórczości”, „Akcencie”, „Kresach”, „Wyspie” i dwumiesięczniku „Lublin”.
Dwukrotnie stypendysta Ministra Kultury (2006,
2011), aktualnie stypendysta Prezydenta Miasta Lublin
oraz Marszałka Województwa.
W latach 2006–2011 Bernard Nowak był prezesem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Oddział w Lublinie. Spowodował, że przyznawane przez SPP nagrody – poetycka im.
J. Czechowicza oraz prozatorska, im. B. Prusa – zyskały
rangę ogólnopolskich. Ich laureatami zostali wtedy m.in.
Tadeusz Różewicz, prof. Tadeusz Kłak, Bohdan Zadura,
prof. Jacek Trznadel i Bohdan Królikowski.
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Wojciech
Pestka

Gorzkie żale
Gorzkie żale, przybywajcie… – i już. Wszystko.
Nic więcej. Gorzkie żale, przybywajcie. Najprawdopodobniej nawet nie wierzył w Boga. Najprawdopodobniej nie bywał w kościele. Nie modlił się. Nawet znak krzyża robił jakoś dziwacznie. Jakby przez prawą rękę do lewej.
Za to soboty spędzał w galerii Kraina Marzeń. Pojawiał się
tu regularnie. Jak w rozkładzie jazdy, który mimo upływającego czasu nie ulega zmianie. Cieszyły go kobiety. Nic
dziwnego, że uważano go za frajera.
A teraz zgarbiony, w starym, mocno zniszczonym granatowym golfie z dziurami na łokciach, w wyciągniętych
na kolanach dresowych spodniach z pochyloną głową siedział przy nakrytym ceratą stole w zapuszczonej kuchni.
Kciukiem i palcem wskazującym lewej ręki przytrzymywał jajko.
Przestał sobie radzić z sobą i prostymi rzeczami.
– Frajer pompka, gluty ci wiszą – krzyczały za nim
dzieci.
– Jak was złapię, to siusiaki powyrywam – groził, wymachiwał podniesioną do góry zaciśniętą dłonią, na której dopiero z bliska zobaczyć można było obszary skóry
zabarwione brązowym pigmentem potocznie nazywane
plamami wątrobowymi. Ale nikt się nie bał, wszyscy wiedzieli, że to strachy na lachy.
– Złap mnie, złap mnie! – kiedyś z grupy bachorów
prowokacyjnie wysunęła się do przodu umorusana dziewczynka w brudnej, różowej kurteczce i nieokreślonego
koloru rajstopach, które kiedyś musiały być chyba białe.
W jej niebieskich oczach czaił się spryt i zuchwałość. Żeby
dodać sobie odwagi, ściągnęła z głowy różową, wełnianą
czapkę. Brązowe, splątane włosy opadły jej na ramiona.
– Włóż mi rękę do majtek. Zamiast kijka mam dziurkę!
– do twarzy dziewczynki napłynęła krew, jej policzki zrobiły się czerwone. Docierało do niej znaczenie słów, podniecenie brało się z odwagi.
– Frajer – patrząc mu prosto w oczy rzuciła z dziecięcą
powaga. W jej oczach pojawiły się łzy. Żeby je ukryć, zachichotała lekceważąco, wzbudzając powszechną wesołość
wśród ciekawych dalszego ciągu rówieśników.

– Tchóz, tchóz – chyba jej młodszy brat, bo z twarzy byli do siebie bardzo podobni, podkreślając tryumf
siostry, prowokował go do działania. Reszta przezornie
milczała.
Odwróciła się plecami, dając mu ostatnią szansę. I powoli, stawiając jak bocian z ociąganiem chude jak patyki
nogi, ruszyła w stronę klatki schodowej.
Co mógł powiedzieć na takie dziecięce dictum?
Jeszcze mu tego brakowało do szczęścia, żeby oskarżono go o molestowanie albo znęcanie się nad dziećmi.
Żeby nie było wątpliwości – w swoim życiu dobrych
chwil miał więcej niż złych. Warto było dla nich żyć, nawet jeśli były takie ulotne: nieokreślone, nietrwałe. Dostał
więcej, niż na to sobie zasłużył. Miał rodzinę: żonę, dwoje
dzieci: starszą córkę, która, jak mu się wydawało, nie poszła w ślady swojej matki i nie wiedział, czy to dobrze, czy
źle, i całkiem udanego syna, dla którego nie zamierzał być
w przyszłości ciężarem. Ich życie było dla niego tylko ich
własnością, o czym zwykle nie zawsze chcą pamiętać rodzice. Zakładał, że jeśli będzie im do czegoś potrzebny, to
stawi się na wezwanie, znajdą go.
Ewunia, to zdrobnienie było jedynie kwestią przyzwyczajenia, jego chmurna i obrażona na świat małżonka,
przekonana, że życie zrobiło jej okrutny dowcip, stawiając ich na tej samej drodze, kiedyś była rozkoszną, zgrabną, filigranową blondyneczką. Pewnie mogła trafić lepiej,
znał na tyle dobrze swoje grzechy i wady, że musiał to
przyznać, ale mogła trafić też znacznie gorzej: w każdym
razie wszystkie decyzje, i te dobre, i te złe, zostały podjęte, a czas zrobił swoje, podpisał się obiema rękami na tym
cyrografie. Zmienił, zepsuł wszystko, co poddało się zmianom: obrócił w ruinę, odebrał, skasował, zatarł w pamięci,
pozbawił życia, jednym słowem bezkarnie okradł.
– Bije ci na łeb? – kiedy maczał koniec zapałki w stearynie, zapikała nagle ostentacyjnie komórka podłączona
do ładowarki. Technologia świata nieograniczonej komunikacji postanowiła dać znać o sobie. Od dawna nie korzystał z usług tego operatora, jeśli nie rozwiązał umowy,
to jedynie przez niemodny sentyment. Sprawdził nadawcę, jakiś nieznany numer. Nie miał takiego w kontaktach.
Odpowiedzieć czy niech się palant wali?
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– Tak. Ze starości. A tobie? – Cisza, zero reakcji, bez odpowiedzi. Może ktoś sprawdzał, czy żyje? Albo, żeby nie
doszukiwać się we wszystkim spisku i nie mnożyć na ten
temat kolejnych teorii, to była jednak pomyłka.
Ulica Pstrowskiego? Nie ma Pstrowskiego, przodownicy pracy, którzy prężyli muskuły, budując socjalizm, poszli na śmietnik. Od mięśni ważniejsza okazała się głowa.
Dziś znów jest Peowiaków.
Miejski Dom Kultury? Jego miejsce po trwającym kilka
lat remoncie zajęło Centrum Kultury. Zmiana, można powiedzieć, raczej o charakterze kosmetycznym w porównaniu do procesu radykalnych przeobrażeń samej substancji i przeznaczenia budynku, które dokonały się wcześniej,
zostały narzucone przez czas w przeszłości. Wcześniej, to
lata dwudzieste osiemnastego wieku, Zgromadzenie Sióstr
Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, czyli klasztor wizytek ze szkołą dla dziewic. Jak to prowokacyjnie brzmi:
szkoła dziewic! Jak tytuł filmu science fiction. A kiedyś,
nie tak dawno, takie określenia były na porządku dziennym i nie wywoływały dwuznacznych skojarzeń. Później
wojskowy lazaret dla żołnierzy księcia Poniatowskiego,
cerkiew prawosławna, siedziba Naczelnego Dowództwa
Ludowego Wojska Polskiego, prosektorium i laboratoria
woskowania ciał, zanim obiekt trafił w objęcia kultury.
Prosektorium! A przecież to jeszcze nie koniec ewolucyjnych zmian, czas nie postawił nad „i” kropki i jeden Bóg
wie, co kiedyś tu jeszcze może być.
Więc w tym nieistniejącym już MDK-u na nieistniejącej już ulicy Pstrowskiego w niedzielne listopadowe
przedpołudnie poznał swoją żonę. Zaczynało się spotkanie z Józefem Szajną, zamykano drzwi. Stała z papierosem w dłoni na korytarzu, wtedy jeszcze nie ograniczano
obywatelskich swobód, można było palić w miejscach publicznych, nawet w tym celu w specjalnych wnękach ustawiono popielniczki. Dziś nie pamiętał, czy nosił już brodę
i czy jego włosy były krótkie, czy długie, czy było zimno,
czy ciepło, chociaż w listopadzie z reguły spada temperatura, za to do dziś w jego pamięci tkwi tamten obraz:
czarne, rozszerzane dołem spodnie, czarny obcisły sweterek, który uwypuklał piersi, kiedy odchylała do tyłu głowę, i czarna aksamitka, która próbowała zapanować nad
niesfornymi, mającymi skłonność do skręcania się włosami w kolorze dojrzewającego łanu żyta. Jej oczy śmiały
się prowokacyjnie.
Za nic miał te niedorzeczne opowieści o miłości od
pierwszego wejrzenia. Uważał, że coś podobnego w prawdziwym życiu nie może się zdarzyć. Teraz brał za swoje.
Bał się poruszyć ręką lub nogą, żeby nie spłoszyć widzenia.
Jego reakcja sprawiła jej przyjemność. Musiało to trwać
chwilę, nim znudziła się jej ta zabawa i zdecydowała się go
odczarować: starannie zgasiła papierosa, podeszła i wspinając się na palce pocałowała go w policzek.
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Nawet nie miał śmiałości marzyć, że coś takiego mogłoby go spotkać. Czuł się jak przypadkowy przechodzień na
filmowym planie telenoweli. Nie znał swojej kwestii, nie
pozwolono mu zajrzeć do scenariusza, musiał improwizować, jak niezorientowany, spłoszony filmową kuchnią
naturszczyk: do tego zapomniał języka w gębie. Czasami
rzeczy są zbyt piękne, by mogły być prawdziwe. Ziemia,
to staroświeckie, ale dobrze oddające tamtą sytuacje określenie, usunęła się mu spod stóp: oszalał na jej punkcie
(niech święty Walenty wybaczy mu te słowa). Uczepił się
jej jak rzep psiego ogona i trzyma do dzisiaj. Ni z tego, ni
z owego.
Swoją epizodyczną, ale jakże ważną rolę w tym trwającym bez przerwy od ponad czterdziestu lat serialu odegrał Szajna. Obojętnie jak się to będzie nazywać: żartem opatrzności, ironią losu, pretensjonalnością zdarzeń,
chwilową egzaltacją, siłą wyższą – i tak będzie chodziło
o to samo. Widząc ich w drzwiach, niepewnie rozglądających się w poszukiwaniu miejsca, pomachał ręką i zaprosił na scenę do swojego stolika. Był bożyszczem, guru od
teatru i na spotkaniach z nim sala zawsze była nabita do
ostatniego miejsca.
– Ma gość u mnie plusa – wyciągnął rękę i pomachał
w geście, który miał przypominać powitanie.
Nie pamiętał, czego dotyczył wykład, nie pamiętał pytań z sali ani odpowiedzi, wszystko to zeszło na drugi
plan. Uświadomił sobie, że nie może zdać się wyłącznie
na przeznaczenie, za chwilę spotkanie się skończy i nastąpi raptowny zwrot akcji: będzie musiał zejść na widownię
i wrócić na ziemię. Paraliżowała go nieśmiałość, ale bez
względu na ryzyko i ostateczny rezultat, musiał zdobyć
się na działanie. Był to sobie winny. Okoliczności i miejsce zobowiązywały go do gry według teatralnych reguł.
Wiedział, że scena, sytuacja, w której się znaleźli, wyklucza gwałtowne reakcje. To drugie, czyli znany już dzisiaj ze szczegółami ostateczny rezultat, wtedy jednak nie
był przesądzony, i żeby przechylić szalę, sięgnął ukradkiem do jej dłoni. Jej oczy pociemniały z gniewu, próbowała, nie zwracając uwagi Szajny, wyrwać mu rękę. Wykorzystał to, by zsunąć z jej palca pierścionek. Wtedy nie
wiedział, że był to pierścionek zaręczynowy. Gdyby wiedział, być może by zrezygnował.
Tej nocy nie mógł zasnąć, ale nie z powodów, o które
by można go posądzać. Przeszkadzał mu spuchnięty, może
nawet złamany nos, i rozległy, podchodzący krwią siniak
na policzku: rezultat nieco nerwowej interwencji narzeczonego, studenta weterynarii, to po pierwsze. Po drugie
miał temat do rozmyślań: wkradł się w łaski Izy, studentki
z tego samego roku, inteligentnej i nieco złośliwie komentującej miłosne ekscesy swojej serdecznej przyjaciółki, by
dowiedzieć się, co studiuje i gdzie mieszka. Nic mi nie mówiła nazwa ulicy – Leszka Czarnego, do tego nie zdobył
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dokładnego numeru domu, w którym mieszkały, więc na
wszelki wypadek postanowił całą ulicę pomalować farbami, kiedy tylko dostanie stypendium. Według zasady: kuć
żelazo póki gorące. Trochę zmartwił go fakt, że studiuje polonistykę, przedstawicieli nauk filologicznych omijał z daleka, nie był najlepszego zdania o ich przymiotach
umysłowych, ale jego prywatna ocena była w tej sytuacji
najmniejszym problemem – zawsze jednak mógł zmienić
zdanie. Ale to trzecie było najważniejsze – kiedy oszołomiony ciosem narzeczonego podnosił się z trawnika i jako
tako odzyskał równowagę, pocałowała go, i to był drugi
pocałunek tego dnia. Zupełnie inny od tego pierwszego,
kiedy pocałowała go w policzek.
Dziś już wiedział, że to nie mężczyzna wybiera sobie
kobietę, ta sfera decyzji jest wyłączną domeną przeciwnej
strony. W co kobiety pozwalają wierzyć mężczyznom, to
zupełnie inna sprawa. Można by pomyśleć, że już wszystko zostało powiedziane. Jednak to błąd. Nie oddał pierścionka. W nagłej desperacji, pod wpływem fizycznego
bólu, urażonej ambicji, słodyczy nieoczekiwanego pocałunku, wywołującego, zupełnie nieadekwatne do sytuacji,
podniecenie, tej niebezpiecznej jak nitrogliceryna wybuchowej mieszanki postawił wszystko na jedną kartę.
– Pierścionek za noc, będziesz musiała się ze mną
przespać – przestraszył się swoich słów, nie chciał, by zabrzmiało to tak brutalnie i cynicznie.
Uderzenie w zraniony policzek było tak silne, że znów
pociekła mu krew z nosa, w oczach zakręciły się łzy. W jej
spojrzeniu była pogarda i gniew, zrobiła gwałtowny zwrot
i zaczęła oddalać się szybkim, zdecydowanym krokiem.
Nie zdążył zareagować, oszołomiony szybkością, z jaką
następowały zwroty sytuacji: chciał przepraszać, biec za
nią, tłumaczyć, że to żart, ale nim pozbierał myśli i podjął decyzję, nagle zatrzymała się, odwróciła i stawiając
nogi z tą samą energią, wróciła na trawnik przed akademikiem, który wystąpił w roli tak zwanego „miejsca akcji”. Był przygotowany na najgorsze.
– Kiedy? – spytała.
Na bogato!
– Jedz, bo będziesz taki jak on – straszyły niegrzecznych chłopców matki. – To, co ważne dla mężczyzny, ci nie urośnie.
– Nie ma ani kobiety do łóżka, ani towarzystwa do butelki. Bez zamiłowania. Sam chyba sobie robi dobrze. Ma
kłódkę na wódkę. Coś mu chyba wszyli. Może ucięli? Patrzy tak, jakby mu czegoś brakowało. Jakby człowiek był
mu coś winien. Niech go szlag trafi – mówiły do mężów.
– Taki się urodził. Z poszanowaniem dla kobiet. To mu
na głowę narobiły. Zniszczyły go na amen – odpowiadali małżonkowie.

Nic mu było z ludzkiego gadania. Nie zastanawiał się
nad tym. Po co. Nie wiedział nawet, że tak można myśleć.
W wieku telefonów komórkowych i podróży na księżyc?
Mógł włączyć komputer. Komputer był wprawdzie też
stary i powolny, ale wystarczyło wcisnąć jednym palcem
przycisk na klawiaturze. Cały świat się otwierał na przestrzał. Tylko po co to wszystko. Całe to mozolne pisanie.
Uważał się za pisarza. Zawsze chciał być pisarzem. Mówić do innych. Przebić się na druk. Na pierwsze strony
gazet. Wyobrażał sobie tłumy na spotkaniach. Na początku pisał po kryjomu. Wstydził się. Później pisał otwarcie. Przestał się wstydzić. Rzucił wszystko inne i zaczął
żyć z pisania. To zakrawało na żart, bo z pisania nie można wyżyć. Pocieszał się, że nie postawił jeszcze ostatniej
kropki. W milczeniu znosił upokorzenia. To jeszcze nie
było najgorsze. Śmiano się, że jest grafomanem. Nie spuszczał oczu.
– Każdy ma za swoje!
Ta zagracona kuchnia nic o nim nie mówiła. Podobnie
jak stół pokryty wytartą ceratą w biało-niebieską kratkę.
Wyhaftowane krzyżykiem dwa kotki pod parasolem na
ścianie. Zdjęcie papieża nad żeliwnym zlewozmywakiem.
Wszystko wziął po poprzedniku. Jak to się określa: z dobrodziejstwem inwentarza. Poprzedni lokator miał szacunek do rzeczy. Nie wyrzucał niczego. Trzymał na gorsze
czasy. Niczego nie zdążył spożytkować, umarł, zanim nastały. Słoiki małe na parapecie. Pod stołem słoiki większe w trzech warstwach przełożonych gazetą. Dwulitrowe
największe pod zlewem. Co można robić w złych czasach
ze słoikami? W kącie starannie ułożony stos kolorowych
tygodników. Co można robić w złych czasach ze starymi
gazetami? Plastikowe woreczki, reklamówki. pudełka po
lodach. A z tym foliowym gównem? Tektura przewiązana
sznurkiem w pawlaczu. Albo z tekturą? Nic, żadnego pożytku. Kłopot tylko. Na razie nie miał na to czasu. Sprzątnął tyle, ile było konieczne. Żeby się obrócić, zrobić sobie
coś do jedzenia, umyć się nad wanną, złożyć swoje rzeczy. Mieszkanie było do wynajęcia za wyjątkowo skromną kwotę, Nie zastanawiał się długo.
– Trzy tygodnie leżał, zaśmierdział się – powiedziała mu chuda, wysuszona na pergamin kobieta z dołu. –
Drzwi trzeba było łomem wyrywać.
– Każdego to czeka – nie zamierzał z nią dyskutować.
– Białko organiczne ma to do siebie, że się łatwo psuje.
– Ukorz się. Nie wiadomo na kogo kolej – pogroziła
mu laską starucha.
Domyślił się, że mówiła o jego poprzedniku. Drzwi były
nowe. Białe. Takie z pilśni, najtańsze. Wersalka też. To mogło znaczyć, że mówiła prawdę. Życie nie ma nic do śmierci. To są inne światy. Inne strefy czasowe. Nie zazębiają się.
Nikt stamtąd nie wraca.
Pokażcie miejsce na ziemi, gdzie nikt nie umarł.
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– Co za cholera – mamrotał, kiedy jajko przechylało
się na bok albo wosk skapywał na ceratę. – Co za cholera.
Nawet nie pomyślał, że może być z tym problem. Kiedyś nie było. Wtedy nie myślał, że kiedyś będzie to problemem. Mógł to przerwać i zrezygnować z pisania jajka.
W końcu to była bardziej zabawa niż praca. Ale był uparty i niczego nie zostawiał. Nie wiadomo, dlaczego tak się
upierał. Czasami brało go aż obrzydzenie na siebie.
Mówią, że mądrzejsze od kury – znów umoczył koniec
zapałki w stearynie. Płomień gromnicy zadrżał, zaskwierczał. Poczuł ciepło na opuszkach palców. Chciał pokryć
jajko siecią prostopadłych linii. Południki i równoleżniki.
Ziemska kula. Matka ziemia, z jakiej wyszło życie.
Nie potrafił prosto pisać. Tego co czuł. Wejść pod skórę. Wszystko było zbyt blisko powierzchni. Nie takie jak
chciał. Uciekała mu istota, kiedy zaczynał pisać. Nie mógł
się do niej zbliżyć. Tak jak do kobiety. Trzymała go na
dystans.
– Albo ty, albo ja, wyrucham cię – nic z takich buńczucznych deklaracji nie wynikało. Nawet odwaga. Tylko niesmak.
Nie potrzebował odwagi. Kiedyś miał jej pod dostatkiem. Ściągała na niego kłopoty. Nauczył się ją omijać.
Nie chciał żyć złudzeniami. Potrzebował czasu. Ale czas
nie potrzebował jego. Wyciekał bezustannie, kończył się.
To prawda, nie wiadomo, na kogo kolej. Coraz mniej
ładnych dziewczyn w kościołach. Coraz więcej ładnych
dziewczyn w Krainie Rozkoszy. Może jedno nie ma nic
do rzeczy z drugim. Ale chce się żyć, bo takie jest życie.
Wczoraj ukradli mu węgiel z piwnicy. W środku Lublina, prawie skrzyżowanie Wolskiej i 1 Maja, tam gdzie
przechodzi w Kunickiego. W biały dzień. W Wielki Piątek.
Miał kuchenkę na gaz, mógł się obyć bez węgla. Penie złodziej myślał tak samo. Nie napali w piecu. W nocy będzie
zimno w pokoju. Będzie musiał wyciągnąć koc z wersalki.
Wzdrygnął się. Spojrzał w okno. Pryzmy brudnego
śniegu nie miały zamiaru topnieć. Zagotowała się woda
w elektrycznym czajniku. Ostrożnie odłożył jajko na ręcznik. Sięgnął po metalowy garnuszek. Zalał wrzątkiem łuski cebuli i przykrył talerzykiem. Niech dochodzą. Później
ugotuje w nich jajka.
Uznał, że dwa wystarczą. Do tego kawałek zwyczajnej
kiełbasy. Ćwiartka chleba. W lodówce miał jeszcze boczek, żółty ser i smalec. Żeby było na bogato.
Monokultura sosnowa
Mam za swoje – łatwiej przyszło mu się pogodzić z
myślą, że nigdy nie zostanie wziętym pisarzem i nie zarobi dość pieniędzy, by wynająć przyzwoite mieszkanie, niż
z tym, że go okradli. – Koszt naprawy zniszczeń będzie
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większy od wartości węgla, całą deskę w drzwiach komórki trzeba będzie wymienić.
I to jeszcze w takim dniu! – tam, gdzie się urodził, było
to nie do pomylenia.
– W Wielki Piątek wychodzą z lasu zatwardziali mordercy i inni bandyci, idą do spowiedzi, bo i oni uznają boską zwierzchność – dziadek tłumaczył mu, wskazując na
ciemniejącą w oddali puszczę. – W takim dniu całe stworzenie pragnie pojednać się z Bogiem.
– A co robią, jak się już ukorzą i pojednają?
– Wtedy wracają do lasu rabować i zabijać, bo… – tu
robił dłuższą przerwę, jakby szukał odpowiednich słów,
które mogłyby przekonać dziecko – natura człowieka jest
silniejsza od boskich praw. Jest gorszy od wilka.
W mieście bandyci kierują się innymi zasadami – myślał, z roztargnieniem patrząc w okno. – W mieście nie
ma nic uczciwego: zmienia dobrych ludzi na złych, a złych
na jeszcze gorszych. Zresztą po co te duże słowa. Ten, co
go okradł, nie był nawet zatwardziałym bandytą a zwykłym menelem, o mózgu przeżartym przez alkohol, jakich
pełno na ulicach. I mieszkał pod nim w tej samej klatce
schodowej. Nawet nie zadbał o to, żeby usunąć ślady miału spod swoich drzwi, w miejscu gdzie postawił worek…
– Zgłoś to psom, jeszcze dadzą ci kopa w dupę w nagrodę – uśmiechnął się przebiegle, po pijacku, kiedy zwrócił
mu uwagę. – A że skobel wyrwany, to trzeba było nie zamykać. Tera już nie ma tam nic do kradzenia!
Dobrze chociaż, że w biały dzień, ma czas do wieczora ukorzyć się i pojednać. – zdawał sobie sprawę, że takie
myślenie jest naiwne jak myślenie dziecka.
Tam gdzie się urodził … – przywołał to miejsce już
kilkakrotnie w swoich tekstach, bo lubił tam wracać pamięcią. Nie, że to była arkadia, kraina szczęśliwego, beztroskiego dzieciństwa, okres w którym dojrzewał i kształtowała się jego tożsamość. Niczego specjalnego nie
osiągnął, więc po co te słowa. Lepsze było nazywanie tego
miejsca punktem odniesienia – to też nie najlepsze określenie, ale przecież się odnosił, wracał, jak każdy czasami
to robi. Nawet nie mógł powiedzieć, że tu się zaczęło, bo
zaczęło się nie wiadomo gdzie i nie wiadomo kiedy, gdzieś
w cholernie odległej i niewyobrażalnej przeszłości.
W sobotę pan Bóg stworzył Adama i Ewę, wiec może
wtedy? Bo w niedzielę odpoczywał po trudach stworzenia.
– Uśmiechnął się na myśl o raju i imionach jego pierwszych mieszkańców.
Osiedle robotnicze było typowe dla tamtych czasów,
zbudowano je na skraju puszczy według socrealistycznej
mody, która przyszła z „bratniego” kraju. Dla zewnętrznego obserwatora czegoś tu brakowało: były bloki, byli robotnicy, ich rodziny, dzieci, ale nie było fabryki. Ukrywała
się przed wrogami i dywersantami w okolicznych lasach za
podwójnym ogrodzeniem z kolczastego drutu i strzeżona
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była bardzo starannie. Zakład powstał w okresie międzywojennym, zanim jeszcze ruszyły inwestycje Centralnego
Okręgu Przemysłowego. Produkowano w nim materiały
wybuchowe – dla żadnego w mirę inteligentnego szpiega nie mogło to być tajemnicą, ale po wojnie znacznie go
rozbudowano, ukrywając jego rzeczywiste przeznaczenie
pod szeroko reklamowaną ofertą wytwarzanych tu artykułów gospodarstwa domowego: nietłukących się melaminowych kubków i talerzy oraz czarnych płyt gramofonowych. Wybrano to miejsce ze względu na szlak kolejowy
biegnący od Krakowa przez Brześć aż po wschodnie Kresy. Mniej więcej sto kilometrów od Warszawy, tyle samo
od Kielc i Lublina. Patronka wybudowanego w tym samym czasie co zakład kościoła – święta Barbara – przypominała o prawdziwym przeznaczeniu obiektu ukrytego w puszczy, w nowym nazewnictwie zdegradowanej do
spospolityzowanej „monokultury sosnowej”.
Osiedle, mimo że mogło poszczycić się układem architektonicznym typowym dla socrealistycznego miasta:
świeżo wytyczonymi skwerami, ulicami i blokami z czerwonej cegły, w momencie kiedy się rodził w zakładowym
szpitalu, tak naprawdę było jeszcze wsią, w miasteczko
przeobraziło się dopiero dwa lata później. Na tych, którzy przychodzili wówczas na świat, miała czekać świetlana przyszłość. Urodził się kilka lat po wojnie, zatem nie
powinna mieć wpływu na jego życie. A jednak jej ślady
osadzone na dnie pamięci towarzyszyły mu na każdym
kroku. Nałożyły się na jego podświadomość jak półprzezroczysty pergamin: utrudniając ostre widzenie i orientację w świecie zmieniających się szybko wartości. Jej przejawem był staromodny szacunek dla chleba. Wtedy jednak
się nad tym nie zastanawiał, to nie był czas na taką refleksję. Uczył się nowego świata, który powstawał na jego
oczach, nie wiedząc, skąd się tamto dawne wzięło, i nie
pytając, dlaczego tak mocno w nim siedzi. Tak mocno
jak dzisiaj niezrozumiałe dla większości hasła: „głosuj
trzy razy tak”, „trzy razy tak głosujesz, Polskę silną budujesz”, które weszły pod skórę drewna i wżarły się w tynk,
że nawet jeszcze teraz można je z pewnym trudem odczytać na murach i przydrożnych stodołach na peryferiach
miasteczka.
Taki byłem sam z siebie czy taki się stałem? – rzadko
zadawał sobie to pytanie, bo uznał je za pozbawione sensu. Przeszłość przecież stanowi zamkniętą księgę i żadne
powroty do niej nic nie zmienią.
Jego miasteczko budowali junacy z Nowej Huty, którym nie pozwolono zostać i zamieszkać w Krakowie. Sfrustrowani, pijani, gotowi do bójek i awantur z byle jakiego powodu, byli postrachem całego miasteczka, ale co by
złego o nich nie powiedzieć, swoją robotę zrobili nad wyraz solidnie: rzędy bloków o stromych dachach krytych
czerwoną dachówką stanęły równo wzdłuż osiedlowych

uliczek wyłożonych betonowymi płytami. Przewidziano
nawet między blokami miejsca na piaskownice dla dzieci, trawniki i alejki z ławkami, ale prawdę mówiąc, gówno
za przeproszeniem z tego wyszło: kikuty drzewek i połamane ławki były dowodem na to, że zmiana mentalności
ludzi jest o wiele bardziej złożonym procesem i trwa dłużej niż budowa osiedla. Po śmierci Bieruta junaków przepędzono z miasteczka, a na miejscu baraków, w których
mieszkali, zbudowano szkołę. To dowód na to, że trudno
jakąkolwiek władzę posądzać o sentymenty. Według dzisiejszych standardów i nazewnictwa można by osiedle nazwać małomiasteczkowym zwiastunem fabrycznych blokowisk, pośpiesznie nadciągających wraz z elektryfikacją
i rozbudową przemysłu.
Jego rozmyślania przerwał widok autobusu 161 jadącego od strony Majdanka, który z piskiem hamulców zatrzymał się na przystanku. Przez okno widział rozsierdzonych pasażerów wysypujących się przez otwarte drzwi.
Ktoś podniósł z chodnika przylepkę chleba, która wypadła dziecku z koszyczka, i odrzucił na bok, na trawę.
– Pewnie dlatego, że już święcona – przemknęło mu
przez głowę.
– Pamiętaj, szanuj jedzenie, kupuj tylko tyle, ile zdołasz
zjeść, nie wyrzucaj na śmietnik – powtarzał mu dziadek,
kiedy przyjeżdżał z rodzicami na wieś. – Są ludzie, których ktoś w tej chwili zabija na jakiejś wojnie, i tacy, którzy w tej chwili umierają z głodu. Ten mały kawałek chleba mógłby ocalić im życie.
Nie wiedział, czy może wierzyć dziadkowi, na wszelki
wypadek potakiwał głową.
– Nie musisz być uczciwy wobec kobiet, z którymi sypiasz, wobec mężczyzn, z którymi pijesz wódkę, nawet
wobec księdza, któremu wyznajesz swoje grzechy – Bóg
to zrozumie i ci wybaczy, ale musisz być uczciwy wobec
tych, którzy umierają z głodu.
– Inaczej przestaniesz być człowiekiem.

Miłość do historii
– Kap, kap, płyną łzy, w łez kałużach ja i ty… – ta
melodyjka w telefonie zapowiadała połączenie z kimś,
kogo nie było na liście preferowanych numerów. Mało to
dzwoni różnych naciągaczy, którzy podają się za nie siebie.
Tak najlepiej: udawać kogoś innego, chodzić po nie swoich
drogach i sypiać z nie swoimi kobietami. Może jeszcze kazać umierać innym za nie swoje przekonania.
Zajrzał pod pokrywkę. poczuł ziemisty zapach sparzonej łuski cebuli.
Chyba już dość, trzeba powoli kończyć tę zabawę w malowanie jajek.
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– Ważniejsze od święcenia jest to, co uświęca – Franek,
jego kolega ze szkolnej ławki nagle pod koniec nauki w liceum zmienił front i z przewodniczącego Związku Młodzieży Socjalistycznej stał się seminarzystą. Ostatnio, a widywali się rzadko, to były zwykle przypadkowe spotkania,
wyraził przekonanie, że liczy na Boga i zarezerwowane dla
niego miejsce w niebie. Dobrze jest mieć takiego kogoś,
na kogo można liczyć, gorzej kiedy nie można liczyć nawet na siebie.
Ustawił garczek na kuchence i przekręcił kurek. Zasyczał gaz. Sięgnął po pudełko z zapałkami. Palnik z lekkim
ociąganiem, jakby przymuszony do pracy zareagował na
płonącą zapałkę. Jakiś wybrakowany gaz ładują do tych
butli, najpewniej ruski. Wszystko co ruskie kojarzyło mu
się z tandetą. Latali w kosmos, budowali bomby i elektrownie atomowe, próbowali rządzić światem, ale nie potrafili zrobić prostych rzeczy: porządnego chodnika przed
blokiem czy uszyć ładnej sukienki. Wszystko tam było toporne, pozbawione finezji i wdzięku.
Wysilone – tak to by określił. Życie go tego nauczyło.
Jego ojciec należał do partii, wierzył w Boga, ideę sprawiedliwości i równości, ale nie wierzył ruskim.
Zdarzyło się mu być w Moskwie, ale Moskwa to nie to
samo co Rosja. Pojechał tam z Ewą międzynarodowym
pociągiem kursującym z Berlina. To mógł być rok siedemdziesiąty dziewiąty a może i osiemdziesiąty, w każdym razie dawno kurz opadł po Gdańsku i radomskim czerwcu.
Przedziały były osobne dla kobiet i mężczyzn, to podyktowane było względami moralności. Jego towarzysz podróży, starszy, siwowłosy mężczyzna w wygniecionej granatowej marynarce wiózł dużą puszkę prasowanej szynki
z Peweksu, dwa kilo suchej kiełbasy, austriacką kawę, kartonik kremów nivea i kilkadziesiąt paczek kondomów.
– To dla siebie – upierał się, kiedy młoda i piękna rosyjska celniczka konfiskowała mu prezerwatywy. – Mam
duże potrzeby, żona może to poświadczyć, jedzie w tym
samym wagonie.
– Burżuazyjny wymysł, u nas takich nie trzeba – tłumaczyła mu z uśmiechem. – U nas wszystko naturalne,
żeby dzieci były.
– Niechby suka wzięła szynkę albo kawę – jego współpasażer zachowywał się niezrozumiale, odnosiło się wrażenie, że nie może przeżyć tej straty – Wszystko na marne!
Ewa jechała w osobnym przedziale. Wiozła dżinsową
sukienkę dla żony Dimy. W swojej walizce miał dla niego
turecki sweter i dżinsową kurtkę. Moskwa przeraziła go
swoim rozmachem. Nie zachwyciła, ale przeraziła. Była
monstrualna i wynaturzona, na jego wyobrażenia pozbawiona umiaru, który się bierze z przestrzegania proporcji: wszystko albo było zbyt duże, albo zbyt małe. Trudno
było mu się odnaleźć w takim świecie, tylko nieliczni czuli się tu w swoich rolach dobrze. Zapamiętał mieszkanie
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ojca Dimy, Borysa, na Leninskich Gorach, na dwudziestym piętrze wieżowca przypominającego pałac kultury.
Zapamiętał Zwienigorod, do którego zawieziono ich potajemnie, bo w tamtym świecie nie było dowolności podróżowania. I panoramę bitwy pod Borodino, ze względu
na nerwowego, utykającego na prawą nogę przewodnika,
który nazwał go szpiegiem.
– Jesteśmy tu nie po to, żeby podziwiać widoki i napawać się wrażeniami, jesteśmy tu dlatego, że naszym obowiązkiem jest patriotyzm. Miłość do naszej historii i wodzów rewolucji – zapamiętał nawet jego słowa.
Ewa przywiozła dla siebie z Moskwy złoty pierścionek, on zegarmistrzowską tokarkę kupioną w Państwowym Uniwersalnym Magazynie, odpowiedniku dzisiejszych supermarketów. Ważyła prawie pięćdziesiąt kilo:
wtedy jeszcze święcie wierzył, że będzie się zajmował budową robotów i elektroniką. Z trudem załadowali tokarkę do wagonu, żaden tragarz w Warszawie nie chciał pomóc w jej dźwiganiu. To nie dla ciebie, powiedział mu teść
i sprzedał tokarkę. Później zobaczył ją u zegarmistrza, który przeklinał czasy ruskich zegarków i elektronicznej tandety. Współczuł mu, ale osobiście nie wierzył, że świat
wróci do kurantów i nakręcanych budzików.
Dowodem na to, że wszystko, co zapamiętał, wydarzyło się naprawdę, miał być film zrobiony amatorską ośmiomilimetrową kamerą, którą nakręcało się kluczykiem jak
budzik. Po powrocie wywoływał ten film, siedząc w szafie pełniącej rolę fotograficznej ciemni i nawijając po kawałku taśmę filmową do koreksu. Nie miał w tym wprawy,
film się posklejał, udało się uratować jedynie pojedyncze
kadry. Niewiele, ale jednak coś.
Szkoda, że podobnego filmu nie nakręcił, kiedy jeszcze żył jego ojciec.

Komandor
Jak długo należy gotować jajko na twardo? – nigdy
nie zadawał sobie tego pytania. Może i problem nie był
z tych wymagających pytań, bo przekroczenie limitu czasu w procesie gotowania nie skutkowało negatywnymi
konsekwencjami.
Do bloku na tym osiedlu postawionym przez junaków
wprowadzili się, kiedy miał już prawie rok. Ojciec otrzymał to mieszkanie z listy zakładowej, pracował w fabryce przy odbiorze produkcji dla wojska. Teoretycznie mu
się nie należało, bo był cywilnym pracownikiem jednostki, która siedzibę miała poza miasteczkiem, ale nikt z tego
tytułu nie robił mu problemów.
Istnienie bez właściwości – tak by w sposób skrótowy nazwał ten okres. Sumaryczna ocena obejmowała
prawie czternaście lat dzieciństwa i dojrzewania wśród
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robotniczych bloków na skraju osiedla. Przypomniał sobie o tym wszystkim, kiedy wracał z grobu ojca i musiał przejść obok domu, w którym kiedyś mieszkali. Stanął przed klatką, spojrzał w górę w kierunku okna kuchni
i przestraszył się, ze zechce wejść do środka, zobaczyć, kto
zajął ich miejsce. Sam pomysł takiej konfrontacji przyprawił go o skurcz żołądka. Wejść i powiedzieć, że tu
mieszkał i uważa, że daje mu to prawo rozglądania się po
cudzych kątach, przepatrywania cudzych brudów? Sprawdzania jak cudze meble, cudze zwyczaje i upodobania nałożyły się na tamto życie?
– A co to panie kogo obchodzi, kto tu wcześniej mieszkał i kim był. – I być może obecny właściciel miałby w tym
momencie rację, bo zawsze racja jest po stronie żyjących.
Mieszkali na pierwszym piętrze pod szóstką.
Długi korytarz od drzwi wejściowych kończył się łazienką, z żeliwną wanną i junkersem – piecykiem kąpielowym do podgrzewania wody opalanym węglem. Pamiętał,
że junkers niezbyt lubił wiatr od wschodu: dymił i trzeba
było biegać do piwnicy po szyszki sosnowe i szczapki. Ponieważ ciepłej wody z junkersa starczało na jedną wannę
pierwszeństwo kąpieli miały dzieci, po nich w tej samej
wodzie myli się dorośli.
Po prawej stronie, mniej więcej w połowie korytarza,
były zawsze zamknięte na klucz drzwi do małego pokoju dla gości. Stał tam okrągły stół fornirowany orzechem
włoskim, serwantka i trzyskrzydłowa szafa w tym samym
stylu, ledwie starczało miejsca na pojedyncze łóżko. Zimą
w małym pokoju nawet nie było potrzeby palenia w piecu, rzadko mieli gości.
Jedynym gościem, którego zapamiętał, bo nie przypominał sobie, by ktokolwiek inny ich odwiedzał i nocował
w tym pokoju, był komandor, starszy, lekko łysiejący mężczyzna w granatowym mudurze oficera marynarki wojennej ze złotymi guzikami, epoletami i obszywanymi złotą taśmą rękawami marynarki. Z punktu widzenia czasu,
który upłynął, tamta znajomość ojca i komandora wydaje
się mu dziś niewiarygodna, ale nie ma nikogo, kogo mógłby poprosić o wyjaśnienia. Komandor przyjechał we wtorek, zatrzymał się na dwie noce, przywiózł mu blaszany
pistolet i sześć paczek kapiszonów.
– Czy jeszcze przyjedzie komandor? – spytał ojca, kiedy skończyły mu się kapiszony.
– Nie teraz, został aresztowany.
– Był szpiegiem? – nie mógł uwierzyć.
– To porządny człowiek. Wszystko się wyjaśni, wypuszczą go z więzienia i wtedy przyjedzie – ojciec też nie wierzył w jego winę.
Ale nic się nie wyjaśniło i komandora nie wypuszczono z więzienia. Podobno nawet nie wystąpił z prośbą o ułaskawienie, kiedy skazano go na karę śmierci. Był
zbyt honorowy i staroświeckie poczucie godności mu na

to nie pozwoliło. Ojciec zakazał mu mówienia o wizycie
komandora.
– Nawet jak ci pokażą jego zdjęcie i powiedzą, że tu był,
nie wolno ci się do tego przyznać – tłumaczył, chociaż nie
powiedział, kim mieli być ci, co przyjdą pytać – inaczej zabiorą ci pistolet od komandora. To źli ludzie.
Na końcu korytarza po lewej stronie znajdowały się
drzwi do dużego pokoju z wyjściem na balkon. Stały tam
łóżka, biblioteczka, mały stolik do odrabiania lekcji, a na
nim radio „Sonata” z adapterem. Przez radio nadawali słuchowiska i bajki na dobranoc. Ojciec nie lubił, kiedy słuchał tych radiowych audycji o pionierach i walce z wrogami klasowymi w imię rewolucji. Wieczorami z uchem
przytkniętym do głośnika wyszukiwał, kręcąc gałką stację
radia „Wolna Europa” i wtedy wszyscy musieli wychodzić
z pokoju i siedzieć w kuchni.
– Hej, miśki… Czas wstać! Jak można tak spać?! Wasz
sen już całe wieki trwa. No wstawać mi raz dwa – zaświergolił budzik w komórce. Dziesięć minut.
Drewnianą łyżką ostrożnie wyjął jajka z garczka i umieścił na złożonym podwójnie papierowym ręczniku. Nabrały złocistego koloru, parafinowy wzorek trochę się
rozlał, ale i tak wyglądały efektownie jak prawdziwe kraszanki. Kiedy trochę przestygną, natrze je skórką od słoniny, żeby nabrały połysku.
Życie w tamtym czasie, który do niego teraz wracał, toczyło się wokół kaflowej kuchni opalanej węglem. Miał
nawet swoje ulubione miejsce na drewnianej skrzyni pod
oknem, trzymano w niej opał. Jedli przy małym, masywnym stole, który pod wymiar zrobił dziadek Józef. Wszyscy garneli się do kuchni, w porze obiadowej i wieczornej
nadawano przez kołchoźnik – głośnik wiszący nad stołem
programy z fabrycznego radiowęzła.
Rozejrzał się po zagraconej kuchni, która stanowiła część jego dzisiejszego świata – trochę się od tamtego
czasu zmieniło.
– Jeśli wygram w totolotka – zwrócił się w stronę krzyżyka zawieszonego nad wejściem – albo zarobię przypadkiem jakieś ogromne pieniądze, odkupię tamto mieszkanie w bloku. Wyrzucę kaloryfery, kuchnie na gaz, znajdę
zduna, który postawi kaflowe piece. I poszukam gdzieś
junkersa na węgiel do ogrzewania wody, i znajdę żeliwną
wannę. Nawet skrzynię pod okno obstaluję – położył rękę
na piersi w okolicach serca – Przysięgam.
I zaraz uśmiechnął się do siebie, bo wiedział, że to są
tylko dziecięce marzenia.
Wywczasy
– Praca sama sobie płaci – ojciec miał nadzieję, że
przynajmniej jego dzieci będą miały lepiej, na wszelki
wypadek, gdyby kierunek zmian okazał się zły, starał się
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swoje sprawy trzymać w swoich rękach. Kiedy inni szli
po pracy na wódkę albo tańce, a dansingi w miasteczku
odbywały się przynajmniej trzy razy w tygodniu, o ile nie
częściej, bo i tak się zdarzało, jeśli na tygodniu wypadało
jakieś państwowe święto, i cieszyły się ogromnym powodzeniem, on brał się za „chałtury”.
Najpierw były to dorywcze zajęcia na prywatnych budowach, ale trafiały się rzadko, bo własne przerywało ze
wspólnym i mało kto chciał ryzykować. Później były swetry, dwupłytowa maszyna dziewiarska „Veritas”. To było
znacznie pewniejsze zajęcie, chociaż z pewnych powodów
dość ryzykowne. Surowiec prosto z fabryk trafiał do spółdzielni dziewiarskich, włóczka, którą można było kupić
w sklepach w mieście, była przeznaczona do ręcznych robót na drutach, zbyt gruba do maszyny. Trzeba się było
specjalnie wyprawiać pociągiem po włóczkę na wschód za
Wisłę. Do Dęblina, Puław, Siedlec, a nawet Terespola. Też
czerpał z tego profity, miał coś, co wyróżniało go w gronie dzieci: zepsute igły maszyny, w których zacinały się języczki, i udział w kolejowych eskapadach.
– Dokumenty do kontroli! – milicjanci z sokistami robili raz po raz obławy na dworcach kolejowych. Chodziło
o aferzystów, szpiegów, przemytników, nielegalny, jak to
się określało, handel mięsem z prywatnego uboju. Najczęściej takie łapanki miały miejsce w momencie przekraczania Wisły, która miała pełnić rolę linii zaporowej.
– Co wieziecie obywatelu – zwykle podchodziło ich
dwóch albo trzech, często jeden z nich po cywilnemu.
– Od rodziny wracamy – odpowiadał ojciec i ściskał
go za rękę. Był to umówiony znak, że powinien zacząć się
wiercić, szarpać go za nogawkę, krzyczeć, że chce siku, że
nie wytrzyma.
– Nie bój się, sikaj w majtki, weźmiemy drugie na zmianę – instruował go ojciec przed wyjazdem na wypadek takich spotkań. – Ale tak, żeby widzieli, bo inaczej będą nas
rewidować.
To były te małe, jednodniowe podróże w których odgrywał pierwsze swoje życiowe role. Duża, taka na całe
życie, zdarzyła się, kiedy miał dwa albo trzy lata. Ojciec
dostał z zakładu skierowanie na rodzinne wczasy nad morzem z funduszu pracowniczego. Teoretycznie tego rodzaju wyróżnienie przysługiwało zakładowej kadrze kierowniczej średniego szczebla, czyli majstrom i technikom, ale
byli to ludzie starej, przedwojennej daty i panicznie bali
się tych zmian, jakie przyniósł komunizm. Jedną z nich
było prawo do bezpłatnych wywczasów, przed którym się
wzbraniali na wszelkie sposoby, chociaż nie pociągało za
sobą żadnych dodatkowych kosztów, a jedynie zmuszało do zmierzenia się z ryzykiem dalekiej podróży koleją
z jednego końca Polski na drugi.
– Morze, nasze morze… – morze zawsze budziło w nim
jakieś niewytłumaczalne emocje, nigdy nie mógł się mu
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napatrzyć ani nadziwić. Niezrozumiały strach wywoływał
jego bezmiar i chłodna, nienaturalna, jak mu się wtedy
wydawało, obojętność. Zawsze było tak, że to ludzie czegoś chcieli od morza, a morze za nic miało ludzie chcenia,
jednym dawało, drugim odbierało nie angażując się po niczyjej stronie i zachowując powściągliwość.
Plaża z domkami campingowymi z wiórowej płyty postawionymi w sosnowym zagajniku porastającym piaszczystą wydmę na brzegu morza, to były te pierwsze jego
wspomnienia. Prócz pachnących olejną farbą i drewnem
domków był tam murowany pawilon kryty eternitem –
stołówka wczasowa, w której na śniadanie były zawsze gotowane jajka z czerwoną trójkątną pieczątką (mówiono
na nie z pogardą „wapniaki”) i kasza manna na przypalonym mleku.
Ohyda! – Jeszcze dzisiaj reagował na ten specyficzny
zapach.
Bliższa i dalsza rodzina z uporem i determinacją usiłowała przekonać ojca, że okolice nad morzem nie są bezpieczne, bo to ziemie po Niemcach, a jak dojdzie co do
czego i wybuchnie kolejna wojna, to pierwsze wrócą na
swoje i wymordują wszystkich, którzy nawiną się im pod
rękę. A przecież zawsze lepiej umierać wśród swoich,
przekonywali, jakby sprawa śmierci była z góry przesądzona. Na dodatek, grasowały tam uzbrojone bandy przemytników i różnego rodzaju przestępców. Ojciec nie zamierzał nikogo słuchać, wojny doświadczył na własnej skórze
i miał o niej swoje zdanie. Wierzył, że jeśli wojna przyjdzie i wyda na kogoś wyrok, to ludzkim sposobem uciec
przed nią się nie da.
– Czy tak, czy inaczej pojedziemy! – Rzecz została definitywnie postanowiona. Ojciec postawił wszystkich przed
faktem dokonanym: kupił na dworcu kolejowym w Lublinie bilety na pociąg, a dwa dni później w sklepie z obuwiem dwie nowiutkie walizki. Walizki wyglądały okazale i pachniały przygodą, czymś odległym i nieznanym:
faktura brązowych lśniących powierzchni wzorem tłoczenia imitowała skórę, a metalowe blaszki na rogach zabezpieczały je przed uderzeniami o twarde przedmioty.
Lubił przytulać policzek do chłodnej, gładkiej powierzchni i wsłuchiwać się w szmery, jakie dochodziły z ich wnętrza: odległy szum, trzaski, odgłosy kruszenia i drapania,
wyobrażając sobie nieznane lądy i kontynenty, które czekają na śmiałków. Dlatego był bardzo rozczarowany, kiedy
po przybyciu nad morze okazało się, że jedna z nich uległa uszkodzeniu i spod lakieru prześwitują strzępy zwykłej, prasowanej tektury.
Ale zanim to nastąpiło, musiał wziąć udział w pakowaniu i ceremonii wzruszających pożegnań. Z rodziną,
co można było przewidzieć, nie obyło się bez łez, ale to
nie wykraczało poza normę, wszystkie spotkania w tym
gronie zawsze miały podobną dynamikę i przebieg.
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Prawdziwą niespodzianką była reakcja sąsiadów z klatki schodowej, szczerze wątpiących w możliwość powrotu z „wywczasów”. Dosłownie od rana nie zamykały się
drzwi, zjawiali się w komplecie, całymi rodzinami, z gościńcem „na drogę”, przy okazji oglądali meble, radio, obrazy, dywany (wtedy dywany wieszano na ścianach, żeby
nie uległy zniszczeniu, były zbyt drogie, żeby je deptać),
penetrowali nawet łazienkę pod pretekstem załatwienia
własnych potrzeb, by ocenić stan wanny i bojlera. Odnosiło się wrażenie, że nie tyle kieruje nimi współczucie, ile
przymierzają się do mieszkania. Gdzieś za oczy, poza plecami pewnie spierano się, dochodziło do targów, podziałów, uzgodnień, ale wyniki tych sąsiedzkich pertraktacji
dotyczących mieszkania i mienia pozostałyby tajemnicą,
gdyby nie Miłoszewski z parteru.
– Nie ma sprawiedliwości – pojawił się jako ostatni,
utyskując, że rozdrapali wszystko i nic dla niego nie zostało poza węglem z piwnicy (był na talony z zakładu) i rowerem „Ukraina”. – U lekarza w kolejce czekałem pół dnia!
Na dworzec kolejowy odprowadzano ich tłumnie, jakby nie dając wiary, że wsiądą w pociąg mimo ostrzeżeń
i przestróg. Ojciec, chcąc położyć kres spekulacjom i nie
kusić złego, poprosił młodszego brata, by zaopiekował się
mieszkaniem i czasowo w nim się zameldował.
W powszechnym użyciu były wówczas lokomotywy
parowe, które jadąc, wypuszczały w powietrze kłęby zasiarczonego dymu i sypały iskrami. Tym dymem i siarką
pachniało wszystko: budynki dworcowe, torowiska, wagony, a nawet drewniane ławki na peronach. Dołem wzdłuż
wagonu ciągnął się długi stopień z desek. Wsiadało się
przez drzwi, rozmieszczone w regularnych odstępach po
obu stronach wagonu wprost do przedziałów. To określenie „przedział” jest dość ryzykowne, bo czy tak można było nazwać niezamknięty fragment wnętrza wagonu z drewnianymi ławkami po obu stronach wejściowych
drzwi i oddzielony od podobnego mu przepierzeniami,
których zwieńczeniem były półki na bagaże? Wewnętrzna komunikacja odbywała się korytarzem przechodzącym
wzdłuż wagonu przez jego środek, zmiana wagonu wiązała się z przejściem po ruchliwej metalowej platformie pomostem zabezpieczonym czarnymi od sadzy łańcuchami.
– Stacja końcowa Dęblin! – nawoływał konduktor stojący na peronie przed drewnianym budynkiem dworca.
– Sikać? – pociągnął ojca za nogawkę.
– Boże broń! – wtrąciła się matka. – Panie konduktorze, proszę nas zaprowadzić do ubikacji.
– Lepie na trawniku za pomnikiem – wskazał niewielki
klomb – Bo w wychodku pani najlepiej wie!
Czekali w pełnej kolejarzy dworcowej restauracji prawie pięć godzin na pośpieszny pociąg do Warszawy. Wnętrze wypełnione było specyficzną mieszaniną zapachów:
słodkim ciemnego piwa, podrażniającą oczy wonią octu

i cebuli, którymi zabezpieczano „śledzika” przed utratą
świeżości i gorzką, gryzącą w nosie, zawiesistą – przypalonej pomidorowej zupy. Warszawa Wschodnia, Warszawa Gdańska, Toruń, Bydgoszcz, Wałcz… aż do Kamienia
Pomorskiego: jechało się prawie dobę, z kilkoma przesiadkami po drodze, Ta kolejność może okazać się złudna, bo wszystko zapisało się mu w pamięci mgliście, jak
przez sen.
Ostatni etap to był rozklekotany San z rozkładanymi
dodatkowymi siedzeniami w przejściu wyposażonymi
w zapinane na zatrzask oparcia ze skórzanego pasa. Wysiedli z niego na piaszczystym placyku przed kościołem,
otoczonym niskimi chatami. Pomiędzy nimi suszyły się
w słońcu rybackie sieci. Do ośrodka wczasowego było stąd
jeszcze prawie kilometr piaszczystej polnej drogi. Mimo
że miał na nogach sandałki, gorący piasek parzył w stopy,
a wyschnięte sosnowe igły kaleczyły mu skórę: ojciec posadził go na ramionach na barana i przytrzymywał jedną
ręką, drugą mając zajętą walizką. W podobny sposób pokonywał ten dystans przez kolejne niedziele, kiedy jako jedyni z ośrodka wędrowali południową porą na sumę do
kościoła.
– Hitlerowiec – pracownice ośrodka nie lubiły proboszcza, bo kazania wygłaszał w łamanej polszczyźnie przetykanej niemieckimi i łacińskimi zwrotami: był autochtonem i mimo nacisku ze strony nowych właścicieli tych
ziem, przesiedleńców z Kresów, odmawiał wyjazdu „do
swoich”.
Po tamtych wakacjach został mu strach przed zacinającymi się przesuwanymi drzwiami – nie miał dość siły, by
je otworzyć i wydostać się z sypialni na korytarz, prowadzący do wyjścia z domku – niezrozumiały respekt przed
morzem i dwie pamiątkowe fotografie. Na większej siedzi na prawie pustej plaży w kraciastych krótkich spodenkach na szelki, w tle kobieta z dziewczynką idzie w kierunku odległego urwiska. Na drugim, zrobionym prawie
w tym samym miejscu i czasie, stoi w płytkiej wodzie razem z kobietą i mężczyzną: wysoki, chudy dryblas w czarnych, opadających szortach to jego ojciec, u jego boku po
lewej w kwiecistym dwuczęściowym kostiumie kąpielowym odważnie patrzy w obiektyw jego matka. W środku on z miną odkrywcy nieznanych lądów unosi do góry
prawą stopę.
– Niemożliwe!? – pamięta milczenie, niechęć, wręcz
wrogość sąsiadów, kiedy okazało się, że mimo wszystko
wrócili cali, opaleni i pełni wrażeń. – Złego to i diabeł nie
ruszy!
Wózek inwalidzki
W katedrze pachniało świeżo wędzoną kiełbasą i
gotowanymi jajkami. Dużo osób się spóźnia, odnotował
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bezwiednie w myślach, nie byłem w tym najgorszy. Ulokował swój koszyk na biegnących środkiem, nakrytych białymi obrusami stołach i siadł w ławce. Ktoś z ławki po drugiej strony głównej nawy energicznie pomachał mu ręką.
Wujek Kazik? – zdziwił się, jakby zobaczył zjawę. – To
nie jego parafia, skąd się tutaj wziął?
Wujek tak naprawdę nie był wujkiem, tak go nazywał
w myślach, biorąc przykład z Asi. Spotkali się cztery czy
pięć lat temu, zbierał materiał do reportażu, na razie niewiele z tego wyszło: wciąż tekst był w planach i wciąż odkładał go z miesiąca na miesiąc, na później.
– Lwów, Krzemieniec, mówią coś panu – spytał przez
telefon, kiedy uzgadniali miejsce spotkania – to mieszkam
na skrzyżowaniu Lwowskiej i Krzemienieckiej. Wysoko,
na ósmym piętrze, na miasto patrzę z góry. Będę czekał na
przystanku autobusowym, pierwszy za rondem Mohyły.
A gdzie do jasnej cholery jest to rondo, to nie jest duże
miasto, kim był Mohyła, rozmówca zbił go z tropu. Wysiadł z tego wszystkiego przystanek za wcześnie. Dzień
był pochmurny, mżawka na zmianę z deszczem, wszystko ociekało wilgocią.
Poczekam na przystanku, nie zamierzał iść pieszo, higieniczną chusteczką wytarł okulary, ale tylko rozmazał
wilgoć, teraz świat wyglądał mało wyraziście, następna jedynka była dopiero za pół godziny.
„Sam tego chciałeś kolego, sam tego chciałeś” – ruszył
szybkim krokiem, omijając kałuże. Punkty orientacyjne
to miała być żółta fasada kościoła Salezjanów i Biedronka
po drugiej stronie, naprzeciw przystanku. – Człowiek dla
drugich ma rozum, a dla siebie głupi.
– A skąd ma pan mój numer telefonu – dopytywał się,
kiedy zadzwonił. Prawdy nie chciał powiedzieć, a kłamstwo ma krótkie nogi. Pomyślał o Asi. Pewnie by tego nie
chciała. Musiał poszukać jakiegoś innego, wiarygodnego
wytłumaczenia. Bardziej formalnego…
Asię poznał w sanatorium w Nałęczowie, to był chyba
grudzień, bo dużo mówiło się o choince i świętach. W programie był niedzielny całodniowy wyjazd w Bieszczady, połączony między innymi ze zwiedzaniem Baligrodu, podczas obiadu kaowiec gorąco zachęcał wszystkich do udziału
w wycieczce. Był zdecydowany jechać i bez tego namawiania, ojciec, jak jeszcze żył, wspomniał o Jabłonkach i Cisnej.
Tylko raz, później do tego nie wracał, jakby żałował chwili słabości, która skłoniła go do zwierzeń. Te miejsca, które wymienił wtedy, mógł teraz zobaczyć w naturze. Po Budziszynie i rozformowaniu we wrześniu w czterdziestym
piątym drugiej armii zatrzymano ojca w wojsku, Trafił na
Majdanek, do koszar jednostek biorących udział w walkach
z bandami UPA. Rzucano ich z miejsca na miejsce.
– Świerczewski się panicznie bał – powiedział mu, kiedy oglądali w telewizji film dokumentalny o wojsku polskim – pił na umór, o tym nie wolno mówić.
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– Ten generał, którego zabili w Bieszczadach? – był
zdziwiony, nie mógł uwierzyć.
– Często zmieniał ochronę, z pistoletem w ręce chodził po nocach, nie mógł spać – przyglądał mu się dłuższą
chwilę, jakby coś ważył w myślach – tylko musisz obiecać,
że nikomu nie powiesz.
– Obiecuję – czuł jak ogarnia go podniecenie, nie bardzo wiedział, do czego się zobowiązuje, bo co wspólnego
ze Świerczewskim mógł mieć ojciec.
– Byłem w jego ochronie, to czysty przypadek. Nikt
mnie nie pytał o zdanie, nie miałem nic do powiedzenia. Nie wierz nikomu – ściszył głos – mówili, że dostał
w brzuch, ale na własne oczy widziałem jego zwłoki, że
strzelili mu w plecy.
– Jak to?
– Dwa razy. Rozumiesz? Od tyłu – patrzył mu prosto
w oczy. – Ale nie wolno o tym mówić.
Nie powiedział nikomu, próbował za to sprawdzić, co
piszą o tym w książkach. Ale nic nie znalazł, wtedy nie pisali o takich sprawach, Świerczewski był ikoną socjalizmu
i wzorem do naśladowania dla polskiego żołnierza, to musiało wystarczyć. Mówiąc ogólnie, nie wierzył w takie rodzinne tajemnice, różne rzeczy się mówi w życiu i z różnych powodów. No i dopiero teraz trafiła się okazja, na
wszelki wypadek wziął aparat fotograficzny.
– Zrobi mi pan kilka zdjęć – siadła obok w autokarze.
Żółta, sportowa kurtka z kapturem w sam raz na narty,
sportowe spodnie. – Kocham Bieszczady. O każdej porze
dnia i nocy, wiosną latem, jesienią i zimą.
– Oczywiście, bardzo proszę – był uprzejmy, co innego miał w głowie.
– To stawiam grzaniec. Jestem Asia, Joanna – roześmiała się nagle i wyciągnęła rękę. – Spotykamy się każdego
dnia na stołówce, siedzę przy sąsiednim stoliku.
– Aaaa – rozdziawił gębę jak pan młody na weselu.
Autobus był z tych nowych, komfortowych, przewodnik dorabiał sobie wycieczkami, znał oczekiwania sanatoryjnych pensjonariuszy, opowiadał kawały, zachęcał do
śpiewania, piwo i mocniejsze alkohole lały się strumieniami, wszyscy dobrze się bawili, Jabłonki były w planie wycieczki dopiero pod koniec. Właściwie nie miało to już
znaczenia, niczemu nie mogło służyć. Co chciał sprawdzić, do jakiej prawdy dotrzeć, dziś, prawie po siedemdziesięciu latach? Świerczewski – ani mu swat, ani brat,
nie grzał go ani nie ziębił, bez względu na to, kto go zabił i w jaki sposób. Spisek, pułapka, zasadzka: jakie to mogło mieć znaczenie. W międzyczasie już kilka razy sprawa
wracała, badano dowody, przepytywano światków, wertowano archiwa. Wynik śledztwa był dostępny, podano
go do wiadomości publicznej, co ukryto, co zatuszowano, jakie szczegóły i okoliczności śmierci, tego przecież
nikt się nie dowie. Budowano posągowy wizerunek, mit
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„człowieka, co się kulom nie kłaniał”, który z rzeczywistością nałogowego alkoholika i pozbawionego sumienia
mordercy nie miał wiele wspólnego. Co chciał powiedzieć,
stojąc nad grobem ojca: „sprawdziłem cię, miałeś rację, ale
ci nie uwierzyłem, bo nie miałem tej dobrej wiary, którą
powinien mieć syn dla ojca”, czy „nie miałeś racji, poniosła cię fantazja, tak jak czasami nosiła mnie, kiedy czułem,
że mógłbym być kimś mądrzejszym i lepszym, ale nie pozwalały mi moje ograniczenia”? Kto miał i na czyją korzyść rozstrzygać te jego wątpliwości?
– Czy to prawda, że Świerczewskiemu strzelono w plecy, jedna kula w serce, druga w pośladek – spytał, kiedy
stali pod pomnikiem.
– Skąd pan wie? – przewodnik przyjrzał mu się uważnie – niby tak, to nie tajemnica, pod lewą łopatkę i w prawy pośladek. Ale wokół narosło dużo legend, krążą różne
wersje. Ogień był prowadzony – wyciągnął rękę – ze strony wzgórza i od rzeki Jabłonki, dlatego postrzelili go od
tyłu, w plecy.
Nie miał więcej pytań. To, co usłyszał, niczego nie przesądzało, wciąż mogło być tak jak dawniej, po różnemu.
Czuł jedynie wstyd człowieka, który nadużył pamięci, zaparł się, chociaż nie było powodu, zdradził: że pojechał,
że pytał, chciał sprawdzać.
Znad rzeczki machała Joanna, przypomniał sobie
o zdjęciach. Śmiała się zalotnie, przeskakiwała z kamienia na kamień, podnosiła ręce, potrząsała włosami, obracała się wokół niby w tańcu jak rasowa modelka, a on trzaskał zdjęcia, jakbym był zawodowym fotografem. W tej
innej, udawanej skórze poczuł się lepiej. Ona też nie wyglądała na beztroską, rozchichotaną panienkę, to raczej
sanatorium narzuciło jej takie pozy. To była tylko zabawa.
Po kolacji przyszła obejrzeć zdjęcia na komputerze.
Miała na sobie połyskliwy granatowy sweter z wycięciem
z przodu i krótką czerwoną spódniczkę, włosy zaczesane
do tyłu i spięte w koński ogon. To chyba był szampon, bo
pachniała egzotycznie.
– Mieszkasz sam – przeszła na ty – to masz fajnie. Też
chciałam jedynkę. – Rozejrzała się po pokoju.
– Mam jedno krzesło, akurat dla ciebie, proszę – wskazał stolik z komputerem – ja siądę na łóżku.
– To może ja na łóżku – nie czekając na pozwolenie,
zaczęła się bujać, aż zaskrzypiało – ktoś za ściana mógłby
pomyśleć, że się kochamy.
– Później wybiorę zdjęcia, teraz pokażę, jak leci – uruchomił pokaz slajdów, udał, że nie dosłyszał ostatnich
słów.
Pochyliła się w kierunku komputera, wtedy zobaczył że nie ma stanika pod swetrem. Przyszło mu na
myśl, że mógłby tak zwyczajnie wyciągnąć rękę i włożyć pod spódniczkę, sprawdzić czy ma na sobie majtki
i zrobiło mu się słabo, kiedy poczuł, jak uderza mu do

głowy fala podniecenia, z każdym uderzeniem serca coraz mocniejsza.
– Jesteś fotogeniczna – powiedział nienaturalnym głosem jak jakiś przechodzący mutację gimnazjalista. Odwrócił wzrok, starał się na nią nie patrzeć, żeby nie poznała niczego po jego oczach. Wiedział, że takie jego
zachowanie jest sztuczne, zwraca uwagę, uszy płonęły mu
z podniecenia, wstydził się swoich myśli.
– Chłopie, ale babka, masz to szczęście – sąsiad zza
ściany, emerytowany górnik, nie krył podziwu, kiedy ją
zobaczył – trzymaj ręce przy sobie, jeśli lubisz spokój i nie
zamierzasz wdawać się w awantury. Słyszało się o takich.
– Może zaprosić ją na potańcówkę? – nie bardzo wiedział, co powinien zrobić.
– Jesteś dupa czy chłop? – przyjrzał mu się podejrzliwie,
jakby podejrzewał, że stroi sobie z niego żarty. – Bierz ją
do lóżka, na co czekasz.
– Pani Joanno – przytrzymał ją za łokieć, kiedy następnego dnia po śniadaniu opuszczała stołówkę. – Czy mogę
panią zaprosić na kawę albo gorącą czekoladę w zdrojowym parku – nie pamiętał, jak nazywała się bijąca rekordy popularności knajpa w Nałęczowie.
– Jasne, oczywiście – roześmiała się radośnie, śmiech
to był jej sposób aprobaty, reagowania na rzeczywistość.
– Chociaż osobiście wolałabym długi spacer po obiedzie.
Schodzili stromą ścieżką od Muzeum Żeromskiego
w kierunku parku, kiedy wziął ją za rękę.
– Czas, żebyś mnie wreszcie pocałował, ile mam na to
czekać – zatrzymała się, jej oczy śmiały się prowokacyjnie.
Objęła go i przylgnęła całym ciałem, pocałował ją raz,
po nim kolejny i jeszcze raz, suwak kurtki stawiał opór, ale
udało mu się go jakoś rozsunąć, wsunął rękę przez rozcięcie swetra i poczuł ciepło nagiej piersi.
– Nie nosisz stanika? – spytał zaskoczony.
– Noszę, w domu noszę, ale na spacer z Tobą nie –
znów jej oczy się śmiały. – Przyjdę po kolacji po zdjęcia!
Przyszła po kolacji w sportowych, długich spodniach,
w koszuli z długim rękawem zapiętej na kilka drobnych
guziczków, spod której prześwitywał biustonosz. Nie takiego stroju się spodziewał.
– Szkoda, ze nie ubrałaś się tak jak wczoraj – zrobił dyg
i pociągnął kąciki ust w dół jak odpustowy mim, żeby zasygnalizować rozczarowanie.
– Nic straconego, tylko zamknij drzwi – położyła komórkę na stoliku – i się nie odwracaj, nie patrz.
– Taką mnie lubisz? – w jej głosie dały się słyszeć nerwowe nuty, był ochrypły, na jej policzkach pojawiły się
wypieki. Uśmiechała się szeroko.
– Taką najbardziej, całkiem nagą – zaczął gorączkowo
przez głowę ściągać koszulę.
Była dziwnie spragniona miłości, kochali się przy każdej okazji: ranem, przed obiadem, po obiedzie, wieczorem
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i nocą. Zaglądała przez uchylone drzwi, bokiem wsuwała
się do środka, przekręcała klucz, jednym ruchem zrzucała sukienkę i naga ze śmiechem rzucała się ku niemu, ściągała z niego ubranie. Szkoda czasu – odpowiadała, kiedy
proponował jej spacer. Kiedy dzwoniła komórka, kładła
palec na ustach, palcem po pościeli pisała drukowanymi
literami słowo „ON”. To dotyczyło jej męża.
– To pojeb, nie chcę o nim mówić – kiedyś spytał ją
o ich relacje – chory z zazdrości, ta zazdrość mu się rzuciła
na mózg. Gdyby nie syn, już by mnie nie było. Założył mi
podsłuch, sprawdza SMS-y i połączenia w komórce, włamuje się na moją skrzynkę pocztową, śledzi mnie, wynajmuje prywatnych detektywów. Nie zdziwiłabym się, gdyby i tu, w sanatorium miał jakiegoś szpiega. I możesz mi
wierzyć albo nie, nigdy go nie zdradziłam po ślubie. Mogę
na to przysięgać. Na wszystko. Do teraz. I wcale tego nie
żałuję, nie mam wyrzutów sumienia. Nie wyobrażasz sobie, jaką rozkosz mi sprawia jego telefon, kiedy się kochamy. Wieczorem krzyczy na mnie, że nie odbieram komórki, wypytuje, co robię, straszy, grozi mi śmiercią. Nazywa
mnie podłą suką. A ja się przeciągam i mówię, że czas spędzam w łóżku, że odpoczywam. To przecież najświętsza
prawda, pocałuj mnie.
– Prawda, najświętsza prawda – zaczął całować jej
piersi.
– To ja cię wybrałam, pochwal mnie, że dokonałam takiego dobrego wyboru – zaczęła go głaskać po głowie.
– Bardzo dobrze zrobiłaś, nawet nie wiesz, jak dobrze –
objął ją i przyciągnął do siebie.
– Tylko się nie śmiej – powiedziała mu, szykując się do
wyjścia z pokoju. Wiesz, kiedy jestem w domu i jest mi
bardzo smutno, to chowam się za sofę, kulę się i siedzę
tam po cichutku. Przychodzi „on” i zaczyna wołać, krzyczeć, kląć, rzucać rzeczami. A ja siedzę i chichoczę. Później wyrzuca szuflady z mojego biurka na podłogę, rzeczy z szafy. A ja chcę otworzyć okno, stanąć na parapecie
i odfrunąć jak ptak, nigdy nie wrócić. Ale nie mogę tego
zrobić ze względu na syna. We wszystkim naśladuje ojca,
jest jego kopią, nawet mówi tak samo. Tylko ja mogę go
obronić przed samym sobą, kiedy przyjdzie na to pora.
Zawładnęła mną. W jednej chwili smętny, wypełniony
zabiegami i lekturą książek pobyt w sanatorium zmienił
się w czas uciechy.
– Musisz tego posłuchać, musisz – w czasie śniadania
złapała go za rękę i wyciągnęła ze stołówki, mało nie wylał na siebie mlecznej zupy – włączę na głośnomówiący.
– Stok lat sto lat sto lat, niech żyje nam, sto lat, sto lat
niech żyje nam, niech żyje nam, niech żyje nam… – patrzyłem na nią zdziwiony.
– Kto? – spytałem, ściszając głos – kto?
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– Wujek Kazik – odpowiedziała szeptem – zawsze pamięta o moich urodzinach. Ma dziewięćdziesiąt lat, a pamięta. Mieszka w Lublinie, bardzo go lubię.
– Chciałbym się z nim spotkać, może mi wiele ciekawych rzeczy opowiedzieć, dasz mi jego telefon?
– Jeśli się będziesz ze mną kochał po śniadaniu – wyszeptała mu do ucha, czerwieniąc się jak pensjonarka – to
będzie twój urodzinowy prezent.
Po sanatorium już się nie spotkali. Zastanawiał się, jak
zniosła powrót do rzeczywistości, czy nie był to jeden
wielki szok i czy miała czas, żeby się do tego poprzedniego, cierpkiego w smaku i odartego z normalności świata
przyzwyczaić. Miał nadzieję, że trochę przesadzała, i od
czasu do czasu trafiały się jej jaśniejsze, radosne momenty.
Wiedział, gdzie mieszka, znał numer jej komórki, mógł
zadzwonić i spytać, ale prosiła, żeby nie dzwonił. Dwa
razy do roku wysyłał jej świąteczne życzenia, kilka razy
odpowiedziała mu w podobnym tonie. Tylko raz zadzwoniła, w jej głosie wyczuł strach, jakąś histerię.
– Powiedz, że tamto było naprawdę uczciwe i ważne –
pociągała nosem, jej głos drżał.
– Było uczciwe, najuczciwsze na świecie – nie wiedział,
co powiedzieć, powtórzył jej słowa.
– Dziękuję – zanim się rozłączyła usłyszał, jak szlocha
histerycznie.
Ale to było dawno.
Teraz, kiedy wystartował z kursem angielskiego i był
przykuty, przywiązany do miejsca, chodził po Lublinie na
krótkiej smyczy, przypomniał sobie o wujku Kaziku. Jego
wspomnienia były dobrym materiałem na reportaż, pod
warunkiem, że żył i był sprawny umysłowo. Bo jeśli posypała się mu pamięć albo psychika to klapa. Trzeba pisać i drukować, jeśli chce się jeść. Bo na prawdziwe życie,
na krawędzi przyzwoitości, z czymś fantazyjnym od czasu
do czasu, te pieniądze z pisania nie wystarczą, to za mało.
– Kurwa – noga wpadła mu w dziurę w chodniku, but
wypełnił się wodą, już gorzej chyba być nie mogło. – Że
też nie mogą naprawić, co za kurwa…
– To ulica Lwowska? – zaczepił przechodzącą starszą
kobietę. – Szukam przystanku.
Popatrzyła na niego z politowaniem, bez słowa wyciągnęła rękę w kierunku wiaty autobusowej po drugiej stronie ulicy.
– A Biedronka? – deszcz się nasilał, patrzyła pytająco,
jakby nie zrozumiała pytania. Ona miała parasol, zdał sobie sprawę, że zanim odpowie, będzie mokry jak jego but.
– Sam poszukam, dziękuje!
Schował się pod drzewem rosnącym na trawniku i wyciągnął telefon. Reagował ospale, jak większość dotykowych telefonów podczas deszczu, mokre palce ślizgały się
po dotykowym ekranie. Nawet nie komórka, numer stacjonarny, pewnie nikogo nie ma w domu.
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– Ojciec wyszedł na przystanek jakieś dziesięć minut
temu. Czeka na pana. Jestem jego synem – zdziwił się
mężczyzna, który odebrał telefon. – A gdzie pan jest?
– Na przystanku, ale tu nie ma Biedronki. Zaraz za rondem. – Rozglądał się w poszukiwaniu czegoś
charakterystycznego.
– Pójdzie pan Lwowską w górę. To jakieś trzysta metrów dalej.
Właściwie to na siebie wpadli. W czasie deszczu normalni ludzie nie włóczą się bez potrzeby po ulicy. Bez słowa wziął go pod rękę i pociągnął do świetlicy w bloku
nieopodal.
– Załatwione, zrobią nam kawę, porozmawiamy – kiedy
tamten pobiegł do sekretariatu, zdjął przemoczona kurtkę
i powiesił przy oknie na krzesłach, żeby schła.
– Przepraszam, przepraszam, byłem pytać, kiedy wreszcie ruszy kurs komputerowy, nie mogę się doczekać – wyglądał na sprawnego fizycznie i psychicznie siedemdziesięciolatka. Może to jakąś pomyłka, może coś źle zrozumiał,
doszło do jakiegoś nieporozumienia?
– A kiedy się pan urodził, ile ma pan lat? – spytał obcesowo, żeby rozwiać swoje wątpliwości.
– Urodziłem się w 1922 roku w styczniu, jestem dzieckiem Konstancji i Michała, szkołę podstawową ukończyłem w 1936 roku, przez następne dwa lata uczyłem się
w szkole rzemieślniczo-przemysłowej, zanim wybuchła
wojna… – wyrecytował jak z nut.
– Jeszcze raz, ile lat, ile? – nie mógł dać wiary. – I chce
pan uczestniczyć w kursie komputerowym?
– Mam dziewięćdziesiąt trzy lata, chcę założyć sobie
profil na Facebooku – odpowiedział niezrażony jego zakłopotaniem i zaskoczeniem. […]
– A jakieś zdjęcia rodzinne? Siostry, szwagra? – spytał
bez przekonania
– Mam, pokażę dopiero następnym razem, inaczej się
pan ze mną nie spotka – teraz on był górą – nie można
wyrzucić się ze wszystkich kart w pierwszym rozdaniu. No
może tylko na zachętę to zdjęcie ze zjazdu rodzinnego trzy
lata temu. Prawie sto sześćdziesiąt osób, niech pan patrzy.
Od razu zobaczył Joannę, stała w pierwszym rzędzie,
zdjęcie musiało być zrobione jakiś rok po sanatorium. Zanim ją wskazał, żeby nie wzbudzić podejrzeń, spytał o kilka innych osób.
– Straszna historia, straszna. Taka piękna, młoda kobieta. – Pokręcił z niedowierzaniem głową. Mąż jechał zbyt
szybko czy wpadli w poślizg, bo padał deszcz, jednym
słowem straszne. W raporcie napisano, że nie dostosował
prędkości do panujących warunków. Samochód czołowo
uderzył w drzewo, jemu nic się nie stało, cała energia uderzenia poszła na nią. Jest sparaliżowana, porusza się na
wózku inwalidzkim.

Izabella
Nie było zimno i nawet nie było wietrznie, świeciło słońce, mimo to postanowił, że skróci sobie drogę: podjedzie trolejbusem sprzed dworca kolejowego do skrzyżowania z Narutowicza, dopiero dalej pójdzie spacerem do
katedry. Będzie miał po drodze Graniczną, Mościckiego,
a później za skrzyżowaniem z Okopową okazały budynek
teatru imienia Osterwy – kiedyś do dobrego tonu należało pokazać się przynajmniej raz na tydzień na kawie u Widelskiego. Dawno nie szedł tędy pieszo.
Mimo popołudniowej godziny będą święcić: jeśli nie
w katedrze to u Świętego Ducha, Nawrócenia świętego
Pawła albo u dominikanów – pamiętał ludzi z koszyczkami przed wieczorem wracających w Wielka Sobotę z kościoła przez stare miasto.
Dworzec kolejowy, przynajmniej z zewnątrz nie bardzo
się zmienił od czasu, kiedy umówił się tu z Ewą. Nie bardzo wierzył, że przyjdzie, czekał na nią po wykładzie, żeby
powiedzieć, że zarezerwował telefonicznie pokój w hotelu w Puławach.
– Dobrze, jestem teraz zajęta – jakby brakowało jej wyobraźni, nie docierało do niej znaczenie tego, że spędzą ze
sobą noc. Nie zdążył zadąć jej pytania, w którym miejscu
dworca ma na nią czekać.
Wystawi mnie do wiatru, jestem naiwny jak dziecko,
nie przyjdzie, dlatego mnie zbyła – myślał, stojąc na środku dworcowej hali. – Pociąg, żółto-niebieską jednostkę
podstawiono dobre piętnaście minut temu, pasażerowie
już wsiedli, lada chwila ogłoszą, że odjeżdża. Miałem rację, że nie kupiłem biletów.
Dobrze się łudzić i stąpać w obłokach, ale praktyczniej
trzymać się ziemi – z torbą na ramieniu odwrócił się do
drzwi, kiedy ktoś szturchnął go w plecy.
– Bo odjedzie! – nie wierzył własnym oczom.
– Cholera – wymamrotał.
– Rusz się! – pociągnęła go za ramię.
Cholera – wciąż wydawało mu się, że śni.
Kiedy wbiegali z tunelu na peron, konduktor już podnosił rękę z czerwoną chorągiewką.
– Musiałam wziąć taksówkę, ale dobrze, zdążyłam,
kupiłeś bilety? – to wszystko wyrzuciła z siebie jednym
tchem. Wyglądała tak samo, jak kiedy ją po raz pierwszy
zobaczył w domu kultury. Wydała mu się jedynie nieco
drobniejsza i niższa.
– Nie – zdziwił się sobie. – Nie wiedziałem, czy
przyjdziesz.
– Przecież powiedziałam – popatrzyła pytająco.
– Kupię u konduktora.
– Miałam ciężki dzień, obudź mnie, jak dojedziemy na
miejsce – zamknęła oczy i wydawało się, że zamierza spać.
– Myślałem, że pogadamy – zaprotestował nieśmiało.
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– O czym? Idź kupić bilety – nawet nie otworzyła oczu.
– Chyba że już teraz zwrócisz mi pierścionek, wtedy zdążę wysiąść w Nałęczowie.
Kiedy wrócił z biletami stała w przejściu i paliła
papierosa.
To co? – spytała, kiedy pociąg zatrzymał się na stacji
w Sadurkach. – Bo to jeszcze dwa przystanki. Jak będzie?
– Jutro rano – uświadomił sobie, że nie wie, czy zabrał
pierścionek. Z tego wszystkiego całkiem o nim zapomniał.
Starsza kobieta w granatowej garsonce dyżurująca w recepcji popatrzyła podejrzliwie, kiedy położył dowód na
kontuarze. Sprawdziła miejsce zameldowania. Jeszcze raz
przyjrzała się fotografii.
– A ta kobieta? – spytała – Żona?
– Nie – odpowiedziała Ewa.
– To może dam dwa pokoje? – zaproponowała, zwracając się do Ewy, i odwróciła się do półki z przegródkami
na klucze. – Mam akurat przypadkiem wolne.
– Wystarczy jeden, ale żeby były dwa łóżka.
– Jeśli takie życzenie! – wzruszyła ramionami z jakimś
niesmakiem. – To w takim razie drugi dowód poproszę.
Pokój na szóstym piętrze był zaskakująco duży, jak
na pokoje hotelowe. Granatowa, dywanowa wykładzina
w srebrne gwiazdki harmonizowała z atłasowymi czerwonymi narzutami i takimi samymi zasłonami.
– Jak w burdelu – powiedziała – biorę łóżko pod oknem.
Muszę wziąć prysznic, bo padam – wyciągnęła z torby
dużą kosmetyczkę, chwyciła ręcznik i wyszła do łazienki.
Osunął zasłonę. W dole pulsowało miasto. Neon na dachu rzucał czerwoną poświatę w ciemność przed oknem,
wszystko wyglądało jak w gorączce.
– Cholera – nie mógł się sobie nadziwić.
– Możesz zająć łazienkę. Odwróć się – zrzuciła ręcznik,
w który była owinięta i wsunęła się pod kołdrę. – Włącz
lampkę na biurku i zgaś światło.
Kiedy wrócił, w pierwszej chwili pomyślał, że śpi. Podszedł do łóżka, ale oczy miała otwarte. Próbował wsunąć
się pod kołdrę, ale przytrzymała ręką jej brzeg.
– Umówiliśmy się na wspólna noc i nic więcej. Masz
swoje łóżko – powiedziała.
– Nie! Nie tak, będę tu siedział, dopóki mnie nie wpuścisz – wychrypiał ze zdenerwowania.
– To sobie siedź – odwróciła się plecami – tylko mnie
nie budź.
– Zimno mi – to było wszystko, na co go było stać.
– Dobrze, chodź – musiało minąć może pięć minut,
zanim znów się odwróciła i zrobiła mu miejsce. – Tylko
łapy przy sobie.
Była gorąca, pachniała rumiankiem.
– Boże!
– Co?
– Jak dobrze – położył rękę na jej biodrze.
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– Powiedziałam łapy przy sobie!
– Dobrze, już dobrze – uniósł się na łokciu i poszukał
wargami jej ust. Całował ją i całował, aż zabrakło mu powietrza w płucach.
– Kiedy musi już tak być, to chodź – rozchyliła uda, gdy
oderwał się wreszcie od jej ust.
Wracali osobowym pociągiem, uparła się, że kupi bilety.
– Wiesz – powiedziała, kiedy pociąg ruszył – tak dobrze może być kobiecie tylko raz w życiu i to chyba jedynie w filmie.
– Skąd wiesz? – był zdziwiony jej słowami – zawsze tak
będzie.
– Pierścionek – wyciągnęła rękę.
– A co jak nie oddam? – pomyślał, że pierścionek daje
mu jednak nad nią władzę.
– To stracisz wszystko. Ja dotrzymałam słowa.
– Żartowałem – wyciągnął pierścionek z kieszonki na
piersi i włożył jej na palec.
– A więc tak, nie zobaczymy się więcej. Teraz na przerwę świąteczną wyjeżdżam do Zakopanego z narzeczonym i zostaję do Sylwestra. A na Wielkanoc wychodzę
za mąż.
– Nie, to niemożliwe – zaprotestował. – Zostaniesz
moją żoną! Rozumiesz?!
– A to połowa za hotel – Sięgnęła do portmonetki i wyjęła jakieś pieniądze.
– To dlaczego ze mną spałaś?! To było dla mnie święte!
– krew uderzyła mu do głowy.
– Żebyś oddał mi zaręczynowy pierścionek. – Odpowiedziała i odwróciła się w kierunku okna. – Jesteśmy rozliczeni. Nie dzwoń, nie proś, nie tragizuj, jednym słowem
nie ośmieszaj się. Co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr.
– Panie! – ktoś pociągnął go za kurtkę. – Pan siedzi tu
już pół godziny. Trzy trolejbusy pan przepuścił, znaczy się
nie spieszy. Może się napijemy?
Mężczyzna z fioletowym nosem i w dziecięcej czapce
z różowej włóczki z pomponem znacząco mrugnął i wyciągnął do połowy butelkę z kieszeni.
– I zakąska się przyda – pokazał oczami na koszyczek.
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– Jeszcze nieświęcone – odburknął, bo nie chciał się
wdawać w jakieś niepotrzebne znajomości.
– Tym lepiej! – ucieszył się tamten. – Bo po święconym mam zgagę. – I czkawkę – dodał po chwili milczenia.
– Nic z tego – wstał, widząc nadjeżdżający trolejbus. –
Spieszę się.
– To spierdalaj, dziadu – jego rozmówca też wstał,
odwrócił się, wypiął pośladki w jego stronę. – Bo jak
pierdnę…
– Nie boisz się, że kopnę cię w dupę – przeszedł na ty,
rozśmieszyło go to zachowanie, aż zachichotał z wesołości.
Wojciech Pestka

Fragment powieści Mój mąż frajer, Wysoki Zamek,
Kraków 2018

Wojciech Pestka poeta, prozaik, tłumacz. Debiutował
na łamach dwutygodnika „Kamena” w 1972. Po ukończeniu studiów (UMCS 1974) był do czasu ogłoszenia stanu
wojennego pracownikiem naukowym Wyższej Szkoły Pedagogicznej (dziś Akademia im. Jana Długosza) w Częstochowie. Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
Jest laureatem wielu nagród i odznaczeń w tym: Medalu 700-lecia Miasta Lublin (2018); Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2017); Medalu „Za Wierność
Przesłaniu Poety” (Odznaczenie Ukraińskiej Fundacji
Kultury, 2015); odznaczenia „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2013); Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Bolesława Prusa (Lublin 2013); Literackiego Lauru Niepodległości; Międzynarodowej Nagrody Literackiej Mikołaja
Gogola 2013 (Ukraina); Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Hryhorija Skoworody w 2012 (Ukraina); Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego w 2010 za
osiągnięcia literackie.
Autor między innymi:
– tomików i zeszytów poetyckich:
Histeria (Kraków 2017);

Trzy razy trzy (zeszyt poetycki, wspólnie z poetką łotewską Majrą Assare i poetą rosyjskim Siergiejem Morejno, Radom 2010);
Spacer po linie – Мандрівка линвою (tomik, wspólnie
z ukraińska poetką Anną Bagrianą, wydanie dwujęzyczne, Lwów 2008, Ukraina);
Dziesięć wierszy dla Grosza (tomik, Lublin 2005) –nagroda główna w konkursie Oddziału Lubelskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich;
Miasto (zeszyt poetycki, Częstochowa 1976);
Zwykła rozmowa (zeszyt poetycki, Częstochowa 1976).
– książek prozy:
Mój mąż frajer (Kraków 2017);
Долины под снегом (Doliny pod śniegiem, wspólnie
z Siergiejem Morejno, Moskwa 2015);
Powiedzcie swoim (Kraków 2013);
Jak mało… Ks. Józef Gacki (1805–1876) zarys biografii (Radom 2012);
Do zobaczenia w piekle (Warszawa 2009) nominowana
do Nagrody im. J. Mackiewicza za 2010;
Ballada o żyletce (Warszawa 2009).
– tłumaczeń:
Wasyl Słapczuk Księga zapomnienia (Kraków 2014);
Wasyl Słapczuk Kobieta ze śniegu (wspólnie z Iwoną
Wasilewską, Lublin 2012);
Pawło Szczyrycia Uobecnienie legendy – Напомнение
легенды (wspólnie z Iwoną Wasilewską, wydanie dwujęzyczne, Kijów 2010, Ukraina);
Anna Bagriana Wyśnij mnie (Częstochowa 2008).
– scenariuszy filmowych:
Klecha (współautor) – scenariusz filmu fabularnego na
motywach powieści Powiedzcie swoim o wydarzeniach radomskich 1976 r. (2016);
Leo zawodowiec – scenariusz filmu dokumentalnego
(2015).
W 2012 roku ukazała się w Wydawnictwie „Astrolabija” we Lwowie w ukraińskim tłumaczeniu Adrija Pawłyszyna książka Do zobaczenia w piekle (До побачення в
пеклі), w kwietniu 2013 roku Dziesięć wierszy dla Grosza
w Wydawnictwie „Russkij Gulliwer” w Moskwie (Стихи
для Грошки) a we wrześniu 2016 roku w tłumaczeniu na
ukraiński jako. Сніданок з Гамлетом w Wydawnictwie
„Twerdynia” w Łucku. Wiersze, opowiadania i reportaże
były tłumaczone na język ukraiński, białoruski, rosyjski,
łotewski, niemiecki, francuski.
Współpracuje z lubelskim dwumiesięcznikiem „Lublin. Kultura i społeczeństwo”, „Odrą”, „Twórczością”, „Tygodnikiem Powszechnym”, radomskim „Miesięcznikiem
Prowincjonalnym”, częstochowską „Galerią”…
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Stefan
Przesmycki

Pejzaże lubelskie
Fragmenty pamiętnika

Naukę w szkole rozpocząłem w dniu moich imienin
2 września 1935 roku. Była to Szkoła Powszechna Nr 2
w Lublinie i znajdowała się na rozległym placu położonym
u zbiegu ulic Jana Kochanowskiego i Adama Mickiewicza.
Wychowawcą w naszej klasie I B był pan Jerzy Burdziński. Młody, wysoki o wysportowanej sylwetce, pan Burdziński był bardzo lubiany przez pierwszoklasistów. Na
początku roku szkolnego, gdy dopisywała pogoda, nasz
wychowawca dość często organizował wycieczki. W pamięci utkwiła mi jedna z nich. Był słoneczny i – mimo
że to już wrzesień – upalny dzień. Klasa była liczna, wycieczkowy pochód uformowany w pary rozciągał się na
długość kilkudziesięciu – bez mała – metrów. W szkole zostawiliśmy tornistry, wzięliśmy tylko papierowe torebki z drugim śniadaniem. Przeszliśmy przez drewniany most nad pobliską rzeczką Czerniejówką, potem drogą
w poprzek wsi Dziesiąta. Dalej nasza trasa wiodła – nieustannie się wznosząc – miedzami wśród pól w kierunku
tzw. szosy piaseckiej. Zatrzymaliśmy się w miejscu położonym najwyżej, w pobliżu rozległych i głębokich dołów,
które – jak nam wyjaśnił nauczyciel – były nieczynnymi
kamieniołomami. Ich strome ściany w większości porastała trawa, ale w wielu miejscach odsłonięte były duże połaci
jaśniejące bielą. W tych miejscach pan Burdziński odspajał młotkiem kamienie, w których tkwiły różne skamieniałe muszelki. Bardzo nam się podobały. Zachęceni przez
nauczyciela rozbiegliśmy się po kamieniołomie w poszukiwaniu podobnych kamiennych skarbów. Znaleziska były
liczne i oryginalne. Nauczyciel w pewnym momencie dostrzegł nasze zmęczenie, zarządził przerwę śniadaniową.
Rozsiedliśmy się na porośniętej trawą krawędzi kamieniołomu. Z tego miejsca był rozległy widok na wszystkie
strony. Na północy – w dużym oddaleniu – widniała panorama miasta Lublina z wystającymi ku niebu licznymi,
strzelistymi wieżami.
Najbardziej fascynował mnie widok w kierunku zachodnim. Na pierwszym planie widoczne były zabudowania wsi Dziesiąta. Dalej za doliną Czerniejówki widać było
skąpaną w promieniach słońca i tonącą w zieleni drzew
i krzewów dzielnicę Dziesiąta, naszą szczęśliwą, małą ojczyznę. Dobra przejrzystość powietrza pozwalała dostrzec

wiele różnych budynków. Najbliżej położona była nasza
szkoła. Wykonany z grubych, drewnianych bali, budynek
stał pośrodku placu, na ukos w stosunku do ulicy Jana
Kochanowskiego. Nieco dalej nasz drewniany kościółek
z wieżą. Tuż za kościołem wyłaniał się z otaczającej go zieleni drzew owocowych mój wymarzony nowy dom. Obserwację przerwał pan Burdziński pogadanką o zebranych
przez nas skamielinach.
Nic wówczas nie wskazywało, że w niedługim czasie te
pola należące do wsi Dziesiąta znane będą pod złowrogą nazwą obóz koncentracyjny na Majdanku. Do naszej
dzielnicy wiatry przynosić będą krzyki dręczonych i zabijanych ludzi, oraz nieznośny smród palonych w krematorium i na specjalnych rusztach ludzkich ciał. Mój kochany nauczyciel Jerzy Burdziński jako oficer rezerwy – jak
wcześniej nasi ojcowie – w 1939 roku brał udział w obronie Ojczyzny. Dostał się do niewoli bolszewickiej i zginął
w Katyniu od kuli wystrzelonej w tył głowy przez azjatyckiego barbarzyńcę. A mój wspaniały dom, owoc wieloletnich starań mojego ojca, zostanie unicestwiony od
wybuchu bomby zrzuconej przez innego barbarzyńcę z hitlerowskiej Luftwaffe.
Wojna miała nadejść już za cztery lata.
Te cztery lata, przeżyte w błogiej niewiedzy o przyszłości, były najpiękniejszym okresem mojego życia.
*
W szkole uczyła się młodzież z dwóch środowisk:
z położonej za rzeką Czerniejówką wsi Dziesiąta i nowo
powstałej po parcelacji folwarku dzielnicy Dziesiąta.
W owych czasach istniały jeszcze podziały klasowe na
mieszczan i włościan. Przejawiały się one w stanie świadomości obu tych grup. Część mieszczan uważała chłopów
za klasę gorszą. Chłopi w pewnym stopniu żyli w izolacji
kulturowej. Jednak włościanie ze wsi Dziesiąta w szerokim zakresie korzystali z wielkomiejskiego rynku zbytu na
ich produkty rolne. Kobiety ze wsi miały stałych odbiorców nabiału wśród rodzin z dzielnicy Dziesiąta. Niektóre z nich nosiły swój towar na targowiska przy ul. Piaskowej i na placu Bychawskim. Mężczyźni wozili furmankami
buraki cukrowe do cukrowni a ziemniaki do wytwórni
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krochmalu. Dzięki urodzajności gleb i bliskości rynków
zbytu ludność wiejska z Dziesiątej żyła dostatnio i obce
jej było pojęcie przednówku, nękającego znaczną liczbę
mieszkańców polskich wsi.
*
Moi szkolni koledzy ze wsi Dziesiąta nie różnili się od
tych mieszkających w dzielnicy. Mówili poprawną polszczyzną bez naleciałości gwarowych. Między nami nie było
żadnych animozji. Kolegowaliśmy się, a nawet zwieraliśmy przyjaźnie. Część kolegów ze wsi odstawała w nauce.
Niektórym z nich udzielałem korepetycji. Pamiętam, że
pomagałem w matematyce koledze o nazwisku Jałocha.
Moja dobra znajomość matematyki wywodzi się od skandalicznej wpadki. W drugiej klasie nauczycielka matematyki stwierdziła, że absolutnie nie znam tabliczki mnożenia. Fakt ten zapisała w moim dzienniczku, który po
podpisaniu przez rodziców miałem nazajutrz przedstawić nauczycielce. Dotychczas nie miałem żadnych problemów w szkole. Bojąc się przyznać do swojej niewiedzy,
wpadłem na dziecięco sprytny pomysł wyłudzenia podpisu. Położywszy otwarty dzienniczek na stole, zakryłem
książką treść wpisu i poprosiłem matkę o podpis na czystym fragmencie strony dzienniczka. Matka, nie przewidując podstępu, wzięła do ręki pióro, umoczyła stalówkę
w kałamarzu i z zawieszoną w powietrzu ręką zapytała, po
co mi ten podpis. Odparłem, że chcę poznać jej charakter
podpisu, gdyż znałem tylko podpis ojca. Istotnie wielokrotnie obserwowaliśmy, jak ojciec podpisywał różne dokumenty. Posługiwał się pięknym kaligraficznym pismem.
Jego podpis był czytelny i składał się z imienia i nazwiska.
Litera ,,K” na początku podpisu zaopatrzona była w misterny zawijas, inny zawijas znajdował się przy ostatniej literze. Wszystkie składane przez ojca podpisy były łudząco
do siebie podobne, jakby wychodziły spod sztancy. Natomiast matka nie miała potrzeby podpisywania czegokolwiek. Jeden z nielicznych jej podpisów widziałem na legitymacji kolejowej, którą używała dla udokumentowania
uprawnień do zniżki opłat w podróżach. Obok przy stole
siedziała moja starsza siostra Teresa, która nagle nabrała
podejrzeń odnośnie moich intencji. I natychmiast ostrzegła matkę, by zobaczyła, co kryje się pod książką leżącą na
dzienniczku. Zajęte odczytywaniem wpisu nie zauważyły mego nagłego zniknięcia. Wykorzystując zamieszanie,
dałem nura pod stół. Był potężny, niekiedy przy rodzinnych biesiadach siadywało przy nim po kilkanaście osób.
Wkrótce po wykryciu mojego szalbierstwa zaczęto mnie
szukać. Poszukiwania prowadzono w całym domu od piwnic aż po strych. Przeszukano również ogród. Wreszcie
po długim czasie zdrętwiały wyczołgałem się z kryjówki.
Ku memu zdumieniu nie otrzymałem żadnej reprymendy.
Nasi rodzice nie stosowali wobec nas kar fizycznych. Nie

dlatego, że byliśmy grzeczni i potulni, lecz raczej wynikało to z przyjętych metod wychowawczych. Matka wzięła
mnie pod ścisłą kuratelę. Musiałem siedzieć przy kuchennym stole i na oczach krzątającej się przy garnkach matki na głos wkuwać tabliczkę mnożenia. Od czasu do czasu matka dawała mi łyżeczkę cukru do zjedzenia. Uważała
bowiem, że – według porzekadła wymyślonego przez Melchiora Wańkowicza, a nieco przez nią zmodernizowanego – cukier nie tylko krzepi lecz i wzmacnia pamięć. Pomny swego niecnego postępku, siedziałem skruszony bez
cienia wewnętrznego sprzeciwu. Po paru dniach matka
zarządziła egzamin, przepytała mnie siostra Teresa. Była
surową egzaminatorką. Pytała od początku do końca i na
wyrywki. Po zdanym egzaminie usatysfakcjonowana matka dała mi w nagrodę łyżeczkę cukru. Incydent ten stanowił przełom w moim podejściu do nauki matematyki.
Od tego momentu polubiłem ten przedmiot i zacząłem
osiągać coraz lepsze wyniki w nauce. Do dzisiaj pamiętam
tytułową stronę przedwojennego podręcznika Banacha,
Sierpińskiego i Stożka. W czasie dalszej nauki, zarówno
w szkole średniej jak i na studiach wyższych nie miałem
problemów z przyswojeniem sobie wiedzy z przedmiotów
ścisłych.
*
Szkoła była bardzo dobrze zorganizowana i funkcjonowała jak szwajcarski zegarek. Personel administracyjny – w porównaniu do czasów dzisiejszych – był szczątkowy. W jego skład wchodził kierownik (nie dyrektor!!!)
pan Kruszewski, woźny pan Opoka i sprzątaczka, której
nazwiska nie pamiętam. Pan Opoka, machając ogromnym dzwonkiem, obwieszczał początek i koniec przerwy. W okresach chłodów palił węglem w kaflowych
piecach. W początkowym okresie zapalał wiszące u sufitu naftowe lampy zaopatrzone w bardzo szerokie, płaskie klosze odblaskowe. Od 1936 r. doprowadzono do
szkoły elektryczność. Drewniane podłogi co pewien
okres smarowano ropą naftową. Mikstura ta wydzielała
szkaradny fetor, ale po pewnym czasie musieliśmy się do
niego przyzwyczaić. Tego rodzaju proceder miał zalety,
przez cały czas pobytu w szkole chodziliśmy w normalnym obuwiu, bez konieczności wymiany na ciapy. Pozwalało to natychmiast po dzwonku na przerwę wybiegać na boisko i tam zażywać ruchu. Na korytarzu pod
ścianą stała duża drewniana skrzynia, do której lepiej
sytuowani przynosili węgiel, przekazywany następnie
naszym kolegom z ubogich rodzin. W szkole prowadzono również dożywianie dla ubogiej młodzieży. Dostawali na drugie śniadanie kubek słodzonej kawy Enrilo z mlekiem i kromkę chleba z masłem. Posiłek ten
przygotowywały dyżurujące panie z komitetu rodzicielskiego. Ryszard Marczak, syn właściciela piekarni,
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codziennie przynosił bochen chleba przeznaczony do
akcji dożywieniowej. Na ścianach korytarzy i sal lekcyjnych rozwieszono dużo obrazów Zofii Stryjeńskiej.
Przedstawiały tańczące pary ubrane w stroje ludowe
o charakterystycznych, ostrych konturach. Moja siostra
zapamiętała również cykl obrazów przedstawiających
pory roku. Powiedziała mi, że dziwne wrażenie zrobił
na niej obraz wyobrażający wiosnę, na którym leżąca
kobieta podpierała głowę łokciem. W salach klasowych
na ścianie za stolikiem nauczycielskim wisiał drewniany krzyż, a po obu jego stronach portrety Prezydenta
RP Ignacego Mościckiego i Marszałka Śmigłego-Rydza.
*
Wspominając naszych ówczesnych nauczycieli, na myśl
przychodzi mi szacunek, jakim ich obdarzaliśmy. Prezentowali nie tylko wysoki poziom wiedzy, ale i wysoką kulturę osobistą. Widać było, że lubią swój zawód. Umieli
nie tylko okiełznać czeredę młodzieży, ale też wzbudzić
zainteresowanie do nauki. Nie do pomyślenia było wręczanie prezentów nauczycielom. Do szkoły nie przynosiliśmy nawet kwiatów. Trudno tu mówić o jakimś rankingu i szczególnie wyróżniać kogoś z kadry nauczycielskiej.
Wspomnę o paru osobach. Pani Baerowa uczyła w trzech
pierwszych klasach. Podczas lekcji zarządzała krótką przerwę na wykonanie – przy otwartych oknach – kilkunastu
ruchów gimnastycznych. W czasie siedzenia w ławkach
nakazywano trzymać ręce z tyłu. W ten sposób przeciwdziałano garbieniu się uczniów.
Moją siostrę Teresę matematyki uczył pan Imbor a mnie
pan Pomianowski, który lubił grać w szachy. Pierwsze szachy w drewnianej skrzyneczce dostałem od matki jako
prezent imieninowy w dniu 2.09.1939 roku, już w schronie przeciwlotniczym. Przyniosłem je do szkoły i w czasie dużej przerwy grałem z kolegą. Szachy wzbudziły zainteresowanie pana Pomianowskiego, który poprosił mnie
o ich pożyczenie. Po upływie dłuższego czasu, gdy pan
Pomianowski przestał pokazywać się w szkole, zacząłem
wypytywać o jego adres i wówczas dowiedziałem się, że
do jego domu przy ulicy Czeskiej wtargnęło gestapo. Wedle tej samej relacji Pomianowski wyskoczył przez okno
z I piętra na dach komórki i udało mu się uniknąć aresztowania. W tej sytuacji wydawało mi się, że nie przystoi
niepokoić rodziny żądaniami zwrotu tak błahego przedmiotu, mimo że był to prezent imieninowy, który posiadałem zaledwie kilka miesięcy.
Polonistką była pani Kossowska, która również prowadziła bibliotekę. Była dość emocjonalna i gdy jakiś uczeń
coś przeskrobał, stosowała kary fizyczne. Mianowicie kazała sobie podawać drewniany piórnik, a następnie wyciągnąć w jej kierunku otwartą dłoń, którą ujmowała od
spodu i waliła z wierzchu piórnikiem.
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Dobrze zapamiętałem mojego wychowawcę z drugiej klasy Tadeusza Chyłę. Uczył śpiewu we wszystkich
klasach. Zorganizował też szkolny chór. Posiadał wyrazistą osobowość, potrafił rozmawiać zarówno z dziećmi
jak i młodzieżą, zaciekawiał nas. Występowanie w chórze
i w ogóle śpiew – stały się przyjemnością. Oprócz śpiewu
pan Chyła uczył nas nut. W jego repertuarze dominowały piosenki ludowe i w mniejszym stopniu patriotyczne.
Z upływem czasu dostrzegłem, że niektóre piosnki były
stylizowanymi na ludowe utworami poetyckimi. Dla przykładu podaję dwie z nich:
1) Wyszła Kasia na łąkę, zgubiła jasną wstążkę, Jasio
pszczelarz wnet ją znalazł, wnet ją oddał płaczącej.
2) Kąpała się Kasia w morzu, pasła koniki we zbożu,
gdy Jasieńko szedł z kościoła, zabrał koniki do dwora...
Melodie do tych piosenek były miłe dla ucha. Tadeusz Chyła – o czym należy wspomnieć – całe swoje życie
związał ze śpiewem. Był długoletnim kierownikiem i dyrygentem zasłużonego dla Lublina chóru ,,Echo”. W późniejszym okresie śpiewu uczył nas pan Tręchowicz, który
w swoim repertuarze miał prawie wyłącznie piosenki wojskowe i pieśni patriotyczne.
Dużą sympatią cieszyła się pani Łuczycka. Uczyła dwa pokolenia mieszkańców dzielnicy. Mianowicie
przed wojną uczyła moją siostrę Teresę, a w początkach
lat sześćdziesiątych jej syna Bartłomieja. Mój siostrzeniec Bartek opowiadał mi, że z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej pani Łuczycka wygłosiła okolicznościową pogadankę. Chcąc wywołać towarzyszący
nalotom lotniczym nastrój grozy, naśladowała głosy syren alarmowych oraz warkot silników wrażych bombowców. Pani Łuczycka wiedziała, że Bartek mieszkał w prowizorycznym domku obok zburzonego przez
niemiecką bombę domu dziadków, więc zaprosiła go
na środek klasy i prosiła o wypowiedź na ten temat.
Na koniec roku szkolnego w III klasie wręczyła Bartkowi w prezencie książkę pod znamiennym tytułem:
,,O chłopcu, który szukał domu”. Takie zachowanie nauczycielki świadczy o tym jaką empatię żywiła do swoich wychowanków.
*
W szkole organizowano wycieczki do Gdyni. Traktowano je jako patriotyczny obowiązek. Stanowiły dydaktyczne uzupełnienie prowadzonych w szkole lekcji o budowie
nowoczesnego miasta i portu Gdynia oraz Centralnego
Okręgu Przemysłowego. Szczególnie utkwiła mi w pamięci informacja o wybudowaniu łuszczarni ryżu i dojrzewalni bananów. Wycieczki te organizował i prowadził świetny nauczyciel pan Lawiński. W programie była przerwa
na zwiedzanie Warszawy. Przed udaniem się na dworzec
kolejowy młodzież wstępowała do kościoła na modlitwę.
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W moim zbiorze zachowało się zdjęcie wychodzącej z kościoła klasy mojej siostry Teresy.
Prekursorami wyjazdów w odlegle strony byli sami
uczniowie. W 1936 roku grupa sześciu chłopców z III
klasy zorganizowała wyprawę do Afryki, gdzie planowali założyć polską kolonię. Byli to: Jan Paszko z ul. Kraszewskiego, Janusz Korczak z ul. Wyspiańskiego, Henryk
Taras z ul. Kopernika, Ryszard Piszczecki z ul. Żeromskiego, Adam Kaszuba z ul. Kochanowskiego i Jerzy
Kwieciński z ul. Świętochowskiego. Przygotowując się
w tajemnicy do tej egzotyczno-humorystycznej wyprawy kupili pewną ilość lusterek i szklanych paciorków,
które miały im służyć do wymiany handlowej z afrykańskimi tubylcami. Można mniemać, że chłopcy zdawali
sobie sprawę z ewentualnych zagrożeń czyhających w egzotycznych krajach, gdyż Jurek Kwieciński ,,wypożyczył”
sobie ojcowski pistolet. Pierwszy etap podróży miał odbyć się pociągiem do portu w Gdyni. Tam planowali zaokrętować się jako pasażerowie na gapę na jakiś statek
płynący do Afryki. Zdołali dotrzeć tylko do Puław, gdzie
zwinęła ich policja. Nic dziwnego, że ich podróż skończyła się tak szybko, skoro trzej pierwsi na tej liście byli
synami miejscowych policjantów. Mimo że eskapada zakończyła się fiaskiem, to nabrała dużego rozgłosu, a jej
uczestnicy uznani zostali przez całą młodzież za bohaterów. Należy również zauważyć pozytywny aspekt tego
nieudanego przedsięwzięcia, a mianowicie bujną fantazję, ciekawość świata i oczytanie tych jeszcze bardzo
młodych chłopców.
Dużą radość sprawiało nam przebywanie na szkolnym
boisku. Odwiedzaliśmy je na wszystkich przerwach. Na
zajęciach z wychowania fizycznego graliśmy w dwa ognie
i uprawialiśmy przeróżne ruchowe zabawy.
W 1938 roku ukończono rozbudowę szkoły. Nowe
skrzydło wybudowane zostało w niewielkiej odległości od
ulicy Jana Kochanowskiego i było do niej równoległe. Obie
części połączone były łącznikiem. Leżąca w środku placu
stara część budynku położona była ukośnie w stosunku do
ulicy. Takie usytuowanie powodowało, że w widoku z góry
budynki przypominały literę V, której ostry koniec został
stępiony łącznikiem. Konstrukcja nowych fragmentów –
podobnie jak starego – wykonana była z sosnowych bali
łączonych w węgłach na rybi ogon. W starszej części dach
był dość stromy i pokryty blachą, natomiast dobudowany
w 1938 roku fragment posiadał również dach dwuspadowy o małym nachyleniu połaci pokrytych papą. Budynek
sprawiał dobre wrażenie. Wyposażony był w przestronne sale z dużymi oknami zapewniającymi dobre oświetlenie wnętrz. Halina Danczowska, autorka książki o historii dzielnicy Dziesiąta, pisząc o szkole nr 2 na stronie
80 aż czterokrotnie użyła określenia ,,barak szkolny”, zaś
na początku str. 81 napisała: Barak miał długość 30 m

i szerokość 2,5 m, stanowił dobudowę do zabudowań folwarcznych. Z przykrością muszę odnotować, że pani Danczowska nigdy nie widziała naszej nowej szkoły, gdyż urodziła się już po jej rozbiórce.
Nikomu z nas też nie przyszłoby do głowy, aby naszą
piękną szkołę – wzniesioną z drewnianych bali – nazywać
barakiem, gdyż w naszym środowisku słowo to miało wydźwięk pejoratywny. Barakiem nazywaliśmy stojący naprzeciwko naszej szkoły budynek podworskiego spichlerza, w którym mieszkały znajdujące się w skrajnej nędzy
rodziny bezrobotnych. Dwukondygnacyjny, murowany
budynek posiadał osiem niewielkich okienek i trzy olbrzymie kominy, usytuowane na skraju dachu. Wedle nomenklatury architektonicznej nazywanie przez nas tego
obiektu barakiem było niewłaściwe. Jednak uznawaliśmy,
że słowo barak jest synonimem biedy. Odrapane tynki,
małe okienka i świadomość, że w tym szkaradnym budynku mieszkają ludzie, budziła we mnie psychiczny dyskomfort. Spichlerz-barak sprawiał tak przykre wrażenie, że do
szkoły szedłem po drugiej stronie ulicy, gdzie znajdowała
się piękna willa. W jej górnej części frontowej ściany zamieszczony był misterny napis, wykonany z przedziwnie
splecionych liter. Przy próbie pierwszego odczytu zmitrężyłem sporo czasu. Jednak odczytanie go nie rozwiązało kryjącej się w napisie zagadki, bowiem jego znaczenie
mógł zapewne wyjaśnić tylko właściciel domu. A oto treść
napisu: STEFURKA.
W spichlerzu-baraku mieszkał mój szkolny kolega
o nazwisku Włodarczyk. Pewnego razu w czasie rozmowy z nim na przerwie zacząłem jeść kanapkę. W pewnym
momencie zauważyłem, że intensywnie wpatruje się w obłożony dwiema kromkami chleba plaster wędliny, który
powoli znikał w moich ustach. Doszło do mojej świadomości, że kolega może być głodny. Pokonawszy jakiś wewnętrzny opór, wyciągnąłem w jego kierunku niedojedzoną kanapkę i spytałem, czy chce jeść. Bez słowa wziął
kanapkę i błyskawicznie ją pochłonął. O tym wydarzeniu
opowiedziałem matce, która od tej pory pakowała mi do
tornistra dwa drugie śniadania. Kiedyś Włodarczyk zaprosił mnie do swojego mieszkania w baraku. Mieszkania
te powstały z przedzielenia wnętrza spichlerza cienkimi
ściankami z dykty. W ten sposób urząd miasta przysposobił budynek do zamieszkania i przekazał je bezpłatnie
kilku rodzinom bezrobotnych.
Po wkroczeniu Niemców do Lublina w 1939 roku nauka w szkole rozpoczęła się na początku października.
Moja siostra zachowała zeszyt z języka polskiego, w którym zapisała datę pierwszej lekcji: 11 października 1939
r. Pierwsze zajęcia musiały się odbyć na kilka dni przed
tą datą, gdyż na pierwszych lekcjach podawane są informacje o tytułach potrzebnych podręczników i rodzaju
zeszytów.
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Pierwszy dzień w naszej szkole dostarczył nam niebywałych wrażeń. Zobaczyliśmy olbrzymią ilość przeróżnych lotniczych części i materiałów do produkcji samolotów, wraz z całymi fragmentami samolotów. Większość
szkolnych pomieszczeń, w tym i korytarzy, zapełniono
tym sprzętem. Były tam całe skrzydła i kadłuby samolotów. W wielu skrzyniach było pełno rozmaitych, wykonanych z duraluminium, nitów. Mnóstwo arkuszy różnej grubości płyt z pleksiglasu oparto o ściany. Widoczne
były duralowe kołpaki osłony śmigieł. Domyśliliśmy się,
że materiały te przywieziono do naszej szkoły tuż przed
wojną z niezbyt odległej Lubelskiej Fabryki Samolotów.
Te cenne przedmioty leżały niezabezpieczone i niepilnowane przez nikogo. Po upływie paru dni, gdy nieco oswoiliśmy się z ich widokiem, zaczęliśmy się zastanawiać nad
możliwością ich praktycznego wykorzystania. Do tej oceny przydała nam się umiejętność uzyskana w szkole. Mianowicie pan Ziomek na zajęciach praktycznych nauczył
nas, między innymi, wykonywać temperówki do ołówków. Składała się ona z dwóch preszpanowych płytek, odpowiednio wyprofilowanych i złączonych. Między płytkami tkwiła żyletka, której ostry brzeg wystający z otworu
służył do zastrugiwania ołówków. Uznaliśmy, że do produkcji temperówek na masową skalę doskonale nadają się
cienkie płyty pleksiglasu. Do łączenia dwóch płyt dobre
były nity z duraluminium. Produkcja wykonywana była
w domu z materiałów wyniesionych ze szkoły.
Aż zupełnie niespodziewanie nasze surowcowe eldorado nagle się skończyło. O naszym dobytku dowiedzieli się
Niemcy. Do szkoły wprowadził się oddział wartowników,
którzy uniemożliwili nam dalsze pozyskiwanie budulca na temperówki. Zaczęliśmy żałować, że nie wynieśliśmy więcej cennych rzeczy. Obecność niemieckich wartowników w budynku szkoły sprawiała nam przykrość.
Nie pamiętam, jak długo trwał ten stan. Nadszedł dzień,
kiedy Niemcy zaczęli wynosić lotnicze części i ładować
je na podstawione ciężarówki. Do przenoszenia różnych
przedmiotów zaganiali starszych uczniów. Pamiętam, że
mnie wraz z kolegą kazali przenosić potężnie wyglądające krawędziaki, które leżały na pryzmie w części łącznika. Przeraziliśmy się. Sądziliśmy, że to szykanowanie,
bowiem – jak myśleliśmy – do uniesienia takich rozmiarów bala potrzeba było kilku rosłych chłopów, a my mieliśmy zaledwie jedenaście lat. Nie mieliśmy jednak wyjścia. Uchwyciwszy leżący bal z dwóch końców, podjęliśmy
próbę jego dźwignięcia. Ku naszemu zdumieniu bal okazał się lekki jak piórko. Później dowiedzieliśmy się, że bale
były wykonane ze specjalnego gatunku drewna zwanego
balsa. Drewno to było dwa razy lżejsze od korka i używano je do wykonywania niektórych elementów samolotów.
Szkolne boisko stanowiło dość dużą, południową
część szkolnego placu. Po zakończeniu rozbudowy szkoły
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dokonano pewnej, jak się okazało, kłopotliwej modernizacji. Mianowicie swobodny dotąd dostęp do boiska na
całej jego szerokości ograniczono przez wykonanie rabaty kwiatowej. Odgradzała ona boisko od pozostałej części
placu. Rabata, której nie wolno było przekraczać, kończyła się w odległości kilkunastu metrów od ulicy Kochanowskiego i dopiero tam można było wchodzić na boisko.
Taka konfiguracja była wbrew naturze ludzkiej, w której
tkwi skłonność do prostowania i skracania ścieżek. Toteż często zdarzało się, że część młodzieży dla skrócenia
drogi przebiegała przez rabatki. Niesubordynacją wykazywali się zwłaszcza uczniowie klas początkowych, nienawykli jeszcze do szkolnej dyscypliny. Dla opanowania
tego niekorzystnego zjawiska kierownik szkoły, pan Ziomek, wprowadził dyżury. Pełnili je uczniowie starszych
klas wyposażeni w biało-czerwone opaski noszone na lewym przedramieniu. Mieli pilnować – zwłaszcza na dużej
przerwie – by nikt nie przebiegał przez rabatki. W razie
przyłapania na gorącym uczynku łamania zakazu, należało takiego gagatka zaprowadzić do kierownika Ziomka. Pewnego październikowego dnia, podczas pełnienia
dyżuru, zdybałem niesfornego szkraba na przekraczaniu
rabatki. Ująłem go za rękę i zgodnie z poleceniem zamierzałem doprowadzić do kierownika. W pewnym momencie brzdąc zaczął płakać. My starszacy przywykliśmy do
takich zachowań pętaków i muszę przyznać, że się na nie
uodporniliśmy. Byliśmy już przed gankiem wejściowym,
gdy drogę zastąpił mi stojący tam niemiecki oficer. Był dowódcą oddziału wartowników pilnującego lotniczego dobytku. Zaskoczony, stanąłem jak wryty. Oficer ów wpadł
w rodzaj furii, twarz zrobiła mu się purpurowa i zaczął
szwargotać coś po niemiecku, a w pewnym momencie
zamachnąwszy się, wyrżnął mnie otwartą dłonią w twarz
aż się wykopyrtnąłem. Szwab uznał sprawę za zakończoną i poszedł do swojej kwatery. Zaś mój delikwent gdzieś
zniknął.
Wzburzony w najwyższym stopniu poszedłem do gabinetu pana kierownika Ziomka. Czułem się wyjątkowo
sponiewierany i poniżony. Pierwszy raz w życiu zostałem spoliczkowany. Dotkliwie odczułem swoją niemoc
i bezradność wobec panoszących się okupantów. Z wielkim trudem zrelacjonowałem przebieg wydarzenia panu
Ziomkowi, który widząc mój stan, próbował mnie uspokajać. Sam był również bardzo przejęty tym incydentem.
Stefan Przesmycki
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Stefan Przesmycki (1928–2016). Po ukończeniu Szkoły Powszechnej Nr 2 w Lublinie w roku 1941 podejmuje
naukę w prywatnej szkole chemotechnicznej Borodayki.
Po wejściu wojsk bolszewickich do Lublina, aresztowany w pierwszych dniach września 1944 r. przez UB i osadzony w areszcie znajdującym się w budynku położonym
u zbiegu ulic Fryderyka Chopina i Okopowej, a następnie
na Zamku w Lublinie. Po wyjściu z więzienia wyjeżdża do
Łuczan (obecnie Giżycko), gdzie kończy kurs żeglarski,
a następnie podejmuje pracę instruktora wyszkolenia żeglarskiego w Centralnym Ośrodku Żeglarskim Ligi Morskiej. W latach 1949–1951 uczy się na Kursie Obserwatorów w Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie. W dniu 13
maja 1951 roku po pierwszej promocji otrzymuje stopień
podporucznika i dyplom podpisany przez komendanta szkoły płk. pil. Szczepana Ścibiora. Następnie zostaje
przydzielony do Działu Nauk w charakterze wykładowcy.
W roku 1954 przechodzi do rezerwy. W dniu 01.03.1967 r.
zdaje egzamin dyplomowy na Wydziale Budowlanym WSI
w Lublinie i uzyskuje tytuł inżyniera budownictwa lądowego. Następnie pracuje w przedsiębiorstwach budowlanych i wielu biurach projektów w Lublinie.
Żyłem w ciekawych czasach obejmujących cztery epoki historii miasta Lublina: okres Drugiej Rzeczypospolitej,
okupację niemiecką, okupację sowiecką czyli czasy PRL-u,
w której rządy sprawowali namiestnicy mianowani przez
Stalina i jego następców oraz czwarty okres, czyli czasy
współczesne. W książce, którą Państwo trzymają w ręku,
przedstawiłem różne wydarzenia z tych okresów, których
byłem uczestnikiem lub świadkiem. Uważam, że pamięć
o tych wydarzeniach należy przekazać potomnym.

Do wypowiedzi, którą autor umieścił na okładce
swej książki należy dodać kilka słów komentarza. Stefan
Przesmycki od kilku lat publikował na łamach „Lublina” odcinki wspomnień. Miał, co opowiadać i potrafił opowiadać. Jego relacje z lat przedwojennych, wojennych i powojennych spędzonych w Lubliniecieszyły się
wielką popularnością wśród czytelników naszego pisma.
W roku 2016 w Polihymnii ukazał się zbiór jego wspomnień Ja, obywatel Lublina. Autor był bardzo dumny, że
tom ukazał się w serii „Najpiękniejsze książki na 700-lecie Lublina” i uhonorowany został „Literacką Nagrodą
700-lecia Miasta”.Zdumiewała mnie pasja życia, wielość
spraw i tematów, którym poświęcał swój czas i energię.
Interesowała Go historia kraju i swego miasta, zwłaszcza dzielnicy Dziesiąta. Znał wszystkie ulice Lublina, historie wszystkich ważniejszych budynków, szkół, zakładów pracy. Potrafił opowiadać o lubelskich artystach,
przemysłowcach, rzemieślnikach, sklepikarzach, sportowcach, nauczycielach i księżach, niemieckich i sowieckich okupantach. Walczył przeciwko jednym i drugim.
Dwukrotnie stawał przed plutonem egzekucyjnym. Miał
szczęście, przeżył. Szczęścia zabrakło wielu jego przyjaciołom, krewnym, znajomym. Szkolnym kolegom, sąsiadom, którzy zginęli za Polskę, poświęcił wzruszające
opisy ich walki, a także śmierci. Pasjonował się architekturą i przyrodą, sportem i sztuką, żeglarstwem i lotnictwem. Kochał życie i ludzi, szanował ich wysiłek, pracę i wyniki. Potrafił – jak niewielu – opisywać i cieszyć
się z sukcesów, pracy, satysfakcji swych przyjaciół, kolegów, znajomych. Był sumiennym i rzetelnym dokumentalistą. „Tylko prawda jest ciekawa” – głosił. Zdanie
Józefa Mackiewicza miał za swojądewizę literacką i pozostawał jej wierny. Szkoda jedynie, że literaturze, wspomnieniom poświęcił w swym życiu tak mało czasu. Jest
także autorem trzykrotnie wznawianej książki Bombardowanie Lublina przez lotnictwo sowieckie.
(red.)
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Henryk
Radej

Wszelki duch!
(humoreska)

Umarłem dwa dni temu, w piątek wieczorem. Najpóźniej trzeciego dnia, w niedzielę, powinni mnie złożyć w grobie. Póki co, nadal jestem sobą i choć siebie
nie widzę, to jednak zachowałem świadomość. Leżę sobie w trumnie, na katafalku w otoczeniu sześciu świec
i przesadnie kolorowych kwiatów. Z początku myślałem,
że trwa jeszcze noc i jest przed świtem. Czułem się jakby
wyspany i skory do wstawania, ale nie miałem siły ruszyć
ani ręką, ani głową. Moja wola zmiany pozycji i miejsca
też jakby gdzieś odpłynęła i coraz bardziej podobało mi
się to leżenie i niekończąca się drzemka w absolutnej ciszy.
Czekałem, aż zadzwoni mój złoty budzik, jednak się nie
doczekałem. Przespałem całą sobotę i noc na niedzielę?
Dziwne, że też nikt nie próbował mnie zbudzić. Tyle jeszcze roboty na polach. Umarłem, nawet nie zauważyłem
kiedy. Przecież żaden ze mnie przeżytek! Co to za wiek 65
lat? Kiedyś to była starość, a dziś niektórzy jeszcze się żenią – tylko nie wiem po co?
Pierwsze głuche uderzenia i hałas dotarły do moich
uszu całkiem niedawno. Teraz wiem, że wynoszono mnie
z karawanu. Wyraźnie słyszałem męskie głosy. Potem poczułem kołysanie jak w łódce na wodzie, co mnie uspokoiło, a przytłumiony śpiew dźwięczał jak daleka kołysanka
i sprowadzał ukojenie. Uświadomiłem sobie, że zachowałem ostry słuch i przebłyski wzroku, co mnie ucieszyło.
Może jednak żyję? – przemknęło mi przez myśl. Kiedy
przestało bujać, postanowiłem nagle wstać. W ostatniej
chwili przeraziłem się, że zaraz wyrżnę głową o coś twardego. Chyba krzyknąłem, ale tylko mi się zdawało, bo żaden głos nie wydobył się ze mnie. Natomiast bez żadnego problemu spłynąłem łagodnie w dół pomiędzy wieńce
i zatrzymałem się oszołomiony.
Teraz niby stoję, ale jakbym ziemi nie dotykał. Dookoła są jacyś ludzie. Niektórzy z nich siedzą w ławkach, inni
jakby szukali jeszcze swego miejsca. Oślepiające światło
bije w moje oczy z każdego okna i żarówek. Kolory są spotęgowane do nieprzyzwoitości, jakby ktoś wielokrotnie nasycił ich barwy. Podobnie z odgłosami – najmniejszy szept
lub stuknięcie butem słyszę jak w przesterowanym głośniku. Stoję na środku naszego stylowego kościoła. Przed
oczami mam całkiem ładną drewnianą trumnę, w której

leży nieboszczyk. Zaraz – to niby ja?! Nie poznałem siebie w tym przyciasnym siwym garniturze. Po co kupowali mi nowy w takim kolorze, którego przez całe życie nie
znosiłem? Mogli mi włożyć ten ulubiony w śliwkowe cętki. Taka ich ostatnia przysługa!
Nie wiedząc czemu, z łatwością przenikam przez
wszystko co materialne, choć sam jestem ulotny, jakbym
był tylko świadomością, która widzi i słyszy. Czy teraz jestem tylko duszą o dwóch zmysłach? – pytam sam siebie.
Odkryłem, że mogę zmieniać swoje miejsce w momencie, gdy tylko o tym pomyślę. Umarłem, a jakoś żyję. Mój
dziwny stan coraz bardziej zaczyna mi się podobać. Przez
chwilę spacerowałem na chórze, potem zapragnąłem być
bliżej świętych, co stoją przy bocznym ołtarzu. W ułamku sekundy już tam byłem. Podreptałem przy nich trochę i zrobiło mi się nudno. Święci są wyjątkowo sztywni.
A może by tak skoczyć na kandelabr obwieszony kolorowymi szkiełkami? – zapytałem siebie nieśmiało. I żyrandol
był już mój! Połowa żarówek w nim spalona, inne przykurzone i w pajęczynach. Dobrze jest, bo przynajmniej
nie razi w oczy. Odpocząłem chwilę, polegując na jego
miedzianych ramionach. Nieopodal wisiała solidna ambona, nieużywana chyba od półwiecza. Przeskoczyłem na
nią jednym susem. Byłem lekki jak piórko, bo kandelabr
nawet się nie zakołysał. Ambona przypadła mi do gustu.
Miałem z niej doskonały widok na cały kościół. Oparłem
się dłońmi o jej brzeg jak kiedyś ksiądz proboszcz podczas kazania. Omal nie spadłem, bo oparcie nie zadziałało. Wszystkiemu winna moja niematerialność, o czym
wreszcie muszę pamiętać.
Gdy spojrzałem w dół, twarze niektórych żałobników
wydały mi się znajome. Przepiękny barok – westchnąłem
cicho, wodząc wzrokiem po wystroju wnętrza. W tym
momencie zauważyłem, że nie oddycham, bo westchnienia nie było. Szkoda, zawsze lubiłem powzdychać sobie
na widok piękna, obojętnie – żywej czy martwej natury.
Istotnie, w kościele jest dużo znajomych. Już wiem, że nikt
mnie tu nie widzi ani nie słyszy, więc się nie krępuję. Przyglądam się ich smutnym, skupionym twarzom, trochę rozmodlonym – to starsi, ale najczęściej rozmarzonym – to
młodsi, szukający na ścianach i pod sklepieniem oparcia

8 4

•

l u b l i n

k u l t u r a

i

s p o ł e c z e ń s t w o

dla swoich oczu i myśli. Wyraźnie słyszę ich szepty, nie
zawsze jest to modlitwa, częściej dzielą się uwagami z sąsiadami w ławce. Mam wrażenie, że z niektórych twarzy
odczytuję myśli, które nachodzą ich w tak szczególnym
miejscu, podczas nieoczekiwanego spotkania z umarlakiem w roli głównej. Z szarf przy wieńcach czytam, jak
po raz ostatni serdecznie mnie żegnają, jak mnie kochają, jak mnie i sobie współczują. W zakrystii ruch, kościelny rozpala ogień i niemiłosiernie dymi. Wnioskuję, że
szykuje się nabożeństwo. Jak znam życie, a raczej śmierć
– pewnie w mojej intencji. Tylko, że ja… nigdzie się nie
wybieram. Faktem jest, że zmieniłem stan skupienia, ale
jak będzie trzeba, to wracam do trumny! Podrzemię sobie jeszcze, a gdy się wybudzę, będę opowiadać wszystkim, co mi się śniło.
W pierwszej ławce siedzi żona, córka i nasz syn z wnukami. No tak. Ona zawsze musi się czymś wyróżnić, nawet na pogrzebie! Wszyscy gustownie ubrani w ciemnych kurtkach lub płaszczach, białe koszule, krawaty.
Ona przywdziała jakiś kusy paltocik i krótkie botki, choć
błota nie ma. Teraz siedzi i trzęsie się z zimna, a kościół nieogrzewany. Od jutra będzie miała mi za złe, że
się przeziębiła z mojego powodu. Całe życie miała jakieś pretensje i nie zmieniła się nawet po mojej śmierci. Mogła też coś stosownego założyć na głowę, ale niech
wszyscy widzą, że miała czas na fryzjera i nieźle wygląda.
Wnuki nieco oszołomione, że dziadek zniknął z domu.
Za to syn będzie już teraz gospodarzem na całości i cieszy się w duchu. Niech lepiej pomyśli, kto będzie podejmować za niego decyzje i pomagać w robocie. Najchętniej spłaciłby siostrę, co w mieście i wszystko przepisał
na synów, jeśli zechcą, bo oni nie palą się do roboty na
roli. Nasza córka, to dobra dziewczyna, ale na studiach
trafiła na artystę, pożenili się i poplątała sobie życie. On
fruwa po świecie, pokazują go czasem w telewizji, a ona
sama i bez dzieci. Jej łzy na pewno są szczere, bo lubiła, gdy ją odwiedzałem. Tyle miała radości przez dzień,
dwa. Chodziliśmy do kina na filmy historyczne, bo ona
uczy w szkole. Nie zdążyłem powiedzieć jej, żeby nie zawracała sobie głowy znajomym od angielskiego. Zabierał ją na wczasy do Grecji, do Hiszpanii i szpanował językami obcymi. Mnie się to nie podobało, bo przecież ma
męża. Nie lubiłem ich obu – i z wzajemnością. Biedaczka przyjechała dziś sama i płacze. Wie, że jest bezsilna
i może zrobić kolejne głupstwo. Na jej miejscu pogoniłbym tego łysego amanta po czterdziestce.
Stare ciotki rozsiadły się po kątach i obgadują moją
trumnę, moją rodzinę i tych, co rzadko widziani są
w kościele. Zazdroszczą mi wianków i stosu kwiatów,
ale co mi po nich? Tak samo udawane jak uczucia tych,
co je przynoszą. Kilka ławek dalej siedzi sołtys naszej
wsi skulony w sobie, jakby wystraszony moją śmiercią.

Jestem o dziesięć lat młodszy od niego, a mnie już wynieśli. Zdaje sobie sprawę, że niedługo on będzie na
moim miejscu. Porządny z niego gospodarz. Pomaga
wszystkim w rodzinie, ile może. Nikomu nic nie jest
dłużny. Za to ten obok, nasz dalszy krewny z końca
wsi nadal wisi mi stówkę za dwa ule. Dziwne, że przyszedł. Ule wziął z ochotą, miał zapłacić, a potem unikał mnie z daleka. Dawno już machnąłem na to ręką,
a ten nawet piwa nie postawił. Nie mam nadziei, że teraz odwdzięczy mi się choćby jedną świeczką. Pewnie
przyszedł upewnić się, czy ja naprawdę umarłem i dług
ma z głowy. Są też moje koleżanki z czasów szkolnych.
Mój Boże, kiedy to było? Dawno i całkiem niedawno
zarazem. Moja żona przy nich to prawdziwa pani na
włościach. One przepracowane, pokrzywione od roboty, na głowach ciemne chustki z bazaru; o zęby też
nie zadbały. Moja miała czas na wszystko, tylko nie na
pracę w polu. U nas pracowałem ja z synem i maszyny. Teraz szepczą: – Umarł, umarł, dlaczego umarł? Źle
mu nie było. Na jego żonę niejeden chętny się znajdzie
i gospodarka upadnie. Szkoda, szkoda. O, niedoczekanie wasze!
Nagle rozległ się potężny huk, aż podskoczyłem. To
organista dał mocny akord w klawisze i rozpoczął pieśń.
Z zakrystii wyszedł ksiądz, a za nim kościelny z mocno
dymiącym trybularzem. Zapragnąłem uciec i schować
się w jak najdalszy zakamarek, byle było ciszej. Zeskoczyłem lekko z ambony, wprost pod nogi skrzydlatego młodzieńca, który wynurzył się z obłoku kadzideł. Gestem rąk
wskazał mi trumnę. Jego świetlista twarz wyrażała absolutny rozkaz, przed którym nie ma „zmiłuj się”. Zrozumiałem, że to mój Anioł Stróż. Tylko dlaczego on taki radykalny? Dlaczego nie objawił mi się wcześniej za żywota?
Wtedy na pewno byśmy się dogadali. Rzadko prosiłem go,
aby nie opuszczał mnie we dnie i w nocy. Zawsze chętnie
dałbym mu wolne i oszczędził przykrości. Teraz patrzy
surowo i czeka, aż spełnię jego żądanie i wrócę grzecznie
do zimnego ciała. Uniosłem się majestatycznie i powoli wszystko zaczęło znikać. W trumnie było o wiele ciszej
i całkiem przytulnie. A to się doigrałem – wyszeptałem
lekko przestraszony. Jednak to wszystko prawda! Teraz zacznie się jazda przez tunel do światełka na końcu. Kiedyś czytałem o tym artykuł w religijnej gazecie. Poczułem się jak dziecko kołysane do snu. I nie wiedziałem już
czy tak jest, czy tylko mi się śni? Dookoła pachniało kadzidło i snuły się obłoki, w których co chwila błyskała
postać anioła. Gdzieś daleko w dole mignął nasz kościół
i cmentarz na polach. Zrobiło mi się dobrze jak nigdy. Jednak Pan Bóg mądrze to urządził – westchnąłem w duchu.
Wcale nie miałem ochoty wracać do tego, co zostawiłem
na ziemi. Przede mną był roziskrzony gwiazdami Kosmos,
chmary aniołów i drugie życie!
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Wyrwane
z notesu
Po dwutygodniowym pobycie w obrażonej na Unię
Europejską Anglii wracam do Rzeczypospolitej pełen obaw,
co w kraju? Już na lotnisku rzucam się na polskojęzyczne
gazety i czytam, że przed wyborami sytuacja u nas napięta,
a wszelkiej maści nacjonaliści i faszyści już zaczynają machać swymi brudnymi sztandarami. Podnoszę wzrok i… co
widzę? W stolicy komunikacja funkcjonuje normalnie, towary leżą na półkach, plakaty wyborcze przebarwione i jak
zwykle w nadmiarze, w McDonaldzie herbata nadal podła,
dogasają zaduszkowe znicze i pomimo późnej jesieni temperatury dodatnie, a śniegu nie widać. Pociąg Warszawa-Kijów nadal kursuje przez Lubartów i prawie tak jak te
angielskie – czyli prawie punktualnie, tylko bardziej trzęsie. Rosja nas nie zaatakowała, USA nie wyrzuciły z NATO.
Opozycja wciąż może się gromadzić i występować w mediach. Wyborcza spokojnie leży w sprzedaży, a TVN nadal
realizuje swoją “misję”. Po ulicach nie chodzą patrole nowej
partii ojca Rydzyka, jak zapowiadano, a policja nie wyciąga
o 6. rano z łóżek zatwardziałych członków PO. Jednak niektóre „autorytety” (nie zdradzę które, aby nie robić im darmowej reklamy) nadal usiłują mnie przekonać, że w Polsce
dzieją się “rzeczy niebywałe i okropne”. A najokropniejsza
z nich to ta, że… PiS wciąż jest u władzy!
Po dawce prasowego horroru nawiedza mnie refleksja.
Które to już wybory w moim życiu? Co parę lat ten sam
scenariusz – festiwal obietnic i próżności. Po każdych wyborach ma być nam lepiej – jak twierdzą kandydaci. Teraz też wielu z nich chce naprawiać Polskę oddolnie. Ale
w najbliższą niedzielę to my, wyborcy zrobimy dobrze politykom-samorządowcom i urządzimy ich na kolejne cztery lata władzy. Czy oni odwzajemnią się nam swoją mądrością? – trudno powiedzieć. Jak pokazuje życie, z ich
strony nie ma żadnych gwarancji.
Pod wieczór na głównej ulicy Chełma podbiega do mnie
chłopiec w wieku szkolnym z plikiem ulotek w dłoniach i ze
szczerym przekonaniem w oczach o swojej historycznej misji wręcza mi jedną z nich. Bez przekonania wsuwam ją do
kieszeni i… zapominam o jej istnieniu. Potem wywlekam
ze skrzynki pocztowej stos gazetek i peanów o kandydatach
do władzy lokalnej. Wtedy przypominam sobie tę kartkę od
chłopca. Jest na swoim miejscu, choć nieco zmięta. Czytam
i aż zastygam z wrażenia. To najlepsza i najmądrzejsza ulotka, jaka wpadła mi w ręce w ciągu ostatniego ćwierćwiecza!
Jej autor anonimowo zainwestował w jednostronny druk na
dobrym papierze kredowym. Na odwrocie zostało jeszcze

wolne miejsce na reklamę jakiegoś kandydata, ale z niej zrezygnował. Biało-czerwona strona zawiera tylko fragment
poematu “Kwiaty polskie” Juliana Tuwima:
Chmury nad nami rozpal w łunę, / Uderz nam w serca złotym dzwonem, / Otwórz nam Polskę, jak piorunem
/ Otwierasz niebo zachmurzone. (…) – to czerwonymi
czcionkami na białym tle. A niżej, białymi literami na
czerwonym tle:
Piorunem ruń, gdy w imię sławy / Pyszałek chwyci broń
do ręki, / Nie dopuść, żeby miecz nieprawy, / Miał za rękojeść krzyż Twej męki. (…) – aż do słów: Niech prawo zawsze prawo znaczy, / A sprawiedliwość – sprawiedliwość.
W dolnym rogu jakby dla przypomnienia jeszcze dopisek: Wybory Samorządowe 4 listopada 2018 r. I tyle.
Po takiej „modlitwie” trudno być obojętnym i udawać, że
w Polsce nic się nie dzieje, bo na “polski kociołek” tak zwana mądrość polityczna znów może okazać się niewystarczająca. Nie ma innego wyjścia, trzeba głosować, trzeba wybierać. Niech się dzieje wola nieba! Znów uratuje nas… poezja!

Henryk Radej (ur. 1955), polonista, poeta, publicysta.
W latach 1982–1987 należał do Grupy Literackiej „Słowo” działającej w Krasnymstawie. Wydał tomiki wierszy:
„Wiek zielony” (1983) oraz „Fletnia i łuk” (2012). W latach 1989–1991 redaktor kwartalnika kresowego „Kamena” oraz redaktor naczelny kwartalnika „Kresy Literackie
(1990–1995) – pism wydawanych w Chełmie. Od kilku lat
współpracuje z pismami regionalnymi, takimi jak: „Egeria”, „Nestor”, „Lublin. Kultura i Społeczeństwo”. Opublikował wiele wierszy, reportaży, felietonów i recenzji w prasie społeczno-kulturalnej. Jest autorem wstępów
oraz opracowań do kilkunastu książek poetyckich. Jego
utwory można znaleźć w antologiach regionalnych oraz
ogólnopolskich. Od kilku lat prowadzi blog internetowy
haradej.blogspot.com. Konsekwentnie bezpartyjny, niestowarzyszony i niezależny.
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Stanisław
Rogala

Marcowy śnieg
1
Już dwa lata chodziliśmy na studia. Jeden pełny
rok, drugiego połowę i jeszcze dwa miesiące. Nie: „studiowaliśmy już dwa lata”; myśmy chodzili na studia, tak jak
„chodzi się do szkoły”, „do kościoła”, nieraz „do dziewczyny”. Z obowiązku, z musu. Bez większego poczucia radości czy spełnienia. Ten jeden rok, drugiego połowa i jeszcze dwa miesiące dostatecznie nas w tym utwierdziły. To
na tyle wystarczająco długi okres, że można wyrobić sobie własny pogląd, odrzucić złudzenia, wyzbyć się nadziei,
fantazji rodziców i osobistej, sprzed tych doświadczeń fantazji. Więc był to czas głębokich rozczarowań, odchodzenia od szkolnych haseł o bohaterach narodowych, humanizmie wybitnych jednostek, poświęcenia dla drugiego
człowieka i innych, również idiotycznych, dupereli. Myśmy już byli tymi zbiesionymi psami, które wiedzą, jakim
tropem pogonić, by znaleźć upragnioną padlinę. Może nawet byliśmy już podłymi szakalami odważnie obskakującymi konające zwierzę? Lecz na pewno wiedzieliśmy, co
jest czarne, a co białe i jak wymieszać w społecznym tyglu wszelakie wartości; w szarość, w błoto, w jednorodnie
ukształtowaną magmę przerobić.
Książki nie ciążyły nam pod pachami, bo książek dużo
nie było i nie wszystkim woluminom ufaliśmy jednakowo
szczerze. Zeszyt zwinięty w rulon, kartka pospiesznie wyrwana z notesu i zabazgrana szybkim pismem – ot, cała
mądrość. Karty, źródło naszej wiedzy najobficiej pulsujące, mieściły się w dziurawej kieszeni; w ręce, w mózgu
mogły się zmieścić bez wysiłku. Szachy? Szachy były potem, znacznie później. Najpierw karty. Często w zeszycie zamiast wykładu brydżowy zapis, wraki okrętów celnie ugodzonych pociskami przeciwnika, paciorki kółeczek
misternie nawlekanych na linie zbiegające się w trójkąty, nieudane karykatury kumpli i podobizny wiedźm zachłannie wkuwających podręczniki. Takie były nasze
notatki z wykładów, z lektur nigdy nie przeczytanych,
z materiałów źródłowych, z ćwiczeń. Ale nade wszystko
karty. Karty u mnie, u Zbyszka, u Waldiego, u każdego innego kumpla, u wszystkich.
Z pomysłu koła młodej krytyki nic nie wyszło. Chcieliśmy krytykować utwory literackie, naukowcy odnieśli

to do siebie i utrącili inicjatywę. Więc ten niewielki pokoik w gmachu humanistyki, do którego wchodziło się,
pochylając głowę, nad bliżej niezidentyfikowanym magazynem, wyjednany z takim trudem i z tyloma wątpliwościami, nie stał się kuźnią „młodych gniewnych”. W uczelni nie było najmniejszego wiatru świeżej myśli, choćby
delikatnego powiewu, o burzy z wyładowaniami, z powalaniem starych dębów nie mogło być mowy. Powietrze
stojące, zatęchłe, pokoje niewietrzone od lat. Więc mogliśmy odważnie stać przy otwartych oknach, bez obawy, że
wyfruniemy, że pociąg historii wywiezie nas na szerokie
wody i popłyniemy bystrym nurtem. Orłami nigdy nie
staliśmy się, a gdyby nawet... czy ktoś zauważyłby podniebny lot albatrosów?
W kole polonistów rozsiadło się kilka stetryczałych, rudocnotliwych panienek i obgadywały poszarzałe starocie
z początku naszego wieku. Współczesna twórczość była
dla nich drgawkami paralityków, agonią wyznawców nihilizmu, obstrukcji, entropii, paranoi, orgazmu i czegoś
tam jeszcze. Nie chcieliśmy powtarzać pięknych słów dalekich od ulicy, obcych podrzędnej knajpie, akademickiej
stołówce, nawet naszemu złajdaczonemu myśleniu. Po
pierwszym informacyjnym zebraniu, w którym uczestniczyliśmy z zainteresowaniem, rezerwą obdarzyliśmy pokój
wyłożony dywanem, ozdobiony opasłymi tomami książek,
a przeznaczony na miejsce pracy „młodych naukowców”.
Biały pokój, który zawsze jawił mi się szarym.
Ze szkolnej konieczności rzeczy, z ukrywanych lub głośno objawianych ambicji, z marzeń, nadziei i majaków,
z rozbudzonej w wyobrażeniach wielkiej myśli, na półtora roku i dwa miesiące przenieśliśmy się do przeładowanych ciężkim powietrzem pokoi akademickich, sześcioosobowych. Z wiosek odległych i bliskich, z miast dużych
i małych, z jednopiętrowych willi i kamieniczek czynszowych zlecieliśmy się niby czarne ptactwo łaknące drobnego ziarna pszenicy.
a
...dwudziestego trzeciego? A gdzie miałem być?
Chyba na uczelni… zaraz, co to był za dzień? No jaki
dzień tygodnia?
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b
Niedziela. Niedziela? Niedziela? W akademiku…
Nie, w marcu jeden raz byłem w domu, to znaczy u rodziców w domu. To chyba była niedziela? Tak, to na pewno była niedziela dwudziestego trzeciego.
c
Pewnie ktoś widział, lecz trudno mi teraz wskazać, nie pamiętam. Takich drobiazgów się nie pamięta, bo
nie zwraca się na nie uwagi. Sąsiedzi na pewno widzieli.
Ich ogródek płotem graniczy z naszym. Widzieli. Chodziłem przecież do nich po wodę, gdyż u moich rodziców
nie ma studni, a dom nie jest podłączony do miejskiej kanalizacji, w kościele też byłem i chyba również w mieście.
Muszę sobie dokładnie przypomnieć, uświadomić szczegóły, powiązać we właściwą chronologię fakty… Musiałem być w domu, skoro była to niedziela i nie było mnie
w akademiku, a w uczelni, ze względu na święto, nie mogłem być… Gdzieżby indziej, tylko w domu.
d
Proszę przestać… Przestańcie do jasnej cholery!
W tym wściekłym świetle i przy ogłupiającym buczeniu
niby telefonu nie mogę pozbierać myśli.

...a…

e

f
Zaczęło się w sobotę wieczorem. W akademiku na
piętrze, w którym i ja mieszkałem, to znaczy na trzecim,
mieszka nas kilku o tym samym nazwisku. Dwóch. Nie,
trzech. Jeden historyk, jeden geograf i ja. Jeden z nich, ja
ich nie znam, wiem tylko którzy to są, przyszedł do naszego pokoju pod 43 i powiedział, że w stolicy studenci strajkują od tygodnia. Uczelnia już zamknięta. W Krakowie
też strajkują i prawdopodobnie we Wrocławiu. I wszyscy
żądają… nie mówić…

…

g

h
…nie wiem, który to był. Byłem wtedy w ubikacji.
Waldi tak mówił, że to był jeden z nich. Może Zbyszek
mówił? Belphegora nie było jeszcze. Dopiero późnym wieczorem przychodził waletować. Nie miał akademika, na
stancję nie stać go było, więc za darmo spał u nas, to znaczy waletował. A może nawet Kazik mówił? Józek już nie
czytał gazety. Stał przy łóżku Hoczyka bardzo podekscytowany i powtarzał za Waldkiem, Zbyszkiem lub Kazikiem, konkretnie nie wiem za którym, że jeden z nich był
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u nas i tak mówił. To już była druga, trzecia, a może i piąta relacja, i nie wiem dokładnie, co powiedział ten, który
był. Tylko ogólnie, że studenci strajkują i wiedzą, czego
chcą. Dobrze wiedzą. To od Dejmka się zaczęło, od jego,
to znaczy naszych Dziadów się zaczęło, czyli już od kilku
miesięcy, chyba od końca tamtego roku, jakoś tak? Prosiłem, żeby mi powtórzył, żeby mi powtórzyli dokładnie,
ale już żaden nie pamiętał, jak tamten powiedział. I ja też
zapomniałem, jak wtedy mi powiedzieli i który z nich.
Nastąpiła ogólna apazjopeza… Apazjopeza (zamknięcie,
reticentia) to zabieg literacki (figura), która ma na celu
spotęgowanie wrażenia. A polega na urwaniu wypowiedzi w bardzo ważnym momencie, co wywołuje u czytelnika stan silnego wzburzenia, nadmiaru uczuć. Jej klasycznym przykładem jest…
i
Dobrze. Więc tak: Józek stał obok łóżka Hoczyka,
Kazik nerwowo palił sporta, Zbyszek leżał na łóżku i wpatrywał się w niebo, czyli spód łóżka Józka, które stało nad
jego łóżkiem, a Belphegor dopiero wieczorem… Hoczyka również nie… Ja poszedłem do szafy, chcąc wyciągnąć
piżamę i wtedy usłyszałem, co powiedział ten, który był,
ale nie usłyszałem, który to powiedział.
j
Ulotki pisaliśmy wszyscy. Każdy sobie. Nikt by nawet nie chciał, żeby mu ktoś pisał. Ja napisałem dwie lub
trzy, raczej nie więcej. Dwie – trzy. Na łóżku je pisałem,
inni przy stole, ale nie wszyscy. Podkurczyłem nogi, na kolanach położyłem zeszyt A-4 i wziąłem białą kartkę, która
miała mi posłużyć na paski do zakładania książek. Dużo
mam książek i potrzeba mi dużo pasków, więc wziąłem
dwie kartki. Własnym mazakiem napisałem dwie ulotki.
Teraz pamiętam. Tylko dwie ulotki napisałem, bo wziąłem dwie kartki. To były połowy kartki zeszytowej. Nie
uzgadnialiśmy treści, każdy pisał według własnego uznania i własnego pomyślunku. Rozsiedliśmy się przy stale,
na łóżkach, na podłodze, każdy gdzie indziej i inaczej pisał. Ja napisałem, że w poniedziałek 11 marca o godzinie
14 w Chatce Żaka odbędzie się wiec studencki. Wszyscy są
zobowiązani do wzięcia udziału. Nie miałem prawa żądać
od wszystkich udziału, ale tak napisałem. „Bracia do broni!”? To nie od nas, nie z naszej grupy. Myśmy nie mieli
broni. Chodziliśmy na wojsko, ale broni nie mieliśmy. Kto
by nam dał? Gdy jednego razu jeden ślepy nabój zginął,
tośmy cztery godziny szukali go na poligonie. Dowódca
pieklił się, przeklinał. A był to pułkownik Karowa, bardzo
dobry dowódca. Kierując nami podczas natarcia na zaginiony nabój, wykazywał się wszystkimi swoimi umiejętnościami dowódczymi… Nie mieliśmy broni, więc i nie
nasza jest ta ulotka. Na takim papierze. Nie. Pewnie jakiś
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wariat to wymyślił… Na drugiej kartce napisałem, że dnia
tego i tego, w tym i tym miejscu, o tej i o tej godzinie odbędzie się wiec solidarnościowy ze strajkującymi studentami stolicy. „Walczącymi”? Tak nie mogłem napisać, bo
nic nie wiedziałem o walce. Ja bardzo lubię mówić prawdę i tylko prawdę… Mogło ich być dziesięć, dwanaście, nie
więcej. Pisaliśmy po dwie ulotki, więc było ich dwanaście.
Każdy po dwie, 6 x 2 = 12…
k
Pomyliłem się. Było nas pięciu. Kazik, Józef, Zbyszek, Waldek i ja. 5 x 2 = 10. Wobec tego dziesięć ulotek
napisaliśmy. Świadomy jestem odpowiedzialności za fałszywe zeznania i powtarzam, że napisaliśmy dziesięć ulotek. Od poniedziałku w miasteczku pojawiło się bardzo
dużo ulotek. Wiem. Nie nasze tym razem. My byśmy tyle
nie zdążyli nawet napisać. Musiał to również robić ktoś
inny… Z ubikacji też nie ja, nie my rzucaliśmy. Nie mieliśmy więcej ulotek…
l
Rano. Bardzo wcześnie rano rozklejaliśmy na murach uczelni. Była ledwie godzina siódma. Nocą spadł bardzo świeży śnieg.
Jaka piękna tych równin białość!
Krew rozgrzała się lekkim mrozem.
Jakby teraz przytulić się chciało
Obnażone piersi brzozy!
Nieprzebyta gęstwino w lasach!
O, radości przestrzeni śnieżnej!
Jakże chciałoby się opasać
Drzewiane biodra wierzby!
To z Jesienina. Poszliśmy dwójkami. Szedłem z Waldkiem. Klej, przygotowany do użycia, miałem w kieszeni.
Wystarczyło palcami nabrać cokolwiek i oprzeć się o mur.
Jak pijany. Zachwiać się nieco. Waldek robił to samo. Tylko że z kartką odpowiednio uszykowaną w ręku. Na matfizchemie rozlepialiśmy. Cztery. Dwie Waldka i dwie moje.
Wystarczyło raz przejść. Pozostali rozlepiali w innych
miejscach. Wzdłuż alejki przecinającej Botanik na dwie
części, wzdłuż Alei Racławickich i przy kościele KUL-u… Koledzy? Nie wiem, którzy w których miejscach.
Tylko ogólny plan rozplakatowania znałem, bez szczegółów. Z Waldkiem poszedłem na matfizchem, nie czekając aż pozostali podzielą się na grupy. Instynktownie
podporządkowaliśmy się zasadom konspiracji. Belphegor był z tamtymi. Przychodził do nas wieczorem waletować i w niedzielę rano poszedł ze wszystkimi. Staszek
też był, chyba był. Wieczorem go nie było. On społecznie

pracował w radiu akademickim. Nie mieszkał z nami.
Gdy z Waldkiem odchodziliśmy w kierunku matfizchemu, jeszcze go nie było. Może dopiero dołączył potem,
jak mówił pan kapitan. On długo w nocy pracował. Koncert życzeń prowadził każdej soboty. Rano wysypiał się
długo. Mógł nie zdążyć. Raczej go nie było, ale skoro pan
kapitan mówi…
ł
W pół godziny później byliśmy gotowi. Poszliśmy do
Tip-Topu na piwo, potem do Żaka na tatara, potem spacer w stronę kościoła. Tak kilkakrotnie obchodziliśmy trasę, sprawdzając, czy ludzie czytają nasze ulotki. Czytali. Ale
nikt się nie cieszył, nie wiwatował. Z poważną miną szli dalej, w swoich kierunkach, do swoich zadań, pewnie nie rozumieli naszych ulotek. Było nam smutno, że się nie cieszą,
że z poważną miną odchodzą po przeczytaniu komunikatu, że ledwie przystają. Spodziewaliśmy się owacji, zbiorowych tańców, niemal orgii, a nie pochylenia głowy, postawienia kołnierza i pospiesznego odchodzenia. Dopiero
koło dziesiątej, gdy wracaliśmy z kolejnego obchodu trasy,
pod drzewem stojącym przy kościele, na którym powiesiliśmy ostatnią ulotkę, zauważyliśmy duży tłum. Inne ulotki już poznikały, tylko ta jedna jeszcze wisiała. Pana ludzie
już zdążyli je pozrywać. Tłum gapiów stał pod drzewem
do dziesiątej trzydzieści, może nieco dłużej, dopóki pana
człowiek nie zabronił czytać i nie zerwał ostatniej ulotki.
Nic więcej nie robiliśmy, co byłoby zabronione. Graliśmy
tylko w karty, w brydża ma się rozumieć… Od nas? Z ubikacji pierwszego piętra nikt nie rzucał ulotek w porze obiadowej. Nic mi o tym nie wiadomo. Kąpałem się poprzedniego dnia, właśnie wtedy, gdy ktoś opowiadał w naszym
pokoju pod 43 o strajkach studentów w stolicy…
m
Może nieco wcześniej. Rzeczywiście, mogło być nieco wczesniej, ale mnie wtedy w pokoju nie było. Mogę
przysiąc. Resztę dnia i cały wieczór graliśmy w karty. Nie
wracaliśmy do wczorajszego pomysłu. Grał z nami Gardło, ale on nic nie wiedział o ulotkach. Kto je robił? Kiedy? Kto rozklejał? Nic. Udawał tylko, że jest dobrze zorientowany. Chciał wiedzieć dużo więcej, dlatego ciągle
wracał do ulotek, podniecał się, zachęcał… My nic, nas to
już nie interesowało, jakby… On ciągle chciał mówić o poniedziałkowym wiecu. My tylko graliśmy w karty. Uciszyliśmy go w końcu, żeby nie paplał tyle…
n
Radio akademickie nadawało komunikaty Wolnej
Europy? Nie wiedziałem o tym. Dopiero po zajęciach
WF-u dowiedziałem się. Nie znałem nikogo z radia. Nie
słyszałem żadnego komunikatu, proszę mi wierzyć…
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Tak. Chciałbym dalej studiować, ale jeżeli nie słyszałem, to co mogę powiedzieć? Tylko tyle, że nie słyszałem. Wiem, że moje słowa są nagrywane i że każda
pomyłka będzie świadczyć przeciwko mnie. Jeżeli coś
skłamałem, to tylko przez niepamięć. Gardło mógł słyszeć Wolną Europę. Jego nie było na zajęciach, jak sobie
przypominam, więc mógł słyszeć. Ja byłem. Jest na to zapis w liście obecności. Bardzo łatwo sprawdzić. Pana informator dobrze o tym wie, że byłem i pan dobrze wie…
Więc nie wiem, dlaczego chce mi pan wmówić, że słuchałem Wolnej Europy i że mam z tą brudną sprawą coś
wspólnego? Nie mogę odpowiadać za nie popełnione czyny ani posądzać kogoś lub zrzucać winę...

Umarł Maciek umarł,
już leży na desce.
Jak by mu zagrali,
podskocyłby jesce.

2

Podwórkowe kapele przygrywały do tańca, w uszach
szumiało czerwone wino, kraśne spódnice dziewek szeleściły jak sztandary, na szklanych ekranach szałblondyny porozumiewawczo mrugały oczami, odsłaniały nogi
i piersi, zamieniały się w niecierpliwą twardość, komunikaty były jednakowe i zawsze entuzjastyczne. Więc nogi
przytupywały na ludowych weselach, na potańcówkach,
balach oficjalnych i rauszach. Uszy puchły od optymistycznych prognoz. Ręce układały się do klaskania, ciało do pochylania w pasie, usta do uciesznych zaśpiewów. Chwilami
odczuwaliśmy zmęczenie, słodycz mdliła w ustach i brzuchach, aż pojawiały się torsje. Nogi chciały odpocząć albo
chociaż rytm zmienić, ręce połączyć się w braterski uścisk,
może pięść. Płucom brakowało powietrza, więc w krótkich
przerwach pośród skandowania łakomie chwytały płytkie
oddechy, ręce skrycie wędrowały do kieszeni, myszkując za
scyzorykiem, nogi poszukiwały twardego oparcia.
Nam marzyły się narodowe śpiewy. „Jeszcze Polska nie
zginęła...” albo „Marsz, marsz Polonia”, pieroński narodzie, do tej pory śpiewane tylko podczas cotygodniowych
bib okraszanych cienkim winem i rzyganiem dziewczyn.
W rytm sentymentów Laskowskiego maszerowaliśmy głuchymi ulicami Lublina, nieustannie kręcąc się wokół stołu.
Zaglądaliśmy do rozświetlonych witryn, obmlaskiwali kobiece manekiny. Z ukrycia zazdrosnym okiem zerkaliśmy
na przebogate wille, w których zawsze świeciło się światło,
kasyna i lokale zarezerwowane dla… Świt zastawał nas na
targowiskach pośród zasp ogórków, pryzm kapuścianych
głów i czerwonych marchewek. Czerwonych jak sto złotych przed wschodem słońca. Spragnieni ożywczego źródła, które mogłoby chociaż kaca ugasić, wraz z szarym
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tłumem proletariatu wracaliśmy do akademików. Proletariat spieszył do fabryk, nie przywiązując najmniejszej
uwagi do naszych pospiesznych kroków. Nie rozumiał tajemniczych szeptów.
Nam marzyły się narodowe sztandary i narodowe stroje. Ale nie te, pod którymi chodziliśmy w zwartych czwórkach pomiędzy równymi szpalerami rozbawionych gapiów.
Rozbawionych faktem, że już mogą stać na chodnikach,
chociaż przed chwilą sami maszerowali, i przesyłać im
zwiędnięte od majowego słońca kwiaty. Również nie te,
w których chodziliśmy na zebrania raz w tygodniu, w tak
zwanym dniu mundurowym. Nam się tylko marzyły te
same kolory, te same epolety, te same drzewce. Nam się
wszystko tak samo marzyło, a jednak odmiennie. Hasła
były długie. Trudno się zapamiętywało. Słowa wyklejone
białymi literami opadały na bruk i szarzały. Więc nie wierzyliśmy słowom, a szczególnie ich niepokalanej białości.
Częste powitania wschodzącego słońca nie sprzyjały śpiewom. Gardła zasychały, że nawet wódka nie mogła je nawilżyć, do szczerego mówienia zmusić. Sztandary dopiero
przy porywistym wietrze, niemal burzy dziejowej, zaczynały łopotać. A myśmy chcieli, żeby zefir w drganie je wprawił, żeby na każdy głos odpowiadały chociaż szelestem.
a
Jeszcze w południe na placu przed Żakiem było pusto. Tylko śnieg hulał w korytarzach między akademikami,
od strony Botanika miotał się w diabelskich wirach, w błędnym kołowaniu. Ptaki opadały jak papierowe litery zrywane z czerwonego płótna przez wiatr. Jeszcze nigdy nie było
tak pusto jak 11 marca w południe na dwie godziny przed
wiecem. Pospiesznie wracaliśmy z wykładu, chcąc zdążyć
się najeść, napełnić żołądki do syta. Szliśmy grupą. Od tej
chwili, właściwie od niedzieli rana, zawsze chodziliśmy
grupą. Ale teoretyczna świadomość konieczności chodzenia grupą pojawiła się znacznie później. Dopiero tego dnia
wieczorem, gdy nie mogliśmy się doliczyć dwóch spośród
nas – Belphegora i Władka. Zasad konspiracji uczyliśmy
się na błędach. Z wykładu wyszliśmy grupą instynktownie,
z przyzwyczajenia. U nas zawsze chodzi się grupami…
b
...nie potrafię dodatkowo wyjaśnić, dlaczego?
O przepisie, że trzy osoby i więcej to już tłum, a „tłumować” się nie jest wolno, dowiedziałem się dopiero w kwietniu. W ciągu półtora roku i dwóch miesięcy przyzwyczailiśmy się tak chodzić, po prostu…
c
Skoro wystarczy… Pierwsze ostrzeżenie otrzymaliśmy bardzo wcześnie, skoro tylko wyszliśmy z gmachu humanistyki i skierowaliśmy swoje kroki w stronę
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akademików. Nie wiem kto, ale była to stara osoba, babcia otulona w „dwie chusty i trzy waciaki”, podeszła do nas
i ostrzegła, że w miasteczku powstanie. Może bym rozpoznał, chociaż…? Jestem pewny, że widziałem ją pierwszy
raz i tylko ten jedyny raz. Kwestię swoją wypowiedziała
szybko. Spod chusty widać było tylko zwiędnięte wargi
i krogulczy nos. Nic więcej. Przerażone słowa babki poraziły i nas, lecz pustka przed Żakiem, znaczy się Chatką
Żaka, nieco uspokoiła. Wtedy po raz pierwszy zastanowiłem się, czy właściwie postępuję. W tym pierwszym błysku zwątpienia nikt mi nie pomógł. Koledzy śmiali się,
żartowali, zdecydowanie podążali w kierunku stołówki. Ich radość udzieliła się i mnie. Pana ludzi nie było,
a wszystko mogłoby… Na obiad był schabowy. Dobrze
upieczony, rumieniutki. Od kilku dni marzyliśmy o rumieniutkim schabowym. Waldek nawet…
d
…w kolejce Baśka kazała sprawdzić sobie kolor
majtek przez dekolt w sukience…

...suwała się szybko…

e

f
...odniósł Belphegor i Zbyszek. Weszliśmy do kawiarni na oranżadę. Spokojnie usiedliśmy przy jednym
stoliku. Zapaliliśmy po sporcie. Dołączył do nas Gardło
i pytał, czy będziemy czekać na czternastą. Po obiedzie
zawsze szliśmy do kawiarni na oranżadę. Zbyszek powiedział mu, że to nasza hrabiowska zachcianka i on odszedł.
Zostaliśmy sami. Kazik rozlał oranżadę do musztardówek,
bo jak zwykle nie było szklanek…
g
Dopiero tuż przed czternastą, na dziesięć, dwadzieścia minut przed, do Żaka zaczęły nadciągać większe
tłumy. Część z nadciągających zaczęła ustawiać się w kolejce po obiad, ale nie wszyscy. Posiadywali na murku, na
nielicznych krzesłach rozrzuconych po obszernym hallu.
Hall (studiuję anglistykę, dlatego wymawiam w oryginale) liczy 1300 metrów kwadratowych i setka studentów
może rozproszyć się do niepoznaki. Pojedyncze grupki ginęły między filarami, w licznych zakamarkach, pod
schodami, za przepierzeniem teatru Gong-2, wszędzie.
W hallu ciągle było pusto. „Pa-ano-owie, ku-urwa, co to
bę-ędzie?” – powiedział Belphegor, wyrażając w ten sposób przerażenie z powodu pustego hallu. Ręce mu drżały, a głos zacinał się bardziej niż zwykle. „Pię-ękna spra-awa!” – Belphegor lubił mocne sytuacje, podniecał się
nimi, niemal onanizował. Kazik poczęstował jeszcze po
papierosie. Ćmiąc je doczekaliśmy się właściwej godziny.

Była już czternasta. Worek ze studentami rozwiązał się nagle. Sypały się w stronę Chatki Żaka tłumy. Ze wszystkich
stron. Chociaż pana ludzie nie pozwolili medykom przyjść
ma miejsce zbiórki, ze wszystkich stron płynęły tłumy.
Tamci szli pod narodowymi sztandarami, ze śpiewem na
ustach, w równym szyku. Ledwie ich zwarte kolumny wyszły w szyku na ulicę, ledwie podniósł się ich cwaniacki
śpiew, obskoczyli ich pana ludzie. Zawrócić kazali. „Do
nauki, darmozjady!” – krzyczeli na nich. Znam to, bo tak
samo potem zrobili z nami, gdy ruszyliśmy na Nowotki.
Z opowieści znam, oczywiście. Z opowieści przekazanych
z ust do ust, anonimowo, tak jak pieśń gminna. Medycy
liczyli na transparenty i narodowe sztandary, i przeliczyli
się. Nim dopadli kamieni, nim zamienili drzewce na dzidy bojowe, zostali rozproszeni. Pojedyncze grupki zostały
zepchnięte do akademików, okrążone w myśliwskim kotle.
I koniec. Tylko nielicznym udało się przemknąć do nas,
powiększyć nasze już bardzo liczne szeregi…
Jeden tłum stanął w przejściu między Amorem a Babilonem, drugi bezpośrednio pod Chatką. Było nas ze cztery tysiące, a w górze powiewał…
h
Oczywiście, że nikt nie liczył, ale tak na oko mogę
sądzić. Trzy i pół, cztery tysiące. Tłum, wyczekujący na
dalsze rozkazy, przeraził nas autentycznie. Wszyscy milczeli. Cichy pomruk, jakby wiatr głośniej świstał między
akademikami, jakby Bystrzyca występowała z brzegów,
jakby łopotały pierwszomajowe sztandary. Ludzie przestępowali z nogi na nogę i czekali. Deptali po różach, których ścięte łodygi wystawały ponad śnieg. W śnieżnej bieli wyznaczali nowe ścieżki. Każdy krok, każdy nowy ślad
rysował się bardzo wyraźnie, a myśmy jeszcze pragnęli,
żeby tych śladów było jak najwięcej, chociaż ogarniało nas
przerastające przerażenie. Co robić z tłumem, jak do niego przemówić, czym poderwać, jak pokierować? Gorączkowo zadawaliśmy sobie pytania. Przecież wszyscy czekali na nas, na tych, którzy rozwiesili pierwsze ulotki. Nie
wskazywali palcem, nie wywołali po nazwisku, nawet po
imieniu, lecz sami poczuwaliśmy się do odpowiedzialności. Jeszcze mieliśmy jakie takie poczucie obowiązku.
Nerwowo łączyliśmy się w grupy na robocze spotkania, to
znów rozpraszali w tłumie, chcąc znaleźć wyjście z trudnej
sytuacji. Nawet Gardło podobnie kręcił się pośród tłumu
z aparatem fotograficznym w ręce i również nie widział
żadnego sensownego rozwiązania. Z pół godziny minęło, nim ktoś wpadł na dobry pomysł. Dobry, jak nam się
wtedy zdawało…
i
…to nie był żaden z nas, raczej ktoś z tłumu krzyknął, żeby pójść do miasta, przejść obok komitetu, na
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Krakowskie Przedmieście i na plac Litewski. Ktoś krzyknął, ktoś zaczął formować pierwsze czwórki. Był to zbawienny pomysł, jak nam się wydawało. Uratował sytuację,
wybawił nas z niemocy, z braku jakiegokolwiek pomysłu,
z ogólnej jałowości, ze strachu. Uczepiliśmy się go jak rzep
psiego ogona i starali jak najszybciej realizować. Wmieszaliśmy się w tłum i sformowali kolejne czwórki, które już
po kilku krokach zamieniły się w ósemki, w szesnastki, na
całą szerokość Nowotki. Poszliśmy w pierwszym szeregu,
na samym czele. Dlaczego? Bo nie wypadało chować się za
plecami innych… Jestem przekonany, że była cisza. Nikt
nie skandował haseł, a na pewno żaden z nas. Jak każdej
grupie nieuniknienie towarzyszy szmer, szum, który nasila się w miarę powiększania szeregów, tak i nam towarzyszył. Było nas z pięć tysięcy, więc szmer zbliżał się do krzyku. To raczej to, niż skandowanie haseł. Idąc w pierwszym
szeregu, mogłem dokładnie obserwować, słyszeć. Właśnie
na tym zdjęciu widać, jak idziemy na czele. Drugi z prawej to ja. Pod rękę trzymam dziewczynę z KUL-u, którą za
włosy wyciągnął z szeregu jeden z robotników o wypielęgnowanych rękach… Pierwszy raz z nią szedłem i ostatni.
Nie widziałem jej wcześniej ani razu, ani potem, gdy cała
ta nieprzyjemna sprawa się zakończyła, czyli do tej pory.
Może Anka? Nie wiem. Za mną w różowej czapce z pomponem idzie Waldek… to ten, który przed chwilą przechodził korytarzem…
j
Tak, tak. Z proszkami w ręce. On jest bardzo znerwicowany i zawsze tyle prochów łyka. Leczy się. Nie ma
się czemu dziwić, że i teraz, szczególnie teraz… gdyż może
jeszcze…

…

k

l
Szeroką ławą szliśmy szpalerem pośród tłumu, który potem okazał się złożony głównie z pana ludzi. Robili
nam zdjęcia? Oczywiście. Spodziewaliśmy się, że w prasie
się ukażą, do publicznej wiadomości zostaną przedstawione. Gardło też robił zdjęcia. Liczyliśmy, że chociaż jego
ukażą się w studenckim „Kontrapunkcie”. Zarekwirowali
mu aparat pana ludzie, tak się tłumaczył. W naszej naiwności oczekiwaliśmy taniej reklamy. Bo jak tłumaczyć, że
nawet twarzy nie przysłanialiśmy, gdy ktoś fleszem przed
oczami błyskał?
ł
Trzy razy zabiegali nam drogę i ostrzegali, że w
Domu Nauczyciela siedzą pana ludzie i piją, dodają sobie odwagi, do wielkich czynów się sposobią. Raz
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bezpośrednio mnie ostrzegano. Taki starszy pan z pieskiem na smyczy, ratlerkiem na długiej smyczy. Nie znam
człowieka. Ten jedyny raz go widziałem. Bardzo przelotnie. Chętnie bym wskazał, ale… Gdy podchodziliśmy pod
budujący się gmach biblioteki i pod pomnik „Marysi”, ulica przed nami była pusta, tylko na chodnikach gęsty szpaler ludzi. Przypominało to sytuację Wysockiego. Którego? Tego od powstania listopadowego, więc nie mogę znać
jego adresu… „Szli drogą pod górę prowadzącą pomiędzy ogrodem botanicznym o ogrodem belwederskim”,
nawołując do broni. Nikt im nie odpowiadał. Okrzykom
towarzyszył tylko śmiech pana ludzi i wrogie spojrzenia
podnieconych oczu. Byliście tacy pewni, tylu was było
i wszyscy z pałami. Nas też już sporo było. Co najmniej
sześć tysięcy. Byliśmy gotowi chwycić się z wami za bary…

...nieee…

m

n
Przepraszam. Proszę mi tego nie pamiętać. Zagalopowałem się, opowiadając tę zabawną sytuację, po której Bóg wie czego się spodziewaliśmy. Dopiero pod gmachem matfizchemu okazało się, że w perspektywie ulica
nie jest pusta. Wypełniały ją szare szeregi zamarłe w ślepej karności. Nawet psy posłusznie czekały na nasze nadejście i błyszczące w słońcu hełmy, i bagnety osadzone
„na sztorc” na długiej broni. Wszystko błyszczało albo
szarzało…
o
To z Wysockiego, z jego marszu 23–24 związkowych
między ogrodami. W zwężeniu Nowotki, na wysokości
Domu Nauczyciela i konwiktu, zastopowali nas, zablokowali niespodziewanie. Szpaler robotników, którzy przerwali pracę w FSC i przyszli zapędzić nas do nauki, gęstym łańcuchem wybiegł z Domu. Gdy słowne perswazje
nie pomogły, użyli mocniejszych argumentów. Niewiele
z tego pamiętam. Powstał wielki rozgardiasz. Dziewczyny piszczały, wrzeszczały, nie pozwalając ciągnąć się za
włosy do „suki”, beczały po każdym uderzeniu. Jak baby.
Chłopaki również byli bezradni. Zaskoczyła ich niespodziewana i stanowcza interwencja robotników. Nagle kilka tysięcy, pięć, zbaraniałych manekinów zatrzymało się
na całej szerokości ulicy, zablokowało ją. Nie mieliśmy
żadnego planu, żadnej myśli, nic. Do tej pory wystarczyło nam, że pozwolono iść, że ten wielki spacer zaczął się.
Chłopaki, którzy jakoś czynnie, na przykład, wykrzykiwali słowa, które i tak tonęły we wrzawie, intonowali narodowe pienia. Że wyróżniali się wzrostem, więc ci, którzy
czynnie zachowywali się podczas marszu, znikali, transparenty i szturmówki opadały, sięgały bruku i naszych nóg.

9 2

•

l u b l i n

k u l t u r a

i

s p o ł e c z e ń s t w o

Niektórzy rozbiegali się po trawnikach, często w asyście
dwóch, trzech pana ludzi. Tak zniknął Belphegor. Gdy wyciągnęli go z tłumu, nie dał się długo prowadzić pod ręce,
rozepchnął ich i miłosnym uściskiem chwycił się słupa, że
w trzech musieli mu ręce rozrywać. Puścił się słupa i pognał w stronę humanistyki… Zwarte szeregi ostrzej natarły, więc cofnęliśmy się i Belphegor znikł mi z oczu… Pomyślałem wtedy, że uciekł natrętom.
Szare szeregi, do niedawna widoczne tylko w perspektywie ulicy, podeszły blisko, na kilkadziesiąt kroków. Przewodził im okazały człek. Z tubą przy ustach wzywał nas
w imieniu państwowego prawa do rozejścia się, do spokoju. Postępował wolno w naszym kierunku. Za nim postępowały szare szeregi w błyszczących hełmach, z błyszczącymi… Przy nogach dość spokojnie zachowujące się, ale
o bardzo groźnym wyglądzie psy. Też postępowały w naszym kierunku. Przypomniał mi się taki film dokumentalny… psy tam rzucały się… Cofaliśmy się, nie przestrzegając żadnego porządku, żadnego szyku nie utrzymując.
Coraz głośniej wrząca z niezadowolenia masa ludzi zawracała pod naporem szarych szeregów i psów. Cofaliśmy
się w stronę akademików, w rejon naszego miasteczka.
Szpalery ludzi, które niedawno tak ochoczo wyznaczały nam drogę spaceru, wymieszały się z nami, kotłowały wśród nas, uganiały za co bardziej wyróżniającymi się
postawą studentami. W rejonie akademików rozproszyliśmy się w niewielkie grupki, rozsypali po obszernym terenie. W znacznym stopniu pozwoliło to uniknąć przymusowych odwiedzin u pana. Ale przede wszystkim rozbiło
naszą siłę. Pyskówki z okien, którymi, muszę tu przyznać
z bólem serca, zdrowo obsypaliśmy pana ludzi, były tylko ujadaniem rozdrażnionych szczeniaków. Ja wpadłem
do dziewczyn…
ó
Konkretnie w pokoju Maryli przeczekałem ostatnie chwile, więc nie wiem, kto najbardziej pyskował. Trudno byłoby mi wskazać palcem. Przez uchyloną firankę obserwowałem, jak pustoszeje plac przed Chatką, jak wolno
wypełniają go szare szeregi. Padał coraz gęstszy śnieg, zacierał ślady tysięcznych stóp, zamieniał nasz świat w białą plamę, zasłaniał dalsze widzenie…
p
Brakowało Belphegora i Waldka. Waldek, jak się
na drugi dzień okazało, cały wieczór i całą noc przekiblował u Alicji. Pojawił się dopiero rano na stołówce, więc
nie żałowaliśmy mu kuksańców za nasz całowieczorny
i nocny niepokój. Belphegora nadal nie było. W godzinę po śniadaniu spotkaliśmy Staszka, który powiedział,
że Belphegora zabrali pana ludzie. Moje przypuszczenia
o jego ucieczce okazały się fałszywe. Z powodu wysokiego

wzrostu go zawinęli. Że zwalisty chłop i sportowiec, nastręczał pana ludziom sporo kłopotu. Co kilka metrów,
gdy dopadali go w ucieczce, kotłasili się między cmentarzem a humanistyką i zwykle on wychodził na wierzch.
Dopiero w skoku przez ciemny cmentarny mur obskoczyli go znaczną siłą, zaciągnęli do suki… Z naszych składek
wykupiliśmy go. Kulowców wykupił ksiądz rektor za pieniądze uczelni. My musieliśmy składać się z naszych niewielkich oszczędności…

…

q

r
To nie jest prawda, że ktoś napluł rektorowi w
twarz. Cieszył się wśród studentów wielkim poszanowaniem i mirem. Może zarządcy Chatki Żaka, panu Ficie,
napluto w twarz? Gdy wjechali czarną wołgą w tłum, rektor wysiadł, dobrze wiedział, że mu nic nie grozi. A zarządca został. Bał się. Miał z nami na niejednym pieńku.
Kto mógłby to zrobić? Rektorowi nikt nie powiedział jednego marnego słowa…
s
...więc nie wiem, jak to w końcu było…
t
Składkę organizowali wszyscy, którzy pisali ulotki, ale przede wszystkim ja z Józkiem. Józek pożyczył trochę pieniędzy od siostry, ja zbierałem na uczelni. Pierwszy
rok dał znaczną sumę, blisko dwa tysiące, na majową wycieczkę uzbierane, my po stówce składaliśmy się…
u
Nie. Żaden naukowiec nie dokładał się. Może tylko jeden? Dokładnie nie wiem… Tak. W stopniu
doktora…
w
Nie zdążyliśmy z pieniędzmi, dlatego Belphegor
wylądował w karnej kompanii. Wrócił po tygodniu, może
trochę później? Pan dokładnie wie, kiedy wrócił.
y
Drugi i trzeci wiec był parodią pierwszego. Bo
śnieg bardzo dokuczliwie zawiewał w oczy, gdy staliśmy
na przystanku trajlusia na placu Litewskim. Gwiazdy, których wypatrywaliśmy, przybrały kształt dużych płatków
śniegu. Ich złociste iskry oślepiały wytrzeszczone oczy…
że na przystanku, to dlatego, żebyście drugi raz nie zamknęli nas w kotle. Dlatego w centrum miasta. Uzbierało się najwyżej sto osób. Ulotek ani plakatów żadnych nie
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było. Tylko informacja ustna. Pana ludzie nie mieli problemu rozpędzić nas. Właściwie po dwóch, trzech zapytaniach, dlaczego tak gromadzimy się, i po niezręcznych
odpowiedziach, że czekamy na trolejbus, niezręcznych, bo
nie przekonały pana ludzi i nadal indagowali o cel stania,
rozeszliśmy się. I na tym koniec. Po wiecu. Jeszcze krótka
wizyta w Żaku, jakieś jedzenie, jakieś gadki-szmatki nie
wiadomo z kim i o czym – i do domu, to znaczy – do akademików. Dopiero ten trzeci wiec, wyznaczony na kolejny dzień, na środę, miał wyjaśnić wszystko i chyba najlepiej był przygotowany. Już za pozwoleniem rektora i władz
miasta. Nic o tym nie mogę powiedzieć autorytatywnie.
Byłem w służbie porządkowej…
z
...no tak. Byłem w służbie porządkowej. Jestem
członkiem rady mieszkańców akademika, w którym
mieszkam. Radzie naszego bloku i Amora powierzono zadanie pilnowania porządku w Żaku podczas wiecu. Mieliśmy czerwone opaski na rękach i po tym poznawano służbę porządkową…
ź
Prawdą jest. Ja i Józek dowiadywaliśmy się, gdzie
siedzi Belphegor. Józek miał legitymację partyjną, ja zetemesowską. Mieliśmy również karty mandatowe na plenum uczelniane ZMS-u. To nam otwierało wszystkie
drzwi niby najlepszy glejt. Nawet u pana udzielono nam
szczegółowej informacji… Nie. To była zagrywka. Mandaty, oczywiście, prawdziwe, tylko spotkanie ze studentami na niby. W inny sposób nie otrzymalibyśmy potrzebnej
informacji. Dokumenty, wymienione wcześniej, trzymaliśmy cały czas w ręce, niemal nie chowali do kieszeni
i tłumaczyli, że wieczorem mamy spotkanie z młodzieżą studencką. Spodziewaliśmy się, że będą pytać o swoich
kolegów zatrzymanych wczoraj, a musimy odpowiedzieć
szczerze i zadowalająco, chcąc uspokoić podniecone umysły. To działało na wszystkich. Pana człowiek nawet na fotelach kazał usiąść i w ciągu kilku minut udzielił szczegółowej informacji. Od niego wiedzieliśmy, że prokurator
zażądał największego wymiaru kary czyli cztery i pół tysiąca. W ratuszu potwierdzili tę informację. Naprawdę
od niego, powinienem się przyznać… Sierżant – wysoki,
szczupły, lekko sepleniący… Więc i to będzie świadczyło
przeciwko mnie? Trudno. Nim zapłaciliśmy kaucję, Belphegora powieźli na Zemborzycką. Z nakazem zwolnienia
takiego to a takiego w kieszeni o siódmej rano następnego dnia już byliśmy pod więzieniem i czekaliśmy na jego
wyjście. Czas przedłużał się bardzo od godziny siódmej do
południa. Cały czas robili nam zdjęcia. Jeden z więźniów
pokazywał coś przez okno, lecz nie rozumieliśmy jego gestów. To te zdjęcia. To, to i tamto zdjęcie. Dziewczyny też
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były z nami. Majka, Teńka, Baśka. Lubiły Belphegora, to
i poszły. Ledwie wróciliśmy do akademików, na niego już
czekała karta mobilizacyjna. Do Hrubieszowa pojechał.
Wypuścili go w kilka dni po odwołaniu rektorskiego zawieszenia w prawach studenta.
ż
Po tym oficjalnym środowym wiecu w Żaku wszystko rozeszło się po kościach. Jeszcze jakieś pojedyncze zamieszania, grymasy, niemające żadnego wpływu na dalszy
ciąg wypadków. Już był spokój. Nie chodziliśmy na zajęcia, ale i nic zdrożnego nie robiliśmy. Graliśmy w karty
w pokojowej paczce. Tych żartów, że Mickiewicz pomylił
się, mówiąc „a imię jego 44” zamiast 43, chyba nie będzie
brał pan poważnie. Przy kartach nieraz dużo się mówi,
byle co i zwykle nie pamięta tego… Najwięcej o dziewczynach… No, wie pan, takie kawalerskie gadki o dziewczynach. W każdą sobotę robimy małe ubawy z dziewczynami. Jestem członkiem rady mieszkańców i mam prawo
przedłużać wizyty koleżanek nawet do godziny dwudziestej trzeciej. A potem cały tydzień wspominaliśmy każdy ubaw. Wie pan, jak to jest wśród młodzieży. Zawsze
bywają te same dziewczyny, chyba że któraś nie może,
wtedy szukamy innej. Dlatego nieraz skład się zmieniał,
sporadycznie…
3
W spisie naszych lektur dominowały narodowe
dzieła, wśród których wspomnienia partyzantów zajmowały poczesne miejsce. Od początku, od kołyski,
z mlekiem matki uczono nas konspiracji. Matka śpiewała o tym małemu dziecięciu, ojciec przypominał syneczkowi w każdą niedzielę podczas powrotu z kościoła, nauczyciel uczniowi na lekcji i harcerskich zbiórkach. Wróg
był bardzo daleko albo w ogóle go nie było, a myśmy się
bawili w podchody. Bańki mydlane, którymi obdarowano nas jak balonikami w dzieciństwie, pryskały przy najmniejszym podmuchu wiatru, a podczas zagłębiania myśli
w książkach ściekały po czole słonym potem. W pożółkłych woluminach usiłowaliśmy dochodzić prawdy opowiadań matki, sensu ojcowskich zaklęć i sprawdzalność
morałów nauczyciela. Lecz tylko deszcz ciągle obmywał
rozległe obszary złudzeń i na ich powierzchni zostawiał
delikatne kopczyki tęczy. Migocące kolory, o jakże początkowo prostej treści, zachodziły bielmem na oczy, nie
pozwalały zauważyć kształtów spowitych w pierwszym
mroku, nawet przy zapalonych lampach. Noc pojawiała
się znacznie wcześniej, niż mogliśmy się jej spodziewać.
Poranne rozjaśnienie dziwnie się przedłużało.
Nas nauczono niewiary, niepokój przekazano z mlekiem. Nieufność wobec każdego, wobec wszystkiego była
dominującym atrybutem naszych charakterów. Linia
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uników stała się kodeksem moralnym, ciągle podbudowywanym filozofią teraźniejszości i wątpliwego pochodzenia pewnikami. Słowa były niewinne, naiwne. A przecież
drewniany karabin tak łatwo zamienić na żelazo.
a
...od dłuższego czasu wybierałem się do rodziny, do
ojca, do matki, sióstr. W tamtą niedzielę, dwudziestego
trzeciego, nadarzyła się wyjątkowa okazja. Mogłem dwukrotnie przejeżdżać przez Kielce. Postanowiłem z niej
skorzystać…
b
...Jakoś tak się złożyło, że nie zajrzałem do rodziny. Dwukrotnie przejeżdżałem przez Kielce i nie zajrzałem. Może nie chciałem jej zasmucać, zostawiać w niepewności? W niepewności o mój los… Teraz już trudno.
Alek i koledzy z komitetu namówili mnie do tego. Alek
był łącznikiem. Źle powiedziałem. Nie był żadnym łącznikiem. Poza pierwszym kontaktem nie pośredniczył w działaniach. Tylko jeden raz. Pochodził skądś spod Wrocławia.
Wrócił w niedzielę rano od rodziny i trafił pod 43. Byliśmy
zdenerwowani, że tak rano wparował do pokoju, zaległ na
łóżku Hoczyka i pieprzył trzy po trzy. W maliny chciał nas
wypuścić, o organizatorów wiecu w Lublinie wywiedzieć
się, czyli kontakt z nami złapać. Trafił nie najgorzej. Przy
kartach czy podczas prywatek okazywał się równym chłopakiem, wesołym, ładnie śpiewał z akompaniamentem gitary. Dobrze mu z oczu patrzyło. Jednak to nie wystarczyło do dania wiary jego lepkim słowom. Obok licznych
osobistych uroków obdarzony jest długim językiem, czego obawialiśmy się najbardziej. Po krótkiej choć burzliwej
naradzie w gronie komitetu postanowiliśmy wysłuchać, co
ma do powiedzenia, pozwolić mu mówić do końca. Hasłem się legitymował i pocztówką przerwaną w połowie
jako znakiem rozpoznawczym. Wszystko grało, więc postanowiliśmy zawierzyć jego słowom, pójść za wskazówkami uzurpatorów ze stolicy i z Wrocławia.
c
W sesji zimowej zdałem dwa egzaminy z sesji letniej,
więc miałem najwięcej czasu. Praktyka wcześniejszego zdawania egzaminów jest dość często stosowana na naszym kierunku. To bardzo bezpieczny chwyt.
W przypadku potknięcia egzaminator nigdy nie postawi dwójki, odsyła na właściwy termin, a wtedy zdaje się
z zamkniętymi…
d
Tylko ze zwykłego przypadku los wskazał na mnie.
Nie chciałem, no ale… Innego wyjścia nie było. Pojechałem do Wrocławia.

f
Poszliśmy do akademika i poprosili portiera o
wskazanie ludzi, którzy zajmowali się akcją pomocy dla
aresztowanych z ich uczelni. Nie pamiętam, który to był
pokój. Spotkaliśmy się po południu, ustalili czas wyjazdu
i rozeszli. Z tym drugim delegatem spotkałem się dopiero właściwie we Wrocławiu. Jechaliśmy oddzielnie. Dwa,
trzy razy wymieniali spojrzenia i to wszystko. Dopiero
we Wrocławiu, w umówionym akademiku podaliśmy sobie dłonie. Andrzej miał na imię. Nie wiem nawet, czy
to było jego właściwe imię? Nazwiskami nie posługiwaliśmy się, nie było takiej potrzeby. Zresztą, już zaczynaliśmy wyobrażać sobie, co to znaczy konspiracja i czemu ma służyć.
g
… „Iglica króluje nad całym miastem”. Do tego
konfrontacja dwóch części pocztówki, które po złożeniu
dawały idealną całość. Wszystko poszło gładko i, przekazani Jolce-blondynce, powędrowaliśmy labiryntem korytarzy do pokoju, którego zdecydowanie większą część
zajmowała maszyna przypominająca wyglądem wehikuł
czasu z końca ubiegłego wieku. Było to własnej konstrukcji urządzenie do prowadzenia podsłuchu komunikatów
milicyjnych i do ich zagłuszania. Cały dzień przesiedzieliśmy w tym pokoju. Pod wieczór, po kolacji, wywieźli
nas za miasto do willi sąsiadującej z cmentarzem i lasem.
Po krótkim objaśnieniu sposobów zapewnienia zebranym bezpieczeństwa, ze wskazaniem drogi ewentualnej
ucieczki, rozpoczęła się narada. Przebiegała bardzo spokojnie. Głównie mówili warszawiacy. Początkowo referowali swoją trudną sytuację, potem przeszli do planów
na przyszłość. Jak u Wysockiego, tylko jeszcze bardziej
szczeniakowato. Podzielili kraj na dwie strefy z dwoma samodzielnymi ośrodkami dowodzenia. Lublin znalazł się
w strefie warszawskiej. Termin powstania został wyznaczony na 19 kwietnia, co mi osobiście nie odpowiadało,
gdyż łączyło się to z rocznicą powstania w getcie. Prosiłem o przedłużenie terminu ze względu na trudną sytuację w Lublinie. Co prawda w okresie pierwszych wieców
lubelscy robotnicy popierali nas biernym strajkiem, nie
pracowali, stali przy maszynach bezczynnie, czekali na
wieści z miasteczka, ale… Prosiłem o dwa tygodnie dodatkowego czasu. Pomysł z pierwszym maja jako dniem
wybuchu też odpadł. Robotniczego święta nie wolno było
psuć, oczekując pomocy od robotników. Ostatecznie przeszedł trzeci maja. To bardzo ważna rocznica, tylko że polska. Za dwa, trzy dni, gdyby nie pana ludzie, może doszłoby do powstania…

...Nie!…

h

n u m e r

5 (89)

i
Nie! Przysięgam! Przejęzyczyłem się. Do powstania
nie mogło dojść nie tylko ze względu na interwencję pana
ludzi. Przecież nie było nic przygotowane. W trzy dni po
przyjeździe z Wrocławia wysłałem dwie łączniczki, Baśkę
i Majkę, do Warszawy po szczegółowe instrukcje. Wróciły po dwóch dniach, nie dotarłszy nawet do tamtejszego komitetu. Coś takiego nie działało już w Warszawie.
Może prawdą jest, że pojechały tylko kupić majtki? Mogło i tak być. Jestem stratny na tym osobiście, ale trudno. Za moje osobiste pieniądze pojechały. Wziąłem stypendium i zamiast wysłać matce, dałem im... Nic nie było
przygotowane…
j
Oczywiście, moja relacja z narady jest prawdziwa.
Dysponuje pan przecież oryginalnym nagraniem i dziwię
się, że chce pan jeszcze raz mnie przesłuchiwać. Nie przygotowywaliśmy powstania… Gdy łączniczki nie przywiozły żadnych dyspozycji, a ich relacja o sytuacji w stolicy
niczego dobrego nie wróżyła, ogarnął nas stan frustracji.
Przekonaliśmy się, że w tym społeczeństwie to nawet powstania nie można przygotować. Przyczailiśmy się, oczekując na wypełnienie drugiego punktu wrocławskich postanowień. W przypadku naszego milczenia – oni winni
w ciągu tygodnia podjąć próbę nawiązania kontaktu. Nie
doszło do tego...
k
Nam droga upłynęła bezpiecznie. Zwinęli tylko
delegatów z Krakowa. Wczesnym świtem na dworcu
w Katowicach. Chociaż widzieliśmy, jak pana ludzie zaczepili dwóch uczestników narady i po pobieżnym wylegitymowaniu wyprowadzili z poczekalni, nie mogliśmy interweniować. Nawet w najbardziej dramatycznych
okolicznościach nie wolno było nikomu interweniować,
przypadkowo nie ujawnić się. Było to podstawową zasadą naszej konspiracji tam ustaloną. Każdy zdany był na
własną inteligencję i osobisty fart. Krakowiacy nie mieli
dobrego fartu. Z inteligencją nie wiem, jak u nich było.
Wydaje się, że matoła nikt by nie przysłał jako delegata.
Szczególnie z Krakowa. W dworcowej sytuacji, szczególnie na jej początku, szczególna inteligencja nie był potrzebna. Przecież większość uczestników zebrania siedziała w poczekalni, a tylko tamtych zwinęli. Podczas
zebrania wyrażali najbardziej radykalne poglądy, obiecali do wojska dotrzeć. W poczekalni zachowywali się
normalnie, jak wszyscy. Drzemali na drewnianych ławkach zagubieni wśród przypadkowych podróżnych.
Pana ludzie bezbłędnie podeszli do nich i wylegitymowali. Musieli mieć cynk bardzo konkretny. A już nadjeżdżał pociąg i za chwilę mogliby pojechać dalej. Zostali.
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Zauważyłem ich jeszcze raz. Pociąg już ruszył i wagony
przesuwały się wzdłuż dworca. Wyprowadzili ich do popielatej suki. Poza nami, zerkającymi zresztą z ukradka,
nikt nie zwrócił uwagi na dwóch młodzieńców idących
w towarzystwie dwóch panów. Wtedy pomyślałem sobie, że tragedia Konrada jest zawsze taka sama, skazana
na niezauważenie, obojętność, i ogarnęły mnie dodatkowe wątpliwości. Znacznie wcześniej je miałem. Całą
drogę w obie strony zastawiałem się, dlaczego członkowie komitetu tak się upierali, żebym to ja pojechał. Zdane egzaminy były tylko wykrętem. Przecież oni te dwa
dni przegrali w karty, ani razu nie zajrzeli do książek, jak
się potem okazało. Czyżby, starając się zachować pozory, posłużyli się mną w tej niebezpiecznej zabawie? Siny
świt i zmęczone twarze tamtych dwóch w towarzystwie
jeszcze dwóch dodatkowo pogłębiły moje wątpliwości.
Poczułem się rozgoryczony, niemal oszukany. Zrozumiałem, że nawet wiecowanie to głupia zabawa w fanty, w której każdy uczestnik zyskuje coś albo przegrywa.
Może ci ze stolicy czy Wrocławia wiedzą, o co walczą,
chociaż na naradzie bardzo mętnie tłumaczyli. Sam gest
solidarności to wątpliwy argument, a płacić mogę tylko
ja. Przysiągłem sobie, że z honorem wyjdę z tej zabagnionej sytuacji i… koniec! ...nie! O drukarni sprowadzanej
przez kulowców nic nie wiem. Ani ich poczynaniach…
Tam, na dworcu zacząłem żałować straconych dni, zmarnowanych nocy. Zapragnąłem książki. Jak na złość, nic
nie wziąłem do czytania, nawet gazety. Współtowarzysze podróży też nic nie mieli do czytania. To chyba wtedy zrozumiałem, że nasza działalność jest naiwna, szczeniacka, wymierzona przeciwko wam, którzy przecież
reprezentujecie interesy społeczeństwa, nie tylko wasze.
Ale nie mogłem się wycofać od razu, tak z głupia frant.
Jeszcze chodziło o zachowanie twarzy, o…
l
Mówię przecież bardzo szczerze i nie chcę się wyłgać pięknymi słowami. Jeszcze mam dość honoru. Tak
czuję…
ł
Pan dostatecznie jasno wytłumaczył mi całą sprawę, jej prowokacyjne okoliczności. Zrozumiałem właściwie, tylko że… Szkoda, że wcześniej nie spotkałem pana,
że pan mnie tutaj nie poprosił…
m
...o maszynie do pisania ulotek nic nie wiem. Były
tylko takie plany. Osobiście nie brałem udziału w rozmowach na ten temat, nawet mnie nie informowano…
Przypadkowo od któregoś z chłopaków dowiedziałem
się, że mieli kupić całkiem nową maszynę, żeby nie była

9 6

•

l u b l i n

k u l t u r a

i

s p o ł e c z e ń s t w o

rejestrowana i przywieźć specjalnym samochodem ze stolicy. Prawdopodobnie samochód nie dojechał…
n
Świetnie zdaję sobie sprawę, co mnie czeka, ale nic
panu więcej nie pomogę. Oczywiście, chciałbym skończyć
studia! Matka do Częstochowy na piechotę szła na intencję mojej nauki, ojciec przez tydzień wódki nie pił. Lecz

Stanisław Rogala – prozaik, poeta, dramaturg, badacz
literatury współczesnej, wydawca. Doktor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki. Studiował polonistykę na UMCsie (1966–71). Brał aktywny udział w „marcu
1966”. Należał do grupy poetyckiej Samsara.
Jest autorem powieści (m.in. Modlitwa o grzech, Zreczaki, Nocne czuwanie, Piotrowe Pole, Chłopak zwany Kawką, Kakus – świętokrzyski zbój, Rodzinna ballada, Strzelcy i Sokoły), wielu zbiorów opowiadań (m.in.
Ucieczki, Gdzie jest Siwobrody?, Ktoś taki, jak ty, W Krainie Świętego Jelenia, Marcowy śnieg, Nocny krzyk), opracowań monograficznych pisarzy (jak: Kazimierza Kowalskiego, Kornela Filipowicza, Tadeusza Konwickiego,
Longina J. Okonia, Jerzego Korey-Krzeczowskiego, Zbigniewa Wł. Fronczka), innych opracowań (np. Współczesne środowisko literackie Kielecczyzny, Literatura ziemi ostrowieckiej, Pisarze mojej ziemi, Chmielnik – miasto
i gmina, przewodniki turystyczne) oraz blisko 150 artykułów naukowych.
W zakresie poezji opublikował: Kolory duszy 1995,
Obłaskawianie nieba 1999, Wołania za matką 2000, Poemes (w języku francuskim, tłumaczenie Teresa Thevenaz) 2002, Wielki wyścig 2003, Kręgi na wodzie 2005,
Pokłon ziemi mojej 2010, Kwintet szczawnicki. Poemat 2010, Idę ku ciszy 2014, Wschodni wiatr 2016, Łysica 2017, oraz wybory wierszy: W zawikłanym krajobrazie świata (wspólnie z B. Garbosiem i S. Nyczajem)
1997, Poezje wybrane 2008, Tylko miłość 2008, jego wiersze publikowane były w ponad trzydziestu antologiach
i wielu czasopismach (min. w Akancie, Lublinie, Egerii,
Twórczości).
O jego twórczości ukazało się szereg opracowań zwartych (m.in. Otarłem się o życie, otarłem się o słowa,
Szkolne adaptacje literackie, Stanisław Rogala – sylwetka,
także Gdy bezsilna jest proza – o poezji Stanisława Rogali, Świat opowiadań Stanisława Rogali oraz Całe życie
cwał).
Łącznie jego dorobek przekracza 70 publikacji zwartych. Duża część jego utworów była wznawiana (głównie
prozy) i nagradzana w ogólnopolski konkursach literackich (w Warszawie, Lublinie, Tarnobrzegu)

potem tak zaczął odrabiać, że musiałem stypendium posyłać matce, aby mogła związać koniec z końcem…
o
Trudno. Jest mi wszystko jedno. Skoro musimy zaczynać od początku… Cholera! Przepraszam.

Stanisław Rogala
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„Marcowy śnieg”
czyli szkic do portretu
konspiratora
Marcowy śnieg1 to tytułowe opowiadanie niewielkiego zbiorku prozy Stanisława Rogali. Odnosi się do
studenckich wystąpień w pamiętnym Marcu 1968 roku.
Napisane zostało dwadzieścia pięć lat po historycznych
wypadkach, książeczka ukazała się w roku 1997, na trzydziestolecie pracy twórczej Autora. W opowiadaniu – na
tym etapie rozważań uznam je za biograficzne – przywołany został także piszący te słowa, wprawdzie nie z imienia
i nazwiska, lecz pod studenckim przezwiskiem Belphegor.
Przywołani zostali również inni koledzy i przyjaciele Autora, bywa, że pod autentycznymi imionami. Sprawy Marca ’68 nie przycichły, emocje nie wygasły, wprost przeciwnie, wiosną 2018 roku dyskusja o wydarzeniach sprzed
półwiecza przetoczyła się jak kraj długi i szeroki, przyszło mi kolejny raz zagłębić się w dzieło Stanisława Rogali.
Kim jest narrator? To dwudziestoletni student polonistyki uniwersytetu w Lublinie, wychowany w biednej ale
patriotycznej rodzinie. Los zrządził, że znalazł się w szeregach młodych ludzi niekryjących słów krytyki, a i żalu,
do rządzącej ekipy.
Kompozycja utworu – na pierwszy rzut oka – jest prosta i przejrzysta. Trzy monologi młodego bohatera poprzedzane liryczno-filozoficznymi prologami. W jednym
z nich narrator podejmuje próbę charakterystyki swego
pokolenia:
W spisie naszych lektur dominowały narodowe dzieła,
wśród których wspomnienia partyzantów zajmowały poczesne miejsce. Od początku, od kołyski, z mlekiem matki uczono nas konspiracji. Matka śpiewała o tym małemu
dziecięciu, ojciec przypominał syneczkowi w każdą niedzielę podczas powrotu z kościoła, nauczyciel uczniowi
na lekcji i harcerskich zbiórkach. Wróg był bardzo daleko
albo w ogóle go nie było, a myśmy się bawili w podchody2.
Narrator ma się więc za urodzonego konspiratora,
konspirację ma we krwi, podkreśla nie bez dumy, że wyssał ją z mlekiem matki… Konspiracja – jak odnotowano
1

S. Rogala, Marcowy śnieg. Opowiadania, Kielce 1997, ss. 141.

2

Ibid., s. 93.
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Zbigniew
Włodzimierz
Fronczek

w Słowniku Języka Polskiego PWN, a co przytaczamy
dla jasności wywodu – to tajna działalność skierowana
przeciwko istniejącej władzy. Kim jest dla sprawujących
władzę?
To istotne, a i ciekawe, jak nazywają nas przeciwnicy,
jak charakteryzują, jednym słowem: postrzegają. Powstańcy, uczestnicy niepodległościowego zrywu 1863, dla zaborców byli miatieżnikami, buntownikami. O partyzantach ostatniej wojny Niemcy powiadali krótko: banditen
(bandyci). W Marcu, o którym rozmawiamy, sprawująca
rządy partia robotnicza swych młodych przeciwników nazwała wichrzycielami, zaś grupkę wywodzącą się z rodzin
ustosunkowanych i zamożnych przezywała bananowcami.
Banan, dziś dostępny w każdym sklepie jak rzodkiewka,
w tamtych czasach był rarytasem, trafiał na stoły najzamożniejszych, niewymyślne przezwisko miało więc deprecjonować określone środowiska ludzi uprzywilejowanych
w oczach niezamożnych grup społecznych.
Narrator trafia w ręce milicji, jest przesłuchiwany w komendzie wojewódzkiej, gdzie został dowieziony po zatrzymaniu przez funkcjonariuszy w cywilu. Do przesłuchującego zwraca się per „panie kapitanie”, co pozwala się
domyślać, że jest to oficer MO w mundurze nie zaś funkcjonariusz SB w cywilu. Któż i jak rozpoznał w nim konspiratora, kto zadenuncjował? wreszcie jakie grzechy ciążą
na zatrzymanym? Zaczynam od ostatniego pytania. Wraz
z przyjaciółmi – do czego narrator się przyznaje – napisali kilkanaście ulotek wzywających do poparcia studentów
Warszawy i wystąpień ulicznych. Student – taka jest jego
linia obrony – stara się pomniejszać swą rolę w studenckich – powiedzmy to tak – zajściach. A dni nadeszły dramatyczne i burzliwe. W Warszawie – po zdjęciu z afisza
przedstawienia Dziadów – zawrzało, w pewnych kręgach
odważnie poczęto mówić o potrzebie sprzeciwu wobec powszechnego zniewolenia, walce z cenzurą, poskromieniu
komunistycznej pychy. Niezadowolenie z zatęchłej atmosfery tamtej doby, z siermiężności bytowania, zamknięcia
środowisk kultury, niemożności wyjazdów za granicę doskwierało tak starym, jak i młodym, zarówno tym z Warszawy, jak i z Lublina, Końskowoli i Pcimia. Wieści o wydarzeniach dziejących się na Uniwersytecie Warszawskim
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docierały jedynie z Radia Wolna Europa, krajowe dzienniki – te warszawskie: „Trybuna Ludu”, „Sztandar Młodych” czy lubelskie „Sztandar Ludu”, „Kurier” – milczały.
To z piątku na sobotę, z 8 na 9 marca, narrator dłużej niż
zwykle przyciskał ucho do akademickiego „kołchoźnika”.
Kołchoźnik – gdyby ktoś nie wiedział – to powszechny
w tamtym czasie, acz prymitywny radioodbiornik umieszczany w zakładach pracy, stołówkach, koszarach, domach
akademickich. W sobotę wieczorem, bez wątpienia pod
wpływem wysłuchanych informacji, grupka studentów
polonistyki, mieszkańców akademika, pochwyciła za pióra – ale przedtem: jak na konspiratorów przystało, naciągnęli rękawiczki, aby na papierze nie zostawić śladów linii papilarnych – i na kartkach wyrwanych ze szkolnych
zeszytów skreślono parę słów do akademickiej braci Lublina. Były to odezwy, ulotki, informacje o represjonowaniu studentów Warszawy i konieczności okazania choćby
duchowego wsparcia. Wyznaczono dzień, godzinę i miejsce zgromadzenia. „Nielegalnego zgromadzenia” – należy
mocno podkreślić. W wyznaczonym miejscu i czasie stawiło się dwa tysiące demonstrantów. Narrator stanął, ramię w ramię ze swymi przyjaciółmi-konspiratorami, na
czele zgromadzonych i rzesza studentów – ku zdziwieniu
obserwujących zgromadzenie profesorów uczelni, w tym
rektora – ruszyła pod gmach sprawującej władzę partii.
Najenergiczniejsi, najwidoczniejsi w studenckiej manifestacji zostali pochwyceni przez milicję w cywilu i skazani
na wysokie grzywny. Nie było to dla narratora żadną przestrogą, aktywnie i odważnie wezwał do zbiórki pieniężnej
na rzecz skazanych, zebrał potrzebną sumę, uiścił karę za
osadzonego w więzieniu przyjaciela i po kilku dniach witał go w momencie opuszczania zakładu karnego. Gdy ten
znalazł się w karnej kompanii, nie zaprzestał działalności, pojechał na zjazd konspiratorów całej Polski we Wrocławiu. Zjazd – o czym się dowiedział niebawem – był
prowokacją zorganizowaną przez Służbę Bezpieczeństwa.
Nim zdobył tę wiedzę, przekonał dwie dobre koleżanki,
aby jako emisariuszki udały się do stolicy i nawiązały kontakt z konspiratorami warszawskich uczelni.
Czy to bardzo duże i groźne występki?
W roku 1863 za podobne wyczyny powędrowałby na
szubienicę. W najlepszym wypadku na długoletnią syberyjską katorgę.
Dlaczego przywołuję rok 1863? Z prostego powodu.
Na miejsce manifestacji w dniu 11 marca obrano akademicką Chatkę Żaka. W tejże Chatce swe pomieszczenia
miały kluby, teatry i organizacje studenckie, mieściło się
w niej wiele zakładów użyteczności publicznej i olbrzymia
stołówka. Naprzeciw Chatki Żaka, po drugiej stronie obszernego placu, o czym narrator nie wiedział, a może nie
pamiętał, znajdował się Krzyż Powstańczy wzniesiony na
miejscu straceń powstańców styczniowych. W roku 1863

na szubienicy ustawionej przez Rosjan zawisnął Leon
Frankowski, rówieśnik narratora, organizator powstańczej partii. Kilku jego towarzyszom broni założono również pętle na szyje tylko dlatego, że wsparli działalność
Frankowskiego.
Studencka manifestacja ruszyła spod Chatki Żaka, choć
równie dobrze można nawet rzec: że ruszyła spod Krzyża Powstańców, spod którego po dwóch, trzech minutach
marszu ulicą Marcelego Nowotki (sowieckiego agenta)
doszła do skrzyżowania z ulicą generała Sowińskiego (bohatera Powstania Listopadowego). Ulicy Nowotki nie ma
już na mapach Lublina, arterii biegnącej od placu Teatralnego, obok niemieckiego więzienia zwanego „Pod zegarem” i akademickiego kościoła pw. Świętego Krzyża do
wspomnianej Chatki, patronuje dziś ks. Idzi Radziszewski, pierwszy rektor KUL. Manifestacja została zatrzymana siłami robotniczo-milicyjnymi pod kościołem akademickim. Za kościołem, już na terenie Ogrodu Saskiego,
jest kolejne miejsce straceń. I tam stała szubienica. Zawiśli na niej – jak podaje sam Adam Mickiewicz – emisariusze roku 18333.
Opowiadanie Stanisława Rogali oszczędne jest w formie i treści, konstrukcja takiej prozy wyklucza dywagacje
narratora, na dywagacje pozwala sobie autor niniejszego
szkicu, wielokrotnie wszak przemierzał trasę manifestantów 68 roku, odbył też dziesiątki rozmów z uczestnikami
jak i obserwatorami zajść. Szkic do portretu konspiratora traktuje więc jako możliwość zaprezentowania refleksji
i obserwacji poczynionych w minionym półwieczu.
Władza, żadna władza nie toleruje tych, którzy podnoszą na nią rękę. Przedstawiciele władzy ludowej otwarcie mówili o odrąbywaniu rąk podnoszonych na partię.
W roku 1956, po tak zwanych wypadkach poznańskich,
premier Cyrankiewicz grzmiał w radiowym wystąpieniu:
Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu
tę rękę władza ludowa odrąbie, w interesie klasy robotniczej,
w interesie chłopstwa pracującego i inteligencji, w interesie walki o podwyższenie stopy życiowej ludności, w interesie dalszej demokratyzacji naszego życia, w interesie naszej Ojczyzny4.
W roku 1956 narrator miał lat osiem, słów premiera
pamiętać nie mógł, może nawet o nich nie wiedział, ale
groźną frazę pamiętali jego rodzice, premier od pamiętnych słów się nie odciął, bez wątpienia znał je przesłuchujący studenta oficer.
3

A. Mickiewicz, „Pielgrzym Polski”, 12 czerwca 1833.

4

https://wikiquote.org/wiki/Józef Cyrankiewicz.
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Słowa premiera jeszcze dzisiaj budzą grozę, ale – dobry Boże – władza, jak się rzekło, nie toleruje przeciwników. Na Lubelszczyźnie opór społeczny przeciwko wniesionej na sowieckich bagnetach władzy komunistycznej
trwał najdłużej. Jeszcze w latach pięćdziesiątych w lasach
lubelskich walczyły liczne oddziały podziemia antykomunistycznego. Ostatni żołnierz Polski Niepodległej Józef
Franczak pseud. „Lalek” został zastrzelony w październiku 1963 roku! Rodzinie oddano zwłoki poległego, ale pozbawione głowy! O zgrozo! Poległemu żołnierzowi odrąbano głowę! Oczywiście, wiedza o żołnierzach, zwanych
dzisiaj potocznie „wyklętymi”, dotarła do polskiego społeczeństwa w ostatniej dekadzie XX stulecia, nie wiedział
o nich przesłuchiwany bohater Marcowego śniegu, ale niewykluczone jest, że przesłuchujący go oficer brał udział
w obławach na „wyklętych”.
Wracając ze zjazdu konspiratorów, pociągiem relacji
Wrocław –Lublin, jest świadkiem aresztowania kolegów
z krakowskich uczelni. Wtedy orientuje się, że niebawem
przyjdzie na niego kolej. Nie myli się. Za kilka dni stanie
twarzą w twarz z kapitanem.
Napisałem, że to opowiadanie biograficzne. Wertuję je
kolejny raz i chciałbym skorygować swój sąd. Właściwie
jest to wspomnienie przesłuchania, monolog, a jeszcze lepiej monodram. Nie słyszymy kwestii kapitana, jednakże znamy je doskonale, konstrukcja monologu jest odpowiedzią na pytania niewidocznego oficera. Zwraca uwagę
oryginalna kompozycja monodramu, przynosi trzy części
zeznań, każda poprzedzona jest patriotyczno-romantycznym prologiem, to z jednego z tych prologów przytoczyłem konstatację o konspiratorze. Oszczędne, wypowiadane z dużą ostrożnością zdania zeznań oznaczone są
kolejnymi literami alfabetu. Pierwsza część zawiera zeznania oznaczone od „a” do „o”, druga – najobszerniejsza
– od „a” do „ż”, trzecia znowu od „a” do „o”. Ten zaskakujący czy też oryginalny zapis, to precyzyjny stenogram
przesłuchania, jakby już po ocenzurowaniu przez oficera. Jednoznacznie wynika z niego, że kapitan był zwolennikiem tradycyjnej metody pozyskiwania informacji. Po
dwóch, trzech, czy czterech godzinach zadawania pytań
padało zdanie: „no, to zaczynamy od początku!”. I te same
kwestie padały po raz drugi: imię, nazwisko, rok urodzenia, imiona rodziców! A niejednokrotnie bywało, że niezmienione pytania – po raz trzeci – zadawał już inny oficer, zmiennik.
Przesłuchanie to dość nośny i zwykle dramatyczny motyw wielokrotnie wykorzystywany w literaturze i filmie.
Wspomnę choćby głośny – najbardziej antykomunistyczny w historii PRL – film Ryszarda Bugajskiego Przesłuchanie. Oficjalna premiera odbyła się w roku 1989, siedem
lat po zakończeniu zdjęć i po tyluż latach kolportowania w drugim obiegu. Kto zainteresowany polityką, może
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obejrzeć przesłuchanie w telewizji, rzec można: na żywo.
Piszę te słowa w czasie „festiwalu” przesłuchiwania świadków w głośnej sprawie „Amber Gold”. Na dziesięć zadanych świadkom pytań, pada dziewięć jednakowych odpowiedzi: „nie pamiętam”. Z uśmiechem konstatuję, że
na taki komfort zeznań nie mogli pozwolić sobie bohaterzy Marcowego śniegu. Po drugiej kwestii „nie pamiętam”
przesłuchujący uniósłby w zdziwieniu brwi i odpowiedziałby (może nawet i z uśmiechem) – to ja ci, bydlaku,
przypomnę!
W marcu 68 roku przesłuchiwania – kreślę te słowa
w oparciu o doświadczenia własne i kolegów – prowadzone były na różne sposoby, ot choćby na „złego i dobrego milicjanta”. Ten zły, o rysach troglodyty, w trakcie
przesłuchania rwie się do bicia, podsuwa przesłuchiwanemu pod nos zaciśniętą pięść, ale nadchodzi moment,
że ta pięść z całą mocą trafia w twarz delikwenta. Ten zalewa się krwią, a troglodyta mruczy: „wrócę za pięć minut, jak się nie wykrwawisz, to dokończymy rozmowę”.
Ten drugi, łagodny, kiedy zostanie sam na sam z przesłuchiwanym, mówi z ojcowską troską i ściszonym, dobrotliwym głosem: „nie daj sobą poniewierać, powiedz mu te
dwa nazwiska, których się domaga, wypuszczą cię i jeszcze dzisiaj wieczorem będziesz mógł dziewczynę zaprosić
na piwo”. I podsuwa chustkę do zatamowania krwotoku.
„Od kołyski uczono nas konspiracji” – powiada narrator. Muszę westchnąć, że nauka konspiracji jest niezwykle
trudna, nawet ci, którzy są święcie przekonani, że tę naukę wyssali z mlekiem matki – popełniają błędy, ba, niewybaczalne błędy. Synalkowie karmieni hasłami o honorze i ojczyźnie, wychowani na romantycznych lekturach,
pięknych ale bałamutnych pamiętnikach – w tej frazie korzystam ze słownictwa Stanisława Rogali – często pozostają naiwni jak dzieci. Nie potrafią ocenić zagrożenia,
owszem, naciągną rękawiczki, by nie zostawić odcisków
palców na produkowanych ulotkach, ale nie orientują się
w bezwzględności i przebiegłości pracowników aparatu
bezpieczeństwa. Andrzej Strug, pisarz – ale także więzień
caratu, zesłaniec, żołnierz i polityk – w swej znakomitej
powieści Dzieje jednego pocisku5 kreśli smutne sceny ogrywania bojowców PPS-u przez działających bez skrupułów
szpiegów i agentów carskiej ochrany. Niewesołe refleksje
towarzyszą lekturze Marcowego śniegu, bohater o wytrawnym i wyrachowanym agencie SB, draniu spod ciemnej
gwiazdy, niemającym skrupułów w sprzedaniu najżyczliwszych i bezbronnych kolegów, niejakim Alku M., powiada z irytującą szczerością: „dobrze mu z oczu patrzyło”5. Nie tylko mnie dokucza i drażni naiwność młodych
spiskowców. Na dowód przytoczę rozmowę z uczestnikami studenckich wydarzeń przeprowadzoną przez red.
5

A. Strug, Dzieje jednego pocisku, Warszawa 1957, ss. 274.
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Marię Dobosiewicz, w czasie studiów represjonowaną za
udział w marcowych wydarzeniach, opublikowaną w lubelskim „Dzienniku” pod jakże wymownym tytułem Konspiracja, że pożal się Boże6.
Dość dygresji, kolej na jeszcze jedną pochwałę omawianej prozy. Opowiadanie Stanisława Rogali wspomnieniowo-historyczne, realistyczne, trzeźwe jak wizja świętego Jana od Krzyża, posiada drugie dno, lub jak kto woli
– kontekst metafizyczno-romantyczny. Przesłuchujący reprezentuje siły reżymu, ale kapitan to nie jest demon zła,
to człowiek inteligentny (inteligencja – ma się rozumieć –
nie wyklucza bezwzględności, cynizmu i brutalności), ciekawy świata, drugiego człowieka, żądny wiedzy o psychice
konspiratora. Pozwala zeznającemu na umniejszanie swej
roli w wydarzeniach, nawet – co zdumiewające – podsuwa
mu ten trop. Ten skwapliwie wykorzystuje tę – jak mniema – szansę, mówi o dziesięciu napisanych ulotkach. Mój
Boże, jakaż to różnica, czy wyprodukowało się pięć ulotek,
pięćdziesiąt czy pięćset. Wszystkie te działania obejmuje
jeden paragraf: próba obalenia ustroju siłą! Na komunistycznej wadze Temidy jedna antyrządowa ulotka osiąga
ciężar dziesięciu tysięcy odezw!
Przed milicją czuło się respekt. Mało kto odważył się
milicjantowi burknąć czy opryskliwie odpowiedzieć. Stróże prawa, jak się o nich powiadało, byli przekonani, że
wolno im więcej niż innym. Wielu z nich tę sytuację wykorzystywało. Czuli się bezkarni.
Od roku 1980 pojawiać się zaczęły, wydawane w tzw.
„drugim obiegu”, informatory dla zatrzymanych i poddawanych śledztwu przez organa bezpieczeństwa. Przypuszczam, że te szczuplutkie, ale pełne ważnych treści, instrukcje wielu pomogły w trudnych chwilach śledztwa.
Nie dać się zastraszyć, złamać, zeszmacić!
Nie powiedzieć tego, co chciałby usłyszeć przesłuchujący. Nie podpisać podsuwanego dokumentu. W zniewolonym kraju, w komunistycznym więzieniu, pozostać wolnym człowiekiem. Czy byli tacy, którzy potrafili
przeciwstawić się wyrachowanemu aparatowi UB czy SB?
Nie brakowało takich. Wielu, nawet nieludzko torturowanych, odmawiało informacji na temat swego kolegi,
szefa, dowódcy. Nie podaję nazwisk, przywołam jedynie
bohaterkę wspomnianego filmu, Przesłuchanie. Prosta,
naiwniutka aktoreczka objazdowego teatrzyku odnajduje w sobie przeogromne pokłady wewnętrznej siły, dumy,
hartu i choć bestialsko katowana, nikogo nie obciąży swymi zeznaniami.
Marcowy śnieg, opowiadanie historyczne, powstało w nowej rzeczywistości, komunizm został odrzucony,

pokonany, triumf przypadł w udziale pokoleniom urodzonym po wojnie, zwycięzcy – pyszni i dumni ze swego sukcesu – przejęli władzę. Opowiadanie Stanisława
Rogali – tak odbieram to dzisiaj – jest smutną cenzurką
wystawioną swemu pokoleniu, ba, jest literackim oskarżeniem o niewykorzystanie szansy „wybicia się na niepodległość”. Konspiratorom, druhom narratora, zabrakło
nie tylko wiary we własne siły ale i społecznego poparcia. „Przypominało to sytuację Wysockiego” – powiada
w trakcie zeznania i na pytanie śledczego o przywołaną
postać odpowiada sarkastycznie: „Tego od powstania listopadowego, więc nie mogę znać jego adresu”. Kwestia
ta niekoniecznie musiała paść w trakcie przesłuchania,
ale – jestem tego pewien – skojarzenia z Wysockim, myśli o działaniach i sytuacji inicjatora powstania listopadowego długie lata po „wypadkach Marcowych” nie dawały Autorowi spokoju i spędzały sen z powiek. Podobnie,
jak wrocławskie spotkanie, kiedy znalazł się wśród licznego i energicznego grona radykalnych kontestatorów ludowej władzy. Nie podzielał poglądów przedstawicieli Warszawy i Krakowa, miał swą wizję walki o ludzką godność
i niezawisłość kraju. W trakcie powrotu z zebrania konspiratorów zrozumiał, że on i jego koledzy zostali zdradzeni.
Ma żal do siebie, do losu, ba, do Boga, że okazał się naiwny. Czuje swą bezsilność, bezradność, dopada go frustracja, wszechogarniająca samotność. Stan ducha, w jakim
się znajduje, nasuwa skojarzenia z innym romantycznym
bohaterem: Konradem.
Wtedy to pomyślałem sobie, że tragedia Konrada jest
zawsze taka sama, skazana na niezauważenie, obojętność,
i ogarnęły mnie dodatkowe wątpliwości. Znacznie wcześniej je miałem. Całą drogę w obie strony zastanawiałem
się, dlaczego członkowie komitetu tak się upierali, żebym
to ja pojechał7.
Konrad odnajduje sens swego życia w działalności na
rzecz narodu. Nim odnajdzie sens, wygłosi monolog –
znamienny i znany monolog sporu z Bogiem.
Teraz duszą jam w moję ojczyznę wcielony? Ciałem połknąłem jej duszę, Ja i ojczyzna to jedno, Nazywam się Milijon – bo za milijony Kocham i cierpię katusze8.
Bohater-narrator porzuci wszystkie bieżące sprawy, poświęci rodzinę (ubogą matkę), dobro ojczyzny postawi na
planie pierwszym. Za klęskę, za plany obrócone wniwecz,
wini swych przyjaciół i kolegów oddających się błahym
rozrywkom w czasie, gdy on rzuca na szalę swe studia,
sprawy rodziny, swą przyszłość.
Kapitan prowadzi przesłuchanie, ale także swoją grę. To
niemal salonowa rozmowa, więc narrator chce być równie
7

M. Dobosiewicz, Konspiracja, że pożal się Boże, „Dziennik” 2013, nr
42.
6

S. Rogala, Marcowy śnieg. Opowiadania, Kielce 1997, s. 98.

A. Mickiewicz, Dzieła, t. III. Utwory dramatyczne, Warszawa 1949,
s. 57.
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grzeczny w stosunku do swego rozmówcy, często przeprasza za nieprecyzyjne lub emocjonalnie wypowiedziane słowo czy zdanie. Skąd ta grzeczność? Inteligentny oficer jest bystrym obserwatorem życia i polityki, zdążył się
już zorientować, że władza często leży na ulicy i zdobywa ją ten, kto okaże się bardziej bezwzględny, przebiegły,
dojrzalszy politycznie. Być może w przesłuchiwanym widzi jednego z ludzi nowej ekipy władzy. Nie stara się go
pognębić, pogrążyć, niewątpliwie orientuje się, że wyrok
na młodego konspiratora zapadł poza murami komendy.
Marzec zapisał się w polskiej historii jako czas nienawiści, podsycania animozji, dzielenia społeczeństwa. Władysław Gomułka, pierwszy sekretarz PZPR, potępił – jak to
wówczas powiadali towarzysze – wichrzycieli, grzmiał na
pisarzy i studentów, strofował inteligencję, piętnował „bananową” młodzież. „Pisarze do piór, studenci do nauki” –
to jedno z haseł tamtej epoki ukute przez komunistyczną
propagandę. Lubelscy studenci dopisali trzeci człon hasła: „pasta do butów”.
Piękne i ważne opowiadanie, cenny dokument literacki
trudnego okresu najnowszej historii, odważne i poetyckie,
pełne emocji acz precyzyjne. Odwaga Stanisława Rogali w podejmowaniu tematów trudnych budzi podziw, poetyckość frazy – uznanie, głębia refleksji tworzy niezapomniany klimat prozy, precyzja słowa i kontrolowany układ
emocji znamionują mistrzostwo pióra.
Dokument ten został wznowiony w roku 2018 przez
Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”9.
Zbigniew Włodzimierz Fronczek
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Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Autor trzydziestu książek (zbiory wierszy, opowiadań,
powieści, szkiców literackich, gawęd, reportaży) z których
siedem przełożono na języki obce.
Twórca i organizator Międzynarodowej Sesji Historycznej „Nasi Sąsiedzi: Ukraina i Białoruś” organizowanej od
roku 2000 przez Lubelski Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Na zaproszenia organizatorów sesji Lublin
i Lubelszczyznę odwiedziło ok. 250 pisarzy z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Rumunii, Bułgarii, Litwy, Słowacji, Czech,
Niemiec, Szwecji. W stanie wojennym aktywny współpracownik, redaktor i publicysta wielu pism podziemnych.
W Słowniku pseudonimów pisarzy i dziennikarzy „Kto
był kim w drugim obiegu” odnotowano trzydzieści pseudonimów pod którymi publikował w prasie podziemnej.
Laureat szeregu nagród literackich.
Za popularyzowanie kultury polskiej na Wschodzie
wyróżniony medalem „Mickiewicz – Puszkin” przez Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód. (rok 2011),
a przez Fundację Willa Polonia (w roku 2013) nagrodą
„Ex oriente Lux” (Światłość ze wschodu). W roku 2016
w Udmurcji (2016) otrzymał medal „Budon” zwanym
„Małym Noblem Literackim”, a na Ukrainie międzynarodową nagrodę literacką im. Hryhorija Skoworody. Uhonorowany medalem „Gloria Artis” i „Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
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Krzysztof
Stankiewicz

Droga do Fatimy

Dzieci fatimskie. Od lewej: Łucja, Franciszek i Hiacynta

To miała być niezwykła podróż. I taką była, choć
z zupełnie innych powodów, niż to zakładałem. Przede
wszystkim miała to być dla mnie podróż sentymentalna,
a właściwie jubileuszowa. Bo do tej pory byłem w 79 krajach świata. Bardzo chciałem zaliczyć ten osiemdziesiąty.
A ponieważ takim najbliższy krajem, w którym jeszcze nie
byłem, była Portugalia, postanowiłem wybrać się właśnie
do niej. bo to najbliżej, a więc może i najtaniej, ale przy
tym Portugalia to przecież piękny i ciekawy kraj.
I tak się stało. Wybrałem się więc przede wszystkim
do Lizbony, to oczywiste. Najpierw jednak dotarłem do
Faro, gdzie znajduje się największe w tej części kraju lotnisko. Z lotniska dotarłem do położonej nad oceanem, wypoczynkowej miejscowości Monte Gordo. Tam spotkała
mnie niespodzianka. W hotelowej recepcji ktoś nagle zawołał do mnie: – Dzień dobry panie Krzysztofie! Odwróciłem się i zobaczyłem moją dobrą znajomą, koleżankę
z wielu wspólnych podroży po świecie, Marzenę Kądzielę, też dziennikarkę pewnej kieleckiej gazety. Przyjechała
do Portugalii głównie po to, żeby posłuchać fado, takich
charakterystycznych portugalskich pieśni.
Po krótkim pobycie w iście wczasowym Monte Gordo, pojechałem do… Hiszpanii, bo to stąd tyle, co rzut
beretem.
Hiszpanię, kraj zamieszkały przez 40 mln ludzi, odwiedza ok. 70 mln turystów rocznie. Dają oni temu krajowi
dochód rzędu 55 mld dolarów rocznie. Pod tym względem
Hiszpania zajmuje trzecie miejsce w świecie. Wśród odwiedzających ten kraj jest oczywiście także wielu, bardzo

wielu Polaków. Bo też ma on wręcz nieocenione walory
turystyczne, fascynującą historię, niezwykle piękne zabytki, wybitną kulturę, dobra kuchnię, i znakomity klimat,
nie wspominając już o walorach krajobrazowych, pięknych plażach i ciepłym morzu.
Nie sposób jednak poznać cały ten kraj w krótkim wakacyjnym czasie. Można jednak spróbować poznać jedną
z 17 wspólnot autonomicznych, jak np. położoną na samym południu Andaluzję wraz z Sewillą, wielkim zespołem miejskim zamieszkałym przez ponad milion mieszkańców, stolicą Andaluzji. Podobnie jak cała Hiszpania,
ma ona niezwykle intersującą historię. Osada, pod inną
nazwą, najprawdopodobniej została założona przez Iberów w II w. p.n.e. Następnie została ona zajęta przez Fenicję i Kartaginę. W 45 p.n.e. została zdobyta przez Cezara, a od 461 roku przeszła we władanie Wizygotów. W 712
opanowana została przez Maurów, by pozostawać w cieniu
pobliskiej Kordoby. W 1248 do Andaluzji powrócili chrześcijanie. W latach 1493–1494, po odkryciu Nowego Świata, Sewilla stała się punktem przeładunkowym w handlu
z zamorskimi koloniami. W ówczesnym czasie była trzecim pod względem wielkości miastem zachodniego świata, z ok. 150 tysiącami mieszkańców. I bez wątpienia była
najbogatszym miastem współczesnego świata. To do niej
rzeką Gwadalkiwir zwożono wszystkie skarby, a zwłaszcza złoto z nowo odkrytych ziem. Dopiero po epidemii
dżumy w roku 1649 nastąpiło powolne słabnięcie potęgi gospodarczej Sewilli, a w 1717 ze względu na zamulenie koryta Gwadalkiwiru musiała ona odstąpić Kadyksowi
monopol w handlu z Ameryką. Ponowny rozwój miasta
nastąpił dopiero w XX wieku, wraz z Wystawą Światową
w 1992 roku, w 500. rocznicę wyruszenia Kolumba w podróż w celu poszukiwania nowej morskiej drogi do Indii.
Przez te wszystkie lata w mieście powstało i nazbierało się tak wiele bezcennych zabytków, że prawdę mówiąc
nawet przez wiele dni nie starczy czasu, aby je wszystkie
zobaczyć. Dlatego warto dokonać wyboru i zobaczyć to,
co wydaje się w tym mieście najcenniejsze, najciekawsze,
najpiękniejsze. Tak przynajmniej zrobiłem ja. Postarałem
się zobaczyć w Sewilli to, co najciekawsze
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W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie trzeba pamiętać, że w Sewilli jest gorąco. Ma ona klimat śródziemnomorski z gorącymi latami, a najcieplejszym miesiącem
jest lipiec, ze średnią maksymalną temperaturą 35,3 st. C,
choć temperatura wielokrotnie przekracza 40 stopni. Chodzenie po mieście nie jest więc łatwe. Na początek można
więc popływać statkiem po rzece Gwadalkiwir, skąd widać
panoramę miasta. A co w nim samym? Przede wszystkim
Alkazar – dawny pałac królewski, którego początki sięgają XI w. To w nim podejmowano decyzje o wysłaniu ekspedycji Ferdynanda Magellana, a Krzysztof Kolumb został
przyjęty przez parę królewska przed podróżą do Ameryki.
Bogactwo ornamentyki, dekoracji ceramicznych i komnat
sprawia, że pałac zaliczany jest do najwspanialszych kompleksów pałacowych w Hiszpanii.
Być może jeszcze piękniejsza jest w Sewilli Katedra Najświętszej Marii Panny, największy i jeden z najwspanialszych gotyckich kościołów na świecie. Powstała w latach
1402–1506 na miejscu meczetu zbudowanego przez Maurów w XII wieku. Z dawnego meczetu pozostał od dziś tylko minaret Giralda przebudowany na wieżę – dzwonnicę
o wysokości 97 m., z której rozpościera się widok na cale
miasto. Wnętrze katedry zachwyca swą wielkością i bogactwem zdobień, ołtarzem głównym, chórem, kaplicami
czy grobowcem Kolumba. Te dwie budowle: Alkazar i Katedra, oraz Archiwum z dokumentami z czasów podboju świata, są zabytkami wpisanymi na Listę UNESCO. Aż
trzy w jednym mieście! Wszystkie są zachwycająco wspaniałe. Ale nie tylko one.
W Sewilli zobaczyć jeszcze trzeba Torre del Oro, czyli
Złotą Wieżę z XIII wieku, jedną ze 166 w dawnym systemie obronnym Maurów. Nazwę swą zawdzięcza okładzinie ze złocistych płytek azulejos, oraz temu, że przechowywano w niej złoto złupione w koloniach. Wejść trzeba
na wielka arenę walk byków zwaną La Plaza de Toros de
la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Została zbudowana w latach 1749–1881, a mieści 12, 5 tys. widzów.
Dom Piłata to XV–wieczny pałac zbudowany na wzór
domu Piłata. Jego budowę rozpoczął w 1492 roku Pedro
Enriquez, królewski namiestnik po pielgrzymce do Jerozolimy. Zachwycająco piękny swą wielkością i architekturą jest także Plac Hiszpański zbudowany w latach 20.
XX wieku na podstawie projektu Aníbala Gonzálesa. Jest
to ogromny, półkolisty plac udekorowany kompozycjami
z kafli przedstawiającymi 40 prowincji Hiszpanii. Pośrodku placu znajduje się pałac z barokową fasadą, pozostała
jego część jest renesansowa. Obok placu spacerować można po Parku Marii Luizy.
Te wszystkie zabytki są piękne. I na pewno warto je zobaczyć, tak samo, jak inne wspaniałe miasta Andaluzji:
Kordobę, Grenadę, Kadyks, ale… Istnieje takie powiedzenie, że kto nie widział Sewilli, ten nie widział piękna.
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Pewnie to i prawda, ale prawdą jest także i to, że kto nie
widział, jak tańczy się tu flamenco, ten jakby w ogóle nie
był w tym mieście. Bo ojczyzną i stolicą flamenco jest Sewilla. Nigdy nie byłem miłośnikiem tego tańca. Teraz już
wiem, dlaczego. Bo wcześniej nie widziałem, jak go tańczą w Sewilli. Tak jak prawdziwe tango zobaczyć można
tylko w Argentynie, tak samo prawdziwe flamenco można zobaczyć tylko tu. Przyznaję, że zostałem oczarowany i zachwycony każdym ruchem tancerzy i tancerek,
każdym ich gestem, ruchem, muzyką i strojami też. To
właśnie ten wieczorny spektakl w El Palacio Andaluluz
uważam za największe przeżycie w całej podróży po Andaluzji. Niewiarygodne, ale prawdziwe. A komu by było
mało, ten może jeszcze wybrać się do Muzeum Tańca Flamenco, aby dokładniej poznać historię i ewolucję tego niezwykłego tańca.
Z Sewilli powiodło mnie na pobliski Gibraltar.
Gibraltar to chyba jedyne miejsce na świecie, gdzie startowi każdego samolotu towarzyszy paraliż komunikacyjny kraju. Podczas startu zamykany jest szlaban na najważniejszej drodze, biegnącej do gibraltarskiej Skały do
strony Hiszpanii. Na drodze biegnącej w poprzek lotniska wstrzymywany jest wtedy ruch samochodów i ruch
pieszy. Na szczęście, tych startów jest w ciągu dnia zaledwie kilka. A wszystko to z powodu ciasnoty na małym terytorium Gibraltaru.
Gibraltar, zwany Skałą, jest jednym z najmniejszych
państw Europy, a nawet świata – liczy zaledwie 6 km. kw.
powierzchni. Teren ten zamieszkuje ponad 30 tys. mieszkańców, czyli ok. 5 tys. osób na 1 km.kw. Populację Gibraltaru cechuje przewaga liczby mężczyzn nad liczbą
kobiet. Trzeba jednak dodać, że rejon Zatoki Gibraltaru
zwanej to zespół miejski, na który składa się Gibraltar oraz
hiszpańska comarca Campo de Gibraltar. Zgodnie z danymi hiszpańskiego Ministerstwa Rozwoju tzw. Wielki Zespół Miejski o powierzchni 583 km kw. ma około 250 tys.
mieszkańców.
Gibraltarska Skała od XVIII w. posiada status terytorium zamorskiego zależnego od Wielkiej Brytanii, powoduje to, co jakiś czas ostry spór Anglików z Hiszpanami,
którzy żądają powrotu Skały „do macierzy”. Wcześniej,
w 711 roku Gibraltar był miejscem lądowania berberyjskiego generała Tarika ibn Zijada, który rozpoczął z tego
miejscu arabski podbój Półwyspu Iberyjskiego. W 1462
roku miasto zostało ostatecznie zdobyte podczas rekonkwisty przez wojska chrześcijańskie.: Z kolei wojska angielskie i holenderskie zajęły Gibraltar w czasie wojny
o sukcesję hiszpańską w 1704 roku.. Potem, na mocy traktatu pokojowego w Utrechcie w 1713 roku, Gibraltar został przekazany Wielkiej Brytanii „na wieczność”. Mieszkańcy Gibraltaru dwukrotnie odrzucili w referendach
z 1967 i 2002 roku możliwość przejścia terytorium pod
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hiszpańską jurysdykcję. W 2006 roku Gibraltar otrzymał
nową konstytucję, rozszerzającą autonomię wewnętrzną.
W praktyce wygląda to tak, że do Gibraltaru dojeżdża się
z hiszpańskiej Andaluzji. Skałę widać z daleka. Im bliżej
do niej, tym zabudowa staje się gęstsza. W pewnym miejscu samochody musza się zatrzymać, bo na drodze znajduje się granica, na której trzeba przejść kontrolę paszportową. Po okazaniu dokumentów można poruszać się dalej.
Zwykle busami lub taksówkami, które czekają tu na turystów. Jest jeszcze kolejka linowa (Cable Car). Można nią
wjechać z głównej ulicy miasta (Main Street) aż na wierzchołek Skały Gibraltarskiej (426 m n.p.m.). Górna stacja
nazywa się Apes Den.
Gibraltar ma niewątpliwie swoje atrakcje. Są nimi: bliskość Afryki (w pogodne dni ze skały widać jej brzegi),
ma zabytki: katedrę Najświętszej Maryi Panny Królowej
z 1462 roku, posiada też okazały meczet, zamek Moorish
Castle wybudowany w 711 roku. Grand Casemates Square
jest jednym z dwóch głównych (wraz z John Mackintosh
Square) placów na Gibraltarze. Centrum turystycznym
jest Main Street oraz okoliczne place i ulice. Ma też plażę
nad zatoką Catalan Bay po wschodniej stronie. Zachodnia
część jest zamieszkana przez większość populacji miasta.
W północno-zachodniej części znajduje się marina i przystań promowa. Atrakcją są także małpy, które tylko tu –
w tym jedynym miejscu Europy – żyją na wolności. Są to
makaki berberyjskie, a konkretnie jest ich 6 rodzin, w sumie ok 260 sztuk. Brytyjczycy bardzo o nie dbają, bo według legendy Gibraltar ma być brytyjski dopóty, dopóki
będą na nim żyć małpy. Skałę przecina ogromna sieć tuneli, które budowano kiedyś w celach obronnych. Przetrwały do dziś i są pewną atrakcją tego miejsca. Za największą atrakcję uważam jednak przepiękną jaskinię Świętego
Michała (obok drugiej zwanej Gorhams Cace), pełna stalagmitów i stalaktytów.
Ludność Gibraltaru jest mieszanką rasową i kulturową.
W 1704 roku, po zajęciu Gibraltaru przez Brytyjczyków,
prawie cała hiszpańska ludność opuściła jego terytorium
i założyła miasto San Roque. Dziś językiem urzędowym
jest angielski, ale ludność używa także hiszpańskiego i kilka innych języków. Walutą obiegową jest funt gibraltarski
emitowany przez rząd Gibraltaru, ale większość placówek
handlowych przyjmuje także euro.
To wszystko też może być pewnego rodzaju atrakcją
turystyczną, ale Gibraltar ma też wiele wad. Nie ma własnych źródeł. Większość wody spożywanej w mieście pochodzi z odsalania wody morskiej. Na ulicach wszędzie
jest ciasno od tłumu turystów. Pogoda zwykle jest kiepska, niebo najczęściej bywa zachmurzone. W sumie, żyć
jest tu raczej ciężko, jak w enklawie odgrodzonej od reszty świata. Nic więc dziwnego, że w mieście są aż 3 szpitale psychiatryczne. Dla nas Polaków jest tu jeszcze jedno

traumatyczne miejsce. To właśnie tu – 4 lipca 1943 r. w katastrofie lotniczej zginął nasz premier i naczelny wódz
gen. Władysław Sikorski.
W sumie, Gibraltar warty jest zobaczenia, warta jest
tego zwłaszcza jaskinia Św. Michała, ale ja nie chciałbym
mieszkać tu na stałe.
Dlatego dość szybko powróciłem do Portugali, a konkretnie, do Lizbony
Lizbona to stolica i największe miasto Portugalii położone przy ujściu rzeki Tag do Oceanu Atlantyckiego. Miasto stanowi centrum polityczne, ekonomiczne i kulturalne kraju. Mieszka w nim około 550 tys. mieszkańców, ale
cały Zespół Metropolitalny Lizbony ma prawie 3 mln ludności. W mieście jest ogrom zabytków: Zamek św. Jerzego,
Katedra Sé, Kościół św. Antoniego, Palácio Nacional da
Pena, Forte de São Filipe de Setúbal, ale wśród nich są dwa
obiekty z listy światowego dziedzictwa UNESCO: Klasztor Hieronimitów z grobowcem Vasco da Gamy i Torre de
Belém, czyli Wieża Betlejemska, w dzielnicy Belém,
Zabytków było jeszcze więcej, bo obszar dzisiejszej
Lizbony zamieszkany był co najmniej od czasów rzymskich. W VIII wieku tereny te zostały zajęte przez Maurów z Afryki i nazwane Lishubną. W 1147 roku miasto
zdobył pierwszy władca Portugalii, Alfons I Zdobywca,
a w 1255 roku król Alfons III przeniósł stolicę Portugalii
z Coimbry właśnie do Lizbony. W okresie wielkich odkryć
geograficznych , w XV do XVII wieku, z Lizbony, a ściślej
z jej portu Belém, wyruszyło wiele wypraw morskich, które przyczyniły się do rozwoju królestwa i jego stolicy. 26
stycznia 1531 roku miasto zostało jednak dotknięte przez
trzęsienie ziemi, w którym zginęły tysiące mieszkańców.
Nieszczęście powtórzyło się 1 listopada 1755 roku i pochłonęło ok. 60 tysięcy ofiar a z Lizbony pozostało niewiele. Przetrwały jedynie zabudowania dzielnic: Alfamy
i Belém. I to właśnie do tych dzielnice oraz jeszcze jednej
o nazwie Baixa (czytaj Bajsza), powinien zajrzeć każdy turysta. Powinien zagłębić się w dzielnice położone tuż nad
brzegiem Tagu, zobaczyć Oceanarium, a na pożegnanie
z miastem, wjechać na szczyt górującego nad nim ogromnego pomnika Chrystusa Króla, skąd z wysokości ponad
200 metrów rozpościera się zachwycająca panorama stolicy Portugalii i jej okolic.
Jako się rzekło, przed Lizboną stolicą Portugalii była
Coimbra. Do dziś jest to miasto znane, by nie powiedzieć
słynne a to głównie za sprawą uniwersytetu. To właśnie
w nim powstał pierwszy portugalski uniwersytet. Dziś
jest to miasto akademickie, z pięknymi gmachami, spośród których szczególnie wyróżnia się biblioteka, zabytek
wpisany na listę UNESCO. Można by o niej pisać wiele, ale lepiej ją zobaczyć na własne oczy, jej niesamowicie piękne i bogate wnętrza oraz bezcenne zbiory książek
i starych dokumentów jeszcze z czasów wielkich odkryć
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geograficznych, których strzeże przed molami i innymi insektami 12 nietoperzy specjalnie sprowadzonych tu w tym
celu z Brazylii.
Coimbra, podobnie jak Lizbona, jest starym i niewątpliwie pięknym miastem, ale będąc w Portugalii, równie
niewątpliwie, trzeba być także w Fatimie. I do tego sanktuarium oczywiście dotarłem.
Fatima znana jest z tego, że 13 maja 1917 roku, a więc
dokładnie sto lat temu, zaczęły się objawienia Matki Bożej.
Ich świadkami było troje dzieci: Łucja, Hiacynta i Franciszek. A działo się to pod dorodnym dębem. Dębem korkowym, jakich w Portugalii rośnie bardzo dużo. Warto wiedzieć, że Portugalia jest największym producentem korka
w świecie i dostarcza go aż 60 procent całej światowej produkcji. Z tego tamtego starego dębu, na tle którego dzieciom ukazywała się Matka Boska, nic do dziś nie pozostało. Ale w miejscu objawień Matki Boskiej stoi postument
z jej figurą. 12 maja 1982 z okazji wizyty papieża Jana Pawła II zbudowano nad nią zadaszenie. Kaplica pomimo renowacji zachowała swój pierwotny, ludowy charakter.
Obok niej stoi Bazylika Matki Boskiej Różańcowej zbudowana według projektu holenderskiego architekta Gerarda van Kriechen. Świątynie konsekrowano 7 października
1953. Dziś znajdują się w niej grobowce Łucji, Hiacynty
i Franciszka. Przed bazylika, po obu stronach Placu Modlitwy, w sanktuarium znajdują się budynki domów rekolekcyjnych: Matki Boskiej Bolesnej i Matki Boskiej z Góry
Karmel, a na przeciwko niej, po drugiej stronie rozległego placu stoi Bazylika Trójcy Przenajświętszej, zbudowana w latach 2004–2007 kosztem 80 milionów euro, pokrytym wyłącznie z ofiar pielgrzymów. Znajduje się ona na
czwartym miejscu wśród największych kościołów świata.
Ma wewnątrz blisko 9 tysięcy miejsc siedzących. Ogromne wnętrze nachylone jest amfiteatralnie ku prezbiterium,
dzięki czemu ołtarz jest dobrze widoczny z każdego miejsca świątyni. W samym prezbiterium jest miejsce dla ok.
100 księży.
W najbliższym sąsiedztwie Bazyliki Trójcy Przenajświętszej znajduje się typowo polski akcent, stoi tam
ogromny pomnik Jana Pawła II. Musiałem zrobić sobie
przy nim pamiątkowe zdjęcie.
Pobyt w Fatimie był dla mnie niezwykłym przeżyciem.
To był absolutnie niezwykły czas i niezwykłe miejsce. I teraz wiem, że to przede wszystkim na tym właśnie polegała niezwykłość tej podróży. Nie podejmuje się opisać tej
niezwykłości, bo jest to oczywiście sprawa wiary, a ta dla
każdego stanowić może bardzo różne wartości, doznania,
przeżycia. Dla mnie były one niezwykle i wielkie. Na tyle
wielkie, że dziś wydaje mi się, że w Fatimie byłem za krótko, że bardzo mi jej teraz brakuje i chętnie wybrałbym się
tam jeszcze raz. Może kiedyś….
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Krzysztof Stankiewicz (rocznik 1949) absolwent
Wyższej Szkoły Inżynierskiej (1972) i Studium Doskonalenia Kadr Dziennikarskich UW (1974). W latach
1972 – 2002 dziennikarz „Kuriera Lubelskiego” Od 1.09.
2002 roku aż do przejścia na emeryturę, czyli do 2010
zatrudniony w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie (w Biurze Karier Studenckich i Promocji Uczelni)
W 2009 roku stworzył miesięcznik Awangarda Lubelska
i do dziś jest jego redaktorem naczelnym.
Autor kilku książek, głównie o tematyce turystycznej,
ostatnia pt. „Podróż do krawędzi wieczności” (Wydawnictwo Polihymnia 2015 r.)
Laureat wielu nagród dziennikarskich, m.in. Lubelskiej Nagrody Młodych Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (1975 r.) oraz Głównej Nagrody za najlepsze publikacje turystyczne Stowarzyszenia Dziennikarzy
Podróżników Globtroter (sześciokrotnie w latach 1998
– 2017)
Członek władz wielu stowarzyszeń, aktualnie m.in.
Stowarzyszenia Dziennikarzy Podróżników Globtroter,
Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Stowarzyszenia Przyjaciół
Zespołu Pieśni i Tańca Jawor UP w Lublinie, Stowarzyszenia Miłośników Folkloru (prezes).
Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi RP, Złotym Krzyżem Zasługi RP, Złotą Honorową Odznaką Zasłużonemu dla Lublina, Złotą Odznaką Zasłużonemu
dla Woj. Lubelskiego. Złotymi Odznakami: Zasłużony
Działacz Kultury oraz Zasłużony Działacz Turystki.
Odwiedził ponad 80 krajów na wszystkich
kontynentach.
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Zbigniew
Strzałkowski

Etiudy lubelskie
Niech się stanie
A kiedy już wszystko zostało uczynione wedle porządku: woda oddzielona od lądów, jasność i ciemność
otrzymały swoje granice, wiatrom nadano im właściwe
kierunki, zaś szczyty gór pokryły się grubą kołdrą śniegu,
a w dolinach rzeki żłobiły wiosenne drogi, ptaki otworzyły wszystkie okna poranków wypełniając je górnymi psalmami, natomiast wodne stwory weszły w pokłady solne,
budując w ich wnętrzu królestwo nikomu nie znane, wówczas Anioł Pokoju odcisnął ognistą pieczęć na literze L,
aby ci, co nadejdą w poszukiwaniu ojczyzny ostatecznej,
znali początek i koniec wszystkiego. I stało się. Wybuchające kręgi sferyczne otworzyły się w najwyższym punkcie zawieszenia. Lapis lazuli wypełnił wnętrze przestrzeni.
Wiecznie żywe oko uważnie przyglądało się krajobrazowi,
badało każdą zmarszczkę lodowca, każdą zapadlinę górską, uskok wietrzny skały, odmierzyło wzgórze od polany,
szerokość zieleni i głębię wodną. Przewidywało którędy
pobiegnie pierwsza ścieżka myśliwego, z jakiego punktu spojrzy architekt i jaką pochyłość zrównają spychacze,
gdzie spadnie bomba, nad którymi zaułkami powstaną
nowe osiedla. Głos rzekł: Niech tak zostanie. Resztę dokonają zgodnie z planem. A będzie to miasto wielkiej chwały, bo jest zapisane między światłem nieśmiertelnym a jasnością promienistą – Lux lucem. I dał się słyszeć grzmot
przewalający się przez sklepienie aż góry jęknęły w sobie,
a kiedy nastała pora zachwytu biały orzeł wypłynął i krążył nad miejscem wybranym i osiadł w koronie dębu pośrodku gaju. I zostało zapisane miasto pod literą L w złocistej bordiurze wypełnionej wszystkimi odcieniami jesieni.
I wszystko, co potem nastąpiło, złożyło się na historię
miasta Lublina.
Punkt odniesienia
Wciąż i wciąż szukam w panoramie Lublina miejsca,
gdzie Anioł Geometrii wbił ramiona cyrkla i zieloną cięciwą wyznaczył przyszłe przedmieścia.
Naburmuszonym pagórom wyznaczył miejsca zabaw
tuż za sitowiem, a gruby powróz wądołów przeciągnął

między pola i zagaje: kryją się w nich ostatnie dźwięki
sielanki.
Pierwszych budowniczych wprowadził najniższą kruchtą aby poznali zapach śpiącej ziemi; nam nakazał schodzić poboczem wiosny, byśmy naraz i dogłębnie zanurzyli się w stawie zieleni.
Ci, co nadeszli porą odlotu ptaków podnieśli horyzont
ulic – chcieli zajrzeć poza granice czasu i wyobraźni. Poszukiwali planu miasta opartego na krystalicznej strukturze światła.
Ostanie pokolenie odsunęło brzeg zieleni poza linię
lasu, teraz wygodnie windami wjeżdżają na ostatnie piętra i przez lornetki podziwiają ptaki wypuszczone z matematyczną dokładnością z klatek komputerowych.
Którzy przyjdą pojutrze z laserem...
Otwarcie przez zaskoczenie
Otwieram miasto purpurą: dwaj patronowie dźwigają misę – dobre i złe uczynki na dzień dzisiejszy. Bezwiednie zanurzamy w nich dłonie; pamiętamy dekalog,
seminaria z etyki i ostatnie błogosławieństwo matki przed
ślubem. Mimo wzniosłości jesteśmy tchórzami, szukamy
usprawiedliwienia w każdej sytuacji.
Otwieram miasto kwadrans na południe: w kawiarni
„Ewa” student mozolnie wykreśla na serwetce współzależność słów „jednostka” i „osoba” próbując stworzyć uniwersalny system wartości. Jego partnerka, zielonooka Uta,
uparcie doszukuje się w cięciwie szyi chłopca początku linii, która wykreśliła moment ich miłości. W tej chwili student pojmuje, że może być skazanym na stałe poszukiwanie definicji pojęcia „człowiek”.
Otwieram miasto trzy czwarte szarości: od strony
Bazylianówki, Czechowa i Rur Jezuickich zbliża się Satyr, właściciel niegdysiejszych łąk zapchanych naręczami kaczeńców – tak miłych jego oku – Pan, na widok
którego zieleń buduje krużganki wonne, stado chmur
otacza starcze biodra. Idzie promieniście zapatrzony
w błysk nie przerywając rozmowy z patronami, aż minąwszy ostatnie drzwi zmierzchu staną obok świętych
melancholii.
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Ilu dostrzegło, ilu się obejrzało za długim welonem fioletu – tylko ci, co stoją za filarem poezji, tylko oni westchnęli cicho.
Apokryf o pierwszej rybie
Trzy stawy spięte klamrą sitowia ukryte zostały
głęboko pośród zieleni aż do dnia, kiedy myśliwy ujrzał
ich plecy błękitne.
Trzy lustra nachylone równolegle ku wschodowi słońca, które z porannego snu bieży prosto ku nim, by podziwiać własną urodę.
Trzy brązowe profile opisane misterną linią cienia i wiatru, że patrzący na nie gubi się w zachwycie.
Jeziora otaczają wzniesienie zamkowe, pozwalając jedynie ptakom żeglować bezpiecznie. We wnętrzu wody
mieszka sędziwy lin, który co noc opływa wszystkie zatoki jezior ciąg– nąc za sobą księżycową bruzdę. Odziany
w srebrzystą łuskę z dwoma diamentami w oczach i perłową koroną na głowie, raz jeden, jedyny raz był widziany
przez zagubionego w gąszczu nocnym myśliwego. Ten to
człowiek zapatrzony w łagodność nocnego lustra przemyśliwał był, czy nie zamieszkać nad urodzajnym brzegiem
i rzuciwszy poczwórnie ofiarne proso na wschód, na zachód, na południe, na północ,oczekiwał znaku rzeźbiąc
róg obfitości na popiersiu światowida.
To było wielkie widzenie w księżycu. Srebrzysta góra
płynąca zakolem, a wokół niej fontanna blasku. I purpurowy błysk pulsujący ostrą strugą. I dwa fosforyzujące reflektory bacznie wnikające we wszystkie załomy cieni. Sen
nocy na moment przemienił się w szafirowy płaszcz, oczy
sowy – wypukłe lustra wypełnione w obrzeżach chłodem
i wilgocią, drzewa – melancholijny szept północy, od którego początek biorą baśnie i półbogi. Tylko piaszczysty
brzeg jeziora pozostał święty i spokojny.
To było objawienie. Człowiek mógł dotknąć ciała Ryby.
Wypłynąć z nią na środek wody i zejść na dno jeziora,
zajrzeć do wnętrza nocy, poszperać w snach drzew, gili
i trzmieli, zabrać na pamiątkę nie wór brylantów, ani węglowe rzeźby czy malachitowe tryptyki, nie to, i nie nocne
bóstwa usłużne, ale krzemienną zapalniczkę, przy której
pomocy zapalił żagiew wbitą pośrodku wzniesienia zamkowego, a na jej ostrzu osadził odwieczny symbol narodzin człowieka – RYBĘ.
W dniu ostatniej kwadry znoszono naręcza kwiatów
i owoców jesieni i strojono nimi odrzwia bohantyni, rusałki wnosiły do izby świętej niewód, z którego wróżono pomyślność lub klęskę połowu. Alabastrowa twarz
Ryby coraz bardziej zaczęła się przekształcać w kamienny
owal pełen popękań, wgłębień, w których odnaleźć można dawny kształt brzegów jezior, zasłuchać w śpiew lasów
i trzcin ogromnych, odnaleźć wąską szramę księżycowej
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poświaty, którą pierwszy przybysz szedł ukosem ku swemu miastu.
I słusznie, iż ikonografię otwiera symbol ryby. I nie
przypadkiem kosmonauta polski patrząc na Lublin obrysował go falistą linią wyschłego jeziora, przedziwnie zbliżoną do głowy ryby. I tak pozostanie.
Najstarsza ryba świata jeszcze tej nocy zeszła w najniższe pokłady legendy zabierając ze sobą połowę jezior, druga zaś połowa podzielona między trzech synów zaczęła się
oddalać i nachylać ku rzece.
Nierzadko w sieć łowiono karpia, suma, szczupaka
LUB LINA.
Stolemy rodem z Czechowa
W najniższych pokładach czerni rozciągało się
ich państwo: promieniście do echa, którego początku nigdy nie ustalono, może ukryto w gwiazdach zimowych
albo w warkoczu komety, promieniście do blasku w jego
falach nocne słońce najdłużej się kąpie, a leśni ludzie czuwają wokoło.
O każdej porze można ich spotkać – mieszkańcy górnego Czechowa mają we władaniu porę deszczów i jesiennych wichrów: każde drzewo, idącego z targu, źdźbło słomiane albo żerdź wichrową omotają gęstą osnową wodną.
Odziani w płaszcze chrzęstliwe turlają się po łąkach i leśnych polanach, wielka jest wówczas bojaźń wśród piskląt.
Straszne ich sny. Pokutne. Ogniste.
Mieszkańcy dolnego Czechowa znoszą naręcza mgieł
i zwidów w rozpadliny, jary i cienie – pora zmierzchu jest
ich przeznaczeniem, wszędzie się wślizgną, uczepią każdego załomu aż wszystko oblepią w obłe formy. Wówczas
same opatulą się w przesadne twory i pośród chrzęstu
i wizgu biegną w głąb nocy. Napotkany zwierz pada kamienną grudą. Uderzona w pierś chmura – kona długo.
Męczeńsko. Szarpiąco. Wyciem.
Dwa potężne rody żyły w przyjaźni z ludźmi, a jeśli
kto wezwał ich pomocy stawali chętnie do usług. Wzgórze Zamkowe usypali przez jeden pacierz, a dla zabawy
jednym pociągnięciem dłoni wyżłobili jar, którym puścili wodę. Przeciw falom śnieżnym stawiali płoty z własnych
ciał. W czas żniw leniwie pławili się w jeziornych wannach.
Mocarni byli. Ponad modrzewia wyrośli. Sprytni w oszczepie. Miarkujący w sprawiedliwości. Najmłodsi w obu rodach Lublo i Lubło doszli swych lat, obaj w zapalczywości
miłosnej upatrzyli jedną białkę. Żaden nie chciał ustąpić
drugiemu, więc stanęła między nimi zawiść i chęć walki.
Tego dnia słońce otoczyło się czerwoną wstęgą, stada
wichrów szarpały własne ciało. Echo nie nadążało powtarzać uderzeń – grzmot rozsadzał brzuch ziemi. Padający,
zwarci śmiertelnym uściskiem, zapadali w węgielny las.
Sami stawali się bryłą kamienną. I trwali spięci gniewem.
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Pod opończą zieleni zdartą przez spychacz dostrzec
można ich groźne barki pełne ran. W ich wnętrzu archeolog mozolnie rekonstruuje chwilę rozpoczęcia walki. Poeta szuka momentu, kiedy zapadając w sen zaprzeszły stolemowym okiem patrzyli na dziewczynę idącą
górą poranka: ostatnim gestem łapczywej dłoni chcieli
ją pochwycić – dotknęli ledwie warkocza trawy. Pod wybrzuszeniem jesieni dostrzec można zmiażdżone barki –
spopielałe, jałowe.
Mówią, że kiedy księżyc złączy się z ziemią na trwałe,
stolemy powstaną i stworzą krąg: dziewczyna, która będzie miała najbujniejszy warkocz zostanie ich królową.
Ona jedna ujrzy zamek stojący od wieków na Czechowie
– zamek świetlisty.
Mówią, że dziewczynka ta już się urodziła, a jej włosy
są czarniejsze od czerni nocnej i czerni malarskiej, której
używa się do trefienia warkocza Madonny.
Mówią, że chwila ta już nadchodzi.
Szkic do portretu lawowanego
Trzy punkty wyznaczają granice miasta: Biel, Przenikanie, Kontrapunkt.
a
Wszystko narodziło się w Białą Niedzielę. Gwałtownie.
Naraz. Od wnętrza jasności rozbiegły się pochyłe strużki
ulic. W punkcie zbornym wypadł wąwóz, niczym zaskroniec leniwie wygrzewający się – most zwodzony połączy
Bramę Grodzką z zamkiem. Po przeciwnej stronie grodu dwa garby: gliniasty, nakryty płachtą ostrej zieleni –
gniazdo rodowe jastrzębia; przysadzisty, uczepiony sukni
miasta – calizną błyszczy. Cały dzień wpatrują się w wodne lustra rozrzucone dokolnie, liczą stada chmur, a może
liczą szczuki lub liny. Właśnie tędy otworzono korytarz
dla zachodnich wiatrów, więc biegną gromadnie na rozlewiska i pogańskim obyczajem z dziwożonami w sitowiu
biesiadują do późna.
Bardziej na prawo, wyrąbana w gęstej zieleni przestrzeń
– przaśna ziemia, nieporęcznie wyrzucona z dzieży świata. Na niej wypadło rysować pierwszy profil miasta linią
wątłą i wietrzną. Znakiem ryby. Rzuconą liną.
b
Oto podwójny rytm miasta: niskiej melodii zanurzonej
w przedmieścia i lśniących szczytów kamienic. Tędy muszą przechodzić szczerowojenni żołnierze, kupcy dźwigać
drogocenne sukna i przyprawy, a królewscy gońcy wspinać się na strome wzgórze – płonąca żerdź ogłasza trwogę. Pożar i piorun tym korytarzem przebiegają. Procesje i pochód rewolucyjny. Żałobnicy i juwenalia. Wzdłuż
tej linii mieszczanie wyznaczyli codzienny spacer słońca,

wszystkie rozmowy tu się rodzą i umierają. Echo promieniście biegnie, odbite od murów zamku powraca zasapane
lub zbiegłszy Kapucyńską turla się pośród ogrodów i łąk,
aż je okoliczni chłopi chwycą na powróz.
Zielona krawędź powoli, powoli oddala się w głąb pejzażu, a wraz z nią poranny krzyk koguta, kąkol i lebioda. Już nie mosiężne hełmy gotyckich baszt i nie iglasta
chorągiewka ratusza i nie krzyże katedralne lecz smukłe,
jak biodra kobiet, kominy dźwignęły wyżej strop błękitu – możemy spojrzeć poza horyzont każdego przedmiotu. Coraz bardziej przenika nas chłód architektonicznej
kalkulacji. Stojąc pośród stada oszalałych aut z zazdrością
patrzymy na jaskółkę, jak nieomylnym lotem wynajduje w labiryncie dnia furtkę przestrzeni. Poszerza się horyzont ulic.
c
Kontrapunkt – ulica ukryta za fioletem. Trwała tak aż
do momentu, kiedy rozebrano stary dom: strumień światła lunął na pogarbiony bruk. Nagle wszyscy ją odkryli. Cugow telefonował do wszystkich poetów i uchodzących za natchnionych: Stary, wybierz się tam! Koniecznie
musisz zobaczyć, mówię ci, stary, jaka żółć, niemal palący oranż, można oszaleć z zachwytu. Ludzie cały dzień
na klęczkach wpatrują się. Pośpiesz się, bo jak ci cwaniacy z telewizji zwąchają, zrobią blichtr. Stłamszą. Obskupią. Wyplują... Czysta poezja, stary. Kontrapunkt – dwoje
w łuku popołudnia. Srebrzystooka i jajogłowy. Obliczają, co bardziej opłaca im się opłaca, kupić najnowszą powieść laureta Nagrody Nobla, czy wybrać się do „Czarciej
łapy” na podwójne lody z bakaliami. Ponad nimi półłuk
gotycki grubą krechą rdzy narysowany pośpiesznie. Srebrzystooka i jajogłowy . Kontrapunkt – różowy szal zawieszony na chmurze jesiennej. Ostatnia chwila babiego
lata. Od jutra wiatr włoży płaszcz brunatny. Zieleń skryje
się za zasłoną chłodu. Nad Lublinem otworzą parasol jesieni. W osnowie deszczu wypadnie wracać zakochanym
do śródmieścia.
Zimne krople ciężko stukają w okno Lublina.
Kogut z kartusza herbowego Czwartka
Już w przedwieczerz, kiedy rozgardiasz i tumult
jarmarczny opadał na rozległe klepiska a wiele wołów było
w odwrocie do wsi i tylko żydowskie i ormiańskie budy
ciągle otwarte, co obrotniejsi przeliczywszy obroty spluwali z ochotą w monety i chowali je głęboko w odzież.
Dzień był parny, dużo potu spłynęło nim ubito targu, od
przebijania puchły dłonie, posypało się też mrowie słów
na grubiaństwo chłopów zdzierających ostatnie sukmany z miejskich, na oszustwo wag i podrabiane złoto, a ilu
żydków biegało wokół zachwalając towar, ilu Ormian
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napraszało się, aby powaniać przyprawy zwiezione aż
z Lwowa. Kiedy ta nawała opadła razem z przewiewem
wieczoru, zaraz ten i ów rozejrzał się wokoło, korciło potargować się jeszcze, ale już ochoty nie stało na tyle, więc
od razu podejmował decyzję i szedł do najbliższej karczmy „Pod Zieloną Podkową”, gdzie już wiele ław było zajętych. Pito niby to z umiarem, ale że różnych pociotków,
kumotrów, a wreszcie znajomków wciąż przybywało, tedy
płynął wartki strumień w gęby niby Bystrzyca. Co i rusz
szło się w kłótnie, dało w pysk kumotrowi, przygadać było
dobrze gospodarzowi, że piwo tak dobre jak jego dziewki, muzykującym przypomniało, co warto, żeby na skrzypicach i basetli, i bębenku wygrali, żeby zagłuszyć w sobie
żal przepitych już groszy, a też zagłuszyć pijacki ryk szlachetki, który pół stał a pół leżał na ramionach pachołków
trzymając chwacko kufel piwa garncowego.
Nie ta jedna karczma uginała się od naporu gości –
czwartek był dla nich dniem odpustu. Szykowano się do
niego zaraz po niedzieli, a teraz pot z gospodarza i jego
służby płynął taki sam jak u gości: trzeba każdemu dogodzić, przymilić się, połechtać jego swawolę i żartem rzucić,
a co swawolniejszy, tym głośniejszą salwą śmiechu kwitowano. Co przytomniejsi pamiętali, że wstąpili „Pod Zieloną Podkowę”, aby wzmóc w sobie namiętność do białogłów, przeto szybko wybiegali i już w gęstniejącym mroku,
potykając się między wozami, zwierzętami a i opadłymi
od picia woźnicami, zdążali sobie znajomymi ścieżkami
ku domom skrycie stojącym na Czwartku.
Mało kto sprawdzał, czy nad wierzejami wisi blaszany kogucik, szło się pewnie wiedząc, że Małgoś o każdej
porze dnia jest chętna a inne nie od tego; piersiasta Jaga
taką miała w sobie gorącość, że i dwóch potrafiła cięgiem
zmóc, a potem zwalała ich z łoża, aby inni weszli do łożnicy; co innego Natka o czarnych lekko zamglonych oczach
i grubym, nad podziw tłustym, warkoczu – jej mać stała na straży i byle pachołek czy smrodliwy chłopek nie
przestąpił tu progu, jeno wybierani podle ubioru lub stały
klient z miasta, jako to podpisek, którego żona miała swego gacha i ten aż na Czwartek zachodził a zawsze szczelnie okryty płaszczem dla niepoznaki albo jurysta Kalita,
owdowiony na wiosnę, żalił się na jędrnych piersiach Natki, że musi co wieczór kłaść się do zimnego łoża jakoby do trumny, a przecie w ratuszu nie raz wypominał, że
trzeba wszystkie publiczne dobrzedziałki usunąć z miasta, bo już niesposób uważać Lublin za miasto bogobojne i przykładne.
Pod czarną chustą nocy miasto przedziela niewidoczny welon cnoty: młódki i matrony z ochotą idą w łożnice czynić powinność sakramentalną, ich konkurentki toż
z ochotą czynią w ciemni izb przeliczając każdą monetę,
bo nuż wpadnie węgierski kruk albo z braku przepitych
groszy da się wyłudzić wisior korali lub chustę.
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Nocą łatwiej się otwierają zakamarki duszy, nawet dogłębniej w izbie rozpustnicy niż w nawie farnej: siedzą
obok siebie i piją grzane piwo, a jej golizna jest mu przyjemna, bo może sięgnąć i po ogórek kiszony i po jej pierś
albo pod połę koszuli, ona cały czas obraca językiem przeciw kurwie Jadze, co to tylko potrafi przepuszczać chłopa
za chłopem jak ziarno w rzeszocie, nic im nie dając z miłości, co innego ona, u niej każdy zagrzeje gorącości i jeśli tylko ma, co winien posiadać, może i noc całą przespać bogobojnie.
Na końcu zaułka nocy stoi kamienica wcale zgrabna,
jakby bokiem przesunięta, więc niełatwo dostrzec nad
drzwiami dyndający herb – blaszanego koguta, co nocą
bardziej przypomina kitę lisią u czapy. Sprawujący pieczę nad zamtuzem kat miejski był zawsze na podorędziu,
wszak nie każdy zabierał się do roboty jak w małżeństwie,
ale czynił zamęt krotochwilny.
Kończyło się na wywleczeniu opoja przed kamienicę, zdarciu z niego co cenniejszych rzeczy, spraniu po gębie, a kiedy mimo to domagał się swoich praw, lądował
w krzypopie – stąd długo gramolił się między lebiody,
pokrzywy i śmietnisko. Zostawało tylko doczołgać się do
domu. Skarga w ratuszu wywoływała tylko śmiech.
Astralny krąg pełen tajemnej mocy
Dzień ten zapisano w Kalendarzu Wedyckim cynobrem indyjskim stawiając po przekątnej świetliste znaki ewangeliczne, a pod kreską całkową umieszczono złotostrzałą literę L owiniętą szczelnie arabeskową koronką.
Na siedmiu dzidach zawieszono rubinowe Księżyce: a.
migdałowy pełen lubelskich legend, których bogowie
często słuchali udając się na krańce ziemi, gdzie sprawowali swoją powinność; b. blachogrzmiący – to jego
gniewny wzrok mieszkańcy Bursaków porą głębokiego
snu ocierają ze spoconych twarzy; c. człowieczy – najniżej zawieszony, że ledwie mur miejski dotyka chłopięcą
dłonią. Urodzeni pod jego kołyską wiecznie marzą o morzu łaskawości; d. zwycięski, gdyż pierwszy jest i ciągnie
za sobą wszystkie kolory. Kiedy nadchodził świt wolności on jeden stał zuchwale w poranku; e. wiejski z koroną
jaśminu i macierzanki, a w uściech dwie piszczałki – kochliwy, zapatrzony w zielony krajobraz wiosny; f. mistyczny – nachylony en trois quatre do śródmieścia: wpatrzony na stałe w granitową stellę, pod którą śpią czyny
wojenne; g. czechowiczowski, wyciągnięty zza pazuchy
w przeddzień żegnania się z zaułkiem dzieciństwa. Nieporadnie wycięty z obrusa świątecznego, ale pełen uwielbienia i pokory.
Dzień ten zapisano w Kalendarzu Wedyckim pod znakiem przelotnej burzy. Jej ciepły płaszcz opada na plecy zakurzonego miasta: zatęchła szarość przemienia się
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w jedwabistą czerń, dopiero teraz widać z ilu nocnych krajobrazów składa się każda ulica.
Dzień ten zapisano w Kalendarzu Wedyckim symbolem
koła otwartego ku północy. Stamtąd spodziewano się nadejścia. I stamtąd miał przybyć goniec szkarłatny.
Wspomnienie
W dzień targowy najwięcej jest ludzi o lisim spojrzeniu, co to dojrzą natychmiast wszystko i nim słowo
padnie, oni wiedzą kogo ręka zaswędziała i ile trzeba przebić, jakby szło o los, a to tylko targ idzie o maszynę krawiecką ,,singer” za loszkę i cetnar pszenicy.
W dzień targowy aniołowie przesiadują w zakrystii
i uważnie sprawdzają księgi żywota – komu znak TAU postawić, a komu nazwisko podkreślić grubą krechą, choćby ten cwaniak prowadził piwiarnię chrześcijańską i czekał niedzieli zielonej dla swej córki, kiedy przyjdzie po nią
Eli Zaler i uniesie za przepierzenie brązowe.
To jest wielki cymes, to jest, jak do worka pustego wsypać zawartość trafiki z wyrobami monopolu tytoniowego.
Aj, taki cymes spotkał pana Wajsblecha, właściciela bazaru
naczyń, że nim świt otworzył okiennice, mieszkańcy ulic
Nowej, Kowalskiej i Szerokiej ujrzeli Wajsblecha siedzącego w obłoku, w otoczeniu czterech synów i czterech córek,
i żony, i pomylonego brata, i psa Fofka, i tak wszyscy pospołu oddalali się w głąb pejzażu, by zmartwychwstać na
zdjęciu przygodnego fotografa, do góry nogami, ukrzesłowieni w zachwycie zaręczynowo–weselnym.
Tylko pomylony brat Wajsblecha, Aaron, trzymał w lewej dłoni banderolę w języku jidysz i śmiał się, iż może
nareszcie z najwyższej wysokości niebiańskiej patrzeć na
Lublin, aj,aj.
Mistrza katowskiego przypadek złowieszczy
Mistrz Ambroży Bulwieć, zwany potocznie Bulwa
dla swego ogromnego nosa, który pod dyniastą twarzą wyrastał niczym brukiew, tej wczesnej godziny porannej stał
w oknie swej izby i pozierał na wnętrze miasta. Chłód ciągnął od okna, snać nie domknął go po powrocie, ale jakże
mógł to uczynić, skoro ledwie wspiął się na górę. Nie próbował nawet dochodzić wczorajszego wieczora: schlał się
i to do końca, a powodów było kilka, z nich zaś znaczniejszy, to wydobycie przyznania się do rozboju łotrowskiego dwóch pojmanych hultajów. Dopiero, kiedy ich z pomocnikiem podciągnęli na sznurze pod belki i iskrzący
pręt zbliżyli ku twarzy, łotr zapiał piekielnym dyszkantem.
Puścił parę z gęby. Chybcikiem też potwierdził wszystko, o co go obwiniano. Jego towarzysza nie trzeba było
poddawać próbie ognia, zrobił wyznanie na samym początku, kiedy mistrz uchwycił go w swoje żelazne ramiona

i wygiął niczym pręt łozy, coś tam chrobotnęło w krzyżu,
łotrzyk omdlał, ale chlust wody otworzył mu oczy – z jego
ust popłynęła krew razem z bełkotem słów. Pchnął więc
pomocnika do pana wójta, aby przekazał, że obaj winowajcy są gotowi stanąć przed sądem i ponieść zasłużoną
karę. Znał swój fach mistrza katowskiego, a przez długie
lata posługi w Lublinie niejedno ulepszył.
Aleć, czy panowie rajcy albo sami mieszkańcy darzyli
go należytym splendorem? Tfu, wystarczy popatrzeć jak
żyje, nie przymierzając, jak wieprz: izba ciasna, łoże, stół,
dwa zydle, skrzynia i piec kuchenny, który zimą nie daje
za wiele gorąca. Tfu! łajdackie życie.
Mistrz Bulwieć wyjrzał przez okno: jak zwykle o tej
porze śpieszono na Rynek Rybny, aby utargować co lepsze sztuki, ulicą przechodzili drwale dźwigając na plecach wysokie stosy polan, kobiety już rajcowały. Nad
dachami kamienic zawisła ciężka zasłona niepogody
niemal dotykając wierzchołka Bramy Krakowskiej a już
smukła wieżyca fary zupełnie zaginęła w mglistej poświacie: nie dziwota, że go tak łamie w chromą nogę –
pieska pogoda i takie życie.
To czego nie zrobił wczoraj, musiał teraz dokonać. Wychylił się z baszty i jął uważnie przyglądać się budowie.
Nieraz tak już robił, ale wtedy pozierał na domy poustawiane naprzeciw muru miejskiego, stłoczone obok siebie
niczym tłum dziewek pod ścianą, trwożne i gotowe do
ucieczki chybotały się na krzywiźnie ulicy. Dla nich nie
starczało już miejsca wewnątrz miasta – pchały się jednak
bliżej muru dla pewności obrony.
Pod oknem czerniała duża wyrwa w murze, nie dostrzegł jej latem, taki ogrom kamienia wyłuskał deszcz
i zepchnął w dół między krzewy płonące październikiem. Przecie nie był to pierwszy, w niedzielne popołudnie wypadł inny głaz i tuż przy polepie pieca otworzyła
się dziura – zatkał ją deskami i nakrył workiem grochowiny. Takich dziur w izbie można było naliczyć jak kostek w różańcu. Ba, żyje jak kudłacz w lesie, trzy pale
podpierają belki, gdyby się o nie oparł mocniej, dostałby
po łbie jak wtedy, kiedy wracając nocą od Grubej Berty
raczył zapomnieć, że plącze się po izbie – dwie niedziele przeleżał pod kożuchami smarowany sadłem borsuczym,a gromniczna paliła się u wezgłowia. Na okoliczność cudem uratowanego życia i jeno chromej nogi, jako
też grubej szramy na łbie pobiegł przed świętego Michała do fary: użalił się na swój sobaczy los, wypomniał czas
dzieciństwa, obieżyświata, przystanie do parszywych ludzi, a zawsze wypadało żyć poniżej innych, usługiwać,
czapkować, odbierać po pysku, to i patrzył wilkiem,
a złość go wypychała niczym plewy płachtę. Nie imało się go żadne szczęście, bo inaczej miałby białogłowę,
a niechby już był i nosiwodą lub śmierdział żółcią i pęcherzami rybimi, niechby już nawet to.
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Splunął i trzasnął drzwiami, posypało się nieco gruzu.
Z odrazą spojrzał, zali belki podpierające basztę nie obsunęły się i przebiegł go trwożny lęk – jak on mógł od zaprzeszłej jesieni usiedzieć w tej norze zawieszonej u muru
i nie odpadł odeń wraz w głazami.
Mistrz katowski był gniewny tego dnia: wczoraj został
ogołocony z monet, zawsze te trzydzieści groszy to duża
strata, a komu zdoła udowodnić, że go okradziono. Wyśmieją go: ,,Ambroży, wszak to o tobie epitafium rzecze –
Tu mistrz katowski Bulba, wielki pijanica leży, bo w kuflu utopił się sam z resztką odzieży”. Jeszcze się odezwała
flegma i pierś ściska psubratnica, jakby obręcz nabito na
ciało i to jeszcze, że zamknięty w lochu przybłęda, którego
pojmano w czwartkowym targu, gdy obmacywał mieszek
kupca bławatnego, jakimś czartowskim sposobem uciekł
spod jego władzy i nie będzie przebadany, a umyślił dlań
widowiskową karę – praszczęta.
Przybity bólem i gniewem szedł w stronę Baszty Małej, bo tam wyznaczył mu spotkanie pan Hipolit Pilsztyn,
rajca miejski.
Zamyśliwszy się nad swoim parszywym losem, którego
nie wiedział nigdy jakiemu świętemu polecić szczególnej
pieczy, mistrz katowski takiej się poddał żałości nad sobą,
że powieki mu nabiegły ślozami ciężkimi, aż musiał sięgnąć
po płacheć sukna, by wysiorbać nos i przetrzeć ślepia. Nie
dostrzegł wykrotu przekopanego dla spływu nieczystości
w poprzek ulicy Rybnej i jak szedł przygarbiony, tak runął
do przodu uderzając gębą w bal, aż się krwią zalał ciężko.
Coś go przygniotło trwale. Coś go ścisnęło w gardle tak
gwałtownie, że zatrzepotał bezradnie nogami. W tym bezradnym strachu powstał na nogi, obrócił się jak ślepiec
i runął na ziemię, trzymając się za szyję, jakby niewidzialna pętla zaciskała mu się na niej złowieszczą klamrą.
Targ Słomiany
Tego dnia święty Marcin na szkarłatny płaszcz
nakłada samodziałową kapotę, lniane portki przy kostkach obwiązuje łykiem, zadają mu na plecy kosz wymoszczony plewami – leżą w nim wypalone gwizdałki, potrójne dudki, piskliwe kądziołki i rubaszne trałki o pawich
oczkach, a popod nimi taczanki zwane przez chłopów
„bździuchy”.
Porą otwierania bram miejskich tłum przepycha się
w stronę targowicy, obieżyświaty układają w kolejności
opowieść o potopie świata i o człowieku na jednej nodze
mieszkającym na antypodach, chromy śpiewa nową wersję swego nieszczęścia: rażony piorunem, cudem powrócił
do życia za sprawą świętego Stanisława biskupa,
szalbierz chytrym okiem wypatruje kupca, któremu odsprzeda pierścień rzadkiej cnoty i natychmiast ucieknie
bramą południową,
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kuglarze w żółtych nogawicach zachwycają oczy mistrzowskim balansowaniem na skocznej linie, łykają ogień
i dym puszczają uszami,
spodousty kaznodzieja szuka miejsca dla kazalnicy –
ma pusty mieszek klasztorny, lecz jest dufny w pomoc
Opatrzności,
litewski chłop spięty łańcuchem z niedźwiedziem ponuro wlecze się drewnianą ulicą. Wszyscy z trwogą patrzą:
który z nich groźniejszy?,
dwaj niedorobieni synowie pchają wózek obciążony
smolnym łuczywem oblanym łojem baranim, do każdej
wiązki przypięto gałąź jałowca.
Pobożny i łotrowski. Rubaszny i modlitewny. Ckliwy
i perwersyjny. Falujący jak wysoki podmuch wodny, od
straganu do straganu, od jednej ciżby do nagłego zbiegowiska, tłum chce wszystko widzieć, dokładnie słyszeć, spamiętać. Pomacać brzeg lnianej zasłony. Zachwycić się haftem różanym. Strzelić palcami w takt skocznej melodii.
Tuż za płotem wiklinowym króluje zapach słomiany. łagodny. Usypiający. Naręcza snopów żytnich niczym pułki
ustawione na pacierz. Stoją szeroką ławą. Kupczący obmacują delikatnie łodygi, wąchają, biorą w usta – ssą. Po smaku rozeznać można, na jakiej ziemi ziarno dojrzało. Po kolorze widać, ile czasu stało w kopkach na polu i czy siekł
je deszcz. Po wiotkości określisz, czy bijący cepem młócił
w takt pieśni czy też walił od ucha, na udry.
Na podściółkę wystarczy słoma krótka, może być nawet szarpana, ale do łóżka proboszcza prosta, nie łamliwa, kłosy odciąć od razu.
Do wieńca pożniwnego wszystkie łodygi jednakowego wzrostu, słoneczne w odcieniu. Zawieszony u powały
kościoła musi dotrwać przyszłego lata, jędrny i powabny.
Snop, który stanie w rogu izby musi być w sobie zwarty,
górą lekko rozłożysty, jak panna na wydaniu, obejmiesz ją
w biodrach – twarda.
Przed tryptyk Madonny: kłos po kłosie dobierany rękoma bractwa różańcowego zawiera w sobie wszystkie
odcienie lata. W mlecznym blasku łodygi kryje się najdłuższa noc księżycowa,w złocistej barwie – gwałtowne
kochanie pogórza przez słońce, popielnym pomazaniu –
posucha zżerająca skórę pól. Teraz trzeba ułożyć z nich
wszystkie tajemnice różańcowe i między zdrowaśki wpleść
różane pąki.
Byle lebiega garść jęczmiennej słomy lub owsianki wciśnie sobie pod stopy rad, że ciepło czuje od spodu, ale nigdy podzwonny lub stróż bramny czy placowy. Zaglądają
do środka, tu wyciągnie garść słomy, z tamtego snopa trochę uszczknie, spodoba się, każe zdjąć powrósło, rozsypać
snop, bebeszy z lubością we wnętrzu żyta.
Na workach siedzą białki i plotą słomiane warkocze.
Palce same pracują, gdy oczy chciwie popatrują przez
szpary w tłumie na stragany. Kiedy warkocz dosięgnie
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swej długości, wiążą z niego kobiałkę, misę lub dzban, misternie przeplatując sznurem konopnym wiązania im tylko znane.
Chocholny strażnik czuwa nad miarą: na lasce dębowej
dokładnie odciął wzrost, jaki należy się słomie żytniej łuskanej ręcznie, a jaki targanej w młócce wołami.
Do jego obowiązku należy ogłaszanie końca targu:
wówczas słońce szybko kryje się za wrota targowicy –
znak, że do nieszpór został pacierz. Skręconym na chybcika ze słomy biczem przepędza opieszałych.
Tatary
Strzała tatarska jak bystrooki lot jastrzębia stepowego uderza gwałtownie w nachylone plecy: rozpaczliwy krzyk biegnie w głąb i wraca konającą modlitwą; ci,
co nie zdążyli zbiec w sitowia lub łozy podrgodzia biegną
z jej grotem naprzeciw żałobnym dzwonom Lublina.
Strzała tatarska przebiega po najkrótszej cięciwie zemsty, znaczy ślad ostrym błyskiem ognia: stań profilem
i otwórz jej furtkę na południe Europy, jeśli życzysz sobie
i miastu spokojnego dnia. Grad strzał tatarskich zagłuszył
poranny psalm wiatru. Czarną chmurą płynie naprzeciw
smagłych kopuł i szczytów gotyckiego miasta. Ile z nich
dosięgnie chorągwi kościelnych? Które wszczepią się
w płaszcze rajców miejskich, a które ogien podłożą skryte cichaczem za attyką kamienic. Może odbite od blasku
majowego słońca poszybują nad bagna chowające się lękliwie w welonie mgły lub uderzą w zielony pas dąbrowy.
Wysoki jest mur lęku. Wysoka jest miara męstwa. Pobożny trud kaznodziejów zakonnych szczelnie okrył
mięśnie wątpiących w ocalenie. Szydercza chęć plugawienia najeźdźcy wypełnia gęby pospólstwa. Dłonie nie
chcą opuścić głowni miecza. Kotły gorącej smoły bulgocą nieustannie.
Po przekątnej świtu stoi obóz tatarski. Wszystkie oczy
namiętnie wpatrzone w purpurowe biodra miasta. Szukają
łagodnego zakola – nocą z tej strony uderzą, tędy wsunie
się chytry łeb smoka i trującym kadzidłem uśpi zmęczone straże, a potem... niech Allach na serdeczny swój palec włoży pierścień wypełniony zdobytym miastem. Strzała tatarska coraz wolniej krąży nad Lublinem. Nie ma już
w niej chęci zemsty. Jest zachwyt dla srebrzystych błysków
mosiężnych dzwonów, pióropuszu barw nakrywających
ciepłym płaszczem wszystkie dachy.
Pozwólcie, panowie Polacy, że ja, Mustafa Tuhan Mirza, lis stepów mongolskich, syn gwiazdy i matki śpiącej
w kryształowej jurcie, że ja, bystronogi dżyngis, któremu
wiatr jest kuzynem a błyskawica – mlecznym bratem, pokłonię się waszemu miastu; niech oczy moje ujrzą przedsionek raju, niech opowiadam wnukom i prawnukom, że
jest za bramą Podola gród otoczony słoneczną chwałą.

żadna z naszych strzał nie przebiła pancerza waszego męstwa, to pewne. Co wy na to, panowie miejscy, my wam
nagonimy stada koni pławiących się na bezkresnych stepach naszej ojczyzny, wy dajcie mi za żonę białogłowę.
Hejnał trąbiony na odwrót będzie waszym hymnem zwycięstwa. Dla niej stoi już od dawna jurta pełna rozkoszy,
niech wejdzie i skosztuje. Jeśli taka wola wasza, oddam
kołczan i siodło. Zostanę przy niej tam, gdzie ostatnia
strzała wbije się nisko w pochyłość przedmurza miasta.
Strzała, która jeszcze wczoraj krążyła nad Lublinem
płomiennym znakiem stepowego smoka, dzisiaj jest już
tylko błękitnym zarysem herbu w polu liliowym: zawołaniem polskich ułanów tatarskich. Rotmistrz Aleksander
Mustafa Jeljaszewicz, dowódca szwadronu tatarskiego 13
Pułku Ułanów Wileńskich o świcie 23 września 1939 roku
na czele szybkiego oddziału rozpoznawczego, unikając
starć z nieprzyjacielem, wyszedł na przedpole miasta Lublina. Stanął w strzemionach. Na moment zapomniał, że
tropem jego oddziału idzie cały pułk – zasłuchał się w sobie, w odległy śpiew matki z kryształowej jurty. Oczyma
pradziada spojrzał na miasto: płonęło. Jesienny szal smutku rozlał się szeroko.
Żegnając miasto, żegnali ostatnią chwilę wolności. Rotmistrz Aleksander Mustafa Jeljaszewicz uniósł wysoko
szablę. Oddział ruszył kłusem. Buńczuki uczepione lanc
wypełniły się tatarską melodią. Słyszeli w niej stepowe zawołania, skowyt przelatujących pocisków i straszny krzyk
ziemi rozrywanej szrapnelami. Słyszeli jękliwy śpiew imama Ali Bajraszewskiego: stojąc u wrót meczetu świętymi
oczyma widział ogień płynący niebem od zachodu i ujrzał
jak zza jego zasłony wybiega na siwym bachmacie ostatni
dżygit Rzeczypospolitej, a za nim lisim truchtem podąża
oddział tatarskich ułanów.
Na ostrzach szabel nieśli honor i przysięgę złożoną Białemu Orłu i Półksiężycowi.
Mijając to najdziwniejsze ze wszystkich przedmieść Lublina, obejrzeli się: rdzawa rana rozszerzała się gwałtownie. Pośrodku kałuży ognia Tatary wołały o wysoką falę
deszczu, a nadbiegł suchy wiatr stepowy.
Rotmistrz Aleksander Mustafa Jeljaszewicz salutował
miasto i przyrzekł sobie, że po powrocie postawi swój
dom między krzewem jałowca i bzu tak, aby poranne
okno patrzyło na ostry zarys Starego Miasta.
Zapis drzeworytniczy
Z perspektywy ptaka błękitu lecącego otwartym
powidokiem poranka i zdziwionego spojrzenia fotografa pragnącego uchwycić moment otwarcia śródmieścia, z podwójnej perspektywy wybieram niespokojny
rytm linii biegnącej od Bramy Krakowskiej aż ku zachodowi słońca. Zagęszczam czernidłem brzeg światła.
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Pionowe płachty czerni groźnie zwisają skalistym poboczem. Płochliwa szarość kryje się w załomach. Rzadkie
błyski bieli – w ich półcieniach zbudzonych z nagła toczy
się nasze życie: psa ciągną na powieszenie, kurwa twarz
myje w alkoholu, spragniony szuka spowiednika, starzec
palec mleczny ssie po kryjomu, wypowiednik szuka ulicy prowadzącej do raju, kominny ptak płacze nad zburzonym gniazdem, biegnący miastem pyta o gospodę, gdzie
umówił się z żoną na podwieczorek – to jest nasze życie.
Za przypadkowym wycięciem czerni jest pokoik nauczyciela – stos zeszytów i honorarium za wiersz horyzontalny. Marzy mu się kariera poety: lot nad górną
perspektywą miasta stale w otwartym żaglu błękitu, stale naprzeciw twarzy ptaka. Jeśli schodzić, to tylko lotem
pioruna aż drzazgi powietrza zasypią oczy fotografowi,
aż w oknach śliska łuna zakrzyczy wybuchem. Może wtedy ktoś odwróci się od śniadania i spojrzy inaczej na panoramiczną fotografię miasta, i zacznie szukać własnych
śladów, i dojdzie do otwartego okna, i zajrzy do wnętrza,
gdzie sam siedzi nad uchylonym lustrem – ikonny portret. Dłonie zdenerwowane. Nogi obumarłe. Ciało odbite
od ciała miasta – wiotczeje wewnętrznie. Dobrze, że niebo
oczyszczono z chmur, jasną kopułą zamyka kompozycję
po południu. Dobrze, że drzeworytnik trójkątnym dłutkiem nanizał długie błyski na skórze – miasto oddycha.
Czartów lubelskich cudne sprawy i ich
przypadłości
Z rejestru czartowskich imion, przezwisk i epitetów trzy pozostają nie wpisane, a to z tej prostej przyczyny, że za mocą tajemną onych pisarzowi miejskiemu linia
koślawa biegła w poprzek księgi, albo sprośny zwis wychodził ilekroć odważył się pomieścić je w wykazie.
Stąd na próżno ich szukać pośród spisu czartów, napaśników, gniewników, kusych i biesów. Czyż spotkasz
ich między polskimi i obcymi, jak: Chejdasz, Gajda, Bież,
Kiczka, Fugas, czy też w gronie diablic: Wenda, Ossoria,
Chorzyca. Przyodzienie niewieście nie ma u czartów nijakiego rozróżnienia.
Istnieć istniały, co potwierdza kantor kolegiacki zeznając w przytomności umysłu wespół z sukiennikiem Damazym, zwanym dla skrótu Kitką, jak też Anna Stelmaszka,
matka czterech dziewic. Godzi się wspomnieć, iż są to ludzie bogobojni i cieszący się słusznym szacunkiem.
Potwierdza to również stryj mego pradziada, który
był w bliskiej zażyłości z Pachoniuszem, pustelnikiem
mieszkającym trzy staje od Bramy Grodzkiej, w parowie otoczonym gęstą ścianą lasu. Był to mnich wielkiego
umysłu i jeszcze większej pobożności. Piszący stale o Lublinie Henryk Gawarecki wspomina o brakującej karcie księgi miejskiej z 1501 roku in folio, której nigdy nie
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odnaleziono, a którą Jan Protasowicz, wierszokleta minorum gentium, rodem z Pińszczyzny, więc mój krajan,
był jako ostatni oglądał podczas odpustu u dominikanów
lubelskich.
Potwierdzają oni, iż mając do czynienia z mocą demonów, wbrew woli, a nie mogąc być od niej uwolnieni,
musieli przystać na przebywanie w ich towarzystwie, aż
uwolnieni byli przez księdza Hieronima Pliszkę, znanego
w województwie lubelskim egzorcystę.
Nierzadko bywało, iż czartowscy bracia w jednym kubraku stawali przed nim i wtedy kazali się zwać Libo, choć
każdy z nich miał swoje imię, a to: Lubawka (zwany Fart),
Linko (ten zaś w każdy piątek przyodziewał się w kobiece
odzienie i jawił się jako Swarzenica), Labola (najmłodszy,
najchętniej odziany w fartuch łaziebnika, gdzie mógł pod
osłoną pary członki napastować tudzież zatykać otwory
w ciele ludzkim).
Takie jest ich opisanie: L u b a w k a – potwór arcystraszliwy, z płomiennymi od zachłanności oczyma, z byczymi nozdrzami i grzbietem obrośniętym psią sierścią,
z małpim pyskiem na piersi a kocimi ślepiami na podbrzuszu, z ponurymi łbami psimi na kolanach, z łabędzimi nogami i podwiniętym ku górze ogonem półłkciowym.
Rodem jest z białoruskiej osady, gdzie żył z białogłową
ponad miarę. Idąc śladem braci, upatrzył sobie lubelskie
podgrodzie. Wracający z targów nie śmieli obrócić wstecz
głowy bojąc się, że koń i jeździec nigdy do wsi rodzinnej
nie trafią. Za jego to sprawą razu jednego woda w Bystrzycy przez trzy tygodnie zionęła padliną i nieczystościami
zwierzęcymi. Lubiał tenże Lubawka w przedwieczerz wałęsać się parowami, a to jako pasterz szukający krów, to
znów uwalony w gęstwinie jeżyn czekał, aż ktoś sięgnie po
owoc. Najszybciej go może wypatrzyć pies domowy, skomląc i chowając się w mrok izby, znak, iż potwór jest tuż,
tuż. Gdy dojrzysz go, pośpiesz się stanąć twarzą ku słońcu i zanuć spamiętaną pieśń dzieciństwa. Nocą pod żadnym pozorem nie obracać ciała w stronę luny, od której
bierze Lubawka moc tak przemyślną, że może ci się jawić
dziewką kochliwą lub studentem o wdzięcznym oku. Noszący na piersiach hanyż polny lub kiełb czosnkowy żując
bezpiecznie mogą chodzić nocną porą.
L i n k o – tyleż straszny, co przebiegły, o twarzy pół
kobiety pół tygrysa, o sześciu dłoniach zakończonych haczykami, na miejscu brzucha nosi puszysty miech, z którego wydziela woń zgubną lub wedle potrzeby upojne zapachy puszcza, na łbie nosi misternie plecione warkocze,
z których zwisają paszcze żmij poleskich, ma nietoperzowe uszy dwa razy potrójnie ustawione nad sobą, a cały jest
okryty materią śliską i powabną, tylko nogi przyodziewa
w żabie skoki, co mu zezwala szybko poruszać się w wodzie i powietrzu, bo na plecach skrzydła jastrzębie i sokoła i pelikana, ptaka znanego tylko na antypodach.
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Pierwszy przybył i nasamprzód zamieszkał na Borsukach wiele upokorzeń wyczyniając gospodyniom, jak
i zwierzętom domowym. Kiedy mury miejskie przesuwano, ten niecny frant obrócił nocą miasto nie w tę stronę,
stąd po następne wieki niektóre ulice wytyczono bez rozsądku, co każdy szybko odgadnie, jeśli tylko dopuści ten
argument. Mniszce wstydliwej od brygidek w wigilię świętego Jakuba był się objawił jako krzew jaśminu, a kiedy
ta z uwielbienia omdlała, wyczernił jej ciało smolną maścią, a na ścianie wyrył pogańskie malunki. Nie bez powodu zowią go wojewodą grubego cudzoziemstwa, gdyż
zwykł odziewać się w niemieckie pludry, kapelusz szwedzki, a twarz kryć pod francuskie pachnidła. Ileż białogłów
dało się uwieść temu kadukowi. Pewien chłop z Nałęczowa, Bartek Radło, nie rozpoznał w przybłędzie grającym na radlicy samego Lubawki, najął go na parobka,
bo czas żniw nadchodził. Zapytany, jak go ojcowie zowią,
rzekł: Czeczot. Kiedy nocny kur zapiał, zamienił chłopa
w beczkę, a sam legł przy kobiecie. Nazajutrz synowie potoczyli beczkę pławić i tak utopili rodzonego ojca. Wpadli
w obłęd, sierpem rozpruli żywot matce, a sami obwiesili się u rozstajnych dróg, pierwej z ogniem puściwszy domostwo. A wszystko to za sprawą nieczystą.
Onego Linko widziano w czas pożogi miejskiej R.P.
1569, jak silnym podmuchem starał się płomień naprowadzić na seminarium stojące przed kolegiatą, a potem z żagwią biegał wzdłuż ulicy Kowalskiej i ciskał nią w okna
wołając: Otom się doczekał! Dopiero chroma baba ujrzała jego żabie nogi i podniosła larum, ale diabeł wcześniej
wszedł w odzienie jej kumotra. Trzydziestu person biorących udział w poszukiwaniu Linka nigdy się nie doliczono; dziwnym też trafem wokół wzgórza zamkowego rośnie
tyleż osik, smutnie patrzących na miasto.
L a b o l a – nieodrodny brat bliźniaków o twarzy lisiej
i zęlaznych powiekach nabitych na obrzeżu szpilkami bez
końców, zamiast ust używa ryja, który może wypuszczać
na znaczną odległość; odziany jest w płową sierść osła,
a od brzucha po szyję ma wygląd kameleona, pośrodku
czoła żarzy się jadowite oko ciągle zmieniające barwę,
krótkie jaszczurcze łapy mosiężną moc posiadają, tylnych
nóg nie ma, a tylko ogon fauna rozczłonkowany ku końcowi, co daje mu możność wznosić się na nich niebywale
wysoko i cichcem przemykać się, dwie srebrne wstęgi biegną przez grzbiet podług układu Skorpiona i jedna krwista pod brzuchem mechatym. Wielce łakomym jest na zapach świeżego pieczywa, a snadnie na kołacze świąteczne,
toteż wszystkie gospodynie pod chleb do pieca podścielają liść chrzanu, zaś kołacz znaczą ukośną linią lub wtykają lipową zadrę.
Po raz pierwszy widziała go dziesięcioletnia dziewczynka Anna, córka rajcy miejskiego, Biernata z Lublina. Rozmawiała z nim lubo długo i nawet dała mu garść

malin, co też dokładnie powtórzyła swemu ojcu, a ten
ujął to wierszem. Od tej pory Labola był przy niej zawsze, chroniąc ją przed zauroczeniem braci swoich, a kiedy razu pewnego noga jej się ześlizgnęła i groziło dziewce wpadnięcie do piwnic, uniósł ją i nietkniętą postawił
na podwórzu.
Nie lubieli go targujący na Targu Słomianym: stłamsi żytni snop od wewnątrz tak, że nie znajdziesz źdźbła
prostego, innym razem ogon koniowi zaplecie w misterne sploty albo chuchnie na krowę – mleko dojne zwarzone, bydlę boleśnie porykuje, obłędnym okiem spogląda aż
padnie z wycieńczenia. Jedzący mięso nierzadko sny miewali piekielne, puchły im członki, plwali wokoło śliną nieludzką i chętni byli własne wnętrzności krajać.
Łaziebny miejski, Pankracy, twierdzi, że demon ów
z grubych waporów ziemskich bierze swą moc i dlatego
doradza każdemu wchodzącemu do kadzi mężowi wypić
sążnisty łyk wódki z kwiecia dziewanny. Białogłowom,
a nade wszystko dziewicom, nakazuje proszek z korzenia
miarzowego kilka szczypt wsypać wprzódy do wody, albo
sól świętej Kingi rozpuścić, co chroni członki przed dostępem demona. Jagna Dziwisz, mieszkająca tuż za Bramą
Krakowską, zapomniała była i weszła nago do kadzi i tejże chwili czart wynurzył się od dołu nie dając jej spokoju, aż uschła w sobie na bladość. Dzwonnik farny, zwany
Dławiduda, przez cały post spotykał belzebuba, jak uczepiwszy się belki dzwonnej zwisał bezwstydnie plugawiąc
święte miejsce, dźwięk dzwonu łechotał jego naturę, nieraz sam uderzał w dzwon i nikt nie był w mocy powstrzymać go od tego. W czas burzy ściągał na miasto ogrom
błyskawic połykając je dla uciechy lub miotając bez pamięci wokół murów.
Kiedy dzicz mongolska nawałnicą obległa Lublin
i wszyscy gotowali się dać gardło pod osłoną mgły wywołanej diabelską mocą, zjawił się Linko i cały obóz wroga
przeniósł na śląskie pola. Fakt ten przytacza X. Benedykt
Chmielowski, dziekan Firlejowski, w swej sławetnej encyklopedii pisanej Idiotom dla Nauki, Politykom dla Praktyki, ja zaś doczytałem się o nim na stronie LVII w Mongołun ni, ucza tobcza,an (Tajna historia Mongołów).
Zmierzający z towarami indyjskimi kupiec ormiański
Adam Hasso Agopsowicz w towarzystwie kuzyna swego
Jana Achrem–Achremowicza, pomyliwszy drogi późną
nocą, byli wpadli w topiel i zaraz stanęli suchą nogą na
właściwym trakcie ze służbą i ładownymi wozami. A byli
przy nich trzej pachołcy o czarnych twarzach szczelnie
okryci. Za ich to sprawą uratowali życie i dobytek. W nagrodę wzięli trzy grudy chelonites pochodzący z indyjskiego żółwia i po tym kupcy poznali, przed kim stoją lecz
nie śmieli nic rzec.
Linko, Lubawka i Labola nie rozeznając się w czasie, przez wiele pokoleń hasali po lubelskich sieniach
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i podziemiach, gdzie mogli do syta spijać z beczek mrożone wina, tudzież wyjadać piekarzom co świeższe bochenki chleba.
Wczorajszy ,,Kurier Lubelski” podał, że na ulicy Kunickiego patrol nocny próbował zatrzymać trzech podejrzanych, ale ci tylko roześmieli się w głos i stali się obłokiem czerni.
O sposobie, którym żywot odymając czarownice
lubelskie szkodzić mogły członkom obojga płci
Spośród wszystkich czartowskich mocy, największą i zgoła piekielną posiadała Sabina Pędziwiatr, która niecne swe praktyki wykonywała mieszkając od niepamiętnych lat na Wiktorynie. Nikt jej nie pamiętał z lat
dziecięcych, jak tylko staruchą kostryczną otoczoną gromadą kotów.
Jeśli w mieście przejrzysty błękit – tutaj granat podbity stęchlizną, od którego to koloru bydlętom oczy ropiały, a dzieci za żadne skarby nie chciały wyjść na podwórze. Szczególnie porą wczesnego popołudnia zapadała nad
Wiktorynem szaropopielata ćma; idąc od rogatek widzisz
przed sobą dwa wzniesienia wypełnione w dole woalem
chłodu, w którym na dłużej zatrzymało się słońce. Kusząca droga otwarta na oścież. Zanurzony w jej jaśminowym
zapachu, spostrzeżesz zbyt późno, że od kilku kwadransów wspinasz się drogą ku wzniesieniu. Ki diabeł, tfu! na
psa urok! I nagle myśl: Sabina. To jej sprawka. To jej pora.
Oparta o płot wiklinowy mruży oczy bakaliowe, a w chytrych źrenicach odbija się koźli diabeł. Wiadomo, przyzionie różnorakim odorem, o tej porze rozpyla aerozol jaśminowego koloru. Haust w płuca i odymający zapach kołuje
tobą tak długo, że dopiero dźwięk dzwonu na wieczorny
Anioł Pański przywraca ziemskie czucie.
Jeśli już wypadła droga nieopodal domostwa Sabiny, idący stawiał w powietrzu krzyże święte i wtedy zza
stodoły lub podwórza wybiegała chmura zimnego wiatru, kto nie zdążył uciec – obalała go na ziemię; waliła po całym ciele aż sińce pokrywały całe ciało i słychać
było szyderczy jazgot staruchy opartej o płot. Taki przez
trzy dni nie był w stanie odzyskać spojrzenia, pluł krwią
i bełkotał od rzeczy. Nierzadko przyjezdnym na jarmark
wpuszczała do żołądka wielkie i ciężkie do zbycia rzeczy, gwoździe, kamienie, hufnale. Nie było przed nimi
żadnego ratunku i niepotrzebnie wiejskie białogłowy
obwiniały o to żydowskie knajpy, że do piwa lub okowity mojżeszowi złodzieje dosypywali piołunu. Nie dość,
że mąż wrócił bez grosza, to jeszcze pełen omamienia.
Z nastaniem ósmego dnia występowały pierwsze objawy choroby, żywot odymając przemieniały się w smark,
w pleśniznę lub szpetny ekskrement. Gorzej, kiedy aplikując activa passivis – glisty, robaki, muchy, kłaki berykle
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z okrętów pogniłych rodzące się, szpetne półludzkie istoty, niedoskonałe w mowie i uczynkach rodzić się poczęły, najczęściej u panien zamieszkałych po drugiej stronie
rzeki Bystrzycy. Dopiero, kiedy jedna z nich, wziętej urodziwości, niejaka Katarzyna Owidzka, na sam fest świętego Bartłomieja z rozpaczy obwiesiła się na dzwonnicy,a z jej wnętrzności wydobyto poczwarną kukłę, oczy
wszystkich skierowały się na Wiktoryn. Nikt nie śmiał
głośno powiedzieć, co myśli.
Czartowska moc Sabiny Pędziwiatr wyrażała się nadto w kazirodczych stosunkach, a wtedy wokół jej chutoru gromadziły się wszystkie podolskie, wołyńskie i zamojskie, i lubartowskie, tudzież nałęczowskie wiatry. Tumult
powstawał wielki w powietrzu. Słyszano głos trombity, to
znów przewlekły jęk i syk Wija albo podwójny krzyk Zielnika. Noc zaciągała się czernią topielną nad Wiktorynem.
Biada idącemu samotrzeć – wokół niego śmigają latawcy mażący twarz mrówczym jadem, a nogi pętają ostrymi gałązkami jeżyn, zaś w usta pchają dmuchawce. Biada,
kto był się przwrócił, tej samej chwili zjawiała się Sabina
Pędziwiatr przemieniona w nocnego ptaka dla niepoznaki i napastowała leżącego, wysysając z niego moc wszelką;
omijała tylko albinosów i dziewice konsystorskie.
Jej mocy doznał na sobie Piotr Niedzielski, który za
swoje chwalebne czyny otrzymał z rąk króla Kazimierza
przywilej spławiania Wisłą, od Puław aż do Gdańska, galer zbożowych. Onże, w wieku statecznym będąc, nabył
prawa miejskie i zakupiwszy kamienicę w rynku osiadł
w Lublinie. Zwano go Wąsacz lub Milczek dla wiechciów
wiszących pod nosem i zwięzłości w mowie. Nazajutrz
opadły go boleści w dołku, żaden medyk nie był w stanie
wyjawić źródeł słabości. Jakoż stał się raptus i skory do
złych uczynków. Rodzina żałowała go szczerze. Dopiero
dominikanin, padre Kajetan Ochęduszko, ustalił, iż został
opętany, bo znaki opętanego są te:
1. Jeśli ma oczu wytrzeszcz, a członek wstydliwy nad
podziw słaby,
2. Jeśli wychodzi zeń zimny wiatr o powonieniu zgniłych ogórców,
3. Jeśli cierpi na twardogłowie,
4. Gdy mózg ściśniony wydaje piskliwy chrobot,
5. Na pytanie, jak się czuje, wybucha hardym śmiechem,
6. Chętnie przebywa z sobowtórem,
7. Będąc naiwnym, co supernaturalnego czynią, tedy
prawdziwie są opętanymi.
Okazało się rychło, że matka pana Piotra Niedzielskiego przez nieznajomość podała pewnej wędrownej kobiecie lewą ręką kubek mleka wieczornego udoju. Wielce
też ją zdziwiło, że obca niewiasta odparła: ,,Będę czuwała nad twoim brzemieniem.” W dwie niedziele powiła
ona syna, a sama rychło zakończyła żywot w boleściach
przeokropnych.

1 1 6

•

l u b l i n

k u l t u r a

i

s p o ł e c z e ń s t w o

Jeszcze dzisiaj można obejrzeć pole „sczerniałe”, na
którym stało zabudowanie Sabiny Pędziwiatr. Nikt nie
chce się na nim pobudować. Odważny nabywca próbował wykorzystać je pod sad; na wiosnę liszaj zniszczył listowie, zimą zające okorowały drzewa, trzeba było drzewka ściąć. Plantacja truskawek przepadła pod gradobiciem,
zaś próby z różami spełzły na wymarciu półtysiąca krzewów. Zrozpaczony właściciel oszalał i domostwo puścił
z dymem.
Władze miejskie postanowiły przeprowadzić nową ulicę na Wiktorynie. Zbiegiem okoliczności zakręt ulicy wypadł przez pole „sczerniałe”. Miejscowi taksówkarze omijają ten zaułek, wolą jechać okrężną drogą, a najchętniej
nie podejmują się nocnej jazdy na Wiktoryn. Nikt z nich
nie chce przyznać się, że nieraz ujrzał przed maską auta
czarną kobietę, która zwiewną chustą zasłaniała szybę,
zmuszając kierowcę do gwałtownego manewru; dobrze,
jeśli kończyło się zjazdem do rowu.
Po dziś dzień na Wiktorynie opowiadają tamte straszne wieczory. Wszyscy też czekają aż parów powoli sam
zapadnie się w sobie, co też następuje, ale ponoć ostatni
ślad ma zniknąć, gdy miejski złoty kur po trzykroć zapieje.
Zamyślenie
Biegnąc poboczami nagrzanymi do syta muzyką
jarmarcznych dni nagle wstrzyma cię skała niczym lustro
chybotliwe, ostro nachylone w stronę miasta. Kto stoi we
framudze światła i przekornie odbija twoje wołanie? Czyja dłoń misternie przesuwa fałdy chmur aż oko skrzy się
płomieniem?
Pomiędzy dwoma echami dzwonów jest wąwóz pożniwny, tędy noc skrada się ku murom Starego Miasta, tędy
nadbiegł złoczyńca z pożarem, tędy rycerze podążali za
balladami w poszukiwaniu średniowiecznych bestii świętego Jerzego.
Pomiędzy dwoma echami sygnaturek jest ścieżka pionowa ledwie szarą nicią zaznaczona: stojący na wieży giermek dostrzeże nasze konie spocone i nim okrążymy rozlewiska napęczniałe trzciną, stanie w nowej szacie u bram
zamku. Na murach królewskie herby. Chorągwie dumnie
głoszą nasz wjazd. Zbudziły się ostatnie dzwony. Zamek zanurzony w kropli poranka tajemniczo uchyla drzwi: z komnaty snu dziecięcego wynoszą stosy srebrzystych chmur
odźwierny spuszcza z łańcucha psy poranka, krętymi schodami biegnie paź z misą pełną wonnej rosy, w mlecznym
zawoju łaziebne prowadzą pannę z królewskiego rodu, sokolnik uchyla płaszcz – znak do ucieczki płowej zwierzyny,
święty Onufry zbiera orszak radosny i zbiega bramą Grodzką w sam środek jarmarcznych piszczałek, dud i bębenków.
Tak stojąc w zachwycie dwa sny śnimy pośrodku dziedzińca: wnoszenie chorągwi Jagiełłowej o smukłych

ogonach zielonych – otwieranie powidoku na miasto spięte tęczą ognistego obłoku.
Furta Nawietrzna
Porą jesiennych psalmów otwiera się Furta Nawietrzna, skłębione stada tłustych chmur tłoczą się nagle
i gwałtownie, fioletowe fale uderzają w attyki kamienic
zamieniając płaskorzeźby w metalowe okucia tarcz,ogniste płaszcze wiatrów zasypują ulice gorącym oddechem.
Najwięcej jest błysków rdzawej wełny. Najostrzej kłują
oczy złotem haftowane godziny popołudniowe – wówczas
otwierają się okna i wielu spogląda na miasto ze zdziwieniem widząc płomienne kolory spływające ścianami domów. Nie wiedzą, że Furta Nawietrzna, tuż obok, już od
wielu dni jest zatłoczona: ciężkie obłoki nakryte sinawymi habitami pątników nadeszły z nadbużańskich łąk, wyminęły je stada bocianów – muszą się śpieszyć, ale nie
mogą ominąć złocistej linii pionowo wbitej w środek miasta. Chodzą szlacheckim krokiem po jedwabnych łąkach,
czekając aż nadpłyną ostatnie chmury. Po nich wejdzie Satyr i da znać przelotnym ptakom. Nocą przez Furtę będą
wchodzić zagubione sny o sławie, dziewicze pragnienia
miłości, melodie zanurzone w poezji, zdania nigdy nie dopowiedziane, zamysły gnuśne i frywolne.
Furta Przedziwna jest zawsze otwarta. Nie ma swego
stałego miejsca. Przechodzień zapatrzony w krzywiznę
uliczki postanawia pójść za tajemniczym cieniem muru
– w miejscu jego zgrubienia czuje ciężar chłodu: nad nim
sklepienie Furty.
Tędy wnoszą do miasta dobre i złe uczynki. Gniewne
zdania wysypują na każdej uliczce. Przed drzwiami kładą naręcza uśmiechów. Sztylety zemsty kryją w szparach.
Ironię i żałość wieszają u klamek. Wybieraj ! Słyszysz kuszący szept. Za tobą jest korytarz ciszy. Wnęka zadumy.
Dlaczego szept ma taką siłę zniewolenia?
Furta Odśrodkowa nigdy nie zostanie odkryta, chociaż
na jej trop natrafiono najwcześniej. Z początku sądzono,
że musiała być tuż obok fary i chcąc przejść z Rynku Rybnego do Cekhausu trzeba było iść jej nawą. Załamanie błękitu w tym miejscu zwiodło archeologów, tak jak jesienna
plama rdzawego płomienia przybita do Kolegium Jezuickiego została uznana za przedsionek Furty Odśrodkowej,
a przecie znawcy wiedzą, że tutaj znajdowała się Baszta
za Staczywką.
Nie ci, co mają oczy wypełnione rachunkami codzienności i nie dźwigający toboły pozornych trosk lub o twarzy judaszowej pobożności, ani pragnący uchodzić za
znawców przedmiotu, ale pełni ufności w każdą chwilę –
chłopiec biegnący poboczem z gwizdałką w uściech, stojący w zamyśleniu przejezdny opowiadacz, oni wszyscy są
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w prezbiterium Furty Odśrodkowej. I oni o tym wiedzą.
I są najszczęśliwszymi ludźmi tego dnia.
Furta Przemienienia już jest niesiona przez Archanioła. W niej są wszystkie znane i zapoznane przejścia miasta
Lublina. I baszty. I furty. I skrytki piwniczne. I utajnione
kanały w murze. Są też i te, które będą. Jej blachogrzmiąca budowa, jak echo nadbiegającej burzy, wypełni śródmieście, zatrwoży przedmieścia błyskiem rozrywającym
czerń, obudzi osiedla.
Pod jej łukiem miasto powtórzone zostanie po trzykroć, aż odnajdzie swój idealny i ostateczny profil.
Rozmowa z Mistrzem Andrzejem
Mistrz Andrzej siedzi na ruskim stołeczku pośrodku raju. Mistrz Andrzej siedzi oparty plecami o ośmiokątny filar, który podtrzymuje całe niebo. Patrzy na ostatnią
kwaterę pokrytą cieniutką warstwą pobiały i myśli o rodzinnej wsi ukrytej za malwami i stepowymi bodiakami.
Ma wielką ochotę namalować puszystość powietrza, podmalować od dołu sieną, by było lżejsze od puchu alleluja
albo melodii dzieciństwa. Ma wielką ochotę namalować
twarz proroka Ilji Muromca, który widział ostatnią chwilę
świata, twarz tak groźną, jak piorun rozdzierający drzewo.
Jest dzień przed Wielkanocą, więc mieszczanie chcą,
aby pokazał, jak to ulicami Lublina oprowadzają osła zaplecionego w słomy, a ludziska czapkują przed procesją.
Nawet ci, co kończą popłuczyny krzyżem czerwonym, wylegli z gospód i kogucim krzykiem domagają się wiekuistego potępienia dla antykrista.
Mistrz Andrzej ma swoją ulubioną scenę ukrytą za bordowym wykrotem muru bizantyjskiego. Codziennie tam
chodzi i ukryty na poddaszu łzawym okiem popatruje na
Madonnę zawijającą w rąbek lniany śpiącego syna. Aby
tam dojść, trzeba przepchać się przez tłum biczowników,
odpędzić precz stado gawronów żerujących na pustkowiu
i wzdłuż murów najeżonych zdradliwymi otworami wbiec
na dziedziniec, gdzie właśnie Piłat rozmawia ze skazanym.
Dla wygody chromej nogi uczniom rozkazał namalować podest pochyły, stąd wyraźnie widzi tłum pędzący na
Golgotę, a tuż za kotarą czerni z Judaszowego żywota wypełza czarna dusza. Jeszcze chwila i sznur ze zdrajcą runie
w żółtą otchłań. W trójkątnych polach sklepienia śpi cisza. Archaniołowie trzymają dłonie na głowniach – miecze jeszcze nie mają błysków ognistych. Cherubini przygotowują znaki, którymi opieczętują bramy miasta i tym
znakiem otworzą wolność sprawiedliwym. Michał Anioł
czeka, aż Gabryel zakończy posłannictwo, aż tamci wejdą
na szczyt brązu – wbiją krzyże prostopadle, kur zapieje na
trwogę: wyjdą z posadzki święte dziewice, żebracy, powsinogi, eremici, dziwożony, biskupi, mędrcy, nierządnice –
teraz dopiero Michał Anioł stanie po prawicy. Stanie obok
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najgroźniejszej twarzy wszechświata: z drżeniem w palcach Mistrz Andrzej otwierał oczy Władyce, misternie
dobierał brązy i oliwki, sadzą grubo rysował zagniewane
brwi i sam zdjęty trwogą o własne zbawieniereak w kącikach ust położył odcień łaskawości – Nierukotworitielnyj zapatrzony w przeszłość ludzkiej niedoli człowieczym
okiem rozsądzi wszystkie nasze czyny.
Mistrz Andrzej odchodząc na spoczynek klęka przed
królem i cerkiewnym gestem pozdrawia jeźdźca śpieszącego na nocne łowy. Ostrożnie zdejmuje z palety nieostygłe kolory i chowa na piersiach. Więcej w nim smutku niż
śpiewu. Jeszcze jedna kotara szczerozłota, jeszcze jedna
ikona – najmilsza, bo ostatnia i trzeba będzie ucałować
próg maleńkiej świątyni i zwrócić twarz na Nowogrodzkie kopuły mosiężne.
Pośrodku północy ośmioboczny filar hartownym blaskiem wskazuje drogę łowcom gwiazd płynącym nad
wzgórzem zamkowym za głosem nocnych halabardników.
Czarna kapa w niebo wbita
Proboszcz od fary św. Michała rozpowiadał wszem
wobec i każdemu z osobna, że musiało tak się przytrafić,
bo zbyt wiele ciężkich przewinień jest wśród nas, a i cięższych nad grzechy główne łatwo wyłuskać, gdyby tak codziennie przed snem każden bojaźliwie zajrzał w głąb własnej duszy. Ci, co gorszą Opatrzność, ściągają gniew nie
tylko na swoje stadła, ale i na innych, i tak czarna powłoka nakrywa całe miasto, i ludzi, i zwierzęta, i domy. Bracia,
ręka Pana ciężko oparła się o nasz gród i tylko Jego miłosierdzie może ją odjąć.
Nie inaczej mówiono u dominikanów, chociaż dodawano, że jest to powodowane wieloma oklicznościami jako
i tymi: nieczystości wyrzucane są wprost na ulicę, brudną wodę dziewka chlasta przez okno,nierzadko prosto
na głowę, nocni opoje Szambelankę przemienili w chlew
– nie przejdziesz jej i za dnia nie trzymając chusty przy
oddechu.
Jakub Sacramentus, doktor filozofii, medykus, wezwany zaraz po śniadaniu do rajcy miejskiego długo go wypytywał, co był jadł ostatnimi dniami i jakie trunki do
jadła podawano. Raz jeszcze zajrzał w gardziel, wąchał
potność, a potem w głębokim zamyśleniu oddalił się od
łoża w stronę okna. Miał powód być zaniepokojonym.
Już od dwóch dni wzywano go do podobnych schorzeń,
a to pachołek miejski zaniemógł z nagła, to znów dwoje przybłędów znaleziono leżących pokotem przy murze. Do zmroku pachołkowie miejscy znieśli kilku umarlaków na cmentarz w pobliżu Mansjonarii, a po mieście
rozeszła się straszna wieść: czarna zaraza dusi ludzi. Idźcie i obaczcie umarlaków, leżą pokotem owinięci w płótna. Co gniewliwsi odpędzali precz takie bajdurzenia, ot,
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mało to tałatajstwa zwleka się do miasta, burmistrz powinien zakazać wpuszczania ich w obręb murów, nierząd tylko z tego. Taki prostak nic nie posiada, obojętne mu, gdzie
będzie spał, z chorobą jest za pan brat.
Powtarzano okrutne wiadomości, że w lupanarium
znaleziono wszystie dziewki nieżywe. Bogobojne matrony wzdychały z ulgą: „No, nareszcie dosięgła je zasłużona
kara. Powinny wcześniej sczeznąć te ladacznice”, ale bywalcy zamtuza niepokoili się nie tyle ich nagłą śmiercią, co
swoim zdrowiem, wszak zażywali z nimi rozkoszy. Pocieszali się skrycie, że kobiety zostały umyślnie strute, co rozpowiadała „ciotka” sprawująca nadzór nad czerwonym domem dopóki i jej ciała nie znaleziono pokrytego gnilizną.
Nie było co zwlekać. Na rozkaz burmistrza spuszczono z Bramy Krakowskiej długą czarną chorągiew a wraz
z nią zwaliła się na okolicę czerń jeszcze okrutniejsza –
gradowy deszcz, a zaraz po nim nastały tak upalne dni, że
oddech zrobił się krótki, męczący; rozległe jeziora wokół
zamku opadły z wody, można było chodzić i z szuwarów
wyjmować tłuste karpie, płocie i liny.
Miasto stało spowite kirem. Nie było słychać płaczu, bicia dzwonów, procesji. Cmentarz za farą już nie starczał,
kopano głębokie doły i rzucano weń zwłoki po kilka na
raz, i tak schodzono coraz niżej aż pod mur. I nadszedł
czas jeszcze okrutniejszy: aż pachołki miejskie czmychnęły nocą zostawiając podniesione brony i wrota bramy
otwarte na oścież, nawet zapadni w bramie nie nakryli,
co stało się przyczyną śmierci jeźdźca śpieszącego z pilną
wiadomością od wojewody sandomierskiego – i jeździec,
i koń runęli w dół fosy. Wielu uciekało chyłkiem z miasta,
zatrzaskiwano ciężkie drzwi kamienic, coraz mniej straganów ustawiano na rynku, mało który rzemieślnik stawiał ławę we wnęce Bramy Krakowskiej i rozkładał towar
– nad to milsze zdrowie.
Miasto konało powoli w konwulsjach. Niewidoczna obręcz czerni szczelnie ściskała Lublin, niechętnie wypuszczając swoje ofiary. Czarne chorągwie powiewały z wież
kościołów, czarne lamentacje odprawiano w świątyniach,
czarne łzy spadały po wszystkich twarzach. Kto miał zatłoczone sumienie, leżał pokutnym krzyżem, komu się
przypomniał grzech zapomniany, sam sobie nadawał karę,
sypał popiół na głowę, śpiewał psalmy...i pilnował dobytku przed grasującymi opryszkami. Odbiegli miasto stróże, odbiegł i mistrz katowski furtą przeciwko Czwartkowi, odbiegł i doktor medycyny, kiedy go naszła pierwsza
słabość: wieś bezpieczniejsza.
Okna kamienic zakryte czernią. Krąg śmierci szeroko
opasał pejzaż podmiejski. Pod wsią Dziesiątą stoją dwa
ładowne wozy splądrowane do cna, obok nich trzy kopce
mogilne, a pół pacierza dalej przewrócona kolasa.
Nie ma kto słuchać opowieści dziadygi, który zwlókł się
traktem krakowskim i przycupnął w kruchcie klasztoru,

żując chleb opowiada braciszkowi od furty rzeczy zgoła bliższe dniu ostatecznemu niż prawdzie, więc co i rusz
odwołuje się do świętego Krzysztofa, który mu patronuje
podwójnie, gdyż zowią go „ślepak Krystofor”, chociaż ma
dobre widzenie i opiekuje się wędrowcami, a on tak idzie
od miasta do miasta po prośbie nastawiając ucha, a kiedy
trzeba przewróci oczami i świeci bielmem. To on dowiedział się, że mistrz katowski dobrał sobie pachołków miejskich i plądrują wozy na traktach. Jego też ujęli, ale wyłgał
się przewracając oczy i przy okazji wysłuchał, jak opryszki dopadli kupca Ormianina, zbezcześcili obrazy święte
z nim jadące, zdarli z niego wszystkie kosztowności i gardło przerżnęli. Wie też, że zaraza nie przyszła z duchoty
ani jako dopust, lecz została przywleczona przez dwóch
oszustów podających się za fratres minores. Otóż mieli
ze sobą maść szczególnej mocy i smarowali klamki, kołatki oraz wszystkie ciągadła dzwonków furt, tak, tak, tak
było, niech mnie piekło pochłonie, jeśli coś zmyśliłem. Ci
sami przebierańcy zostali rozpoznani w Kazimierzu i daliby gardła, gdyby przed nocą nie zbiegli, to musieli być ci
sami, tam podali się za pątników idących do grobu Pańskiego, a u was byli jako fratres minores. W Sandomierzu
też pytano, za czyim przyzwoleniem to robili i tylko jedną
odpowiedź na koniec znajdowano – szatana.
A to braciszkowi dopowiem, żem słyszał od jednego
szlachcica, że widziano, jak od waszego miasta ku Chełmowi szła chmura gradowa na postać czarownicy uczyniona, tego żaden anioł się nie podejmie, więc nie boski
to uczynek, nie boski, moce piekielne zawładnęły powietrzem. Widzę, że jesteś mnich bogobojny i świętość bije
z twej twarzy; dolej mi w kubek, a to biednego dziadka
suchość w gardle piecze. A teraz opowiem ci, com słyszał w klasztorze karmelickim będąc jeszcze w młodości
razem z ojcem w Krakowie, rzecz, jaką tylko w największym zaufaniu podaję ludziom pewnym i światłym, dolej
kochasiu, dolej...
Ogień spada gwałtownie, spopiela domy, burzy świątynie, wniwecz obraca bogactwa, ale w swej gwałtowności przebiega szybko, a natrafiwszy na pustkę nocy – spada poza mur miejski i dogorywa.
Powietrze morowe wisi nad miastem ciężką zasłoną
rozgrzaną, aż oczy parzy, pierś rozrywa suchość gorsza
od pyłu drogowego, wszystko w tobie jest ociężałe, obce,
złowrogie.
Ta jedna myśl prześladuje cię: „Powinienem stąd uciec,
tylu pomarło, tylu pomarło, przecie jestem z tej samej gliny, co wszyscy”.
Szkic do reportażu
I nagle zwiotczały wszystkie chorągwie długo
i chytrze haftowane w podziemiach zamków krzyżackich,
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pełne tajemnych znaków Opatrzności i złotogłowia przaśnego. Pośrodku haniebnie zwisa błękitem lamowana
w zielonym polu dłoń żelazna: parciana i bezwolna. W kącikach ust smrodliwy zapach pychy walczy z modlitwą pokornego ukłonu: w ile pokoleń pójdzie pieśń o ich sromotnej klęsce i jeszcze haniebniejszej ucieczce w trzciny
jesieni, gdzie już czekali na nich słowiańscy dzidownicy.
Oto miniaturowy komtur o lisim pyszczku pełnym
błagalnej nadziei w powróśle wiedzie swego szwagra –
obaj w mieszkach na twarzy. Dzwonią im własne dyby na
pohybel.
Na samym przedzie wesołek miejski igrce swawolne
sprawuje, poczwarną gębę w stronę króla stroi, a żyć wypina pohańbionym. Gloria ! Gloria !
Czyja to twarz, przez pół nieodgadniona, z wysokości
szmaragdowej opończy odprowadza zwycięzców i zwyciężonych aż na górne sklepienie Matki Boskiej Zwycięskiej
– bacznie pogląda za ostrzem kłutym pod żebro psubratu
buntownikowi. Zamilkła aż po dzień dzisiejszy.
Po trzykroć warto iść tym pochodem, głaskać chropawe nagolenniki i lniane zawoje rzucać pod stopy rycerstwu, i śmiać się do woli raz jeszcze w twarz pokonanym.
Z chorągwi przedniej uwijemy bandaż – zwiążemy
wszystkie rany miasta.
Metafora gorzka jak życie
I tak już w nim pozostanie to przewrotne spojrzenie spod ciężko przymkniętych powiek, w którym jest
i Judaszowe brzemię, i poetyckie zamyślenie, i melancholia, która go ostatnimi czasy boleśnie i na długo nachodzi. Gdzieś zza pleców uderza go szyderczy chichot łotrzyka, przez który przebija błagalny psalm żyda i zaraz
też tupot kopyt końskich – koniokrady w tumulcie uchodzą w knieję, ale on wie, że daleko nie ujdą, przywloką ich
z powrósłami na szyi przed jego oblicze i wtedy zada pytanie: „Czemu nie żyjecie z boskimi przykazaniami?” Spyta
też obieżyświata, dlaczego okrada swojego Boga z należności, skoro czyniąc kolektę między pobożnymi na wzniesienie świątyni w miejscu cudownym, przepija uzbierany grosz w szynku, chełpiąc się naiwnością chrześcijan.
I zada pytanie kościelnemu, chociaż wie, że ten nie potrafi
odpowiedzieć ani sprytnie ani tym bardziej pokutnie, powinien też postawić oskarżenie gwałtownikom, ale któżby sprowadzał panów na ratusz.
Stoją gromadnie w najniższej kwaterze miasta: moczymordy z poprzeżynanymi gębami, kostyry z niegojącymi
się krostami, lichwiarze śmierdzący obcym potem. Stoją
obojętnie, a każdy chowa w zanadrzu sprytną scenę, jaką
wypadnie mu odegrać przed ławnikami.
Za nimi głębia lochu. Cuchnąca. Szczurza. Kiedyś
wszedł w jego mroczność, ale szybko uciekł. Wystarczyło,
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aby poczuł odór piekła: obleśne słowa, obleśne uśmiechy,
obleśne monety. Ecce homo !
Przemieszały się strzępy młodzieńczych lat, śpiewy zasłyszane nad Wisłą z łacińskimi sonetami. Polskie bajania flisów i wzniosłe koniugacje łacinników. Tak zwarcie
splotły się ze sobą, jak gruba przędza w płótnie, że nie odnajdzie się granicy wzoru i horyzontu zwieńczenia – jest
gładka przestrzeń, ale dla niego to nade wszystko zgaszona poświata nawy. Tyle razy ją przeszedł i tyle razy opadały go wątpliwości. Za dużo szeptów naraz go opada. Za
nagle chciałby to miasto, w którym tyle lat przemieszkał,
widzieć gładszym moralnie.
Wszak nie zagubił się w rozumieniu cnoty, ale już nie
dowierza i sobie, i słowu, i historii. Pozostaje metafora.
W niej łatwo skryć boleść serca, oblepić próżność mieszkańców w pobożność świąteczną. Nawet to białe miasto,
tak ostro lśniące w głębi pejzażu, można ukryć sprytnie
pod poły cnoty, że będzie brylantem lśniło pośród innych
w koronie Rzeczypospolitej, ale on, długie lata ławnikujący, zna wszystkie grzechy swego miasta, i te spisane, i te
podawane na ucho, i te dokonane skrycie, i te, których domyślać się trzeba, i te, co zostałyby uczynione, gdyby ich
właściciele pożyli dłużej.
Starość go ani nie poraża, ani zniewala na tyle, by pragnął natychmiast śmierci, żyje ślimaczym życiem i nawet
księgi, które dały mu więcej rozkoszy niż łożnica, oziębły
mu od dawna: czy mogę dać słuszną odpowiedź człowiekowi, gdy rachunek sumienia jest gorzki, a myśl, a słowo
jak nasienie klonu ulotne i furkoczące.
Już nie potrafi inaczej patrzeć na ludzi, jak oglądać ich
w poczwórnym odcieniu sprytu, chciwości, oszustwa,
przemocy: drapieżców, pochlebców, łgarzy, szubienników. Odczytuje z ich twarzy, czego nie udało im się dokonać i tego najwięcej żałują. Ta cała zgraja paniczyków
bardziej warta lochu niż Cygan posądzony o kradzież bułek. Podrobiony dziad o gębie parszywca żyjący z prośby i intencji modlitewnych potrafi wysupłać wszystkich
świętych podając multum cudownych uzdrowień za ich
przemożnym wstawiennictwem, więc tenże podrobiony
dziad w swej kapocie workowej miał powszywane srebrne monety warte jeśli nie pół kamienicy, to szynku. Kiedy
wydłubywano zygmuntowskie monety, dziad omdlewał,
płakał nabożnie, wył z żalu, a na koniec postradał zmysły.
Zamężna niewiasta biegająca późną porą w przebraniu
służącej na rozrywki cielesne – czyż jej twarzy nie zakrywa welon obłudy: jest młoda i ma prawo do należnych jej
wiekowi uciech, a mąż nie potrafi temu sprostać złożony
podagrą. W starości wszystek występek przemodli, odpości, jałmużną okrasi. Nikomu krzywdy nie czyniła i nikt
nie był stratny.
Pod okapem piwnicy pachołek chowa ściągniętą z kramu chustę nakrapianą wielobarwnymi nićmi, a tak żywą
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jak słońce zanurzone w czas sianokosów między pachnące pokosy i puszysty pogłos świergolańców. Jeszcze tej samej godziny znajdą się przeciw niemu świadkowie o wiele liczniejsi niż targujący tego dnia. Oddać go katu, aby go
oćwiczył, czy kopniakiem wyrzucić z Ratusza?
Ich grzechy stały się odtąd jego własnością. Ten przepastny mieszek judaszowy zwalił się nań okrutnym snem.
Jest w nim i jego życie, skryta ambicja, aby wejść na ławę
rajcowską, ba, wyżej, na stołek burmistrzowski, obłapić fortunę i zapamiętać się w niej, i się nią zachłysnąć.
Spoza tłumu szelmowskich oczu, chciwych uśmieszków
i gładkich słów wynurza się i rozochocona kibić połowicy,
drwiące oczy, zwrócone poza krużganek, całują go przelotnie. I spojrzenie świekry, okrutniejsze niż zazwyczaj, mściwe, łajdackie. Ich ukłucia bardziej parzą niż utrata zdrowia,
niż utrata majętności, jest w nich prawda szeptana na ulicy:
„Ona ma gacha, innego do niedzieli, a innego na tydzień”.
Z całego swego życia, ciągłych zabiegów o godności miejskie, nie pozbawionych utarczek i knowań, przemyślnych
rozmów i czapkowania, a potem długich godzin urzędowania w Ratuszu, gdzie starał się bezstronnie obejrzeć każdą
wniesioną sprawę, tak szlachcica, kupca, jak i żyda czy pachołka, z tego bogactwa dostrzeżeń, facecji, nasłuchiwań,
a nawet i swego wierszokletowania, można tyle samo wycisnąć, co z długiej oracji kaznodziei.
Czyż na dnie poczwórnego worka nie leżą jego wzniośłe
szlifowane modlitwy, abyśmy otrząsnęli próchno z duszy,
próżne odwoływanie się do rzymskich reguł prawniczych,
przywoływanie cycerońskich przykazań? Nic to wszystko
nie znaczy, tyle, co wiecheć grochowin wetknięty w komin, człowiek ani o źdźbło nie postąpi w cnocie. Zawierzy bardziej pysze, krętactwu i przekorze. Woli pozostać
gliną. Miałką. Łamliwą.
Nieraz nachodziła go skryta ochota wejść aż pod sam
szczyt Bramy Krakowskiej, gdzie kolebie się dzwon, uderzyć w niego znienacka, a kiedy zbiegną się zdziwieni ludzie i zadarłszy głowy będą spoglądać na baniastą kopułę wieży, wówczas on wysypie na nich poczwórny worek:
niech się taplają w pyle, niech sobie wydzierają godności, pozłociste szuby, kołpaki podbijane lisim srebrem,
niech się opasują łańcuchami wysadzanymi misterną robotą złotnika, bo kiedy już nasycą własne mniemanie
o swej szlachetności i zapragną poklasku innych, zawoła:
„Spójrzcie w lustra!”
Ogarnia go niepohamowany śmiech starego Satyra. Takie lustra winny wisieć w każdej izbie, bogatego szynkarza i koniokrada, duchownego, lichwiarza i u białogłów.
Śmiech go opanowuje coraz niebezpieczniejszy, wciąga
w taneczny wir, więc starzec podryguje zwiotczałym ciałem, a ręce próbują odpędzić niewidzialną postać.
W cieniu Ratusza ucieka skrycie w korytarz samotności, a za nim wlecze się smutne westchnienie piekarza:

„Znowuż pana Klonowica opętały zmory. Niechybnie zakleszczą go na amen.”
Prologomena do zwycięskiego wjazdu Jagiełłowego rycerstwa
W oktawie zwycięstwa pod Grunwaldem umyślny
jeździec, nie zważając na trud i słabość koni, śpieszył donieść mieszkańcom królewskiego grodu Lublina chwalebną i wielką radość – ręką króla polskiego Władysława pobity został odwieczny wróg Korony i Litwy, chytry
a sprośny, kryjący się cwanie za znakiem krzyża: legł
śmiercią walecznych Ulryk von Jungingen i wielki komtur zakonu Kuno von Lichtenstein, i wielki marszałek Fryderyk von Wallenrode, i wielki szatny Albrecht hrabia von
Schwarzburg, i skarbnik Tomasz von Merheim, tysiące innych braci rycerzy. Wielu śmierć dosięgła w ucieczce, jak
Henryka pflegera tucholskiego, który przed bitwą kazał
nosić przed sobą dwa miecze nagie, mając zamiar nie pierwej włożyć je do pochew, aż kiedy je krwią polską ubroczy.
Markward von Salzbach, komtur brandenburski, dał głowę pod miecz już po bitwie, gdyż zuchwałymi słowy podrażnił wielkiego księcia Witolda.
Chorągiew zagranicznych gości Zakonu św. Jerzego
z Krzysztofem von Gersdorff na czele, po walecznej obronie licząca już tylko czterdziestu rycerzy, na kolanach oddała proporzec, przełożywszy więzy uczciwe nad ohydną ucieczkę. Przed nimi poddali się rycerze chełmińscy,
którym przewodził organizator Towarzystwa Jaszczurowego. Wśród wziętych do niewoli znajdowali się książęta: Kazimierz szczeciński i Konrad Biały oleśnicki, posiłkujący Krzyżaków.
Alleluja! Alleluja!
Po spisaniu jeńców, dostojnicy: Zbigniew z Brzezia,
marszałek królestwa i Piotr Szafraniec, podkomorzy krakowski, odebrali od każdego z pojmanych rycerzy przyrzeczenie, że stawią się osobiście na świętego Marcina
w Krakowie przed wyznaczonymi osobami.
Król Władysław strudzony pracą i upałem położył się
w cieniu pod krzakiem jeżynowym na usłanym z liści jaworowych łożu, mając przy sobie jednego tylko Zbigniewa z Oleśnicy.
Alleluja! Alleluja!
Na trzy zmiany bito w Lublinie w dominikańskie dzwony przy wtórze kołatek od św. Mikołaja i sygnaturek miejskich, z wież bez przerwy rozlegało się groźne buczenie
trąb wojennych, a ponad nimi niósł się tryumfalny pogłos kotłów i śpiew – miasto stanęło tłumnie wzdłuż ulic.
Czapkowało.
Przed królewski orszak kładły się flamandzkie sukna
i włoskie brokaty, perskie dywany i barchaty tureckie,
na tacy podano złotolity pierścień otoczony siedmioma

n u m e r

5 (89)

perłami. Kolegiacki chór śpiewał Te Deum, w procesji
zbliżano się naprzeciw królewskiej chorągwi, którą był
wiódł Mszczuj ze Skrzynna, a kto żyw wiwatował zwycięstwo, wzgardliwie dmuchając na orszak krzyżacki: szła
bowiem z Michałem Küchmeistrem nowomarchijska
szlachta, szedł ze swymi ludźmi biskup würzburski Jan
von Egloffstein, brat deutschmeistra Zakonu, rycerze bawarscy, turyńscy, nadreńscy, sascy i szwabscy; obywatele miast pruskich, a przed każdym z nich niesiono chorągiew – znak ich hańby:
a. niesiono proporzec o stu ostrzach wbitych zdradliwie w białe pole, bo tyle miast mazowieckich i kujawskich
i litewskich miało się czołgać w przedsionku Malborka;
b. banderię z głową jastrzębia w nimbie cynowym,
pod którym ukryto napis inicjalny odkryty przez rycerza
z Wąwolnicy, teraz niesiony na desce osikowej pachniał
krzywoprzysięstwem;
c. czarny pas podwójnie rysowany na śniegu: w takim
szyku inflanccy kopijnicy stawali przeciw chłopom i legli w dwa pacierze. Czarna krew spłynęła gorzką strugą;
d. banderium civitatis Holsten najdłużej barwiono nocną porą i w czas pożogi żmudzkich osad, aż śmierć i ból
przedzieliły welon rozpaczy. Najwcześniej padła w ręce
Jana Szczyckiego, Doliwity i pierwszą została rzucona pod
nogi króla;
e. zaciężni z Westfalii nieśli własny proporzec przebity ognistymi strzałami dufni, że ich żmijne groty dosięgną pleców lubelskich panów: łucznicy królewscy razili
ich mnogimi strzałami, a często wpadając na nich gwałtownie, znaczną liczbę nakładli trupem.
I szła na ostatku chorągiew po trzykroć powtórzona na
drzewcu, strojna w pióropusz i srebrne krogulce, tak posępna i wściekła, jakby z wnętrza paszczy Lewiatana powstała. Trzymający ją Mikołaj z Lewartowa, przedchorągiewny rycerz, czuł, jak płomień zżera mu przedramię,
jednak zdzierżył zadaniu. Pamiętający ją w boju rycerze
lubelscy nakazali po zwycięstwie przybić do wozu okowami krzyżackimi.
W uroczystej procesji zbliżono się do placu, gdzie król
Władysław pierwszy wykopał dół dając tym początek fundamentom kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Zwycięskiej. Namiot kaplicy, zbudowanej na tę okoliczność,
otoczony był dokoła znakami i chorągwiami krzyżackimi, proporce ich rozwinięte i porozpuszczane głośno płakały na wietrze.
Palono wiotkie świece miodopyszne. Kadzono tryptyk
wonnymi ziołami jesieni. Nadworny drzeworytnik skrupulatnie notował wszystkie postacie: kiedyś malarz freskowy ustawi je na ścianie prezbiterium wedle starszeństwa, zasług i relacji bitewnej, a pośrodku na bułanym
koniu osadzi króla Władysława. Nad nimi otworzy błękit. Dołem ułoży szramy zmęczenia. Czerwienne wybuchy
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dwóch salw armatnich utopi w brązie. Zielny dywan pożniwny rozwinie szeroko aż pod mury Lublina.
Dzień ten pamiętać będą wszyscy. Alleluja! Alleluja!
Tajemnica bursztynu oprawionego w srebrną
koronę
Sześćdziesiąt osiem lat czekał tej cudownej chwili; kunsztowny rysunek od wielu lat spoczywał na pergaminie czekając stosownego momentu. Jubiler wciąż zwlekał, pochował dwóch synów, córce w posagu spisał cały
dom przy ulicy Złotej, pozostając przy parterowym pokoju – został sam. Ostatni sen odszedł razem z pragnieniem szczęścia. Niczego już nie pragnął. Nie był przeciwny niczemu. Czas stracił dla niego wymiar codzienności.
Myślał tylko o jednym – wyrzeźbić w bursztynowej
grudce odwróconą perspektywę miasta o punktach stycznych zbiegłych w krawędziach zewnętrznych pierścienia,
akurat tam, gdzie fioletowa toń dotyka rozgrzanej ściany
południa. Często tamtędy chodził. To był jego najdłuższy
spacer ulicami. Wychodząc z domu skrupulatnie zamykał
drzwi wejściowe pracowni wtykając pod skobel zastrzał
dębowy chytrze ukryty przed obcymi rękami. Wychodził na ulicę Złotą, spoglądał wokół rynku i szedł powoli Grodzką aż do fary, nagle skręcał w nieznaną nikomu
uliczkę – sam ją wykuł w delikatnej ścianie powietrza, tak
delikatnej, że poprzez jedwabistość powłoki widziało się
nachylone malachitowe kamienice i czuło się zimny odór
podwórek. Dopiero przy placyku z drzewem wierzbowym
zatrzymywał się chwilę, aby odpocząć. Stąd mógł dłużej
patrzeć na migotliwą folię – za jej przepierzeniem toczyło się gwarne życie. Wracał górną kwaterą chłodu. Wynajdywał dziwne przejścia pomiędzy kamieniczkami, aby jak
najdłużej błąkać się po Starym Mieście. Wracał okrężną
drogą – długim popołudniem srebra.
Nieraz korciło go nachylić jedno z luster – niech snop
światła zajrzy w mroczny zaułek, gdzie nigdy słońce nie
zabłądziło, skąd kobiety wynosiły naręcza mokrej bielizny i kładły na poboczu skarp czekając aż wyschnie. Wracając niosły ze sobą świeży powiew ciał i miękkość – były
nasiąknięte ciepłem.
Jubiler całe życie spędził na ulicy Złotej, gdzie jego ojciec i dziad prowadzili warsztat jubilerski, który po nich
odziedziczył. Różni bywali klienci i różne przedmioty
trzymał w palcach, jednak zaden z nich nie mógł się równać z bryłką bursztynową, którą w piątek rano przyniósł
sukiennik, jako że jego syn znalazł ją był u podnóża Zamku, wygrzebał z piachu.
Jubiler znał wiele legend, więc też znał cudowną powieść o tajemnej mocy pierścienia księżnej Kingi, wykopanego przez solników w Wieliczce. Upatrzył wykonać pierścień zamykający w sobie Lublin o odwróconej
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perspektywie słonecznej – punktem stycznym miała być
złota igła wieży Krakowskiej, najdalszym – malachitowa
toń łąki nakrytej wiosennym deszczem.
Jubiler zamierzał skończony pierścień wrzucić w czełuść studni zamkowej, wierząc niezłomnie, że nadejdzie
taki dzień, kiedy pierścień wydobyty z najniższych pokładów miasta wyznaczy granice przecięć nowych dzielnic –
miasto wpisze się w rozkwitły kielich pąsowej róży.
Taki sen śnił na jawie jubiler Melchior Atanazy Gielniak
mieszkający przy ulicy Złotej.
Las lanc litewskich
I.
Litwa obozem stanęła. Groty wbite na sztorc spoglądają
dumnie. Wiotkie chorągwie wyznaczyły czworobok – safianowe płótna namiotów, podbite lisim kolorem, chytrze
uchylają wejście do mrocznej pieśni żołnierzy: północny
werset dłuższy jest od zachodu dnia i wschodu księżyca. Wiadomo, strzała wypuszczona nad brzegiem puszczy ileż musi ominąć zdradzieckich topieli, zawołań bagiennych, kłusowniczych wnyków nim wytropi właściwy
ślad za rączym jeleniem. Bywa opadła z sił ledwie dotknie
lędźwi zwierzyny.
Dłuższa pieśń – krótsza tęsknota.
II.
Z błonia patrząc – miasto królewskimi barwami kraszone. Groźniej lśnią szczyty kościołów, dostojniej wieże,
a wokół ciżba kamienic zwieńczonych koronkami attyk.
Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Cztery sztylety ostrzem zwrócone
w stronę pątnika. I stos drewnianych domów równo rozłożony – schnie po tygodniowym deszczu. Każdy wojownik
litewski i każdy litewski koniuszy myślą o kobiecie czarnobrewej nagle spłoszonej, gdy twarz obróci w stronę nieznajomego i niedbale korale na sukni rozpina – krasawica.
III.
Litwa uważnie słucha. Oblicza. Wróży z lotu ptaka. Ssie
gorzką łodygę piołunu. I słucha muzyki. I pieśń każe, jak
wonne kadzidło do stołu podawać. I oczy mruży chytrze.
Kiejstut po trzykroć Lublin objechał. Cienkie świece
pali przed ikoną Madonny. Właśnie był powrócił ze wzgórza: długo stał. Przed nim królewskie miasto pławiło się
w ciepłych kałużach. Szedł zapach rozmarynu i kaczeńców. Sady w puchu niepokalanym stały, aż od ich białości
poblask opadał na domy żywiczne i wąską smugą niósł się
pomiędzy mosiężnymi dzwonami w stronę leśnego płotu.

Herbowi i koniuszy cmokali. Mówili: Lelum – Polelum. Mówili: widzieliśmy o wschodzie nowgorodzkie kopuły ciężkie jak misy pełne bizantyjskich monet, chodziliśmy ulicami Kijowa pogrążeni w cerkiewnych brązach
po szyję, po usta wypchane psalmami, trzymaliśmy w ramionach leśne kobiety północy, zwiewne niczym sitowie
lub płomień.
Mówili: dajcie nam miasto – krasawicę. Zostawimy
wszystko, co mamy, namioty safianowe, konie – dżygity,
dzikiego zwierza napędzimy w polskie puszcze, otworzymy najtajniejsze furtki północy, a każdej niewieście waszej
przydamy pierścień miodowy, a wam, szlachetnie urodzonym – zaprzęg skór sobolich i po dwa kosze ryb.
Lelum – Polelum.
IV.
Litwa obozem stanęła naprzeciw profilu miasta.
Tajemne wzniecenie pożaru roku 1575
Już halabardnicy zamknęli bramy zmierzchu nawołując ostatnich przechodniów do rychłego powrotu w ciepłe komnaty lub pójścia do gospody „Pod Zielonym Wieńcem”, gdzie akurat siedzący przy gorącym piwie śpiewają
nadobną piosenkę: „Zakłułam się tarniem”. Pohukiwania
dobiegają aż do fary: organista Jan po raz któryś próbuje wpisać ostatnie takty tabulatury, ale sprośne echa zakłócają nastrój pobożności. Mistrz Jan pragnie dorównać
kompozycją włoskim madrygalistom, powabnym uderzeniom w instrumenty, jakby się rozwijało szeleszczący połysk jedwabnej materii, gdzie łaskoczący śpiew fletu niemal usypia gwałtowność rąk, a wibrujący pogłos skrzypiec
unosi się kaskadami aż po ostateczność dźwięku. Stać się
wszechogarniającym wszystko płomieniem...
Płomieniem stanęło przedmieście smolne budząc wiatr
drzemiący po drugiej stronie zamku. Stada iskier wybiegły
gniewnie węsząc wszędzie trwogę. Już halabardnicy uderzyli na alarm. Dzwon klęski stuka w okna: Gore! Gore!
Kto żyw wybiega, rdzawe żerdzie popielne stawiają na
sztorc – ostrzem ku płomieniowi. Gorąca jasność z sykiem
płynie rozsuwając gniewnie zimny koc nocy, aż czerń
w różowość przemieniona zatacza nad miastem wirujące kręgi. Dołem gruba warstwa popiołu – spłakani ludzie
próbują wygrzebać dobytek.
Na ratuszowej wieży rajcy dyskutują nad pojmaniem
ogniosprawcy. Wyżej kaznodzieja dominikański układa
teksty biblijne na najbliższą niedzielę pokutną. Ze szczytu
natchnienia organista Jan ze smutkiem patrzy na jezioro
ognia wlewające się wąskimi zatokami pod mury miasta.
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Ponad spalenizną i modłami kruk. Nad nim szary namiot pyłu. Wyżej trwoga. Najniżej stoją ci, co żyją z dnia
na dzień okryci kocami beznadziejności. W dłoniach trzymają długie kije wędrowców.
Halabardnicy chodzą żałobnym krokiem szukając
chwili, w której wybuchł pożar.
Nad glorię wywyższony laurem
Na kilka dni przed niedzielą przewodnią nawiedziły Małopolskę tak upalne dni, że powietrze, dawniej jasne i świeże, aż drgało, a w nim falowały drzewa i chaty,
dostrzegano coraz mniej ptactwa i coraz bardziej żółtość
opadała na pola i łąki. Wróżono postny rok. Przepowiadano żałobę. Szeptano o bluźnierstwach szerzących się po
całej Polszcze za sprawą tych, co odeszli od prawowitej
wiary: łaskawe oko Opatrzności zawsze otwarte, teraz zamknęło się gorzko.
W takiej to chwili wypadło mu jechać do Lublina.
Wbrew prośbom żony, która podtrzymując ciężar brzemienności czyniła za nim z ganku znaki krzyża. Wbrew
nawet rozsądkowi. Na obronę wytaczał ważki argument,
że już i tak długo zwlekał z postawieniem przed Trybunałem Koronnym sprawy śmierci szwagra: został ubity nie
w sporze ani w pijackiej burdzie, jeno gdy szedł w poselstwie do Turcji, był więc osobą publiczną. Właśnie teraz
zamierza domagać się należnej rekompensaty od króla nie
dla własnej chciwości, ani przez wzgląd na pokrewieństwo z jego żoną, tylko dla poszanowania prawa – pro publico bono.
Ociężale i w duszności szedł poeta ulicami Lublina
wyszukując cieniste plamy, aby w nich znaleźć ochłodę.
Uważnie spoglądał na tłum przewalający się po obu stronach ulic, kupczący i swarliwy. Kontuszowa brać dzierżyła prym wiodąc aż nadto głośne dysputy, poniektory już
miał wcale tęgo w czubie. Do tych miał poeta podły stosunek i ani myślał dać się przez nich rozpoznać, odwracał się plecami i dłużej zatrzymywał się przy straganach,
wszak i popatrzeć było na co. Kupczyli handlarze z całego świata: jakie przednie sukna niderlandzkie i angielskie.
Upatrzył zielonkawy jedwab zwany koftyrem i przyrzekł
sobie, że go nabędzie dla Hanny, coś musi jej przywieźć
z miasta, a ten jedwab będzie jej do twarzy, chociaż przebiegły Ormianin już jest przy nim i zachwala adamaszek,
i aksamit, i tabiny, i kaffy, które same się łaszą miękkością, oj, oj, wielmożny panie, warto je nabyć, pochodzą
aż znad Czarnego Morza: „Jak wrócę od króla, wezmę,
com upatrzył”.
Często stawał przy kramikach: złote i srebrne lamy,
przewiewne muśliny, czamlety i muchajery z koziej
sierści obok skór bobrów i płowych czap ze stepowych
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lisów. Puszkarze wyszli na ulicę i kłaniają się każdemu
możnie przyodzianemu i niemal siłą podprowadzają do
zdobnej broni, ale jego pociąga zapach wosku pszczelego; kapnicy niosą naręcza świec, inni dźwigają ciężkie
kamienie woskowe. Z wszystkich dźwięków, pstrokatych
barw, poszumu krzyków tylko ten zapach wosku jest mu
najbliższy, bo swojski. Przymykał powieki, a wtedy pogwar odpływał – łagodny szum lipy otaczał go baldachimem. Tęskność wyskakuje spod kaftana. Jakaś żałość
kołatała się w nim gwałtem. Za czym? Co ma przeciw
sobie samemu? Do starości szmat czasu. Zdąży napisać wiele poezji i zdąży jeszcze spłodzić dziedzica. Jeśli to on leży teraz w łonie matki, ma na jego powitanie
ułożony podniosły liryk, jeszcze nie spisany, bo ciągle
zmienia w nim inwokację, by była tak lotna jak jaskółczy przelot, a tak śmiała jak jędrność ody cycerońskiej.
A jeśli córka? Córeczka...
To stąd w nim żałość tak okrutnie bolesna, że przesłania wszystko. Na próżno próbuje odsłonić ciemniejące powietrze. Jak trudno jest uchylić powiekę. Skąd tyle
sczerniałej ciszy? Co to za szepty wynurzają się nad nim,
przechodzą i znów zwalają się na twarz, piersi, ręce. Trzeba rozpiąć kaftan. Trzeba otworzyć okna. Przecież ktoś
powinien być w domu. Ktoś nadchodzi, nie, to nie kroki: istny tabun biegnących w panice, co oni wołają i skąd
ten pośpiech. Ludzie zawsze się śpieszą. Zawsze jest coś
ważniejszego nad samo życie. Poecie przystoi zamyślenie.
Zasłuchanie w melodię słowa. Wielokrotne oczyszczanie
myśli z przelotnych słów, które dźwięczą pustką.
Ten mnich okryty szczelnie habitem ma jego ciało. Stoi
zamyślony przed pustym nagrobkiem. Odchodzi za filar nocy w milczeniu lecz pozostawia w niszy nagrobnej
książkę. Z najwyższym wysiłkiem odczytuje jej tytuł: „Pieśni”. Ogarnia go wzruszenie.
Ten kapłan siedzący w stalli kapituły ma jego ciało. Gdy
towarzysze odprawiają nieszpory, on jeden milczy. Marmurowymi oczyma patrzy wytrwale ponad prezbiterium,
ponad nabożny nastrój zwoleńskiego kościoła. Widać, że
chciałby kogoś przywołać, coś mu powiedzieć pilnego. Kto
zdoła z lekko rozchylonych ust zdjąć to ostatnie słowo. Poetyckie? Ojcowskie?
Obaj młodzieńcy wpatrzeni w kryształową szachownicę swawolnie sobie poczynają na padewskim placu, trzymający czarnego Popa zamierza nadziać go na rogi Rocha, lecz się waha skrycie, przekonuje go dopiero podszept
Muzy. Czemuż tamten zasępia się, wstaje od szachownicy i uchodzi w czerń, to znów przybiega i próbuje kogoś z piechoty pchnąć na zwiady – cały jest oskrzydlony i zakryty w błyskach, a przecież głos znajomy: Piotra
Myszkowskiego czy Fogelwedera, a może doktora Jana,
wszak to u niego na Dziesiątej zatrzymał się i stąd wyruszył w trzecim dniu posiedzeń Trybunału Koronnego do
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lubelskiego Ratusza. Pamięta, że po drodze zmienił początek kwiecistej oracji, jaką ułożył jeszcze w Czarnolesie.
Gdy teraz zamierzał ją wygłosić, jakiś poszum napełnił salę. Nagle tyle twarzy zbiegło się ku niemu. Czerwona opończa zawisła na sklepieniu i nim się tym zdziwił
– opadła ciężko na niego. W jej miękkich fałdach był bezradny. Czuł, że odpływa gdzieś razem z materią. Jedno go
zachwycało – z całą mocą natchnienia i kunsztu poetyckiego komponował psalm górny, wspaniały. Nie masz go
pośród Dawidowego psałterza, bo dopiero on go stworzył.
Nagle. Mocą wyobraźni. świetlistą modlitwę. Dźwięczącą
wszystkimi pogłosami żniwnego lata.
Obaj skrzydlaci podtrzymują purpurę. Obaj naraz nachylają się nad poetą. Obaj mają łagodność w spojrzeniu. Rozpoznaje ich dobrze. Wystarczy, jeśli powie” „nescio quid”.
Jakaż to radość, że stanowią jedność, że nigdy nie zwątpił
w reguły sztuki: ponad osąd rozumu stawiał zachwyt oka.
Nieważne dokąd idę. Nagle wszystko straciło swój
ziemski wymiar. Pozostała czystość słowa. Finezja i kształt
zamysłu. Wszystkie zamiary odżyły w nim z niepokojącą
mocą, nawet tak odległe, z włoskich podróży czy dworskich zabaw. To istny cud móc wprowadzić właściwy
rytm do zdania, które już zostało wydrukowane, bo wtedy w pośpiechu użył innego słowa. Postąpił jak rzemieślnik, a nie jak dworzanin Muzy.
Dziwi go nieustannie, że tak długo niosą go i nie ma
ochoty wstać ani zatrzymać się, i to jeszcze niepomiernie
go zdumiewa, że nie ma przy nim ukochanej Doroty, ani
najmilszej ptaszynki – Orszulki.
Jest za to ociężałość ciała i falowanie purpury. Są też
dwaj uskrzydleni, zamyśleni apostołowie . I pozłocisty napis whaftowany w materię: S.R.M.S. A nad nimi gorące
sklepienie lipca.
W popłochu i wielkiej ostrożności wynoszono z sali Ratusza ciało Jana Kochanowskiego rażone apopleksją.
Akustyczne sumienie
W czterech rogach kaplicy cztery siedzenia: krótka ława sosnowa, stołek w dębinie wyginany, krzesło
z rzeźbionym zapleckiem, klęcznik obity safianem.
Cztery znaki herbowe dyskretnie ukryte za welonem
całodziennego mroku nadają im odległe spojrzenie: św.
Pachomiusz żerdź płomienną rzuca w stos bordowy,
a może pozwala włóczni wejść w swoje ciało pełen skrytej
radości; kartusz mosiężny resztki krajobrazu odbija, gdzie
pośród stosu strzał dziewicza pierś różem spłowiałym zawstydza, melancholijna mniszka szuka w sklepieniu celi
szramy, przez którą mogłaby ujrzeć niebo, jest przerażająco blada i omdlała; św. Dunstan prowadzi dialog z heretykami, wysłannikami króla – trzymają w dłoni cytaty,
pełni są zapalczywej dyskusji.

Cztery barwy: kaprawa, piątkowa, leśna, nikodemowa.
Cztery żywioły, jak cztery wiatry wiejskie lub cztery temperamenty. Czyż namiot nie stoi na czterech przęsłach,
tak niebo zostało podniesione, by każdy mógł pod jego
kopułą słyszeć nadchodzącą burzę i znał czas budzącego
się świtu i czas snu nocy.
Wyznaczający profil łuku sklepienia znał doskonale ekliptykę komety, której złowrogi cień towarzyszył budowie
katedry. Możliwe, że lot strzały puszczonej za cietrzewiem
naprowadził go na kształt nakrycia kaplicy akustycznej
w katedrze. Przecież poranny śpiew kantorów wznosi się
o całą oktawę wyżej niż świergot ptaków i słusznie przyrównują go do cięciwy spinającej bramę rajską – wygięta
łukiem wyznacza horyzont i nocny lot gwiazd.
Na ławie przycupnął obibok i powsinoga. Na palcach liczy swoje zgorszenia. Wyważa, które najpilniejsze i przed
innymi pierwsze. Ile w nich czerni, a ile tylko popielnego
zdmuchnięcia, że nie warto napastować ucha spowiednika. Nie da się zaprzeczyć, że kozikiem pociągnął po żebrach szwagra, fakt, tylko, że ten kozi bóbek od samego
wesela mu się nie widział. Fakt. Nie sam lazłem do lochu
pana burmistrza, mistrza Klonowica, a był za mną Kulwieć i Rybnik, znajomki, smolarze,obaj na Zadębiu u matek przebywają. Niewiele dało się w mieszek wsadzić, bo
psy nas wytropiły i ledwie całe tyłki wynieślim. Mówię,
jak na spowiedzi, takie już mam łapy, wszystko do nich
się garnie. Boskiego, uchowaj Boże, nie tykam. Kiedym od
Kuczki dostał w żywot, że krwią aż do niedzieli mówiłem,
nie darowałem, zaraz po Zielnej puściłem go z dymem.
Przez niego mam krótki oddech. Pęcherz nie dotrzymuje
nocą, a jakie mam patrzenie–ślozawe, jak karp. Fakt. Widziałem. Dokładnie wszystko widziałem, ale bałem się zeznać przed sądem, że jeszcze mnie posądzą. bym nie doczekał wieczerzy, jeśli cokolwiek sam z siebie mówię.
Ma ona u siebie sagan, a ten chowa za piecem. Napełnia
go na wysokość dłoni mlekiem kozim, dodawa mało wiele
ziół, a potem z kopytka capa struga cienki wiór, a wprzódy
cedzi mleko, zielsko precz odrzuca z niego i teraz warzy
całość. Pije razem z kotem murzyńskim, aż temu iskrzy się
grzbiet. Fakt, to fakt. I to mogę przysiąc na każdą pasyjkę
świętą. Aż mnie zemdliło ze strachu. Od tamtego patrzenia powieka na chromym oku sama mi opada. Pewnie nie
zadługo zamknie się na stałe.
Na dębowy stolec siadł czeladnik malarski, przyczesany włos równo rozłożony został na obie strony głowy.
Ciepły kaftan podbity safianem, buty namaszczone sadzą
z łojem i wyglancowane przydają mu powagi. Za krótki
czas zostanie właścicielem warsztatu, w tej delikatnej materii przyszedł radzić się spowiednika. Wdowa mu rada,
czego dowodów dawała aż nadto, trudno też nie dostrzec
jej chęci życia i szybkiego zamążpójścia. Nie wytykając,
pan Samuel Warczygłowa mocno, oj mocno zaniedbywał
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łoże małżeńskie, przedkładając nad nie kufel piwa dwuraźnego lub podwójny czarnego szmelcowanego. Czeladnikował u niego na tyle długo, że poznał wszystkie tajniki
zawodu, wielu świętych wyszło spod jego ręki, całe konterfekty szlacheckie są jego roboty, wedle zamówienia –
gotowe popiersia dopełniał sarmackim profilem twarzy,
aby zgadzała się ilość przodków w prostej linii idących od
rzymskiego rodu Pliniusza Ksantusa młodszego; na życzenie w ciągu dnia wystawiał portret trumienny – nie godzi
się w takiej chwili poddawać w wątpliwość podobieństwo
portretu ze zmarłym, wszak o jego zasługach mówią zaszczyty dokładnie odmalowane. Po rocznej żałobie znosili do warsztatu zapomniane cmentarne wizerunki, odkurzało się je, czyściło olejem, podmalowywało ubytki...
i czekało na kupca. Któryż żałobnik nie chciałby, aby dziad
jego umarł w glorii i dopiero teraz pospólstwo, a i zawistni, dowiadywali się z konterfektu, że nie tylko srogie rany
znaczyły jego żywot długi, ale i łaska królewska nie była
mu obca.
Pora wyznać, że żona ostrymi słowy, on zaś naigrawaniem się z braku męskości, wyrugowali mistrza z warsztatu i z domu. Została mu okowita i siennik grochowiny
rzucony w komórce: pospołu ciężar winy za jego przedwczesną śmierć wezmą na siebie.
Burmistrzowski głos ma w sobie pewność i równość,
jakie przysługują rządzącemu nie byle jakim miastem, ale
jednym z najznamienitszych i zamożniejszych w Rzeczypospolitej, gdzie możesz rozmówić się z Żydem, Ormianinem, Włochem, Litwinem, Rusinem i Turkiem. Wzgląd
ten wymaga dawania równości każdemu stanowi kupieckiemu, wspomagania budujących się, tępienia złodziejstwa, baczenia na jakość murów miejskich i mnogość
szynków, z których kasa miejska ma znaczny uzysk.
Spór nie dotyczy wiary ani obrazy świętości, gdyż jako
prawowity wyznawca świętego krzyża i Matki Bożej, ani
bym śmiał podnieść dłoń. Z woli rajców miejskich stanąłem po stronie porządku, a przeciw kapnikom. Nie razi
mnie ich jarmarczna obłuda, niech się odziewają w żydowskie barwy, niech stroją głowy w niemieckie szlafmyce. Mogą się smagać dyscyplinami, ich sprawa. Uchyl kapy
– młoda dziewka bez odzienia. Pod ryżym kapturem łeb
chowa znany hultaj zbiegły z więzienia, węszy, komu obciąć mieszek u pasa. Nikt nie wie, gdzie sypiają i jakie myśli noszą w sobie. Pomiędzy stragany wchodzą z psalmem
pokutnym nie omieszkając sięgnąć, jak tylko nadarzy się
chwila, po cudzą własność. Znam, znam ich marszałka,
wielkiej pobożności to pustelnik, ale bardziej wpatrzony w przeżywanie męki Pańskiej, stąd nieświadom, co się
dzieje za jego plecami. Od niedzieli kwietnej zakazałem
procesji kapnikom. Zakazałem również szwagrowi udziału w ich obrzędach, a kapę, którą na tę okoliczność sobie sprawił z brokatu flandryjskiego przekazał na ornat
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żałobny dla kolegiaty. Wierutnym kłamstwem jest pomawianie mnie o cudzołóstwo i krzywoprzysięstwo. Namnożyło się zawistnych. Krogulczym okiem patrzą, że stawiam
kamienicę nową mając już jedną w rynku. Stawiam z posagu żony. I postawię. Na przyszłe gody córkę wydamy,
dom będzie jej, burmistrz lubelski nie będzie biedniejszy od krakowskiego rajcy: jego syn, moja córka. Prawda, żona od dawna słabuje. Medycy próbowali różnych lekarstw, na wiosnę kazali zjadać bazie wierzbowe, to znów
tarte racice łosia podawać z wrzątkiem, a żydowscy znosili swoje leki. W żywocie czuje ucisk. Lekarze mi radzą,
abym nie wstrzymywał męskości, bo to grozi apopleksją.
Każdy żyjący jest potrzebujący, sypiam niekiedy ze szwagierką w jej alkowie, ale przy największej tajemnicy i pod
nieobecność jej męża. Wdzięczne ma ciało i wielce jest
krotochwilna, jak każda białogłowa o jasnym spojrzeniu.
Krzywoprzysięstwo nigdy nie miało do mnie przystępu.
Posądzić o to mogą mnie tylko ci, co czują się pokrzywdzeni w sądzie albo Tarłowie, albo Wantułowie, albo żydowscy kramarze, którzy postanowili pobudować swoje
kramy bliżej Bramy Rybnej, a nie na nakazanym terenie.
Z Tarłami spór mam w sądzie o kilka włók ziemi ornej na
Sławinku, które są nam przynależne, na co istnieją zapisy w księdze wieczystej po moim dziadku Herakliuszu Janie i żadna moc nie może mnie własności mojej pozbawić. Strzałkowscy nigdy nie byli mi radzi, a tym bardziej
Wantułowie, będący stronnikami Radziwiłłów, a wywodzący się ze szlachty litewskiej, skorzy są do procesów
wszelakich. Od nich pochodzi zarzut, że luteranom sprzyjam i ich książki nad inne są mi milsze. Rozpowiadają, że
w czas postny pod oknami moimi słyszeli śmichy – chichy. Bierze się to stąd, że jeden z nich, niejaki Remigiusz
Strzałkowski, chorąży łukowski, zabiegał o stanowisko
burmistrza Lublina. Większość rajców opowiedziała się
po mojej stronie, za nim byli sami łyczkowie, konopnicy,
wyrobniki i garść czeladzi z kilkoma panami majstrami.
Bóg z nim. Nie godzi się dawać posłuchu wszystkiemu, co
krąży po mieście. Każde stanowisko ma przeciw sobie kogoś, a któż z nas jest bez ambicji bycia kimś znaczącym?
Tylko spowiednik, który uważnie wyważa dialog, chcąc
dojść przyczyny tak gorzkiego uczynku, może orzec kto tej
chwili może stanąć po prawicy, a kto po lewicy Ukrzyżowanego. Bo nie jednaka jest miara przebaczenia dla obiboka i powsinogi, i magistra nauk wyzwolonych, i rajcy
miejskiego, i królewskiego zausznika.
Pod sklepieniem kaplicy czają się wyrzuty sumienia
– każde w innej barwie, każde inaczej nachylone, każde szukające swego patrona, bo on tylko może je zmazać z powały.
Mea culpa, mea maxima culpa.
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Zbigniew Strzałkowski w Muzeum Czechowicza. For. Z. W. Fronczek

Echo podwójnie zbudzone
Za barokowym filarem zaczyna się rozległa kraina szeptów znana tylko najwyższym dźwiękom, które
właśnie we wnętrzu katedry wbiły swoje chorągwie pysznie lamowane zmierzchem.
Pod alabastrowym sklepieniem wiszą girlandy zaprzeszłych rozmów: wystarczy dotknąć ustami spoconej ściany
zakrystii – rozmawia z tobą święty Bartłomiej dobrodusznie odziany w renesansowy płaszcz. Dopiero co ukończył
rekolekcje, ogniste dłonie niecierpliwie unoszą ciężki zwój
materii.
Jezuita zatroskany o poprawność teologicznej rozprawy gotów jest każdego ochrzcić w imię ostatecznych ideałów, póki co, dialog wiedzie o Fauście zdeprawowanym.
Tylko barczysty zakrystian uważnie śledzi każdy odcisk palców pozostawionych na monetach – z chropawych
linii papilarnych odczytuje charaktery. On jeden pamięta dzień, kiedy granitowy słup złączył najdalszy punkt
nawy głównej z modrzewiową aleją biegnącą ponad perlistą chustą Madonny i zdziwieniem Marii Salome, aż się
zatrzymał u podnóża latarni – furtki uchylonej w mroczny zakątek raju.
Za barokowym filarem ukryte są wszystkie szepty Lublina. Jest tu i twój uśmiech uwieszony nisko posadzki.

Mój gniewny skowyt. Diabelski skrzek sądzących wdowę
w magistracie. Mosiężny pogłos wojennych krzyków. Skomlący pisk bezdomnych psów. Radosny świergot porannych ptaków. Niemy gest żebraka. Ostatni skurcz konającego serca. Płacz zawiedzionej.
Podwójne echo przepływa tuż, tuż...
Pożar Lublina 1719 roku wybuchły
dnia 12 czerwca
Pierwszy przebudził się sukiennik Szymon zdumiony czerwienią, która niespodzianie wypełniła wnętrze alkowy aż po najciemniejszy zakątek nocy.
Wstał Gabryel przezwany Piszczałką, bo podług wzrostu bliższy był tyki chmielowej – wyjrzał przez szparę na
podwórze i ze strachu padł bez czucia w sieni.
Żona garncarza świeżo poślubiona i nienawykła jeszcze do łożnicy małżeńskiej zdumiała się gorącością bijącą zza przepierzenia – długie dzidy ognia wbijały się boleśnie w północną ścianę domu. Najpierwszy oprzytomniał
Kasper Dławiduda, dzwonnik u świętego Michała, cierpiący na podagrę i bezsenność. Czekał, aż trzeci kur zapieje. Czekał, aż z ławy podokiennej stoczy się gruby wojłok nocy i turlając się w stronę pieca skuli się w stosie
drew, jego miejsce zajmie miękkie płótno szarości. Póki
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co, dzwonnik zaczął nucić półszeptem godzinki, cyrkulując, kiedy trzeba będzie wejść do sieni, a potem na dwór,
a jeszcze potem pójść do fary i obudzić dzwony.
Przed Kasprem Dławidudą pierwszy obudził się pies
Chaima, akurat w chwili, gdy przednia straż pożaru cichcem otoczyła sosnową budę Chaima nakrywając ją płomieniem nie do ugaszenia. Chaim i pies szybko stanęli
przed Panem: byli tam już kuśnierz Biały Jerzy, powsinoga Pelc z żoną i ośmiorgiem dzieci, łaziebny z trybunału,
co był zatrzymał się na noc u Hanki i hycel miejski, jednooki rubasznik Pała, nie licząc tych, którzy śnili, że na równi z panami z magistratu zasiadać będą w ławach kolektorskich. Kto dobiegł murów, mógł świadczyć o ognistym
potopie. Kto z Bramy Krakowskiej patrzył na miasto żydowskie, słyszał pogrom biblijny. Kto biegł ulicą półnagi
rażony duszną fała popiołu, uciekał donikąd.
Tatarskim zagonem płomień wciska się w ulicę Kowalską przewrcając smolne domy, potykajać się o krzewy, rozłożyste jabłonie i mokre chusty łąk; byleby dopaść wzgórza zamkowego, rozgrzać skałę, aż gruz zasypie wąwóz, dla
miasta nie będzie już żadnej nadziei ratunku. Skona w szaleństwie do połowy. Stado strzał płomiennych gniewnie
oblega seminarium, a w chwilę potem zaułkiem uderza
w kruche drzwi kolegiaty. Gwałtowny błysk ostrza promieniście otwiera wnętrze szukając tajemnych schowków
i zejść w podziemne przejścia.
Purpurowy płaszcz nieszczęścia wiatr rozlewa po najbiedniejszych podwórkach malując sztachety i żywopłot
w wielkopiątkowy odcień szyderstwa.
Rozżarzony dzwon zniszczenia zawisł pionowo nad
Lublinem. Trybunalski dzwon zachrypłym dyszkantem
woła: Kyrie elejson, kyrie elejson...
Przeciw swawoli ognia wyszła Bramą Grodzką procesja ze świętą relikwią na czele, chorągwią tkaną złotogłowiem ukazującą świętego Floriana, nieustraszonego pogromcę płomieni. Lśni husarski pancerz. Mosiężna dłoń
z rozmachem wali w pysk potwora, skrzy się całe przedmieście. Za każdą iskrą biegnie umyślny człowiek i mokrą płachtę zaciska na twarzy noworodka. Mocarz, krok
po kroku spycha burzę w głąb krajobrazu, sam schodzi za
wrogiem w korytarz węgielny, wbijając w ostatni oddech
pożaru zimny sztylet.
Szary welon rozpaczy aniołowie długo trzymają nad
miastem.	
■
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Zbigniew Strzałkowski (1933–2017) wybitny polski
poeta i eseista, prozaik, publicysta, ceniony grafik, autor setek ekslibrisów, szeroko znany kolekcjoner, mecenas sztuki i działacz społeczny. W życiu wiele doświadczył, w wieku 6 lat stracił w matkę, ojca w Katyniu zabili
sowieci. Dzieciństwo spędził w domu dziecka prowadzonym prwzez siostry zakonne. Na studiach w KUL szybko rozwijał talenty literackie i plastyczne. Organizował
grupy poetyckie, głośne i oryginalne wystawy plastyczne, zakładał związki twórcze. W czasie stanu wojennego
dał się poznać jako nieustraszony opozycjonista, publikował odważne teksty w prasie podziemnej, występował z prelekcjami i spotkaniami autorskimi na terenie
całej Polski, często na terenie Kościołów. Był inicjatorem powołania w 1982 roku w Lublinie Duszpasterstwa
Środowisk Twórczych. Stworzył unikatową serię znaczków podziemnej „Poczty Solidarności” i okolicznościowych „kart politycznych”. Od założenia w 1999 roku Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Rodziny Katyńskiej
pełnił w tym Stowarzyszeniu najważniejsze funkcje, podobnie jak w Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich i Związku
Artystów Plastyków.
Sztuka i rodzina to największe wartości jego życia.
Z małżonką Nelą stworzyli wspaniałą, kochającą się rodzinę. Był szczęśliwy z udanych związków dzieci, dumny
z wnuków. Nigdy nie szczędził czasu bliźnim, czytelnikom i młodym twórcom. Pomagał im wydawać pierwsze
zbiory, organizować sesje, wystawy, prezentować kolekcje i zbiory. Przyjaciół obdarowywał grafikami, ekslibrisami, okolicznościowymi wydawnictwami, czytelników kolejnymi książkami. Każdy tom jego wierszy był
wydarzeniem literackim, z książek prozatorskich furorę
w Lublinie i kraju zrobiły: „Otwieram miasto. Przedziwne opowieści o Lublinie”, „Spotkania pośrodku chwil”,
„Miasto na zawsze”. Wielokrotnie nagradzany – m.in.
Orderem Białego Kruka ze Słonecznikiem – najwyższym polskim odznaczeniem bibliofilskim, a także nagrodą kulturalną Marszałka Województwa Lubelskiego.
W roku 2016 otrzymał nagrodę miasta Lublin za całokształt twórczości oraz nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za dokonania twórcze.
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Józef
Zięba

Dzierżak

(fragmenty powieści)
– Zwariowałeś, toż to marnowanie pola – strofował go sąsiad. – Zobaczysz, wyjdziesz na dziady. Któż to
widział, żeby na sadzenie drzew dobre pole marnować?
Dziadek nic mu nie odpowiedział, tylko w równych odstępach zamiast sadzić ziemniaki i siać żyto, dołki kopał.
Pod sznur dokładnie odległości między nimi odmierzał,
szczepy do tych dołków wkładał i własnymi rękami próchnicę wokół nich nagarniał.
Doczekał się z tego sadzenia równych szeregów niby
zielonego wojska. Stały tak prosto wyciągnięte jak na apelu, a on chodził wśród nich niby dowódca. Gałęzie wyginał, drutami wzmacniał, prześwietlał i ustawiał do słońca. W czas owocowania podpory rosochate pod obciążone
gałęzie podstawiał.
Gdyby nie ta jedna noc, to doprawdy spokojna i pełna
szczęścia jak w rajskim ogrodzie byłaby jego praca. Gdyby nie ta jedna noc…
Spadła na niego i na sad zupełnie nieoczekiwanie, znienacka. Jak śmierć ponura i lodowato zimna. Wzdrygał się
i dreszcz po plecach przebiegał, kiedy ta noc niechcący mu
się przypomniała. Nie mógł jej już od siebie odegnać, bo
od środka do skóry na trwale przyrosła.
W tę noc jakby do grobu własnego wstępował. Bał
się jej, bo od tego czasu tak właśnie własną śmierć sobie
wyobrażał.
Dopadło go to wówczas, kiedy zupełnie się tego nie
spodziewał, kiedy wydawało się, kiedy mogło się wydawać, że jest już tak blisko do spełnienia prawdziwego
szczęścia.
Jesień rozpoczęła się tego roku nadzwyczaj pogodna
i ciepła. Złotą żółtością liści ustrojona, metalicznym brązem przetykana. Piękna to była jesień, sucha i słonecznie
łagodna. Taką właśnie spokojną i ciepłą, pełną dostojności
w czerwonych gronach owoców widział jesień swego życia.
Korzystając z pogody i ciepła dach na stodole z robotnikami poprawiał. Wesoły brzęk tarczowej piły przecinającej deski słychać było z podwórza.
Z wysokości dachy widziało się czerwone jabłka na uginających się ku ziemi brzemiennych gałęziach. Ich królewska dostojność przepełniała cały sad. Duża radość rodziła się w nim od tego patrzenia. Specjalnie do robotników

coraz się wspinał, by tym niezwykłym widokiem oczy
swoje napaść.
Jesień rozleniwiała jakby zachęcając, by w nieskończoność zapatrzenie przedłużać. Może właśnie dlatego pełen
nadziei na zbiór obfity dzień wyznaczony na owocobranie odkładał. Po prostu żal mu było zbyt wcześnie oblepionych soczystymi owocami drzew ogałacać.
Patrzył na dostałe grona, gładził ich jędrność na gałęziach i rozchodzący się po sadzie zapach w nozdrza swoje
chwytał. Radość od tego pierś mu rozpierała. Zdawało się,
że to koty albo prosięta, a nie jabłka, pod dłonie podłażą,
łaszą się i swój grzbiet wyprężają do głaskania.
Taka to była jesień w sadzie ciepła, dostojna, łagodna
i wyczekująca. Mogło się wówczas wydawać, że właśnie
taka jesień powinna trwać i trwać.
Właśnie wtedy, gdy niczego złego się nie spodziewał,
kiedy chodził wśród drzew i oczy swoje widokiem ich nasycał, właśnie wtedy nieoczekiwanie nadeszła, nie nadeszła, ale gwałtownie nadleciała, zwaliła się huraganem na
niego i na sad.
Pojawiła się od zachodu w ciemnych chmur kłębowiskach. Patrzył na nie i nic nie rozumiał. Skrył się do
mieszkania dziwiąc się niespodziewanej sile, która je
gnała. Pocieszał się, że wkrótce przeleci i minie dom jego
i sad. Jednak huragan i zlewa coraz gwałtowniej dudniły po ścianach. W wielu miejscach musiała już przeciekać
strzecha, bo ciemne plamy pojawiły się na suficie. Rozszerzały się coraz większe koła. Podstawiał pod nie miednice, garnki i wiadra.
Przez zalewane strumieniami deszczu okna nic już prawie nie było widać. Tylko na przybitym tuż przy szybie
termometrze odczytywał, jak temperatura szybko opada.
Na dworze siekąc deszczem gwizdała i wyła chmura. Zdawało się mu, że od jej naporu chwieje się i trzeszczy stara
chałupa. Patrzył na to i coraz większy strach go ogarniał.
Nie o siebie, nie o chałupę się lękał, ale o sad. Czuł, jak
objuczone jabłkami gałęzie szarpie i miota. Piękne owoce, chluba jego życia, których przy zrywaniu nie należało
silniej palcami uciskać, tłukły się teraz i spadały na ziemię
jak groch albo ziemniaki zsypywane z wozu. Biegał bezradnie od okna do okna.
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Trzęsącymi się rękami zaczął gumiaki nakładać i nieprzemakalną kurtkę z kapturem.
– Ratować, trzeba ratować – wewnętrzny głos go popędzał i przynaglał.
Zaraz za progiem fala zimnej wody lunęła na niego jak
z cebra. Kaptur z głowy porwała wichura. Odwrócił się tyłem do wiatru i mokrymi rękami sznurek wokół luźnego
kaptura zaciskał.
Nie zważając już na nic podbiegł do kupy gałęzi i odpowiednie na podpory zaczął wydobywać. Lepko mazała się
ciemną mazią kora. On tego jednak nie dostrzegał, deszcz
strugami ręce obmywał.
Grzązł potem w rozmiękających grzędach i bruzdach,
drągami szarpane gałęzie usiłował podpierać. Woda spływała z kaptura na twarz. Prawie nic nie widział. Ganiał od
drzewa do drzewa, podpory podejmował, silniej w ziemię
wrażał. Wiatr gałęzie wyrywał i miotał.
Tłukły po twarzy, oczy zamykał, na oślep rwane wichurą gałęzie chwytał, podpierał. Biegał obłędnie od drzewa, do drzewa, podstawiał, umacniał, wspierał. Przerażająco wielki wydał mu się własny sad.
Ciemność zrobiła się prawie zupełna. Chłód z każdą
chwilą się wzmagał. Zgrabiałe dłonie zlewane strugami lodowatego deszczu z trudem drągi mogły utrzymać. Wielka siłą woli i tępym uporem postanowił jeszcze się nie
poddać, wytrwać.
Wtedy zawyło jeszcze silniej i… tarrrach, trzrziii,
trzyy,tarrach… śmiertelnie porażone jęczały rozdzierane
drzewa. Jęku tego nie zagłuszał wiatr, ale jeszcze go bardziej zwielokrotniał.
Du, du, du – głuchy stukot spadających na ziemię owoców, trzask łamanych gałęzi uzupełniał. Zdrętwiał. Zdawało mu się, że to z jego pleców obdzierają skórę.
Chciał tam biegnąć, żeby zagrożone drzewo ratować,
ale zatrzymał się, bo coraz inne i coraz bliższe trzaski ze
wszystkich stron zaczęły go osaczać. Mogło się wydawać,
że cały jego sad huragan z korzeniami wyrywa i w ziemię
przygniata.
Wtedy skostnienie i bezwład wielki poczuł w swoich
mięśniach. Nie mogąc się ruszyć stał i nic jakby nie słyszał, nie rozumiał.
Tymczasem deszcz przemienił się w grad i spore kawałki lodu zaczęły na niego i na sad spadać. Po kilku minutach wichura jakby przycichła, a grad z deszczem w duże
płaty śniegu zaczął się przemieniać. Na przemoczonym
jego ubraniu utworzyła się z tego śliska, sztywniejąca warstwa. Drzewa i owoce okryła lodowata skorupa. Dojmujący chłód ciągnął od ziemi, od gumiaków, chwytał za kolana, ślizgał się po plecach. Do tego ciemność, w której
wirowała wielkimi płatami ogarniająca cały świat śnieżyca. Stojącemu w odrętwieniu wydawało się przez chwilę,
że w lodowato-śnieżną bryłę się przemienia. Przestraszył
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się tego, otrząsnął i jakby opamiętał. Ogarnął z siebie
śnieg, zrobił kilka kroków i przyniesioną poprzedniego
dnia skrzynkę namacał. Biel padającego śniegu nieco noc
rozjaśniła tak, że mógł odróżnić kule owoców na gałęziach. Pośpiesznie je rwał.
Połę kurtki zawinął i pod pas ją wetknął. Wkładał zerwane jabłka do tego zawinięcia. Pod ciężarem owoców
wysunęła się sztywniejąca poła i u jego stóp rozsypało się
wszystko. Pochylił się i ze śniegu zaczął owoce wydobywać. Te rozsypane przez niego i opadłe ułożyły się pod
jabłonią gęstą warstwą. Nie mógł zrobić kroku, by but
ukrytych w śniegu jabłek nie rozgniatał. Bolało go bardzo, kiedy czuł, że własnymi butami je okalecza.
Wydawało się, że z rozdeptanych owoców czerwona
krew na buty tryska. Schylił się, by ją ręką obetrzeć. Pod
palcami wyczuł tylko krzepnące na gumiakach błoto.
Wyprostował się i oczy ku górze wzniósł, jakby chciał
w ten sposób szalejący nad nim żywioł powstrzymać. Zawyło wówczas jeszcze silniej i oblodzonymi gałęziami zaczęło go prać po twarzy i plecach.
Skrzypienie drzew i owoców grzechot wydały się mu
jakby wokół niego stado kościotrupów naigrywając się
z jego bezradności skrzeczało. Biel i przejmujące zimno.
I oto huragan jakby ustał. Cisza rozlała się na wszystko głęboka. Wielkimi płatami śnieg opadał i wszystko
oblepiał.
To już chyba śmierć – pomyślał. Zadrżał i przerażony zaczął od tego uciekać. Do domu, pod dach, do ciepła.
Nie może się przecież temu poddać, jak wtedy nad brzegiem Muchawca.
We dwóch mieli wysadzać most. Czekali w niewielkim schronie na rozkaz. Walenie ze wszystkich stron tak
go przeraziło, że już tylko na śmierć w odrętwieniu czekał. Gdyby nie ten stary, co jeszcze pierwszą wojnę pamiętał, toby chyba zwariował albo wylazł na wierzch, żeby go
w końcu ubito.
Tamten suchary wyjął z plecaka i manierkę z zimną
kawą. Kazał jeść.
– O, popatrz, popatrz – dwa czołgi wpełzające na most
pokazał – ja im tu zaraz tym skurczybykom
– i kilka razy pokręcił korbką. Kłębem dymu buchnęło z mostu, w górę wytrysła wielką fontanną woda. Po opadnięciu dymu nie było już ani czołgów, ani mostu, w wodzie
się tylko jeszcze coś kotłowało.
– Widzisz, tak maleńką korbką wysłaliśmy ich na dno.
Nich sobie teraz skurczybyki walą.
Spokojnie zaczął gryźć suchary i popijać kawę.
W nocy ściągnęli ich ze stanowiska. Jak błędni chodzili już wszyscy w podziemiach. Oficerowie wynosili sterty papierów zza opancerzonych drzwi na korytarz i tam je
podpalali. Dym dusił w gardle i spalenizna
– Dokąd mamy iść – pytali – dokąd mamy iść?
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– Tam można jeszcze – pokazali ręką – Przez rzekę
przerzucono kładkę.
Za innymi biegł. Jeden za drugim ustawiali się w rzędzie na brzegu. Ktoś musiał w ciemności kierować. Bo jakże by zupełnie zatopioną w w wodzie mogli zmacać.
Cicho, bez plusku, każdy się posuwał. Woda sięgała im
prawie do pasa. Nikt się nie zastanawiał, jak głęboka toń
pod nimi była.
Grupkami pochyleni biegli na tamtym brzegi. Nikt nikogo o nic nie pytał. Przed siebie każdy uciekał, byle dalej od tego najgorszego miejsca. Później zaczęli się rozsypywać i gubić w napotkanych rowach.
On coraz bardziej czuł się sam.
Po księżycu i gwiazdach się rozglądał. Jakiś silny magnes ciągnął go w stronę własnego domu. Zona z dzieckiem na ręku musiała go wyglądać. Dla niego wojna już
się skończyła. Koniec, ale karabinu i plecaka z siebie nie
zrzucał.
Tak jak teraz siedział przy otwartych drzwiczkach,
ogień pod blachą złocisto-niebieskimi płomieniami polana, obejmował, a on buty zdejmował z obolałych nóg i do
wody wkładał. Kręcący w nozdrzach pot.
Tamto i ta straszna białość nocy są już poza nim. Nie
może się im poddać. Ogień pod blachą jak nadzieja życia.
Patrząc na pełgające płomienie, wydawało mu się, ze
chyba sadu nigdy nie miał, że snem jeno była straszliwa
wichura i snem tylko miniony czas.
Plątało się wszystko. Ogień w palenisku powoli wygasał, a on odrętwiały, w półśnie. Nie miał nawet siły podnieść się ze stołka i podejść do łóżka.
Dobrze, że był teraz sam, że chora żona wyjechała do
miasta. Niepotrzebne było mu jej współczucie i potęgująca rozdrażnienie rozpacz. Sam musiał się z tym wszystkim
uporać. To była tylko jego sprawa.
Schodzili razem z synem po betonowych, wijących się
spiralnie schodach. Przystawali na kolejnych podestach,
by popatrzeć na ukołysany wieczornym spokojem i ciszą
bezwład morza.
Ledwie dostrzegalne fale łagodnie załamywały się na
złocistej smudze zstępującego już ku wodzie słońca.
Schodzili tak ku morzu z wysokiego, klifowego zbocza
przystając na coraz niższych i niższych podestach.
Jaskrawo, prawie metalicznie, lśniła złotem odgradzająca morze od urwistych zboczy długa w półkole wygięta
wstęga plaży. Po niej w równych odstępach przesuwali się
ludzie, jakby poruszała ich senną bezwolność mechaniczna taśma. Daleko na horyzoncie zaznaczał swoją obecność
ciemniejszą kreską i wlokącą się na niebie smugą statek,
zmierzający na zachód wyznaczoną trasą.
Ciągle schodzili serpentyną schodów, przystawali, patrzyli w dal chwytając w płuca rześkość morskiego

powietrza. Pod schodami rozkrzewiły się w wielu miejscach jeżyny, głóg, dzika róża, karłowate brzózki i nadmorska wydmowa łozina. Najwięcej tu jednak było trudnego do rozpoznania i nazwania kwitnącego zielska.
Zapach od tych krzewów i bylin unosił się duszący, jakby z całego upalnego dnia nagromadził się właśnie tutaj.
Ptak krokami schodzących wypłoszony z ukrytego
w gąszczu gniazda zaszeleścił. Cisza poza tym była zupełna. Gdyby nie odgłos stóp na betonowych stopniach, mogłoby się wydawać, że czas na zawsze zastygł jak powstrzymane w biegu wskazówki zegara.
Szli już długo po schodach opartych na wysokich betonowych słupach. Pod nimi ku dołowi zbiegała niemal prostopadle wyżłobiona w kamieniu wąska rynna.
Woda po ulewach tędy właśnie miała spływać z urwistego zbocza.
Od podnóża schodów na plażę schodziło się po umyślnie zgromadzonych tu głazach. Nagrzane były mocno
i piach po upale dziennym jeszcze nie wystygł. Dopiero
nad samą wodą stwardniał i skrzypiał pod nogami jak maleńki odrobiny szkła.
Szli wolno bez słowa. Leniwość morza zaczęła się im
udzielać.
Wlekli się powoli noga za nogą wpatrzeni w daleki cypel, na którym stała ukryta do połowy w wysokich, starych drzewach morska latarnia. Świateł jej nie trzeba było
jeszcze zapalać i buczeniem statków o niebezpieczeństwie
ostrzegać, bo spokój był wielki na morzu i cisza.
Z lewej strony wznosiła się urwista, stroma ściana, jakby ktoś ją specjalnie potężnym nożem od plaży odkroił.
Była to tylko robota morza, które sztormami i szkwałami
przez wieki o brzeg waliło. W kilku miejscach osypywał
się z wysoka ku dołowi piarg, to znów woda z deszczów
ulewnych śpiesząca żłobiła w zboczu tym głębokie wąwozy. Przy najpotężniejszym i najgłębszym stała przycupnięta rybacka chatka. Sieci przy niej rozwieszone na drągach.
Niżej kołowrót do wyciągania łodzi.
Chodził wokół niego jak w kieracie chłopak, a dwaj
starsi, widać to było po ryżych zarostach, kierowali łodzią
toczącą się wolno po podkładanych pod jej dno żelaznych
rurach. Sunęła bezszelestnie ociekająca wodą, pękata, jakby połowem brzemienna.
Rybacy o ryżych zarostach zupełnie nie zwracali uwagi
na ich ciekawość, tak amo jak i ten chodzący za drążkiem
kołowrotu chłopak, który spokojnie na bęben przymocowaną do łodzi linę nawijał.
Idąc nad samą wodą scenę tę obserwowali z daleka. Połów ich specjalnie nie interesował, jedynie ta jakby blachą
miedzianą wymoszczona przez morze droga. Nie, jeszcze
ciekawiła ich urwista ściana, z której osuwały się grudy
rudej gliny, kamyki i sypki piach. To wszystko spadało na
niewielkie stożki, jak w starożytnych klepsydrach.
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Kilkadziesiąt metrów dalej, mniej więcej w połowie
zbocza, rozpoczynała się ciemna, brunatno-bura warstwa.
Wystawały z niej kawały pni przekształcające się w pokład brunatnego węgla. Pod tym pokładem zalegała glina, a nad nim żwir i cienkim pasemkiem przykrywająca wszystko urodzajna gleba. Wrastały w nią poszarpane
gwałtownymi wichrami karłowate drzewka. Pod niektórymi z nich osuwała się już ziemia. Połową korzeni przylegały jeszcze do zbocza, ale druga ich część już w powietrzu nad urwiskiem zwisała.
Dalej ujrzeli na dole ozdobną białym kwieciem jarzębinę. Jeszcze zupełnie nie wyschła, ale już korzeniami ku
morzu była zwrócona. Za tym opadłym krzakiem jakiś
stary człowiek rozpalał niewielkie ognisko. Kamieniami
dokładnie je osłaniał, jakby przed natrętami zazdrośnie
albo wstydliwie starał się je ukryć. Brodę miał zupełnie
siwą i długą prawie do pasa. Powłóczysty na nim płaszcz,
a może była to nawet ciemna peleryna? Na głowie wyrudziały, z opadłym rondem kapelusz.
Spojrzeli ukradkiem na niego i poszli dalej niby obojętnie, by mu nie przeszkadzać. Niepokoił ich jednak ten
niezwykły starzec, bo patrząc na niego mogło się wydawać, że tu, pod tym urwistym, klifowym zboczem zamierza nocować.
Odległość do urwiska była spora, nie mogli dojrzeć, co
on tam nad tym swoim maleńkim ogniskiem wyczynia.
Długi kij trzymał w rękach, którego koniec nad
ogniem obracał. Złocista smuga chylącego się ku zachodowi słońca padała na okorowaną jego białość i na srebrzystą brodę starca. Od tego światła postać stała się jak
posąg nadmiernie wysmukła. Trudno było oczu od niego oderwać.
Zajęty sobą i swoją robotą nie zwracał na nich uwagi.
Oni szli niby obojętnie w stronę morskiej latarni.
Dotarcie do szczytu cypla nie było ich celem. Od najbliższego wąwozu porośniętego bujną roślinnością postanowili wracać. Ciągle podniecała ich ciekawość ta niezwykła postać starca znad ogniska. Laskę (kulaskę?) chyba
sobie nad ogniem wypalał? Może do jakiejś dalekiej podróży się szykował?
Wracali nieco szybciej, by od schodów dotrzeć na czas,
gdy słońce w toń morską zacznie się zanurzać.
Wkrótce zamajaczyła w oddali pochylona nad ogniskiem postać. Starzec nagle się wyprostował. Zalśniło coś
nad nim w promieniach zachodzącego słońca. Blask był
jaskrawy jakby odbity od lustra. Patrząc w tę stronę musieli oczy dłońmi osłaniać. Wkrótce światełko ze starcem
ku brzegowi zaczęło się przesuwać. Migało nad nim podkreślając majestatyczność jego kroków. Mogła to być świeżo zakulona, wysoka jak pastorał laska. Jakiś bardzo starobiblijny wydawał się z tego oddalenia. Wolnym krokiem
zbliżał się do brzegu morza.
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Wejście w morze nie powstrzymało jego kroków. Majestatycznie i spokojnie wchodził teraz na ścielącą się na
wodzie smugę światła.
Widząc to zdumieli się najpierw, a potem przerazili. Zaczęli biec w jego stronę, by go od tego wchodzenia powstrzymać. Starzec z każdym krokiem coraz bardziej się
od brzegu oddalał. Łacha w tym miejscu była jakaś niezwykle płytka, czy jak? Biegli. Błyszczał im teraz w słońcu
jak ognista pochodnia. Może go blaskiem swoim uwiodła
ta pomarańczowa zstępująca z nieba kula?
– Ho, ho, człowieku! Zatrzymaj się! Za-trzy-maj! – zaczęli w jego stronę wołać. On jednak na to wołanie zupełnie uwagi nie zwracał. Widać było tylko jak migoce niby
latarenka podkreślając każdy krok pastoralnie wygięta ponad jego głową laska.
– Za-trzy-maj się! Tam dalej nie można! Zaraz będzie
nieprzebyta głębia! Zatrzymaj się, poczekaj! Ho, ho, czło-wie-ku! Niech się pan za-trzy-ma! Ho-ho, za-trzy-ma!…
– echo odbiło wołanie w wąwozach. A on szedł równo wymierzonym krokiem, jakby czekała go jeszcze przez tę złocistą drogę wędrówka daleka.
– Tam straszliwa głębia, zatrzymaj się, wracaj!
Jakby nie do niego były skierowane ich wołania. Szedł,
a woda pod jego stopami jakby się zupełnie nie zapadała.
Dobiegli wreszcie do tamtego miejsca, do wygasającego już ogniska. Słoneczna smuga tu się właśnie zaczynała.
I stąd ku morzu prowadził starca ślad. Na piachu wyraźnie
odciski jego bosych stóp można było rozpoznać. Ostatni
ślad powoli rozmywała woda. Przystanęli w tym miejscu
i oczy zaczęli rękami przysłaniać, by dojrzeć rozpływającą się w złocistej smudze postać. Nie było potrzeby już go
nawoływać, bo i tak głos ich tam by nie doleciał.
Żarzące się jeszcze między kamieniami węgle i obłupana z kija kora były niezbitym świadectwem zdarzenia. Nie
zatrzymywali się długo, ale pobiegli ku przystani, by rybaków o to niezwykłe zjawisko zapytać. Wydawało się, że
i oni widzieli wchodzącego w morze starca, bo łódź swą
na wodę pośpiesznie zaczęli już spychać. Biegli, by opowiedzieć i przynaglić do pościgu.
Byli jeszcze od przystani spory kawał, gdy zepchnięta
łódź na wodę spłynęła, a ci dwaj o ryżych zarostach zaczęli
pośpiesznie wiosłować. Fala trójkątną smugą rozchodziła
się za nimi coraz szersza. Oddalali się nadzwyczaj szybko.
Czerwona poświata jakby i ich w siebie wchłaniała. Tylko żółte, rybackie kurtki z szerokimi kołnierzami i kapturami pochylające się przy wiosłach błyszczały jak żywe
płomienie.
Dobiegli do rysy wyciśniętej w piasku przez dziób
spuszczonej łodzi. Na brzegu leżały porzucone drągi i wciśnięte w plażę deski. Stanęli patrząc na odpływających.
Usiłowali dojrzeć, czy ściągająca łódź zdoła dopędzić starca, który już tylko ledwie majaczył na horyzoncie. Znikł
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wkrótce zupełnie i pogoń w poświacie też jakby zaczęła
się rozmywać. Zaniepokoiło to ich bardzo. Niespokojnie
zaczęli się rozglądać. Ze zdziwieniem dostrzegli, że obok
nich na piasku stoi niewielka łódka.
Podbiegł do niej chłopak, który poprzednio kołowrót
obracał, i na wodę zaczął ją spychać. Kiedy zakołysała
się na drobnej przybrzeżnej fali, przytrzymał ją wiosłem
i gestem ręki przynaglał, by wsiadać. Bezwolnie wszedł
do niej i ujął wiosła. Jak stary rybak albo doświadczony
żeglarz rytmicznie nabierając coraz szybszego tempa zaczął wiosłować. Łodź oddalała się od brzegu bardzo szybko jakby ślizgała się po gładkiej tafli morza. Mimo bezustannego wiosłowania zupełnie nie odczuwał zmęczenia,
tylko ten miarowy, monotonny rytm jakby mięśnie jego
rozklejał i usypiał. Wkrótce trzymające wiosła ręce zaczęły więdnąć jak pozbawiona wilgoci łodyga. Łódź pod nim
nagle złagodniała i w lotną zaczęła przemieniać się postać.
Kiedy już zupełnie od swych pierwotnych kształtów odeszła, łagodnie uwolniła go od więzi z sobą. Mógł się teraz swobodnie w toń błękitno-złotą zanurzać niby wielka
ryba. Dobrze było mu tak otoczonemu zewsząd wody łagodnością. Powoli spływał do dna, a może tylko tafla nawarstwiała się nad nim coraz grubsza? Bezwolnie i sennie
czuł się w tym stanie ciągłego zanurzania.
Po pewnym czasie bardzo bliskie mu miejsca, rzeczy
i ludzie zaczęli się pojawiać. Najpierw z jeziorkiem niewielkim łączka zapamiętana z dzieciństwa, ale zmalała tak
bardzo, że bez trudu w jednej dłoni można by ją schować. Spadał na nią samolocik tak maleńki, jakby z papieru
wycięta zabawka. Dojrzał w nim konwulsyjnie ściągniętą twarz lotnika i jego czarne, obłędnie przerażone oczy,
które powiększyły się nagle do wielkich rozmiarów. Zapieczętowane miał usta i tylko tymi oczyma błagał, żeby go
ratować. Zwiędniętymi rękami nie mógł nawet wykonać
żadnego gestu. Odpłynął i jeszcze bardziej zmalał.
Za nim rusztowanie wysokie, na którym zaopatrzony
w wielką lotnią stał szykujący się do startu Ikar. Zanim
zdołał się odbić od rusztowania, załamały się mu skrzydła
i niby kometa wlokąc za sobą ich strzępy, jak wszystko tu,
powoli w wodę się zagłębiał. Tuż za nim spływała ta czarna dziewczyna. Leżała teraz na łączce pogodna, uśmiechnięta. Goniły ją dwa buty na uciętych nogach i trzy uciekające zające, o których w tyrolskim kapeluszu myśliwy
klęcząc na jednym kolanie usiłował strzelać. Skryła ich
szybko rosnąca na polu koniczyna.
Dalej już tylko książki leciały pootwierane jak ptaki na
szeroko rozpostartych skrzydłach. Z kart ich woda wymywała słowa. W przezroczystej cieczy rozpływała się ich
konsystencja. Tylko nieliczne z nich nie pękały jak bańki,
ale ożywiały się i przyoblekały w swoje znaczenia. Niektóre jakby się wyradzały przekształcając przed jego oczyma
w jakieś paskudne przerażające monstra. Bał się ich, kiedy

zaczęły oblewać go swą wstrętną, cuchnącą plazmą. Tylko z wielkim trudem udało się mu od nich uwolnić. Spływały do dna jak wielkie polipy albo mięsiste, bezkształtne
ameby. Uwolniły go od ich ciężaru te maleńkie, zapalające się jak iskierki albo tańczące chochliki. Swym światłem
na chwilę drogę zaczęły rozświetlać.
Stada ksiąg-ptaków i wypłukiwanych z nich słów przepędziły schodzące kolejno z zawieszonej nad rozsuwanymi
drzwiami półki drewniane świątki. Najpierw z rozchylonym płaszczem wierzbowa Madonna, potem z wianuszkiem ciemnych włosów wokół łysiny i z wielkim kluczem
święty Piotr, za nim patrzący w niebo z wyciągniętą w górę
ręką Eliasz, dalej w czerwonym płaszczu ze złożonymi pobożnie dłońmi z przekrzywioną na ramię głową modlący
się Chrystus. Nogi zrosły się mu w wystającą z tyłu gałąź,
więc tylko klęcząc może się przesuwać. Tuż za nim Frasobliwy z przewyższającą go potężnie palmą. Z pieńkiem,
na którym siedział. Wsparty jest nadal żylastą, nieco wydłużoną ręką, której od kolan i brody nie może oderwać.
W zamyślenie jeszcze głębsze w otaczającą wszystko toń
z innymi zapada.
Za świątkami skacząc na jednej nodze w dziurawym
kapeluszu Strach-Dzierżak podąża. Bardzo śmieszny jest
w ułomności swego kalectwa. Nie dla niego już snopy zboża ani pachnąca żytem stodoła, ani nawet specjalnie zbudowana w miejskim domku ścianka.
Karolek za nim gonił w czarnych gumiakach, ostry pot
od niego bije, zapach piżma i gorzała. Dalej wąsaty wuj na
furce poganiał bułaną szkapę i Dziadek z dwoma czerwonymi jabłkami w spękanych, kostropatych, zniekształconych dłoniach. Na końcu tego pochodu kuśtykający stryj
Ignac z wielgachną szuflą w rękach wodę za nimi starannie zagarniał.
Teraz już spokój zapanował, łagodność i cisza. Koniec
też się zbliżał i jego spadania. Na dno złożyła go wreszcie
delikatna fala.
Była to jakby dobrze mu znana i bliska sercu okolica. Coś niby polana leśna, niby zaczarowany las w pobliżu Aten jak w „Śnie nocy letniej”. Szekspira? Ależ, nie, to
przecież Barbary zarośnięta działka. Z gęstwiny chaszczy
wyłania się zaraz jakżeż mu bliska i znajoma postać. To
Roman z reporterską torbą.
Czym tu? Czym tam?
Czym tu? Czym tam?
Prawie pląsając i nucąc beztrosko wprost ku niemu
zmierza.
I tum, i tam.
I tum, i tam.
Anim tum,
Anim tam.
Podniecony i wyraźnie zadowolony z siebie tak sobie
powtarza.
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– A witaj nam, witaj. Spadasz tu właśnie w trakcie
przedstawienia.
Pod starą szopą, przy kępie leszczyny, w egzotycznych,
stylizowanych na starogreckie strojach, występuje cały teatralny zespół. Wśród nich rozpoznał postać Oberona.
– Zbudź się Tytanio, królowa najdroższa.
– Mój Oberonie, ach, cóż za widziadła! Śniłam, że osioł
był moim kochankiem.
– Oto twój luby.
– Ach, jak się to stało, że teraz moim oczom jest on
wstrętny?
– Tymczasem cicho! Zdejm ten łeb, Robinie. Każ grać,
Tytanio, żeby tych pięcioro muzyką spętać, która od snu
głębsza.
– Zabrzmij muzyko, co jak sen upajasz!
– Budząc się, znowu popatrzysz jak głupiec.
– Chodźmy, królowo. A ty graj muzyko, ukołysz ziemię,
gdzie ci śpiący leżą. Teraz na nowo jesteśmy w przyjaźni,
a o północy jutro uroczyście będziemy tańczyć na książęcym dworze i życzyć wszystkim…
– Ee, pani – ktoś go w ramię trącał. – Dokąd pan jedziesz?
■

w r z e s i e ń

-

p a ź d z i e r n i k

2 0 1 8

•

1 3 3

Józef Zięba – poeta, prozaik, pamiętnikarz, publicysta,
autor wyborów wierszy (ur. 1932 r. w Powursku na Wołyniu). Ukończył w 1951 roku Liceum Ogólnokształcące im.
Stefana Czarnieckiego w Chełmie, studia polonistyczne
w 1955 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w 1974
doktorat uzyskał w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii
Nauk w warszawie. Organizator i wieloletni kierownik
Muzeum Józefa Czechowicza w Lublinie. Wydał siedem
tomików wierszy, powieść Dzierżak, opowieści lubelskie:
Szklaneczka króla Stasia (1977, wyd. II 1983), Wspaniały dar króla i inne lubelskie opowieści (1996), Wspaniały dar króla, poeta burmistrz i inne lubelskie opowieści )
(2003), dzieje jednego obrazu. Opowieści o cudownej ikonie matki Boskiej Chełmskiej (2005), Rozmowy o Józefie
Czechowiczu (2006), Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana
Pawła II. Narodziny Uczelni (2008).
Cykl wspomnieniowy: Znad Stochodu. Wspomnienia
Wołyńskie (2001), Miasto ocalenia (2005), Lublin, miasto
przeznaczenia (cz. I I 2007, cz. II i III 2012), Był człowiek,
w którym moja ziemia ujrzała, ze jest związana z niebem
(2014, poemat poświęcony Janowi Pawłowi II, wydanie albumowe), Opowieści o długim żywocie i przedwczesnej
śmierci lubelskiej fary (2014), Kiedy pan Belina na karkach Moskali wjechał do Lublina (2015), tajemnice lubelskiego koziołka (2016).
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Przysłowia i powiedzenia lubelskie
Zbigniew Włodzimierski

Dwa tysiące
Dwa tysiące na miesiąc to dużo?
Wyjaśnijmy szybko, że chodzi o dwa tysiące złotych
polskich.
Nie jest to mało. Ale nie jest i dużo!
Bo dwa tysiące złotych, to nie dwa tysiące euro!
Dla niektórych to zarobek marzenie!
Dwa tysiące stały się – już przed laty – przysłowiowe.
W latach sześćdziesiątych XX wieku, kiedy pracy nie
brakowało, bo funkcjonowały huty, fabryki, geesy, pegeery i nikt w nich pracownika nie eksploatował, powiadało się ze spokojem, ale i z ironią; czy się stoi, czy się leży
dwa tysiące się należy!
Dwutysięczne pobory należały się – bez łaski pracodawcy – jak psu buda, jak chłopu ziemia!
Chłop w tamtym czasie, owszem, obrabiał rolę, ale
z ziemi – tu pozwolę sobię na dygresję – trudno było wyżyć. I rzecz najważniejsza: rolnicy nie mieli emerytur! Zatrudniali się więc w miastach, miasteczkach, mieścinach,
w hutach, zakładach, państwowych przedsiębiorstwach.
Chłoporobotnicy – powiadało się o mieszkańcach wsi
szukających spokojnego zarobku w mieście.

Socjalizm nie,
Rosjanki tak!
Dlaczego? Bo pierwsze nie, a drugie tak.
Ale po kolei. Napis dostrzegłem na lubelskim murze
w roku 1978! Nie po raz ostatni! Pojawiał się – kreślony
w różnych miejscach i niewątpliwie różną ręką – do końca lat osiemdziesiątych minionego wieku. Można zaryzykować, że wyznanie animowego autora – czy też anonimowych
autorów – podzielało wielu lubelaków. Hasło nieoczekiwanie zniknęło z murów. Zdążył jeszcze uwiecznić je w wierszu
Bohdan Zadura. Myślę, że też przeciwnik socjalizmu i admirator Rosjanek. Dlaczego hasło zniknęło? Bo socjalizm został ośmieszony, niepotrzebny, odrzuciła go władza, odrzuciło społeczeństwo. Wypełniło się życzenie wypisywane na
murach.
Bądźmy dokładni i powiedzmy: wypełniło się w połowie. Autorzy życzenia – jak mniemam – akceptowali

Parę lat wcześniej powstała popularna piosenka Okularnicy, o studentach, którzy po kilkuletniej edukacji
,,odpływają pociągami,
potem żenią się z żonami,
potem wiążą koniec z końcem
za te polskie dwa tysiące!”.
Więc można było przeżyć za dwa tysiące! – ktoś westchnie nostalgicznie.
Za dwa – zgoda – można było, ale nie każdy absolwent
zarabiał dwa tysiące, zarabiał z reguły tysiąc dwieście!
W pierwszej wersji piosenki były więc słowa:
,,Potem żyją w jakimś mieście
za te polskie tysiąc dwieście...”.
Więc polskie zarobki to jednak nie dwa tysiące, ale tysiąc dwieście!
Dwa tysiące było dla wybranych.
Dla oficerów milicji, wojska!
Stefan Przesmycki, emerytowany inżynier, autor znakomitych artykułów z przeszłości Lublina, jako podporucznik wystąpił z wojska, bo jak mi powiadał: ,,wolał tysiąc
na spocznij, niż dwa tysiące na baczność”.
Pytałem, kto jest autorem tych słów.
– Jeden z tych, którzy zdecydowali się na ten trudny
wybór – usłyszałem w odpowiedzi.
Dziś trudno tę osobę wskazać, jest to już niemożliwe.
W tej sytuacji uznaję więc Stefana Przesmyckiego –
osobę, która zdecydowała się na taki krok – za autora tego
powiedzenia!
Jesień, 2017

Rosjanki jako fascynujące towarzyszki przygody, a nie
towarzyszki-socjalistki.
Powiada się, często przekornie, że jeśli Bóg chce kogoś
ukarać, spełnia jego życzenia.
Tak pomyślałem, gdy na murze odczytałem – na początku lat dziewięćdziesiątych – kolejne życzenie:
Oddajcie nam socjalizm!
Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Ktoś zorientowany w polityce i ekonomii odpisał:
Socjalizmu nigdy nie było!
Autor stęskniony minionych czasów znalazł odpowiedź
i na tę kwestię. Na murze pojawiło się kolene żądanie:
To oddajcie to, co było!
Kto miałby oddać? Wiadomo, ci co wzięli. Czyli kto?
Ci przy władzy, co znieśli, wyrugowali powszechną pracę,
wczasy, premie, trzynastki, delegacje.
Wiem, że nie oddadzą. Te se ne wrati – jak powiadają bracia Czesi.
Ale prosić, żądać, oczekiwać należy. Malować mury
również!
Z satysfakcją odnotowuję kolejne zawołanie lubelskie
z rosyjskim akcentem. Prawda was wyzwoli, Rosjanie nie!

