Wirtuoz ciszy
Miros³aw Kuleba

Id¹ konie, podkowy o bruk, ta – ta – ta – ta,
podkowy, kopyta, ko³o turkocze ¿elazn¹
obrêcz¹ o bruk, ta – ta – ta – ta, mglisty ranek,
ranny ch³ód, ¿elazne podkowy, ko³a, karabin
maszynowy, ta – ta – ta – ta, ta – ta – ta – ta,
czarne konie, ³omoc¹ ko³a, jedzie karawan,
œmieræ jedzie we mgle. Mg³a.
Ciekaw by³em, kiedy us³ysza³ ten natrêtny
stukot, powracaj¹cy uparcie, takt po takcie,
takt po takcie, monotonny jak ³oskot wagonów
na szynach, niemuzyczny, niczym z wnêtrza
groŸnej maszyny. I jakiœ koœlawy, nierówny,
zachwiany jak kilka ostatnich kroków w ciszê,
i nieuchronny jak szereg ostatnich dni. Nikt
przed nim nie napisa³ takiej muzyki na jednej
nucie, zwielokrotnionej w hipnotycznym staccato. Mo¿e w ten sposób chcia³ wyraziæ dramatyczn¹ ubogoœæ naszych ludzkich mo¿liwoœci i wyborów, wiêc z ca³ego bogactwa
dŸwiêków pozostawi³ tylko ten jeden. I kiedy
wydaje siê, ¿e ju¿ na pewno ten drêcz¹cy
motyw znajdzie jakieœ ujœcie, wybrzmi i zniknie, powraca jeszcze raz i jeszcze ta sama
dok³adnie odmierzona nuta, jakby siê z nami
droczy³: nic nie jest tak, jak chcemy, spada na
nas nieznany los. Wiêc ten budz¹cy trwogê
dŸwiêk powraca i powraca, a¿ w koñcu opada
¿a³obnym pó³tonem w jeszcze wiêksz¹ pustkê.
Ju¿ nie ma z³udzeñ: to ostatnia droga. „Jak
stukanie do wrót wiecznoœci” – móg³by
powiedzieæ Ernst Jünger, gdyby us³ysza³ tê
jego muzykê. Nigdy jednak to nie nast¹pi³o.
Mogli do siebie tylko strzelaæ.

* * *
Stanêli przeciwko sobie w wilgotnych
okopach zimy 1919 roku, oddzielonych lini¹
powstañczego frontu. Z jednej strony
mieliœmy m³odego ochotnika freikorpsów,
wielokrotnie rannego weterana wojny œwiatowej, dowódcê oddzia³ów szturmowych od-
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znaczonego, jako ostatni ¿o³nierz tej wojny,
najwy¿szym pruskim orderem wojennym Pour
le Mérite, piewcê wojny, Ernsta Jüngera,
rocznik 1895. Z drugiej – ochotnika powstañczego wojska wielkopolskiego, kompozytora i filozofa Romana Mazurkiewicza,
rocznik 1887. Jünger, zanim równie¿ zosta³
filozofem i niepokoj¹cym estet¹, pielêgnuj¹cym w ciemnych zakamarkach wyobraŸni
makabryczne koncepty, pokocha³ wojnê.
Mazurkiewicz wojny nigdy nie polubi³, chocia¿ by³ ¿o³nierzem.
Co do tajemniczej istoty tego spotkania, to
nale¿a³oby opatrzyæ j¹ pewnym zastrze¿eniem. W papierach, jakie pozostawi³ po
sobie Mazurkiewicz, zapodzia³o siê gdzieœ
nazwisko m³odzieñca w mundurze Reichswehry, którego spotka³ po raz pierwszy pewnego
wieczoru w Berlinie, przed laty. Wracaj¹c
sk¹dœ póŸn¹ por¹ – mo¿e z próby chóru, który
prowadzi³ w Spandau, mo¿e z koncertu berliñskich filharmoników, mo¿e z uniwersyteckiej biblioteki – Mazurkiewicz zobaczy³ na
ulicy podchmielonego m³odego wojskowego,
któremu drzwi wejœciowe do domu stawi³y
niespodziewany opór. Pomóg³ mu sforsowaæ
przeszkodê, byæ mo¿e zaprowadzi³ go te¿ do
mieszkania – trzeba przecie¿ by³o otworzyæ
jeszcze jeden zamek. Nie wiadomo, czy
nawi¹zana wtedy znajomoœæ przerodzi³a siê
w jakieœ bli¿sze kontakty.
Cz³owiek ten pojawia siê znowu w chwili
najciê¿szej, zim¹ 1919 roku. Wziêtego do niewoli powstañca Mazurkiewicza grenschutze
prowadz¹ z wiêzienia w Pile na egzekucjê.
Tym razem anio³ Opatrznoœci nosi mundur
ochotnika z korpusu Roßbacha. M³ody leutnant z ¯elaznym Krzy¿em 1. klasy na piersi
rozpoznaje cz³owieka – kompozytora, chórmistrza, filozofa z czterema fakultetami, to
musia³o robiæ wra¿enie – któremu kiedyœ na
berliñskiej ulicy odda³ klucz od swoich drzwi.

Czasem taki klucz przypadkiem otwiera serce.
Zamiast pod mur na rozstrzelanie, Mazurkiewicz pomaszerowa³ do domu.
Nawet jeœli to jego spotkanie z Jüngerem
poddaæ w w¹tpliwoœæ, pozostawiæ w kategorii
hipotez – to w œwiecie idei bezpoœrednie zderzenie ich postaw by³o oczywiste i nieuniknione. Byli i pozostali na zawsze wrogami. Tylko
¿e wtedy, gdy konflikt przybra³ postaæ najbardziej realn¹, kiedy jeden celowa³ z karabinu do drugiego, z³¹czy³a ich wspólnota
innego rzêdu. Losy tych dwóch ludzi splot³y
siê wêz³em równie mocnym jak historia obu
narodów, Polaków i Niemców. Jakby ka¿dy
z nich skupi³ w sobie to wszystko, co u drugiego znalaz³o swoj¹ antytezê. To, co odpycha³o, mia³o jednak równoczeœnie wielk¹ moc
przyci¹gania. „Walcz¹ce narody poprzez walkê staj¹ siê magiczn¹ jednoœci¹, a w wy¿szym
wymiarze zanika sprzecznoœæ celów” – uj¹³by
to Jünger.
Tamtego Niemca po drugiej stronie zaœnie¿onego pola wojna upaja³a ciosami siekier.
By³a dla niego wielk¹ i straszn¹ rozkosz¹ tych
czasów. Walka sta³a siê najwa¿niejszym
prze¿yciem wewnêtrznym, jakie wyniós³ ze
swej m³odoœci. Uwa¿a³ j¹ za jedn¹ z praform
¿ycia. Szuka³ w niej wiecznego sensu, którego
nie przemo¿e ¿adna sztuka kalkulacji.
„Nigdzie nie ¿y³em tak beztrosko jak na
froncie... W obliczu œmierci ka¿dy problem
staje siê przyjemnie nieistotny” – notowa³
w karczowanym przez ciê¿k¹ artyleriê lasku
numer 125. (Tymi s³owami kiedyœ mnie
zwiód³, i wspomina³em je w karczowanej
przez rosyjsk¹ artyleriê kêpie a³yczy na stoku
góry Rozenkort ponad au³em Baszin-kale, na
szatojskim froncie, w górach Czeczenii, gdzie
mia³em swoje stanowisko snajperskie – które
Rosjanie wykryli i ostrzelali pewnego dnia.
Czy¿ jednak zdoby³em siê wtedy na jego nonszalancjê i ten dandyzm œmierci, którym
przesyci³ swoje pisma? O nie, przez ca³e czterdzieœci piêæ minut, kiedy kêpê rachitycznych
a³yczy sieka³o w drzazgi kilka czo³gów i ciê¿kich moŸdzierzy pu³kowych, których szesnastokilogramowe granaty sypa³y siê z nieba
z potêpieñczym rykiem, skoncentrowa³em siê,
z bolesnym natê¿eniem wszystkich zmys³ów,

na wyczekiwaniu chwili ostatniej, któr¹
zdo³am jeszcze ogarn¹æ œwiadomoœci¹. Nie
by³o mowy o prowadzeniu notatek; le¿a³em na
dnie p³ytkiego schronu, wyrytego w kamienistej glinie w³asnymi rêkami parê dni wczeœniej,
i przyciska³em do piersi mojego Dragunowa
kaliber 7,62, pe³en obawy, ¿e rozpalony podmuch któregoœ z bliskich wybuchów, wdzieraj¹cy siê co chwilê do tego ukrycia, porwie ze
sob¹ mój karabin i umrê bezbronny. Jest wiêc
mo¿e trochê artystycznej stylizacji i sprzeniewierzenia siê surowej prawdzie okopów
– a mówiê to wspominaj¹c owe trzy kwadranse na grzbiecie Kaukazu, pod Szatojem,
kiedy po¿egna³em siê z ¿yciem – w obrazie
tego dzielnego niemieckiego ¿o³nierza, który
œmieje siê radoœnie wch³aniaj¹c pe³n¹ piersi¹
gêstniej¹cy ogieñ francuskiej artylerii w lasku
numer 125. A mo¿e to zreszt¹ tylko kwestia
intensywnoœci ostrza³u; Jünger nigdy nie
zakosztowa³ realiów Czeczenii, której wielkoœæ odpowiada w przybli¿eniu terytorium
pola bitwy pod Verdun). Dla niego wojna
stanie siê najwy¿sz¹ miar¹ dzielnoœci i mêskiego charakteru, bêdzie siê zachwycaæ rozleg³ymi rzutami nowoczesnych bitew. Ju¿
odkry³ rozkosz krwi zawieszon¹ nad polem
bitwy, gdzie umieraj¹ w b³ocie ranni – jedynie
mi³oœæ wyda mu siê, ze wzglêdu na sw¹
dynamikê, pokrewna z tym uczuciem. Wkrótce z krwawego zgie³ku wy³owi mistyczny
sens: „Œwiêty i wojownik s¹ reprezentantami
najwy¿szego cz³owieczeñstwa – pierwszy
przez cierpienie, drugi poprzez walkê, obaj
zdolni s¹ do przypieczêtowania swojej idei
ofiarnicz¹ œmierci¹, bêd¹c¹ równoczeœnie
przejawem najg³êbszej i najsilniejszej afirmacji ¿ycia”. W œmierci i zniszczeniu dostrze¿e
niemal now¹ religiê, wartoœci absolutne
dostêpne tylko wojownikom i œwiêtym, roztaczaj¹ce blask nad krwi¹ pól bitewnych i g³owami ukrzy¿owanych. Up³ynie jeszcze niewiele lat i ¿elazna nawa³a znów ruszy przez
Europê, jakby dla spe³nienia jego beztroskiej
przepowiedni: „Subtelna technika podniesie
zniszczenie do rangi wielkiej sztuki”. Zd¹¿y
jeszcze, jad¹c konno na czele triumfuj¹cych
oddzia³ów, poprowadziæ defiladê niemieckich
wojsk maszeruj¹cych w Pary¿u przed Hitle-
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rem, zanim przyjdzie otrzeŸwienie. Kiedy
zrozumie, ¿e tajemne Niemcy, tê wieczn¹
utopiê zawieszon¹ w sferze metafizycznych
strategii, ow¹ „duchow¹ rzeczywistoœæ spoczywaj¹c¹ w wiecznoœci” – nale¿y na razie
zachowaæ tylko dla siebie.

Jego przeciwnik z drugiej strony frontu
daleki by³ od rozkoszowania siê okopem,
mi³ym niemieckiemu sercu jak „trumienny
wrak”. W szeregach wojsk powstañczych
pojawi³ siê niezgrabny, niemal dwumetrowy
okularnik, nowe wcielenie Pierre Bezuchowa,
który od lat poszukiwa³ w muzyce – jedynej
sferze twórczoœci cz³owieka, która jest wieczna i niezniszczalna – odpowiedzi na odwieczne pytania filozofii. W tym, co mówi³ potem
o wojnie, nie sposób doszukaæ siê mistycyzmu
krwi czy militarystycznego ob³êdu bij¹cego
z wczesnych pism Jüngera. „Poszliœmy w bój
spontanicznie – stwierdza po prostu Mazurkiewicz, oderwany nagle kanonad¹ od fortepianu.
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– Niemal z go³ymi piêœciami porwaliœmy siê
na wroga uzbrojonego po zêby”. Si³¹, która
powstañców pobudza do czynu, jest duch
patriotyczny. To s³owo nie pada w wojennych
pracach Jüngera. On pisze o narodzie i nowym
niemieckim nacjonalizmie, który prowadzi do
totalnej negacji istniej¹cego systemu politycznego œwiata, nie chce poszanowania mas ale
osobowoœci i charakteru, jest elitarnym,
duchowym ruchem ludzi ponad wszystko
przedk³adaj¹cych dobro narodu. Ludzkoœæ
oznacza dla niego tylko przynale¿noœæ do
okreœlonego gatunku ssaków.
Mazurkiewicz, jak sam póŸniej napisze,
walczy³ o dobro ojczyzny, chwyci³ za broñ
„w trosce o nasze rodziny, o m³odzie¿ nasz¹”.
Tam gdzie Jünger upaja siê „strasznymi
i rozkosznymi robotami strzelniczymi”, Mazurkiewicz widzi grozê wypadków wojennych,
mordercz¹ po¿ogê, zag³adê ludzkoœci. „Dlatego wojny nie chcemy”, zdaje siê odpowiadaæ
Jüngerowi, dziarsko tr¹bi¹cemu na apel.
Czy jest w takiej postawie brak ducha
walki, którym siê tak zachwyca w swoich
ziomkach Jünger? Bynajmniej. Powstañcy
wielkopolscy porwali siê na trzykrotnie
liczniejsze, doskonale uzbrojone wojska
niemieckie, wyszkolone w czteroletnich zmaganiach na frontach wojny œwiatowej. „Nasz¹
broni¹ by³ prawdziwie polski i przepotê¿ny
duch odwagi i mêstwa, o¿ywiony pewnoœci¹
odzyskania wolnoœci dla ziemi ojczystej –
opowiada³ Mazurkiewicz. – Dziwne to by³o
wojsko ci powstañcy, zapewne najdziwniejsze, jakie kiedykolwiek powsta³o na
ziemiach polskich. 80 do 90 procent
oddzia³ów powstañczych stanowili ochotnicy
– robotnicy, ch³opi, rzemieœlnicy i starsza
m³odzie¿ szkolna. Stawi³o siê ca³e spo³eczeñstwo bez wzglêdu na pochodzenie i wiek,
stan¹³ biedny i bogaty. Zasadnicz¹ podstaw¹
tego wojska nazwaæ mo¿na starych ¿o³nierzy
wielkiej wojny œwiatowej, wœród których nie
by³o prawie ani jednego, któryby nie by³ ranny
na froncie zachodnim czy wschodnim. Przez
ponad cztery lata wojny stali siê doœwiadczonymi fachowcami bojowo wyspecjalizowanymi, przeszli zaprawê nêdzy, g³odu i sta³ego
zagro¿enia kalectwem i œmierci¹.

Byli to ludzie proœci, ch³opcy ze wsi, nikt
ich nie uczy³ urzêdowego patriotyzmu na
pokaz, nie znali siê na polityce, niektórzy
nawet zatr¹cali nieco po polsku, przebywaj¹c
przez d³ugie lata na obczyŸnie. Zagubieni w
pruskich pu³kach byli szczêœliwi, gdy mogli
wróciæ do domu, do ojczyzny, na swoj¹ ziemiê
i byæ nareszcie znów wolnymi obywatelami”.
W takim w³aœnie oddziale sk³adaj¹cym siê
z oko³o szeœædziesiêciu ludzi, wyekwipowanych jak na maskaradê, znalaz³ siê na pocz¹tku stycznia 1919 r. na powstañczym froncie pó³nocnym Roman Mazurkiewicz. Przy
pomocy œredniowiecznych halabard, oszczepów myœliwskich i ska³kowych rusznic powstañcy zdobyli szturmem Chodzie¿, gdzie
dopiero zaopatrzyli siê w broñ i amunicjê.
Teraz mieli na stanie jeden ciê¿ki i dwa lekkie
karabiny maszynowe, oko³o 60 karabinów
i jedno 75-milimetrowe dzia³ko polowe.
„To dzia³ko stanowi³o ca³¹ nasz¹ „artyleriê” w pocz¹tkach stycznia na odcinku Chodzie¿ – Radwonki – Margonin – Lipiny i odegra³o wa¿n¹ rolê w dzia³aniach na kierunku
Próchnowa – wspomina³. – Niemcy posiadali
w Szamocinie doskonale zorganizowan¹ artyleriê i razili ogniem nasze placówki miêdzy
innymi tak¿e w Margoniñskiej Wsi, wyrz¹dzaj¹c nam powa¿ne straty i dufaj¹c w to, ¿e
przecie¿ my nie byliœmy w stanie odp³aciæ im
wet za wet, bo nie posiadaliœmy artylerii. Nie
odnios³y skutku kilkakrotne nasze groŸby,
zaniesione Niemcom przez naszych parlamentariuszy, a ¿¹daj¹ce zaprzestania ognia, w przeciwnym bowiem razie my rozpoczniemy bombardowaæ miasto Szamocin. Ale Niemcy kpili
sobie z naszych pogró¿ek, i kiedy pewnego
dnia celny ich pocisk rozwali³ wiatrak opodal
naszych stanowisk, po naradzie postanowiliœmy jednak zareagowaæ. Ca³a nasza „artyleria” sk³ada³a siê z wspomnianej jedynej armatki oraz jednego do niej ³adunku. Artylerzysty
nie by³o po naszej stronie ¿adnego. Mimo to
zabraliœmy siê do rychtowania dzia³a, a by³o
nas trzech: podporucznik z pruskiej formacji
kwatermistrzowskiej, sier¿ant taborów i ja jako
cywil-ochotnik. Gdy po d³ugim nastawianiu
wreszcie zagrzmia³ wystrza³, wszyscy trzej
kanonierzy – bohaterowie le¿eliœmy na ziemi,

i szczêœcie, ¿e nie by³o œwiadków tej naszej
czynnoœci balistycznej. I nagle zamilk³a artyleria niemiecka, a po mniej wiêcej godzinie od
lasu zbli¿a³o siê ku nam trzech parlamentariuszy niemieckich i wymachuj¹c bia³¹ p³acht¹
i zielonymi ga³êziami z daleka ju¿ wo³ali: halt,
halt, Feuer einstellen!
Okaza³o siê, ¿e nasz granat wpad³ do domu
policjanta miejskiego w Szamocinie œciel¹c
ofiary i burz¹c czêœciowo dom. Nie potrzebujê chyba dodawaæ, jak dumnie che³piliœmy siê
wobec Niemców, podobnie jak Zag³oba
w Zamoœciu, oblê¿onym przez Szwedów”.
Mazurkiewicz podkreœla demokratyczny
i ludowy charakter powstañczego wojska. Dla
Jüngera demokracja to spisek przeciwko
pañstwu i narodowi, to w³adza miernot i politycznych szarlatanów. „Nale¿y ¿yczyæ sobie,
aby nadszed³ dzieñ, w którym ca³y ten
mot³och do koœci zostanie wy¿arty przez
chlor”. Ju¿ wkrótce zap³onie Reichstag.
W istocie, w tym co Jünger znalaz³
w wojnie nie by³o nic oryginalnego – skoro
odkrywa³ tylko to, co od wieków pobudza³o
teutoñskich wojowników do gwa³tów na
bli¿szych i dalszych s¹siadach, a ju¿ wkrótce
mia³o pchn¹æ milionowe masy niemieckiego
¿o³dactwa do nowego œwiatowego kataklizmu.
Zaœ realnym uczuciem, które przebija siê
przez te wszystkie frazesy o wojnie,
zrywaj¹cej rzekomo z cz³owieka wszelki
frazes i umownoœæ, jest niek³amany zachwyt
nad w³asnym mêstwem myœliciela.
W Wielkopolsce roku 1919 niemiecki duch
musia³ ust¹piæ przed polskim. Nawet Jüngerowi przysz³o odtr¹biæ odwrót. „To, w imiê
czego umieraj¹ mê¿czyŸni, nigdy nie jest
bezsensowne. Nawet klêska ma swój sens”.

* * *
Nie wiadomo, kiedy pisa³ swoj¹ pierwsz¹
symfoniê. Pewnie tworzy³ tê muzykê przez
wiele lat, nim w 1933 roku postawi³ ostatni¹
nutê. Symfoniê c-moll nazwa³ „Tragiczn¹”.
Mo¿na siê domyœlaæ, ¿e jej geneza siêga³a lat
Wielkiej Wojny Œwiatowej, która jeszcze
wtedy wydawa³a siê niewyobra¿alnym kataklizmem, najwiêkszym jaki móg³ spaœæ na ca³¹
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ludzkoœæ. Piece Auschwitzu mia³y zadymiæ
dopiero po latach, uruchomione przez kulturträgerów, wielbicieli Wagnera i Richarda
Straussa. W jego ¿yciu ani przedtem, w latach
intensywnej nauki uniwersyteckiej, ani
póŸniej, gdy podj¹³ nowe studia muzyczne, nie
by³o pewnie traumy wiêkszej ni¿ tamta wojna.
Z niej musia³ czerpaæ dramatyczn¹ muzykê
swoich wczesnych utworów. Zreszt¹, ca³ej
swojej muzyki.
W owym czasie Jünger oddawa³ siê ekskluzywnej anarchii estety, cyzelowa³ wojenne
klimaty swoich opowieœci o wojownikacharystokratach, s¹cz¹c poezjê i mistycyzm
w teoriê sztuki walki Carla von Clausewitza
i przekuwaj¹c w metafizykê ideê b³yskawicznych, zwyciêskich wojen feldmarsza³ka von
Moltkego. Bez w¹tpienia, te najwy¿sze
uniesienia pruskiego militaryzmu, podszyte
przewrotnym, z³owieszczym erotyzmem czasu totalnej zag³ady, przyci¹gnê³y uwagê
innego mistyka i artysty wojny, niedosz³ego
mistrza wiedeñskiego pejza¿u i niedosz³ego
w³adcy œwiata. Korespondowali ze sob¹.
W chwilach wolnych od pisania Jünger
tworzy³ gigantyczn¹ kolekcjê chrz¹szczy,
których upolowa³ i otru³ arszenikiem jakieœ
dwadzieœcia tysiêcy. Bada³ pod lup¹ znamiona
¿yciodajnej si³y na p³atkach orchidei rosn¹cych w podberliñskim Steglitz i rozmyœla³ o
smaku pewnego gatunku fioletowych endywii,
sprzedawanych w tajemnych sklepach do
potraw z ludzkiego miêsa.
Mazurkiewicz komponowa³ i publikowa³
w poznañskim Wydawnictwie Muzycznym
„Surma”, które sam za³o¿y³, kolejne opusy.
Niewiele z nich przetrwa³o zawieruchê kolejnej wojny, szykowanej ju¿ przez wielbicieli
prozy Jüngera. Zachowa³ siê kwartet smyczkowy d-moll, op. 14, kwartet smyczkowy
A-dur, op. 15, requiem na chóry, solo i organy,
op. 18, sonata fortepianowa op. 22, cztery
pieœni na sopran i tenor solo z towarzyszeniem
fortepianu z opusu 5 – „poœwiêcone ¯onie
Ukochanej”, szereg utworów na chór mêski
a capella z opusu 9.
Pisa³ symfonie, kolejne pieœni i kwartety,
ale ca³¹ skrywan¹ prawdê o jego wielkim,
nieziszczalnym marzeniu, ujawni³ napisany
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w 1931 roku „Hymn do Muzyki” na wielki
chór mieszany a capella op.4, nr 1. S³owa te¿
sam napisa³.
„O Muzyko! Ty œwiêty przybytku œwiata,
przed tronem twoim klêkaj¹ mistrzowie” –
rozpoczynaj¹ razem podnios³e larghetto
soprany, alty, tenory i basy, aby po szeregu
wspólnych, zgodnych fraz rozejœæ siê nagle w
polifonicznym chaosie, brzmi¹cym ³adem
wy¿szego rzêdu – kiedy ju¿ alty i soprany œl¹
swe mod³y osobno, osobno tenory i osobno
basy swe mod³y œl¹ – swe mod³y œl¹; sk³adaj¹c
rêce przed tob¹ klêcz¹ mistrzowie – zaklinaj¹
Muzykê soprany, klêcz¹ mistrzowie – wtóruj¹
alty, sk³adaj¹c rêce – dodaj¹ tenory, rêce swe
mod³y – basuj¹ basy, do ciebie mod³y, swe
mod³y œl¹, swe mod³y œl¹, a¿ spotykaj¹ siê w
koñcu wszyscy razem, gdy lauru ga³¹zki, lauru
ga³¹zki zielone, zielone, zwieñcz¹ skroñ.
O ten zielony laur modli³ siê ca³e ¿ycie.

* * *
Pracê doktorsk¹ z muzykologii napisa³
o najstarszych polskich kancjona³ach Jana
Seklucjana. Urodzony oko³o 1505 roku,
Seklucjan w 1536 rozpocz¹³ studia na uniwersytecie w Lipsku, gdzie zdoby³ stopieñ
baka³arza liberum artium. Do Poznania
powróci³ ju¿ jako luteranin. Kiedy rozpocz¹³
organizowanie pierwszej gminy protestanckiej, skupi³ na sobie gniew katolickiego
duchowieñstwa, które mu wytoczy³o proces
o kacerstwo. Skazany na œmieræ, zbieg³ do
Królewca, gdzie odda³ siê pod opiekê
pruskiego ksiêcia Albrechta Hohenzollerna.
W tych czasach pieœni koœcielne zbierano w tak
zwanych kancjona³ach, które przepisywano
rêcznie, przez co by³y bardzo kosztowne.
Dopiero Seklucjan, wydaj¹c kancjona³y
drukiem, przyczyni³ siê do rozpowszechnienia
ewangelickiej pieœni nabo¿nej wœród ludu.
Co sk³oni³o Mazurkiewicza do mozolnych
studiów nad polsk¹ koœcieln¹ pieœni¹
jednog³osow¹ epoki Renesansu? Niezbyt to
efektowna muzyczna materia, plon pracy nie
wró¿y³ profitów ani s³awy. By³o wiêc mo¿e
w tym jego oddaleniu od ziemskich spraw
przeczucie z³owieszczej paraleli losu kacerza

z jego w³asnym losem, który mia³ go doœcign¹æ
i z³amaæ po niespe³na dwóch dziesi¹tkach lat –
kiedy sam stanie siê wygnañcem, banit¹,
napiêtnowanym. Zdradza to przejmuj¹cy fragment traktatu, w którym autor zdaje siê pisaæ
o samym sobie: „Mo¿liwe, ¿e ta ostatnia pieœñ,
Pieœñ o Dniu S¹dnym, powsta³a pod œwie¿ym
jeszcze wra¿eniem niedawnych prze¿yæ poznañskich, które zmusi³y Seklucjana do ucieczki i szukania azylu w Prusach. Przeœladowania, s¹d duchowny, a wreszcie wyrok skazuj¹cy go na œmieræ – niew¹tpliwie wstrz¹snê³y
do g³êbi psychik¹ polskiego reformatora, nie
dziw wiêc, ¿e ból swej znêkanej duszy wyrazi³
nie tylko w tekœcie, lecz równie¿ w swoiœcie
przemawiaj¹cej melodii”.
Wysoko oceniony przez znawców, traktat
„O melodiach kancjona³ów Jana Seklucjana
z 1547 i 1559 roku. Przyczynek do dziejów
chora³u protestanckiego w Polsce” zosta³
wydany przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne w Krakowie, w roku 1967. Nak³ad 292
egzemplarzy by³ zapewne ni¿szy, ni¿ nak³ad
XVI-wiecznych kancjona³ów Seklucjana.
Przegl¹daj¹c dzisiaj to dzie³o, œwiadectwo
benedyktyñskiej pilnoœci, pe³ne najwy¿szej
erudycji, archaicznych notacji, neumów – zastanawia³em siê, czy mia³o choæby jednego
czytelnika poza samym autorem. Nawet recenzent nie znalaz³ w sobie si³, aby przekonaæ
czytelnika, ¿e znalaz³ w sobie tê pasjê, która
pchnê³a Mazurkiewicza do wieloletnich
studiów nad dawno zapomnian¹ muzyk¹.
Nie mia³ zmys³u praktycznego, pogr¹¿a³
siê w swoich pasjach bez reszty. „Ojciec
powinien byæ zakonnikiem, wtedy móg³by bez
¿adnych przeszkód prowadziæ swoje badania”
– uwa¿a córka, Zdzis³awa. Szczêœliwym
trafem spotka³ kobietê, du¿o od siebie
m³odsz¹, z któr¹ zwi¹za³ siê ma³¿eñstwem.
Kiedy trzeba by³o rodzinie zapewniæ utrzymanie, zrezygnowa³ ze stanowiska asystenta
muzykologii na Uniwersytecie Poznañskim.
Znów mu siê powiod³o – jego wysokie kwalifikacje zosta³y docenione, w 1933 roku uzyska³ stanowisko burmistrza w Lwówku ko³o
Nowego Tomyœla, a nastêpnie, w latach 19351939, w Grodzisku Wielkopolskim. Gdyby nie
wybuch wojny, zosta³by pewnie wysokim

urzêdnikiem w administracji rz¹dowej, cz³owiekiem zamo¿nym, który w wolnych chwilach oddaje siê muzyce, komponuj¹c utwory
kameralne i pieœni. Lecz nigdy nie opuszcza³o
go przeczucie innego losu, kataklizmów
i klêsk, œci¹ganych przez nieznane moce.
„Œpiewa³aœ piosenkê smêtn¹, tak smêtn¹ pieœñ
jak ³za” – komponuje do w³asnych s³ów jedn¹

z pieœni dedykowanych w roku 1931 swojej
œwie¿o poœlubionej ¿onie. Nawet ojczyzna, ju¿
przecie wolna, w jego pieœniach ci¹gle przyjmuje ciosy: „O Polsko, Mêczennico, o kraju
chmur i burz! Rycerskich cnót skarbnico”.
„Ojciec nie pisa³ nic weso³ego – wspomina
Zdzis³awa. – Wszêdzie bemole. Weso³e s¹
krzy¿yki, lecz tych jest bardzo ma³o”.

* * *
Nadszed³ dzieñ, kiedy wielka historia
upomnia³a siê o dwóch dawnych przeciwników z wielkopolskiego frontu, po³¹czonych
mistycznym wêz³em. Dla Jüngera dzieñ ten
zwiastowa³ wojownik ze stalowej burzy
odziany w mundur Wehrmachtu, nosiciel idei
tajemnych Niemiec, owej duchowej rzeczywistoœci, która lêgnie siê i trwa w wiecznoœci,
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a której odleg³ym, coraz mniej doskona³ym
odbiciem stawa³a siê III Rzesza. Dla Mazurkiewicza, znów oderwanego od klawiatury
niemieckimi bombami, by³a to chwila powrotu koszmarnej zmory niemieckiej i odwiecznego wroga – nienawistnego prusactwa
Hohenzollernów i junkrów, ziszczenia siê
najwiêkszego kataklizmu w dziejach ludzkoœci, sprowadzonego na œwiat przez oszala³e
z pychy hitlerowskie Niemcy. Ten w³aœnie
dzieñ zdawa³ siê przepowiadaæ w swojej
„Symfonii tragicznej” c-mol.

Nie mog¹c dopaœæ grodziskiego burmistrza,
gestapo aresztowa³o ca³¹ jego rodzinê. Trafili
– ¿ona, trójka dzieci, teœciowa – do przejœciowego obozu koncentracyjnego w Konstantynowie pod £odzi¹. Teœciowej, staruszki
w podesz³ym wieku, nie chcieli aresztowaæ,
ale nie mia³a co ze sob¹ zrobiæ, wiêc pojecha³a
ze wszystkimi. Zmar³a za drutami. Pozosta³ych uda³o siê wyci¹gn¹æ na wolnoœæ, to by³
dopiero pocz¹tek wojny, maszynka do miêsa
nie pracowa³a jeszcze z pe³n¹ niemieck¹ precyzj¹.

* * *

Niemcy zaczêli poszukiwaæ Mazurkiewicza natychmiast po wybuchu wojny. Zd¹¿y³
uciec przed gestapo do Krakowa, gdzie siê
ukrywa³. Nie mia³ z³udzeñ: Niemcy nigdy nie
zapominaj¹. Powstañcy wielkopolscy, przeciwnicy sprzed dwudziestu lat, t³umnie trafiali do
wiêzieñ i obozów koncentracyjnych, ginêli
w ulicznych egzekucjach. Ju¿ 20 paŸdziernika
1939 r. w Kórniku rozstrzelano czterech
z nich, 21 paŸdziernika w Lesznie – kolejnych
siedmiu. W Buchenwaldzie zamordowano
Tadeusza Fenrycha, dowódcê powstania na
froncie pó³nocnym.
Wyje¿d¿aj¹c, chcia³ zabraæ ze sob¹ brata
Karola, proboszcza w koœciele na poznañskiej
Malcie, któremu zadedykowa³ swój „Hymn do
Muzyki”. Brat pozosta³ jednak w Poznaniu,
przekonany, ¿e Niemcy ksiê¿y nie bêd¹
ruszaæ. Obaj wychowali siê na Goethem,
Schillerze, Bachu, jeszcze ¿y³y z³udzenia co
do intencji i metod nazizmu. Po tygodniu ju¿
go nie by³o. Zgin¹³ w Dachau.
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Przez ca³e ¿ycie by³ nieprzejednany i do
koñca wytyka³ Niemcom, ¿e ponosz¹ winê za
wszystkie nasze narodowe katastrofy, bêd¹c
od wieków m¹cicielami pokoju w Polsce,
Europie i na ca³ym œwiecie. A przecie¿ ten
esteta wychowany w poczuciu pruskiego
porz¹dku i obowi¹zku, wykarmiony na filozofii kwitn¹cej u zarania wieku w niemieckich
uniwersytetach i na muzyce p³yn¹cej z berliñskich konserwatoriów, nie móg³ przyj¹æ jako
w³asnej kultury przyniesionej ze Wschodu
przez hordy najeŸdŸców. Dyktatura ciemniaków od razu dostrzeg³a w nim wroga klasowego, którego nale¿y rozdeptaæ. Zanim
cokolwiek zd¹¿y³ zrobiæ dla Polski Ludowej,
ju¿ siedzia³ w wiêzieniu.
W lipcu 1945 roku przyjecha³ do Zielonej
Góry. Obj¹³ stanowisko zastêpcy Pe³nomocnika Rz¹du, zamieszka³ z rodzin¹ w piêknej
willi przy ulicy Sienkiewicza. Do nowego,
dwustumetrowego mieszkania sprowadzi³
z Grodziska swoje piêkne meble gdañskie,
kupowane jeszcze przed wojn¹, antyki, bogaty
ksiêgozbiór. W sk³adzie z poniemieckimi
meblami przy ul. Wroc³awskiej kupi³ fortepian
Blüttnera. Po pracy pielêgnowa³ sad, rosn¹cy
na skraju parku otaczaj¹cego willê, na skarpie
ponad sadem za³o¿y³ winnicê. Komponowa³
pieœni koœcielne, pisa³ pieœni dla robotniczych
chórów, w zielonogórskich koœcio³ach gra³ na
organach do mszy. Z tego krótkiego, szczêœliwego okresu pochodz¹ utwory na chór
mieszany a capella zebrane w opusie szesnastym: pieœñ „Domine, non sum dignus”,

„Hymn Ziemi Lubuskiej” do s³ów robotnika
z Zastalu, Piotra K³uciñskiego, pieœni do poezji
Adama Asnyka i Tadeusza Kubiaka, „S³owik”
do wiersza W³adys³awa Broniewskiego, ale
i sztandarowy wytwór lokalnego socrealizmu
wokalnego – „Hejna³ robotników Zastalu”,
tryskaj¹cy energi¹ i gorliwoœci¹ nowych czasów (autor s³ów, niestety, nieznany):
Wiêc warcz¹ ko³a, wiêc bij¹ m³otki,
Ramiê nabiera tê¿yzny,
RaŸno kroczymy w imiê Nowotki
Przysz³oœæ wykuwaæ Ojczyzny!”
Idylla nie trwa³a d³ugo. W pierwszym
zielonogórskim procesie politycznym po
wojnie, w roku 1947, wicestarosta powiatowy
Mazurkiewicz zasiad³ na ³awie oskar¿onych
razem ze starost¹ Janem Klementowskim.
Pretekstem sta³y siê wydarzenia zwi¹zane
z ostatni¹ fal¹ masowych wysiedleñ Niemców.
Mazurkiewicz, z racji znajomoœci jêzyka
i lokalnych realiów, weryfikowa³ tych, którzy
podawali siê za autochtonów i pragnêli
pozostaæ w Polsce. Obu urzêdników oskar¿ono o sprzyjanie Niemcom i nadu¿ycia. W sfingowanym procesie otrzymali wysokie wyroki
wiêzienia, ale wkrótce ten sam s¹d wojskowy,
który ich skaza³, obu uniewinni³. Odzyskali
wolnoœæ, lecz byli ju¿ napiêtnowani.
Zatopiony w zieleni azyl w poniemieckiej
willi nie gwarantowa³ ju¿ ciszy i spokoju.
Kiedy po pó³rocznym pobycie za kratami
Mazurkiewicz wyszed³ z wiêzienia, w domu
pojawi³ siê nowy lokator. W³adze dokwaterowa³y ubeka, który przez nastêpnych jedenaœcie lat z wielk¹ gorliwoœci¹, skrupulatnie
wykonywa³ dwa zadania: szpiegowa³ i zamienia³ ka¿dy dzieñ ¿ycia s¹siada w piek³o.
Zdawa³oby siê, ¿e tacy ludzie mog¹ byæ tylko
wymys³em z galerii papierowych, powieœciowych typów, a tu – prawdziwe, najg³êbsze
poczucie misji w czynieniu z³a. Starszej córce
Mazurkiewicza grozi³ pistoletem, kiedy krzywo na niego patrzy³a. Jego winnicê wykarczowa³, aby w tym w³aœnie miejscu urz¹dziæ
sobie ogródek warzywny.
Niespodziewane ciosy spada³y ze wszystkich stron. Wkrótce do wiêzienia trafili jego

obaj synowie, oskar¿eni o przynale¿noœæ do
podziemnych organizacji antykomunistycznych. Obu wyrzucono ze szko³y tu¿ przed
matur¹, dalej mogli siê kszta³ciæ tylko wieczorowo.
Straci³ presti¿owe stanowisko w administracji rz¹dowej, ale znalaz³ pracê, któr¹
ukocha³ od pierwszego dnia – dyrektora Pañstwowej Szko³y Muzycznej w Zielonej Górze.
By³ nim tylko przez dwa miesi¹ce, do czasu,
kiedy do Warszawy dotar³y pierwsze anonimy.
Mazurkiewicz, ze swoimi czterema fakultetami – medycyna i chemia w Greifswaldzie
i Berlinie, muzykologia i filozofia na Uniwersytecie Berliñskim, a do tego jeszcze studia
muzyczne w berliñskim konserwatorium
Klindworth-Scharwenka i dwa doktoraty,
z muzykologii i filozofii, na Uniwersytecie
Poznañskim, uczeñ Oskara Fleischera,
Engelberta Humperdincka, Igora ReŸnicka,
Richarda Straussa, Leo Blecha i Siegfrieda
Ochsa, dyrygent chórów i orkiestr symfonicznych, kompozytor, recenzent muzyczny
i wieloletni przedwojenny burmistrz, pracy
musia³ poszukaæ w miejskiej rzeŸni.

* * *
Ca³y czas komponowa³ i prowadzi³ badania naukowe, uciekaj¹c od rzeczywistoœci
w œwiat marzeñ. Zamyka³ siê w pokoju
z fortepianem i dzieñ po dniu, ca³ymi latami,
pisa³ muzykê, która o¿ywa³a na chwilê pod
jego d³oni¹, aby wnet umrzeæ w wiecznej
ciszy. Czarne meble gdañskie, przywiezione
z Wielkopolski – biurko, szafy biblioteczne
z wij¹cymi siê kolumienkami, zamienia³y siê
w ozdobne trumny dla kolejnych opusów.
Zdumiewa dzisiaj starannoœæ, z jak¹
kaligrafowa³ swoje rêkopisy, którym zaraz
urz¹dza³ pogrzeb. Ka¿da nuta idealnie
kszta³tna, w³aœciwie po³o¿ona, brzuszek
przyk³adnie zaczerniony, laska w dok³adnym
pionie, jak spod sztancy. Jakby mia³y przetrwaæ, w tym swoim idealnym kszta³cie, i jego,
i wiecznoœæ. Pisa³ dla historii. Komponowa³,
organizowa³ muzykê, której m³odoœæ i rozkwit
mia³y dopiero nast¹piæ po bli¿ej nieokreœlonym czasie, po latach, a mo¿e stuleciach,
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gdy nadejdzie szczêœliwy czas spe³nienia
marzeñ i nadziei. Muzyka przesz³oœci, pisana
dla przysz³oœci, której nigdy nie dano szans na
¿ycie w czasie realnym i konkretnym,
anachroniczna, a poprzez to wykluczenie –
kaleka.
Mo¿e mia³ racjê, mo¿e przewidzia³ wszystko. Dzisiaj nikt ju¿, poza klasykami awangardowej pustki, tymi epigonami w³asnej niemocy, nie nazywa muzyk¹ stukania m³otkiem
w fortepian i nie twierdzi, ¿e chór powinien
szeleœciæ papierem nutowym, zamiast œpiewaæ. Czas powoli, lecz skutecznie przesiewa
puœciznê XX-wiecznego ob³êdu kompozytorów, którzy uczynili widowisko z mordowania muzyki. Dzisiaj nawet klasyk tych dziwactw, krakowski kabotyn pisz¹cy kolejne
symfonie w³asnej wielkoœci, mozolnie
wnosz¹c piedesta³ dla w³asnego podejrzanego
klasycyzmu coraz chciwiej siêga po nuty
i formy starych mistrzów.

* * *
Prawdziw¹ nagonkê na kompozytora rozpêtano z powodu „Hymnu Ziemi Lubuskiej”,
tego samego, którego cztery hejna³owe takty
rozbrzmiewaj¹ ka¿dego dnia z wie¿y
zielonogórskiego ratusza. Kompozycja, napisana dla uœwietnienia obchodów pierwszego
powojennego Winobrania w 1946 roku,
wszystkim od razu przypad³a do serca. Œpiewano j¹ przy ka¿dej okazji, dziêki swojej technicznej przejrzystoœci znalaz³a siê w repertuarze powstaj¹cych wtedy chórów amatorskich.
Pieœñ na chór mieszany a capella op. 16
nr 2, zatytu³owana przez autora s³ów, Piotra
K³uciñskiego „Hymnem Ziemi Lubuskiej”,
zosta³a zrazu przez fachowców oceniona
wysoko. Hymn, œpiewany maestoso, przemawia³ powag¹, dostojnoœci¹, brzmia³ chora³owo, majestatycznie, w³aœnie hymnowo.
Linia melodyczna, skonstruowana jasno i logicznie, pozbawiona nadmiernej chromatyki,
œwiadczy³a o znajomoœci techniki chórowej
i niezaprzeczalnym talencie kompozytora. To,
co niektórzy uznawali za drobne b³êdy harmoniczne utworu – prowadzenie g³osów
w czwartym takcie powodowa³o równoleg³e

kwinty i dwojenie tercji w dominancie,
w innym miejscu dŸwiêk alterowany ku
do³owi niespodziewanie siê wznosi³, zalecano
te¿ sprowadzenie dwóch ostatnich taktów
do jednego z fermat¹, z czym kompozytor
bez oporów siê godzi³ – mo¿na by³o równie
dobrze uznaæ za efekt przemyœlanej decyzji
twórcy. W ka¿dym razie pieœñ bardzo dobrze
brzmia³a w chórze mieszanym i w uk³adzie
na g³osy równe. Dziêki dobremu prowadzeniu
g³osów mog³y j¹ wykonywaæ nawet
pocz¹tkuj¹ce zespo³y. Chêtnie wykonywano
te¿ jej wersjê na po³¹czone orkiestry dêt¹
i symfoniczn¹. Tak by³o a¿ do dnia, kiedy
w Zielonej Górze pojawi³ siê obywatel
Prystupa.
Prystupa, wizytator szkó³ artystycznych
przys³any do Zielonej Góry z Gdañska i zatrudniony w Wydziale Kultury Powiatowej
Rady Narodowej, zada³ Mazurkiewiczowi
cios najokrutniejszy, jaki tylko móg³: oskar¿y³
go, ¿e jego muzyka jest niemiecka.
„Utwór jest eklektyczny, wzorowany na
pieœniach niemieckich z drugiej po³owy XIX
wieku, nie wnosi nowych wartoœci muzycznych, nie ma nic wspólnego ani z regionem
lubuskim, ani w ogóle z muzyk¹ polsk¹.
Utwór jest zupe³nie pozbawiony wszelkich
wartoœci artystycznych” – brzmia³a opinia
przedstawiona w donosie do Ministerstwa
Kultury i Sztuki.
„Spraw¹ Hymnu Ziemi Lubuskiej Ob.
Mazurkiewicza” zajê³a siê partia. Pieœñ oceni³a komisja fachowców pod przewodnictwem
obywatela Prystupy. Werdykt, przes³any do
Ministerstwa Kultury i Sztuki, by³ mia¿d¿¹cy.
„Komisja fachowców przy Wydziale Kultury
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
wspólnie z KW PZPR oraz Komitetem Winobrania i Kontrol¹ Prasy orzek³a, ¿e w/w kompozycja nie mo¿e byæ rozpowszechniana pod
tytu³em „Hymn Ziemi Lubuskiej”. Wyra¿amy
natomiast zgodê, by w/w kompozycja by³a
rozpowszechniana jako normalna piosenka, na
co kompozytor nie chcia³ siê zgodziæ”.
„Pospolite k³amstwo! – napisa³ Mazurkiewicz na kopii tego pisma, któr¹ otrzyma³ do
wiadomoœci. – Zgody nie wyra¿ono, lecz przeciwnie, kategorycznie zakazano œpiewaæ”.
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* * *
W koñcu odmówiono mu prawa do komponowania muzyki. Egzekucjê przeprowadzi³
w 1954 roku Tadeusz Baird, wówczas 25-letni
wiceprezes Zwi¹zku Kompozytorów Polskich.
M³ody twórca mia³ przed sob¹ jeszcze dalek¹
drogê, nim zostanie patronem zielonogórskiej
filharmonii, któr¹ Mazurkiewicz stworzy³
i zorganizowa³, ale od samego pocz¹tku
kroczy³ w przysz³oœæ ciê¿kimi krokami. Œwiat
siê od nich zatrz¹s³, przynajmniej dla Mazurkiewicza.
Zg³aszaj¹c swoj¹ kandydaturê do Zwi¹zku
Kompozytorów Polskich, Mazurkiewicz
przedstawi³ do oceny trzy pieœni: „Daremne
¿ale” opus 16 nr 4 i „Szczêœliwe ludy” nr 5 na
chór mieszany a capella, obie do s³ów Adama
Asnyka oraz „Czaty” opus 19 nr 1, melodram
andante affettuoso, jak chcia³ autor, a w³aœciwie pieœñ solo z towarzyszeniem fortepianu
b¹dŸ, w pierwotnej wersji, ma³ej orkiestry
symfonicznej, do s³ów ballady Adama
Mickiewicza. Zwiêz³a odpowiedŸ komisji
kwalifikacyjnej brzmia³a jak wyrok bez prawa
apelacji: „Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku Kompozytorów Polskich zawiadamia uprzejmie, ¿e
podanie Obywatela w sprawie przyjêcia na
cz³onka ZKP zosta³o za³atwione odmownie ze
wzglêdu na prymitywny poziom techniki
kompozytorskiej i brak cech osobowoœci twórczej”.
W œlad za t¹ opini¹ do Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej
Górze powêdrowa³a jeszcze ocena jego „Hymnu”. „Nades³any do zaopiniowania utwór
R. Mazurkiewicza pt. „Hymn Ziemi Lubuskiej”
w tej formie nie nadaje siê do rozpowszechniania. Na podstawie nades³anego odpisu mo¿na
stwierdziæ, ¿e utwór jest zupe³nie pozbawiony
wszelkich wartoœci artystycznych”.
Zdumiony Mazurkiewicz dopiero wtedy
siê dowiedzia³, ¿e nuty wys³a³ do oceny
komisji kwalifikacyjnej jego zaprzysiêg³y
wróg, Prystupa. Oskar¿y³ go o sfa³szowanie
odpisu, lecz by³o ju¿ za póŸno. Gilotyna
opad³a.
– Po tym wszystkim ojciec ca³kowicie siê
za³ama³ – wspomina Zdzis³awa Kraœko.
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Wycofa³ siê do swojego pokoju z wrakiem
fortepianu, z cmentarzem kolejnych opusów.
Zza drzwi ca³ymi dniami dobiega³y dŸwiêki,
mozolnie nizane na osnowê piêciolinii.
Komponowa³ drug¹ symfoniê, Lubusk¹, któr¹
otwiera potê¿ny chór blaszany i heroiczne
przyzwanie rogów. Na przekór wszystkim.

* * *
Ca³a rodzina, ¿ona i czwórka dzieci, by³a
na jego utrzymaniu. Dorabia³ udzielaj¹c prywatnie lekcji muzyki i jêzyków obcych: angielskiego, francuskiego, niemieckiego i ³aciny.
Zbli¿a³ siê ju¿ do wieku emerytalnego, wiêc
aby nie straciæ pracy w zak³adach miêsnych
przerobi³ swoj¹ metrykê urodzenia, odm³adzaj¹c siê o dziesiêæ lat.
Zanim W³adys³aw Gomu³ka podmieni³
stalinizm gomu³kizmem, jesieni¹ 1956 roku
Mazurkiewiczów zd¹¿ono jeszcze eksmitowaæ
z przestronnej willi do mieszkania tymczasowego przy ulicy Ogrodowej. Meble, które
nie mieœci³y siê w nowym lokalu, o po³owê
mniejszym, powêdrowa³y pod rozmaite adresy
i nigdy ju¿ do w³aœcicieli nie wróci³y. Rodzina
bardzo boleœnie odczu³a tê kolejn¹ represjê.
– W domu by³a po prostu bieda – wspomina córka Zdzis³awa. – Ojciec nigdy jednak nie
traci³ fasonu. Widzê go, jak ka¿dego ranka
wi¹¿e muszkê, bez której siê nie pokazywa³,
i w bon¿urce zasiada z mam¹ do œniadania.
Potem zamyka³ siê w swoim pokoju i brzd¹ka³
na fortepianie. Do koñca udziela³ lekcji muzyki i czasem s³ysza³am zza drzwi, jak powtarza
zirytowany, postukuj¹c w stó³ batut¹: „Nie tak,
nie tak!”. To by³ najwy¿szy wyraz wzburzenia,
na jaki sobie pozwala³. Nigdy nie krzycza³, nie
u¿y³ niestosownego s³owa. Kiedy chcia³ mnie
za coœ strofowaæ, wymawia³ tylko moje imiê.
Nic wiêcej nie musia³ dodawaæ, a ja wiedzia³am, o co chodzi.
Mia³ jeszcze jedn¹ pasjê, której pozosta³
wierny. Jak przysta³o na zielonogórskiego
wicestarostê, ka¿dego roku t³oczy³ domowe
wino. Najpierw z w³asnych winogron, póŸniej,
gdy straci³ winnicê, z owoców rodz¹cych siê
w sadzie poniemieckiej willi – wiœni, jab³ek,
„aprikosów” czyli moreli, w koñcu, gdy i ten

sad utraci³, z czego popad³o: z bu³garskich winogron sprowadzanych na œwiêto zielonogórskiego Winobrania, z dzikiej ró¿y, z ¿yta.
W tych przedsiêwziêciach towarzyszy³a mu
najm³odsza córka Zdzis³awa. Mo¿e st¹d wziê³o siê jej zainteresowanie dla winiarskiej przesz³oœci miasta, które zaowocowa³o póŸniej
prac¹ w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Zosta³a
w nim kustoszem dzia³u winiarskiego, którego
dzisiejszy kszta³t jest efektem jej wieloletniej
pracy.

* * *
Ka¿dego dnia zielonogórski rynek nape³nia melodia hejna³u, który Mazurkiewicz
skomponowa³ w 1945 roku, pierwszy raz
witaj¹c siê z miastem. Cztery takty, grane
dzisiaj z ratuszowej wie¿y, w pierwotnej wersji zosta³y rozpisane na ma³¹ orkiestrê symfoniczn¹ po³¹czon¹ z orkiestr¹ dêt¹, która
mia³a dublowaæ partiê rogów, tr¹bek i puzonów. Dziêki zwielokrotnionej obsadzie
w grupie instrumentów dêtych utwór zyskiwa³
potê¿ne brzmienie chóru blaszanego, które
mia³o prowadziæ pierwszy winobraniowy
korowód. Do dzisiaj powraca do nas odleg³e
echo tej œwi¹tecznej topofonii – ca³a reszta
ucich³a w domowym archiwum, w oprawionych i zarzuconych rêkopisach, cierpliwie
poliniowanych i wype³nionych kaligraficznym
pismem nutowym.
W koñcu jednak przysz³a do mnie ta muzyka, przywo³ana do ¿ycia, u schy³ku pewnego
letniego popo³udnia, mezzosopranem œpiewaczki operowej Bogumi³y Tarasiewicz. S³ucha³em kolejnych pieœni, kantat i chora³ów,
których s³owa p³ynê³y przy akompaniamencie
pianina.
W przeŸroczyst¹ strukturê atmosfery
letniego wieczoru powoli wplata³ siê Benedictus op. 18 nr 1, b³ogos³awi¹cy imiê Pañskie
na wysokoœciach. Utwór, napisany na chór
mieszany, pojedynczy g³os zmienia³ w prawdziw¹ modlitwê, pe³n¹ najwy¿szego skupienia, jakiego wymaga³o czytanie skomplikowanej faktury organowej nut i œpiew
a vista. Muzyka rozwija³a siê, fraza wynika³a
z frazy i odp³ywa³a w przestwór wieczornego

nieba, ponad dachami domów Wilkanowa,
i dalej, ku wie¿om koœcielnym pobliskiej
Œwidnicy.
W koñcu zabrzmia³o largetto grave z jego
pierwszej symfonii c-moll, z której sporz¹dzi³
wyci¹g fortepianowy. Pastoralne adagio
cantabile nie zapowiada³o jeszcze dramatu,
który – ledwie zaznaczony wprowadzeniem
polifonii, zrazu jednak bez wyraŸnej przewagi
¿adnej z linii melodycznych – rozwija siê
niepokoj¹co, zwiastuj¹c gêstniej¹cy mrok, a¿
w ciemnoœci zabrzmia³ z³owieszczy dŸwiêk
kopyt z marsza ¿a³obnego poprzedzaj¹cego
fina³, ten obsesyjny, punktowany rytm: ósemka z kropk¹ – szesnastka, niczym zapis nurtuj¹cej go natrêtnej myœli, lapidarny, muzyczny wyraz jego osobowoœci, i wtedy rozpozna³em tê frazê, s³yszan¹ wczeœniej, w jakimœ
innym utworze, a mo¿e pulsuj¹c¹ tajemniczo
pod s³yszaln¹ materi¹ ca³ej jego muzyki – liniê
skrzypiec osnut¹ kunsztownie na w¹tku g³êbokich basów i przywo³uj¹c¹ uczucie g³êbokiego
smutku i niepokoju, napomnienie o tym, co
groŸne i nieuniknione, i wszechobecne
(niczym nieœmiertelna fraza z sonaty skrzypcowej Vinteuila, w której Swann rozpozna³
blask ksiê¿yca na leniwej, fioletowej fali
Vivonne, zapach kwitn¹cych g³ogów, których
œnie¿nobia³e, delikatnie ró¿owo ¿y³kowane
p³atki podmuch wiatru zamienia³ w tañcz¹ce
baletnice, i kobietê wnosz¹c¹ w jego ¿ycie
obraz nieznanego dot¹d piêkna, wykraczaj¹cego poza skalê jego wra¿liwoœci – a w której
mo¿na ju¿ by³o rozpoznaæ ob³êd autora tych
nut).
A kiedy wybrzmia³a ju¿, rozp³ynê³a siê
w mroku cisza ostatniego taktu symfonii,
i skona³ w bezruchu ten przejmuj¹cy rytm,
zaczerpniêty mo¿e z marsza ¿a³obnego
Chopina, mo¿e z Beethovena, albo z Symfonii
Tragicznej Schuberta, przypomnia³ mi siê
ostatni dzieñ Mazurkiewicza, jego ostatnia
chwila, poprzedzona natrêtnym staccato
telegrafu, które proroczo wplata³ w ca³¹ swoj¹
muzykê – kiedy przeczyta³ trzymany
w dr¿¹cej d³oni telegram, zwiastuj¹cy œmieræ
ukochanego syna, i kiedy nagle oberwa³ siê
rytm, który niczym metronom odmierza³ jego
dni, gdy pêk³o jego serce.

Miros³aw Kuleba
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Eugeniusz Wachowiak
W pensjonacie „Hausener Dorfkrug”
1.
Mi³o, przytulnie, bia³e œciany
bez jednego obrazka
nawet paj¹czka w k¹cie,
ani na niej plamki,
wiêc brak mi mojego czarnego ³ba os³a
wyj¹cego z nudy poœród oœnie¿onych
zabitych deskami cha³up,
których nie zas³ania
suche, nagie drzewo.
Ma³omiasteczkowa nuda
Stacha Mrowiñskiego,
pejza¿, którego ba³ siê wnuk
mówi¹c, ¿e to dziwny obraz dziadka.
2.
Noc¹ w „Dorfkrugu”
kwili³a za œcian¹ mi³oœæ
g³osem dziewczyny
pij¹cej teraz z przyjacielem
rann¹ herbatê z mlekiem,
takie sobie nic w okularkach,
zaœ sam czu³em siê zawstydzony
jako mimowolny œwiadek
intymnego wzlotu
lub byæ mo¿e zdrady.
3.
Brak mi w hotelowym pokoju
p³ótna (tak p³ótna)
wczesnego Berdyszaka,
nabytego od m³odego artysty
w szeœædziesi¹tym czwartym
za tysi¹c z³otych.
P³ótno du¿e, nietypowe
dla profesora, który
puste przestrzenie
niby powietrze ujmowa³ w ramy,
natomiast mój obraz – t³o
w przewa¿aj¹cej czerni
rozjaœnionej smugami
jak po wybuchu lawy.
Moja ma³a wnuczka
przypatruj¹c siê mu z za³o¿onymi
do ty³u ³apkami zapyta³a z powag¹:
„Dziadku, a masz mo¿e kredê do tej tablicy?”
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4.
W „Palais Jalta”
(który wcale nie jest
krymskim pa³acem,
a przypomina raczej
podobnie osch³¹ salê
u dominikanów)
Heinz Czechowski
wypomnia³ mi z wybaczaj¹cym uœmiechem,
i¿ kiedyœ odmówi³em dokonania przek³adu
jego „Polskiego wiersza”
jako, ¿e uzna³em go za „zbyt frywolny”.
Musia³o go to wtedy dotkn¹æ,
ale nie gniewa³ siê na mnie
i powo³uj¹c siê na polskich przodków
odczyta³ ów tekst jako pierwszy,
ale i dzisiaj przywodzi mi ów utwór
na myœl wiersz Heinego
o Krapuliñskim i Waschlappskim.
Natomiast Werner Söllner
powita³ mnie gor¹co przed spotkaniem
jako faceta, którego pozna³
w siedemdziesi¹tym ósmym
w Bukareszcie.
Sumitowa³ siê kiedy odpar³em,
¯e nigdy tam nie by³em.
5.
W „Pa³acu Ja³ta”
œciany nie by³y bia³e,
lecz broczy³y czerwieni¹
plakatów z okresu PRL
z Bierutem i Rokossowskim,
z „zaplutym kar³em reakcji”,
gdzie mikrofon zespoli³
trójkê poetów z by³ych demoludów
NRD, Rumunii i Polski.
6.
W koœciele œw. Anny
przy Grosse Nelkenstrasse
czarnoskóra zakonnica
ukazuje mi bia³¹ hostiê
(bia³¹ jak œciany w moim pokoju)
i ze s³owami Leib Christi
sk³ada mi j¹ szarymi palcami
na otwartej d³oni.
Frankfurt /M., 22.10.2000
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Rok czarnego s³oñca
(reporta¿, Radio Zachód, lipiec 2005)
Cezary Galek

Bies³an, Bies³an
Ty moje nieszczêœcie, moja rozpacz i ból
Po czyjej zdradzieckiej woli?
Bies³an jak straszne has³o
Bies³an ty teraz jak kula w sercu
Jak pêkniêcie w mojej duszy dzwonisz
jak straszny krzyk z dzieciñstwa
którego nie da siê zapomnieæ nigdy...
(fragment wiersza zamieszczonego w gazecie „G³os Bies³anu”)
Walery:
Miasto ¿y³o w pokoju..., to takie ma³e
prowincjonalne miasteczko, gdzie praktycznie
wszyscy siê znaj¹, przynajmniej z widzenia.
Nazywam siê Walerij Juchanow. Pracujê w
Akademii Medycznej. Przyjecha³em do Osetii
28-go. By³em poza granicami republiki.
Przygotowywa³em siê, bo 1 wrzeœnia mia³em
rozpocz¹æ lekcje we W³adikaukazie. Tu siê
dowiedzia³em, ¿e w Bies³anie napadli na
szko³ê numer jeden. Pierwsza moja reakcja:
nie uwierzy³em. Pomyœla³em, ¿e to pomy³ka,
¿art, wszystko jedno, tylko nie to co siê sta³o.
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Sima:
Jestem nauczycielk¹ jednej ze szkó³
w Bies³anie, która znajduje siê naprzeciw
szko³y numer jeden. Od pocz¹tku do koñca
tam by³am, bo my równie¿ zabraliœmy nasze
dzieci na uroczystoœæ rozpoczêcia roku szkolnego – 1 wrzeœnia. To by³o 15 minut przed
rozpoczêciem œwiêta. By³a tam te¿ moja
kuzynka, milicjantka. Gdy przysz³a, coœ siê jej
nie spodoba³o i wzbudzi³o podejrzenia.
Podesz³a do niej jedna z nauczycielek i mówi:
Rita, coœ mi siê nie podoba, tam stoj¹ jakieœ
samochody, a u nas przy szkole nie wolno
parkowaæ obcych samochodów. I od razu pobieg³a zadzwoniæ na milicjê, opowiedzieæ , ¿e
coœ jest nie tak. A tam siê na ni¹ rzucili napastnicy, zaczêli jej wykrêcaæ rêce i wyzywaæ.
Bie³a:
Dzieci z X klasy wypuœci³y balony w œrodku z ¿yczeniami dla nas, abyœmy dobrze
w tym roku zakoñczyli szko³ê. Minê³a jeszcze
minuta i wtedy to siê zaczê³o.

Bie³a:
Tego dnia mieliœmy œwiêtowaæ, wszyscy
siê przygotowali. Koñczy³am w tym roku naukê, by³am bardzo zadowolona. Tego dnia przysz³am wczeœniej, ¿eby ostatni raz zobaczyæ
swoich kolegów z klasy – tak piêknie ubranych!

Tina:
Zobaczy³am, jak wzlecia³y balony, a zaraz
potem - jak t³um rozbieg³ siê a od strony
bramy nadbiegli ludzie w czerni. Nie rozumia³am co siê sta³o. Fala ludzi ponios³a mnie
w stronê kot³owni. By³o ich tam ju¿ du¿o,
prawie ca³a klasa XI. I nas tam te¿ zanios³o.

Tina:
Jestem uczennic¹ IX klasy. Ze swoimi
braæmi i siostrami posz³am do szko³y. Kiedy
siê spotkaliœmy wyszliœmy na zewn¹trz. Gdy
zaczyna³a siê zbiórka poszliœmy ustawiæ siê na
swoich miejscach. Staliœmy przy kot³owni tu¿
obok XI klasy. Czekaliœmy na rozpoczêcie
uroczystoœci.

Sima:
Kiedy zacz¹³ siê napad na szko³ê, bardzo
du¿o napastników podjecha³o samochodami,
na plecach mieli automaty. A nasza szko³a
raptem 50 metrów dalej. Zabraliœmy nasze
dzieci - wystraszeni i odbiegliœmy od tego
piek³a. Wszystkich, którzy tam stali zapêdzono do sali gimnastycznej.

Bie³a:
Gdy przybiegli i zaczêli strzelaæ dozna³am
szoku. Na pocz¹tku nie wiedzia³am, co siê
sta³o. Dziesiêæ sekund sta³am w jednym miejscu. Nie mog³am zrozumieæ, ¿e to siê dzieje
naprawdê. Dopiero gdy wszyscy zaczêli krzyczeæ, ¿e na nas napadniêto, dotar³o do mnie, ¿e
zajêli szko³ê.
Siostra:
Jestem starsz¹ siostr¹ Bie³y. W tym czasie
by³am w Moskwie. Dzwoniê do brata, pytam,
co s³ychaæ, co nowego - a on milczy.
Myœla³am, ¿e mo¿e siê na mnie obrazi³, bo
dawno do nich nie dzwoni³am. A po chwili on
mi mówi: - S³ysza³aœ w Bies³anie by³ napad na
szko³ê, nie wiem któr¹. Od razu pomyœla³am,
¿e to nie mo¿e byæ pierwsza. Odezwa³a siê
¿ona mojego brata. Gdy us³ysza³am jej g³os,
zrozumia³am, ¿e to siê sta³o w³aœnie w tej
szkole, bo p³aka³a, g³oœno szlocha³a. Mia³am
nadziejê, ¿e oni siê spóŸnili. Kiedy zapyta³am,
czy mama z Bie³¹ tam s¹, potwierdzi³a
i strasznie siê rozp³aka³a. W tym momencie
zawali³ siê mój ca³y œwiat. Rzuci³am
s³uchawkê, zaczê³am mocno p³akaæ, nie
wiedzia³am co robiæ! Znajdujê siê dwa tysi¹ce
kilometrów od domu. Nie wiem, jak pomóc.
Pierwsza myœl to pojechaæ tam. Mia³am
nadziejê, myœl¹c o Bogu, ¿e nie zrobiliœmy
w ¿yciu niczego z³ego, ¿eby tak cierpieæ!

Przyjecha³em jednak bardzo szybko samochodem, z moimi przyjació³mi. Podjechaliœmy
pod szko³ê, gdzie by³o ju¿ bardzo du¿o ludzi.
Wszêdzie panika, ³zy, krzyk, nawet teraz nie
mogê w to uwierzyæ. Mia³em wra¿enie, jakby
to siê sta³o na innej planecie.
Tina:
Tam byli palacze. Zaprowadzili nas do
pomieszczenia obok. Z przodu zosta³a XI
klasa. Tam by³a moja siostra, widzia³am j¹
i pomyœla³am, ¿e jesteœmy razem. PóŸniej, gdy
wbieg³ do kot³owni terrorysta i zacz¹³ strzelaæ,
pracownicy kot³owni zamknêli drzwi naszego
pomieszczenia i powiedzieli ¿ebyœmy byli
cicho. Potem dowiedzieliœmy siê, ¿e czêœæ
dzieci wyprowadzili i pognali do szko³y.
Szuka³am swojej siostry, ale jej nie znalaz³am.
Wyprowadzono j¹ razem z XI klas¹.
Bie³a:
Zaprowadzili nas do szko³y, ale nie
wchodziliœmy g³ównym wejœciem, lecz przerzucano nas przez okna. Znalaz³am mamê
w sali gimnastycznej.Terroryœci krzyczeli,
pomimo tego znalaz³am j¹ i by³yœmy razem.

Bie³a:
By³a tam jeszcze mama i siostra z siostrzenic¹. Szukaj¹c ich spotka³am nauczycielkê angielskiego, która zaprowadzi³a mnie
do kot³owni. Byli tam ju¿ inni ludzie, wielu
zdo³a³o siê ukryæ, ale nas stoj¹cych z brzegu
wyprowadzili.

Siostra:
Nie dojecha³am do Bies³anu. Na jakimœ
przystanku przed czekali moi bracia. W koñcu
dojechaliœmy. Mia³am nadziejê, ¿e to wszystko siê zakoñczy happy endem – jak
w amerykañskich filmach. Mia³am tak¹
dzieciêc¹ nadziejê, ¿e wyjd¹ stamt¹d dzieci,
a wszyscy, którzy stali te trzy doby czekaj¹c
na swoich krewnych i bliskich na ulicy, bêd¹
biec im na spotkanie, ¿e zobacz¹ jeden
drugiego, ¿ywego i zdrowego. Ale niestety
sta³o siê inaczej.

Walery:
To by³y straszne prze¿ycia, od razu
pomyœla³em kto z moich bliskich móg³ tam
byæ. Sam siê urodzi³em i wychowa³em w
Bies³anie i wiele lat chodzi³em do szko³y
numer jeden. W dzieciñstwie gra³em w koszykówkê, chodzi³em tam na zajêcia. Oczywiœcie mia³em bardzo du¿o znajomych. By³
problem z dojazdem z powodu chaosu.

Sima:
Przez te 3 dni, kiedy oni byli w szkole, my
na zewn¹trz bardzo to prze¿ywaliœmy.
Wierzyliœmy, ¿e siê zakoñczy szczêœliwie, ¿e
jakoœ siê dogadaj¹ miêdzy sob¹ i wypuszcz¹
zak³adników. Ale taki cud siê nie zdarzy³.
Mimo tego, ¿e post¹pili bardzo Ÿle,
myœleliœmy, ¿e zlituj¹ siê nad dzieæmi, kobietami. Tam by³y nawet dwulatki. Ale oni nad

Cezary Galek
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nikim siê nie zlitowali. Bardzo Ÿle zrobili.
Ktoœ mia³ tam braci, siostry, du¿o moich
krewnych tam zosta³o i zginê³o. Byli te¿
doroœli mê¿czyŸni. W pierwszym dniu ich
wszystkich zastrzelili, bo wiedzieli, ¿e mog¹
stawiæ opór... zastrzelili! Dwóch takich mocnych zostawili i powiedzieli: pójdziecie z
nami, bêdziecie wyrzucaæ cia³a. Jeden z nich
to m¹¿ mojej kuzynki. Gdy oni wyrzucili 13
cia³, mój krewny mówi : te cia³a wyrzuciliœmy
a teraz nas zastrzel¹ i te¿ wyrzuc¹. Dawaj
wyskoczymy! Tamten nie zrozumia³. Wiec
sam wyskoczy³ i z³ama³ nogê, ale uciek³! By³
w stanie uciec. A tamtego od razu rozstrzelili.
Tina:
W kot³owni przesiedzieliœmy trzy godziny,
potem przyszli do nas funkcjonariusze
OMON-u. Palacze wy³amali okno i pomogli
nam wyjœæ na ulicê. Poprowadzono nas w stronê milicjantów. By³o tam bardzo du¿o ludzi.
Potem zadzwonili do naszych rodziców. Po
godzinie przyjecha³a moja mama i mnie zabra³a.
Przez wszystkie trzy dni sta³am z ni¹ i ojcem
na ulicy. Bardzo to prze¿ywa³am, bo w szkole
by³y jeszcze trzy siostry i brat. Ba³am siê o nich.
Walery:
Co ja mogê zrobiæ, jak mogê pomóc
bliskim, dzieciom, które tam trafi³y?
Wszystkich psychologów, jakich tu mieliœmy
pogrupowaliœmy po dwie, trzy osoby, aby
pomóc tym, którzy tracili przytomnoœæ lub
mieli problemy z sercem. Dlatego, ¿e sytuacja
przekracza³a ludzkie wyobra¿enie. Ludzie
mdleli, krzyczeli, p³akali, szczególnie matki i
kobiety. Byliœmy tam ca³e doby. Nie by³o dnia,
nie by³o nocy, na te trzy dni czas siê zatrzyma³.
Sima:
Wewn¹trz byli nauczyciele. Pracowa³am z
wiêkszoœci¹ z nich w³aœnie w szkole numer
jeden. G³ównie z klas podstawowych. Oni te¿,
jak mogli starali siê wokó³ siebie wszystkich
zebraæ. Nie by³o warunków do spania, g³owy
k³adli sobie na kolanach. By³a taka jedna
nauczycielka – 72 lub 73 lata, w podesz³ym
wieku. Nie mog³a ¿yæ bez szko³y – wszyscy j¹
lubili. Ona sta³a przy oknie i mówi: - Ze mnie
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korzyœci ju¿ ¿adnej a ja chcê byœcie wy
prze¿yli. Stawajcie na moich plecach i wyskakujcie przez okno. I ona tak ocali³a wielu.
Gdy jeden napastnik przebieg³ i to zobaczy³,
zastrzeli³ j¹. Tak... A druga te¿ w ten sposób
pomog³a, mia³a mo¿e 27 lat. By³a mniejsza,
ale wchodzili na ni¹, przez plecy i uciekali. J¹
te¿ zastrzelili. A ci, którzy uciekli opowiadali
póŸniej, ¿e namawiali j¹ do ucieczki,
nawo³ywali: – ChodŸ, szybciej! Emma, podniesiemy Ciê i zaniesiemy. A ona mówi: – Wy
mnie ju¿ nie uratujecie, popatrzcie (ca³a pierœ
przestrzelona), ... znajdŸcie moj¹ córeczkê
i uratujcie j¹! Ale jej córka te¿ zginê³a.
Zginê³o 19 nauczycieli. Tak by³o...
Bie³a:
Ja smutno wszystko wspominam. Minê³o
to jak mg³a. Pamiêtam tylko, ¿e martwi³am siê
o moj¹ mamê i o nikogo wiêcej. Niczego
innego nie s³ysza³am. By³o mi wszystko
jedno, co tam siê dzieje. Dla mnie by³o wa¿ne,
¿e moja mama jest ze mn¹, ¿e ¿yje i do tej pory
nie by³am ranna. Tam by³o bardzo du¿o ludzi,
ciê¿ko, ciê¿ko to wspominaæ.
Sima:
Na pocz¹tku nie wiedzieliœmy ile tam jest
ludzi. Najpierw mówili, ¿e 175 osób. Potem ¿e
300. A kiedy powiedzieli, ¿e oko³o pó³tora
tysi¹ca,... straszne: przecie¿ to sala gimnastyczna, a temperatura by³a bardzo wysoka,
jakieœ 32 stopnie. A tam prawie pó³tora tysi¹ca
ludzi. Wszystko siê gotowa³o, topi³o a nikt nie
pozwoli³ okien otworzyæ. Mia³am tam piêcioro krewnych.
Bie³a:
Oczywiœcie nie dawali jeœæ. No i nie
chcia³o siê. Niczego nie chcia³am, by³o mi
wszystko jedno. Raz nas wyprowadzili, mnie
i mamê, tylko jeden raz w ci¹gu tych trzech
dni. Wypi³am ³yk wody. Mama te¿. I tylko
tyle. Nie pamiêtam co siê sta³o. Przesadzili nas
na inn¹ ³awkê. Na niej przesiedzia³yœmy ten
dzieñ. To by³o jakoœ w nocy, nad ranem.
I potem rano nast¹pi³ wybuch. A dalej... nie
chcê wspominaæ, co siê dzia³o. Tam... Trudno
mi to wspominaæ... nie chcê...!

Tina:
3 wrzeœnia kiedy rozleg³ siê wybuch, od razu
pobiegliœmy w stronê szko³y i d³ugo szukaliœmy mojego brata oraz sióstr. Pod wieczór
znaleŸliœmy siostry - od razu zawieŸli je do
miasta. D³ugo nie mogliœmy znaleŸæ mojego
brata. A najm³odsza siostra dwa miesi¹ce
le¿a³a w Moskwie, od razu j¹ tam zawieziono.
Sima:
Kiedy nast¹pi³y wybuchy, wszystko siê
zrobi³o czarne od dymu, dooko³a sadza,
lecia³y pociski, nie rozumieliœmy sk¹d to
wszystko. Samoloty lecia³y, obserwowa³y co
siê dzieje, wojna, prawdziwa wojna by³a!
Szukano bliskich, ma³e dzieci, nie mo¿na by³o
nikogo znaleŸæ. Niektórych mo¿na by³o poznaæ najwy¿ej po pieprzyku na nó¿ce. W³asna
matka ledwie rozpozna³a dziecko po tym
pieprzyku. Wszystko by³o spalone, nie mo¿na
by³ nic rozpoznaæ.
Walery:
Kiedy to siê sta³o, by³ chaos. Wszyscy
chcieli siê tu dostaæ by pomóc. Niektórzy
bardzo du¿o ryzykowali, bo terroryœci, którzy
prze¿yli, strzelali i zabijali. Ale ludzie na to
nie patrzyli, brali na rêce swoje ranne dzieci
i biegli w stronê samochodów, które mia³y je
zawieŸæ do szpitala. Na drugi dzieñ skierowali
nas do pomocy przy identyfikacji cia³.
Sima:
Ka¿demu zale¿a³o, aby odnaleŸæ swoje
dziecko, swoj¹ matkê, bliskich, ¿eby
pochowaæ, by chocia¿ móc op³akiwaæ to
miejsce. Ju¿ nawet na to siê godzili. Wszystko
jedno, nie wierzyli, ¿e oni zginêli, lecz
myœleli, ¿e przepadli bez wieœci. Ale takich nie
by³o, nie by³o zaginionych. Po identyfikacji
cia³ znaleŸli wszystkich. To by³o straszne. Mój
ma³y siostrzeniec te¿ tam by³, VI klasa. Kiedy
wyszed³ – rozmawiamy o swoim, a on dziwnie
patrzy zamyœlony i pyta: czy wam dawali tu
wodê do picia? Bo im tam wody nie dawali,
ani jedzenia. Oni siê godzili byæ bez jedzenia
ale chocia¿ wodê mogli im daæ. Jeden
samochód szybko jedzie do szpitala w jedn¹
stronê, drugi do miasta, bo nie pomieœciliby

siê wszyscy w Bies³anie, inne jeszcze spiesz¹
do W³adykaukazu – 20 kilometrów st¹d. Jeden
mê¿czyzna znalaz³ swoje dziecko i biegnie
z nim, a ono krzyczy: nic mi nie jest, nie p³aczcie. A my stoimy i zalewamy siê ³zami... Nic
mi siê nie sta³o, nie p³aczcie, nie p³aczcie, ja
¿yjê.
Siostra:
Nasz tata poszed³ do szpitala i powiedzia³
nam, ¿e natychmiast zadzwoni, gdy tylko siê
czegoœ dowie. Zadzwoni³ i powiedzia³, ¿e
znalaz³ nasz¹ mamê! Pobiegliœmy tam. W tym
samym czasie moi bracia szukali Bie³ê. Mój
starszy brat zdecydowa³, ¿e bêdzie szuka³
w kostnicach. Okaza³ siê jednak bardzo s³aby,
zacz¹³ p³akaæ i nie by³ w stanie tam pójœæ,
nawet straci³ przytomnoœæ. M³odszy brat nie
mia³ wyboru, bo trzeba by³o szukaæ, bardzo
mocno p³aka³, ale przezwyciê¿y³ swoje emocje i poszed³ do kostnicy. Kiedy obejrza³ cia³a
i jej nie znalaz³ by³ bezgranicznie szczêœliwy.
By³o mu jednak bardzo ciê¿ko, gdy zobaczy³
inne zabite dzieci. Dwa dni nie móg³ dojœæ do
siebie, a¿ zanosi³ siê od p³aczu. Ca³y czas te
dzieci, te maleñkie zw³oki, pojawia³y mu siê
przed oczami. Nie móg³ nawet spaæ.
Tina:
PrzywieŸli do domu moj¹ przyjació³kê.
Bardzo siê ucieszy³a, ¿e mnie widzi. Od razu
odnaleziono wiêkszoœæ moich kolegów z klasy,
pochowano ich w pierwszych dniach. Do kogo
zd¹¿yliœmy, to poszliœmy z klas¹ na pogrzeb.
Bardzo siê martwi³am o swoich ocala³ych
kolegów. Wielu z nich od razu zawieŸli do
Moskwy. Dopiero niedawno ich zobaczy³am.
Byli ciê¿ko ranni, dopiero teraz stamt¹d wrócili.
Sima:
Mój siostrzeniec te¿ tam by³. Taki kochany
i ³adny, jak siê uœmiecha³ mia³ takie ³adne
do³eczki, wyj¹tkowo ³adny. Poszed³ do IX
klasy. Pomaga³ mamie, ona by³a z niego taka
dumna. Jej jedyny syn. I te¿ tam siê spali³.
Matka na czarno w ¿a³obie, podtrzymujemy j¹
na duchu jak mo¿emy. Podtrzymujemy, jak
mo¿emy. A jak mo¿na podtrzymywaæ na
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duchu matkê, jeœli jej jedyny syn tam siê
spali³? Wielu jest takich!
Tina:
Ca³y miesi¹c nie mogliœmy znaleŸæ
mojego brata, potem w paŸdzierniku przysz³a
wiadomoœæ z Rostowa, ¿e trzeciego paŸdziernika zosta³ pochowany. Ja nie traktujê jako
szczêœcie tego, ¿e uciek³am. Myœlê, ¿e gdybym
by³a w szkole, moim siostrom by³oby l¿ej. Wiedzia³am, ¿e one s¹ w szkole, a one nie wiedzia³y, co ze mn¹. Prze¿ywa³y, to co siê ze mn¹
dzia³o. Myœlê sobie, ¿e mo¿e gdybym by³a
w szkole, by³oby nam l¿ej wszystkim razem.
Sima:
To co by³o, jest niemoralne a oni siê na to
napatrzyli. Nie pozwalali wyjœæ do toalety.
Wstydzili siê, bo ka¿dy patrzy³. Tam byli przecie¿ nauczyciele, kobiety, starsi ludzie i dzieci.
A nie wolno by³o wyjœæ do toalety... Dzieci to
widzia³y, teraz im za to wszystko jest wstyd.
Przychodz¹, gdy nikogo nie ma w szkole,
p³acz¹, przynosz¹ wodê, zabawki - tam jest
ca³e mnóstwo zabawek. Córka mojej kuzynki
czasem wskakuje jej na rêce i mówi: mamo, ja
siê bojê, mamo, ja siê bojê. Chwyta mamê i
nie mo¿e spaæ. Krzyczy: bojê siê, bojê. Albo
mówi: mamo, s³yszysz? Tam dzieci p³acz¹. I
pokazuje w stronê cmentarza...
Walery:
Tak naprawdê to tak trudnego problemu
zwi¹zanego z dzieæmi nie by³o na ca³ym
œwiecie. Opieramy siê na intuicji: jak serce
podpowie i na naszym doœwiadczeniu zdobytym do tego czasu. Przede wszystkim trzeba
nauczyæ siê samemu sobie pomóc, wyjœæ
z tego trudnego stanu. PóŸniej z tym doœwiadczeniem pomagaæ innym, którzy jeszcze sobie
nie poradzili. Stale spotykamy siê ze sob¹,
pomagamy wychodziæ z trudnych, psychologicznych sytuacji i potem to nasze nowe
doœwiadczenie wykorzystamy pomagaj¹c
pozosta³ym.
Tina:
Spotykamy siê, rozmawiamy ze wszystkimi, czêsto chodzimy do szko³y i na cmentarz
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z klas¹, nauczycielami. Rozmawiamy i staramy siê nie zapominaæ o sobie nawzajem. Du¿o
czasu spêdzamy razem. Niedawno moja przyjació³ka, która zginê³a, mia³a urodziny. Poszliœmy do niej do domu, do rodziny, a potem
na cmentarz.
Walery:
To jest przede wszystkim strach przed tym,
co siê stanie znowu: obawa, niepokój. Ludzie
siê boj¹, ale nie wiadomo czego. To jest sta³y
strach, ¿e ktoœ napadnie, ¿e znowu stanie siê
coœ z³ego. To jest oczywiœcie ogromna obawa
o swoich bliskich.
Siostra:
Gdy og³aszali listê nazwisk, us³yszeliœmy,
¿e nasza siostra Bie³a jest w szpitalu w mieœcie W³adykaukaz. Pojechaliœmy tam, poinformowano nas k³amliwie, ¿e u niej s¹ niewielkie
obra¿enia nogi i wszystko w porz¹dku. Potem
siê okaza³o, ¿e stan jest bardzo powa¿ny. Byliœmy tam z ca³¹ rodzin¹. Do 9 wrzeœnia by³a
na oddziale intensywnej terapii. Spêdzaliœmy
tam ca³e doby, bo by³a „jedn¹ nog¹ na tamtym
œwiecie”. Potem siê poprawi³o i 9. przetransportowano nas specjalnym samolotem do
Moskwy. Oczywiœcie po tym wydarzeniu
w naszym ¿yciu bardzo du¿o siê zmieni³o.
Zaczêliœmy doceniaæ ¿ycie i siebie nawzajem
jeszcze bardziej. My w ogóle jesteœmy bardzo
z¿yt¹ rodzin¹, jest nas szeœcioro dzieci. Ta
sytuacja zostawi³a po sobie œlad. U mnie
szczerze mówi¹c do tej pory zosta³ strach.
Bie³a:
Jedyny problem, który teraz mam w ¿yciu
to myœl, ¿e do 1 wrzeœnia ja ¿y³am...,
chodzi³am na tañce narodowe osetyñskie, skaka³am tam dwie godziny dziennie, tañczy³am.
A teraz nie jestem ju¿ w stanie tego robiæ.
Teraz bardzo du¿o tracê, to koniecznoœæ, to co
u mnie teraz jest urazem to wszystko mo¿na
naprawiæ, myœlê ¿e kiedyœ wyzdrowiejê i bêdê
tañczyæ jeszcze lepiej.
Walery:
Od czasu kiedy to siê sta³o ludzie ¿yj¹ jak
w nieszczêœciu. Jak ¿yli po wojnie. Wszystkie

ich myœli skierowane s¹ na prze¿ycie tego
nieszczêœcia, to s¹ w³aœnie te wspomnienia,
³zy. Tym bardziej, ¿e zbli¿a siê rocznica,
bêdzie równo rok, jak to siê sta³o. Ludzie przygotowuj¹ siê maj¹c obraz prze¿ytego
nieszczêœcia, utraty bliskich. Maj¹ teraz ciê¿ki
okres. To straszne, kiedy doroœli musz¹
widzieæ œmieræ swoich dzieci, m³odszych
braci czy sióstr. To na pewno jest najgorsze.
Sima:
U nas ludzie s¹ teraz bardzo smutni, maj¹
zupe³nie inne oczy, nie œmiej¹ siê. Nie wiem,
mo¿e naucz¹ siê. Bêdziemy myœleæ, ¿eby
nauczyli siê znowu œmiaæ. Bo nasz naród
potrzebuje zdrowego przysz³ego pokolenia.
Oni bardzo Ÿle siê z tym czuj¹. Trudno o coœ
zapytaæ, bo jak zaczynasz o coœ ich wypytywaæ, robi¹ siê agresywni. Kilka dni pod rz¹d
chowaliœmy, chowaliœmy ludzi. Ca³e miasto to
prze¿ywa. Dzieci, w szczególnoœci te najm³odsze, przysy³aj¹ rysunki, pocieszaj¹, wyra¿aj¹ wspó³czucie. I z cerkwi, doroœli równie¿ wszyscy staraj¹ siê podtrzymaæ na duchu.
Przysy³aj¹ telegramy, rysunki, wiersze.
Szczerze mówi¹c ja nie wiem, jak bêd¹ siê
czuæ - w koñcu mija prawie rok - wszystko to
siê dalej odczuwa. U nas ca³y czas Bies³an w
¿a³obie. Jest taki zwyczaj, ¿e trwa czterdzieœci
dni – tego nikt nie musi dotrzymywaæ. Ale
ma³o, ¿e dotrzymuj¹ to nic jasnego siê nie nosi
- ju¿ prawie rok ludzie chodz¹ w czerni. Jest
mi bardzo ¿al. Nieraz siê myœli, mo¿e lepiej
by³oby byæ tam samemu zamiast tych dzieci.
Broñ Bo¿e, ¿eby siê gdzieœ coœ takiego
powtórzy³o. Straszne.
Tina:
Ostatni raz by³am tam w szkole po zimie ona siê zrobi³a ca³kiem bez wyrazu.
Niebezpiecznie jest wchodziæ na piêtro. Gdy
tam by³am, nie wpuœcili nas bo ju¿ skrzypia³y
pod³ogi, wszystko siê chwia³o. Nic tam nie
ma, budynek jest ogo³ocony. Czêsto
przyje¿d¿a ktoœ z zagranicy, ludzie wchodz¹

stawiaj¹ wodê, kwiaty, zapalaj¹ œwieczki.
Kiedy by³am ostatni raz w hali sta³y kwiaty
i woda. Do szko³y te¿ stale przychodz¹ rodzice
dzieci, które zginê³y. I nie tylko.
Sima:
W szkole nie ma ¿ywego miejsca. Ona tam
stoi jak wspomnienie dla ¿ywych o tym, co
mog¹ zrobiæ ludzie, których nie mo¿na
okreœlaæ ludŸmi. My otwarcie tak mówimy:
nie-ludzie. To nie s¹ ludzie!
Walery:
Wielu jeszcze teraz nie mo¿e uwierzyæ
w to, co siê sta³o. Nie wierz¹ i nie chc¹
wierzyæ, ¿e wczoraj dziecko, mama i ojciec
byli obok, a dzisiaj ju¿ nie. Nie zdaj¹ sobie
sprawy z ogromu tragedii. Ona jest tak ogromna, ¿e mózg cz³owieka nie jest w stanie tego
ogarn¹æ. Dzieci, które tam by³y, rysowa³y
potem czarne s³oñca, czarne s³oñca i rozerwane serca. Serca ociekaj¹ce krwi¹.
Bies³an
my blisko, my z tob¹
my dzielimy twój smutek
my wszyscy ¿yjemy twoim losem
my wszyscy z tob¹ w jednym szeregu
my wiemy, nieszczêœcie nie ucichnie
myœli, s³owa nie lecz¹
My wiemy - wiara i nadzieja
nie opuszcz¹ nas nigdy...

Reporta¿ dziennikarza Radia Zachód S.A. Cezarego
Galka pt. „Rok czarnego s³oñca” bêdzie reprezentowa³
polsk¹ radiofoniê podczas organizowanego w Barcelonie
europejskiego konkursu medialnego PREMIOS ONDAS
2005, którego celem jest nagradzanie stacji radiowych
i telewizyjnych za jakoœæ i nowatorstwo programów oraz
zwrócenie uwagi na nowe kierunki w tworzeniu audycji
przeznaczonych dla szerokiej rzeszy s³uchaczy.
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O-Ton Heinrich Strittmatter:
Das war das erste Firmenschild hier:
Bäckerei und Lebensmittel Heinrich Strittmatter. Das allererste, denn nachher wurde
vergrößert, weil wir ja nicht bloß Lebens-mittel hatten, sondern och Colonialwaren.
Der alte Schrank hier ist och erwähnt im
Roman. Meine Mutter, die hatte doch gerne
gekümmelt. Und da hat se dann een Kümmel
hingestellt und in Gläschen drinn. Und wenn
ihr dann wieder mal wieder Energie fehlte,
denn hat se sich die Tür so heimlich
offgemacht und sich so reingestellt in
Schrank. Und getrunken. Und alles wußtens.
Wir Kinder zumindest wußtens und Vater och.
Nicht daß se gesoffen hätte, aber immer mal
son Schlückchen als Bonbon. (Lacht)
Erzähler:
Wir sind bei unserem Rundgang wieder an
dem weitgereisten Schrank der Amerikanischen angekommen. Daneben steht ein Campingtisch, auf dem stehen Gläser mit goldgelbem Heidehonig. Den haben Heinrichs Bienen
gesammelt. Die aufgereihten Gläser warten
auf die Strittmatter-Reliquien-Einkäufer. Der
Preis pro Glas ist fast wie zu Erwins Zeiten.
Es ist ein Handel, bei dem es ums Ideelle geht.
Eine solche Handelsmotivation gab‘s nicht
mal zur „Loaden-Zeit” der Mutter.
O-Ton Heinrich Strittmatter:
Auf den Bauch des Glases kommt der
Absender drauf, normal geschrieben. Hein-

Heinrich Strittmatter:
Tutaj by³ pierwszy firmowy szyld: „Pieczywo i Artyku³y Spo¿ywcze Heinrich Strittmatter”. Na pocz¹tku taki by³, potem go powiêkszono, bo oprócz artyku³ów spo¿ywczych
sprzedawaliœmy te¿ towary kolonialne.
O tej starej szafie te¿ by³a mowa w powieœci.
Moja matka bardzo lubi³a kminkówkê. I tam
w³aœnie postawi³a butelczynê, z której sobie
polewa³a do szklaneczki. I za ka¿dym razem,
kiedy tylko brakowa³o jej energii, cichaczem
otwiera³a drzwi i chy³kiem zakrada³a siê do
szafy. I pi³a. I wszystko jasne. Przynajmniej
dla nas dzieci by³o wszystko jasne i dla ojca te¿.
Nie to ¿eby siê upija³a, ale za ka¿dym razem
podkrada³a ³yczka jak cukierka. (œmieje siê)
Narrator:
Obchodz¹c wszystko w ko³o z powrotem
znaleŸliœmy siê ko³o amerykañskiej szafy
podró¿niczki. Obok niej sta³ stolik campingowy, na którym by³y s³oiki z ¿ó³to-z³otym
miodem wrzosowym, zebranym przez pszczo³y Heinricha. Poustawiane w rzêdy s³oiki
czeka³y na nabywców strittmatterowskich
relikwii. Cena za sztukê prawie taka sama jak
za czasów Erwina. To taki handel, w którym
chodzi o ideê. Takiej motywacji nie by³o za
czasów matczynych rz¹dów.
Heinrich Strimatter:
Na wypuk³ym s³oiku by³y umieszczone
dane producenta: „Heinrich Strittmatter
Bohsdorf, Dorfstraße 37” wraz z numerem

telefonu. I wielu przybywaj¹cych tutaj
z zewn¹trz bardzo chcia³o mieæ w³aœnie coœ
takiego. Chcieli mieæ coœ z imieniem Strittmattera, aby móc powiedzieæ: byliœmy
w sklepie u Strittmattera i kupiliœmy miód.
Goœcie zwiedzaj¹cy sklep ciesz¹ siê, ¿e
mog¹ mieæ coœ w rêku, co pochodzi w³aœnie st¹d.
S¹dzê, ¿e jak ju¿ powstanie muzeum, które
przecie¿ chcemy tu w sklepie urz¹dziæ i nie
bêdzie ju¿ tutaj sprzeda¿y, ludzie nadal bêd¹
zachodziæ do mnie tam od ty³u i prosiæ:
„chcielibyœmy jeszcze kupiæ choæ jeden s³oik
miodu z pañskim adresem”. Miód jest znany a¿
do Berlina. S³oiki by³y wysy³ane nawet do
Szwajcarii. Nad Morze Pó³nocne równie¿.
Niedawno ktoœ mi pisa³, ¿e miód z moim
nazwiskiem wys³a³ do Czech. Powiedzia³em,
¿e nie potrzebujê a¿ takiej reklamy. Tak, pisano
mi, ¿e to cudowny miód.
Narrator:
Pszczo³y, to domena Heinricha, a nie
tradycja Strittmatterów. A pisanie? By³a¿by
to tylko domena Erwina? I pytam Heinricha
o jego próby literackie.
Heinrich Strittmatter:
Tak, napisa³em potem jeszcze kilka bajek
dla swoich dzieci. W tym czasie, kiedy pierwszy sputnik polecia³ w kosmos. Napisa³em
wtedy kilka futurystycznych bajek. Dwie lub
trzy napisa³em.
(œmieje siê): ...poprzednik „Sklepu”...

rich Strittmatter Bohsdorf, Dorfstraße 37.
Und die Telefonnummer dazu und viele, die
von außerhalb kommen, die wollen das eben
gerne haben. Die wollen eben mit dem
Strittmatter-Namen sagen, wir waren bei
Strittmatters in dem Laden und haben Honig
gekauft.
Die Besucher, die den Laden besucht
haben, freuen sich, daß sie was in der Hand
haben, was aus diesem Laden is.
Ich glaube wenn das Museum eingerichtet
ist, was wir ja einrichten wollen in diesem
Laden und der Verkauf nicht mehr da ist, werden sie wohl doch hintenrum noch zu mir
kommen und sagen: Ein Glas Honig nehmen
wir gerne noch mit, mit Ihrer Adresse.
Der Honig ist bis Berlin bekannt. Da sind
Honiggläser schon bis in die Schweiz
geschickt worden. An der Nordsee, da ist er
auch schon. Neulich schrieb mir jemand: ins
Böhmische hat er den Honig geschickt mit
meinem Namen. Ich sag, na soviel Reklame
braucht ihr ja nicht zu machen. Ja, die
ham geschrieben, daß ist ein wundervoller
Honig.
Erzähler:
Die Bienen, das ist Heinrichs Sache. Da
gibt es keine Strittmattersche Tradition. Und
das Schreiben? War das nur Erwins Sache?
Und ich frage den Heinrich nach eigenen
Schreibanstrengungen.
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O-Ton Heinrich Strittmatter:
Ja ich hab dann noch een paar Kindermärchen für meine Kinder geschrieben. Zu
der Zeit, als der erste Sputnik in die Luft ging.
Da habe ich dann ein paar Zukunftsmärchen
gemacht. Zwei oder drei habe ich
geschrieben.
(Lacht):… Vorgänger fürn „Laden“….
Erzähler:
Also hätte eigentlich der Laden auch vom
Heinrich geschrieben werden können. Aber
der Erwin war eben schneller.
Vor Heinrichs Fenster gestikuliert eine
Familie. Die Frau hangelt sich am Tor hoch
und sieht in den Hof und zuckt mit den
Schultern und fragt Heinrich, der den Kopf
zum Fenster raussteckt, ob es stimmt, daß hier
der Film gedreht wurde.
Und das „Nein“ ist die große Enttäuschung der Bohsdorfer. Sie sind zu heftig „mit
der Zeit gegangen“, angestachelt von der
Strittmatter-Mutter, die in ihrem Laden die
Moderne nach Bohsdorf brachte. Das vereitelte den Traum der Bohsdorfer, daß ihr Dorf
in dem Film die Bossdom-Kulisse abgibt.
Roddan, für die alten Bohsdorfer ein Dorf im
Nebel der Weite, hat lange genug den Atem
der Zeit angehalten. Hier sieht alles viel echter
nach Lausitz aus als in der Lausitz. Lothar
Holler der Szenenbildner des Laden-Films hat
das Dorf gefunden.
Lothar Holler (mit Kneipengeräuschen):
Wir haben uns den Laden vor Ort angesehen. Es ging darum, ein Dorf zu finden, was
1919 noch zuläßt. Bohsdorf stand zwar noch,
aber das ganze Umfeld war umgestaltet. Die
Lausitz, mußte ich feststellen, ist also eine
schnellebige Landschaft. Durch den Kohleabbau und die Industrialisierung geht also een
richtiger Ruck durch die Landschaft, also alle
20 bis 30 Jahre geht ein Riesenruck durch die
Landschaft. Da wird also och alles anders
gemacht. Grundlegend wird verändert. Flüsse
werden umgeleitet.
O-Ton Erwin Strittmatter liest aus dem
„Laden”:
Es weht ein Wind von den Eichen herüber.
Die Kutscher klappen die Türen zu. Sie sperren das Windchen aus Bossdom mit ein. Sie
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Narrator:
A wiêc powieœæ „Sklep” mog³a byæ
w³aœciwie napisana równie¿ przez Heinricha.
Erwin jednak by³ szybszy.
Pod oknem Heinricha gestykuluje jakaœ
rodzina. Kobieta uczepi³a siê bramy i zagl¹da
do œrodka na podwórze. Wzrusza ramionami
i pyta Henricha, który w³aœnie wystawi³
g³owê za okno, czy to prawda, ¿e krêcono
tutaj film.
„Nie”, które pad³o w odpowiedzi by³o
wielkim rozczarowaniem dla mieszkañców
Bohsdorfu. Niestety, zachêceni przez pani¹
Strittmatter, która wraz ze swoim sklepem
wnios³a te¿ powiew nowoczesnoœci do Bohsdorfu, za daleko zaszli „id¹c z duchem czasu”.
Zniweczy³o to marzenia mieszkañców, ¿e ich
miejscowoœæ mog³aby oddaæ w filmie charakter powieœciowego Bossdomu.
Roddan, wieœ ledwo pamiêtana przez starszych mieszkañców Bohsdorfu,wystarczaj¹co
d³ugo wstrzyma³a oddech czasu. Wszystko
wygl¹da tu prawdziwiej i bardziej przypomina
£u¿yce ni¿ same £u¿yce. Na wioskê tê trafi³
Lothar Holler, autor scenografii do filmu.
Lothar Holler (w tle gwar rozmów w barze)
Obejrzeliœmy sobie sklep na miejscu.
Chodzi³o o to, aby znaleŸæ tak¹ miejscowoœæ,
która przypomina³aby tê z 1919 r. Bohsdorf
wprawdzie istnia³ jeszcze, ale ca³e otoczenie
wioski wygl¹da³o zupe³nie inaczej. Krajobraz
£u¿yc, stwierdzi³em, ulega przeobra¿eniom
w tempie ekspresowym. Za spraw¹ wydobycia
wêgla i uprzemys³owienia okolicê dotknê³o
prawdziwe t¹pniêcie, a sta³o siê to w ostatnich
20-stu do 30-stu latach, kiedy to krajobraz
dotknê³a rewolucja. Wszystko siê zmieni³o,
i to zasadniczo, przekierowano bieg rzek.
Erwin Strittmatter czyta fragment
powieœci „Sklep”:
Wieje wiatr od strony dêbów. WoŸnice
zatrzaskuj¹ drzwi, zamykaj¹c w œrodku ma³y
wicherek z Bossdomu. Zabieraj¹ go ze sob¹
do miasta, gdzie zostanie uwolniony. Tam
zmiesza siê z miejskim powietrzem, ze smrodem, który unosi siê z rynsztoków.
Ca³kowicie siê jednak nie rozp³ynie, bêdzie
¿yæ dalej, jako mniejszoœæ, jako wiaterek,
który niegdyœ owiewa³ liœcie naszych dêbów,

nawet wtedy, kiedy nosy nie bardzo bêd¹
chcia³y temu wierzyæ.
Powiedzia³em naszych dêbów? Jestem
tutaj ju¿ u siebie?
WoŸnice baga¿owych furmanek odpinaj¹
torby na obrok. Zabieraj¹ koniom sprzed
pysków wyskubany do ostatniego Ÿdziebe³ka
step i wyprowadzaj¹ zwierzêta. Wskakuj¹ na
siedzisko i przecinaj¹ koñcem bata powietrze
na dwie czêœci, które z trzaskiem schodzi siê
z powrotem. Nadci¹ga szeœciokonny zaprzêg.
Furmanka nawraca przed naszym domem.
Powiedzia³em naszym domem?
Mieszkañcy wioski pakuj¹ swoje
narzêdzia i id¹ do wsi. Po drodze przemyœliwuj¹, jak maj¹ nas, nowych, w³¹czyæ w ten
ca³y organizm, jakim jest ich wieœ.
Narrator:
Dêby z „Pod Dêbami” ju¿ dawno œciêto.
Sta³y na drodze nowemu „sklepowi”, du¿emu
wiejskiemu spo¿ywczakowi. Sklep matki ju¿
nie wystarcza³. Pozosta³ zarzut Erwina, ¿e
jego brat, Heinrich nic nie zrobi³ w obronie
dêbów. Pozosta³ tylko jeden.
Dzisiaj goœciom bardzo brakuje tych
dêbów z „Pod Dêbami”.
Heinrich Strittmatter:
Tutaj mnie odwiedzali. Mo¿e znajdê pod
dêbami jeszcze jakiœ d¹b, mówi³ taki jeden
i szuka³ gdzieœ na zewn¹trz jakichœ ma³ych
dêbowych samosiejek.

nehmen das Lüftchen mit in die Stadt. Dort
wird es entweichen, wird sich mit Stadtluft
mischen, mit dem Gestank, der aus
Rinnsteinen steigt, ganz aufgeben aber wird
es sich nicht, in Minderheit wird es weiterleben, als Lüftchen, das einmal durch die
Blätter unserer Eichen ging, auch wenns unsre
Nasen nicht glauben wollen.
Habe ich unsere Eichen gesagt? Bin ich
schon heimisch hier?
Die Möbelkutscher schnallen die Futterbeutel ab. Sie nehmen den Pferden die leergegraste Steppe von den Mäulern, und sie strängen die Tiere an, und sie steigen auf den Sitz,
und sie spalten die Luft mit den Peitschenriemen, und die Luft fährt knallend wieder zusammen. Der Sechser-Zug zieht an. Der Möbelwagen wendet vor unserem Haus.
Habe ich unser Haus gesagt?
Die Dorfleute packen ihre Arbeitsgeräte,
gehen dorfeinwärts und sinnen nach, wie sie
uns, die neuen Leute, in den Organismus, der
ihr Dorf ist, einbeziehen werden.
Erzähler:
Die Eichen von Unter Eechen sind längst
gefällt. Sie standen einem neuen „Laden“,
dem Dorfkonsum im Wege. Der Laden der
Mutter genügte nicht mehr. Und es blieb
Erwins Vorwurf, daß Bruder Heinrich nichts
gegen das Fällen unternommen hatte. Nur
eine Eiche blieb stehen.
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Heute vermissen die Besucher die Eichen
von „Unter Eechen sehr“.
O-Ton Heinrich Strittmatter:
Die ham mich hier besucht. Vielleicht
finde ich unter Eechen noch ne Eiche, hat der
Mann gesagt und draußen nach Sämlingen
gesucht.
Jetzt hab ich doch noch eine gefunden,
sagte er. Aber das war keine Eiche das war
Esche, hab ich ihm gesagt.
Der hat später ne niedliche Karte
geschickt, die über meinem Arbeitsplatz
hängt. Mit blühendem Baum, Text will ich
auch noch vorlesen:
Schöne Landschaft drauf, auf dem Bild
und darunter steht:
Man kann einen seligsten Tag haben ohne
etwas anderes dazu zu gebrauchen als blauer
Himmel und grüne Frühlingserde.
Das ist ein Ausspruch von Jean Paul.
Das Kärtchen hat er mir mitgeschickt und
das hat mir so gut gefallen daß ich es gleich in
einen Rahmen gemacht habe und hier über
meinen Arbeitsplatz gehängt habe. Das ist wunderschön anzugucken. In der Natur, wenn es
draußen kalt ist fühlt man sich richtig erwärmt.
Ich dachte machst ihm ne Weihnachtsfreude und habe Weihnachtskärtchen und
Eicheln geschickt.
Dann kam Antwort: Se konnten mir keine
größere Freude machen. Das schönste
Geschenk was ich zu diesem Weihnachtsfest
bekommen habe. Ich werde versuchen, alle
Eicheln zu Pflanzen zu ziehen.
Habe ich mich gefreut, daß ich ihm eine
Freude gemacht habe.
Erzähler:
Heinrich Strittmatter zeigt mir noch Fotos
vom Umbau des Ladens zum Museums:
Schwarze Feuchtigkeitsränder durchziehen
den Putz wie Jahresringe. Der Fußboden ist
ausgeschachtet. Wo sind sie hin die
Fußbodensteine mit den Abriebspuren durch
Heidesand, Holzpantinen, Stiefel von Bauern,
Russen und Bergarbeitern, mit den Kratzern
durch die Reitstiefel der Frau Baronin und mit
den Schleifspuren der zu engen und deshalb
hühneraugenproduzierenden Stadtschuhe der
Mutter?
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Znalaz³em jednak jeszcze jeden, mówi³.
Ale to nie by³ d¹b, tylko jesion, powiedzia³em
do niego.
Przys³a³ mi póŸniej œliczniutk¹ kartkê, która wisi nad moim miejscem pracy. Z kwitn¹cymi drzewami, chcia³bym odczytaæ te¿
tekst:
Piêkny krajobraz na tym obrazku, a pod
spodem:
Mo¿na prze¿yæ swój najszczêœliwszy
dzieñ, nie potrzebuj¹c do tego niczego wiêcej
jak b³êkitnego nieba i zielonej, wiosennej
ziemi.
To jest sentencja Jean Paula.
Przes³a³ mi kartkê, tak mi siê ona spodoba³a, oprawi³em j¹ zaraz w ramki i powiesi³em sobie tutaj, nad moim miejscem
pracy. Wspaniale siê na ni¹ patrzy. W rzeczy
samej, jeœli na dworze jest zimno, cz³owiek
czuje siê naprawdê rozgrzany.
Pomyœla³em sobie, ¿eby mu sprawiæ
radoœæ na œwiêta i przes³a³em kartkê bo¿onarodzeniow¹, wraz z kilkoma ¿o³êdziami.
Odpowiedzia³: „Nie móg³ mi Pan sprawiæ
wiêkszej radoœci. Najpiêkniejszy prezent jaki
dosta³em w tym roku. Postaram siê z ka¿dego
¿o³êdzia wyhodowaæ sadzonki”.
Bardzo siê z tego ucieszy³em.
Narrator:
Heinrich Strittmatter pokazuje mi jeszcze
zdjêcia z przebudowy sklepu na muzeum:
czarne obwódki znaczone przez wilgoæ przeci¹ga³y wzd³u¿ tynku jak coroczne s³oje na
drzewach. Wykopano pod³ogê. Gdzie podzia³y siê kamienne p³yty pod³ogowe, wytarte
od piasku z wrzosu, przez drewniane chodaki,
buciska ch³opów, ruskich i górników,
porysowane przez buty do jazdy konnej pani
baronowej, gdzie znaæ te¿ by³o œlady otaræ
zbyt w¹skich i dlatego te¿ notorycznie
bêd¹cych przyczyn¹ odcisków miejskich
butów matki?
Heinrich Strittmatter:
Ka¿dy czytelnik z pocz¹tku wyobra¿a
sobie sklep inaczej. Ka¿dy ma oczywiœcie
jakieœ fantazje na jego temat, lub te¿ odnosi
swoje wyobra¿enia do jakiegoœ znanego
ma³ego sklepiku. Niektórzy z kolei myl¹
sklep w swoich wyobra¿eniach z niewielk¹

hal¹ targow¹. Tacy wchodz¹ do œrodka bardzo
zdziwieni: „ach to jest ten sklep!? A nie by³ on
wiêkszy??” Nie, mówiê wtedy, nigdy nie by³
wiêkszy.
Kiedy matka zrezygnowa³a ze sklepu,
przejê³a go Spó³dzielnia Spo¿ywców
Konsum. Wówczas by³em tutaj i mog³em lub
musia³em lub te¿ po prostu przej¹³em sklep,
jako kierownik punktu sprzeda¿y z ramienia
Spó³dzielni. Trwa³o to jakieœ 2-3 lata, jak tu
pracowa³em. Potem w samej wsi
postanowiono za³o¿yæ Spó³dzielniê, a mnie
wys³ano do spó³dzielczej szko³y, na jeden
kwarta³. Gdy wróci³em tutejsza Spó³dzielnia
Spo¿ywców Konsum, z siedzib¹ w Horno ju¿
dzia³a³a. A ja mia³em 42 punkty sprzeda¿y,
które do niej nale¿a³y, jako prezes zarz¹du.
I tym w³aœnie siê zajmowa³em, do czasu
a¿ Spó³dzielnia Spo¿ywców Konsum zosta³a
rozwi¹zana.
Narrator:
To w tej historii jest miejsce, w którym
handel w Bohsdorfie i okolicy oraz ¿ywot
i codzienne funkcjonowanie Strittmatterów
ponownie siê rozdzielaj¹. Dopiero czasy
wspó³czesne przynosz¹ ich kolejne zejœcie:
turyœci przyje¿d¿aj¹cy do sklepu bardzo
mocno nakrêcaj¹ w Bohsdorfie koniunkturê.
Heinrich Strittmatter po zakoñczeniu
swojej przygody w Konsumie obra³ inn¹
drogê.

O-Ton Heinrich Strittmatter:
Jeder Leser stellt sich den Laden erst mal
anders vor. Aber jeder hat seine eigne
Phantasie oder Vorstellung, oder vergleicht es
mit irgend eem andern kleen Kramladen.
Manche verwechseln das schon wieder mit
ner kleenen Kaufhalle. Und wenn se dann
reinkommen: „Ach das ist der Laden!? War
der nicht größer??” Ne sage ich dann, der war
nie größer.
Als meine Mutter Laden aufgegeben hatte,
hat der Konsum übernommen.
Und da war ich hier und konnte oder
mußte oder habe den Laden übernommen als
Verkaufsstellenleiter vom Konsum.
Das hat 2-3 Jahre gedauert da habe ich
hier gearbeitet. Dann wurden diese Dorfkonsumgenossenschaften gegründet. Und da
ham se mich off Konsumschule geschickt, een
Vierteljahr. Und wie ich wiederkam, dann
wurde die Dorfkonsumgenossenschaften hier
gemacht, mit dem Sitz in Horno. Und ich
hatte die 42 Verkaufsstellen, die dazugehörten, als Vorstandsvorsitzender.
Und das habe ich gemacht bis die Dorfkonsumgenossenschaften wieder offgelöst
wurde.
Erzähler:
Das ist in der Geschichte die Stelle, an der
sich der Handel in Bohsdorf und Umgebung
und die Strittmatterschen Lebenslinien wieder
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trennen. Erst in der Gegenwart nähern sie sich
wieder: Die Ladentouristen kurbeln das
Geschäft in Bohsdorf kräftig an.
Heinrich Strittmatter ging nach seiner
Konsum-Zeit andere Wege.
O-Ton Heinrich Strittmatter:
Damals bin ich dann nach Lübbenau
gekommen zum Kraftwerksbau. Durch meine
Frau, die ich dann kennengelernt habe. Später
habe ich mich noch mal off die Schulbank
gesetzt und hab den Baumaschinisten
gemacht. Und hab dann 17 Jahre lang Kräne
gefahren und die Häuser mit aufgebaut und
dann Bagger gefahren bis zum hohen
Rentenalter. Ich hab ja nicht bis 65 sondern
bis 67 habe ich gearbeitet.
Erzähler:
In dem Ladenmuseum fehlen jene Spuren
von Vergangenheit und Vergänglichkeit wie
ich sie noch auf den Baufotos entdeckt habe.
Alles ist geschniegelt. Heinrich schließt die
Ladentür ab und verspricht mir als große
Ausnahme noch einen Aufstieg zu Originalen.
O-Ton Heinrich Strittmatter:
Das ist die Treppe zu dem Rumpelboden.
Wo wir noch schnell roffgehen wollen.
Das ist alles was de im Film gesehen hast.
…So jetzt kommen wir ins Paradies.
Erzähler:
Während Heinrich den undichten Stellen
de Daches nachspürt, betrachte ich das gigantische Sammelsurium an Krimskrams auf dem
Boden. In Regalen, in Schachtel, auf und in
Schränken deren Türen offenstehen, auf
Bänken und Kisten, in Fässern und Tüten,
überall Requisiten aus der Strittmatterschen
Familiengeschichte:
Küchenmöbel von der Mutter, Fleischwölfe. Messerputzmaschinen, Stiefelknecht,
elektrischer Futterdämpfer...
O-Ton Heinrich Strittmatter:
Das war die erste elektrische Waschmaschine, die es gab
Das sind noch Teile von unserem Kinderspielzeug. Stabilbauksten, wenn de das kennst.
Das war mein wunderbarstes Geschenk, was
ich mal zu Weihnachten gekriegt habe.
Da hat der Erwin mitgemacht und mich
droff gebracht, das nach Vorlage zu bauen.
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Heinrich Strittmatter:
Wówczas trafi³em do Lübbenau, na
budowê elektrowni. Za spraw¹ mojej ¿ony,
któr¹ wtedy pozna³em. PóŸniej jeszcze raz
trafi³em do szkolnej ³awy, gdzie zrobi³em
operatora maszyn budowlanych. A potem
przez 17 lat pracuj¹c na dŸwigach obrotowych, budowa³em domy. PóŸniej znów, a¿
do póŸnego wieku emerytalnego jeŸdzi³em
kopark¹. Pracowa³em przecie¿ nie do 65. lat,
ale a¿ do 67. roku ¿ycia.
Narrator:
W Muzeum Sklepu brakowa³o tamtych
œladów przesz³oœci i krótkotrwa³oœci, które
uda³o mi siê jeszcze odkryæ na zdjêciach
z przebudowy sklepu. Wszystko jest piêknie
wypieszczone i wychuchane. Heinrich
zamkn¹³ na klucz drzwi od sklepu i obieca³ mi
w drodze wielkiego wyj¹tku jeszcze jedn¹
wycieczkê na górê – do autentycznych œladów
historii.
Heinrich Strittmatter:
To s¹ schody do graciarni na strychu.
Gdzie jeszcze chcemy na sekundê wejœæ.
To jest wszystko, co widzia³eœ w filmie.
...A zatem teraz wkraczamy do raju.
Narrator:
Podczas gdy Heinrich tropi³ dziury w dachu, przygl¹da³em siê gigantycznej zbieraninie ró¿nego rodzaju gratów, walaj¹cych siê
po ca³ym strychu. Na rega³ach, w pud³ach,
w szafach i na szafach, stoj¹cych szeroko
otworem, na ³awkach i skrzyniach, w beczkach i torbach, wszêdzie rekwizyty z rodzinnej historii Strittmatterów. Meble kuchenne
matki, maszynki do miêsa, zmywarki do no¿y,
pacho³ek do butów, elektryczny poch³aniacz
zapachów...
Heinrich Strittmatter:
To by³a pierwsza pralka elektryczna, jaka
siê ukaza³a.
To s¹ jeszcze elementy z naszych zabawek
dzieciêcych. Pude³ko z klockami, jeœli sobie
przypominasz. To by³ mój najwspanialszy
prezent, jaki dosta³em na gwiazdkê. Erwin
bra³ w tym udzia³, pokaza³ mi te¿ jak
budowaæ z klocków wed³ug wzoru.
To by³y puszki na cukierki. Tak kiedyœ
pakowano cukierki. A kiedy nie zosta³y zaraz

jeden za drugim wyprzedane, wszystkie zaraz
skleja³y siê w jedn¹ bry³ê. Wtedy matka robi³a
z nich cukierkowy gruz. Rozdawa³a go
póŸniej klientom dla dzieci, tym, którzy robili
zakupy za wiêcej ni¿ 10 marek.
By³o jeszcze ³ó¿ko moich rodziców. Boki
³ó¿ka, materac miêdzy nimi (jakiœ kot siê
przestraszy³ i zacz¹³ miauczeæ). No Miszka,
co z tob¹?
Narrator:
Tutaj na sklepowym strychu czas krêci siê
chaotycznie w kó³ko. Manifest Partii
Komunistycznej autorstwa Karola Marksa
le¿y obok którejœ edycji ¿urnala mody
Vobachs. Lokalna gazeta „Lausitzer Rundschau”, która w³aœnie œwiêtuje okr¹g³¹
rocznicê powstania DDR, za s¹siada ma star¹
pompê do nafty, bêd¹c¹ niegdyœ czêœci¹
wyposa¿enia sklepu.
Heinrich Strittmatter:
To by³a dzieciêca wanienka. Cynkowa. Ja
ju¿ by³em k¹pany i Erwin tak¿e.
(Heinrich myszkowa³ dalej)
Coœ tu jeszcze pachnie, musia³y tu byæ
perfumy.
Kostka roso³owa Knorra te¿ jeszcze
sprzed wojny. Tam z ty³u stoi maszynka do
krojenia chleba. Sta³a z ty³u w kuchni, mama
nie specjalnie lubi³a opieraæ cokolwiek
o pierœ, dlatego te¿ wola³a kroiæ chleb na
maszynce.

Das waren Bonbonbüchsen. So wurden
Bonbons angeliefert. Und wenn die nicht hintereinander verkauft wurden, sind die och alle
zusammengeklebt. Dann hat meine Mutter gestäkert und übrig blieb bloß noch Bonbongrus.
Das hat se dann, bei denen, die über 10 Mark
eingekooft ham, für die Kinder mitgegeben.
Das war noch das Bettgestell von meinen
Eltern. Bettwände, Matratze dazwischen (eine
Katze wird aufgeschreckt und mauzt) Na
Mischka. Was ist mit dir.
Erzähler:
Hier auf dem Laden-Boden ist die Zeit
durcheinandergewirbelt. Das Manifest der
Kommunistischen Partei von Karl Marx liegt
neben einer Ausgabe von Vobachs Modenzeitung, die Lokalzeitung „Lausitzer Rundschau”, die einen runden DDR-Geburtstag
feiert hat die Petroleum-Pumpe aus der alten
Ladenausrüstung zur Nachbarschaft.
O-Ton Heinrich Strittmatter:
Das war die Kinderbadewanne. Ne
Zinkbadewanne. Da bin ich och schon drin
gebadet worden und der Erwin och.
(Heinrich schnüffelt)
Ja das riecht noch een bißchen, muss
Parfüm gewesen sein.
Knorr Suppenwürfel ist och noch von
vorm Kriege. Hinten steht noch eene Brotschneidemaschine. Die hatten wir hinten in
der Küche, weil meine Mutter nicht gerne was
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gegen die Brust gestemmt hat. Die hat lieber
mit Maschine die Schnitten abgeschnitten.
Das ist ne Mohnmahle, Der muß erst vorm
Backen durchgequetscht worden. Die stand in
der Backstube. Da sind die Leute mit selbst
geerntetem Mohn gekommen: Wir wollen
Kuchen backen, kannst nicht mal schnell
zwee Pfund Mohn malen.
Ja wenn sich niemand drum kümmert,
dann geht es och den Bach runter. Aber der
Verein hat schon alles notiert, was hier ist.
(schaltet einen alten Lichtschalter)
Die Schalter hat der Erwin och immer
noch angeguckt überall. Hat sich gefreut, daß
se noch da sind.
Ich dachte immer was rennt der denn
immer so rum und guckt, dabei hat er een
Roman geschrieben. Da waren eben sogar die
Schalter vertraute Leute.
(Wir gehen die Treppe vom Boden hernter,
die Treppe quietscht)
Erzähler:
Das Quietschen der Treppe ist geblieben.
Nur die Raschel-Melodie der Eichenblätter
fädelt sich nicht mehr dazwischen. Der neue
Laden an der Stelle der Eichen ist längst
geschlossen. Die Bohsdorfer fahren in den
Lausitz-Center einkaufen. Dort gibt es auch
Brot. Das schmeckt wie überall. Der Fortschritt ebnet längst auch Bohsdorf ein. Herausragen wird vielleicht künftig ein Strittmatter-Denkmal, das von Verein schon „angedacht”
ist. Wird der Pferdenarr Erwin dann hoch zu
Roß in sein Kindheits-Dorf sehen? Was werden ihm die Reiter-Standbild-Denkmal-Macher statt des Schwertes in die Hand drücken?
Oder wird es ein ganz modernes Denkmal, ein
Hologramm, wie auf der EC-Karte, nur eben
viel größer. Und aus verschiedenen
Blickwinkeln ändert sich der Kopf, verwandelt sich vielleicht sogar in den Heinrich?
Und in der Edelstahlfläche ringsum
spiegelt sich nur noch Vergangenheit.
Wo wird dann der Spiegel stehen, der die
Geschichten des Dorfes zu großer Geschichte
spiegelt?
Ist der Film vielleicht ein solcher Spiegel?
Ich frage den Szenenbildner des Laden-Films
Lothar Holler.
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A to jest m³ynek do mielenia maku, który
dopiero tu¿ przed pieczeniem powinien byæ
przetarty. M³ynek sta³ w piekarni.
Przychodzili do nas ludzie z w³asnym,
zebranym przez siebie makiem i zagadywali:
„Chcemy upiec ciasto, nie zmieli³byœ szybko
dwa funty maku?”
Tak, jak nikt siê o to nie troszczy, to
wszystko siê w palcach roz³azi. Ale stowarzyszenie wynotowa³o ju¿ wszystko, co tu
jest.
(w³¹czy³ stary kontakt)
Erwin te¿ zawsze wypatrywa³ tych starych
kontaktów. Cieszy³ siê, ¿e jeszcze s¹.
Zawsze zastanawia³em siê, co on tak biega
wko³o i patrzy, a on przy tym swoim bieganiu
napisa³ ksi¹¿kê. Ludzie wierzyli, ¿e nawet te
kontakty tam s¹.
(schodzimy po skrzypi¹cych schodach ze
strychu)
Narrator:
Skrzypienie schodów pozosta³o. Tylko
szeleszcz¹ca melodia dêbowych liœci nie
sp³ynie ju¿ spomiêdzy nich. Nowy sklep,
który powsta³ w miejsce dêbów, jest od dawna
zamkniêty. Mieszkañcy Bohsdorfu je¿d¿¹ na
zakupy do Centrum £u¿yckiego. Tam te¿ jest
chleb, który smakuje jak wszêdzie. Postêp
równa te¿ wieœ Bohsdorf. W przysz³oœci sterczeæ bêdzie byæ mo¿e tylko pomnik
Strittmattera, który jest ju¿ w zamyœle stowarzyszenia. Czy Erwin, maniak koni, spojrzy jeszcze kiedyœ na wieœ swojego dzieciñstwa z wysokoœci konia? Co wcisn¹ mu do rêki
zamiast miecza Inicjatorzy-Pos¹gu-StatuyJeŸdŸca? A mo¿e bêdzie to ca³kiem nowoczesny pomnik, hologram, jak na karcie
bankomatowej, tylko znacznie wiêkszy.
I z ró¿nych k¹tów widzenia zmieniaæ siê bêdzie g³owa, byæ mo¿e przeobra¿aæ siê bêdzie
nawet w g³owê Heinricha? A powierzchnia ze
szlachetnej stali dooko³a odbijaæ bêdzie
przesz³oœæ. Tylko gdzie bêdzie sta³o lustro,
które historiê wsi odbije w wielk¹ historiê?
A mo¿e film jest tym lustrem? Pytam
Lothara Hollera, scenografa filmu „Sklep”.
Lothar Holler:
To przecie¿ nie s¹ œwietne, zadziwiaj¹ce
obrazy. To s¹ codzienne rzeczy, pude³ka

zapa³ek, butelki mleka, siatki z zakupami, to
w³aœciwie podkreœla ¿ycie i je tworzy. Œwiece,
jak one wygl¹daj¹, te rzeczy, to nie jest piêkny
obraz. Ale w ten sposób tych wszystkich
codziennoœci jeszcze nikt nie zebra³, one
zosta³y tu u¿yte.
Co jak zafunkcjonowa³o, to trzeba
wiedzieæ.
Jedno, to historyczny materia³ o Strittamatterze uczyniæ mo¿liwie autentycznym, ale to
prowokuje, kusi aby stworzyæ wiêcej planów
w tle, pokazaæ wiêcej politycznych i filozoficznych zwi¹zków.
Erwin Strittmatter czyta fragment
powieœci „Sklep”:
Spacerujê tak¿e trochê wieczorami.
Spogl¹dam na kwitn¹ce niebo. Gwiazda stoi
obok gwiazdy, jak godziny – jedna obok
drugiej – chocia¿ jedna piêæ, a druga kolejne
dziesiêæ lat œwietlnych jest ode mnie oddalona. Ja, kulej¹cy starzec, bêdê zatem dla
obserwatora w kosmosie za piêæ lub za
dziesiêæ lat jego teraŸniejszoœci¹.
Narrator:
Czas up³ywa. Ostatnia filmowa mg³a ju¿
dawno siê rozp³ynê³a, jak wiatr od strony
„dêbów”, który znikn¹³ w dalekim i szerokim
œwiecie.
Znów stojê z Heinrichem Strittmatterem
w sklepie. Wszystko jest tak jak udekorowane
na scenie w teatrze. Z trudem przychodzi mi
wyobraziæ sobie, ¿e w³aœnie przedstawiono
prawdziwe ¿ycie. W budynku Konsuma zaraz
obok powsta³o w miêdzyczasie miejsce
spotkañ Stowarzyszenia Erwina Strittmattera.
W tym samym miejscu zatem, w którym
niegdyœ wiatr podwiewa³ dêbowe liœcie.
Heinrich Strittmatter przejecha³ p³ask¹
d³oni¹ po sklepowej ladzie, jakby zmiata³
ostatni okruch. Potem strzeli³ szelkami
i wyszed³ z nowego Starego Sklepu. I nagle
tak jak Bossdom rozwia³ siê wraz z wiatrem.
T³umaczenie Grzegorz Gorzechowski

Lothar Holler:
Es sind ja nicht die tollen Bilder. Die
täglichen Sachen sind’s die Streichholzschachteln, die Milchflaschen, die Netze, die
Brotnetze, das macht das Leben ja eigentlich
aus. Die Kerzen, wie sahen die aus, diese
Dinge, Nicht een tolles Bild. Aber so
Alltäglichkeiten hat keiner gesammelt, die
wurden verbraucht.
Wie was funktioniert hat, das muß man
wissen.
Das eine ist, den historische Stoff
Strittmatter, authentisch zu machen, aber es
reizt einen mehr die Hintergründe zu inszenieren, mehr die politischen und philosophischen Zusammenhänge.
O-Ton Erwin Strittmatter liest aus dem
„Laden”:
Ich gehe auch nachts ein wenig umher,
sehe mir den blühenden Himmel an. Stern
steht bei Stern, als Stünden sie nebeneinander,
obwohl einer fünf und ein anderer zehn
Lichtjahre von mir entfernt ist. Ich, der hinkende Alte, werde also für einen Beobachter im
Kosmos nach fünf oder nach zehn Jahren
Gegenwart sein.
Erzähler:
Zeitchen vergeht. Der letzte Nebel im
Film ist längst verflogen, wie der Wind von
„die Eechen“, der sich im Möbelwagen in die
große weite Welt verflüchtigte.
Ich stehe wieder mit Heinrich Strittmatter
im Laden. Alles ist wie bei der Dekoration auf
der Theaterbühne. Mit fällt die Vorstellung
schwer, daß sich hier einmal richtiges Leben
abgespielt hat. In dem Konsumgebäude nebenan ist inzwischen eine Begegnungsstätte des
Erwin-Strittmatter-Vereins. An jener Stelle
also, wo einst der Wind in die „Eechen“ fuhr.
Heinrich Strittmatter fährt mit der flachen
Hand über die Ladentheke, als gelte es, letzte
Krümel wegzuwischen. Dann schneppert er
mit seinen Hosenträgern und geht aus dem
neuen Alten Laden. Und plötzlich ist mir, als
sei auch Bossdom verweht.
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Grzegorz ¯egleñ

Nawiedzony
pojawi³a siê
otworzy³a skrzyd³a
drzwi
b³yskawic¹ oczu
unios³a skrawek
b³êkitu
który to ju¿ raz
nawiedzi³ mnie anio³
w uœcisku bram

Poca³unek
zamilkliœmy
w kroplach spojrzeñ
nurkowaliœmy
jakbyœmy mieli wypowiedzieæ
zaklêcie
tyle s³ów w milczeniu
zasialiœmy
o zachodzie rumieñców
zerwan¹
poziomk¹ ust
przemówiliœmy
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Grzegorz ¯egleñ

***
pamiêtasz
tamtej nocy
tak blisko
na jeden oddech
ujrzeliœmy
przeœwituj¹ce niebo
w sieci gwiazd
wy³owi³em blask
a ty wskaza³aœ
mleczn¹ drogê
na tarczy nieba
jednym ruchem warg
odczytaliœmy przysz³oœæ
pamiêtasz

39

Wtedy i teraz
Andrzej K. Waœkiewicz

Niesforny kosmyk
Widzia³em, wiêc literackie obrazy mam za prawdziwe. Pod koniec siódmej klasy, chyba na
godzinie wychowawczej, ale nie rêczê, przyszed³ do nas kolega z ZMP. Jakoœ nie potrafiê sobie
przypomnieæ czy w klasie by³a katedra czy tylko stó³. Pamiêtam tylko, ¿e na pewno sta³, nie
siedzia³. Pewnie, bo i tego nie pamiêtam, opowiada³ nam, ¿e gdy ju¿ skoñczymy szko³ê
bêdziemy mogli wst¹piæ do Organizacji. I pewnie o tej Organizacji, jej roli i o tym, jakim to
zaszczytem, ale i trudnym obowi¹zkiem, jest nale¿enie do niej nam mówi³. Nie pamiêtam,
a nie chcê o tym, co s³ysza³em opowiadaæ wedle utrwalonych w pamiêci powieœciowych wersji.
By³ wysoki, szczup³y; blondyn w zielonej koszuli z czerwonym krawatem. Mówi³,
i w pewnym momencie sta³o siê to, co utrwalili pisarze: gwa³townym, a mo¿e tylko – niecierpliwym ruchem g³owy odrzuci³ opadaj¹cy na czo³o niesforny kosmyk. Bo uczesany by³, myœlê,
wedle normy: do góry. A wtedy, by ów niesforny kosmyk odrzuciæ, trzeba g³owê wpierw
pochyliæ, a potem gwa³townie podrzuciæ do góry. Chyba nie czesa³ siê na bok, bo wówczas ruch
jest inny – do do³u z lewa a potem do góry na prawo. Muszê sprawdziæ jak to wygl¹da³o w filmach z epoki. Pewnie te¿ zosta³o utrwalone. Na niemieckich filmach o kilkanaœcie lat
wczeœniejszych jest; ale wtedy m³odzieñcy czesali siê na bok.
24 VI 2004

Droga
Chodzi³em t¹ drog¹ codziennie – do szko³y i ze szko³y. U jej koñca by³ most, drewniany,
z dziur¹ w œrodku. Musia³a w ten most waln¹æ bomba, albo mo¿e ktoœ rzuci³ granat, a potem
przez tê dziurê przerzucono k³adkê wisz¹c¹ na linach, w¹sk¹ i chybotliw¹, ale z porêczami.
Mówiliœmy na ni¹: ponton. A potem z mostu wchodzi³o siê pod górê. Z prawej strony by³ sklep,
z lewej, nieco dalej szko³a. Ale teraz nie o niej, lecz o drodze. A raczej o kamieniach, które
wzd³u¿ niej (z lewej strony gdy szed³em do szko³y, a z prawej gdy z niej wraca³em) le¿a³y
w starannie u³o¿onych pryzmach. Granitowa kostka. Droga by³a zwyk³a, gruntowa. Gdy pada³o,
rozmiêka³a. Wiêc pewnie mia³a byæ wybrukowana, albo mo¿e nawet wyasfaltowana i ta kostka
mia³a byæ podk³adem. Nie zd¹¿ono. Kamienie zosta³y, wspina³y siê na nie pêdy je¿yn, gdzieniegdzie porasta³y traw¹. Z takich kamieni niewiele da siê zrobiæ, mog³yby ostatecznie byæ u¿yte
na podmurówki, ale – póki co – domy i obejœcia by³y ca³e, wiêc le¿a³y spokojnie. Czasem,
wracaj¹c ze szko³y, ktoœ je przewróci³, albo osunê³y siê, gdy wbiegaliœmy na pryzmê. Le¿a³y
i czeka³y. Potem ju¿ tam nie bywa³em, wiêc nie wiem co siê z nimi sta³o.
10 V 2005
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Èapek
Mia³em wybór – albo ta ksi¹¿ka albo samolocik na drucie. To by³o nawet interesuj¹ce
urz¹dzenie. Dwa elementy: wygiêty druciany prêt – z jednej strony r¹czka, z drugiej stoj¹cy do
góry szpikulec, i drugi prêt – z jednej strony skrêcona tulejka z drutu, z drugiej drewniany
samolocik ze œmig³em. Gdy siê je z³¹czy³o i obraca³o kolistym ruchem – samolocik lata³. Œmig³o
wtedy, myœlê, wirowa³o, ale g³owy za to nie dam. Chcia³em mieæ ten samolocik, ale – gdy j¹
obejrza³em – bardziej ksi¹¿kê. By³a du¿a, w sztywnej oprawie, i mia³a wiele obrazków. By³a
o psie, który nazywa³ siê Lejek. Zapamiêta³em te¿ nazwisko autora, bo nie doœæ, ¿e by³o
œmieszne, to jeszcze nad pierwsz¹ liter¹ by³ taki zabawny odwrócony daszek. Wiêc wybra³em
ksi¹¿kê. Czy coœ jeszcze prócz tej ksi¹¿ki i samolocika mog³em wybraæ – nie pamiêtam. Ale
musia³em dokonaæ wyboru, bo mama kaza³a, gdy bêdê wraca³ ze szko³y kupiæ cukier. A nie
mog³em go tak po prostu kupiæ, musia³em coœ jeszcze. Z produktów, tak nazwijmy – nie pierwszej potrzeby. Potem dowiedzia³em siê, ¿e to, czego dokona³em, nazywa³o siê sprzeda¿¹
wi¹zan¹. A jeszcze póŸniej, ¿e to by³ element wielkiego projektu spo³ecznego. W jego realizacji, ca³kiem nieœwiadomie, uczestniczy³em. PóŸniej, gdy o tym myœla³em, uœwiadomi³em sobie,
¿e wybieraj¹c spoœród wartoœci ucieleœnionych w rzeczach, wybra³em te najwy¿sze. Te, którym
to wszystko mia³o s³u¿yæ, i w czym kry³o siê ostateczne spe³nienie nowego cz³owieka. Gdyby
mi siê teraz chcia³o bawiæ – móg³bym czyn, którego dokona³em, wybór, który by³ przecie¿ swobodny, choæ dokonywa³ siê w nie przeze mnie ustalonych ramach, interpretowaæ wedle tamtej
i dzisiejszej optyki. Ba, wpisywaæ w opcje przeró¿ne, aksjologie rozliczne. Nie chce mi siê, mam
i teraz wybór. I te¿, chc¹c nie chc¹c, zap³acê zañ.
Zabawne – znów, jak wtedy, stajê przed podobn¹ koniecznoœci¹. Chc¹c kupiæ w kiosku
ksi¹¿kê z gazetowej kolekcji, powinieniem kupiæ tak¿e gazetê. Mam j¹ sk¹din¹d, wiêc pani
z kiosku sprzedaje mi sam¹ ksi¹¿kê. Wiêcej ludzi kupuje gazety ni¿ ksi¹¿ki, rachunek siê zgodzi.
Czy wtedy te¿ tak bywa³o, nie rêczê, choæ pewnie nakazy dawa³y siê obejœæ.
I to mo¿na wpisaæ w du¿¹ spo³eczn¹ strukturê. Ustaliæ regu³y, motywy, ods³oniæ to, co skrywaj¹ oficjalne deklaracje. W ma³ej cz¹stce odkryæ czêœæ wiêkszej ca³oœci. A tak¿e sieæ wzajemnych powi¹zañ elementów niekoniecznie widocznych na pierwszy rzut oka. I wszystko razem
poddaæ ideologicznej interpretacji.
Nie chce mi siê. Wolê widzieæ siebie – ch³opca, i siebie – daleko bardziej dojrza³ego
– kupuj¹cego produkt, który jest czymœ wiêcej ni¿ zwyk³ym przedmiotem konsumpcji,
przygl¹daj¹cego siê tej czynnoœci i widz¹cego w niej siebie, i to, co siê w owej czynnoœci po
równi skrywa i ods³ania.
Mia³em i mam wybór. W nie przeze mnie ustalonych ramach.
Mogê je wszelako rozpoznaæ. I siebie w nich.
10 V 2005

ZMP – trzy epizody
Zwyciêstwo kolektywu
To pewnie by³a studniówka, nie zwyk³e sobotnie tañce. Ju¿ chyba po tym jak na œcianach
artysta wymalowa³ trzy wielkie obrazy przedstawiaj¹ce wieœ spó³dzielcz¹. Co by³o na dwu – nie
pamiêtam, wydaje mi siê, mgliœcie, ¿e na jednym z nich – orka zmechanizowana: traktory, p³ugi
wieloskibowe. Ten wszak¿e, który znajdowa³ siê na du¿ej œcianie, naprzeciw drzwi wejœciowych
zapamiêta³em. Przedstawia³ dorodne krowy pij¹ce z wielkiego betonowego poid³a. Z boku by³
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chyba kran, co dokumentowa³o, ¿e wieœ ma ju¿ bie¿¹c¹ wodê. Czy w tle wznosi³y siê s³upy
z przewodami elekrycznymi, nie pomnê, ale chyba by³y, bo to jedna z ikon okresu. Sta³em pod
tym obrazem, tañce siê jeszcze nie zaczê³y, i wtedy ktoœ ze starszych klas, pewnie przewodnicz¹cy szkolnego ZMP, triumfalnie obwieœci³, ¿e dwie kole¿anki z klasy maturalnej dojrza³y
i postanowi³y wst¹piæ do Organizacji. Dot¹d trzyma³y siê z boku, teraz s¹ z nami, w kolektywie.
Dojrzewa³y d³ugo, ale przecie¿ dojrza³y. Kolektyw zwyciê¿y³.
Zerwa³y siê oklaski, trwa³y d³ugo. Czy zaœpiewano tak¿e pieœñ organizacyjn¹, nie pomnê.
A potem kolektyw otoczy³ nowe kole¿anki, wzi¹³ je na rêce i podrzuca³ do góry. Coœ pewnie
skandowano, gratuluj¹c s³usznego wyboru.
Pe³ne zjednoczenie.
A potem by³y tañce.
Ró¿a Luksemburg i Król Maciuœ Pierwszy
By³em w Organizacji. Kiedy wst¹pi³em, nie pamiêtam. Pewnie na pocz¹tku nauki, jak tylko
robiono zapisy nowoprzyjêtych. To trwa³o zbyt krótko, bym móg³ wejœæ do aktywu. Nie jeŸdzi³em, jak starsi, na agitacje. Na razie uczestniczy³em w szkoleniach. Jedno z nich zapamiêta³em.
Kolega z klasy, Tyliszczak siê nazywa³, wyk³ada³ o b³êdach luksemburgizmu. Pewnie prócz
nas by³ ktoœ ze szkolnego aktywu i, wydaje mi siê, tak¿e któryœ z nauczycieli. S³ucha³em, ale
pod ³awk¹ mia³em roz³o¿on¹ ksi¹¿kê - Króla Maciusia I. Musia³em siê pochyliæ i w ten sposób
wyró¿niæ siê spoœród siedz¹cych. I wtedy ktoœ do mnie podszed³, nauczyciel albo funkcyjny,
i skonfiskowa³ ksi¹¿kê.
Otrzyma³em karê dyscyplinarn¹. Przez miesi¹c ze szkolnej biblioteki mog³em po¿yczaæ
tylko ksi¹¿ki zawodowe. ¯adnych innych. Czy w³aœnie wtedy przeczy³em broszury
o frapuj¹cych tytu³ach Krowa pyskiem doi i Kto jest najwiêkszym szkodnikiem buraków? Ten, kto
im liœcie obrywa! - nie pamiêtam. Wiem, ¿e je czyta³em.
W analizê b³êdów, które pope³ni³a sk¹din¹d wielka rewolucjonistka wg³êbia³em siê du¿o
póŸniej.
A z koleg¹ Tyliszczakiem nawet siê zaprzyjaŸniliœmy. Na studniówce piliœmy, raczej
w sporych iloœciach wino marki „Tur”, mnie jakoœ s³u¿y³o, jemu mniej, zrobi³a siê afera i nie
dopuszczono go do matury.
O wielu rzeczach nie wiedzia³em i nie wiem, ale to, ¿e Ró¿a Luksemburg pope³ni³a powa¿ne
b³êdy teoretyczne, i ¿e tyczy³y one przede wszystkim problemów narodowych, zapamiêta³em na
zawsze.
Mia³em podzieln¹ uwagê.
Nasza organizacja
Nie ma co kpiæ – Organizacja by³a potêg¹. Co najlepiej udowodni³a sprawa kolegi Roga,
z równoleg³ej do mojej klasy. By³o tak oto, ¿e w czasie lekcji jêzyka rosyjskiego kolega Róg
zachowywa³ siê niew³aœciwie. Mo¿e rozmawia³, mo¿e siê œmia³, doœæ ¿e nauczyciel nie wytrzyma³ i wyr¿n¹³ go w mordê. Kolega Róg postawi³ sprawê na szkolnej organizacji ZMP, ta zaœ zorganizowa³a wspólne zebranie z POP PZPR.
S¹d nad tym, który naruszy³ socjalistyczne normy moralne.
Kolega Róg zachowywa³ siê, byæ mo¿e niew³aœciwie, lecz nauczyciel obrazi³ nie tylko ucznia, ale w jego osobie tak¿e Organizacjê, której kolega Róg jest cz³onkiem, nie mo¿e wiêc pe³niæ
zaszczytnej funkcji wychowawcy m³odego pokolenia. Nie ma innej mo¿liwoœci – musi opuœciæ
szko³ê. Och, nauczyciel przeprosi³ i kolegê Roga, i Organizacjê, powo³a³ siê na prze¿ycia
wojenne i chyba tak¿e obozowe, jeœli nie konfabulujê, równie¿ na to, ¿e jest cz³onkiem Partii,
wiêc w ¿aden sposób nie chcia³ w osobie kolegi Roga naruszyæ honoru Organizacji. Organizacja
nie ust¹pi³a. Nauczyciel przesta³ nas nauczaæ.
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Po nim przysz³a m³oda i ³adna. Lubi³em j¹, bo nie krzycza³a i rosyjskie teksty pozwala³a
streszczaæ po polsku.
Za tym zwolnionym raczej nie przepada³em. Zreszt¹ star³em siê z nim na samym pocz¹tku.
Wezwa³ mnie do tablicy i kaza³ pisaæ: urok pierwyj, a ja s³abo pamiêta³em bukwy. Potem, gdy
ju¿ jako tako czyta³em, to z fatalnym akcentem, wiêc wrzeszcza³ na mnie: biezudarnyje o czytajetsja tak a, ty durak. Chyba obudzony ze snu potrafiê to zdanie prawid³owo wyartyku³owaæ.
Czy zwolnienie mnie obesz³o, ju¿ nie wiem. Ale pewnie czu³em siê nieŸle, silny wœród silnych.
A potem nie by³o ju¿ Organizacji. Sz³o nowe. PóŸn¹ jesieni¹ zebrano nas do kopania
buraków. Rêcznie. Jeœli siedzia³ miêkko dawa³o siê go po prostu wyrwaæ, jeœli nie – wpierw trzeba by³o podwa¿yæ wide³kami, takimi dwuzêbowymi ze specjaln¹ poprzeczk¹ do naciskania
butem. Ziemia ju¿ by³a przemarzniêta, wiêc sz³o to niesporo, rêce grabia³y. W gazetach pisali
o strajkach, my te¿ postanowiliœmy zastrajkowaæ. Systemem, jak mówiliœmy, w³oskim. To
znaczy nie opuœcimy miejsca pracy, ale i roboty nie podejmiemy, bêdziemy z tymi wide³kami
maszerowaæ gêsiego po miedzy, dok¹d prowadz¹cy zajêcia nie puœci nas do domu.
Puœci³. Ale zaraz potem zebra³a siê rada pedagogiczna, wezwano nas i kazano wskazaæ
prowodyrów. Nie wskazaliœmy, wiêc nam ich wskazano. G³ównymi byli najstarsi, kolejnymi –
podle wzrostu. Ani potwierdziliœmy, ani zaprzeczyliœmy, w ka¿dym razie nie chcieliœmy
wymieniæ ¿adnych nazwisk. W ten sposób milcz¹co uznaliœmy s³usznoœæ zarzutów. Najbardziej
winni opuœcili szko³ê, kolejnym zabrano stypendia.
Ja by³em wœród œredniaków. I pod wzglêdem wieku, i pod wzglêdem wzrostu.
Czy by³o to ju¿ wówczas, gdy dzia³a³a nowa organizacja (nie, jej z du¿ej litery pisaæ nie
mo¿na) czy mo¿e siê dopiero organizowa³a, nie wiem.
Tamtej w ka¿dym razie na pewno ju¿ nie by³o.
A kolega Róg du¿o póŸniej znalaz³ siê – wraz ze mn¹ i Filipiukiem z mojej klasy, znanym
lekkoatlet¹ – wœród tych, co rozs³awili imiê szko³y. Zdaje siê – uratowa³ ton¹cego.
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Jak nie zosta³em cz³onkiem Partii
Gdy teraz to sobie t³umaczê – nie potrafiê odpowiedzieæ inaczej jak tylko, ¿e z wygodnictwa
i oportunizmu. Choæ, zdaje siê, w pewnym momencie mówi³em, ¿e Majakowski i Broniewski
tak¿e nie byli. Namawiano mnie zreszt¹ tylko dwa razy. Najpierw w pierwszej firmie, w której
pracowa³em. Dyrektor by³, ktoœ jeszcze te¿, w sumie jednak zbyt ma³o by powo³aæ POP, dzia³a³a
tylko grupa, a firma, jakby nie by³o, szczebla wojewódzkiego. Wstyd. Wiêc dyrektor odby³ ze
mn¹ rozmowê. Odpowiedzia³em, standardowo, ¿e jeszcze nie dojrza³em, i na tym siê skoñczy³o.
On te¿ pewnie pyta³ rutynowo.
Nic mnie, tak naprawdê, nie wstrzymywa³o. Ani wzglêdy religijne, ani ideowe. By³em
w ZMP, potem w ZMW, ca³kiem wiêc logiczne gdybym by³ i w PZPR. Chêtnie zapisa³em siê na
WUML, naukê tam wspominam ca³kiem dobrze i ceniê sobie dyplom.
A potem zosta³em cz³onkiem ZSL. Nied³ugo potem zacz¹³em pracowaæ w „Gazecie
Ch³opskiej”, gdy j¹ zlikwidowano, Boles³aw Soliñski zatrudni³ mnie w „Nadodrzu”.
I wtedy, ju¿ po kilku latach pracy, odmówi³em ponownie. Z motywów równie g³upich
i wygodnickich.
By³o to tak, ¿e sekretarz redakcji i moja kierowniczka dzia³u wezwali mnie na rozmowê.
Andrzejku, mówi sekretarz (i redakcji i POP), twoje wiêzi ze wsi¹ ca³kiem siê rozluŸni³y, nie ma
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wiêc powodów abyœ by³ nadal w partii ch³opskiej, zw³aszcza, ¿e ideowo nie masz pewnie
¿adnych zastrze¿eñ i my te¿ nie mamy.
Nie, odpowiedzia³em, nie mam ¿adnych oporów, pozwólcie jednak, ¿e opowiem wam pewn¹
historyjkê.
Otó¿ mój nauczyciel mechanizacji rolnictwa z technikum, dobrze wykszta³cony fachowiec
by³ w tej samej partii co ja. Co pewien czas stawa³a sprawa powo³ania go na dyrektora, jak nie
tego to innego technikum. Taka decyzja musia³a byæ podjêta na szczeblu Komisji
Porozumiewawczej Partii i Stronnictw Politycznych. I wtedy, gdy dyskutowano kandydaturê,
ktoœ z partyjnych mówi³: dobry towarzysz, œwietny fachowiec, ale jego ¿ona nosi feretrony, a on
nijak nie potrafi wp³yn¹æ, by przesta³a manifestowaæ religianctwo. Gdy to siê powtarza³o, gdy
bezustannie ci¹gano go za ¿onê, podj¹³ jedynie s³uszn¹ decyzjê: zielon¹ legitymacjê wymieni³
na czerwon¹. ¯ona feretrony dalej nosi³a, fideistyczne sk³onnoœci manifestowa³a, przeszkody
wszak¿e przesta³y byæ przeszkodami, otrzyma³ dyrektorsk¹ nominacjê. Czy chcecie, bym
podobnie post¹pi³?
Nie, Andrzejku, powiedzia³a moja szefowa, dajmy sobie spokój.
Ale wtedy, gdyœmy rozmawiali, przemknê³o mi przez myœl, ¿e ten, kto móg³ mnie opieprzaæ
po linii s³u¿bowej, opieprza³by mnie tak¿e po linii partyjnej, zgroza.
A swoj¹ partiê, co tu du¿o mówiæ, lubi³em. Ona takimi jak ja zajmowa³a siê ma³o. Te sfery,
w których dzia³a³em, nie by³y jej g³ównymi obszarami dzia³ania, choæ jakoœ tam siê nimi zajmowa³a. Mia³em luz i swobodê. I nawet, ale ju¿ póŸniej, by³em aktywny.
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Stan wojenny
Mniej wiêcej wiem jak by³o. Po³o¿y³em siê spaæ doœæ póŸno, spa³em wiêc, dok¹d rano nie
obudzi³ mnie pisarz S. Ch. informuj¹c, ¿e w³aœnie mamy wojnê, czyli stan wojenny. Nie pamiêtam, by mnie to szczególnie obesz³o. Raczej, jak potem pisa³em, poczu³em siê wyzwolony.
Coœ siê zdecydowa³o. Nie wiem czy formu³a, w któr¹ usi³owa³em uj¹æ to, co wtedy czu³em jest
trafna:
poczu³eœ siê wyzwolony nic
nie musia³eœ robiæ twoje cia³o
pracowa³o za ciebie pewne
¿e jest
jak pañstwo
które
podjê³o za ciebie decyzjê
Tak mi siê zdawa³o.
Ale potem dowiedzia³em siê, ¿e by³o to dla mnie „traumatyczne prze¿ycie”. Tak napisa³
m³ody (domyœlam siê) krytyk Maciej Wróblewski („Przegl¹d Literacko-Artystyczny” 2002, nr 7-8).
Ma dowód: wiersz, który napisa³em 18 XII 1981:
nic, nic. zegar odmierza czas. powietrze wype³nia p³uca.
oddech jest równy. pióro przesuwa siê po papierze.
sp³ywa atrament. czerni bia³¹ kartkê.
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ciemnoœæ za oknem jest cicha. nie ma gwiazd na niebie.
(radio ju¿ wczoraj donios³o ¿e bêd¹ zamglenia
¿e trzeba zachowaæ ostro¿noœæ spokój i rozwagê)
karta jest bia³a. atrament ciemnoniebieski.
w pokoju jest cicho. za oknem spokojnie.
oddech jest równy. nic nie zak³óca spokoju.
nic. nic.
To, powiada krytyk, „jeden z najlepszych utworów Waœkiewicza w tym tomiku [Widmowe
œwiat³o wspólnoty, 2001]. Nastêpuj¹ce po sobie metafory ³¹cz¹ siê w nim niespiesznie,
doskonale oddaj¹c stan odrêtwienia, spowodowanego traumatycznym prze¿yciem, jakim by³
stan wojenny. Jednoczeœnie notatka (I) jest wierszem na wskroœ osobistym, poetyckim zapisem
o charakterze biograficznym”.
Ten wiersz, napisany od jednego rzutu, niemal bez poprawek, napisa³ mi siê po tym, który
w zbiorze nosi tytu³ fragment (II). Czo³gi, o których w nim mowa, i mnie siê œni³y, ale – gdybym
mia³ znaleŸæ fragment, który oddaje moje ówczesne lêki i obawy by³yby to te cztery linijki:
œwiat – nie istnieje jest jakby na kredyt
nieustanne zdziwienie – jeszcze nikt nie zgin¹³
kwiat krwi zakwita w snach to sen jest realny
jawa nierzeczywista
I jeszcze te dwie:
przedmioty w niejasnych konstelacjach spieszny tupot idei
grom którego turkot przetacza siê we œnie
Trauma czy spokój? Pewnie i jedno i drugie. A potem raczej poczucie groteski.
Tylko groteski?
7 VIII 2005

Latem tego roku
Czes³aw Sobkowiak

Zapisek
Latem tego roku wiele razy da³o siê
s³yszeæ o œmierci. Kazik zaœ napisa³, ¿e k¹pie
siê w s³onecznym Atlantyku. „Bretania jest
cudowna, b³êkitna”. Teraz nadci¹ga ciemna,
burzowa chmura i jakiœ gospodarz próbuje
przed ulew¹ zd¹¿yæ ze stert¹ suchego siana.
Konia pogania batem, wóz na gumowych
ko³ach mknie prawie bezszelestnie. Dobrze, ¿e
jeszcze istnieje zwyczajny œwiat, zwyczajne,
codzienne sprawy, np. padaj¹cy deszcz.

Odejœcie Poety
W Chicago, 29 czerwca tego roku zmar³
jeden z najwiêkszych poetów polskich – Tymoteusz Karpowicz. Studiuj¹c we Wroc³awiu,
na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych, pewnego
dnia wspi¹³em siê po stromych schodach na
wysokie piêtro do redakcji „Odry”, by daæ
kilka swoich wierszy do oceny b¹dŸ, gdyby
wypad³a korzystnie, do publikacji. Po jakimœ
czasie zjawi³em siê ponownie u autora
„Odwróconego œwiat³a”. Poeta siedzia³ za
biurkiem w swoim ciasnym pokoiku. Patrzy³
na mnie uwa¿nie, spokojnie, niewiele mówi¹c.
Zapewne zapyta³ o coœ. W rezultacie delikatnie, miêkko zasugerowa³ bym za jakiœ czas
znowu przyniós³ swoje nowe poetyckie
rzeczy. Tak pozna³em Mistrza Mowy Polskiej
– jak go nazwa³ w³aœnie przez Karpowicza
wypromowany Rafa³ Wojaczek. Z Polski
wyjecha³ w 1973 roku. A póŸniej przez lata
Marianna Bocian w swoich listach lub rozmowie stara³a siê przypominaæ i uzmys³awiaæ
mi jego wielkoœæ. W koñcu nale¿a³a do grupy
poetów uznaj¹cych Tymoteusza Karpowicza
za swojego ojca duchowego. W kolejnych latach najwiêcej bie¿¹cych wiadomoœci o nim
dochodzi³o do mnie od Janka Stolarczyka

46

(który opiekowa³ siê i nadal opiekuje jego
domem we Wroc³awiu), zw³aszcza o k³opotach ¿yciowych, tam w USA, stanie zdrowia –
jego i ¿ony Marii i bardzo d³ugo trwaj¹cym
przygotowywaniu dla Wydawnictwa Dolnoœl¹skiego dzie³a „S³oje zadrzewne”. Kiedy ju¿
siê ukaza³o zadziwi³a mnie finezja s³owa
i myœli i jednak pewna rezygnacja z radykalnej
innowacyjnoœci, co w moim odczuciu wyposa¿y³o tê poezjê w wiêksz¹ jeszcze moc. Da³em
temu wyraz w „Autografie”. Spodziewa³em
siê nawet, ¿e ta ksi¹¿ka wywo³a w Polsce jakiœ
ferment dyskusji, ale tak siê nie sta³o. Ma
chyba racjê Krystyna Mi³obêdzka, i¿ przed t¹
poezj¹ „Wa¿na jest przysz³oœæ”. Nie dosyæ
tego – Nagrodê Nike otrzyma³ inny wroc³awski poeta - Tadeusz Ró¿ewicz, za sentymentalno-wspomnieniow¹ pozycjê „Matka
odchodzi”. Pisze Czes³aw Karkowski w „Rzeczpospolitej”, ¿e te fakty, jak i wczeœniejsze
w poczuciu Karpowicza „wygnanie” go z Polski
przyczyni³o siê do wielkiego rozgoryczenia
i obsesji samotnoœci, co sprawi³o, ¿e tylko raz
z okazji 1000-lecia Miasta Wroc³awia, przyby³
na kilka dni do Polski. A teraz w œrodku lata
wiadomoœæ o œmierci Poety. Dotkniêcie ostatecznoœci. Pojawi³y siê artyku³y w pismach
i jeszcze siê zapewne pojawi¹. Jedno jest
pewne i konieczne – ta poezja bardziej ni¿
jakakolwiek inna (np. Zbigniewa Herberta ju¿
znacz¹co opisana) zas³uguje na intelektualne
rozpoznanie. A wiele epizodów samej biografii, która nie bez udzia³u autora obros³a ju¿
mitami, wymaga obiektywnego opisania.

Szkó³ki literackie
Zjawiskiem, które ma miejsce, przypuszczam nie tylko w ¿yciu literackim Ziemi
Lubuskiej, jest pojawienie siê i trwaj¹ca sporo
ju¿ lat dzia³alnoœæ swoistych szkó³ek pisania

literatury. Sta³y siê one ostatnio doœæ modne
w ró¿nych œrodowiskach. Kiedyœ pocz¹tkuj¹cy poeci, wywodz¹cy siê najczêœciej ze
starszych klas licealnych zak³adali i og³aszali
swoje pierwsze utwory na ³amach szkolnych
gazetek, którymi kierowa³y zespo³y redaguj¹cych rówieœników. Albo trafiali do swego
mistrza. Tu najczêœciej mia³ miejsce pierwszy
sprawdzian umiejêtnoœci. Nikt nikogo zbytnio
nie naucza³. Wychodzi³o komuœ pisanie lub
nie wychodzi³o. Niekiedy grono m³odych
odwiedza³ dojrza³y literat i coœ próbowa³
o zagadnieniach twórczoœci opowiadaæ. Wyzwala³ ambicje i wywiera³ okreœlone wra¿enie.
Gdy póŸniej udawa³o siê komuœ przebiæ ze
swym s³owem do pisma literackiego uznawane to by³o za sukces. Mia³ wtedy ju¿ pewn¹
szansê taki m³ody autor znaleŸæ siê w kole
m³odych pisarzy lub zapisaæ do korespondencyjnego klubu. W ten sposób uzyskiwa³ status
m³odego literata. Uczestniczy³ w spotkaniach,
seminariach, dyskutowa³ o czyichœ wierszach,
opowiadaniach i poddawa³ ocenie w³asne. T¹
drog¹ uzyskiwa³ mo¿liwoœæ kolejnych publikacji w pismach literackich i ró¿nego typu
antologiach. Ale wszystko inne musia³ ów
m³ody pisarz wykonaæ sam w zaciszu swojego
miejskiego lub wiejskiego domu, w Laskach
Odrzañskich lub Zawadzie. Niekiedy przy
œwietle naftowej lampy. Tak by³o.
To, co obserwujê obecnie w niczym nie
przypomina tamtejszego czasu. Mo¿na rzec,
¿e mamy do czynienia z zorganizowanym
u³atwianiem uprawiania twórczoœci literackiej
oraz jej publikowania. Na konkursy literackie
przysy³ane s¹ utwory nie tylko wiekowo bardzo m³odych osób, z wczesnych klas szko³y
podstawowej, ale okazuje siê, ¿e z danej szko³y lub jednej klasy przychodz¹ prace nawet
kilku lub kilkunastu pisz¹cych. Wystarczy im
pobie¿na znajomoœæ literackich gatunków.
Coraz wiêcej obserwowaæ da siê tej powszechnej, wyuczonej znajomoœci typowych, obowi¹zuj¹cych i w³aœnie wyuczonych, chwytów.
Powinno to cieszyæ, gdy¿ œwiadczy wspó³czeœnie o podnoszeniu siê kultury s³owa na
coraz wy¿szy poziom. Poza tym, trzeba przyznaæ, i¿ czasami w tej masie trafiaj¹ siê okruchy
wierszy, zadziwiaj¹ce piêknem i odkrywczoœ-

ci¹. Jednak niemal zawsze jest tak, ¿e za tymi
tekstami i ich autorami, a najczêœciej autorkami, stoj¹ jacyœ opiekunowie, ambitne panie
nauczycielki od jêzyka polskiego. Mo¿na siê
domyœlaæ, ¿e w wielu przypadkach równie¿
pisz¹ce coœ poetyckiego do szuflady. W takich
warunkach, w najwiêkszym skrócie, wykluwa
siê dzisiaj przysz³e pokolenie pisarzy. Czy to
jest dobrze, czy Ÿle? Nie wiem. Zobaczymy po
przysz³ych owocach. Zastanowiæ siê jednak
wypada, czy w tego rodzaju podejœciu nie
zatraca siê autentyzm niezbêdny w³aœnie
w procesie tworzenia. Rodz¹ siê te moje
w¹tpliwoœci nie bez przyczyny. Z talentem
twórczym ³¹czy siê przecie¿ samorodnoœæ,
wysi³ek, ciê¿ar doœwiadczenia, a coraz czêœciej s³yszê, ¿e tu i ówdzie dzia³aj¹ jakieœ
akademie, uniwersytety czy kluby, pragn¹ce
nauczyæ uczniów lub kogokolwiek (tak¿e
w œrednim lub podesz³ym wieku) sztuki
tworzenia literackiego. Organizowane s¹ zajêcia warsztatowe, wyk³ady, spotkania, itp.
I to wszystko w czasie zalewaj¹cej nas nadprodukcji literackiej, której towarzyszy coraz
mniejsze znaczenie w³aœnie s³owa pisanego.
I tak: w Skwierzynie od 10 lat Beata Igielska prowadzi Ma³¹ Akademiê Literatury. Jej
podopiecznymi s¹ uczniowie, którzy zdradzaj¹
zainteresowania twórcze. Oczywiœcie, ta systematyczna praca pod okiem kogoœ, kto
równie¿ uprawia twórczoœæ, przynosi efekty.
M³odzi autorzy wielokrotnie zdobywali nagrody w regionalnych i ogólnopolskich konkursach. Zapewne na siebie zwracali uwagê
œwie¿oœci¹ i wra¿liwoœci¹ w obrazowaniu
i inwencji s³ownej. Kiedyœ mia³em okazjê czytaæ zestawy ich prac konkursowych. Mog³o siê
odnieœæ wra¿enie, ¿e pisze je jedna i ta sama
osoba. Wyobra¿am sobie, ¿e przez te swoiste
kursy warsztatowe przewin¹æ siê musia³o
sporo m³odych. Czy kiedyœ siê dowiemy
o kontynuuj¹cej swoje powo³anie choæby jednej indywidualnoœci ? To by³by sukces. Nie da
siê zaprzeczyæ.
Do tej pory ukaza³y siê trzy publikacje
przedstawiaj¹ce autorów z ca³ego okresu
dzia³alnoœci owej „akademii” (W p¹ku, Na
s³owo czekam). W tym roku wydana zosta³a
„Przygoda ze s³owem”, ze wstêpem Anny
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Makowskiej-Cieleñ, która dok³adnie omawia
utwory wszystkich m³odych autorek. Wynika
st¹d prosty wniosek - pisaniem usi³uj¹ siê zajmowaæ przede wszystkim m³ode dziewczyny,
co byæ mo¿e wi¹¿e siê g³ównie z okresem
dojrzewania, swoist¹ dla tego okresu nadwra¿liwoœci¹ i egzaltacj¹, a niekoniecznie z powo³aniem twórczym. Ale najwa¿niejszym problemem jest to czy ów literacki mistrz lub opiekun m³odych pisz¹cych nie dominuje, nie
determinuje w³asnym œwiatopogl¹dem, stylem
i upodobaniami. Wiadomo bowiem, ¿e m³ode
osobowoœci nie s¹ wykrystalizowane i ³atwo
mog¹ poddawaæ siê sugestiom. A niekoniecznie ka¿da sugestia dobrze s³u¿y znalezieniu
w³asnej drogi. Sztuk¹ jest dyskretnie wesprzeæ
objawiaj¹ce siê zdolnoœci i talent, a zw³aszcza
uœwiadomiæ koniecznoœæ pracy. Nic ponadto.
Podobn¹ dzia³alnoœæ, od 1997 roku, prowadzi
w zielonogórskim Domu Harcerza, w „Klubie
Szufladera” (bêd¹cym otwart¹, luŸn¹ grup)
Ewa Andrzejewska. W zajêciach udzia³ bior¹
sukcesywnie m³ode poetki. Tu nastêpuje pierwsza obróbka literacka. Ewa Andrzejewska
pisze w jednym z zeszytów poetyckich: „wiele
z nich przesz³o rzeteln¹ kosmetykê podczas
naszych copi¹tkowych spotkañ”. Jak widaæ
mechanizm pracy jest wszêdzie podobny.
Tworzenie w jakimœ sensie ma charakter
wspólnotowy. Do tej pory ukaza³o siê 6 zeszytów poetyckich, w których owe kawa³ki wierszy zosta³y opublikowane. To dobrze, ¿e w tym
przypadku mo¿na wskazaæ na wyró¿niaj¹c¹
siê indywidualnoœæ Agnieszki Halszki. I oby
pisa³a coraz lepiej. Przeczyta³em wiele z tych
utworów i muszê przyznaæ, ¿e podoba³y mi
siê. Pojedyncze, udane, trafne zapiski.
Nie inaczej jest w Stowarzyszeniu Jeszcze
¯ywych Poetów, które ostatnio obchodzi³o
jubileusz dziesiêciolecia istnienia. Na tê okolicznoœæ opublikowana zosta³a antologia poetycka „Poddasze Poetów”. We wszystkich
opisanych instytucjach zasady funkcjonowania s¹ niemal identyczne: warsztaty literackie,
wyk³ady, publiczne czytanie wierszy, dyskutowanie i ocenianie. Nadzieja te¿ jest wspólna.
T¹ drog¹ ma udaæ siê nauczenie tworzenia,
pisania literatury. Ró¿nica w przypadku Jeszcze ¯ywych Poetów polega na tym, ¿e nie ma
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tu ograniczeñ pokoleniowych. W kszta³ceniu
siê mog¹ braæ udzia³ m³odzi, pocz¹tkuj¹cy
autorzy, jak i osoby pragn¹ce rozwijaæ swój
talent w wieku ju¿ dojrza³ym. Musz¹ jednak
p³aciæ sk³adki. Wyró¿nikiem o niebagatelnym
znaczeniu jest to, ¿e towarzysz¹ tej dzia³alnoœci dosyæ intensywne starania wydawnicze,
które odpowiadaj¹ na potrzeby znacznej czêœci zielonogórskiego œrodowiska literackiego.
Zw³aszcza w Wydawnictwie „Organon” Zygmunta Rybczyñskiego ukaza³o siê sporo
ksi¹¿ek „stowarzyszeniowych” autorów.
Oczywiœcie dziêki pozyskiwanemu finansowaniu z ró¿nych Ÿróde³.
W kontekœcie tego wszystkiego, co powy¿ej zasygnalizowa³em, mo¿na mówiæ o zjawisku w wymiarze socjologicznym, ale generalnie warto wskazywaæ tylko na owoce tych
wysi³ków, czyli na ksi¹¿ki. A te w³aœnie siê
ukazuj¹, potwierdzaj¹c, ¿e na niwie lubuskiej
literatury nie ma wiêkszego zastoju. Co prawda na dzie³a wybitne nale¿y ci¹gle cierpliwie
czekaæ, to jednak wydanie w³aœnie w ostatnim
czasie a¿ czterech pozycji, latem tego roku,
przez Organon, nawet jeœli ze wzglêdu na
szczup³oœæ œrodków s¹ to rzeczy edytorsko
ma³o efektowne, zas³uguje na docenienie. Tak
wiêc po kolei.
Oto 23 czerwca, w patio Biblioteki mia³a
miejsce promocja dwóch ksi¹¿ek: Katarzyny
Kulikowskiej „Œwiat zawieszony na drzewie”
– poezja i Katarzyny Jarosz-Rabiej „Smak
lebiody” – proza. Dla obu autorek by³ to bez
w¹tpienia dzieñ wa¿ny. Kulikowska debiutowa³a, a Jarosz-Rabiej prezentowa³a swoje
mo¿liwoœci prozatorskie, co trzeba u nas
uznaæ za cenne ze wzglêdu na deficyt w³aœnie
tego rodzaju twórczoœci.

Debiut poetki
Poetycki zbiorek „Œwiat zawieszony na
drzewie” Katarzyny Kulikowskiej jest ksi¹¿k¹
o tyle wa¿n¹, ¿e stanowi autorskie wchodzenie
w sferê literatury. Przekraczanie granic
¿yciowych doœwiadczeñ i wtajemniczenia
inicjacyjne zbiegaj¹ siê z obejmowaniem
doœwiadczeñ w sferze s³owa. Ksi¹¿ka nie jest
zbyt obszerna, ale na pewno daje obraz

osobowoœci poetki, która mocno, intensywnie,
wrêcz dramatycznie, prze¿ywa œwiat, swoje w
nim miejsce. Ma racjê Joanna Szczepaniak,
pisz¹c w pos³owiu, ¿e poetkê cechuje talent,
„niezwyk³a wra¿liwoœæ, bujna plastyczna
wyobraŸnia”. Te wiersze zbudowane s¹ z jednorodnej materii. Stanowi¹ j¹ prze¿ycia i wyobraŸnia. Podmiot tych wierszy niejako jest
pod presj¹ doœwiadczeñ, które wyrywaj¹ go z
dotychczasowego porz¹dku. Jeszcze tkwi
mocno w realiach i klimatach sielskiego
rodzinnego domu (jak w wierszu „Wigilia”),
wœród oswojonych wiejskich realiów („W
Bucha³owie”), a z drugiej, ju¿ wie, ¿e musi
sama podejmowaæ decyzje, wa¿ne dla jej podmiotowoœci. Cenne w tym momencie mo¿e
byæ to, ¿e ujmuje je przy pomocy wyrazistych
zdañ i obrazów. Wszelkie rozmiêkczaj¹ce,
mgliste, sentymentalne rozklejanie siê nie jest
w jej stylu. To stanowi niez³y zadatek na
przysz³oœæ. W tym wzglêdzie podmiotowe
prze¿ycia i pragnienia s¹ mocne, jednoznaczne, np. taki fragment: „Naznaczê ciê tatua¿em
poca³unku / Skujê kajdanami pokus / Bêdziesz
moim wiêŸniem / Zagryzê s³owa jak wargi do
krwi”. Chodzi nie tylko o wyznawanie, ale
uchwycenie raczej czegoœ wa¿nego, aby
uzyskaæ przy pomocy drugiej osoby pewnoœæ
wspólnoty, pewnoœæ odwo³ania siê do
zdobytego w ten sposób sensu. Nie przypadkiem poetka dotyka sfery erotyki. Tu szczególnie, a nie gdziekolwiek indziej, rozstrzyga
siê egzystencjalne emocjonalne bycie,
spe³nianie siê lub niespe³nianie, pragnienie by
„Pêk³a szyba lodu”. Czytam takie s³owa:
„Walczê z twoimi s³owami, ustami i d³oñmi”.
Wiersze nie s¹ rozgadane, wolne od pokusy
komplikowania obrazów. Dlatego, ¿e tak naprawdê œwiat poetycki Katarzyny Kulikowskiej
dopiero siê staje, na styku z rzeczywistoœci¹,
któr¹ nale¿y opisywaæ, ale i walczyæ o ni¹. Cen¹
mog¹ byæ pierwsze doznania samotnoœci.
I takie w³aœnie staj¹ siê jej udzia³em. Na tym
styku bêdzie siê nadal kszta³towaæ osobowoœæ
poetki z Droszkowa, jej przywi¹zanie do piêkna i baœniowoœci zaznaczy siê jeszcze w budowaniu i poznawaniu dookolnego œwiata. Tak¹
mam nadziejê. Nie ukrywam, ¿e stosujê
wobec m³odej poetki „taryfê ulgow¹”.

Proza ulicy Jeleniej
Poezja jest królow¹ literatury i sztuk wszelakich w ogóle, a proza – lokomotyw¹. Dlatego
cieszê siê, ¿e Katarzyna Jarosz-Rabiej, do tej
pory wydaj¹ca tomiki wierszy, dojrza³a do
narracji bardziej powszedniej. Jej „Smak
lebiody” sk³ada siê z jedenastu króciutkich
opowiadañ, w znacznym stopniu napisanych
z potrzeby wewnêtrznej, autobiograficznej,
jako ¿e przywo³uj¹ osobiste prze¿ycia i obrazy
z nimi siê ³¹cz¹ce. Nie wdaje siê autorka
w budowanie fikcji, bo po co. ¯ycie, takie
jakie ono jest w swojej z³o¿onoœci i zaskakuj¹cej zmiennoœci, niesie wystarczaj¹co
bogaty materia³ do przedstawienia. Wszystko
zale¿y od jego oœwietlenia, stylu i szczegó³owoœci opowiedzenia. Muszê od razu
zauwa¿yæ, ¿e autorka tê zdolnoœæ posiada.
Narracji nie usztucznia, nie profiluje na jak¹œ
mod³ê, ale mówi od siebie i tak zarazem pisze.
To, co mo¿e siê podobaæ, to to, ¿e oddaje
dynamikê swoich prze¿yæ oraz dziej¹cych siê
zdarzeñ. Przy czym snucie opowieœci traktuje
doœæ luŸno, nie zawsze chodzi jej o œcis³oœæ
nastêpstw. Przez co ma siê wra¿enie – jak
zauwa¿y³ Janusz Styczeñ – ¿e „niespodzianka
zderza siê z niespodziank¹”. Poza utworem
pierwszym, poœwiêconym legendarnemu Hilaremu Gwizdale „Barwy winnych wzgórz
z obrazów Hilarego Gwizda³y” (szkoda, ¿e nie
jest ono w treœci bogatsze i rozleglejsze, bo
zaledwie wyczerpuje jeden epizod, czyli
moment poznania Artysty) wszystkie odnosz¹
siê do codziennej materii ¿ycia i losu opisywanych, bliskich sobie, ludzi. Ka¿dy cz³owiek
tego zbioru ma jak¹œ swoj¹ wa¿n¹ historiê,
najczêœciej nostalgiczn¹ i nie pozbawion¹
smutku, trudu, zawodu, np. „Serce z piernika”
Ale i swojskiej rodzajowoœci: „Jak kot w worku”, czy naznaczone nut¹ groteski i czystego
¿artu: „Czarodziej” (nagle w wyobraŸni jawi
siê kondukt nago krocz¹cych ¿a³obników po
cmentarzu) albo „Pieskie ¿ycie” (o niedosz³ym narzeczonym, któremu w najmniej
odpowiednim momencie wypada sztuczna
szczêka) rzeczywiœcie wzbudzaj¹ce œmiech.
Nie tylko dlatego, ¿e sytuacja zosta³a przestawiona zabawnie, ale bardzo ¿ywo, obrazowo.
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Tak wiêc smutek, ¿al s¹siaduj¹ ze swoistym
komizmem egzystencji. Chyba w ten sposób
autorka dotyka tego w³aœnie, co jest sednem
¿ycia. Jej proza wyzbyta jest tezy. Wszystko tu
mo¿e siê zdarzyæ. To, co zdarza siê jednak na
pewno i stale, to œmieræ. Œmieræ pojawia siê
w ka¿dym opowiadaniu. Obserwowana jakby
w zasiêgu rêki, dotyczy najbli¿szej rodziny.
Tote¿ wiele razy nad tym siê Katarzyna Jarosz-Rabiej pochyla, szczególnie wzruszaj¹co
w opowiadaniu o ojcu „Mi³oœæ po grób”.
Natomiast utwór, w którym autorka zapewne
najpe³niej wypowiedzia³a siê i opowiedzia³a
swoj¹ ¿yciow¹ historiê, przedstawiaj¹c czas
¿ycia (dzieciñstwo) w domu rodzinnym przy
ulicy Jeleniej w Zielonej Górze, to tytu³owy
„Smak lebiody”, dedykowany Zdzis³awowi
Grudniowi. Trzeba go uwa¿nie przeczytaæ
¿eby zrozumieæ (bo jest autobiograficzny)
duchowoœæ samej autorki, ale i jej egzystencjalne Ÿród³a. To ¿ycie trudne, ciê¿kie, proste
i surowe, wycisnê³o niezatarte piêtno, a wraz
z nim utrwali³o przywi¹zanie do wartoœci
konkretnych, daj¹cych siê sprawdziæ,
daj¹cych siê odczuæ na w³asnej skórze. W tak¹
wiarê zosta³o wyposa¿one „ja” narracyjne tych
wszystkich opowiadañ. Uwra¿liwi³o na obserwowan¹ wokó³ biedê. W pamiêci zachowa³a
siê „Cha³upa pochylona do ziemi, z okiennicami w serduszka, z podwórkiem pe³nym konwalii”, „co dzieñ zupa ta sama”, „Dwa razy do
roku mas³o”, wytrwa³oœæ, wysi³ek matki by
utrzymaæ liczn¹ rodzinê, mo¿na rzec, egzystencjalny dó³, margines, tak, tyle tylko, ¿e nie
wyzbyty zasad, podstawowych wartoœci.
Autorka opowiada o tym wszystkim ¿arliwie,
z uczuciem mi³oœci i dum¹. Opowiada najczêœciej jêzykiem potocznym, nasyconym kolokwializmami. St¹d ¿ywio³ i barwnoœæ. I by³yby
te opowiadania swoistymi pere³kami narracyjnymi, gdyby nie wkradaj¹ce siê w ich tok
mankamenty warsztatowe, poœpiech, pewna
powierzchownoœæ ujêæ, nadmierna skrótowoœæ,
zbyt du¿e przeskoki pomiêdzy poszczególnymi w¹tkami. Zwartoœci formy musi siê jeszcze
Katarzyna Jarosz-Rabiej po prostu nauczyæ.
Poza tym mo¿e dra¿niæ du¿e niechlujstwo,
gdy idzie o nonszalanckie podejœcie do zasad
interpunkcji. Czy jest to a¿ tak trudne, ¿eby
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choæby na etapie korekty powprowadzaæ
dok³adnie wszystkie przecinki, myœlniki jak
nale¿y?
Jak¿e inaczej wygl¹da³aby ta proza.

„Wszyscy jesteœmy
londyñczykami”
Bomby wybuch³y w Londynie. Zabi³y
dziesi¹tki ludzi w metrze i autobusie. Nagle
ten akcent, nie pierwszy, nie tylko uzmys³awia, i¿ ¿yjemy w Europie, co prawda po upadku berliñskiego Muru i „wszyscy jesteœmy
Londyñczykami”, ale chyba du¿o g³êbszy
konflikt przenika œwiat. Wszêdzie zamachy,
wybuchy. Œmieræ. Ten wiek przyniesie nowe
rozstrzygniêcia. Jakie to banalne, oczywiste.
Tyle tylko, ¿e za ka¿dy krok postêpu i zmiany
¿yciem bêd¹ musieli zap³aciæ zwykli ludzie.
No có¿, chodzê po pokoju, patrzê na gêst¹
roœlinnoœæ, pêdy ciê¿kich jaœminów próbuj¹
wejœæ w okno. I mam nieprzyzwoite, w kontekœcie tych œmierci, problemy z notatkami do
nowego wiersza, co niemal powala na ziemiê.
S³owa s¹ bezradne. Nic z ich powodu siê nie
stanie. Potê¿ni chc¹ byæ ponad wszystko.
Gdyby tylko oni. Ka¿dy, komu siê wyda, ¿e
ma w³adzê. Czyli prawo do pod³oœci.

Myœli w sierpniu
Póki co sierpieñ. ¯niwne, mgliste smugi
i zapachy sprawuj¹ nad moimi myœlami i odczuciami daj¹c¹ siê akceptowaæ w³adzê.
Szelest k³osa uderzaj¹cego o inny k³os kiedyœ
zapisa³ siê w mojej pamiêci. Do niego wracam. To z tego blasku i snu siê wywodzê. Teraz ju¿ w innym miejscu. A tamto miejsce
zmienione nie do poznania, nie do powtórzenia. Trochê smutne. Mit smaków, barw i dotyków, i s³ów, wygas³. Jakby wyczerpa³o siê milczenie i zapatrzenie, a zosta³y trudne, chropowate dni. Do modlitwy tu dalej, do patrzenia sobie w oczy dalej. KuŸnia pusta, dŸwiêk
ciê¿kiego m³ota w niej nieobecny. Konie
nieobecne. Przy kapliczce wieczorem, czy
jeszcze ktoœ klêczy? Tu i ówdzie zielsko, chocia¿ tak samo gorzko pachnie, to jednak pachnie
inaczej. I pomyœleæ, ¿e plusk ryby w stawie,

wo³anie mleczarza, owocowanie morwy,
radoœæ z powodu œwiniobicia, œnieg na parapecie, kr¹¿enie much i bocianów, kobiety
wi¹¿¹ce snopki ¿yta w upale, pola pokryte
ozimin¹, kaczeñce na brzegu wiosennego strumienia, jesienne ogniska, krowy, konie, orka
w polu, ch³ód i niedostatek, odsiewa³y k³amstwo od prawdy. Ten sam sierpieñ stoi w oknie,
na drodze, na kroplach rosy, na œliwkach
i jab³kach i usi³uje mi podpowiedzieæ, wszystko
jak wtedy, co jest ci¹gle wa¿ne.

Po prostu „Odrzañskie”
Mieczys³awa Warszawskiego
Wa¿ne jak wiadomo jest to, co aktualne.
Jest tych aktualnoœci tak wiele ostatnio, ¿e a¿
ciarki chodz¹ po plecach. A to, ¿e kryzys na
linii Moskwa-Warszawa, spadaj¹ tu i ówdzie
samoloty pasa¿erskie, papie¿ Benedykt XVI
udzieli³ pierwszego wywiadu, Bush zagrozi³
Iranowi wojenk¹, gdzieœ znowu sp³onêli
ludzie. Zosta³ zamordowany brat Roger.
No¿ownicy przed niczym siê nie cofaj¹. To ju¿
normalka. By³oby chyba nienormalne, gdyby
by³o inaczej.
A jednak wy³amuje siê z tego imad³a poeta,
który publikuje nowy tomik, wbrew temu
wszystkiemu. Myœlê, i z przyjemnoœci¹ tu siê
dzielê uwagami z lektury, o ksi¹¿ce Mieczys³awa Warszawskiego „Odrzañskie”, któr¹
wyda³o Wydawnictwo „Organon”. Muszê
przyznaæ, ¿e wyda³o du¿o staranniej ni¿
poprzednie. Autor ma trochê szczêœcia. Cz³onkiem „Jeszcze ¯ywych Poetów” nie jest, a jednak Jola Pytel okaza³a mu swoj¹ ¿yczliwoœæ
w tak konkretny sposób. To cieszy. Bo warto
tego poetê wydawaæ. Czy¿ nie publikuje
równie¿ w „Twórczoœci”? Jego g³os jest rozpoznawalny. I to od d³u¿szego ju¿ czasu.
O czymkolwiek by nie traktowa³. Zawsze ta
sama precyzja i dociekliwoœæ leksykalna,
pojêciowoœæ zwyk³oœci, a tak¿e dbanie o logikê w obrêbie poetyckiego utworu. I to trzeba
doceniaæ u Warszawskiego. Ten zbiór na tle
poprzednich o tyle jest szczególny, ¿e nie zajmuje siê jego autor pierwszoplanowo swoj¹
egzystencj¹, okreœlaniem miejsca spo³ecznego
usytuowania, a raczej odzwierciedleniem

tudzie¿ poetyckim opisaniem osobiœcie przez
siebie prze¿ytego zdarzenia. Owej s³ynnej,
wyj¹tkowej w skali dziejów Polski, powodzi
z roku 1997, która wielu nadodrzañskim
miejscowoœciom katastrofalnie zagrozi³a.
W tym bezpoœrednio Laskom Odrzañskim. To
zdarzenie wycisnê³o na poecie jakieœ piêtno.
Byæ mo¿e na tyle uzmys³owi³ sobie jego
biograficzn¹ wagê, ¿e zaj¹³ siê jego opisaniem.
PowódŸ w koñcu dotyczy³a jego gniazda
rodzinnego, domu, ca³ej wreszcie wioski.
Tote¿ ¿ywio³em wody Warszawski nasyci³
ca³y tomik. Woda jest tu doœæ szerok¹
metafor¹ – rzeczywistoœci ca³ej jak i w³asnego
¿ycia. Tak. Mo¿na wodê, rzekê Odrê, traktowaæ dos³ownie jak i pretekstowo do snucia
uogólnieñ: „Sprzed progu / Wszystko p³ynie /
A¿ po horyzont”. Woda-Odra wykona³a
„spektakularny” wyczyn, zreszt¹ ci¹gle
corocznie daje znaæ o sobie, bo „podtapia”.
Ona ma naturê p³ynn¹, zmienn¹, nieustabilizowan¹, ró¿nie wiedzie swój ¿ywot, ale i podmiot mówi o sobie: „jestem nie- / sta³ym”.
St¹d potrafi wykrzesaæ z siebie szczególny
sentyment. W pewnym momencie wiedzie z
ni¹ dialog: „Nie by³bym sob¹, / gdybyœ nie ty”.
Dzieje siê z jej powodu nie ma³o. Poeta obserwuje pilnie. Przede wszystkim uderza go ruchliwoœæ przyrody, p³ynnoœæ sytuacji. „Nag³e
sp³oszenie wód / Pod ³opotem skrzyde³ /
Wzlatuj¹cych kaczek”. W g³êbi ¿ywio³u zaœ
„Promieniuj¹ce wodorosty”. Ciekawe w tym
wszystkim jest to, ¿e Warszawskiemu nie
wyczerpuje siê inwencja. Zdaje siê nieustannie
zg³êbiaæ wszystkie aspekty ¿ywio³u, który
bynajmniej nie ma cech abstrakcyjnych.
Buduje obraz za obrazem. Dotycz¹ jego gniazda, jego wsi. Tu stara siê wprowadzaæ jej
realia. Demonstruje przy tym swoj¹ dumê,
albowiem „jakaœ wieœ” „Czy nie przeze mnie /
Jeszcze bardziej / Zg³êbiona” ? – pyta. Myœlê,
¿e poeta umia³ skorzystaæ z okazji zaznaczenia
w³asnego miejsca. Upora³ siê poetycko z ca³¹
gwa³townoœci¹ zdarzenia, które wstrz¹snê³o
wszystkim, ale te¿ przyzna³ siê, ¿e on jest st¹d,
z wnêtrza tego dramatu: „jakieœ ¿ywe i martwe
inwentarze p³yn¹”. Tak to by³o. To by³ swego
rodzaju naprawdê apokaliptyczny potop.
Utrwali³ siê w œwiadomoœci w takiej kategorii.
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Nie omieszka³ tedy M. Warszawski odwo³aæ
siê do zabiegu stylizacyjnego, czyli archaizuj¹cej tonacji biblijnej („Wed³ug poczytania”, „Zapis ewakuacyjny”). Jest Bóg, który
„skin¹³ palcem / A wody wezbra³y”. Jest
go³êbica „któr¹ pos³a³em”. Mo¿e to swoiste
wyznanie wiary? Tylko ponton nie mo¿e byæ
na serio uznany za aluzjê do arki, co najwy¿ej
jest bowiem „desk¹ ratunku”. Zaœ ten, który
siê w nim porusza mówi o sobie z przymru¿eniem oka: „Niejaki zaœ pseudo- / Noe”. Tak
czy inaczej jakaœ nadrzêdnoœæ „woli niebios”
ma tu miejsce. W tym sensie ta ksi¹¿ka ró¿ni
siê od poprzednich. Jej cykl „Wszystko p³ynie” uzna³bym za wiod¹cy. To znaczy: dwa
pozosta³e – „Sprzed progu” i „A¿ po horyzont” maj¹ swoje nieco odrêbne zadania. Dwa
zasadnicze. Daj¹ obraz problematyki podmiotowej, relacji z najbli¿szymi. A tak¿e doœæ
mocno zaznaczaj¹ t³o, w którym podmiot rozpatruje swój „czasowy lub sta³y pobyt”. Opisuje wiêc to sta³e miejsce „³êgów piasków”
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„lasków Odrzañskich”, gdzie wiedzie „Rozsiad³y ¿ywot”. I cieszê siê z tego rysu w tym
zbiorku. Warto go braæ o tyle pod uwagê, ¿e
mimo wszystko mówi o najbli¿szej tzw.
„ma³ej ojczyŸnie”, swoistym jej Genius Loci.
Tego ducha miejsca stanowi¹ wed³ug poety
„wzgórza”, „bezdro¿a wykroty i od³ogi” dobrze mu znane. To prawda, mo¿e i nie umie
i nie do koñca chce siê w tym wszystkim zadomowiæ. Ale i nie oderwaæ, có¿, ono „jest jak
jest”. Znaczenie ma jednak owa „krowianka”
czy „Orzech laskowy”. To s¹ znaki rozpoznawalne, utrwalone doœwiadczeniem i realnie
istniej¹ce. Du¿o w tym wszystkim autoironii i
przekory wzmaganej wielokrotnie stosowan¹
przerzutni¹. Mieczys³aw Warszawski potwierdza swoj¹ klasê.
Post scriptum
¯niwa minê³y, lato odesz³o. Trochê ju¿
szaro. Trochê smutno.

Twierdza absolutnie bezpieczna
Stanis³aw Turowski

Po dwudziestu latach mieszkania w ma³ym bloku spó³dzielczym zapragn¹³em resztê ¿ycia
spêdziæ wygodniej, na innym poziomie. Rodzina, ze skrywanym zadowoleniem, raczej nie
studzi³a moich planów. Trochê niedowierzali, trochê siê naœmiewali, ale przeszkód nie stawiali.
Tym bardziej, ¿e – o tym wszyscy byliœmy przekonani – nale¿a³y nam siê ju¿ lepsze warunki
egzystowania.
W bloku, jego pobli¿u odczuwaliœmy coraz wyraŸniej pewn¹ ciasnotê. Mebli lepszych kupiæ
nie da rady, bo w tych dwóch pokojach z kuchni¹ co pomieœciæ? Z psem swobodnie wyjœæ –
trudno. A wiod³o nam siê z ka¿dym rokiem lepiej. I sklep, i hurtownia dobrze na nas pracowa³y.
To i po dwóch latach wprowadziliœmy siê do w³asnego okaza³ego domu, wybudowanego od
podstaw, wed³ug wszelkich naszych oczekiwañ. Z kominkiem i takimi tam bajerami... Podwójny
gara¿. Na zewn¹trz – obszerne podwórko, ogród, oczko wodne, skalniak, basenik. Do pielêgnowania kwiatów, krzewów co parê dni przychodzi³ specjalista ogrodnik. Koszt niewielki,
a otoczenie wygl¹da³o zawsze bajecznie.
W stronê naszego „gospodarstwa” z przyjemnoœci¹ zerkali przechodnie. Kontrast czternastorodzinnej starej kamienicy i dwóch skromnych domków zatrzymywa³ ich uwagê. Z czasem
ta „popularnoœæ” zaczê³a nas denerwowaæ.
Standardowy p³ot z drucianej siatki nie dawa³ nam dostatecznego poczucia prywatnoœci.
Baba, ¿aba mog³a nas ogl¹daæ. Najgorzej z dzieæmi. Nosy i palce wciœniête miêdzy druty. Ile
razy mo¿na im podawaæ kawa³ek kie³basy z grilla, czy poczêstowaæ malinami? Psy siê z³oœci³y.
Po trzech kolejnych latach ogrodzenie wymieniliœmy na dyskretniejsze. Zbudowaliœmy p³ot
z drewnianych, solidnych sztachet, prawie bez przeœwitów. Poczuliœmy siê ca³kiem inaczej.
Wreszcie zadowoleni. Nie raziliœmy tak bardzo w oczy.
Rych³o jednak ta nowa inwestycja ogrodzeniowa przesta³a nas bawiæ. Oto spostrzegliœmy, i¿
p³ot od zewn¹trz jest rysowany gwoŸdziami czy szk³em. Po zamalowaniu – nastêpny raz
i nastêpny... „Klêska” nie do opanowania. Psami poszczuæ... – niedorzecznoœæ. Krzyczeæ – wariactwo. Jeszcze gorzej. Zabroniæ ludziom têdy przechodziæ – nie ma takiego prawa.
W interesach bywa³o ró¿nie, nie wszyscy s¹ handlowymi anio³kami, a w ogóle – uczciwie
ca³kiem, od „a” do „z”, dorobiæ siê prawie nie idzie. Zaczêliœmy sobie wyobra¿aæ, ¿e którejœ
nocy to ogrodzenie siê spopieli.
Kolejna decyzja inwestycyjna zapad³a doœæ jednomyœlnie. W parênaœcie dni drewniane
elementy ogrodzenia zlikwidowaliœmy, s¹siedzi b³yskawicznie „zu¿yty” materia³ od nas wziêli,
na opa³ lub do majsterkowania. I jeszcze ³adnie po sobie pozamiatali. Niemal równoczeœnie
zosta³y zamontowane betonowe p³yty, do wysokoœci ponad dwa metry. Teraz poczuliœmy siê
w pe³ni swobodnie i bezpiecznie. Nikt z zewn¹trz nie móg³ nas obserwowaæ, podgl¹daæ.
Byliœmy niekwestionowanymi panami naszego ma³ego œwiata. Do kompletu – zainstalowaliœmy urz¹dzenia alarmowe. Zrobiliœmy wszystko, ¿eby uchroniæ siê od niebezpieczeñstwa,
k³opotów. W koñcu na to zas³u¿yliœmy swoj¹ solidn¹ prac¹. Nieraz te¿ p³aciliœmy strachem, nerwami.
Teraz w firmie mniej myœla³em – co w domu... Noce przesypia³em spokojniej. Nie ¿a³owaliœmy wydanych pieniêdzy. Zreszt¹ – po to siê zarabia, ¿eby godziwie ¿yæ.
Ale – pewnego póŸnego wieczora – sta³a siê rzecz nies³ychana. W chwilê po wyjechaniu ze
stacji benzynowej musia³em siê zatrzymaæ w nietypowych okolicznoœciach.
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Przede mn¹, na drodze, nieoœwietlony, ustawiony prawie w poprzek samochód osobowy.
Kobieta i mê¿czyzna rozpaczliwie wymachiwali rêkami jakby wzywaj¹c pomocy. Nie mia³em
ani czasu myœleæ „analitycznie”, ani warunków, ¿eby „na si³ê” przejechaæ obok.
Tu¿ przed wcisn¹³em hamulec. Faceci, z dwu stron, z broni¹ wycelowan¹ we mnie. Nie
zd¹¿y³em wyj¹æ pistoletu. Cztery kule – jak siê póŸniej dowiedzia³em – ubezw³asnowolni³y
mnie. W szpitalu ze œmierci¹ walczy³em przez tydzieñ. Trafi³em do œwietnej kliniki. Niewiele
pamiêtam. ¯ona chcia³a sprzedaæ wszystko, ¿eby mnie lekarze ocalili. Wszelki ratunek – na nic.
Musia³em odejœæ.
W zasadzie tylko dlatego, ¿e owego feralnego dnia w drogê nie zabra³em ze sob¹ swoich
„obronnych” groŸnych psów, nie zabra³em betonowego p³otu. Umiera³em, w istocie, prawie jak
kloszard.
Interesy teraz prowadzi ¿ona z synem i ziêciem. Firma ju¿ nie jest rozwojowa. Warown¹ posesjê, z której by³em tak dumny, musieli sprzedaæ. ¯ona z synem, synow¹ i wnuczkiem mieszka
w skromnym domku na przedmieœciu. Posesja ogrodzona „kratowanym” drewnem, jak u
s¹siadów.
Ja z góry patrzê, jak sobie moi radz¹. Pomagaæ nam sugesti¹ – tym na dole – nie wolno.
Paczek wysy³aæ, listów, te¿ nie. Tylko czekam na nich.
U nas, w górze, wszyscy ¿yjemy, mieszkamy w takich samych warunkach, na równych
prawach. Przy wejœciu do naszego wiecznego kraju wszelkie ziemskie przywileje i bogactwa
trzeba zostawiæ. Lecz – niczego nam nie brakuje. Jesteœmy szczêœliwi.

