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Czytanie Ÿróde³.
Krzysztofa Fedorowicza „Imiona w³asne”
– czyli dekodowanie Trzeœniówka
Czes³aw Markiewicz

Czytam na g³os z Imion w³asnych: „W sierpniu osady po³o¿one na wschód od £agowa to
kêpy zieleni, oazy. Dachy, czerwone lub szare,
przykryte dachówk¹ lub pap¹, ³atwo pokonuje
ostre œwiat³o, zlewaj¹c budynki w prawie jednolit¹ bry³ê ze stepem, jaki rozci¹ga siê za
zabudowaniami. [...] Po lewej g³êboka dolina,
a ju¿ kilka kilometrów od drogi wysokie
wzgórza, zielono¿ó³te i bardzo jasne, srebrne,
na niebie w¹skie pasma chmur. Zieleñ gêstnieje jak ch³ód i wilgoæ. Krzyk ¿urawi, klangor ¿urawi, i ptaków ogromne sylwetki na
polach, albo nad polami, wywo³uj¹ niepokój,
przywo³uj¹ pamiêæ”.
Myœlê sobie, któ¿ tego nie widzia³, nie
s³ysza³? Ale czy zobaczy³? Z jakiej „pamiêci”
wywodzi Fedorowicz ów niepokój? I szybko
odkrywam z ³atwoœci¹, ¿e dopiero s³owa, te
s³owa z Imion w³asnych nadaj¹ wszystkiemu
sens, tak ¿ebym i ja zobaczy³, us³ysza³,
dotkn¹³, posmakowa³. Tworzy siê mit, legenda.
Natychmiast siêgam do G³owy z obsydianu
- przeczuwam, ¿e tam znajdê œlady „pamiêci”,
o któr¹ potyka siê tak¿e Fedorowicz. Czytam:
„Dlaczego Indie przywodz¹ mi na myœl piêkn¹

trêdowat¹ dziewczynê, która u stóp rybiookiej
bogini ofiarowa³a mi kwiaty, dwoje czarnych
koci¹t, które w Nepalu chcia³ mi podarowaæ
tybetañski dzieciak, miedziane gwoŸdzie
wypolerowane przez nagie stopy w pyle œwiêtych progów, przeœwituj¹ce jak lampy we
mgle?”. Czy AndrØMalraux widzia³ to w jednym miejscu, w tej samej chwili? Czy w ogóle
to widzia³? I zadajê pytanie: Czy Krzysztof
Fedorowicz ujrza³ naprawdê wy³aniaj¹c¹ siê
zza horyzontu Stronê Trzeœniówka? I co by
by³o, gdyby nie zanotowa³, jak Malraux, nie
zamieni³ w s³owa swoich przeczuæ, domys³ów
i zachwyceñ? Kto dowiedzia³by siê, ¿e te
wszystkie miejsca maj¹ dusze – z twarz¹
nietutejszej dziewczyny, g³osem ¿urawi, oczami koci¹t...
Ale najpierw zdanie z G³owy z obsydianu
wywo³uje we mnie dreszcze. Podobne pr¹dy
pojawiaj¹ siê w lêdŸwiach kiedy przewracam
kartki Imion w³asnych. Czujê smak archetypu,
dotyk toposu, zmys³owe reakcje, które mogê
nazwaæ tylko w jeden sposób: uruchamiaj¹c
wyobraŸniê, korzystaj¹c z uniwersalnych
narzêdzi literatury. Odbywam w³asn¹ podró¿.
Stojê na bastionie zamku w Siedlisku, patrzê
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na zakole Odry – to jeden z cudów mojego
œwiata, mojego Muzeum WyobraŸni – podpowiada Malraux. A Trzeœniówek tu¿, tu¿.
Schodzê w dó³, ku po³udniowi, nad fosê.
Drogê zastêpuj¹ gêste krzewy dzikiego bzu,
œciana nie do przebrniêcia. Nagle - wy³om. Nie
wiem czy w zielonych chaszczach, czy
w wyobraŸni. L¹dujê w pustej, ciemnej przestrzeni zamkniêtej od góry wygiêtymi w sklepienie ga³êziami bzu, pomieszanego z leszczyn¹. Jakbym wyszed³ z dnia, wszed³ w noc.
Z nieba do piek³a, z Dantem pod rêkê. Pod
stopami ca³e dywany pe³zaj¹cych i spadaj¹cych ze wzgórza œlimaków. St¹pam ostro¿nie,
jakbym chcia³ zas³u¿yæ na rozgrzeszenie.
Odwracam g³owê: £¹kie. Rzêdy drzew z oplecionymi ca³¹ lichenologi¹ œwiata pniami.
K³adê siê w wysokiej trawie na obrze¿ach Mirocina Dolnego, po twarzy pe³zaj¹ patyczaki,
skacz¹ pasikoniki. Widzê je z bliska, jakbym
wiesza³ na œcianie obraz Celnika Rousseau.
Moje postoje wyobraŸni, tutejszej, lubuskiej, odnosz¹ siê do tego, co ju¿ widzia³em,
ju¿ dotyka³em, czego s³ucha³em, co czyta³em.
Jakbym zna³ topografiê Trzeœniówka. Nie
obawiam siê o sens. Pomaga mi Malraux: „Za
moimi plecami rozpoœciera siê Morze Œródziemne Homera, oliwki Wergiliusza, cmentarz, ludzie zarania ery atomowej i prawdziwego Muzeum WyobraŸni, tego, które nie
istnieje – podobnie jak ongiœ przede mn¹
rozpoœciera³a siê nawiedzona przez duchy
grota Elefanty, gdzie Absolut duma³ wœród
postaci wyzwolonych od przemijalnoœci i od
z³udy”.
No i odzywa siê wreszcie pe³nym g³osem
Fedorowicz. Chcia³oby siê powiedzieæ... którego nie ma, jeœli wierzyæ jego literackiej
imaginacji, ¿e Trzeœniówek to tylko punkt na
mapie; nie istnieje, jak prawdziwe Muzeum
WyobraŸni. WyobraŸnia Fedorowicza powo³uje nierozpoznane przestrzenie, których nie
da siê wprost konfrontowaæ z topograficzn¹
rzeczywistoœci¹. Ale jeœli ju¿ przyzwolimy na
œmieræ autora, wszak to tylko kategoria literacka, to otrzymamy skarb: magiczne s³owa
jego prozy, które uruchamiaj¹ ¿yw¹, zakorzenion¹ legendê Œl¹ska, i ¿eby wszystko by³o
przejrzyste, dodajmy Lubuskiego, legendê
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skonfrontowan¹ przez konotacje z kultur¹
europejsk¹ - najbli¿ej: niemieck¹ i francusk¹.
Nie fascynowa³bym siê kategori¹ Muzeum
WyobraŸni gdybym wczeœniej albo póŸniej,
najlepiej równolegle nie siêgn¹³ po Imiona
w³asne. Po od³o¿eniu tej ksi¹¿ki œwiat tutejszy,
miejscowy, lubuski - nie by³ ju¿ taki sam.
Wszêdzie, pod ka¿d¹ miedz¹ wietrzy³em atak
archetypów, zewsz¹d czu³em woñ legendy.
Jak Malraux otworzy³ Muzeum WyobraŸni,
tak Fedorowicz rozpostar³ Stronê Trzeœniówka. Gdzie to jest? Pyta³em. Tutaj - odpowiada³
uwolniony przez autora z wiêzienia wyobraŸni
przewodnik. OdpowiedŸ prawdziwa: w ka¿dym miejscu na œwiecie. Tutaj Fedorowicza,
Strona Trzeœniówka, rozlewa siê po mapie,
w wyobraŸni, w zmys³ach, wokó³ Jeziora
Trzeœniowskiego, schodzi wraz z bukowymi
lasami ze wzgórz od pó³nocy na po³udnie, od
wschodu do zachodu Œl¹ska Lubuskiego. Kim
wiêc naprawdê jest autor? W jak¹ grê nas
wci¹ga? – pytam z lêkiem, po doœwiadczeniach z Muzeum WyobraŸni. „Autor proponuje podró¿ w przestrzeni, któr¹ przenika legenda i mit. Przyjmuje rolê etymologa poszukuj¹cego genezy nazw i próbuj¹cego odtworzyæ
ich rozwój, etnografa ocalaj¹cego pozosta³oœci
dawnych obyczajów i legend, wreszcie przyrodnika i geografa zainteresowanego bogactwem i zró¿nicowaniem opisywanych krajobrazów” – odpowiada Jan B³oñski.
Nie André Malraux jest przewodnikiem
Fedorowicza. Imion w³asnych, owego tutaj, na
wschód od Odry, szuka podró¿uj¹c z Marcelem Proustem. Mam wra¿enie, ¿e to ta sama
marszruta, to samo Muzeum WyobraŸni Œródziemnomorskie, Eliotowskie, Audenowskie i Mi³oszowe. I dlatego Strona Trzeœniówka, nasze tutaj, wpisuje siê uniwersalnie
w najszlachetniejsze rewiry europejskiej
wyobraŸni. Nawet jeœli brzmi to nieco nazbyt
patetycznie. Fedorowicz inspiruje do odwiedzania w³asnego Muzeum WyobraŸni, wskazuje jak pozyskiwaæ „energiê” ¿eby stan¹æ na
bastionie swojego, wyobraŸnionego zamku
i szukaæ za najbli¿szym horyzontem w³asnego
zakola rzeki, gdzieœ... tutaj.
Podró¿ujê z Imionami w³asnymi Krzysztofa Fedorowicza. On wyobra¿a za mnie;

otwieram Stronê Trzeœniówka: „Jest coœ indywidualnego w miejscowoœciach, i aby zaspokoiæ ¿¹dzê ujrzenia jakiejœ konkretnej osady,
nie wystarcz¹ znalezione przypadkowo,
w innym miejscu, elementy jej krajobrazu;
strony Guermantes jednak nie przywo³aj¹ tak
piêkne lilie, jakie ros³y nad Vivonne, a okolic
Méséglise wspania³e bzy. Jednoczeœnie nazwy
- daj¹ce indywidualnoœæ miastom i rzekom,
zaludniaj¹ce cudownoœci¹ œwiat fizyczny,
nazwy, co zawieraj¹ w sobie idee czy obrazy
„Niepoznawalnego, któreœmy w nich pomieœcili” – przyprawiaj¹ czêsto o gorzkie rozczarowania. Te nastêpuj¹ wtedy, gdy istniej¹cy
w nas obraz danego miejsca konfrontujemy
z rzeczywistoœci¹, kiedy okazuje siê, ¿e realne
miejsce, wystêpuj¹ce dot¹d pod magicznym
imieniem, nie ma w sobie nic z tej duszy, jak¹
z nim identyfikowaliœmy. „Wró¿ka ginie, kiedy
zbli¿amy siê do rzeczywistej osoby”.
Jednak Strona Trzeœniówka pozostanie
w tej formie, w jakiej zrodzi³a siê w wyobraŸni.
Nie ma bowiem tutaj miejsca na konfrontacje,
skoro trudno z ca³¹ pewnoœci¹ stwierdziæ, ¿e
ten obraz istnieje. Sam Trzeœniówek... Owszem
s¹ jakieœ ruiny, ruiny jednak nie s¹ jasno
okreœlone, wylanie fundamentów nie decyduje
jeszcze o ostatecznym kszta³cie domu. Strona
Trzeœniówka zrodzi³a siê w wyobraŸni i – dot¹d nie poznana i chyba bez szans, aby kiedyœ
zostaæ poznan¹ – wci¹¿ tê wyobraŸniê buduje.
Trzeœniówek jako metafora mo¿e ca³ego
obszaru Ziemi Torzymskiej, albo i Œl¹ska,
jakby zaprzecza destrukcji, w jakiej siê przejawia... Jakaœ wspania³oœæ i niesamowitoœæ
przewy¿szaj¹ ruiny i zgliszcza, zamiast
zniszczonej wsi jawi siê przestrzeñ monumentalna i jasna, mo¿e nawet – o klasycznych pro-

porcjach. Aleja potê¿nych i smuk³ych lip
o wspania³ych koronach, w zasadzie gaj, mog³aby pos³u¿yæ Grekom jako wzór œwi¹tyni.
Paradoksalnie, Trzeœniówek jest niby œredniowieczny koœció³. Jest mo¿e tym bardziej
miejscem idealnym, oderwanym, prawie nierealnym, ¿e na wspó³czesnych mapach nie zosta³
okreœlony, i nie ma go w aktualnych spisach
miejscowoœci i indeksach na koñcu atlasów
– i jest tym bardziej taki, ¿e w archiwach przejawia siê w tylu pojemnych nazwach...
Barwy, jakie jawi¹ siê, kiedy patrzymy na
zachód z okna poci¹gu jad¹cego z £agowa
przez Boryszyn, albo na po³udnie z poci¹gu
z Miêdzyrzecza przez Templewo i Trzemeszno, odpowiadaj¹ wnêtrzu koœcio³a Wniebowziêcia NMP w ¯aganiu. Nawy, prezbiterium i sklepienia tej œwi¹tyni rozœwietla obraz
w jednym z bocznych o³tarzy, o³tarzu Chrystusa w Ogrójcu, p³ótno Micha³a Willmana,
który zastosowa³ g³êbokie kolory. ¯ó³æ i pomarañcz zachodu s³oñca obejmuj¹ ca³¹
œwi¹tyniê i chyba najlepiej skupiaj¹ siê na
p³ótnie w o³tarzu g³ównym, i w ogóle w ca³ym
prezbiterium.
Jasnoœæ i sugestywnoœæ ukrytej w mroku
postaci, a jednoczeœnie migotliwoœæ t³a – te
cechy decyduj¹ zapewne o sile czy mocy
dzie³a, co rozœwietla ca³y gotycki koœció³.
Obraz rozœwietla œwi¹tyniê, ale wêdrowiec
czuje jakoœ przez skórê, ¿e to œwiat³o przynale¿y temu miejscu od pocz¹tku, pojawi³o
siê, zanim wprowadzono do œwi¹tyni barokowe p³ótno w bogatej rokokowej ramie.
Koœció³, tak jak strona Trzeœniówka i kraina
bukowych jezior, jest zanurzony w œwietle,
o którym pisze Marcel Proust, ¿e wy³ania siê
„z owej sylaby antes”.

