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Czytanie Ÿróde³
II. Od „Wielkiego œwiniobicia”
do „Stanu skupienia”
Czes³aw Markiewicz
Dwie ksi¹¿ki Zygmunta Trziszki. Le¿¹
obok siebie. Patrzê. Odkrywam ze zdumieniem: obie wydane w tym samym 1983 roku „Daæ drapaka” (wybór opowiadañ ze s³ynnym
„Wielkim œwiniobiciem”) i „Stan skupienia”.
Magia? Przypadek? Nie wiem dlaczego pomyœla³em: pocz¹tek i koniec. Dlaczego tak? Mo¿e
dlatego, ¿e Zygmunt Trziszka umar³? Gdybym
o tym nie wiedzia³? Gdyby Trziszka ¿y³?
Pierwsze zdanie z „pocz¹tku”: „Wszyscy
mogli jechaæ, ale oni nie powinni, nawet nie mieli prawa”.
Pierwsze zdanie z „koñca”: „Coœ niedobrego,
dooko³a albo tylko we mnie”. Odchylam listek

w „Daæ drapaka”. Wydawca napisa³: „Daæ
drapaka jest wyborem opowiadañ Zygmunta
Trziszki prezentuj¹cym zamkniêty ju¿ okres
twórczoœci pisarza”. A wiêc „pocz¹tek” jest
jakimœ „zamkniêciem”. A ja podœwiadomie
upieram siê, ¿e w³aœciwy „koniec” pisarz
obwieœci³ albo zacz¹³ obwieszczaæ w³aœnie
w „Stanie skupienia”. Nie lubiê tego „Stanu”,
nazbyt pomazanego stachurow¹ fraz¹, warszaw-
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skim udawanym egzystencjalizmem; chocia¿
ten 1983 u Trziszki to tylko rok wydania, nie
mogê opêdziæ siê od atmosfery 1983-ciego
przywo³ywanej przez Kisielewskiego, ju¿
w czasie powieœciowym, w jego „Wszystko
inaczej”. Cholera - to te¿ jakiœ koniec. Albo
tylko ostatnia ksi¹¿ka Kisiela. Na szczêœcie
nie potrzebujê uœwiadamiaæ sobie takiej aluzji.
Wracam do „pocz¹tku” i „koñca” Zygmunta Trziszki. Muszê to Ÿród³owo przeœledziæ. Ale nie tylko to. Jest „coœ” trzeciego
(oprócz Trziszki i moich magicznych z nim,
z jego twórczoœci¹ potyczek). To Wañkowicz.
To „Tworzywo”. Sam pisarz i jego powieœæ
pasuj¹ niechybnie do „pocz¹tku” Trziszki!
Przymierzam do siebie tajemnicze nazwy
z urodzenia, z pierwszych widzeñ œwiata obu: Trziszki i Wañkowicza. Tu i tam kresy.
Dawna, utracona na zawsze ziemia przyrodzona, ¿adna tam „obiecana”. Porównujê:
Trziszka - We³dirz, Stanis³awów; Wañkowicz
- Ka³u¿yce, Miñszczyzna, Nowotrzeby. Ju¿

tylko nazwy miejscowoœci, krain brzmi¹ jak
tajemnica. Nie pomaga, brzmi Ÿle, odpychaj¹co w³aœciwe okreœlenie, ¿e to onomastyka.
I najpierw przelatuj¹ w pamiêci strzêpki
zdañ, zlepki s³ów z „Tworzywa”: „kto siê za
morze schowa, to siê i schowa³”; „czuj¹: wielki duch
sprawiedliwego ¿ycia doszed³ do nich (...) ju¿ bêd¹ wdziêczni i wierni na œmieræ i ¿ycie”. Ju¿ nieco póŸniej

pojawia siê refleksja.
Oto w poszukiwaniu swoich bohaterów
Wañkowicz przemierzy³ blisko osiemnaœcie
tysiêcy kilometrów kanadyjskiej „ziemi
obiecanej”. Trziszka musia³ odbyæ inn¹
podró¿ - sentymentaln¹, sam bêd¹c bohaterem
swoich „ziem odzyskanych”. Jak zmierzyæ
takie po³acie? Gdyby Wañkowicz by³ m³odszy, du¿o m³odszy, w którym miejscu spotka³by siê z Trziszk¹? W Cigacach, Skarpie,
Owczarach? Który wyda³by swoje tworzywo
najpierw w Nowym Jorku, a dopiero po
czterech latach w Warszawie? (Pierwsze
wydanie „Tworzywa” ukaza³o siê w 1954 roku
w Nowym Jorku, polska edycja pojawi³a siê
dopiero w 1960 roku).
Nie lubiê „prozy pionierskiej”. Tej tutejszej. Nadodrzañskiej. Jest nazbyt propagandowa. Zbyt czytelna. Z gotowymi tezami. Ale
to w nocie edytorskiej do IX (sic!) wydania
„Tworzywa” czytam: „Piêkna, optymistyczna
ksi¹¿ka o godnoœci pracy, o wytrwa³oœci i solidarnoœci ludzkiej, o wspania³ym trudzie pionierów, czyni¹cych sobie ziemiê poddan¹”.
Muszê wiêc na nowo przeczytaæ
dok³adnie, choæby jedno opowiadanie z „Daæ
drapaka”. Czytam to pierwsze, pt. „Plecami do
wielkiej wody”. Czytam raz. Drugi. Trzeci.
I wiem ju¿ wszystko. Wystarczy to jedno
opowiadanie! Nawet nie ca³e. Wystarczy pierwszy i ostatni opis. Mogê bez ¿alu zrezygnowaæ z ca³ego „œrodka”: niby poruszaj¹cej
historii, fabu³y rodem z tragedii greckiej,
kiedy to ojcowsk¹ to¿samoœæ z now¹ ziemi¹
okupuje œmieræ syna, a w zasadzie pierwszy,
rdzenny grób na obcej ziemi. Pisarz ³¹czy têsknotê z nadziej¹, mieszaj¹c dwa krajobrazy:
ten zapamiêtany od pierwszego otwarcia oczu,
z tym, którego trzeba bêdzie siê uczyæ a¿ po
ostatnie spojrzenie. I ja tego nie czytam, ja to
widzê:

„Tak i naród Czarnohory wyrzucony z wagonów rozsiad³ siê bez ¿ycia na stacyjnym placu, z przymkniêtymi
oczami czeka³ na mleko. Uœpiony ko³ysaniem poci¹gu,
nie móg³ siê sam rozbudziæ, czeka³ na g³os od gór. Ale
tamte zosta³y, pokryte smrekami, kosodrzewin¹. Pozosta³a
wierchowina i po³oniny obsiad³e owcami. Nigdy dot¹d nie
wierzyli w prorocze s³owa piosenki o Hucule, który ginie
z têsknoty za po³oninami, dopiero teraz przysz³o wspomnienie po drewnianych domach, które sta³y strojone w otoczeniu woryni. Zewsz¹d pcha³y siê na oczy pagórki, po³oniny, biegn¹ce po nich p³aje; widzieli owce na zharach.
Cigace przywita³y ospa³¹ rzek¹, rozlewn¹, czarn¹, bez
spienionego nurtu. Wieœ przylgnê³a niewolniczo do
spokojnego brzegu rzeki. Od niej z prawej strony
wznosi³o siê piaszczyste rozmem³ane wzniesienie. O tej
porze drogi miodowo us³ane klonowymi liœæmi, ka¿dego
ranka owiane mg³¹, co wstawa³a od rzeki i w jesienne
poranki sennie wêdrowa³a po wsi, ale nie pomaga³a
obudziæ siê zmêczonym oczom, g³odnym ¿o³¹dkom.
Ludzie spod Czarnohory trafili na ziemiê podmok³¹,
zatopion¹ we mgle gêstej, jesiennymi rankami opadaj¹cej
dopiero ko³o po³udnia. Dorzecza Wielkiej Rzeki biegn¹ tu
miêdzy ³ozinami i sitowiem, ospale pod¹¿aj¹ do wspólnego koryta, baraszkuj¹ miêdzy trzêsawiskami, zakutane
w sitowie, z trudem tocz¹ swoje wody, po prostu s¹cz¹.
Przedwiosenn¹ por¹ wody rzeczek nabieraj¹ rozlewnej
mocy, podchodz¹ od sitowia, gr¹¿ela i tataraku a¿ do stóp
zabudowañ.
Jechali od Prutu i Czeremoszu, ¿eby wybraæ now¹
ziemiê, i zastali tych, co im ta ziemia w smaku przypomnia³a poleszuckie b³ota ciekn¹ce, lepkie - mieszaninê i³u,
torfu, i mu³u. Poleszuki przylgnêli do niej, ju¿ uje¿d¿ali j¹
duszehubkami i obijanikami, p³ywali nimi po bezkresnych
wodach Wielkiej Rzeki i przyleg³ych jezior.
Akurat nad Cigacami sz³a miodowa jesieñ, zaraz od
rzeki pas mokrade³ przechodzi³ w pla¿owy piasek, na nim
gnieŸdzi³a siê soœnina, tylko gdzieniegdzie przetykana
jesienno-miodnymi liœæmi brzeziny, klonów. Wœród
lesistych skrzyde³ jakby tokowiska rozci¹ga³y siê rodliwe
zagony kartoflisk. O tej porze mad Prypeci¹ p³on¹
ogniska, krowy chodz¹ samopas, dzieciarnia przysmala
siê przy ogniskach. Ma³e Poleszuki smakuj¹ b³otnisty
grunt, taplaj¹ siê wœród szuwarów. A tu przy Wielkiej
Rzece ucich³a be³tanina, jeszcze okopy przypominaj¹
niedawn¹ szarpaninê, a ju¿ wszyscy czekaj¹ na wiosenn¹
trawê, która zatrze œlady ognia”.

Tak to siê zaczê³o. Od krajobrazu. Wielk¹
alegori¹ „migracji”. Krajobrazem Trziszka
„pisze” nieprzerwane wêdrowanie, tê pod-
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wójn¹, potrójn¹, wielorak¹ repatriacjê. Bo
opowiadanie, tak jak siê zaczê³o, tak siê
koñczy „krajobrazow¹ dychotomi¹”. Kolejn¹
wêdrówk¹ ludów w poszukiwaniu utraconej
swojskoœci, w kolejne, ci¹gle nowe miejsce,
stale nowego ¿ycia, ale z ci¹gle t¹ sam¹, pierworodn¹ pamiêci¹:
„Ju¿ i poci¹g zadrymba³ na swoje miejsce, choæby nie
chcia³, móg³by wy¿ej siê gramoliæ. Zaraz nad Œredni¹
zbocze zanosi³o siê jednolit¹ œwierkowin¹. Ktoœ tutejszy
powiedzia³, ¿e dawniej w tym miejscu szumia³o bukiem,
modrzewiem, jod³¹, ale przysz³a rêka uzbrojona w topór,
od niej leg³y opas³e pnie, przez to od œwierków ziemia
kwasem przesi¹k³a. Tylko we wspomnieniach tutejszych
przychodzi czas œwietnoœci sudeckiej wierchowiny.
Ale ju¿ sudeckie polany nie ukryj¹ swoich wspania³oœci przed huculskim okiem, po³oniny, jak wszêdzie,
wiosn¹ stroj¹ siê w kwiecisty ko¿uch, tutaj naw³ocz roœnie
za pan brat z rogowic¹ Ÿródlan¹, dzwonkiem brodatym,
gdzieniegdzie pysznie sypie siê ¿ó³toœæ fio³ka sudeckiego,
czasem oko zdybie leñce alpejskie.
Zanios³o Hucu³ów pod Œnie¿kê, ka¿dy znajdzie tu dla
siebie sp³acheæ wierchowiny, mo¿e i w œwierkowej puszczy zamieszkuje Lisna - piêkna dziewica leœna, przecie¿
niektóre zbocza porasta gêsta suh³a, nieprzebyte zmierzwienia konarów. I chyba przez to wszyscy mówi¹, ¿e pod
Œnie¿k¹ znalaz³a huculska dusza swoj¹ wierchowinê”.

Wiem ju¿ wszystko. Ju¿ zawsze tak bêdzie.
To nieprawda, ¿e „znalaz³a huculska dusza
swoj¹ wierchowinê”. My - st¹d, ale sk¹din¹d bêdziemy d³ugo jeszcze wêdrowali, przemieszczali siê albo tylko wiercili, choæby
w miejscu, szukaj¹c swojego punktu, choæby...
archimedesowego. Dopóki ktoœ z nas bêdzie
pamiêta³ te wszystkie „p³aje”, zhary”, „duszehubki”. Wiem to. Wiemy to. Dzisiaj. Pisarz,
wtedy, wiedzia³ jeszcze wiêcej. Czu³ wiêcej.
St¹d ta wspania³a, wielka, krajobrazowa alegoria. Bez koñca. Ale Trziszka takiej „kropki”
nie móg³ wtedy postawiæ. Byæ mo¿e w „Daæ
drapaka”, a ju¿ na pewno w pierwszych edycjach „Plecami do wielkiej wody”. Przynajmniej wprost. Na pewno nie na „pocz¹tku”.
Postawi³ j¹, po bo¿emu, na „koñcu”,
dopiero w „Stanie skupienia”. Zmieni³ siê byæ
mo¿e kontekst, byæ mo¿e pisarz zatêskni³ do
uniwersum, ale koniec z natury rzeczy jest
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zwieñczeniem pocz¹tku. Czy¿by pisarz zamyka³ swoj¹ - nasz¹? - wêdrówkê, przyrodzon¹
diagnoz¹:
„Wykorzenienie. To s³owo pierwszy raz us³ysza³em w
takich czasach, gdy od us³yszenia samego s³owa mrowie
chodzi³o po plecach. Œwiat wymyœli³ têgie lekarstwo na
wyrwanie cz³owieka z ziemi razem z korzeniami... No, ale
mówi siê, ¿e to by³o dawno...
Tu jest mowa o innym wykorzenieniu. Fakt, ¿e
starego dêbu nie mo¿na przesadzaæ w inne miejsce, jary...
¯ycie robi wszystko, ¿eby nas wykorzeniæ, a korzenie
nasze spaliæ, ju¿ z matczynego brzucha jakaœ si³a wyrzuca
nas impetnie, a my pêpowin¹, niczym tym pierwszym
korzeniem ¿ywota trzymamy za matczyne brzucho.
Czyjaœ rêka przecina ten korzeñ naszego ¿ywota, a my
przez to jedno tylko jesteœmy zatrwo¿eni ju¿ na ca³e ¿ycie,
³apiemy póŸniej za matczyn¹ rêkê i za spódnicê jak ton¹cy
za brzytwê. Tak silnie ju¿ nikt nas nie przestraszy jak ta
bezwstydna macierz, co nas si³¹ wyciska ze swego
¿ywota. PóŸniejsza trwoga to ju¿ tylko wieczyste powtarzanie tego wyrzucenia z matczynej pieczary”.

Zrozumia³em: akapity Trziszki pobrzmiewaj¹ jak s³owa tajemniczej baœni - z jednej
strony; jak przestroga - z drugiej. Tym bardziej, ¿e œwiat, w swojej globalnej têsknocie,
jakby nie musi k³opotaæ siê z gotowymi tezami. Byæ mo¿e. Nawet nie staram siê tego rozumieæ. Tak jak nie rozumiem, dlaczego nagle,
teraz... na koniec, dopad³a mnie „fraza”
z „Tworzywa”: „puszcza wch³onê³a ich jak ocean,
przedzierali siê przez roje komarów jak przez watê, wokó³
w g¹szczu czai³o siê czujne, drapie¿ne, obserwuj¹ce ich
¿ycie”. A Trziszka na to: „Nawet Buras szczeka na
niego jak na obcego. Obcy...”.

Jestem przekonany: Trziszka stale sk¹dœ
ucieka³. Coœ gna³o go w nowe, nie zawsze nie
odkryte rewiry. Trochê bez... ojczyzny - jak
Stachura. Trochê bez... przynale¿noœci - jak
Wañkowicz. Ci¹gle bez... - i jak ktoœ tam.
¯al. Wystarczy³o uwierzyæ, ¿e ten jego
„pocz¹tek” zapowiada³ wielki „koniec”. Bo
zapowiada³. ¯artujê wiêc sobie, ¿e Trziszka
postanowi³ „Daæ drapaka” i nie pomóg³ mu
„Stan skupienia”. A skoro ¿artujê, to wszystko
jest w porz¹dku Trziszkê trzeba czytaæ, ¿eby
wype³niæ pustkê miêdzy „pocz¹tkiem” i domniemanym „koñcem”.

