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dt¹d ju¿ wiedzia³em, ¿e ka¿da wiadomoæ pozyskana lub
przeze mnie stworzona, jeli tylko bêdê mia³ komu j¹ przekazaæ, jest towarem. I ¿e nie ma bezinteresownego przekazu.
Nawet jeli bezp³atnie, z dobrej woli, z mi³oci, sentymentu, sympatii, ¿yczliwoci cokolwiek oddajemy, nawet najg³êbiej przekonani, ¿e to bezinteresowne, altruistyczne dzia³anie  otrzymamy
co w zamian. Zyskamy sympatiê, uznanie, wdziêcznoæ, przychyln¹ opiniê, podziw, a choæby tylko wewnêtrzne zadowolenie,
czym podbudujemy swój wizerunek we w³asnych i cudzych
oczach. Chcemy tego czy nie chcemy, prze¿ycie na Ziemi wymaga
wymiany. Homo sapiens ma to wbudowane w swój system istnienia i w technologiê przetrwania w spo³ecznej gromadzie. Z nadania ewolucji jestemy kupcami, podwiadomie wiemy z urodzenia, ¿e informacja jest monet¹, któr¹ siê wkupiamy, i jest ni¹ tak¿e
ka¿de artystyczne dzie³o, czym oryginalniejsze, rzadsze, tym bardziej cenione. Dlatego artysta stara siê wytwarzaæ, malarz i pisarz,
i ja miêdzy nimi, treci jak najmniej innym znane, aby przywabiaæ
do siebie i przenikaæ w g³owy swoim s³owem, dwiêkiem czy
obrazem, zostawaæ tam jak najd³u¿ej. Nie mo¿na siê ³udziæ  jakkolwiek trywialnie by to nie brzmia³o  w podszewce, u podstaw
ka¿dego dzie³a, le¿y chêæ, ¿yczenie, przemo¿ne pragnienie oszo³omienia, zaskoczenia, pozyskania dla siebie stronników, zwolenników, mi³oników, fanów jak to dzisiaj siê mówi, a wiêc sprzedania swojego wytworu. I to jest motorem twórczoci, zarówno
kucharza Kuronia, jak i malarza Beksiñskiego. Jeli ktokolwiek
pisze do szuflady, to tylko dlatego, ¿e lêka siê odrzucenia, obojêtnoci, niedostrze¿enia przez drugich.
Po tamtym dowiadczeniu, mo¿e poznawszy smak osobliwy
tego stanu, gdy ja wiem, a inni nie wiedz¹, stan umys³u znany
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i ulubiony zarówno przez plotkarzy, jak i przez twórców najwy¿szego lotu, napêdzany wraz z nimi tym samym pragnieniem
i nadziej¹, coraz czêciej stara³em siê do niego wkraczaæ. Zacz¹³em od pisania reporta¿y dla mieszczuchów, zrazu w Przekroju
i Tygodniku Powszechnym, o wiecie tych podziemnych jaskiñ, w których by³em pierwszym cz³owiekiem, których, jak owego desantu, nikt przede mn¹ nie widzia³, a tak¿e od architektonicznych projektów konkursowych, nikomu nieznanych, dopóki
ich nie nakreli³em na swojej rysownicy, a w koñcu od w³asnych
powieciowych tworów, przynajmniej w szczegó³ach ró¿ni¹cych
siê od wszystkiego, co kiedykolwiek w dziejach napisano. I nawet jeli nie osza³amiaj¹cych czytelników, to przecie¿ wykuwanych w mozole dla innoci, któr¹ gdzie kto w nich odkrywa³.
To mia³o staæ siê wa¿n¹ treci¹ moich dzia³añ, moim sposobem
¿ycia, który sam sobie na³o¿y³em, podchwyciwszy wiadomie
popêd dany mi przez Przyrodê. Nie by³em w tym osamotniony.
Tak samo spe³nia siê legion odkrywców i pisarzy, ca³a zaludniaj¹ca Ziemiê armia, rzesza, ha³astra, ho³ota, zbieranina twórców
wszelkiego rodzaju, z g³owami nabitymi marzeniem o wywy¿szeniu, o trafieniu pod strzechy, o olnieniu swym dzie³em umys³ów i wielkich, i ma³ych.
To ewolucyjny mechanizm, lecz ma on i g³êbsze, szlachetniejsze pod³o¿e, które wiadczy o istnieniu niematerialnego planu.
To popêd nie do bylejakiego dzia³ania bezporednio slu¿¹cego
prze¿yciu, jak porwanie komu kêsa z talerza czy wyci¹gniêcie
portfela. To popêd do tworzenia nieistniej¹cych dot¹d rzeczy, do
poszukiwania prawd nieujawnionych, nowych punktów widzenia. Do objaniania tego, co ukryte. Tak wiêc artyci, twórcy
i uczeni s¹ zaprzêgniêci do wielkiego dzie³a rozwoju, postêpu,
przemiany, pochodu. Id¹ w pierwszym szeregu i krzesanymi przez
siebie iskrami rozjaniaj¹ mroki, wyci¹gniêt¹ d³oni¹ zrywaj¹ za-
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s³ony. I intuicyjnie czuj¹, ¿e to jest dobre, s³uszne, sprawiedliwe,
a nawet wznios³e, piêkne i niepospolite, ¿e uszlachetnia nie tylko ich samych, ale ca³y rodzaj, bowiem s³u¿y Dzie³u tak wielkiemu, i¿ przekracza ono ludzk¹ zdolnoæ rozumienia. Dzie³u, które
poprzez nich ¿yje, poprzez nich istnieje. Takie jest prawdziwe
oblicze, taki sens najg³êbszy, tego najszczêliwszego i najboleniejszego, dla tych, co go uprawiaj¹, zawodu.
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iêæ lat przed Powstaniem by³o oblê¿enie Warszawy. Dziesiêcioletni, drobny, w krótkich spodenkach, niewystraszony
ucieczk¹ z Mokotowa do ródmiecia, odg³osami walki, dymami
po¿arów, chrzêstem szk³a na chodnikach, lêkiem doros³ych,
jazgotem zenitówek i wyciem bomb zrzucanych przez focke-wulfy
i dorniery, niewiadomy tego, ¿e w ten w³anie sposób fala historii przewala grzywacze ponad moj¹ g³ow¹, tego sk¹d przysz³a,
co ze sob¹ niesie i dok¹d odejdzie, za to z kieszeniami obrywaj¹cymi siê pod ciê¿arem  zamiast kasztanów  dymi¹cych, poszarpanych od³amków przeciwlotniczych szrapneli, pozbieranych
w trawie, zaalarmowany syren¹, zbieg³em do piwnicy wraz
z mieszkañcami potê¿nej jak ska³a kamienicy na Górnol¹skiej.
Znalaz³em siê tam chwilowo, u rodziny, z Matk¹ i trzyletni¹
siostr¹ Ma³gorzat¹.
Prze¿y³em wiêc w tej piwnicy wstyd, jakiego nigdy potem nie
dozna³em  choæ mo¿e tylko tak mi siê wydaje. Poród doros³ych i dzieci, kul¹cych siê w ceglanych, pobielanych niszach
w kolacyjnej porze, w oblê¿onej stolicy, w huku bomb i jazgocie
zenitówek, musia³em uj¹æ zniesiony po schodach i wciniêty mi
w d³onie przez Matkê talerz z gor¹cym kalafiorem. Jego straszli-
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Odt¹d nigdy nie by³em zmêczony, nie musia³em odpocz¹æ,
nic mnie nie bola³o, choæbym pada³ z wyczerpania, zawsze mog³em wytrzymaæ, wytrwaæ i przed³u¿yæ, iæ dalej, odpoczywaæ
krócej, nie baæ siê, nie dziwiæ niczemu, nie byæ zaskoczonym,
nie rozpamiêtywaæ, lecz tak¿e nie potêpiaæ, nie obwiniaæ, nie
odczuwaæ ¿alu. ¯adnej s³aboci i uzale¿nienia, ¿adnego zwi¹zania ani zniewolenia  na zewn¹trz. Tak to w³anie gra³em.
Czyni¹c to z ³atwoci¹, bez wysi³ku, w naturalny sposób,
jak Winnetou i Old Shatterhand, i Ostatni Mohikanin, Pi³sudski
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wy zapach wype³ni³ piwnicê i wiedzia³em, nie miej¹c podnieæ
wzroku, ¿e wszystkie spojrzenia zwrócone s¹ na mnie, tak strasznie przyziemnego, tak bezwstydnie ods³aniaj¹cego sw¹ ma³oæ
jedzeniem kalafiora w czasie bitwy o stolicê. Kuli³em siê w litociwym pó³mroku, zerkaj¹c spode ³ba na utkwione we mnie,
szeroko otwarte dwie pary oczu Stefana i Andrzeja Bratkowskich.
Takie by³o kolejne dowiadczenie mego dorastania, w odmêtach historycznej burzy, ods³anianie siebie w scenerii huraganu
przechodz¹cego nad wiatem, poznawanie wyposa¿enia, z jakim
zjawi³em siê na tej planecie: cech charakteru i usposobienia. Ironi¹ losu odbywa³o siê to nie poprzez dramatyczne prze¿ycia,
upokorzenia, przeraliwe straty, mieræ, rany, rozstania przetaczaj¹ce siê wokó³, lecz poprzez kalafior! Wysz³a na jaw ta cecha
i na zawsze ju¿ ze mn¹ zosta³a i sta³a siê automatycznie wykonywan¹ zasad¹: nigdy siê nie ods³aniaæ, nie okazywaæ s³aboci
i ma³oci, jak¹ jest publiczne jedzenie kalafiora w niew³aciwej
chwili. Zawsze trzymaæ twarz, zawsze byæ ponad to, trwaæ
w ch³odnym spokoju w obliczu wydarzeñ, nie daæ siê poruszyæ,
przej¹æ, zdenerwowaæ, zaskoczyæ, nie okazywaæ s³aboci,
przywi¹zania do rzeczy, do miejsc, obyczajów. Unikaæ ma³oci,
pragnieñ i na³ogów.
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i Zawisza Czarny, i innych niewielu ¿yj¹cych, zreszt¹ tylko
w literaturze m³odzie¿owej, gdy¿ bohaterowie dla doros³ych, mêscy czy kobiecy, to w porównaniu z nimi zawsze ¿a³osne postacie, napiêtnowane g³êbokim odczuwaniem cz³owieczego losu,
niepewnoci¹, rozchwianiem, dramatycznym zmaganiem o zachowanie ludzkiego sumienia i oblicza, ulegaj¹cy s³abociom,
ciê¿ko dowiadczani, czasem zwyciê¿aj¹cy, zawsze nieszczêliwi, wymuszaj¹cy wspó³czucie czytelnika  i, nie bardzo wiadomo dlaczego, wydaj¹cy siê jedynymi godnymi pióra prawdziwych pisarzy.
No có¿, odpowiadam sam sobie: wiadomo, wiadomo! Bo taka
jest skrzecz¹ca rzeczywistoæ ¿ycia gatunku ludzkiego.
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wadziecia lat póniej Stefan Bratkowski zaproponowa³, gdy
mielimy ju¿ za sob¹ pierwsze drukowane teksty, ¿ebym
napisa³ rozprawkê o niezbêdnych warunkach stworzenia bestsellera, a on napisze swoj¹, po czym je z³o¿ymy. Nie wysz³o nic
z tego. Wprawdzie mia³em niejasn¹ wiadomoæ, ¿e potrafiê to
zrobiæ, nie tylko zanalizowaæ takie dzie³o, ale i napisaæ, lecz nic
nie wysz³o z wezwania. By³o dla mnie, i zapewne dla Stefana,
jasne, ¿e umarlibymy z nudów, pi³uj¹c Sagê rodu Forsythów,
Przeminê³o z wiatrem, a co gorsze, nasze Noce i dnie, choæ
mo¿e ju¿ nie Zbrodniê i karê albo Szklan¹ górê.
Z jakiego powodu obaj ze Stefanem wolelimy pisaæ co innego. Stefan konkrety, nie o ludzkiej duszy, lecz ludzkich dzia³aniach, maj¹cych sens i optymistycznych, za ja raczej dla m³odzie¿y o samotnych bohaterach, którzy nie prze¿ywaj¹c
duchowych dramatów i rozterek, choæ postawieni wobec trud30
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nych zadañ, w pojedynkê stawiaj¹ wiatu czo³o i zawsze im siê
udaje, co nie jest ani literackie, ani natchnione, ani wybitne, co
za serce nie chwyta, do g³êbi nie porusza, nie jest g³êboko ludzkie, nie siêga do korzeni duszy, nie dr¹¿y istoty bytu.
Zauwa¿ono  twierdzi³ Arystoteles  ¿e ludzie s³awni w poezji, polityce i sztuce byli albo melancholikami i szaleñcami, jak
Ajaks, albo mizantropami jak Bellerofont. Obecnie widzimy to
samo u Sokratesa, Empedoklesa, Platona i wielu innych, g³ównie
za poetów.
I wszystko sta³o siê jasne. O melancholii nie mam nawet co
marzyæ, nigdy te¿ nie potrafi³em zaszaleæ, to znaczy straciæ nad
sob¹ kontroli, ods³oniæ siê, beztrosko ukazaæ swoje ludzkie
cechy, pozwoliæ sobie, by na tak zwanym luzie robiæ g³upstwa
wiadomie, bez sensu, bez umiaru, jak H³asko, jak Iredyñski,
Cybulski, jak Dygat: co siê stanie, to siê stanie... Od czasu kalafiora zawsze czu³em tê dzia³aj¹c¹ samoczynnie blokadê, opór,
który mi mówi³ nie rób tego!, barierê, której sam nie budowa³em, wbudowan¹ mi w trzewia, nie wiem nawet: przeze mnie,
przez ukryte ego czy jako czêæ psychiki wmontowanej z genami
bez mojego udzia³u? W ka¿dym razie tak by³o, a jeli chodzi
o mizantropiê, to zawsze dzia³a³em w zespole, wiêc i ten warunek nie zosta³ spe³niony. By³em zamkniêty, nigdy siê nie zwierza³em, nie czu³em takiej potrzeby, z prze¿yæ, z uczuæ, z marzeñ,
osobistych planów, ale zawsze bêd¹c z innymi, w zespole, dru¿ynie, niedostatecznie by³em mizantropem. Wielkie dzie³o nie
powsta³o, bo z definicji powstaæ nie mog³o. A dzisiaj jestem pewien, ¿e gdybym melancholi¹ i mizantropi¹ mia³ zap³aciæ za pisarsk¹ s³awê, z pewnoci¹ nie podpisa³bym takiego cyrografu.
Jednym s³owem, wtedy Bratkowski i ja mylelimy jeszcze
zapewne o dziele g³onym i powszechnie czytanym, mo¿e nie
w rodzaju rodzinnej sagi czy Potopu, ale raczej D¿umy,
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Starego cz³owieka... czy Roku 1986, s¹dz¹c, ¿e wystarczy okreliæ zasady i tylko siê ich trzymaæ, siedzieæ i dzier¿yæ pióro dostatecznie d³ugo. Ufni w giêtkoæ w³asnego pióra i otwarty umys³,
wrodzon¹ ³atwoæ pisania, zapomnielimy o tym, ¿e trzeba jeszcze wewnêtrznego przyzwolenia. Ale gdy ju¿ na dobre wziêlimy siê do przelewania s³ów na papier, okaza³o siê jasno, ¿e
interesuj¹ nas ca³kiem inne tematy...
Zaczêlimy...  nie, lepiej bêdê mówi³ wy³¹cznie za siebie!
Wiêc zacz¹³em opisywaæ to, co sam chêtnie czyta³em, samotnych
bohaterów, raz mê¿czyzn, raz ch³opaków, pokonuj¹cych przeszkody w piêknych lub dzikich krajobrazach, ró¿nymi zwrotami
losu wepchniêtych w k³opoty, lecz nieza³amanych, nieznaj¹cych
wahania, duchowych rozterek, dramatów sumienia, prawdziwego strachu, nie musz¹cych dokonywaæ wyboru, gdy¿ zawsze wiedz¹cych w naturalny sposób, którêdy wiedzie droga, prowadzonych niewidzialn¹ nitk¹ Ariadny, która zapewne przed ka¿dym
siê rozwija z chwil¹ urodzenia, wskazuj¹c kierunek prawdy
i pokoju, a któr¹ tak ³atwo jest utraciæ z oczu, by z czasem wróciæ do niej lub na zawsze zgubiæ. Lecz moi bohaterowie zawsze
za ni¹ kroczyli i pewnie kry³a siê za tym têsknota autora do
takiej determinacji i pewnoci celu, s³usznoci wyborów, niezachwianej nadziei, jaka zapewnia najszczêliwsze ¿ycie, wprawdzie w materialnym ciele, ale wolnym od ciê¿arów i cia³a, i ducha, i sumienia.

T

WYBÓR GATUNKU

o wszystko w przebraniu literatury m³odzie¿owej. Dlaczego?
Wtedy ten wybór szaty nie by³ w pe³ni wiadomy, lecz teraz
chyba czas najwy¿szy, by objaniæ go sobie, choæ niezbyt wiado32
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mo, po co? Z ¿alu? Jako usprawiedliwienie, ¿e siê nie próbowa³o
zmierzyæ z kanonem literackich tuzów, z Balzakiem, Sienkiewiczem, Stendhalem, Proustem, Hemingwayem? Sk¹d¿e! Nie chodzi o to, lecz o rozliczenie, jasne i bez niedomówieñ, z wyborami ¿ycia. W literaturze doros³ej mój, czy raczej bliski mi, bohater
nie mia³ racji bytu, normalny, bez kompleksów, rozterek, s³aboci, za³amañ, a wiêc z za³o¿enia literackiej krytyki sztuczny,
p³aski, nieprawdziwy, chybiony, nudny, papierowy i bez zwi¹zku z ¿yciem. Wymiewany zawsze przez krytyków, spychany
na margines Winnetou, Old Shatterhand, Zorro i Zawisza, zast¹pieni dzisiaj przez wyszydzanych popherosów  Supermana
i Batmana.
O spokrewnionych z nimi, umieszczonych w przygodowym
sztafa¿u, bohaterach chcia³em pisaæ, a tacy byli do zaakceptowania tylko w tym m³odzie¿owym czytelniczym przedziale,
w którym mo¿na strawiæ bajania o prawym charakterze, czystoci zamiarów, o niez³omnej odwadze, cudownej przygodzie,
prawdziwym powiêceniu, lojalnoci bez granic, szczêliwym
zakoñczeniu... Tu wiêc mia³em swobodê i w pe³ni z niej
skorzysta³em.
Dzisiaj do mnie dociera wiadomoæ czego, co jak s¹dzê przeoczyli krytycy i ja nie doceni³em. Ci bohaterowie o uproszczonej psychice to nie gorszy czy ni¿szy gatunek. To równy, wszystkim innym, archetyp. Ka¿dy w obliczu wiata staje samotnie
i sam siê z nim zmaga, choæ stara siê przywo³ywaæ stronników.
Ludzkie serce to samotny myliwy, nawet gdy kroczy w t³umie.
A ci bohaterowie oddaj¹ tê prawdê g³êbok¹, obna¿aj¹ treæ bytowania na Ziemi, a mo¿e i poza ni¹. Ukazuj¹, kim naprawdê jestemy  samotnymi ³owcami i tropicielami losu  i to oni, byæ
mo¿e, przenikliwiej i prawdziwiej maluj¹ najg³êbszy model psychiczny cz³owieka i daj¹ wartociowsze wzory, jak z nim postê-
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powaæ, ni¿ dzie³a rozbieraj¹ce na atomy nieszczêsne i b³¹dz¹ce
dusze.
Marek ¯u³awski napisa³ w swym Szkicu do autoportretu,
¿e twórczoæ jest procesem nie tyle intelektualnym, co instynktownym. Mia³ racjê, choæ wyrazi³ j¹ zdaniem ciê¿kim jak
z o³owiu, z gruba ociosanym i niestrawnym prawie. Lecz niepotrzebnie siê czepiam. To w³anie instynkt, a wiêc co, czego
natury nie znamy, wiêc mo¿e nasza ukryta natura, freudowska
i jungowska niewiadomoæ i archetypy, nasze ja ukryte dzier¿y lejce ilekroæ schodzimy z codziennych utartych cie¿ek, rzucaj¹c siê w intelektualn¹ przygodê, w niezwyk³e, niepospolite
dzia³ania? Mo¿e to ono wybiera nam drogi i modeluje postanowienia? Jest jeszcze co takiego, jak napoleoñska bu³awa w ¿o³nierskim plecaku. Nobel na biurku szeregowego pisarza. Zapewne. Przynajmniej w pewnym okresie, na pocz¹tku drogi,
gdy wszystko jest jeszcze mo¿liwe. Potem, bardzo szybko, pisarz, pewnie nie ka¿dy, zdaje sobie sprawê, ¿e jego emploi
w ¿adnym wypadku nie zaprowadzi go do tej nagrody. Poszed³
w inn¹ stronê, inna mu dogadza, pisze po swojemu, czysta,
noblowska literatura nie jest w jego stylu. Pewnie by potrafi³,
a przynajmniej próbowa³, lepiej albo gorzej wymozoliæ Ch³opów czy nakreliæ Quo vadis?, wyczarowaæ Sto lat samotnoci, ale w gruncie rzeczy, po co? Po co wysilaæ siê na co
obcego, co nie gra mu w duszy, co samo nie sp³ywa na papier,
czym siê nie pasjonuje, co go nawet nudzi? Wiêc pewnego wieczora otwarcie sobie mówi: piszesz z przyjemnoci¹, ale co
innego, Pan Bóg tak ciê stworzy³, taki masz umys³, naturê, psychikê, a wiêc id za nimi, za tym, gdzie ciê prowadz¹, nie pchaj
siê na salony, nie rób z siebie literata, pisz z zadowoleniem,
a jeli ciê wydadz¹, to cudowna sprawa! Ju¿ do koñca ¿ycia nie
bêdzie ci doskwiera³a uwieraj¹ca wiadomoæ, ¿e ty nie dosta34
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³e, ¿e nie jeste na szczycie. Bêdziesz wolnym sob¹, pisz¹cym
to, co w³anie lubisz, a jeli ktokolwiek ciê w ogóle przeczyta,
to bomba i fruta!
To nie znaczy, ¿e bêdziesz pisa³ wy³¹cznie dla siebie. Dla
siebie mo¿na spaæ, jeæ, czytaæ, ugotowaæ mleko, kupiæ bu³kê
w sklepiku, a wiêc wszystkie te rzeczy, co nie podlegaj¹ zewnêtrznej ocenie. Lecz reszta, to co wytwarzamy, zawsze, mniej
lub bardziej, tworzona jest z myl¹, ¿e kto dobrze oceni. Choæby to by³a myl skryta, nieznaczna, przez nas samych spychana
w jakie zakamarki mylenia, ona zawsze tam siedzi. Dziwne?
Wcale nie! Jestemy stworzeniami zaprogramowanymi na starania o prze¿ycie, a wiêc siê zbroimy, gromadzimy atuty, budujemy sw¹ wartoæ, uzdolnienia, walory. Wiem, dla wielu brzmi to
wulgarnie, prostacko, jest sp³aszczaniem geniuszu, odzieraniem
z aury wiêtoci twórczej pracy i szczytnych powo³añ cz³owieka.
Ci jednak niech pamiêtaj¹: tak¿e twórcy, i to najwy¿szego lotu,
wyposa¿eni s¹ przez przyrodê w pragnienie przetrwania i musz¹
i chc¹ zapewniæ je sobie poród gromady ludzi. Ich broni¹, pancerzem, po¿ywieniem s¹ ich dzie³a, które wytwarzaj¹ w tym celu.
A si³¹ napêdow¹ s¹ czêsto pró¿noæ i pragnienie s³awy, pieniêdzy i w³adzy. Dobrze, jeli maj¹ talent, a ich wytwory staj¹ siê
czêci¹ kultury. Dlatego cierpia³ Gombrowicz i jawnie dawa³ temu
wyraz. A Witkacy?
Najbardziej bezinteresown¹ czynnoci¹, to jest nic nieczynieniem, jak mo¿e siê wydawaæ, jest drzemka na pla¿y, lecz i ona
w istocie jest przebieg³ym biznesem! Organizm nie tylko oszczêdza energiê, a jeszcze j¹ czerpie z kosmosu, poprawia siê zdrowie i samopoczucie, rozmywaj¹ siê stresy, za spo³eczne korzyci z twarzy opalonej trudno wprost przeceniæ. Jeli takie zyski
daje nicnierobienie, jakie¿ musz¹ p³yn¹æ z m¹k twórczych wszelkiego rodzaju!

Maciej Kuczyński

Tak wiêc przyjemne jest pisanie podszyte cich¹ nadziej¹, ¿e
znajdzie to uznanie, spodoba siê innym i uciele ci ¿ycie. Nadziej¹ tak cich¹ i skryt¹, jak delikatna drabinka w pergoli podtrzymuj¹ca bujne kicie glicynii fioletowej. Ona jest rusztowaniem, które sprawia, ¿e twórca trwa przy swoim dziele, powraca
do niego, prowadzi je, ulepsza, zmienia, poleruje, z ci¹g³ym przekonaniem, ¿e s³usznie wype³nia ¿ycie, ¿e nie marnuje danego
mu czasu, ¿e jest kim, kto tworzy, a wiêc potrzebny jest wiatu.
Te w³anie osobiste nadzieje  drabinka w pergoli  utrzymuj¹
nas w ruchu, pozwalaj¹ trwaæ w stadzie, wspólnie co budowaæ.
One, choæ przyziemne w pospolitym mniemaniu, nie poni¿aj¹
nikogo i nie ujmuj¹ wartoci jego dzie³u.
Zreszt¹ i przyjemnoæ pisania nie zawsze skutkuje, i talent,
i artystyczna dusza! S¹ tego przyk³ady. Nie wiem, czy tak samo to
widzi Piotr Wojciechowski, z którym kiedy pe³zalimy w jakiej
tatrzañskiej jaskini, ale niech siê dowie, ¿e dla mnie jest jedynym
w tym kraju pisarzem prawdziwie noblowskiego wymiaru i pokroju, albowiem tworzy artystyczne literackie wiaty nieska¿one
prywat¹, bezinteresowne, dalekie, czyste gatunkowo, zmylone,
¿yj¹ce same w sobie, odmienne rzeczywistoci, równoleg³e odbicia naszego wiata.
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ak wiêc sprawia mi przyjemnoæ pisanie. Cieszê siê, ¿e te
s³owa wydobywam z siebie. Choæ w mej wiadomoci pojawiaj¹ siê w gotowej postaci, choæ nie mam pojêcia, jaki za
tym siê kryje mechanizm mózgowy, jaka fabryka pomys³ów, s³ów
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To tak¿e mog³oby wskazywaæ, ¿e ja, akceptuj¹cy, nie jestem
to¿samy z tym, kto tworzy pierwotn¹ wersjê. Tak wiêc ka¿dy
pisz¹cy i mówi¹cy mia³by w sobie niezale¿nego mówcê i pisarza? To nieprawdopodobne. A poza tym, jaka¿ by to by³a niezale¿noæ tego kogo czy czego, skoro bez w¹tpienia czerpie ono
z moich dowiadczeñ, mojej wiedzy, mojej pamiêci, mojego sposobu widzenia?
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i zdañ je przygotowuje, formuje, ocenia, dobiera, zatwierdza
i wypuszcza do sfery wiadomej, mam sk¹d przekonanie,
niemal pewnoæ nawet, ¿e one s¹ moje... Czy rzeczywicie?
W koñcu zwykle je akceptujê, ale nie zawsze od razu, zawsze
odczuwam lekkie zaskoczenie tym, co siê napisa³o na moje
zamówienie. Jeli mi to nie odpowiada, wtedy dokonujê zmiany,
a to znaczy, ¿e przyrównujê tekst do jakiego wzoru, ¿e mam
do niego dystans tak d³ugo, a¿ uznam, ¿e jest zgodny z oczekiwaniem.
Ten wzorzec z pewnoci¹ tkwi gdzie w niewiadomoci
i jakby z trudem dociera do obszaru wiadomego mylenia, gdzie
objawia siê w s³ownej postaci. Gdyby by³ od razu jasny, widoczny i oczywisty, nie by³oby potrzeby poprawek. Pisa³oby siê
i mówi³o od razu i bez wahañ to, co siê chce wyraziæ. A mo¿e te
trudnoci to tylko problem techniczny? Niematerialna myl, idea,
rodz¹ca siê w postaci wspólnej i zrozumia³ej dla wszystkich ludzi, musi byæ wyra¿ona w okrelonym jêzyku, zmaterializowana
w s³owach jednej mowy, wed³ug jej zasad logiki, gramatyki, ortografii, idiomów, typowych s³ownych zbitek? W tej fazie materializacji, t³umaczenia, mo¿e zbyt pospiesznie wskakuj¹ gotowe
sformu³owania, gotowe ci¹gi zdañ, utarte powiedzenia, które po
chwili aparat kontroli uznaje za niew³aciwe, odsy³a je do przygotowalni, by tam znaleziono w³aciwsze ni¿ one.

Maciej Kuczyński

Z kolei mo¿e ja tylko siê ³udzê, ¿e z moich? Mo¿e one s¹
jego, tego bytu, który osiad³ w moim ciele i u¿ywa mnie jako
swojej tuby. To jednak by znaczy³o, ¿e ja jestem nim, bo cia³o
nie ma przecie¿ znaczenia, cia³o i jego umys³ to tylko urz¹dzenia, istot¹ jest korzystaj¹ca z nich wiadomoæ, w niejasny sposób powi¹zana z dusz¹. No tak, ale dlaczego w takim razie
w ogóle postrzegam tê dwoistoæ w sobie, dlaczego budzi siê
podejrzenie, skoro powinna byæ ca³kowita jednoæ, pewna i niezachwiana, co do w³asnej istoty? Dlaczego spostrzegam, ¿e nie
panujê nad ca³ym procesem, niby to w³asnego mylenia, dlaczego nie jest dla mnie przejrzysty od pocz¹tku, od zera, dlaczego
nie biorê udzia³u w uk³adaniu zdañ od pierwszej litery? Dlaczego
co mnie wyrêcza w tej fazie, w tym obszarze, gdzie nie mam
dostêpu? To w³anie niepokoi i ka¿e mi przypuszczaæ, ¿e ten
proces siê dzieje poza granic¹ materialnych struktur mózgu, splotów szarych komórek, w subtelnej przestrzeni zapewne transcendentalnego pola. Tego, w którym tkwi dusza, byæ mo¿e razem
z pamiêci¹ cz³owieka, z innej ni¿ cia³o substancji utkana i tylko
na czas ¿ycia zakotwiczona w ciele. Mo¿e to jej mylenie? Wiêc
mo¿e tam, po tamtej stronie, jestem ja prawdziwy, w³anie wszystkiego wiadomy, od najdrobniejszego szczegó³u kieruj¹cy dzia³aniem i mylami mnie fizycznego, delegatury cielesnej wypchniêtej do ziemskiego wymiaru, ciê¿kiej, topornej przybudówki do
mnie duchowego, która nie wszystko musi wiedzieæ, chocia¿ j¹
to drêczy, a nawet poni¿a.
Co w tym modelu musi byæ prawdziwego. Potwierdzaj¹ to
senne marzenia, które okresami nachodz¹ mnie w nocy, d³ugimi
seriami, wyrane, jaskrawe i w oczywisty sposób, jak stwierdzam
to rano, bêd¹ce przekszta³ceniem moich dziennych prze¿yæ, dokonanym jednak bez mojego wiadomego udzia³u, przez tê niew¹tpliwie myl¹c¹, ukryt¹ czêæ mojej istoty.
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u¿ siedemdziesiêciotrzyletni jedn¹ z nocy w ³ó¿ku spêdzi³em
na snuciu siê z aparatem fotograficznym po europejskim miecie z XIX-wieczn¹ architektur¹. Stawa³em przed fasadami austro-wêgierskich gmachów, oper, filharmonii, secesyjnych pa³aców z pozielenia³ymi kopu³ami, setkami gzymsów, rzeb, portali,
atlasów, kariatyd, maszkaronów, nisz, tralek, wykuszów, w takim nagromadzeniu, takim ozdobnym stê¿eniu, jakiego nie znios³aby architektura prawdziwa, lecz tam we nie wszystko to by³o
cudownym przepychem, nagromadzeniem, kwintesencj¹ i skondensowaniem stylu. I wgl¹dn¹³em w uliczkê, gdzie kamienice
mieszkalne widoczne by³y z boku, w skrócie, te¿ bogato rzebione, usiane postaciami widocznymi z profilu, elewacje jakby
odlane ze spi¿u, kipi¹ce wolutami, bogactwem szczegó³ów, kolumienek, g³owic, okapów, wsporników, medalionów. Chcia³em
tê perspektywê sfotografowaæ i znalaz³em ujêcie poprzez odlane
z br¹zu koñskie g³owy widoczne na pierwszym planie... I nagle
co siê prze³¹czy³o, ujrza³em wielkie, g³adkie bloki kremowego
koloru zwieñczone kopu³ami, jakby Hagia Sofia, jaskrawo
rozwietlona zachodz¹cym s³oñcem  tak j¹ kiedy widzia³em 
a ca³oæ na tle ciemnego ju¿ nieba, kobaltu ju¿ niemal nocnego,
w olbrzymim kontracie, który smakowa³em, to zestawienie, tê
promienn¹, architektoniczn¹ zjawê na tle kobaltowego mroku.
Gdy wreszcie siê zbudzi³em, zrozumia³em od razu, ¿e by³ to
powrót do Pragi, po której chodzi³em przed dwoma tygodniami,
podsuniêty mi tutaj bynajmniej nie w postaci pocztówkowych
obrazów, lecz stokrotnie wzmocnionych, zagêszczonych, ulepszonych dla wywo³ania jeszcze mocniejszego wra¿enia, podziwu, zachwytu. Zrozumia³em, ¿e gdyby Praga na jawie by³a taka,
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by³aby niedocignionym, jedynym cudem wiata. Lecz nie o to
chodzi. Chodzi o niewiadomoæ, która mi pokaza³a, ¿e tworz¹c
obrazy, wiêcej mo¿e uczyniæ, ni¿ to, co widz¹ oczy. Stworzy³a
senn¹ rzeczywistoæ, jakiej nie umia³ stworzyæ cz³owiek. Z widzianych na jawie elementów ulepi³a fantastyczne twory. Nie
ja to zrobi³em! Nie bra³em w tym udzia³u, ujrza³em gotowe obrazy i zachwyci³em siê nimi tak, jakby na jawie. Nie czu³em w nich
niczego w³asnego, by³em nimi zaskoczony, jak turysta wychodz¹cy zza rogu, gdy roztacza siê przed nim nieoczekiwany widok. Wiêc jednak w moim umyle majstrowa³a rêka niezupe³nie
moja! I przyklei³a do Pragi dawne, sprzed niemal trzydziestu lat,
wspomnienie meczetu, umieszczonego komputerowym trikiem
na tle niemo¿liwym  wi¹tynia w blasku s³oñca, ale na tle
nocnego nieba!
Tê dwoistoæ, niespójnoæ we w³asnej istocie trzeba mieæ na
oku, ledziæ j¹ i staraæ siê poj¹æ, na czym polega i z czego wynika, choæ nie wiadomo, czy to mo¿liwe za ¿ycia.
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iêtnastoletni, nietkniêty przez okupacjê i Powstanie, tak
jakby historia dzia³a siê obok mnie, oddzielonego od niej
pancern¹ szyb¹, nietykalnego i nieprzemakalnego, znalaz³em siê
z Matk¹ i Siostr¹ w Krakowie. Przedtem w warszawski dom na
Kruczej uderzy³ pocisk krowy, niemieckiego modzierza, i zamieni³ w rumowisko rodzinne mieszkanie malarza Kazimierza
Pêkalskiego, po³o¿one nad naszym. W chmurach wapiennego
py³u, kaszl¹c i dusz¹c siê, wbieg³em tam po ceglanym rumoszu
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Wychodzilimy po Powstaniu z Warszawy z kolumnami mieszkañców, dwigaj¹c nasze tobo³ki do Pruszkowa, do wielkich hal
przy torach, gdzie pokotem, wród tysiêcy ludzi k³ad³em siê spaæ
na betonie, tak naturalnie, spokojnie i z zadowoleniem, jak na
w³asnym tapczanie i jeszcze nie wiedz¹c, ¿e jest to umiejêtnoæ,
stan ducha, który pozwoli mi kiedy, w ró¿nych miejscach wiata, gdy trzeba, wysypiaæ siê, gdzie popadnie, w pokrzywach pod
murem, w cuchn¹cej latrynie, w pustynnym grobie, w b³otnistej
jaskini, nie¿nej dziurze na grani.
Ca³ym naszym skarbem wyniesionym z ruin by³a garstka bi¿uterii pozosta³a po okupacji oraz fotografie. I to by³a najm¹drzejsza decyzja Matki, bo fotografie zosta³y nam do dzisiaj i Ona,
dziewiêædziesiêcioomioletnia, mo¿e ogl¹daæ siebie z braæmi Karolem i Heniem pod dzikim winem, w mundurkach od Górskiego, a tak¿e siebie, wydekoltowan¹, z Ojcem we fraku, na balu,
Karola z Ojcem nad Wis³¹, na pomocie Oficerskiego Yachtklubu, ja siebie, czteroletniego w mokotowskiej piaskownicy na
Ursynowskiej, z Ojcem kucaj¹cym z moj¹ ³opatk¹ w d³oni, po
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zacielaj¹cym bia³e marmurowe schody, przecisn¹³em siê pod
zdruzgotanymi drzwiami, obsuwaj¹cymi siê jeszcze belami stropu, w osypuj¹cym siê gruzie, kurzu wciskaj¹cym siê do oczu.
Nie znalaz³em nikogo, ukryli siê w piwnicy. Zrobi³em to, tak
nieczu³y na niebezpieczeñstwo, jak poród dekoracji filmowych.
Ju¿ zawsze tak by³o. Tak ju¿ pozosta³o. Zagro¿enie nie dociera³o
do mnie. Wchodzi³em bez obawy do tych miejsc frontowych,
tylko czyhaj¹cych na kruche ludzkie cia³o. Dzi s¹dzê, ¿e byæ
mo¿e nie by³a to zuchwa³oæ, fanfaronada, g³upota, niewra¿liwoæ, lecz podwiadome wyczucie, intuicyjna wiedza, ¿e nic mi
siê nie stanie, pewnoæ sk¹d mi dana, ¿e dla mnie nie ma jeszcze zagro¿enia w tym, tutaj, dzisiaj, krajobrazie zag³ady.

Maciej Kuczyński

powrocie z kocio³a i kupieniu ciastek u Lardellego na placu
Unii, przed niedzielnym obiadem, na który przyszli Markiewiczowie, i opowieci¹ kapitana o jego rekordowym przelocie RWD-5
z Warszawy do Afryki.
Wkrótce potem bylimy znów wszyscy na zawodach
Gordon-Benetta na Polu Mokotowskim, sk¹d startowa³y olbrzymie balony, a kapitan Skar¿yñski, opromieniony samotnym
przelotem Atlantyku, trzyma³ mnie na kolanie i upewnia³, ¿e
jeli zechcê, na pewno zostanê, tak jak on, pilotem... ¯aden
z nas nie móg³ tego wówczas przewidzieæ, ¿e 15 lat póniej,
w moje mocne chcenie wda siê obca si³a, która sprawi, ¿e po
ukoñczeniu teoretycznego kursu szybowcowego us³yszê: Nie
macie co siê staraæ o loty szkoleniowe, wasze pochodzenie,
sami rozumicie.... Zreszt¹, b¹dmy szczerzy, i tak nie zosta³bym pilotem, mam niestosown¹ do tego psychikê. Wiêc mo¿e
nie warto siê je¿yæ na takie k³ody, rzucane nam przez los pod
nogi? Mo¿e s¹ mniej z³oliwe oraz przypadkowe, ni¿ nam siê
wydaje?
Te zdjêcia by³y wiêcej warte ni¿ wszystkie rodzinne antyki
i kryszta³y, razem z chiñsk¹ waz¹ z przejrzystej porcelany, któr¹
st³uk³em w czasie okupacji, potr¹caj¹c pi³k¹ smuk³¹ serwantkê,
pod któr¹ mieszka³ krasnoludek, bo nie mia³y wartoci materialnej, bo by³y tylko zapisem pamiêci, chwil, osób i twarzy, by³y
substancj¹ ¿ywi¹c¹ wiadomoæ, nie cia³o...
Skoro o rodzinnych wspomnieniach i skrytej rêce losu  jeszcze jedna scena z dziecinnego ¿ycia, z tych, które mo¿e póniej
zawa¿y³y na doros³ym ju¿ ¿yciu. To wspomnienie z naszego ostatniego przed wojn¹ mieszkania, na ulicy Naruszewicza, na Wierzbnie, w Warszawie. Pamiêtam to jak dzisiaj: omioletni, w sto³owym pokoju, na dywanie, wznosi³em z klocków-deseczek
z wrêbami jak¹ budowlê, za nad moj¹ g³ow¹, na du¿ym roz³o42
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¿onym stole, Ojciec, schylony nad mapami, plikami dokumentów i planami samolotów, pracowa³ nad projektem pierwszej
polskiej linii lotniczej do Ameryki Po³udniowej. Organizowa³ j¹
z grup¹ znanych pilotów wojskowych. Niebawem mia³y ruszyæ
pierwsze po³¹czenia z Warszawy do Buenos Aires przez Pary¿.
Wojna przeszkodzi³a. Lecz nie chodzi o to. Przysz³o mi do g³owy, ¿e jest jaki zwi¹zek pomiêdzy t¹ scen¹ a wydarzeniami po
latach w moim doros³ym ju¿ ¿yciu. Jakby powróci³y liczne, podobne do tamtej chwile, przez ni¹ zaprogramowane, wdro¿one?
Zaciszny pokój, kr¹g wiat³a na stole, roz³o¿one papiery, skupiona uwaga, namys³, planowanie. Wielekroæ uk³ada³em plany wyprawowe, projekty ekspedycji w ró¿ne strony wiata, wpatrywa³em siê w mapy, a tak¿e rysowa³em rodz¹ce mi siê w g³owie
architektoniczne bry³y.
Zwi¹zek przyczynowy? To mo¿e za du¿o, zreszt¹, kto wie?
Có¿ naprawdê wiemy o kszta³towaniu siê ¿yciowych wzorów?
Psychologia roztrz¹sa wp³yw rodowiska i wzorców czerpanych
z rodzinnego domu na zachowania siê i wybory ¿yciowe m³odzie¿y, bo te¿ zwi¹zków niepodobna przeoczyæ. Jednak, przychodzi mi do g³owy, mo¿e te zwi¹zki maj¹ g³êbsz¹ naturê i s¹
czym innym, ni¿ tylko powierzchowne czerpanie z przyk³adów,
naladowanie, tresura. Mo¿e s¹ wzorcami, których subtelna tkanka wdrukowuje siê w umys³ tak g³êboko, i¿ dorastaj¹cy cz³owiek, chce czy nie chce, przyjmuje je jako rodowisko zadane,
jedyne, przystosowuje siê do niego, do koniecznych zachowañ,
nie umie i nie widzi potrzeby przechodzenia do rodowiska innego, tak jak antylopa urodzona na stepie nie podejmuje trybu
¿ycia lenych jeleni. Czy wiêc u dzieci nie zachodzi ten sam
proces wdrukowania, jaki opisano u wylêgaj¹cych siê kaczek,
uznaj¹cych za opiekuñcz¹ istotê cz³owieka czy psa, jeli ten
uka¿e siê im po wykluciu z jaja?

Maciej Kuczyński

To tylko uwaga, nie ma tu miejsca na pog³êbianie podobnych
rozwa¿añ. Jednak skoro wspominam wydarzenia, które mnie
mog³y kszta³towaæ i swój wp³yw wywar³y na ca³e dalsze ¿ycie,
niepodobna pomin¹æ dwóch jeszcze przypadków m³odego stworzenia, niezdolnego do panowania nad sob¹. Omio- lub dziewiêcioletni wyszed³em ze szko³y na ulicy Narbutta i wraca³em do
domu d³ug¹, ale zaciszn¹ ulic¹ Krasickiego, pêdz¹c przed sob¹
kolegê. Nie pamiêtam ju¿, po co i dlaczego, i co dla mej ówczesnej g³owy mog³o byæ powodem, doæ, ¿e przez kilometr torturowa³em go, bij¹c po g³owie i plecach workiem z pantoflami.
Próbowa³ uciekaæ, zanim straci³ si³y, pyta³, o co mi chodzi, potem tylko ju¿ p³aka³ i szlocha³ pod ciosami, s³ania³ siê na nogach,
wreszcie, wyczerpany, zdo³a³ przepe³zn¹æ przez furtkê swego
domu. Wróci³em do siebie, a nazajutrz, po wizycie Ojca u dyrektora szko³y, dosta³em lanie lask¹ z prawdziwego bambusa. Czy
odegra³o ono jak¹kolwiek rolê w wychowawczym procesie? Niewielk¹, jak mi siê dzisiaj wydaje. Jako sam z siebie straci³em
ochotê do takich zachowañ, zreszt¹ ochoty nigdy nie mia³em.
To we mnie nie tkwi³o, nie by³o utrwalone w psychice, nie by³o
wtedy ani potem jak¹kolwiek potrzeb¹. Sta³o siê jednorazowym
wyskokiem przez jaki bodziec wywo³anym, realizacj¹ wzorca
zachowania wisz¹cego w przestrzeni, automatyczn¹, bezcelow¹,
zadawalaj¹c¹ jakby wzorzec sam w sobie. Dzia³a³em jak obojêtny automat, choæ nie ca³kiem bezmylny, bowiem, gdy w pamiêci o¿ywiam tê scenê, obok obrzydzenia i wstydu, które s¹ póniejszym nalotem, dokopujê siê do cienkiej jak niteczka myli,
która snu³a siê wtedy, ¿e worek jest miêkki i pantofle filcowe.
A to jest dowodem, ¿e nak³ada³em jakie usprawiedliwiaj¹ce granice tej przemocy. Dzisiaj uczniowie tej granicy nie maj¹, zabijaj¹c kolegów. Ale byæ mo¿e ich agresja  przychodzi mi do g³owy
 ta sama, która mn¹ powodowa³a, w³aciwa wszystkim istotom,
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o zdumiewaj¹ce! Ju¿ siedemdziesiêciodwuletni, s³uchaj¹c
wywiadu telewizyjnego profesora Osiatyñskiego, historyka,
który chwali³ przyjañ, pozwalaj¹c¹ zwierzaæ siê z najintymniejszych prze¿yæ, szukaæ rady i wsparcia duchowego u drugiej osoby, zda³em sobie sprawê, ¿e nigdy w ¿yciu ani nie czu³em takiej
potrzeby ani nie zrobi³em tego! To nie znaczy, ¿e nie mia³em
przyjació³, mam ich nadal, ale jeli kiedykolwiek zwierza³em siê
im ze swoich spraw, zawsze mia³o to, co najwy¿ej, znaczenie
anegdoty, opowieci o mniej lub bardziej osobliwym przypadku
czy zdarzeniu. Nie potrzebowa³em nigdy s³ów otuchy, bo jak
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jest naszym niezbêdnym wyposa¿eniem na ¿ycie. I nie ma co siê
na jej istnienie buntowaæ. Tym, co do nas nale¿y, jest nak³adanie
jej granic, bo zwierzêta czyni¹ to instynktownie. To wskazuje
kierunek wychowania dzieci: zdolnoæ do samoograniczeñ.
Po latach pojawi³ siê rykoszet. Ju¿ w liceum, na oczach ca³ej
milcz¹cej chciwie klasy, dwudziestu kilku wyrostków z kie³kuj¹cymi w¹sami, trzepn¹³em p³asko d³oni¹ w potylicê kolegê, który
upokorzony, poni¿ony, tym, ¿e nie mo¿e siê zdobyæ na odwet,
tkwi³ jak s³up, z oczami wbitymi w pod³ogê i sp³ywa³ purpur¹.
Triumfowa³em kilka minut, lecz ta chwa³a, najpierw zapomniana,
wkrótce wyp³ynê³a sk¹d, z odmêtów sumienia, jak plama oliwy
na wodê, i odt¹d mi towarzyszy w rozmaitych postaciach, wyrzutu, wstydu, ¿alu i samoupokorzenia. I znów przychodzi myl,
¿e byæ mo¿e do wszystkich przenikaj¹ wszystkie wzorce zachowañ stworzone przez przyrodê, wypracowane przez ludzi, a spraw¹ osobnika jest tylko, czy zechce ich u¿yæ, poddaæ siê im, daæ
prowadziæ, czy te¿ stawiæ opór i skorzystaæ z wolnoci wyboru.
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s¹dzê, dostateczny jej zapas umia³em zawsze znaleæ w sobie,
darowany mi razem z urodzeniem. Nie musia³em pytaæ, jak post¹piæ w wa¿nych stosunkach i uk³adach z ludmi, bo zawsze
instynktownie unika³em zawik³anych sytuacji, nie wchodzi³em
w nie, nie musia³em siê z nich wypl¹tywaæ. A jeli zdarzy³o siê to
raz czy dwa razy, sam wiedzia³em, jak post¹piæ i nie przychodzi³o mi nawet do g³owy, aby na kimkolwiek siê wspieraæ. Nie by³o
mi potrzebne niczyje wspó³czucie. Mo¿e tak¿e czu³em podwiadom¹ niechêæ do ods³aniania siê, ujawniania s³aboci, wyczuwaj¹c instynktownie zarazem, ¿e od drugiego cz³owieka nie mo¿na
otrzymaæ prawdziwego, pe³nego, ostatecznego wsparcia, zdolnego uwolniæ nas ca³kowicie od ciê¿aru, ¿e w g³êbi duszy, tak czy
inaczej, choæ otoczony bliskimi, ka¿dy sam musi siê uporaæ
z tym, co jest czêci¹ tylko jego wewnêtrznego wiata. Dlatego,
zranieni, w pierwszym odruchu szukamy odosobnienia. I zawsze,
jak s¹dzê, dochodzi³o do g³osu, mo¿e pych¹ podszyte, moje przekonanie, ¿e trzeba próbowaæ samemu, ¿e gdy chce siê naprawdê, mo¿na sprostaæ wszystkiemu. To wydawa³o mi siê piêkne,
s³uszne, czyste w jaki sposób. Ta potrzeba psychicznej samodzielnoci tkwi³a we mnie od urodzenia, sama z siebie? Odziedziczona po rodzicach? Zes³ana mi z nieba? Bo z pewnoci¹ niezainicjowana celowo, choæ z czasem wypracowywana. By³a jedn¹
z tych cech charakteru, z którymi tu przyby³em, nie nabywaj¹c
ich wiadomie, tak jak dwojga uszu i piêciu palców u d³oni.

C
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hocia¿ od prawieków powtarzali mêdrcy, ¿e cz³owiek zawsze jest samotny, skazany na samotnoæ przez swoj¹ postaæ odrêbnego istnienia, nadan¹ mu przez Przyrodê, wci¹¿
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widzia³em doko³a starania wspó³braci, aby w swoj¹ s³aboæ,
nieszczêcie, upadek wci¹gn¹æ inne umys³y. Sam bra³em w tym
udzia³, staraj¹c siê spe³niæ oczekiwania wspó³czucia i ¿yczliwoci, choæ nie trac¹c z oczu i zachowuj¹c na w³asny u¿ytek
to, co by³o dla mnie jasne, ¿e cz³owiek ¿yje w dwóch wiatach,
w rzeczywistoci materialnej, w której porusza siê cia³em
z podobnymi sobie, obijaj¹c siê bolenie o kanty i parkany,
i drugiej, wewnêtrznej, zamkniêtej w wiadomoci, nieprzeniknionej dla drugich, gdzie samotnie kr¹¿y w wiecie wyobra¿eñ
lub raczej gdzie brodzi w mietniku i archiwach, w kartotece
w³asnej przesz³oci, bo wszystko to, co zdo³a sobie uwiadomiæ, jest ju¿ przesz³oci¹. I jest tam tak samotny jak Wyspa
Wielkanocna w przestworzach Pacyfiku, obwarowany niczym
pos¹gami moai, stra¿¹ swoich fobii, gustów, pogl¹dów, chêci,
niechêci, sympatii, antypatii, idei. Wiedz¹c to, nie musia³em
szukaæ dla siebie ani wspó³czucia, ani zrozumienia, to ostatnie
znajdowa³em w sobie i ono pozwala³o mi siê uporaæ z ka¿d¹
chropowatoci¹ ¿ycia, z coraz wiêksz¹ ³atwoci¹, w miarê jak
p³ynê³y lata. Pojmowa³em, ¿e w samotnoci jest i co piêknego,
i jaki sens g³êboki, bo wi¹za³a siê ona z odrêbnoci¹. A byæ
innym, osobnym, to byæ wyj¹tkowym, a wiêc z definicji samotnym i wyodrêbnionym, samym nawet wtedy, gdy ma siê
wiadomoæ kogo stoj¹cego obok i zwi¹zania z nim licznymi
wiêzami.
Samotnoæ daje si³ê prawdziw¹. Nic nie ma bardziej wzmacniaj¹cego, buduj¹cego, ni¿ pewnoæ, ¿e stoi siê naprzeciw
wszechwiata, s³oñc, gwiazd, galaktyk, ob³oków materii, si³owych
pól, potoków promieniowañ, oceanów i lasów, ska³ oraz wulkanów samotnie, w pojedynkê, i trwa siê, o dziwo, nadal siê istnieje, nawet bez wsparcia legionów, nawet bez bratniej czy te¿
kochaj¹cej duszy.
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iedemdziesiêciodwuletni, wydajê siê sobie ca³kowicie odpor
ny na klêski, straty, przegrane, pogodnie wiadomy, ¿e one
nieustannie p³yn¹ w tej rzece, przez któr¹ brodzê od urodzenia,
s¹ jej substancj¹ przez co musz¹ wci¹¿ mnie potr¹caæ, uderzaæ,
omywaæ, wytr¹caæ z równowagi.
Ju¿ nie wytr¹caj¹. Zreszt¹, od pocz¹tku tak by³o. W dawnych
latach jaki automatycznie w³¹czaj¹cy siê program mylowy kaza³ mi nie przyjmowaæ do wiadomoci przykrych zwrotów losu,
nie zatrzymywaæ ich w pamiêci, puszczaæ je w niepamiêæ, nie
rozpamiêtywaæ, nie szukaæ zadoæuczynienia, racji czy rekompensaty. Tote¿ dzisiaj witam je z ca³¹ otwartoci¹ i w pe³ni
wiadomie, z nadziej¹, ¿e, tak jak dot¹d, nic nie zdo³a mnie
uszkodziæ, ¿e pozostanê nienaruszony, niezgorzknia³y, nie¿a³uj¹cy, biadaj¹cy, niepomstuj¹cy, nie¿¹dny odwetu, lecz czysty
i pusty, niemal nieobci¹¿ony ¿adnym ¿alem, fobi¹, niechêci¹,
poczuciem krzywdy, niepowodzenia, straty, nietkniêty i niezraniony przez nikogo.
Wytworzone przez lata psychiczne przeciwcia³a sprawiaj¹, ¿e
dzisiaj, kiedy syn s¹siada powiêca spokojny sen w nocy, aby
przedziurawiæ mi no¿em opony, wy³amaæ wycieraczki i ceg³ê
umieciæ na dachu, przyjmujê to tak lekko, jak rozlanie herbaty.
Jak kolejne immunologiczne dowiadczenie, niepowoduj¹ce nawet przyspieszenia serca. W koñcu, czy warte s¹ uwagi py³ki
kurzu osiadaj¹ce na szybie?
Te wszystkie uwagi o spokoju, o stanie mego ducha, odpornoci na zagro¿enia, niepowodzenia i straty, na zakrêty losu, dla
ludzi wra¿liwych mog¹ brzmieæ jak bufonada, zra¿aæ i odpychaæ,
zniechêcaæ do czytania, do autora, jego nazbyt prostego ducha
i widzenia ¿ycia, podejcia do dramatu wiata, do tragedii bytu,
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tymczasem kariera. Maturê zdawa³em w krakowskim Liceum
Matematyczno-Fizycznym im. Króla Jana Sobieskiego. Nie
by³oby to istotne, bo ka¿dy gdzie zdawa³, gdyby nie objawienie, jakim okaza³ siê dla mnie pisemny egzamin z jêzyka polskiego. Gdy by³o ju¿ po wszystkim, us³ysza³em od dyrektora Rutkowskiego i polonisty profesora Cukrzyñskiego, ¿e uratowa³em
honor szko³y, gdy¿ jako jedyny wybra³em temat, uwa¿any za
najambitniejszy i stworzy³em co w rodzaju uczniowskiego eseju.
By³a to Próba oceny wspó³czesnej literatury polskiej. Wybra³em
go bynajmniej nie dla ambicji, lecz tylko z tego powodu, ¿e
pozosta³e dwa tematy wymaga³y bardziej szczegó³owej wiedzy.
A kiedy zacz¹³em ju¿ pisaæ, po raz pierwszy w ¿yciu niezmuszany do wykazania, jakie cechy spo³eczne reprezentuje bohater 
klapka siê otworzy³a i z tego tajemniczego zakamarka g³owy,
którego do dzi nie rozpozna³em, ukryta tam istota poczê³a mi
dyktowaæ. Spisywa³em jej s³owa i zdania p³yn¹ce jak strumieñ.
Zza nieprzejrzystej zas³ony wy³ania³y siê pomys³y  do dzi nie
wiem, czy moje  i gdy tylko wiadomie je zaakceptowa³em,
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wskazywaæ na jego emocjonaln¹ prostotê, niezdolnoæ pojmowania, p³yciznê myli i uczuæ. Byæ mo¿e siê nie myl¹. Ja jednak
zostajê przy swoim opisie, w tej niewinnej nadziei, ¿e dostarczê
wiadectwa tym, co potrzebuj¹, co chc¹ siê utwierdziæ, ¿e mo¿liwe jest i takie przyjmowanie ¿ycia, taki jego sposób, co st¹d
zaczerpn¹ otuchy i odwagi, pokrzepienia w tym, co ich samych
spotyka.
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zaraz, p³ynnie, bez zw³oki, jakby same z siebie zmienia³y siê
w akapity.
Po raz pierwszy pozna³em wtedy smak prawdziwego pisania,
takiego, które nie musi trzymaæ siê narzuconych szablonów
i cile wyznaczonych granic, które pozwala wypowiadaæ treci
niecenzurowane, odmienne, w³asne, dziwaczne, osobliwe i niepospolite. Wiedzia³em ju¿ odt¹d, ¿e potrafiê, robiê to bez trudu,
z przyjemnoci¹, wiadomy, ¿e to magiczny proces, czarodziejskie dzia³anie, stwarzanie materii mylowej, w³asnej, wyj¹tkowej,
ró¿nej, choæby w szczegó³ach, od wszystkiego, co dotychczas
istnia³o. A jednak wtedy, chwalony, szczêliwy, ¿e zda³em, i ¿e
wywar³em wra¿enie na pedagogicznym gronie, które dziêki
wypracowaniu podnios³o mi te¿ stopieñ z matematyki  nie poszed³em w tê stronê! Widocznie konieczny by³ czas dojrzewania
w ca³kiem innym ogrodzie.

J
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erzy Kowalski by³ jedn¹ z tych osób, które w tajemniczy
sposób zosta³y zes³ane, ¿eby torowaæ mi drogê, wyg³adzaæ j¹
i pomagaæ mi w przechodzeniu kolejnych etapów. Do czego?
To kiedy siê oka¿e. Na razie wiem tyle, ¿e odegra³y tak¹ rolê
w moim ¿yciu, jak¹ stacje wêz³owe odgrywa³y dla lokomotyw,
zaopatruj¹c je w wodê i przestawiaj¹c zwrotnicê na nowy kierunek. W³anie tych kilka osób, które wy³oni³y siê przy mnie
z nieistnienia, jak latarnia z mglistego oparu, w najw³aciwszym
miejscu i czasie, pomog³o mi przechodziæ ze cie¿ki na cie¿kê,
tak jak tego pragn¹³em, choæ jeszcze niepewny, dok¹d mnie zawiod¹. Okazywa³o siê z czasem, ¿e wiod³y tropami wa¿nymi
w danej chwili, jednak nie na ca³e ¿ycie. Ale pod¹¿anie nimi nie
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by³o strat¹ czasu, by³o koniecznym dojrzewaniem przed przejciem na inne poziomy i w inne zakresy.
Ale po kolei. Dziêki temu, ¿e on, m¹¿ mojej kuzynki, Basi
Krudowskiej, dzi zmar³y ju¿, ukochany dziadek Kasi Skrzyneckiej, ciê¿ko dowiadczony przez wojnê, bo w partyzantce straci³
nogê, jeszcze obola³y, o kulach, z ¿on¹ i malutkim dzieckiem,
pojawi³ siê w Krakowie i zechcia³ siê mn¹ zaj¹æ  przekonana
w jaki tajny sposób uczelniana komisja przyjê³a mnie na Politechnikê Krakowsk¹ mimo pochodzenia g³êboko nies³usznego.
Zosta³em architektem, a po odebraniu dyplomu zg³osi³em siê po
nakaz pracy. W tej chwili, mocno poniewczasie, zda³em sobie
sprawê, ¿e nie zadba³em w porê o przychylnoæ organizacji studenckiej. Trzyma³em siê od niej z daleka, najwyraniej intuicyjnie, bo gdybym siê nad tym zastanawia³, mo¿e bym doszed³ do
wniosku, ¿e to siê nie op³aci? ¯e wiêksze szanse przetrwania
i wype³nienia pos³ania ziemskiego, którego jeszcze nie zna³em,
mia³bym, stowarzyszaj¹c siê z tymi, przy których by³a si³a, którzy
w piwnicy bezpieki, na placu Inwalidów w Krakowie, w pobli¿u
naszego domu, kopali siedemnastoletniego Dobka Walknowskiego, na uczelni nazywali Bieruta pierwszym architektem kraju,
a dnia 1 Maja bez duchowych rozterek dwigali portrety hydry
czterog³owej: Marksa-Engelsa-Lenina-Stalina-Jaruzelskiego-Millera... Chyba siê rozpêdzi³em
Tak wiêc, wprawdzie Jerzy Kowalski zapisa³ mnie do zwi¹zku
m³odzie¿y, ZMP, o ile pamiêæ mnie nie myli, aby sobie samemu
u³atwiæ wepchniêcie mnie na studia, dziêki znajomociom w krakowskim miejskim partyjnym komitecie  ja jednak, niewdziêczny, gdy ju¿ mnie przyjêto, nigdy siê nie udzieli³em.
I znów zatrzymujê siê przy tym, gdy¿ zda³em sobie sprawê,
¿e ten drobny w koñcu incydent, niemal odruchowego trzymania siê z dala od organizacji m³odzie¿owej, utrwala³ i wyznacza³
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moje zachowania w stosunku do re¿imu, które w nastêpnych
latach musia³em bardziej wiadomie kszta³towaæ, jak ka¿dy, kto
chwyta³ wtedy za pióro. Lecz na razie nie by³em jeszcze literatem i nawet nie ni³em o tym. Moje zachowanie nie przesz³o
bez echa. Po rozdzieleniu miêdzy siebie najbardziej ³akomych
miejsc pracy przymusowej, m³odzie¿owi dzia³acze, moi uwiadomieni klasowo koledzy z roku, pierwsza klika kolesiów,
o jak¹ siê w ¿yciu otar³em, mnie, obcemu elementowi, wcisnêli
nêdzny och³ap, jak s¹dzili, wysy³aj¹c mnie z cyniczn¹ pogard¹
w so³daty, to znaczy do Ministerstwa Obrony. Zrezygnowany
stawi³em siê w szarym gmachu w Warszawie, przekonany, ¿e
na kilka lat wyl¹dujê w jakim zapomnianym garnizonie.
Szybko prysnê³y obawy. Nadzwyczaj uprzejmy kapitan zapyta³,
w jakim miecie ¿yczê sobie pracowaæ i zgodnie z moim pragnieniem odes³a³ mnie do wojskowego biura projektów w Krakowie. Tam, ze spokojem, wykona³em pierwsze powierzone mi
zadanie, zaprojektowa³em typowy wychodek drewniany, przenon¹ budkê z serduszkiem, przeznaczon¹ dla stanic WOP-u
na wschodniej i po³udniowej granicy PRL. Po wnikliwym przestudiowaniu problemu wprowadzi³em rewolucyjn¹ zmianê, rysuj¹c, zamiast powszechnie przyjêtego odwiecznym zwyczajem
okr¹g³ego, otwór w desce o kszta³cie trapezu z zaokr¹glonymi
naro¿ami. Po burzliwej naradzie zatwierdzaj¹cego cia³a innowacja zosta³a przyjêta. Na Krakowie zale¿a³o mi nie tylko dlatego, ¿e tam mieszka³em z rodzin¹. Nie mniej by³em zwi¹zany
z podkrakowskimi ska³kami, gdzie jako adept Klubu Wysokogórskiego uczy³em siê wspinaæ, z Tatrami i nade wszystko
z grup¹ groto³azów.
Niebawem zosta³em mianowany inspektorem nadzoru i jedzi³em z Krakowa na budowy wojskowe pod Rzeszów, do
Jaros³awca, Tarnowa i Zakopanego... Pamiêtam zimowe noce
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ecz dzi niewa¿na jest ta ca³a tkanka pospolitych zdarzeñ,
mog³y byæ byle jakie, to, co siê liczy³o i mia³o znaczenie dla
dalszego ¿ycia, co warto zapisaæ, to magiczny ceremonia³, jakiego bezwiednie wtedy dokona³em, jeszcze nie zdaj¹c sobie
sprawy, ¿e wywo³a absolutny skutek, ¿e spowoduje materializacjê mylowego zaczynu: Podczas d³ugich jazd poci¹gami na
budy wojskowe, stoj¹c przy oknie, wpatrywa³em siê w sun¹cy horyzont i wyobra¿a³em sobie, ¿e kiedy bêdê jecha³ tak
samo, lecz w ca³kiem innym celu i w innym uk³adzie. Wolny
i niezwi¹zany ¿adnymi obowi¹zkami, podró¿uj¹cy po dalekim
wiecie, do celu, którym nie bêdzie kisn¹cy w b³ocie fundament, czekaj¹cy na mnie zapijaczony kierownik budowy, namawiaj¹cy mnie niestrudzenie do wypicia kielicha i nie wierz¹53
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pod dwudziestoma kocami w nieopalanych barakach z wybitymi szybami, co w koñcu nie by³o problemem dla mnie, maj¹cego ju¿ za sob¹ tatrzañskie biwaki w nie¿nych jamach na
grani. Beznadziejnie g³upia, nudna, nieprzyjemna i niezrozumia³a praca podpisywania pro forma dokumentów budowlanych, zawiadczanie robót, o których nic nie wiedzia³em, wykonanych poza moimi oczami przez z³odziei, którzy podczas
mrozów zamiast betonu, ukradzionego na w³asne budowy,
sypali w szalunki piasek polewany wod¹, a potem urz¹dzali
prawdziwe pantomimy, dziwi¹c siê i pomstuj¹c na jakoæ
cementu, gdy z pierwsz¹ odwil¿¹ wali³y siê nowe wiaty i filary. I tak dalej i dalej.
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cy za nic, ¿e moje odmowy s¹ szczere  ale staro¿ytne ruiny,
egzotyczne góry, d¿ungla tropikalna, niezbadane jaskinie. Sta³em z nosem przy szybie, z cudownym wewnêtrznym spokojem, ¿e spe³nia siê marzenie, ¿e ju¿ nim jestem tym cz³owiekiem, który, wolny od k³opotów i dolegliwoci ¿ycia, zmierza
ku przygodzie, jaka go pasjonuje...
Nie by³y te jazdy i te myli ca³kiem p³onne, bo wszystko siê
zici³o, wszystko, o czym myla³em, stopniowo wy³ania³o siê zza
horyzontu ¿ycia i niepostrze¿enie krystalizowa³o na jawie.
Wprawdzie nie poci¹gami, ale statkiem wielekroæ mia³em p³yn¹æ
wzd³u¿ dalekich wybrze¿y, przecinaæ obce morza, samochodem
tygodniami sun¹æ przez pustynie i stepy, po andyjskich wy¿ynach, ³odziami po zielonych lub czerwonych rzekach, mig³owcami i samolotami wzd³u¿ górskich ³añcuchów, lodowców, skalnych cian i szczytów.
Równoczenie z tymi dodaj¹cymi mi otuchy i woli przetrwania marzeniami na jawie, snutymi w rytm stukotu kó³ wagonu,
na ¿elaznych torach, miêdzy Krakowem, Tarnowem, Jas³em, Zakopanem, ni³y mi siê w nocy, raz po raz, wielokrotnie, d³ugie
jazdy samochodem przez zamglone krainy, przez faluj¹ce pagórki, niewyrane lasy. I ten sen by³ jasnowidzeniem, wyprzedza³
czas i zapowiada³ to, co sta³o siê rzeczywistoci¹ po dziesiêciu
latach, w 1963 roku, gdy zaczê³y siê wyprawy na Gobi i wielodniowe jazdy przez step i pustyniê ciê¿arowymi autami, tak osza³amiaj¹ce i d³ugie, wprawiaj¹ce w trans umys³, odbierane przez
nas jakby sen na jawie, dla mnie ten sam, który prze¿y³em ju¿
wiele lat temu.
Lecz najpierwszym zaczynem by³o jeszcze co innego. Zaczynem lub przeczuciem. Zaledwie omioletni, klêcz¹c na
dywanie, w mokotowskim mieszkaniu na Naruszewicza, gra³em
w grê planszow¹ o podró¿y dooko³a wiata. By³a usiana egzo54
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tycznymi nazwami, sporód których z magiczn¹ si³¹ przyci¹ga³o
mnie Valparaiso. Przypomnia³em to sobie, gdy po up³ywie
pó³ wieku stan¹³em pod sosnami na chilijskim brzegu, w ciep³ym i s³odko pachn¹cym kwiatami i ¿ywic¹ powietrzu, patrz¹c
na siw¹ taflê Pacyfiku. Zatoka Valparaiso, czyli Rajska Dolina,
o tej wczesnej godzinie by³a osnuta mg³ami, a z niej niby duchy
wy³ania³y siê jedna po drugiej ciche rybackie ³odzie wracaj¹ce
z nocnego po³owu. To by³o to miejsce, niegdy tylko kó³ko
na mapie, które w rzeczywistoci ujrza³em, byæ mo¿e dlatego,
¿e kiedy jego nazwa oczarowa³a wyobraniê omioletniego
ch³opaka.
Tote¿ kiedy po latach pisa³em ¯ycie jest myl¹, mia³em do
tej ksi¹¿ki solidne podstawy. Ja to z pewnoci¹ wiedzia³em, ¿e
mylowe obrazy i wyobra¿enia, to, co ezoterycy nazywaj¹ wizualizacj¹, jeli poparte dzia³aniem, przenikaj¹ i mieszaj¹ siê
w niepojêty, ale niew¹tpliwy sposób z materialnym planem, ¿e
maj¹ swój udzia³ w jego kszta³towaniu, stwarzaj¹ wydarzenia,
le¿¹ u ich pod³o¿a, nieustannie p³yn¹ gdzie w podszewce wiata i kszta³tuj¹ fale rzeki ¿ycia. Zreszt¹ lepsze ni¿ do fal wydaje mi
siê porównanie mozaiki wydarzeñ do kry p³ywaj¹cej na morzu.
Przy brzegu lodowe p³yty s¹ ciniête i unieruchomione. To teraniejszoæ, nic nie mo¿na ju¿ w niej zmieniæ, sta³o siê, skoñczone. Fakty, ludzie, ich czyny zwarli siê, skleszczyli, unieruchomili. Lecz czym dalej od brzegu, w g³¹b morza, tym p³ywaj¹ce
p³yty pozostaj¹ w luniejszych uk³adach. Czym bli¿ej horyzontu,
tym wiêksza swoboda, tym ³atwiej je przesuwaæ, odpychaæ, tasowaæ, ³¹czyæ i rozdzielaæ. To przysz³oæ. Elementy wydarzeñ ju¿
w niej istniej¹, teraniejszoæ z nich musi siê z³o¿yæ, ale w jaki
sposób, to nie jest przes¹dzone. Tam mo¿na jeszcze wszystko
zmieniaæ, z czym wiêkszym wyprzedzeniem, czym dalej od brzegu teraniejszoci, tym ³atwiej i skuteczniej. Tam do skutecznego
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dzia³ania wystarczaj¹ nawet ma³e si³y, subtelne, nieuchwytne
z pozoru, tak jak myl i marzenie, dzia³aj¹ce jak s³aby, lecz trwa³y, uparty powiew wietrzyka, zdolny przesuwaæ nawet ciê¿kie
p³yty, rozleg³e pola lodowe, z których sami, w ten sposób, mo¿emy uk³adaæ mozaikê teraniejszoci, tak¹, jakiej pragniemy.
Jeszcze nie wiedzia³em wtedy i nie trapi³em siê t¹ niewiedz¹ 
sk¹d bior¹ siê myli i poci¹g, a nawet têsknota, do takiego przemieszczania cia³a. Pragnienie niepochodz¹ce z wyboru, niewyrozumowane przez m³odego cz³owieka, który jeszcze nie wie, co
chce, co bêdzie w ¿yciu robi³, lecz wy³aniaj¹ce siê samo z g³êbin,
z mgie³ duszy, sporód k³êbi¹cych siê tam cieni, nabieraj¹ce wyrazu, zyskuj¹ce kontury, przyjête przez umys³, lecz przecie¿ poza
nim zrodzone. Gdzie  zacz¹³em rozumieæ po latach na lotnisku
Maiquetia ko³o Caracas.
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iêædziesiêcioletni, o siódmej rano, na stosie baga¿u, czeka³em na podko³owanie wyprawowej maszyny. Wokó³ startowa³y awionetki. Smuk³e, bia³e torpedy, pchane dwoma odrzutowymi silnikami, nie bior¹c rozpêdu, wyskakiwa³y w górê jak
groty wystrzelone z ³uku. Wyl¹dowa³ bia³y jak ³azienka samolot.
Zanim siê zatrzyma³, ju¿ zza budynku dworca sp³yn¹³ mu naprzeciw mig³owiec, tak b³yszcz¹cy niklami, jak bateria wannowa. Usiad³ przy prezydenckiej maszynie nosz¹cej herb pañstwowy i numer na sterach  0111. Carlos Perez przesiad³ siê, zaledwie
mign¹wszy na trapie nie¿nobia³ym ubraniem i znikn¹³, porwany
nad dachy.
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Patrzy³em na ten obraz ruchu. Na przesuwanie siê ludzi, na
ich spadanie ku ziemi, wznoszenie siê w bolidach do nieba.
Przejazdy mechaników autkami, przemarsze pasa¿erów po p³ycie, wspinanie siê na schody. Obudzi³o siê we mnie nag³e zrozumienie... Co za odkrycie! Tak proste, jak nagoæ króla. Przenoszenie cia³a jest ludzkim d¹¿eniem do wszechobecnoci 
najdoskonalszej postaci bytowania. Byæ wszêdzie, to wszystko
wiedzieæ i nad wszystkim panowaæ. I na có¿ by³y te odwieczne
pytania: Dlaczego podró¿ujesz? Po co tu i tam wchodzisz? Po co
wtykasz g³owê? Co ciê ci¹gnie na morze? na pustyniê? w góry?
Dlaczego siê wspinasz, drapiesz i wczo³gujesz?
Bo czy kto pyta nakrêcanego ¿o³nierza, dlaczego maszeruje?
mieszne! On robi to, bo ma w sobie sprê¿ynê. My j¹ tak¿e
mamy. Ma j¹ ka¿de zwierzê. Jestemy urz¹dzeniem ruchomym.
Nasz sposób ¿ycia polega na ruchu. W bezruchu giniemy, przestajemy byæ sob¹.
Poruszam siê, bo jestem cz³owiekiem, któremu kazano ¿yæ
w trójwymiarowej przestrzeni, dostêpnej dla ruchu. By mnie unicestwiæ, trzeba mnie unieruchomiæ. Do tego s³u¿¹ kajdanki i cela.
¯yjê dziêki temu, ¿e zmieniam swe miejsce w przestrzeni. A zmieniam, bo dosta³em ten swój pakiet genów, chcê czy nie chcê,
z wbudowan¹ ewolucyjnie sprê¿yn¹ i wyrwaæ jej nie mogê. Ju¿
zanim powsta³em by³o zadecydowane, ¿e zamiast tkwiæ jak
ukwia³ przyroniêty do rafy, bêdê siê przesuwa³. ¯eglowanie jest
koniecznoci¹ zadan¹, nie jest naszym wynalazkiem ani te¿ zas³ug¹, nie jest wytworem rozumu, myli czy wy¿szego ducha.
Skoro nie mo¿na ju¿ pytaæ dlaczego?  zostaje co najwy¿ej
pytanie: co jest, a co nie jest podró¿¹? Jeli pe³zanie niemowlêcia
zaspokaja tê sam¹ potrzebê, co wyjazd na inny kontynent, mo¿na tylko rozwa¿aæ, jakie przemieszczenie cia³a oznacza ju¿ podró¿, a jakie jeszcze ni¹ nie jest?
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ecz najpierw by³y jaskinie i moja dru¿yna. Gdy dzisiaj, siedemdziesiêciotrzyletni, po ponad pó³wieczu, patrzê na to,
w czym bra³em udzia³, a w czym, w istocie rzeczy, g³êboko tkwiê
i dzisiaj, dostrzegam co na kszta³t mitu, sagi, legendy, podania
równego tym s³awnym przekazom o rycerzach Okr¹g³ego Sto³u,
o trzech muszkieterach czy wiernej dru¿ynie Robin Hooda.
Dlaczego nie mamy takiej narodowej, nadwilañskiej sagi?
Jednak ja mam swoj¹! To by³o jak w przedhistorycznej erze,
w aborygeñskiej Epoce Snu, gdy bogowie i pierwotni bohaterowie kroczyli po Ziemi, wytyczaj¹c cie¿ki, nadaj¹c nazwy, kszta³ty i stwarzaj¹c wzory.
To prawda, by³em tam, u pocz¹tku czasu, i mia³em moj¹
dru¿ynê, z ni¹ wytycza³em cie¿ki i stwarza³em jaskinie! Przyjació³? Tak siê ich pospolicie nazywa, chocia¿ my nigdy nie mylelimy o sobie w ten sposób. Unikalimy zawsze s³ownego
okrelania naszego zwi¹zku. Mo¿e dlatego, ¿e nazwanie wyznacza kres, zamyka i ogranicza. Przyjañ dobiega kresu, wiêc
po co j¹ skazywaæ nazwaniem? Dzi wiem, ¿e mia³em szczêcie,
jakie niewielu spotyka. Nie by³o rycerzy, stó³ nie by³ okr¹g³y,
ale czêsto zbieralimy siê przy stole w gabinecie, który Kazik
Kowalski odziedziczy³ po ojcu, profesorze Uniwersytetu Jagielloñskiego. By³o to w Bronowicach, w jego rodzinnym domu,
dawnym, przez miasto ju¿ wch³oniêtym, dworze. W tych samych krakowskich Bronowicach z Wesela Wyspiañskiego. Lecz
o ile w Weselu sunê³a przez izby zbieranina typów niezbornych, zagubionych, nieudanych, mêtnych, wzbudzaj¹cych chaos, niemaj¹cych celu, niezdolnych do dzia³ania  u nas by³o
inaczej! Moi towarzysze byli ludmi czynu, sprawni, wykszta³58
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Bylimy dru¿yn¹ zgodn¹, jednolit¹, poddaj¹c¹ siê os¹dowi
ogó³u, woli wiêkszoci, wspólnym postanowieniom. Burzê
mózgów wynalelimy i stosowali wiadomie, kiedy ¿adnemu
z socjologów w Polsce i na wiecie jeszcze siê o niej nie ni³o.
Nie bylimy grup¹ barwnych, malowniczych typów, jak to bywa
w cyganeriach muzyków czy malarzy. Wszyscy z pozoru spokojni, zwyczajni, nierzucaj¹cy siê w oczy. £agodni i przyjani,
z wyj¹tkiem mnie i Rafa³a Unruga, czêsto aroganckich i sk³onnych do utarczek z ka¿dym obcym, który wchodzi³ nam
w drogê, a choæby tylko w pole widzenia.
Nasza lojalnoæ by³a automatyczna, st¹d siê dowiedzia³em, ¿e
jest czêci¹ wyposa¿enia na ¿ycie istot w ludzkim ciele. Nie tylko
ich, tak¿e stad pawianów czy antylop. B³êdne s¹ wywody etologów i antropologów, twierdz¹cych, ¿e m³ode osobniki ucz¹ siê
socjalnych zachowañ. One je dziedzicz¹, choæ nie genetyczn¹ drog¹, a po urodzeniu jedynie trenuj¹, æwicz¹ i wypróbowuj¹ w konfrontacji z ¿yciem i za przyk³adem rodziców. Wzorce podstawowe
zachowañ maj¹ wpisane w siebie i musz¹ je tylko uruchomiæ,
prze³o¿yæ na ruchy cia³a, gesty i sygna³y, w otoczeniu, w którym
otworzy³y oczy. Tak w³anie jest te¿ z lotem. M³ody ptak nie uczy
siê lataæ, ta umiejêtnoæ jest mu przyrodzona, do niej ukszta³towane ma cia³o, system nerwowy i psychikê. Obserwowa³em to wielekroæ w d¿unglach i na polarnych rubie¿ach. Zanim wzniesie siê
w górê, ju¿ w naturalny sposób czuje i rozumie latanie, musi tylko
zacz¹æ, przekonaæ siê, ¿e mo¿e lataæ, uruchomiæ miênie, wypróbowaæ ruchy i nabraæ w tym wprawy. Zreszt¹ jerzykowi i to jest
niepotrzebne. Pisklê, gdy dojrzeje, wypada z gniazda i miga pod
niebo, nie l¹duj¹c nawet przez dwa lata.
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ceni i ukszta³towani, znaj¹cy swe cele, zwróceni ku dzia³aniu,
skuteczni i zorganizowani.
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I wreszcie stawalimy w Otworze! Serce przyspiesza³o, skraca³ siê oddech, nozdrza wype³nia³ zapach glinki jaskiniowej,
uszy  szum wodospadu lub dwiêczenie kropel. Rzucalimy
siê g³ow¹ naprzód w noc, w otch³añ nieznanego, czuj¹c, ¿e TO
ju¿ siê staje, ¿e teraz zaczyna siê ¿ycie, jego pe³nia, przybór,
zakwitanie, sens i dope³nienie. Zwyk³oæ, pospolitoæ, rutyna,
bylejakoæ, nuda opada³y z nas tak, jak z wê¿a jego stara, wywiechtana skóra. Czuj¹c ca³ym cia³em, wszystkimi zmys³ami,
przynale¿noæ do grupy, zwi¹zanie, wbudowanie, zwielokrotnienie, wkraczalimy w czarny korytarz, a snop wiat³a odpycha³ zas³onê i pierwszym  naszym  oczom, jakie tu przeniknê³y od czasu powstania jaskini, ukazywa³ B³otne Zamki
Niphargusa w Jaskini Miêtusiej, przybrane br¹zowo-bia³ymi
koronkami komory Chocho³owskiej Szczeliny, bezdenn¹, naje¿on¹ zêbami jak paszcza skalnego rekina, gardziel San Agustin
w Meksyku, zatapiaj¹cy pian¹, szalej¹cy pr¹d podziemnej rzeki
Gouffre Berger w Alpach, milcz¹ce krystaliczne jezioro, przedsionek miasta-labiryntu, Cueva Fuentes na Kubie, sale jak katedry o niewidzialnych sklepieniach, o cianach lni¹cych kryszta³ami, kwarcytowych, najstarszych jaskiñ Planety, Sarisariñama
w Wenezueli...
Up³ynê³o pó³wiecze, wci¹¿ mi siê wydaje, ¿e jestem tym samym, sob¹ niezmienionym, ¿e wszystko by³o wczoraj, nadal trwa
i jutro mogê to powtórzyæ. Wszystko nadal tkwi we mnie, zatar³y
siê szczegó³y. Zyska³em jednak perspektywê. Zaczynam pojmowaæ, ¿e, byæ mo¿e, wszystko jest na odwrót! To, co uwa¿a³em za
cel zawi¹zania siê, istnienia i dzia³ania Klubu, a wiêc odkrywanie i groto³a¿enie, w istocie by³o tylko drog¹ do celu prawdziwego, do tej formy ¿ycia, do tego wcielenia, jakim jest istnienie
w Klubie Groto³azów.
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