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Wis³awa Szymborska

Four in the Morning

The hour from night to day.
The hour from side to side.
The hour for those past thirty.

The hour swept clean to the crowing of cocks.
The hour when earth betrays us.
The hour when wind blows from extinguished stars.
The hour of and-what-if-nothing-remains-after-us.

The hellow hour.
Blank, empty.
The very pit of all others hours.

No one feels good at four in the morning.
If ants feel good at four in the morning
- thee cheers for the ants. And let five o’clock come
if we’re to go on living.

Translated by Magnus J. Krynski
and Robert A. Maguire

  Ch³ód wieje z gór. K³êbi¹ca siê mg³a 
wieczorem, przerywana metalowym 
zgrzytem jad¹cego za oknem skytrainu, 
stara Chinka z s¹siedztwa stukaj¹ca ki-
jem w œmietniku w poszukiwaniu pu-
szek po napojach, mizofonia. Ludzie 
w wilgotnej parze, w bladej poœwiacie 
ulicznych œwiate³, prawie nierealni. 
Myœli o przemijaniu, o czasie.
  Dzwoni miejscowy jazzman; zna-
ny polski muzyk jest ciê¿ko chory.  
Wchodzê w dó³. Patrzê na tê mg³ê za 
oknem, na stukaj¹c¹ kijem w œmietni-
ku star¹ Chinkê, na tych prawie niere-
alnych ludzi... O! skunks biegnie, taki 
piêkny, ¿e chcia³oby siê go pog³askaæ. 
Przeje¿d¿a skytrain, metalowy zgrzyt, 
czujê ból w uszach. Ch³ód schodzi 
z gór, dlaczego stojê w oknie. Nie ma 
siê czego baæ... to tylko Ksiê¿yc idzie 
srebrne chusty praæ.
  Mój psychiatra poszed³ na emerytu-
rê. Nie jestem pewien na ile mi po-
maga³, ale tak czy inaczej... Nag³e wy-
tr¹cenie. Niepewnoœæ. Parali¿ myœli
i cia³a. Palce nie chc¹ pisaæ na klawia-
turze. Czytam Ericha Fromma i Han-
sa-Georga Gadamera. Ogl¹dam stare 
filmy – Hollywood z lat 40., kawa³ 
kina. Wychodzê na ulicê, w tê mg³ê, 
jest nieprzyjemnie.

  „Wedle historii stworzenia Bóg da³ 
cz³owiekowi w³adzê nad œwiatem, po-
zwalaj¹c mu nazywaæ wszelki byt we-
d³ug w³asnego uznania. Tak¿e historia 
wie¿y babiloñskiej œwiadczy o funda-
mentalnym znaczeniu jêzyka dla ludz-
kiego ¿ycia.”
  Gdybym móg³, wys³a³bym wszyst-
kich polonijnych dzia³aczy kultural-
nych, polonijnych twórców, do ka-
mienio³omów. Do kamienio³omów,
poniewa¿ nie wierzê, ¿e ich powrót 
do szko³y zmieni³by cokolwiek. Co za 
niewyobra¿alny brak wiedzy o zasa-
dach (podstawowych!) pisowni. Co
za pogarda dla polskiego jêzyka w tym 
ich pisaniu. Kultura polska? Pisaæ siê 
k... najpierw nauczyæ! 
  T³umaczenie siê emigracj¹, angielsz-
czyzn¹, to bzdura; wszystko jedno, w 

jakim jêzyku siê mówi, pisze. Prob-
lemem jest to, ¿e naprawdê nie znaj¹ 
¿adnego jêzyka.
  A ju¿ najgorsze, ¿e bez ¿enady popi-
suj¹ siê tym swoim niedouczeniem 
publicznie – w gazetach, na fejsbu-
kach itp. Nosi mnie. Mo¿e najwiêksz¹ 
zbrodni¹ PRL-u by³o wypuszczenie 
ze szkó³ takiej iloœci tumanów.

  W Internecie wiadomoœæ o przenie-
sieniu polskiego konsulatu w Kolonii 
z piêknej willi w presti¿owej dzielnicy 
miasta na piêtro jakiegoœ wysokoœ-
ciowca, jak – nie przymierzaj¹c – na 
szesnaste piêtro wbitego miêdzy hotel 
a nic Konsulatu Generalnego RP w 
Vancouver, gdzie przy jakimkolwiek 
wrêczaniu medali za zas³ugi kultural-
ne cz³owiek siê dusi; tak¿e z braku 
powietrza.
  Zwróci³em uwagê na wiadomoœæ 
z Niemiec, rzucaj¹c okiem na zdjêcie i 
uœwiadamiaj¹c sobie, ¿e ta willa jest mi 
znajoma. By³em w niej kiedyœ, dawno 
temu, w czasach, gdy mieœci³a siê tam 
ambasada PRL. W œrodku nie by³o tak 
³adnie jak na zewn¹trz, a nawet by³o
strasznie. Polacy, czêsto przez nie-
mieckich znajomych, oddawali swoje 
paszporty, decyduj¹c siê na pozosta-
nie w Republice Federalnej. By³em 
chyba jedynym, który chcia³ legalnie 
przed³u¿yæ swój paszport. Peerelowscy 
urzêdnicy nie mieli specjalnie wyjœcia,
wiedz¹c ¿e odmowa mo¿e w prosty 
sposób skoñczyæ siê odmow¹ powrotu. 
Zemst¹ za tê ich niemoc by³o potem, 
po powrocie do Polski, wzywanie na 
SB, przes³uchania, dokuczanie.
  By³o strasznie. Zosta³em wezwany 
przez jakiœ g³oœnik. Wszed³em przez 
otwierane elektromagnesem metalowe
drzwi, które siê za mn¹ zatrzasnê³y, 
na d³ugi korytarz, z przera¿eniem, 
¿e œlad po mnie mo¿e tam zagin¹æ. 
Us³ysza³em „Wejœæ!” z jakiegoœ poko-
ju... Wszed³em. Pytania. Skoñczy³o siê 
na tym, ¿e urzêdnik kaza³ mi napisaæ 
uzasadnienie proœby o przed³u¿enie 
paszportu. Potem powiedzia³, pamiê-
tam jak dzisiaj: „Jak na polonistê, 

to niczym siê pan tu nie popisa³”. 
I odda³ mi paszport, co by³o dla mnie 
wa¿niejsze ni¿ popisywanie siê przed 
nim zdolnoœciami literackimi.
  Polonia niemiecka protestuje przeciw-
ko sprzeda¿y reprezentacyjnej willi. 
Rzeczywiœcie, szkoda. Tylko co myœl¹ 
o tym – w czasie globalnego kryzysu 
– Polacy w kraju? Mo¿e nie chc¹ byæ 
a¿ tak reprezentacyjni? Mo¿e chc¹ 
lepiej ¿yæ z oszczêdnoœci? Nie wiem. 
Polityka to obrzydliwa rzecz.

  Polacy w Vancouver podpisuj¹ pety-
cjê przeciwko przeniesieniu polskiego 
konsulatu do Edmonton. Ja te¿ bardzo 
lubiê mieæ polski konsulat pod bokiem, 
ale... Pismo adresowane jest do Prezy-
denta i Premiera RP – a nie do Ministra 
Spraw Zagranicznych, który tê decyzjê 
podj¹³ – co ma formê donosu. Po dru-
gie, podwa¿a ono kompetencjê i lata 
pracy polskiej s³u¿by dyplomatycznej 
w Vancouver, t³umacz¹c polskim w³a-

dzom, na czym polegaj¹ korzyœci go-
spodarcze w tej prowincji. Jest bez-
czelne. Ludzie podpisuj¹, no bo to 
„w obronie konsulatu”, wiêc czytaæ 
nie trzeba. Kilka miesiêcy temu te¿ 
podpisywali, inne pismo, nie czytaj¹c. 
Polak w Vancouver nie lubi czytaæ, ale 
kulturê ma wielk¹ – wiêksz¹ ni¿ Polak 
w Edmonton, najwiêksz¹ w Kanadzie, 
na œwiecie.

  Czytam Gadamera. Rozdzia³ o poe-
zji Rilkego. Czytam wiersze po nie-
miecku, próbuj¹c odnaleŸæ w sobie 
œlad dawnej wiedzy. To tak samo jak 
czytanie po rosyjsku, ws³uchiwanie siê 
w mowê orygina³u. Pewnie to krew 
niemieckich i rosyjskich przodków 
tak we mnie buzuje. Dom nad New¹, 
w którym za cara mieszkali moi pra-
dziadkowie... By³em tam. Wiatr z Dzi-
kich Pól gwi¿d¿e mi w uszach i sy-
beryjski g³ód z opowieœci Ojca staje 
przed oczami. Biblioteka w domu 
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Zapiski styczniowe

Dziadków, ich czytanie przy kuchen-
nym stole... Jak mo¿na mieæ tak ma³o 
szacunku do polskiego jêzyka?! Do 
Kanady trzeba przyjechaæ czy ju¿ po 
prostu urodziæ siê idiot¹?
  Dzwoni telefon, „prawdziwi Polacy” 
znów siê zebrali. Piêœci œciskaj¹ siê 
bezradnie: jêzyka polskiego kurwa siê 
uczyæ, zanim za naprawê Polski siê 
zabierzecie, kretyni! Bo¿e, dlaczego 
uczyni³eœ mnie Polakiem...?
  Rilke: wrogoœæ jest nam najbli¿sza.
  Ratunek w Mozarcie, O zittre nicht, 
mein lieber Sohn...
  Skunks kr¹¿y po trawniku pod oknem. 
Jest piêkny i spokojny. Widzia³em nie-
dawno ca³¹ rodzinê szopów, z ma³y-
mi, wspinaj¹c¹ siê na drzewo. Wrony 
ustawicznie zadziwiaj¹ mnie swoj¹ 
m¹droœci¹. Siêgam do Nowosielskie-
go. Dlaczego, dlaczego w dziele stwo-
rzenia skazaliœmy siê na wygnanie 
z Raju, musimy cierpieæ?! Jak ta de-
presja boli.

                              fot. Tomasz Przystupa


