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  Wracam do domu wkurzony. Kon-
takty z niektórymi ludŸmi – nieunik-
nione, konieczne – podkrêcaj¹ mi ner-
wy na ca³y regulator. Dziwnie p³ynie 
z tego pewna korzyœæ: rozum siê jakoœ 
tak wyostrza, gniewne spojrzenia rzu-
cane na mijanych w drodze do domu 
przechodniów robi¹ siê bardziej prze-
nikliwe, widzi siê wiêcej. Poza tym 
chêæ rozluŸnienia zaciœniêtych zêbów,
zneutralizowania z³oœci, podpowia-
da skierowanie myœli w inn¹ stronê, 
w przyjemne rejony. Wsiadam do au-
tobusu na przystanku Hastings/Com-
mercial, wci¹¿ patrz¹c na ludzi spode 
³ba – autobus doje¿d¿a do Broadway, 
w g³owie pojawiaj¹ siê obrazy z prze-
sz³oœci, zaczynam siê uœmiechaæ pod 
nosem – pomys³ tekstu z³o¿onego 
z tych wyrywkowych wspomnieñ za-
czyna siê rodziæ – wysiadam na Vic-
toria Drive, wchodzê do mieszkania, 
w³¹czam muzykê, wyci¹gam z szu-
flady swój studencki indeks, o którym 
sobie po ruszeniu z przystanku Broad-
way przypomnia³em...

   Na pierwszym i drugim roku stu-
diów uczyliœmy siê ³aciny. Lektorat 
jêzyka ³aciñskiego prowadzi³a pani 
mgr W. – kobieta nerwowa, ale te¿ 
z sympatycznymi przejawami poczu-
cia humoru – któr¹ nazywaliœmy (jak 
nale¿y, po ³acinie) Puella Pulchra, nie 
tyle z powodu jej urody, ile z uwagi na 
to, ¿e od puella pulchra zaczê³o siê 
wbijanie nam do g³owy ³aciñskiej od-
miany przez przypadki. Nauka mowy 
Cycerona koñczy³a siê egzaminem, 
którego czêœci¹ sk³adow¹ by³a praca 
domowa – t³umaczenie na ³acinê i z ³a-
ciny przydzielonych tekstów. Czêœæ 
z nas wpad³a na pomys³, ¿eby popró-
bowaæ uproœciæ sobie sprawê poprzez 
zbli¿enie siê do studentów znajduj¹ce-
go siê niedaleko uniwersytetu semi-
narium duchownego, wierz¹c nie do 
koñca s³usznie, a w rzeczy samej wrêcz 
zupe³nie b³êdnie, ¿e dla kleryków ³aci-
na to pestka, ¿e niew¹tpliwie powinni 
znaæ j¹ lepiej od nas. 
  Pamiêtam, ¿e „mój” kleryk siê prze-
razi³, kiedy przedstawi³em mu swoj¹
proœbê i pokaza³em teksty do t³uma-
czenia. Zacz¹³ siê wymigiwaæ, wyjaœ-
niaæ, ¿e w seminarium ucz¹ ich bar-
dziej ³aciny koœcielnej, a nie tej literac-
kiej. Jednak chrzeœcijañski nakaz po-
mocy bliŸniemu nie pozwala³ mu od-
mówiæ – powiedzia³, ¿e siê postara.
  Ka¿da inna wizyta, sk³adana w semi-
narium przez kolejnych z nas – mê-
czenników w ³acinie – mia³a bardzo 
podobny przebieg. Bezwstydnie prze-
rzuciliœmy swój wysi³ek na studentów 
katolickiej uczelni, którzy ob³o¿eni 
s³ownikami poœwiêcali noce na wy-
konanie za nas zadanej nam pracy. 
Œwiadoma tego trudu by³a Goœka, 
która chcia³a w wymierny sposób 
okazaæ swoj¹ wdziêcznoœæ, trud wy-
nagrodziæ. Nie mog³a przecie¿ jednak 
wsun¹æ stówy w rêkaw sutanny, na-
le¿a³o to za³atwiæ taktownie. Odbie-
raj¹c przet³umaczone teksty, zapropo-
nowa³a wiêc elegancko  – „No to mo-
¿e ja bym coœ za to rzuci³a na tacê” 
– na co kleryk roz³o¿y³ rêce: „Ale ja 
nie mam przy sobie tacy”. Skoñczy³o 
siê wiêc na “Bóg zap³aæ”.

  Nieprzespane noce przysz³ego ksiê-
dza, któremu ja przypad³em w udzia-
le, przynios³y mi czwórkê z ³aciny. 
Lepsze oceny (wybaczcie Kole¿anki i 
Koledzy, ¿e pochwalê siê tym przed 
œwiatem) – czwórki z plusem – wpad-
³y mi w tamtych dwóch latach, czyli 
do pó³metka studiów, jedynie (prze-
rzucam kartki indeksu) na egzaminie 
z Oœwiecenia u doc. E. Rabowicza oraz 
z zaliczeñ teorii kultury wspó³czesnej, 
no i z historii i teorii filmu – ale z filmu 
toœmy chyba wszyscy, którzy poszli 
w stronê seminarium filmowego, byli 
– Jaros³awie Kordziñski – dobrzy; 
bardziej napawa mnie dum¹ czwórka 
z poetyki i wersyfikacji postawiona 
przez pani¹ dr M. Chmielnikowsk¹, 
na zajêcia z któr¹ przynosiliœmy z wy-
dzia³owej jad³odalni na parterze kubki 
z kaw¹ – tak¿e dla niej oczywiœcie – 
ona do kawy musia³a zapaliæ papiero-
sa, i zapala³a, mówi¹c do nas: „Te¿ so-
bie zakurzcie”, wiêc kurzyliœmy.
  ¯eby jednak nie wyjœæ tu, nie daj 
Bo¿e, na jakiegoœ, za przeproszeniem, 
prymusa, zaznaczê od razu, ¿e w ca-
³ym indeksie s¹ tylko trzy oceny bar-
dzo dobre – odosobnione incydenty 
– z zaliczenia wychowania fizycznego, 
z kultury filmowej oraz ta po¿egnalna, 
z magisterskiego egzaminu z teorii 
i historii filmu, podpisana przez prof. 
Boles³awa Lewickiego.
  A wracaj¹c do ³aciny, to jednym 
z najlepszych na egzaminie by³ (doœæ 
niespodziewanie, bo w ci¹gu dwóch lat 
nauki tego jêzyka jakby nie sz³o mu 
najlepiej) kolega Jastrzêbowski zwany 
Jad³ospustem, który po wyjœciu z eg-
zaminacyjnego wa³kowania pocieszy³ 
z miejsca parê dziewczyn, które egza-
min obla³y: „Nie martwcie siê, dziew-
czyny, grunt ¿e ja dosta³em pi¹tkê”.

  Egzaminy z pierwszego i drugiego 
roku pamiêtam dobrze, poniewa¿ z 
ka¿dym wi¹¿e siê jakiœ anegdotyczny 
epizod (np. na egzaminie z literatury 
staropolskiej – czwórka! – mówi¹c 
o teatrze ryba³towskim, uczepi³em siê 
jak g³upi „ambiwalentnego œmie-
chu”). Wyró¿ni³bym tu chyba jednak 
egzamin z folozofii. To by³ czerwco-
wy poniedzia³ek, który dla egzamina-
tora mia³ staæ siê szewskim ponie-
dzia³kiem. Rzecz zaczê³a siê wczeœnie 
rano; dr K., kiedy wychyla³ g³owê zza 
drzwi pokoju, wzywaj¹c kolejnego 
delikwenta, by³ jakiœ taki mocno znu-
¿ony, markotny, nieswój – pewnie bo-
la³a go g³owa. W ka¿dym razie do go-  
dziny za kwadrans dziesi¹ta wszyscy 
egzaminowani wylatywali jeden po 
drugim z pokoju filozofa poturbowa-
ni intelektualnie i spaleni. O wy¿ej 
wspomnianej godzinie dr K. og³osi³ 
przerwê w rzezi niewini¹tek i z prze-
wieszon¹ przez ramiê torb¹ uda³ siê 
w kierunku rektoratu, w pobli¿u któ-
rego by³ sklep. Wróci³ z torb¹ ciê¿k¹ 
i pobrzêkuj¹c¹, i odosobni³ siê jeszcze 
na kwadrans za zamkniêtymi drzwia-
mi. Kiedy je znów uchyli³, przysz³a 
kolej na mnie.
  Po wejœciu na miejsce œciêcia poczu-
³em unosz¹cy siê w powietrzu, dobrze 
znany naszej studenckiej szajce za-
pach. Z wepchniêtej pod biurko torby 
wyziera³y ciemne bary³kowate butel-

ki, a w oknie za firank¹ dostrzeg³em 
butelkê bardziej smuk³¹ i po³yskuj¹c¹, 
z widocznym ubytkiem p³ynu.
  Dr K. spojrza³ na mnie z bólem, a 
mo¿e raczej z odraz¹ dla mojej nie-
wiedzy, której ujawnienia ode mnie 
oczekiwa³, i zapyta³ lekko zataczaj¹-
cym siê g³osem: „Jest Bóg, czy go nie 
ma?”. Odpowiedzia³em g³oœno i wy-
raŸnie coœ w rodzaju, ¿e to zale¿y, 
z jakiej pozycji siê patrzy, i rzuci³em 
wstêpne zdanie o pragmatyzmie („Jeœ-
li hipoteza Boga dzia³a satysfakcjonu-
j¹co w najszerszym sensie tego s³owa, 
to jest ona prawdziwa.”; tego akurat 
nie powiedzia³em, ale by³em blisko). 
– No dobrze – przerwa³ mi – ale jest 
Bóg, czy go nie ma? Powtórzy³em to 
co ju¿ powiedzia³em, a kiedy doszed-
³em do wstêpnego zdania o pragma-
tyzmie, egzaminator znów przerwa³ 
moj¹ pewn¹ siebie odpowiedŸ tym 
samym pytaniem: „Jest Bóg, czy go 
nie ma”. I takeœmy sobie przez jakieœ 
dwadzieœcia minut, jak dwie kataryny, 
gadali. Wreszcie dr K. wyci¹gn¹³ rêkê 
po mój indeks i pop³yn¹³ ku mnie s³o-
wami wyrzutu: „Pan nawet na trójkê
nie zas³uguje, nawet na trójkê z minu-
sem... Dam panu trójkê z plusem”.
  Po wyjœciu na korytarz poradzi³em 
Jaros³awowi Kordziñskiemu, który a¿
siê pali³ do zaprezentowania swojej 
filozoficznej wiedzy, ¿eby by³ dla eg-
zaminatora s³yszalny, ale ¿eby nie za 
bardzo popisywa³ siê t¹ swoj¹ wiedz¹. 
Niestety, Jaros³awie Kordziñski, gej-
zer nagromadzonej m¹droœci tak bar-
dzo w tobie bulgota³, ¿e musia³ wy-
trysn¹æ...
  Inny pamiêtny egzamin na zakoñ-
czenie drugiego roku, który w pew-
nym sensie by³ odwrotnoœci¹ tego opi- 
sanego wy¿ej, to egzamin z roman-
tyzmu – jeden z tych najtrudniejszych. 
Trudnoœæ polega³a na tym, ¿e losowa-
³o siê piêæ zapisanych na kartce pytañ, 
sformu³owanych przez dra S. Szcze-
piñskiego tak sprytnie, ¿e jeœli nie prze-
czyta³o siê którejœ pozycji z d³ugiej 
na metr listy lektur obowi¹zkowych, 
to ten brak niechybnie musia³ wyjœæ 
na wierzch, zw³aszcza ¿e do pytañ na
kartce dochodzi³y pytania dodatkowe,
bardzo dociekliwe. Z polonistycznego

pokolenia na pokolenie przekazywa-
no sobie przyk³ad tej dociekliwoœci;
nie zna³ „Konrada Wallenroda” ten, 
kto na pytanie: „Sk¹d Litwini wraca-
li?”, nie odpar³ od razu: – Z nocnej 
wracali wycieczki.
 Wybrn¹³em z czterech pytañ, chocia¿ 
przy jednym z nich dr Szczepiñski za-
uwa¿y³, ¿e wygl¹da na to, i¿ „S³owia-
nie, my lubim sielanki” Aliny Witkow-
skiej przeczyta³em jedynie do po³o-
wy, co by³o zgodne z prawd¹, bo cza-
su na przeczytanie wszystkiego nie 
starczy³o. Roz³o¿y³em siê na „Beniow-
skim”. Oho – powiedzia³ dr Szczepiñ-
ski – proszê sobie poczytaæ „Beniow-
skiego” i przyjœæ jutro rano o dziewi¹-
tej. A by³o ju¿ póŸne popo³udnie. 
  Zszed³em do biblioteki i wyszed³em 
z niej z „Beniowskim” w rêce i z ser-
cem nielekkim. Kolega Andrzej Stra-
domski jakby na mnie oczekiwa³. Od 
s³owa do s³owa postanowiliœmy tro-
chê siê odprê¿yæ po egzaminacyjnym 
trudzie, udaj¹c siê najpierw do wspom-
nianego ju¿ sklepu niedaleko rektora-
tu, a nastêpnie do Sopotu na pla¿owe 
wydmy. Morze by³o spokojne o za-
chodzie s³oñca i za chwilê my te¿. 
Wziê³o nas nie na romantyzm, a na 
filozofiê – Kant, Hegel, Schopen-
hauer... (A¿ dreszcz przechodzi, gdy

siê pomyœli, jacy byliœmy w tamtych
latach m¹drzy.)
  Ciemno ju¿ by³o, kiedy podeszli nas 
dwaj m³odzi milicjanci, pods³uchuj¹-
cy najpierw za naszymi plecami pro-
wadzon¹ przez nas rozmowê na tema-
ty wielkie, z której najprawdopodob-
niej nic nie rozumieli, poza tym, ¿e to 
podpici wariaci w garniturach plot¹ 
coœ od rzeczy. Zaczêli straszyæ nas 
mandatem, nie wiadomo za co, na 
co kolega Stradomski odpowiedzia³, 
¿eby dali sobie spokój i zastanowili 
siê, czy bardziej im siê nie op³aca wy-
piæ po jednym. Popatrzyli na siebie 
i wzruszyli ramionami: czemu nie. 
Wypili po dwa, staæ nas by³o. Andrzej 
Stradomski strz¹sn¹³ opró¿nion¹ lite-
ratkê i stanowczym g³osem poprosi³ 
mundurowych, ¿eby sp...lali, co te¿ 
bez sprzeciwu uczynili.
  Nawet nie zauwa¿yliœmy jak nam 
noc zbieg³a na rozmowie przerywa-
nej przechylaniem literatki. Zupe³nie 
jasno ju¿ by³o, kiedy wróci³em z „Be-
niowskim” do domu, odœwie¿y³em siê 
na ile siê da³o i na dziewi¹t¹ pogna-
³em dokoñczyæ egzamin. Dr Szcze-
piñski spojrza³ na moj¹ wymiêt¹ gê-
bê i podkr¹¿one z braku snu oczy, i 
uœmiechn¹ siê z satysfakcj¹ s¹dz¹c, ¿e 
to on zafundowa³ mi tê bezsenn¹ noc. 

(Nie mieliœmy cyfrowych aparatów fotograficznych.)

Koleżankom i Kolegom z lat, gdy, hej, u¿ywaliœmy ¿ywota.

ANDRZEJ JAR

Wypisy ze s³odkich chwil


