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pochodz¹ce jakoby od osoby mó-
wi¹cej, a od kogoœ innego, a wiêc to 
„ludzie mówi¹, ¿e...”. S³yszê wiêc, 
¿e ludzie skar¿¹ siê, ¿e teksty s¹ za 
d³ugie. Bior¹c pod uwagê wspom-
niane wy¿ej badania stanu czytelnic-
twa w Polsce, które mówi¹, ¿e prawie 
po³owa doros³ej ludnoœci kraju nie jest 
zdolna przeczytaæ trzystronicowego 
tekstu (a pewnie drugie tyle Polaków 
w Kanadzie do tego siê nie przyzna), 
skargi na d³ugoœæ pisemnych wypo-
wiedzi w „Aha!” s¹ w pe³ni zrozumia-
³e. Wa¿niejsze jest tu jednak to, ¿e nikt 
ze skar¿¹cych siê nie usi³owa³ nawet 
popróbowaæ przeczytaæ któryœ z tych 
d³ugich tekstów – nikt nie ma pojêcia, 
o czym one traktuj¹, nikt nie skar¿y siê, 
¿e s¹ np. nieciekawe albo zbyt m¹dre. 
S¹ one jedynie za d³ugie.
  Kiedy „przekazuj¹cego” owe skargi 
poci¹gn¹æ nieco za jêzyk, zauwa¿yæ 
dajmy na to, ¿e s¹ to teksty za m¹dre 
dla wiêkszoœci tutejszych „czytelni-
ników” (którzy notabene lubi¹ takie 
gazety, w którym zawartoœæ piœmien-
niczego wysi³ku polonijnego redakto-
ra przedstawiona jest ju¿ w tytule – np. 
„Przepiêkna impreza polonijna w...” 
albo „Piêkny koncert w...”), pada 
zwykle potwierdzenie, ¿e rzeczywiœ-
cie s¹ to teksty pisane za trudnym jê-
zykiem polskim, przy czym prawie 
zawsze mówi¹cy dodaje, ¿e za trud-
nym „czasem nawet” dla niego, co 
najczêœciej znaczy tyle, ¿e tak napraw-
dê nigdy nie przeczyta³ ani jednego 
tekstu w tej gazecie. W ostatnim dzie-
siêcioleciu spotka³em tylko jedn¹ oso-
bê, która wyzna³a mi otwarcie, ¿e
„Aha!” w ca³oœci jest dla niej za trudne, 
za m¹dre, niezrozumia³e (ju¿ wczeœniej 
uwa¿a³em tê osobê za inteligentn¹ i 
nadal tak uwa¿am). 
  Jest to w istocie sytuacja taka sama 
jak sta³e ¿ycie po dwóch stro-
nach przepaœci, dziel¹cej ¿ycie 
prywatne, domowe, i polonijne ¿ycie 
publiczne, w którym trzeba poka-
zaæ siê jako osoba kulturalna, czyli 
obowi¹zkowo kochaæ Szopena (nawet 
jeœli w swoich czterech œcianach s³ucha 
siê wy³¹cznie piosenki biesiadnej i pr-
zebojów disco polo), uwielbiaæ poezjê 
(³¹cznie z koszmarn¹ grafomani¹), 
zachwycaæ siê w polskim konsulacie 
malarstwem (i ewidentnymi boho-
mazami te¿) itd. Czy to pozerstwo 
– widoczne jak na d³oni i chyba prze-
cie¿ nieuniknienie mêcz¹ce – nale¿y 
przyj¹æ jako normalne? Czy normal-
ny jest przyjêty przez pozerów kon-
wenans, którego stale przestrzegaj¹, 
graj¹c wzajemnie przed sob¹ kogoœ 
innego, mimo ¿e ka¿dy z nich, jak 
przypuszczam, ma œwiadomoœæ tego 
udawania? Czy w ogóle warto to ro-
biæ, skoro  „kupuj¹” to wy³¹cznie ci 
zbli¿eni stanem umys³u do wysilaj¹-
cego siê na kogoœ m¹drzejszego od 
siebie? Wszyscy gramy wychodz¹c za 
próg swojego domu (Szekspirowskie 
„Œwiat jest teatrem...”), ale nie wszys-
cy a¿ tak – nie do zaprzeczania same-
go siebie dla spo³ecznego zaistnienia 
wed³ug narzuconego (w tym wypadku 
polonijnego) wzoru.
  Tylko ¿e nie jestem przekonany, ¿e 
jest to pozerstwo, które mo¿na rozu-
mieæ jako œwiadome udawanie. Myœ-
lê, ¿e jest po prostu przyjêcie zachowa-
nia wyp³ywaj¹cego z przekonania, ¿e 
sztuka jest oszustwem, a zachwycanie 
siê ni¹ to wynik umowy spo³ecznej, 
¿e po prostu wypada siê zachwycaæ 
wszystkim, co uznane zosta³o (przez 
kogoœ, umownie) za dzie³o nale¿¹ce 
do sztuki wysokiej. Jak na przyk³ad 
przyj¹æ, ¿e obrazy impresjonistów 

mog¹ siê komuœ podabaæ o niebo 
bardziej ni¿ patriotyczne malarstwo 
Wojciecha Kossaka... Oj, co ja ga-
dam.
  Ilekroæ na „Do¿ynkach” w Zgodzie 
wystêpuje polonijny zespó³ ludowy 
z Victorii, co kto siê zbli¿y, to powta-
rza, ¿e wystêpuj¹ca w zespole skrzy-
paczka jest œwietna. I tyle. ̄ adnego 
uzasadnienia tej oceny, ani s³owa wiê-
cej talencie muzycznym instrumenta-
listki takiego sobie polonijnego zespo-
³u, nic o jej zdolnoœciach objawionych
w innym repertuarze, ¿adnej wzmian-
ki o jej wykszta³ceniu muzycznym, 
i nawet ani s³owa o tym, ¿e to ³adna 
dziewczyna. Skrzypaczka jest œwietna i 
ju¿! Budzi to we mnie podejrzenie, ¿e 
skrzypaczka uznawana jest za œwiet-
n¹ (mo¿e jest œwietna, nie wiem), po- 
niewa¿ skrzypce to instrument szla-
chetny prawie jak fortepian; nikt wiêc 
nie powie, ¿e œwietny jest na przyk³ad 
bêbniarz.
  Je¿eli to jest normalnoœæ, to nie wi-
dzê powodu do dumy z bycia normal-
nym.

  „Kto sam nie przeszed³ depresji, nig-
dy nie wczuje siê w bezmiar cierpienia 
tej choroby” – pisze w „Melancholii” 
Antoni Kêpiñski.
  Zastanawiam siê, czy ten czas prze-
sz³y u¿yty w tym twierdzeniu jest 
uzasadniony. Mam wra¿enie, ¿e w ule-
czalnoœæ depresji wierz¹ jedynie psy-
chiatrzy – nawet ci najlepsi. Przecz¹ 
temu og³oszenia w telewizji, w auto-
busach w Vancouver, w których za-
chêca siê cierpi¹cych na depresjê do 
udzia³u w research study nad t¹ doleg-
liwoœci¹ (celowo unikam to u¿ywania 
wyrazu „choroba”). Depresja, myœlê, 
mo¿e ulec z³agodnieniu, ale nie mo¿e 
znikn¹æ calkowicie. 
  Leki psychotropowe poprawiaj¹ na-
strój, ale nie a¿ tak ca³kowicie. Ich 
dobrym dzialaniem s¹ sny, bardzo 
przypominaj¹ce te z opowiadania Ju-
lio Cortázara W nocy twarz¹ ku niebu.
gdy nie wiadomo – po przebudzeniu 
– co jest prawdziwe. Sny czasem groŸ-
ne, czasem mêcz¹ce niemo¿liwoœci¹ 
osi¹gniêcia celu, który na wyci¹gniêcie 
rêki.
  Rzymscy legioniœci goni¹ nas do 
jakiejœ szopy, wybuchaj¹ p³omienie, 
trzeba uciekaæ, ale wyjœcia strzeg¹ 
¿o³nierze w he³mach z piórami. Albo 
dawna dziewczyna i pieszczoty, które 
niczym siê nie koñcz¹. Ludzie, którzy 
umarli, pojawiaj¹ siê jak za m³odych 
lat i mówi¹ wa¿ne rzeczy.
  Wiara pomaga. Czy ktoœ zastanowi³ 
siê nad tym, ¿e w snach nie pojawia 
siê Bóg? Tak jak nie pojawia siê 
Wszechœwiat, który przera¿a myœli, 
wyobra¿enia. Anio³ Pañski ukaza³ siê 
po raz ostani (nie chce mi tego teraz 
sprawdzaæ w Biblii) Józefowi przed 
narodzinami Jezusa; potem ju¿ tylko 
g³os by³ s³yszalny: „Szawle, Szawle, 
dlaczego mnie przeœladujesz?”. Myœ-
lê, ¿e jest to spostrze¿enie godne uwagi 
tych, którzy wiedz¹ najlepiej, co Bóg 
ma na myœli. 

  Depresja nie mo¿e siê skoñczyæ, 
poniewa¿ zawsze pojawi siê jakaœ 
Rebecca Marino, która przypomni o 
okrucieñstwie ludzi...

  By³em u Konkowskiego w hospic-
jum dwa tygodnie przed jego œmier-
ci¹. Powiedzia³, ¿e wszystkie docie-
kania na temat œmierci i umierania 
z którymi siê zapozna³, a by³o tego 
sporo od Epikura po Heideggera i 
Jankelewitcha, s¹ nic nie warte, bo 
„tego” opisaæ siê nie da. Rozumiem, 
¿e najg³êbsz¹ prawdê o œmierci, stoj¹c 
w jej obliczu, posiad³ wreszcie ca³ym 
swoim jestestwem.
  A przecie¿ Konkowski w okreœlony, 
œciœle subiektywny sposób doœwiad-
czy³, prze¿ywa³ rych³¹ œmieræ w³asn¹. 
Z pewnoœci¹ rych³¹ œmieræ prze¿ywa 
siê inaczej ni¿ nierych³¹ – intensyw-
niej, ustawicznie, bardziej emocjonal-
nie, kiedy nie ma ju¿ miejsca dla in-
nych myœli  coraz s³abiej pulsuj¹cych
w mózgownicy. Niepowtarzalne, in-
dywidualne prze¿ywanie nadchodz¹-
cego braku wszelkiego prze¿ywania 
niemo¿liwe jest do zwerbalizowania 
nawet przez samego umieraj¹cego. 
Konkowskiego opis umierania Kon-
kowskiego by³by tak samo „nic nie 
warty” dla samego Konkowskiego, 
co znane mu inne ujêcia umierania. 
Wszystko wiêc sprowadza siê do ba-
na³u, ¿e myœl o czymkolwiek i owo 
cokolwiek nie mog¹ byæ tym samym.
  Heidegger mówi, ¿e nie doœwiad-
czamy w rzeczywistym sensie umie-
rania innych, najwy¿ej tylko im to-
warzyszymy. Lecz czy tylko ja towa-
rzyszy³em Konkowskiemu? Czy on
sam równie¿ nie towarzyszy³ swoje-
mu  umieraniu? Prawdopodobnie to-
warzyszy³ bardziej, z wiêkszym za-
anga¿owaniem, ni¿ ja towarzyszy³em.
Prawda, gdy¿ by³o mu „bli¿ej”; jaka 
jednak odleg³oœæ warunkuje prawdzi-
wsze wejrzenie? Gzie jest granica po-
miêdzy „jeszcze nie teraz” a „ju¿ te-
raz”?
  Egzystencjalne doœwiadczenie umie-
rania, jeœli mia³oby byæ prawd¹, to nie 
tyle g³êbsz¹, jedno od drugiego, czy 
od doœwiadczenia cudzego umierania, 
ile innego rodzaju prawd¹. Czas, choæ 
nie jedynie on, nie jest tu bez znacze-
nia: inna jest prawda maj¹cego umrzeæ 
za dwa tygodnie, inna kogoœ, kto ma 
przed sob¹ dwa lata, jeszcze inna, gdy 
pozosta³a godzina ¿ycia.
  Subiektywnoœæ, jak widaæ, gdy tylko 
chce siê zaprezentowaæ, od razu po-
pada w obiektywnoœæ, która jest za-
wsze post factum. Czego siê czepia³ 
Konkowski? Mówiæ z emfaz¹, ¿e 
„po” to nie to samo, co „w trakcie” 
to mówiæ  bana³y. Powaga œmierci 
przywo³a³a bana³, który przystroi³ siê 
w piórka jakiegoœ istotnego komuni-
katu. Ile¿ takich bana³ów wypowia-
damy bezkarnie, korzystaj¹c z powagi 
sytuacji.
  Œmieræ nie jest ¿adnym wyj¹tkiem. 
Heideggera „umieranie nie do zast¹-
pienia jest moje” mo¿na odnieœæ do 
wszelkiego „–ania i „-enia” - choro-
wania, zdenerwowania, jedzenia, be-
kania, rzê¿enia itd.  Wszystkie one 
zawsze s¹ „moje” nie do zast¹pienia. 
W powszednioœci „Siê” jak twierdzi 
Heidegger, zapoznajemy bycie ku 
œmierci, lecz tak samo zapoznajemy 
na przyk³ad spanie, gdy jeszcze siê nie 
chce spaæ, i ka¿de inne „-anie”, gdy siê 
nie chce „-aæ. Mnie jeszcze nie chcia³o 
siê” umieraæ, Konkowskiemu „ju¿ siê 
chcia³o”.
  Gdy wiêc Konkowski mówi³, ¿e roz-
maite charakterystyki umierania s¹
nic nie warte, to twierdzi³ tylko tyle, 

¿e inna jest sytuacja wówczas, gdy 
siê chce umieraæ i inna, gdy umieraæ 
jeszcze siê nie chce. Przy czym „jesz-
cze” nie oznacza „wcale” lecz to, ¿e 
po trochu zaczyna siê chcieæ, a tylko 
zdecydowanie jeszcze siê nie chce. 
Nasilanie siê chcenia umierania pro-
wadzi do momentu, w którym ju¿ 
nie mo¿na wytrzymaæ i trzeba (siê) 
umrzeæ, tak, jak trzeba siê wysikaæ.

  Jeœli bycie (cz³owieka) rozumieæ za 
Heideggerem jako stawanie siê tym, 
czym siê nie jest, to nie-bycie by³oby 
odstawaniem ( ju¿ nie odstawaniem 
siê)) tego, czym siê jest, a jeszcze pre-
cyzyjniej – pocz¹tkiem tego odstawa-
nia. Œmieræ jako kres stawania siê 
czym siê nie jest, jest to¿sama z naro-
dzinami tego, czym siê jest i zarazem 
pocz¹tkiem odstawania tego, czym 
siê jest. Prawdziwy wiêc kres kresów 
jest kresem odstawania.  Odstawanie 
zwi¹zane jest z czasem, wiêc zapo-
wiada  odstanie  ca³kowite.
  Prawdziwy, ostatecznie ostateczny, 
by tak rzec, koniec Konkowskiego  

to  urzeczywistnienie siê wszelkiej 
niemo¿noœci, a nie tylko niemo¿noœ-
ci bycia tym, czym siê nie jest. 
  Bycie ku œmierci i odstawanie ku 
kresowi nie uk³adaj¹ siê w ko³o, obra-
zuje je raczej rozdymanie (stawanie 
czym siê nie jest), które w pewnym 
momencie ustaje i zaczyna siê kurczyæ 
do kresu, aby w ten sposób upodobniæ 
siê do stanu absolutnie pierwotnego, 
czyli braku jakiegokolwiek stanu.  
 Konkowski jeszcze d³ugo poodstaje, 
zanim odstanie ostatecznie. Nie ma 
go wiêc co a¿ tak bardzo ¿a³owaæ, no 
bo có¿ mia³by powiedzieæ taki mój 
pradziadek, dajmy na to, który po nie-
spe³na stu latach odsta³ ju¿ tak dalece,
t¿e nawet nie znam jego imienia. Kon-
kowskiego kurczenie-odstawanie po-
trwa nieporównanie d³u¿ej. Kto chcia³-
by doœwiadczyæ jednego ze skurczów 
(niegdyœ jednego z niezliczonych roz-
dêæ) tego œwietnego nauczyciela-po-
lonisty i w ten sposób choæ na chwilê 
jego kurczenie ku ostatecznemu odsta-
niu powstrzymaæ, niech przeczyta jego 
wiersz w Aha.

 Początek skurczów Konkowskiego
ANDRZEJ KWIATEK

Andrzej Konkowski

z “Szachów”

Na ulicach, w pracy i kawiarniach,
autobusach i tramwajach
wszêdzie oni, w domu ty i ja:
wspó³czujemy, doradzamy,
coœ myœlimy, coœ mówimy,
jakieœ s³owa, jakieœ zdania …
Tu i tam, obok siebie - wszêdzie 
niby razem, ale zawsze sami!

Poca³unek w czo³o:
- spójrz! ogieñ dogasa,
spij, œpij córeczko ju¿, 
do snu oczka zmru¿, 
œpij spokojnie, œpij,
czuwam obok tu¿! 
- … czarny hetman
poza polem ju¿ … -

Tybinga w poœwiacie 
wspomnienia jesieni:
- wer reitet so spät
durch Nach und Wind?
Mg³ami jesieñ pierzcha, 
mróz rozb³yska gwiazd¹ 
zimowego zmierzchu.
- … wie¿a zbija goñca … -

Z dnia na dzieñ: ¿yæ, walczyæ, umieraæ 
Za nasz¹! za wasz¹! Do dna!
Jutro bêdzie lepiej! Puste
has³a wiatr ulicami gna .
G³owi¹ siê przy stole gracze:
Za nasz¹ … za wasz¹ … Do dna!
Bêkart wolnoœci zmartwychwstaje
w nowej szacie k³amstwo stare!
Pob³¹ka³o mnie z³e licho tam, 
gdzie istota z pozorami gra. 
Czy lepiej z dala od wszystkich ¿yæ,
czy k³amaæ, ¿e szczêœcie to byæ z kimœ?
Sam. Jestem sam. Wokó³ sypie œnieg:
dzyñ-dzyñ-dzyñ dzwoneczki u sañ, 
p³ozy w œniegu znacz¹ czasu œlad, 
dom pod lasem rozwiewa wiatr.

Œwierki w bieli peleryn, 
w stawie ³abêdŸ œpiewa.
Gdzie kiedyœ by³ dom,
teraz stó³ szachowy –
puste dwa fotele:
nie graj! tam przy stole
czarny król nagle 
zmienia siê w króla olch …
{...]


