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  Wy, którym œwiat objawi³ siê we 
Wroc³awiu, Gdañsku czy Bydgosz-
czy, a nie daj Bo¿e, w samej Warsza-
wie. Ci, którym w otwieran¹ po raz 
pierwszy Ÿrenicê oka wbi³a siê stali-
nowska strzykawa Pa³acu Kultury. 
Czyli – inni. To wy jesteœcie – oni! 
Ma³e miasteczko to na mapie jak 
przypadkowy ekskremencik muchy 
œród skupisk ludzkich uprawnionych 
magdeburskim przywilejem do szum-
nej nazwy – miasto. Ktoœ, kto urodzi³ 
siê kilka kroków od rzeki, plastyczniej 
pojmuje dookolnoœæ, niŸli ten, które-
mu zawsze bêdzie dobrze w przewi-
dywalnej przestrzeni akwarium. Ten 
w³aœnie posiada genetyczny impera-
tyw nakazuj¹cy w wartkim strumieniu 
p³yn¹æ tylko pod pr¹d. Z nurtem p³yn¹ 
jeno œmieci.  –  Dywagowa³ ³agodnie 
Val B. – ongiœ pierwszy hipis grodu 
Tykocin, poprzez który transferowa³a 
z Bia³orusi via Bug wie gdzie swoje 
muliste wody rzeka Narew. 
  Pamiêtny rok 1967. Jimi Hendrix 
szed³ „All long the watchtower” gra-
j¹c zêbami na strunach bia³ej gitary i 
grdyce epoki. Epoki Beatlesów i Boba 
Dylana. Ka¿dy z jego wyznawców 
czeka³ kiedy „...zdradzieckie ci ognie 
zapal¹, wtedy ty patrz¹c w dal, bêdziesz 
p³yn¹³ wœród fal, a¿ sam w koñcu sta-
niesz siê fal¹”. I wtedy li tylko za d³u-
gie w³osy i koszulê w kwiaty wywieŸli 
go suk¹ milicjanci prosto z kawiarni 
kilka kilometrów za miasteczko. By 
wracając na piechotę rozważył, iż Le-
nin mia³ inn¹ fryzurê, a wyró¿niæ siê 
mo¿na z totalnej szarzyzny tylko przy
pomocy jaskrawoczerwonego krawata 
i takiego¿ doñ suplementu pogl¹dów. 
Có¿, taki by³ urok i koloryt minionych 
czasów, a barwny odmieniec na tym 
tle by³ zanadto widoczny. Bo w mias-
teczku, co trzeba dokumentnie odno-
towaæ, wszystko jest policzalne. I od-
ró¿nialne. I przewidywalne. Bo œcigaæ 
siê mo¿na a¿ i tylko do kreski hory-
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zontu. By³ tu samorodek artysta Bac-
kiel co palcami unurzanymi w barw-
nej brei farb malowa³ tak orgiastyczne 
fantasmagorie, ¿e dla takich erotoma-
nów obraŸników jak Miet Olszewski 
czy inny Bruno Blum b¹dŸ Valley`o, 
mog³yby stanowiæ viagrê twórcz¹. 
Nad wod¹ letnimi wieczorami siada³ 
niespe³niony tancerz baletowy Zyg-
munt i swój nieutulony ¿al do Terp-
sychory transponowa³ na serenady na 
tr¹bce. Gra³, rzewna muzyka nios³a siê 
niczym rzeczne radio, ludzie na obu 
brzegach zas³uchiwali siê. By³ tam i 
lokalny g³upek, jak i ambitny dzienni-
karz, i ci literalnie wszyscy niezbêdni, 
których na potrzeby uniwersalnego 
dramatu wydumywali, tak Szekspir 
jak i Wyspiañski. Czy Redliñski, który 
o dobry rzut kamieniem st¹d, napisa³ 
kiedyœ uznan¹ powszechnie „Kono-
pielkê”.
  A Val B. mia³ dzisiaj zaistnieæ w nie-
znanej mu jeszcze roli przewodnika
turystycznego. Kolega poprosi³. Ty-
kocin to by³o „miasteczko-bajeczka” 
jak ochrzci³a je tutaj sama poetessa 
Agnieszka Osiecka. Kroniki miejsco-
we odnotowa³y, ¿e w mordowni „Na-
rwianka” odwa¿nie zamówi³a talerz 
zupy pomidorowej i literatkê wódeñ-
ki. A potem ruszyła w miasteczko by
zakochaæ siê w nim. Perle podlaskiego 
baroku – jak mawiaj¹ znawcy. A tak 
dla symetrii myœlenia – czy mo¿na siê 
zakochaæ w takiej na przyk³ad Gdy-
ni? Idziesz Œwiêtojañsk¹ w dó³, i tam 
gdzie kwadrans temu by³ przytulny 
antykwariat, ju¿ na rzeŸnickich hakach
dr¿¹ œwiñskie golonki i podgardla 
w rytmie mkn¹cych traktem trajtków. 
W miejscu Cafe „Metafora” – bank. 
Na Skwerze Koœciuszki, na tle dziu-
rawego „Daru Pomorza,” rozwibro-
wana szarañcza turystyczna (nalot jak
mówi¹ Kaszubi) z Wroc³awia, Czêsto-
chowy i Bydgoszczy, kupuj¹c mu-
szelki, bursztyn, lusterka i paciorki, 

ob¿era siê hamburgerami. Jednym 
s³owem – ohyda. A w Tykocinie taki 
turysta ma od chwili przyjazdu wielce 
powa¿ny dylemat religijny. Czy za-
cz¹æ paœæ oczêta rokokiem koœcio³a, 
czy mo¿e napawaæ siê piêknem ro-
tundowej synagogi? Sam prezydent 
Izraela Chaim Herzog wpisa³ do ksiê-
gi, ¿e „czuje siê tu obecnoœæ Boga”. 
Po polsku, zali rodzina jego z miastecz-
ka spod nieodleg³ej £om¿y wywodzi. 
A mówi³o siê, ¿e i meczecik tatarski tu 
te¿ by³. Bo po cerkwi pozosta³a tylko 
ulica Zacerkiewna. Ot szczegóły, ale
ca³a nasza vistoœæ to algebra takich 
szczegó³ów. – Poka¿ê im najpierw ta-
mo¿niê czyli dawny carski urz¹d cel-
ny. Zawiadywa³a nim rodzina Ezofo-
wiczów. – Tak, tak – pañstwo się nie
myl¹ Meir Ezofowicz ten z tytu³owe-
go dzie³a Elizy Orzeszkowej to tutej-
szy... bo Elizie opowiedzia³ historiê 
tego rodu celników sam Józef Ignacy 
Kraszewski, który tu wpad³ do dwor-
ku Zygmunta Glogera... rozpêdzi³ siê 
Val... – Ba! Ale kto z nich w Izraelu 
teraz czyta takie lektury? – zreflekto-
wa³ i nieco wyhamowa³. Gdzienie-
gdzie czytaj¹, bo jak by³ ostatnio na
wycieczce w Gdyni, to znajomy lite-
rat Hil, przekonywa³ go fraszk¹, ¿e 
w 3Miasteczku „dzieñ zaczyna siê od 
Hwina”. Tubylcza inteligosfera jest 
gotowa ju¿ od œwitu syciæ w³ókna aso-
cjacyjne jakimœ jego foremnym i kalo-
rycznym moralitetem. Hmm... „Ne-
ron by³ ewidentnie artyst¹. A Rzym 
sp³on¹³ bo stra¿acy nie mieli jeszcze 
patrona – œwiêtego Floriana. Tak to 
ewidentnie widaæ, jak chrzeœcijañ-
stwo nie nad¹¿a³o za sztuk¹”...Intele-
tango z Venus z Milo... Milo... Dalej?
Proszê... „Grass by³ w SS. To co? 
W ogólnym rachunku zysków i strat” 
– przekonuje sezonowy poprawny 
politycznie 3Miejski wieszcz. Relaty-
wizm = wa¿enie = handel... Etc... etc. 
– skrzywi³ siê na to Val B. i siêgn¹³ 

po podrêczny notes gdzie sygnowana 
wczorajsz¹ dat¹ tkwi³a „Saga o jaæ-
wieskiej ksiê¿niczce Tagoi”. Wczoraj 
skoñczy³ j¹ pisaæ i dozna³ wtedy uczu-
cia ewidentnej satysfakcji. I ulgi. Bo 
zaczê³o siê to od wy³owienia z Narwi 
rekwizytu sprzed dziesiêciu co naj-
mniej wieków. Chwila nieuwagi przy 
spinnigowaniu i kotwiczka zahaczy³a 
o dno i coœ jeszcze. By³a to misternie 
kuta tak zwana listkowa klamra. Jaæ-
wieska – jak oceni³ znajomy muzeal-
nik. Val B. uda³ siê do rymarza (taki 
zawód jeszcze istnia³ i funkcjonowa³ 
tutaj) gdzie za¿yczy³ sobie dopasowa-
nia doñ solidnego rzemienia. Pas jaæ-
wieskiego wojownika wyglądał oka-
zale, ale sprawa siê jak to mówi – za-
pêtli³a. Val przed zaśnięciem miał zwy- 
czaj tworzyæ pajêcze struktury przy-
sz³ych opowiadañ czy metafory do sa-
tyr, pamfletów i epigramatów. Teraz,
dociekaj¹c historii klamry w ogóle nie 
móg³ zasn¹æ. Tworzy³ wizje grodu 
zdobywanego przez Jaæwingów. Bit-
wy i rzezie na wa³ach obronnych. Wy-
obraŸnia niosła mu też jakieś fantas-
magoryczne pojedynki wojów poty-
kaj¹cych siê o rêkê jakiejœ ksiê¿nicz-

ki. Postaæ kobieca mia³a czytelne ry- 
sy Barbary Radziwi³³ówny, która po 
œmierci męża Olbrachta Gasztołda 
zarz¹dza³a tykociñskim zamkiem. A¿ 
w Wilnie pozna³a Zygmunta Augusta. 
I przybyli ju¿ razem do Tykocina, by 
st¹d panowaæ. I kochaæ siê...  Te na-
trêtne migawki z jakiejœ przesz³oœci 
mieszając się ze szmatławą na ogół
dookolnoœci¹ Made in Polant prze-
poczwarza³y siê w sny na jawie i bez 
barbiturantów Morfeusz nie chcia³ 
przychodziæ. A¿ do wczoraj, kiedy to 
z mózgowych włókien asocjacyjnych
poczê³a nieuchronnie sp³ywaæ na pa-
pier rzeczona saga o księżniczce. O-
chrzci³ j¹ Tagoja. I pisa³. I ku zdumie-
niu autora doœæ d³ugiego wierszyd³a 
(acz jeszcze w brudnopisie) sen ostat-
niej nocy przyszed³ jak po czteropaku 
mocnego portera. Coœ w tym musia³o 
byæ...
  Wycieczka, któr¹ mia³ Val B. pilo-
towaæ by³a, jak wiêkszoœæ tu przyby-
waj¹cych, z Izraela. Przed wojn¹ ¿yli 
tu zgodnie Polacy i ȳdzi. I jedni i dru-
dzy szczycili siê swoimi znakomitoś-
ciami. Gdy tu umiera³ £ukasz Górnic-
ki, wielki pisarz i bibliotekarz królew-
ski, to w tym czasie rodzi³a siê ju¿ Re-
beka Tiktiner, by tu te¿ stworzyæ trak-
tat filozoficzny „Meneketh Ribhka” 
o wychowaniu i obowi¹zkach kobiet. 
Poeta sk³adaj¹cy rymy w idisz, Ibra-
him Siemiatycki, szpanowa³ garni-
turem szytym w niedalekim Wilnie. 
U Cohena. Tak - tak – dziadka Leo-
narda. Œwiat jest ma³y, a monstrualne 
metropolie tylko z pozoru s¹ wielkie. 
Zreszt¹ to co zbyt wielkie, w kosmo-
sie zapaœæ siê musi z czasem w czarn¹ 
dziurê czy bia³ego kar³a – a ma³e za-
wsze jest piêkne. I niepowtarzalne jak 
meteor. Jak to twierdz¹ przyrodnicy 
– w miasteczkach chêtniej ¿yj¹ moty-
le – w miastach osy. Wielki potop so-
wietów wla³ siê do Tykocina 17 wrześ-
nia 1939 r. Stefan Czarniecki – stracił
wtedy prawicê ze z³ot¹ bu³aw¹. Het-
man wykuty z piaskowca jest pierw-
sz¹ figur¹ pomnikow¹ (œwieck¹) – 
w Europie. Czesa³ on stalow¹ ró¿d¿k¹ 
Podole niespokojne, da³ ³upnia Szwe-
dom, a i dzisiaj przydałby się taki „bez-
kompromisowy zamordysta” w euro-
niedorzeczu Odry i Narwi... zamyœli³ 
siê Val B. – O! Pokażę im najpierw
alumnat. XVI-wieczny przytu³ek dla 
bezdomnych ¿o³nierzy Najjaœniejszej 
Rzeczypospolitej. Teraz jest tam hotel, 
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