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  Nasz minister spraw zagranicznych 
miał pecha, że nie urodził się w USA, 
Wielkiej Brytanii, Francji, Rosji czy 
Chinach i nie został członkiem parla-
mentu w którymś z tych mocarstw. 
Kończenie przemówień słowami: 
–  „Poza tym Pałac Kultury i Nauki 
powinien być zburzony”, nawiązują-
ce do przemówień Katona Starszego 
w senacie rzymskim („Poza tym Kar-
tagina powinna być zburzona”) nie 
brzmiałoby wówczas tak prowincjo-
nalnie, sztubacko, pretensjonalnie i 
megalomańsko. To trochę tak, jakby 
sołtys Dziurdziołów mawiał podczas 
wystąpień w remizie: „Dziurdzioły to 
ja”.

  Chodzi jednak o coś więcej. Na po-
czątku lat siedemdziesiątych, a więc
wówczas, gdy minister dopiero za-
czynał edukację szkolną, spędziłem 
pół wakacji na wsi przy okulizacji 
drzew owocowych. Robota żmudna, 
wyczerpująca, w dodatku pod rozgrza-
nym niebem. Bez przerwy chciało się 
pić. „Picie” z oddalonego o dwa kilo-
metry wiejskiego sklepu donosił nam 
sześćdziesięcioletni chłop – wówczas 
myślałem: dziadek – pan Józio. Na 
ogół nie było czasu na dłuższe roz-
mowy, zdarzało się jednak, że padał 
deszcz i trzeba było przerwać szcze-
pienie. Uciekaliśmy do polnej szopy 
i wyciągaliśmy wałówkę. Żarliśmy 
kiełbasę, jajka na twardo, cebulę, po-
pijaliśmy z gwinta winem owoco-
wym przyniesionym przez pana Jó-
zia, paliliśmy papierosy i klepaliśmy 
o czym popadnie. Pan Józio często 
o jednym: budowie Pałacu Kultury. 
W jego „budowołym Pałac Kultury” 
słychać było dumę, a gdy kierownik-
-ogrodnik potwierdzał z uznaniem: 
„No, budował Pałac Kultury. Medal 
nawet dostał”, duma stawała się wi-
doczna: prostowała zgarbione plecy 
pana Józia i podnosiła do góry jego 
nieogoloną brodę. Opowiadał, że parę 

tysięcy było na budowie takich jak on, 
z całej Polski, że kilkunastu murarzy 
zginęło, że palec sobie nadłamał i do 
tej pory ma skrzywiony, że Ruskich 
też było sporo, że zdrowo się zapie-
przało. Czasem w świetlicy jakieś 
dziewczyny śpiewały piosenki, żeby 
dodać animuszu budowniczym, ale 
mało co było je widać w kłębach pa-
pierosowego dymu. Gdy pan Józio 
opowiedział najważniejsze, milkł, 
wystawiał rękę na zewnątrz szopy i 
mówił: – „Chyba już przestało loć”. 
Kierownik-ogrodnik wydychał swoje 
„Taaa – to były czasy, panowie! 
Uczta się i szanujta starszych!”, po 
czym kazał wychodzić w pole.

  Aktualnie kilka pomieszczeń na 
ósmym bodaj piętrze Pałacu zajmuje 
Wydział Filologii przy Towarzystwie 
Wiedzy Powszechnej. Córka jeździ 
tam co tydzień na zajęcia, a ja czasa-
mi myślę o panu Józiu i dumam o 
plątaninie ludzkich losów.
  Burzenie. Dusza ludzkości, że się 
wyrażę patetycznie, doznała wstrząsu 
niewyobrażalnego i rozpaczy bezgra-
nicznej na widok rozstrzelanych przez 
talibów posągów Buddy, liczących 
ponad tysiąc pięćset lat. Płakał cały 
świat. Płakali sami Arabowie. Puste 
nisze w skale wyglądają dzisiaj z da-
leka jak cienie-plamy po ludziach 
z Hiroszimy. Na samo wspomnienie 
dostaje się mdłości i zawrotów głowy. 
Przypuszczam, że talibowie przeciw-
nie – doświadczyli uczucia błogiej 
ulgi.
  W latach osiemdziesiątych nasz mi-
nister jako dwudziestokilkuletni ko-
respondent wojenny w Afganistanie 
zetknąć się musiał z różnymi bojow-
bojownikami, również tymi, którzy za-
silali później oddziały mułły Omara, 
słynnego „wodza wiernych”, niewy-
kluczone zatem, że ci waleczni i ideo-
wi ludzie wywarli pewien wpływ na 
jego młodziutką, kształtującą się świa-

domość. Już widzę oczyma wyobraź-
ni rząd armat i haubic od strony Emi-
lii Plater z lufami wymierzonymi 
w Pałac Kultury – by pociski leciały 
w kierunku wschodnim – już widzę 
osiadający gmach w chmurze gęste-
go pyłu, niczym wieże World Trade 
Center, już widzę uczucie spełnienia 
i ulgi na twarzy ideowego ministra. 
Widzę również na tej wrażej kupie 
gruzu (podobno i z Uralu przywożo-
no kamienie) zupełnie nieuszkodzony 
zegar z wieży, gdyż jestem pewien, że 
żarliwy patriotyzm szefa dyplomacji
nie dopuści do zniszczenia drugiego 
co do wielkości czasomierza w Euro-
pie, zamontowanego w dwutysięcz-
nym roku, a więc już w wolnej Pol-
sce. Mam tylko nadzieję, że ten akt 
sprawiedliwości dziejowej nastąpi do-
piero po ukończeniu studiów przez
moją córkę. Dzieci ministra już nie 
doświadczą podobnych obaw – będą
mogły studiować spokojnie w nowym 
gmachu młodej, lecz gorliwie pielęg-
nującej stare wartości uczelni w po-
bliżu Bydgoszczy. Rzut beretem od 
chałupy.

Na zdjęciu: Grzegorz Klaman, Czło-
wiek z młotem („Burzyciel”), 1987,
drewno, farba, wł. Muzeum Narodo-
we w Warszawie.
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DYZIO BURZYCIEL

  Solidarność, wolność, dostatek, sprawiedliwość i równość. To było hasło tego-
rocznej manifestacji pierwszomajowej na, jak zawsze, Commercial Drive – mani-
festacji  tym razem bardzo kameralnej: trochę transparentów, trochę przemówień,
a potem muzycznych występów. Osób w Grandview Parku stawiło się kilka-
dziesiąt, przy czym w ciepłym słońcu popołudnia trudno było rozróżnić, kto 
wyleguje się na trawie pierwszomajowo odświętnie, a kto tylko pierwszomajo-
wo czwartkowo, słuchając leniwie lekko usypiających przemówień i minirecita-
lu piosenki – zaangażowanej wprawdzie, ale nie podrywającej z trawy leżących. 
Rozpoznawalni  byli tylko ci z transparentami, w ilości około 7-10 osób.


