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Wstęp – list do Danuty Z.

  Moja droga Danusiu. Napisałaś 
mądre słowa, abym się zastanowił 
co ja właściwie pragnę przekazać. 
Czy wnieść jakiś wkład do historii, 
czy zrobić sobie – kosztem truchła 
moich cudownych rodziców... lekką 
psychoanalizę? 
  Nic z tych rzeczy. To będą plotecz-
ki, osadzone w umownych realiach 
surrealistycznego świata dziecka, któ-
rego matka urodzona w Afryce, wy-
chowana w internatach katolickich, 
wybiera w końcu inną opcję. Ojciec, 
urodzony w stetlu na Ukrainie, próbu-
je ustabilizować swą tożsamość i sto-
sunek do rozmaitych rzeczywistości, 
które zmieniają się wielokrotnie. 
  Wreszcie ja sam, ponieważ moja 
siostra i ja zostaliśmy wychowani tak, 
jak byśmy byli jedynakami, każde 
z nas miało innych rodziców, chociaż 
tych samych. Jedyne co posiadaliśmy 
wspólnego – to był kod pocztowy i na-
zwisko... Dzięki zagubieniu rodziców 
w zmieniającej się jak kalejdoskop
rzeczywistości, ja także bez przerwy 
ćwiczyłem na poligonie wydarzeń. 
Ale, chociaż ta opowieść jest osadzo-
na w pewnych realiach, to w gruncie 
rzeczy, wszystko się dzieje w mojej 
głowie. To ja – podejmuję decyzję, 
stojąc na mostku kapitańskim, poka-
zuję magiczną różdżką: tysiąc kras-
nali poślemy do Czechosłowacji, zaś 
ostatnie pudła laleczek krakowskich 
(łącznie 25 tysięcy sztuk) do Buda-
pesztu.
 Oczywiście trochę prawdy także bę-
dzie. Ale jakże mi pisać o moim świe-
cie i od razu pozbawić go krasnali i 
laleczek. Dlaczego przemiany histo-
ryczne mają zdominować wyobraźnię 
dziecka 66-letniego. Za kilka godzin 
będę miał w Romans sur Isère wy-
stawę indywidualną na zaproszenie 
klubu jazzowego „Artartine”. Wczoraj 
jechałem z Sèvres do Grenoble (630 
kilometrów) nieogrzewanym samo-
chodem Renault Safrane, z prędkoś-
cią podróżną 120 kilometrów na go-
dzinę. Kilka dni temu otrzymałem 
z rąk mera miasta, pana Kosciuszko-
-Morizet, główną nagrodę za malar-
stwo i ceramikę, w postaci zakupu 
jednego dzieła przez miasto, oraz zor-
ganizowania wystawy w muzeum ce-
ramiki.
 Czy może tak ma wyglądać książka? 
Te ostatnie wiadomości są prawdzi-
we, ale kogo one obchodzą. Ma się 
czytać gładko. Ma ktoś wziąć moją 
książeczkę z nocnego stolika i cho-
dzić z nią wszędzie. Ma się śmiać, 
płakać, być dzieckiem razem ze mną. 
Naturalnie, że tak zwana rzeczywis-
tość odcisnęła piętno na moim sposo-
bie myślenia, ale nie stałem się auto-
matem ani też mówcą populistą, jak 
również nie wylądowałem w zakła-
dzie dla obłąkanych, nie dałem się 
wrobić w żadne opcje polityczne. Jed-
nak, gdy tak pomyślę czasem, być 
może zbawczy alzheimer pozbawi 

mnie połowy niepotrzebnych wspom-
nień. Moja książka będzie tak nieco-
dzienna, że już są telefony – no, kiedy 
wydajesz?
Całuję Ciebie mocno
Yannick Leider

Prehistoria

  Próbowałem przedrzeć się poprzez 
gęsto rosnące krzewy, otaczające bu-
dynek biura dokumentacji historycznej 
i genealogii. Pokaleczyłem obie nogi, 
rozdarłem nogawki. Jednak to uchylo-
ne okno, bez krat na parterze – kusiło 
moją wyobraźnię.
  Być może sam kapitan Fracasse, lub 
inny korsarz z mórz południowych, 
który nie miał zbyt wiele czasu, aby 
pobierać nauki... Ale z pewnością nie 
raz zanurzył ręce po łokcie w jakimś 
zagrabionym skarbcu... Jest moim 
przodkiem, kto wie czy nie jestem 
dziedzicem jakiejś niezwykłej fortuny, 
pozostawionej w opuszczonej grocie, 
lub w pniu drzewa...
 Biuro było otwarte, ale ktoś już prze-
de mną odkrywał swoją prehistorię. 
Zauważyłem także w sali ogólnej gi-
gantyczne regały, schody, drabiny, oraz 
kilkoro oczu „poszukiwaczy prawdy”, 
którzy na dokładkę uśmiechali się 
złośliwie.
  Zrozumiałem, że to nie będzie takie 
proste. Jednak postanowiłem nie da-
wać za wygraną... Te skrzywione py-
ski i cisza - budziły we mnie potwora. 
Postanowiłem zerknąć na ten zbiór 
z bliższej odległości. Po kilku krokach 
dostrzegłem wysunięte akta w karto-
nowym opakowaniu przewiązane ta-
siemką. Wyciągnąłem cały karton 
i położyłem na stole. Nie wiem dla-
czego akurat ten... – był najbliżej. 
Wypłowiała tasiemka kusiła obietni-
cą spełnienia moich nadziei. Mógłby 
z między kartek wypełznąć wąż-grze-
chotnik, albo skorpion...
  Tymczasem posypały się trociny...
  Myślałem jeszcze pospiesznie... może 
to jest „czyjaś” teczka i ja tutaj, uzur-
pator, usiłuję wydrzeć komuś tajem-
nicę...
   Niestety... początkowe przeczucie 
mnie nie myliło. Na okładce widniał 
napis: „Rodzina Daude”. Jeżeli nawet 
ten zeszyt nie dotyczył bezpośrednio 
rodziny mojej mamy, jednak był już 
niezwykłym samym w sobie fakt, że 
jedyna – wysunięta teczka kusiła, jak-
by podsunięta, abym mógł się z nią 
zapoznać...
   Przecież... myślałem jeszcze, że to 
miała być przygoda, więc skąd nagle 
tyle obiekcji?
  Otwierając pierwszy tom, czułem, że 
nie potrafię się wycofać...
  Lektura pochłonęła mnie w całości, 
chociaż treści były właściwie banalne.
Urodził się, zmarł, piastował stano-
wiska. W latach 1810-1812 kampania 
rosyjska. 1848... zamazane. Jakby ktoś 
chciał usunąć niewygodne dane. A du-
plikat? Nie... w pozostałych zeszytach
też nic nie ma. Jakieś rachunki. Wy-

posażenie nowego domu w Paryżu 
[...] stać ich było na firanki z Lyonu.
1874 urodził się Dominique Daude... 
Tak, to ten Dominique, którego szu-
kam. Mój dziadek, ojciec mojej ma-
my. Zatem, już wiadomo. Dziadek 
urodził się w Paryżu w 1874 roku, w
rodzinie zamożnych bourgeois, którzy 
posiadali kamienicę w 18 dzielnicy, 
Hotel Particulier. Nie wiem co było
źródłem ich bogactwa. Z pewnością 
nic szlachetnego. Może handel nie-
wolnikami, może kanty budowlane. 
W każdym razie brat pradziadka, któ-
ry – być może... zamordował brata i 
bratową... pewnego słonecznego dnia 
przyprowadził pięcioletniego Domini-
ka Alfonsa do klasztoru Jezuitów, by 
go umieścić dla nauki i moralnego 
chowania. Pozostawił przy tym wo-
reczek złota, jako zapłatę za trudy. 
I tyle go widziano. Posiadam jego 
zdjęcie. Siedzi bogaty facet w luksu-
sowym aucie. Rozparty. Gdzieś w Po-
łudniowej Ameryce. Ta twarz przed-
stawia samo zło. Latyfundia argen-
tyńskie przynoszą spore dochody. 
Wojny na wschodzie Europy unie-
możliwiają częściowo transport zbo-
ża z Ukrainy. Wobec tego argentyń-
skie dostawy stają się atrakcyjne – po-
mimo odległości. Jest mowa także o
fabryce pianin Daude. Po co sprowa-
dzać fortepiany z Europy, gdy można 
je wytwarzać na miejscu...
   Minęły lata….
  Tymczasem Dominique był już po 
ślubowaniach kapłańskich i nieba-
wem ruszył do kolonii. Jego pierwsza
misja to Cayenne – Gujana Francus-
ka. Pozostał tam 10 lat, które właści-
wie zmarnował. Był spowiednikiem 
w miejscu zesłania najcięższych prze-
stępców, którzy w ramach spowiedzi, 
opowiadali o swoich przygodach i 
rozterkach, gdyż właściwie w takim 
miejscu, spowiednik zastępował psy-
chologa. Po 1905 roku nastąpił we 
Francji rozdział kościoła od państwa.
  Dla Dominika czas najwyższy, aby 
uporządkować swoje życie. Na fali od-
nowy stosunków społecznych, zrzuca
szaty zakonne i prawie natychmiast
jest objęty anatemą. Wraca do Paryża 
poszukać nowego zajęcia, co udaje 
mu się bezzwłocznie, gdyż jego pra-
ca w administracji kolonii jest wyso-
ko oceniana. Od tej pory pojedzie do 
Afryki Zachodniej (Senegal) do za-
rządu budowanej linii kolejowej z Da-
karu do Kaye. Wprzódy wypatrzył 
sobie jakąś miłą, młodą panienkę, 
która zechciała zostać jego małżonką, 
niejaką Luizę Vincent, mistrzynię sek-

retariatu. Niedawno wygrała konkurs 
na najszybszą sekretarkę w Paryżu 
(wystukała na swojej maszynie do 
pisania 500 znaków na minutę). Zaś 
potem zdobyła jego serce.
  Ciekawi zapewne osoby postronne, 
czy pieszczoty stosowane w domu 
Państwa Daude, również odbywały się 
z tak zawrotną prędkością. Musiała 
nastąpić jakaś ruptura w stosunkach 
małżonków, gdyż urodziło im się tyl-
ko jedno dziecię… Eugenia, Henrietta 
Genowefa. Za to trojga imion…

Przepis na książkę

Czas akcji: druga w nocy.
Miejsce akcji: pokój sypialny dziecka.
Na łóżku leży mała dziewczynka.
Słychać jej stłumiony szept... – wiesz? 
Wcale nie jesteś takim dużym trollem. 
Kiedyś chodziłam sama po lesie... 
– no nie! Oczywiście, że przez sen. 
Nie jestem taka głupia, jak moi starzy. 
Myślisz, że nie wiem nic o Świętym 
Mikołaju? To oni się tak bawią. Starzy 
są strasznie dziecinni. Ale za to kupują 
mi zabawki...

Pokój sypialny starszych dzieci...
Daj się jeszcze sztachnąć, Halinka. 
Okno mamy otwarte, nic nam nie 
zrobią. Dobrze schowałaś gandję pod 
dachówką? A teraz mi pokaż, tę małą 
rankę pod brzuchem. Swoją drogą ten 
pielęgniarz to świntuch...

Pokój rodziców...
Na podwójnym łóżku leży para ro-
dziców, każde w swoim kącie. Nie 
mogą zasnąć. – Jak sądzisz – odezwał 
się wreszcie małżonek... może w tym 
roku nie będę już się przebierał w ten 
kretyński strój Mikołaja?!
Sąsiad z przeciwka ma dzieci w wie-
ku naszej najmłodszej i już od dwóch 
lat daje im kopertę, aby sobie same 
coś kupiły... Po prostu: nowoczesny 
rodzic.
– No dobrze – zgodziła się małżonka 
z drugiego kąta, podciągając jeszcze 
bardziej kołdrę na głowę. Zauważy-
łam, że nasze starsze dzieci palą shity... 
może i my przestaniemy się kryć. Co 
sądzisz o wspólnej sali opium w ga-
rażu?

Pokój dziadka i babci...
No dziadku – szepcze babcia namięt-
nie – jeszcze dwa numerki i pójdzie-
my na spacerek do parku...

Pisane w Stadtkanaal, jesienią 2012

Statystyka

...Dzisiaj przeszedłem 11 kilometrów. 
Ale za to zjadłem dwa lody (kawowy 
i kakaowy). Wieczorem doprawiłem 
truskawkami z kremem Chantilly. 
Oglądałem TV pół godziny. W aptece 
spotkałem jedną piękną Murzynkę, 
która się do mnie uśmiechnęła trzy 
razy. Po południu słuchałem na You-
Tube cztery utwory z X-faktora Pol-
ska 2012. W tym roku namalowałem 
27 obrazów. Teraz mamy kwiecień. 
Jutro mam przejść 5 kilometrów. Myś-
lę, że to będą małe uliczki w Eybens. 
Po południu zjadłem sześć orzechów 
włoskich, jedną pomarańczę, jedno 
jabłko. Mam ochotę przeczytać 2–3 
maile w Internecie. Może obejrzę 
„Dziennik Bridget Jones”. Być może 
także, jest to całkiem prawdopodob-
ne... zasnę jeszcze przed końcem fil-
mu, i nie zobaczę jak Hugh Grant do-
staje dwa razy po gębie. Przed chwilą 
zjadłem pomarańczę, a za chwilę wy-
piję jedną szklankę herbaty. Myślę, że 
to raczej będzie kubek. Jeden kubek. 
Zaraz zdejmę oba buty i zsunę z nóg 
dwie skarpety.

Pierwszy raz się urodziłem

  Trzeci maja. Godzina dwudziesta 
pierwsza. Świat stanął otworem. Od-
cięto mi ostatecznie pępowinę. Od ra-
zu poczułem rześki chłodek zewnę-
trza. Zważono mnie i zmierzono. By-
łem za mały, zasiniony, pomarszczo-
ny. Darłem się bez powodu, ale za to 
mnie właśnie mieli w przyszłości po-
lubić. Odkrywałem rzeczywistość od 
strony zasikanych pieluch, cyca pełne-
go mleka, jakichś rąk, na które mnie 
brano. Po kilku dniach zacząłem wi-
dzieć sufit kuchni na 9 Avenue Ger-
maine w Chelles. Słyszałem głosy: 
ojca i mamy, babci, przyjaciół rodzi-
ców. Skrzek radia, muchę, ptaka za 
oknem. Zobaczyłem okno i schody. 
Żółty, kraciasty koc i różne fragmenty 
kuchni. Kąpano mnie w metalowej 
wanience i suszono białym ręczni-
kiem, a kiedy przyszło lato i jesień, 
wożono w wózku głębokim, o meta-
lowych kołach i białych gumowych 
oponach. Wózek był czarny i posiadał 
dach składany, jak mieszek starego 
aparatu fotograficznego Voitglandera, 
którym rodzice robili mi zdjęcia pa-
miątkowe. Byłem ich gwiazdą filmo-
wą przez całe dwa lata, dopóki nie po-
jawiła się konkurencja w postaci inne-
go rozwrzeszczanego bachora, który 
miał być moją siostrą.

motto:
„Nasze dzieci nie są naszymi dziećmi”

Gibral Khalil
„Najlepsze przyjaźnie bywają pośród ludzi o tych samych dochodach”

Talleyrand
„To, co nie jest oświetlone - nie istnieje”

Georges de la Tour

Bardzo Dziwna Książka
YANNICK LEIDER


