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słychać było wesołe głosy. Ach, jak 
dobrze – pomyślałem – że nie muszę 
dziś pomywać naczyń… Wybaczcie 
mi, że tak właśnie pomyślałem. Jakoś
tak leniwie i słodko. Jeszcze – pamię-
tam takie jedno zdanie, zupełnie bez 
kontekstu: „nicość bezbrzeżna, jak 
moja wanna…” Staruszek na chmu-
rze zrobił do mnie oko i nagle, nie 
wiadomo dlaczego… wypuścił z rąk 
instrument, który począł spadać do 
morza. Próbowałem biec po falach, 
aby uratować cenne skrzypce… ale 
nie zdążyłem… staruszek jeszcze kil-
kakrotnie porozumiewawczo mrugał 
powiekami i w końcu pomyślałem, że 
ma jakiś tik, czy co. Że może to nie 
jest ten facet i z daleka właściwie nie 
było dokładnie widać, że to skrzypce 
właśnie wypuścił. A może tylko jakaś 
formacja cumulonimbusów przybrała 
niezwykłą konfigurację.  J e s z c z e… 
myślałem szybko o przykładach z li-
teratury: ...”wszystkim się zdawało, 
że to Wojski grał, a to echo grało”... 
Skąd taki pomysł nagły, może po-
ryw wiatru przytoczył na wieczór ar-
maty i czas już przystąpić do jakiegoś 
działania…
  Zawołano mnie na kolację… ale ja 
już byłem po drugiej stronie snu. Mo-
że powoli stygłem, a może tylko sobie 
wyobrażałem, że tak ma być. Pewnie 
za chwilę wstanę. Jedną rękę wyciąg-
nę na całą długość i chwycę spadają-
cy instrument, aby jeszcze przed wie-
czorem zrobić coś pożytecznego, sko-
ro nie miałem pomywać naczyń… 
Chwyciłem ostatni promień słońca i 
uratowałem go, przed niewątpliwym 
utonięciem w zimnych wodach zato-
ki… Miałem zbyt krótkie ramię, aby za
jednym zamachem uratować skrzyp-
ce, które, jak już wspomniałem... mo-
gły nie być skrzypcami... Tak sądzę... 
że przy życiu trzymały mnie jeszcze 
różne obowiązki.
  Koniecznie odebrać dywan z pral-
ni. W garażu pod oknem dojrzewają 
gruszki… koniecznie przynieść do ku-
chni. Dopompować koła w rowerze i
jeszcze obowiązkowo zamknąć drzwi 
na noc… Dlaczego ten pies tak żałoś-
nie wyje? Może mu pan umarł? A mo-
że tylko stracił węch w tej mgle. Dziki
podeszły pod dom… Czyżby to jakąś 
nową konfigurację stratocumulusów… 
przywiało znad zatoki...

Dziwny wernisaż

  Mam prawie 66 lat. Jestem o 60 lat 
starszy od tego pierwszoklasisty, któ-
ry siedział skulony na tylnej kanapie 
służbowego samochodu, tak aby go 
nikt nie dostrzegł. Który nie zszedł 
z pawlacza na czas i wszyscy myśle-
li, że jest już dawno w szkole. Któ-
ry to już raz uciekł z kolonii letnich, 
aby pójść wzdłuż torów do rozstajów 
dróg… a potem tylko przejść po kład-
ce na drugą stronę. Bez wątpienia – tę 
lepszą, wymarzoną. Gdzie rozpościera 
się niezwykły widok. A więc po pra-
wej stronie można zauważyć niewiel-
ką wysepkę. Moją. Być może leży ona 
w zupełnie innym miejscu, a ten widok 
roztacza się wewnątrz mojej głowy, 
kiedy przymykam oczy. Kwadrans 
przed zanurzeniem w pierwszy, nie-
winny sen… poraża wzrok szczegól-
nie krwisty zachód słońca. Moja wyspa 
mieści się właśnie w tych okolicach.
   A teraz mam 14 lat.
  Jestem znowu w Clamart. U babci 
Luizy. Całe trzy dni. Ktoś mnie przy-
wiózł, ktoś mnie odwiezie. Trzeba się 
nagadać za wszystkie czasy. Babcia 
myśli, że jestem już starszy i częstuje 

mnie wiśniówką, z małej jak napar-
stek szklaneczki. To była moja pierw-
sza nalewka z życiu.
  Dordogne. Daglan 1960. Obóz letni 
harcerzy z 69 WDH, wspólnie z dzieć-
mi z St. Denis. Chodzę na długie spa-
cery z Josette, chociaż bardziej mi się 
podoba Aicha. Ale Aicha patrzy na
starszych chłopców… Z Josette wy-
mieniamy listy o wszystkim. Przez 
cztery lata. Pewnego dnia Josette jest 
zaręczona. Kolejne fotografie ukazu-
ją narzeczonego, męża, dzieci. Josette 
staje się matką, babcią. Jej życie jest 
takie samo jak wszystkich sąsiadek 
na piętrze...
  Mam 16 lat.
  Jedziemy do Różan koło Ostrołęki 
na rowerach, z Jankiem i z Danielem. 
Czekają na nas dziewczyny. Miesz-
kamy w stodole. W dole płynie rzeka 
Narew. Na rzece młyn ze starym ko-
łem. Zabytek. Nic nie działa. Łopatki 
koła turkocą. Moja wyobraźnia podsu-
wa tragiczne zakończenie. Ktoś wpad-
nie do wody. Naturalnie - ja skoczę za
nim i uratuję. Sam zginę (jak przystało 
na bohatera), albo właśnie ja się ura-
tuję, a to tamten zginie. Albo – obaj 
zginiemy. Gdy tak idę po wale rzeki… 
nagle odwracam głowę. Deja vu. Wi-
dzę mój scenariusz tragiczny i stoję, 
jak wryty. Moje nogi nie mogą zrobić 
kroku.
  Obrazy przelatują z zawrotną pręd-
kością. Raz do przodu, raz do tyłu. 
Kiedy próbuję wykonać krok, czuję, 
że padam bez przytomności. I tak leżę. 
Robi się chłodny wieczór nad Narwią, 
łopatki koła turkocą. Zwlekam moje 
schłodzone ciało z mokrej trawy i po-
woli, jak ślepiec odchodzę w stronę 
dworu, gdzie wszyscy już na mnie 
czekają. Małgorzata z Danielem jutro 
wracają do miasta. Migocze poblask 
płomieni pod kuchenką. Nalewam so-
bie wody z czajnika.
  Jestem ciągle zbyt słaby po moim 
upadku i utracie przytomności. Nie 
mogę utrzymać naczynia. Wrzątek ob-
lewa mi stopę. Czuję potworny ból. 
Ewa przemywa mi nogę chłodną wo-
dą. Robi się wielki bąbel na nodze. 
Jestem przegrany. Muszę tu być, w Ró-
żanie, dopóki noga nie wydobrzeje.
  Ewa zostaje jeszcze tydzień, tylko 
ze mną. Jest to cudowny czas. Ktoś 
coś robi dla mnie. Piję zupki, chodzę 
z bosą stopą na spacery wokół dwor-
ku i nad rzekę. Snujemy plany. Noszę 
Ewę „na barana”. Śmiejemy się bez 
powodu. Za chwilę będzie matura 
i każdy pójdzie „na swoje”. Tymcza-
sem noga mieści się już w skarpecie i 
można wrócić pociągiem, a rower 
pojedzie pocztą.
  Jestem jednak coraz słabszy.
  Mam 17 lat.
 Opuszczam się w nauce. Nic nie ro-
zumiem z matematyki i z fizyki. Po-
wtarzam rok. Zmieniam szkołę. To 
przecież tylko inny numer. Tam było 
42, a tutaj jest 7. Ludzie podobni. Ko-
rytarze także. Nauczyciele mają po-
dobne głosy. Jestem bez przerwy oce-
niany. Nie potrzebuję ciągłego porów-
nywania. Zaczynam chodzić na wa-
gary. Z czasem wagaruję częściej, niż 
bywam w szkole. Rysuję. Dużo cho-
dzę. Mam swoje ścieżki. Tymczasem 
lekarze już wiedzą co mi jest. Zaczyna-
ją się spotkania z psychologiem, który 
każe mi kłamać. Robię to nadzwyczaj 
sprawnie. Psychoterapia indywidual-
na. Cały rok. Mogę sobie wagarować, 
byle bym przychodził na spotkania z 
doktorem Frączkiem. Jesteśmy na ty. 
Prosi mnie o możliwość nagrywania 
naszych rozmów – to będzie materiał 

do ćwiczeń dla studentów.
  Mam 24 lata.
 Spotykam w pociągu do Warsza-
wy znajomą z widzenia M., której to-
warzyszy dziewczyna o ciekawych 
oczach, Joanna. Podczas zabawnej 
rozmowy rozumiem, że studiuje psy-
chologię w Warszawie u doktora F. 
Joanna mówi: „ …słyszałam już gdzieś 
twój głos, i to bardzo niedawno… ”.
  Czuję, że policzki mi płoną. Widać 
mój głos jest charakterystyczny, albo 
nie przestałem kłamać. Mówi – nie 
traćmy kontaktu…. Jesteśmy oboje 
zauroczeni. Ale to nie wystarcza. Zbli-
żamy się i oddalamy, jak dwie plane-
ty z różnych konstelacji. Nie potrafię 
unieść tego uczucia.
  Mam 36 lat.
 Jestem z rodzicami na nudnym reci-
talu w instytucie francuskim w War-
szawie. Wychodzę. Poczekam na ze-
wnątrz.
 Na murku siedzi Irena. Jest czarują-
ca, uśmiechnięta. Jest spowita uśmie-
chem, jest ubrana od stóp do głów 
w uśmiech. Jesteśmy uśmiechnięci 
dla siebie wzajem przez dwa lata.
  Czasem ja przyjeżdżam do Warsza-
wy, innym razem Irena mnie wizytuje 
w Gdańsku. Jest niezwykła, utalento-
wana, oddana, przyjacielska, skromna, 
pracowita. Nagle pomyślałem, że ją 
wciągam do mojej przygody, może 
sobie pomyśleć, że nią manipuluję. 
Rozumiem, że jej program życiowy 
jest związany z językiem francuskim 
i pragnie ruszyć w świat. A ja nie do-
jrzałem jeszcze do tego kroku. Wyjeż-
dża na staż do Francji. Poznaje swego 
przyszłego męża.
  Rozumiem to. Zdaję sobie sprawę, 
że jest to nieodwracalne.
  Mam 62 lata.
  Spotykam Irenę w jej domu rodzin-
nym w Taravo. Mieszkam z nimi na 
Wyspie przez tydzień. Maluję dziesięć 
obrazów. Odkrywam afrykański ko-
loryt Korsyki. Jestem zafascynowany. 
Poznaję ich przyjaciół. Wyspa o każ-
dej porze jest cudna. Irena, zmęczona 
pracą asystentki socjalnej. Obiecujemy 
sobie ponowne spotkanie. Po powro-
cie na ląd jadę do l’Isle sur la Sorgue. 
Właścicielka galerii, Urszula Tzotzis, 
po obejrzeniu prac korsykańskich, od 
razu ustala ze mną termin wystawy. 
Obrazy korsykańskie zostają w depo-
zycie.
...„Wracam po śladach, kryjących cha-
os muru. Tam gdzie sypiają grzmoty
i pogięte błyskawice”… (Marc Cha-
gall).
  Mam 19 lat.
  Jestem po psychoanalizie. Zaczynam
otrzymywać leki. Moje nocne lęki, 
zawroty głowy, utraty przytomności, 
deja vu… w magiczny sposób znika-
ją. Po pół roku niektóre problemy ma-
tematyczne zaczynają być jaśniejsze.
Jednak nie zamierzam zostać słyn-
nym matematykiem. Ewa pomaga mi 
przygotować się do matury. Powstaje 
w klasie oryginalny system samopo-
mocy. W zamian za fizykę i astrono-
mię – uczę polskiego i historii. Czuję, 
że pokonam maturę w terminie. Z teo-
rii mam tylko historię, pisemny zdaję 
bez trudu. Jest to zasługa wielu osób. 
Profesor Teter, który odkrył moją cho-
robę i znalazł odpowiednie lekarstwo,
doktor Frączek, który mnie przygoto-
wał do samodzielnego życia, rodzice, 
którzy mnie wspierali, Ewa K.- G., 
Anna J., Irena Cz. Cudowne rozmo-
wy z Teresą Jakubowicz. Wreszcie ja 
sam.
 A więc jednak Akademia Sztuk Prze-
pięknych. Pierwszego roku składam 

teczkę kompletnie nie przygotowany. 
W mojej ofercie znalazły się szkice 
z wagarów po Warszawie i rysunki 
satyryczne, uskuteczniane pod okiem 
mistrza – Mai Berezowskiej. Jednak 
wymagania komisji kwalifikacyjnej 
są zupełnie inne. Dopiero w następ-
nym roku, nowa teczka z rysunkami, 
zawierała komplet martwych natur i 
aktów, przeważnie Romy Fiszer, która 
uwielbiała się wylegiwać na kanapie 
w mieszkaniu moich rodziców, na 
Mokotowie. Poza tym uczęszczałem 
na komplety do pana Czajkowskiego, 
w domu kultury na Muranowie.
  Jeszcze pamiętam egzamin na ro-
manistykę. Zdawałem w tym samym 
czasie, co moja siostra Liza, która zo-
stała przyjęta od razu, gdyż nie tylko 
posługiwała się językiem mówionym 
i pisanym, ale jeszcze wykuła komplet 
gramatyczny.
 Natomiast ja, ufny w doskonałość 
nauk, które oboje pobieraliśmy u na-
szej mamy Geneviéve, profesora lite-
ratury francuskiej i Francuzki, nie wi-
działem potrzeby pogłębiania mojej 
wiedzy gramatycznej. Co się okazało 
być błędem. W końcu egzaminujący 
mnie profesor Lebek, dziekan tego 
Wydziału – po stwierdzeniu faktu, że 
posługuję się normalnym francuskim, 
bez charakterystycznego akcentu sło-
wiańskiego, zapytał: ja tutaj czegoś 
nie rozumiem… Ten młody człowiek 
twierdzi, że się nauczył języka fran-
cuskiego kompletnie bez gramatyki. 
To przecież jest niemożliwe… W tym 
momencie zrozumiałem, że ja właści-
wie nie chcę tutaj studiować. Ale trze-
ba było wyjść jakoś z honorem. Po-
prosiłem o głos… I powiedziałem: 
panie profesorze: słyszałem, że podob-
no język chiński jest bardzo trudnym 
do nauczenia. Tymczasem po Pekinie 
chodzi mnóstwo małych dzieci i mó-
wią doskonale tym językiem… Praw-
dopodobnie bez akcentu.
  W tym momencie profesor stał się 
nagle purpurowy na twarzy. Wobec 
tego już mogłem spokojnie opuścić 
gościnne mury i raczej do nich nie 
wracać.
  Jeszcze próbowałem zostać słynnym 
dziennikarzem historycznym. To aku-
rat nie wymagało ode mnie egzaminu 
z gramatyki. Zostałem bowiem zapro-
szony do grupy osób, wyszukujących 
w zasobach osobowych – ach te słyn-
ne teczki – informacji o udziale Pola-
ków w różnych powstaniach, od XIX 
wieku. Czyli np. Garibaldi, secesja 
amerykańska, bunty chłopskie w Hisz-
panii, czy wreszcie rewolucja rosyjska.
  Powstawał bowiem „Słownik udzia-
łu Polaków w buntach i rewolucjach 
na świecie, na przestrzeni XIX i XX 
stulecia”.
 Należało na wstępie podpisać zobo-
wiązanie, że nie będzie się używało 
tego compendium wiedzy do innych 
celów, niż uzgodnione. Ale dzięki te-
mu nikt mnie właściwie nie spraw-
dzał. Mogłem zatem pobierać teczki 
osobowe z całego magazynu, który się 
mieścił pod Sejmem. Rozległe kory-
tarze i regały. Od czasu do czasu czyt-
nik–powiększalnik. Nie było tam moż-
liwości skserowania danych. Można 
było jedynie skopiować ręcznie. Ja 
miałem ze sobą listę osób do spraw-
dzenia. Inni studenci, zaproszeni do 
tej pracy, sprawdzali te same nazwi-
ska w innych materiałach żródłowych. 
To było żmudne zajęcie. Ale sam fakt 
możliwości zapoznania się z fragmen-
tami historii z okresu zaborów, ze świa-
domością pewnej unikatowości tych 
poszukiwań, wzbudzało u nas spore 

emocje.
  Były tam też momenty zabawne, 
których komizm wynikał z prostoty 
respondentów. Otóż władze PRL po-
szukiwały wiedzy historycznej na te-
mat osób współpracujących przy np. 
ugruntowywaniu polskości po drugiej 
wojnie światowej. W białostockiem 
lub na Mazurach powstały tzw. pa-
pamiętniki. Np. wspomnienia drwala: 
„urodziłem się na wozie cygańskim, 
gdyż moja matka te rzeczy sama naj-
lepiej robiła”. Albo pamiętnik milic-
janta. Ponieważ raporty i wspomnie-
nia fabularyzowane mogły sprawiać 
wrażenie pewnego braku spójności, 
ktoś z przełożonych dopisał na mar-
ginesie takie oto słowa, które okaza-
ły się być złowieszcze: „Brak logiki”. 
W tej samej teczce był jeszcze drugi 
raport, niejako dalszy ciąg wydarzeń: 
„…zatrzymano do wyjaśnienia. Ze-
non Logika”. Nie mogłem się po-
wstrzymać, aby nie rzucić okiem rów-
nież na akta moich rodziców. Osta-
tecznie, nie bywa się często w takim 
miejscu.
  Jak już wspomniałem wcześniej, za 
drugim podejściem byłem bliższy wy- 
granej w rankingu egzaminacyjnym na 
ASP. A jednak… zabrakło mi szczęś-
cia i jednego punktu. W tym momen-
cie postanowiłem użyć inteligencji.
Zabrałem z uczelni moją kartę egza-
minacyjną oraz teczkę z rysunkami i
udałem się na Krakowskie Przedmieś-
cie – do Ministerstwa Kultury. Do Wy-
działu Nauczania. Tam poznałem pa-
nią sekretarkę, której mój pomysł przy-
padł do gustu. Za kilka dni mieli przy-
jechać z terenu prorektorzy sześciu re-
gionalnych Wyższych Szkół Plastycz-
nych z raportami z egzaminów wstęp-
nych. Miałem pozostawić moją doku-
mentację w tym miejscu, za jakiś czas 
sprawdzić, jaki był oddźwięk. I czy ta 
interwencja przyniosła oczekiwany 
skutek. W tydzień potem był telefon 
z Ministerstwa. Zostałem przyjęty do 
PWSSP w Gdańsku. Pani profesor 
Wnukowa stwierdzila, że na egzami-
nie w Gdańsku byłbym na trzeciej po-
zycji. Wobec tego otrzymałem odpo-
wiednie pisma, stypendium rzeczowe, 
przydział do akademika w Sopocie 
przy ulicy Beniowskiego.
  Okazało się, że byłem jedynym, któ-
ry wpadł na ten pomysł. Inni, niezado-
woleni, składali reklamacje. Kiedy o-
padły emocje, każdy udał się do swo-
jego szczęścia.
  Studiując w Gdańsku poznałem no-
wych rycerzy i nowe wielkie miłości. 
Ale nie utrzymałem kontaktów z prze-
szłości. Przyszłość pochłonęła mnie 
z kretesem. Co jakiś czas ktoś mi mó-
wił, że skądś zna mój głos, ktoś inny
„widział mnie w telewizji”. W końcu 
drugiego roku studiów założyłem tea-
trzyk studencki, który był wielką przy-
godą i okazją poznania atrakcyjnych 
dziewcząt. Nie tylko pod względem 
urody, ale też często wspaniałych osób. 
Niektóre z tych przyjaźni dotrwały 
czasów późniejszych, kiedy uroda 
młodzieńcza i walory fizyczne stały 
się jedynie wspomnieniem wieku do-
jrzałego. Od czasu do czasu, gdy ni-
kogo w pobliżu nie ma, nakładam na 
uszy słuchawki z muzyką Kelly Price 
i przeglądam zawartość szuflad. Tutaj 
czarna wokalistka masuje moje uszy 
swym nienagannym kontraltem... a na 
stole piętrzą się sterty starych fotogra-
fii, które na dokładkę traktuję lupą, aby 
rozczytać zastygłe na wieki grymasy
moich znajomków i ówczesne pięk-
ności studenckie. Obecnie zaś babcie i 
prababcie.                                   (cdn.)


