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RANDALL JARREL

KTOŚ, KTO BYŁ INNY

Dwukrotnie okrążyłaś świat
I jeden raz swoje życie.
Powiedziałaś kiedyś mojej żonie:
„Ach, nie, wszystkie długie podróże mam za sobą.
Teraz czekają mnie tylko krótkie podróże”.

Czy ta podóż jest długa czy krótka
Czy też nie jest podróżą?

Zawsze lubiłaś być inna.
Ty dziwne stworzenie: ty, która gotowałaś
Wszystko z książki kucharskiej jak leci; która wyglądałaś,
Jakby dzieci z sąsiedztwa ubrały cię na strychu
A przecież wróciłaś z Finlandii w futrze
Od stóp do głów: dziś wyglądasz na kompletne dziwadło
W swym wielkim, ołowiem wyłożonym płaszczu
Z paproci i kwiatów.
Ze złotowłosu, goździków, białych chryzantem.
Kiedy leżysz tutaj nie po to, aby zaraz wyruszyć
W podróż po tej ostatniej.

Ach, panno I.
Niech moje łzy cię wzruszą.

Słyszę, jak się porusza – a ty nieporuszona, wytrwała – 
Żarliwa nadzieja stworzenia.
Co wstaje i zostaje ścięta jak kwiat:
„Nie wszyscy zaśniemy, lecz w jednej chwili
W mgnieniu oka
Przemienimy się. Kiedy człowiek przekupny
Wybierze nieprzekupność, a śmiertelny
Wybierze nieśmiertelność
Wówczas zwycięstwo pochłonie śmierć.
O śmierci, gdzie twe żądło. O grobie, gdzie twe zwycięstwo?

Słowa, które czytają nad tobą
Są wszystkim, czego bym pragnął
Gdybym nie miał otwartych oczu
Myślałbym, że te słowa wyśniłem.
Brzmią aż za dobrze jak na tę byłą kobietę.
To miłe nieżywe stworzenie, którego uśmiech
Przypominał świstaka, co nauczył się śmiać,
Gdy jego opiekun mu mówi: „Uśmiechnij się!”
 Gdzie jest twój uśmiech
Teraz, kiedy świat rozkłada twe rysy?
Gdy uśmiech jest jak życie,
Sposób w jaki wyglądają rzeczy.
Tymczasowy układ materii?
Czuję się jak pierwsi czytelnicy Wordswortha.
To tak proste, że nie potrafię tego zrozumieć.

Dajesz mi poczucie, że wszechświat
Stworzony został przez coś większego niż 
człowiek
Dla czegoś mniejszego niż człowiek.

Lecz ja utożsamiłem się, jak zawsze,
Z tym, w czym jest coś nie w porządku.
Z czymś ludzkim.
Jest to coś, co mogłoby się zdarzyć każdemu
Oprócz – 
 oprócz – 
A teraz, za jeszcze nie wzniesioną
Kurtyną (kurtyną, która za chwilę odsłoni
Najbliższą rodzinę siedzącą na krzesłach)
Wyśledziłem – zza sceny patrzącą na scenę
Czarną pod białym kapeluszem  od Besta
Parę oczu. Zbyt młode, by już wiedzieć
Co sceniczne, a co obsceniczne, szukają gorli-
wie
Tego sekretu dorosłych, sekretu
Który raz wyśniony czyni człowieka dorosłym.
Patrzą bez współczucia ani wczucia.
Z zaciekawieniem.
 Beze mnie.
To tak, jakbym przez chwilę,
W mgnieniu oka
Był już tak stary, by zdecydować
Na co nie patrzeć, nigdy...
 Gdyby człowiek zdecydował się
Co do śmierci, mógłby się bez niej obyć,
Mógłby zamknąć oczy
Tak mocno, że gdyby przyszli go budzić
Potrząsnąć nim i powiedzieć: „Obudź się! 
Obudź!
Już pora, abyś umarł”,
Nie słyszałby ani słowa.
 Ach, panno I.
Gdybym tylko mógł był ci to uświadomić!
Gdybym tylko cię skłonił, abyś zdecydowała
Na czas, na czas! Zamiast, by ktoś, kto tu stoi
Mówił ci, że nieprzekupność wybrałaś
Leżałabyś tutaj – widzę to – 
Zamknięta w kryształ, nieustannie śmiertelna,
Podczas gdy lata toczyłyby się nad tobą.
 W głębi ducha
Słyszę nauczyciela, jak mówi do klasy
W dwudziestym pierwszym lub drugim stuleciu:
„Dzieci, pamiętajcie, że widziałyście
Najstarszego człowieka, co nigdy nie umarł!”

To jest, kobietę.

przełożyła Agata Preis-Smith

  Od pewnego czasu kapelana zaczę-
ły dręczyć wątpliwości. Czy jest Bóg? 
Skąd mógł mieć pewność? Pozycja
pastora anabaptysty w armii amery-
kańskiej była wystarczająco trudna 
nawet przy najbardziej sprzyjających 
okolicznościach; bez dogmatu stawa-
ła się nie do zniesienia. Ludzie hałaś-
liwi napawali go strachem. Dzielni, 
przedsiębiorczy ludzie czynu w rodza-
ju pułkownika Cathcarta wpędzali go 
w kompleksy. W wojsku wszędzie był
obcy. Szeregowcy i oficerowie nie za-
chowywali się w stosunku do niego 
tak jak w stosunku do innych szere-
gowców i oficerów i nawet kapelani 
nie odnosili się do niego tak przyjaź-
nie jak do siebie nawzajem. W świe-
cie, w którym sukces był jedyną war-
tością, on pogodził się z myślą o po-
rażce. Odczuwał dotkliwie brak tej 
duszpasterskiej pewności siebie i umie-
jętności postępowania, której tylu jego 
kolegów z innych sekt i religii zawdzię-

czało swoje kariery. Nie był stworzony 
do sukcesów. Uważał, że jest brzydki, 
i marzył o tym, żeby uciec do domu, 
do żony.
  W rzeczywistości kapelan był pra-
wie przystojnym mężczyzną, z przy-
jemną, wrażliwą twarzą, o barwie i fa-
kturze piaskowca. Miał umysł otwar-
ty we wszystkich bez wyjątku kwes-
tiach. Może naprawdę był Washingto-
nem Iryingiem i może naprawdę pod-
pisywał jego nazwiskiem listy, o któ-
rych nie miał najmniejszego pojęcia. 
Wiedział, że podobne luki w pamięci 
nie są rzadkością w kronikach medy-
cyny. Wiedział, że nic nie można wie-
dzieć na pewno, nawet tego, że nic nie 
można wiedzieć na pewno. Pamiętał 
bardzo dokładnie, albo wydawało mu 
się, że pamięta bardzo dokładnie, swo-
je wrażenie, iż spotkał już gdzieś kie-
dyś Yossariana przed ich pierwszym 
spotkaniem w szpitalu. Pamiętał, że do-
znał podobnego niepokojącego uczu-

cia w dwa tygodnie później, kiedy 
Yossarian zjawił się w jego namiocie 
z prośbą o zwolnienie go z dalszych 
lotów. W tym czasie, oczywiście, ka-
pelan już znał Yossariana z dziwnej, 
nieortodoksyjnej sali szpitalnej, w któ-
rej wszyscy chorzy wyglądali na kry-
minalistów, z wyjątkiem spowitego 
od stóp do głów w bandaże i gips nie-

szczęśnika, który umarł pewnego dnia
z termometrem w ustach. Ale kapelan 
miał wrażenie, że ich pierwsze spotka-
nie, o wiele bardziej doniosłe i pełne 
ukrytego znaczenia, odbyło się daw-
niej, w zamierzchłej, a może nawet 
istniejącej wyłącznie w sferze ducha 
epoce, i że wtedy również posłał go na 
śmierć, stwierdzając, iż nic, absolutnie 
nic nie może dla niego zrobić.
  Podobne wątpliwości z nieposkro-
mioną żarłocznością rzucały się na 
wątły, cierpiący organizm kapelana. 
Czy jest jakaś jedna prawdziwa wia-
ra i życie pozagrobowe? Ile aniołów 
rzeczywiście może tańczyć na łebku 
od szpilki i czym zajmował się Bóg 
w ciągu wszystkich tych nieskończo-
nych eonów przed stworzeniem świa-
ta? Do czego służyło ochronne piętno 
na czole Kaina, skoro nie było innych 
ludzi na świecie? Czy Adam i Ewa 
mieli też córki? Te i tym podobne 
wielkie, skomplikowane kwestie on-
tologiczne dręczyły go nieustannie. 
Jednak najważniejsza ze wszystkich 
była sprawa grzeczności i dobrych 
manier. Jego zmorą był epistemolo-
giczny dylemat sceptyka, niezdolnego 
do zaakceptowania odpowiedzi na py-
tania, których jednocześnie nie chciał 
odrzucić jako nierozwiązywalnych. 
Żył w wiecznej udręce i nigdy nie tra-
cił nadziei. [...]

  Żona była jedyną osobą na świecie, 
której kapelan mógł być pewien, i to 
by mu wystarczyło, gdyby tylko po-
zwolono mu żyć wyłącznie z nią i 
z dziećmi. Żona kapelana byla nie-
śmiałą, szczuplutką, miłą kobietą nie-
wiele po trzydziestce, bardzo ładną
ciemną brunetką o wąskiej talii, chłod-
nych, inteligentnych oczach, małych,
białych, ostrych ząbkach i żywej, dzie-
cięcej buzi o drobnych rysach. Twarzy 
dzieci stale zapominał i ilekroć oglądał 
ich fotografie, miał wrażenie, że widzi 
je po raz pierwszy. Kapelan kochał żo-
nę i dzieci z tak nieposkromioną żarli-

wością, że często chciało mu się paść 
bezradnie na ziemię i płakać jak naj-
nędzniejszy kaleka. Prześladowały go 
bezlitośnie makabryczne fantazje na
ich temat i przeraźliwe, ohydne prze-
czucia chorób i wypadków. Każdą 
chwilę zadumy zatruwał mu lęk przed 
straszliwymi chorobami w rodzaju tu-
moru Ewinga lub białaczki; po kilka 
razy w tygodniu przeżywał śmierć 
synka, ponieważ nie nauczył żony, 
jak tamować krwotok tętniczy; oglą-
dał przez łzy w paraliżującej ciszy, jak 
cała jego rodzina ginie po kolei pora-
żona prądem z gniazdka w piwnicy, 
ponieważ zapomniał im powiedzieć, 
że ciało ludzkie jest dobrym przewod-
nikiem elektryczności; cała czwórka 
prawie co noc ginęła w płomieniach, 
kiedy ich jednopiętrowy drewniany 
domek zapalał się od wybuchu piecy-
ka gazowego; z upiornymi, okrutny-
mi, odrażającymi szczegółami wi-
dział, jak delikatne, kruche ciało jego 
biednej, ukochanej żony jest rozgnia-
tane na rzadką miazgę na ścianie su-
persamu przez jakiegoś pijanego do 
nieprzytomności kierowcę, i patrzał,
jak jego pięcioletnią rozszlochaną có-
reczkę odprowadza z miejsca wstrzą-
sającego wypadku łagodny, siwowło-
sy pan, który zawsze gwałcił ją i mor-
dował w opuszczonym kamienioło-
mie, a dwójka młodszych dzieci umie-
rała powoli z głodu w domu, po tym 
jak pilnująca ich teściowa konała na 
atak serca, usłyszawszy przez telefon 
o wypadku jego żony. Żona kapelana 
była uroczą, łagodną, rozważną ko-
bietą i kapelan tęsknił za ciepłym do-
tknięciem jej szczupłej ręki, za muś-
nięciem jej miękkich czarnych wło-
sów, za czułym, uspokajającym dźwię-
kiem jej głosu. Była znacznie silniej-
szym człowiekiem od niego. Pisywał 
do niej raz, czasem dwa razy w tygod-
niu krótkie, beztroskie listy. Chciałby 
pisać do niej po całych dniach gwał-
towne listy miłosne, zapełniając nie-
skończone stronice rozpaczliwymi,
najtajniejszymi wyznaniami pokorne-
go uwielbienia i pożądania oraz szcze-
gółowymi instrukcjami, jak stosować 
sztuczne oddychanie. Chciałby całymi 
kaskadami wylać przed nią swoją nie-
znośną samotność i rozpacz i prze-
strzec ją, żeby zamykała kwas borny 
i aspirynę przed dziećmi i nigdy nie 
przechodziła jezdni przy czerwonym 
świetle. Ale nie chciał jej martwić. 
Żona kapelana była wrażliwa, łagod-
na i pełna współczucia. Sny kapelana 
o spotkaniu z żoną prawie niezmien-
nie kończyły się plastycznymi aktami 
miłosnymi.

[fragment powieści „Paragraf 22” w przekładzie Lecha Jęczmyka]
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