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  Moje życie (Kraków 2010) Janusza 
Gajdy opatrzone jest rzeczowym, asce-
tycznym podtytułem: Fakty, wspom-
nienia, refleksje. Nikt mnie nie ostrzegł 
– a powinien był to zrobić w porę – 
że będę z tą publikacją miał nie lada 
kłopot, jeśli nawet chodzi tylko o jej 
wstępne, w miarę właściwe pojmowa-
nie. Przez właściwe rozumiem głębsze
ujmowanie trzymanego w ręce tekstu 
i dawanie temu wyrazu w piśmie. Pó-
ki co jednak, za mało mam sympatii 
do potencjalnie analizowanego dzieła. 
aby móc hermeneutycznie się w nie 
zaangażować.
  Wypatruję więc odpowiednich wa-
runków pogodowo-przygodowych, 
żeby wreszcie ruszyć z miejsca. Mam 
nadzieję, że podróży się nie spieszy i 
na pasażera poczeka. 
  Tak oto, już w punkcie wyjścia za-
czynam dostrzegać pewien konflikt. 
Dotyczy on dążeń. Z jednej strony, 
jak mi się wydaje, zamiarem autora 
było stworzyć minimalnie frywolny, 
w każdym razie lekki, własny portret 
literacki (przy silnym zaangażowaniu 
prawa do subiektywizmu), z drugiej 
zaś naszkicować sylwetkę człowieka 
poważnego, godnościowego, który 
przechodzi przez kolejne, żmudne eta-
py kariery akademickiej, w finale sta-
jąc się kimś w rodzaju naukowca czy 
uczonego (przy dużym udziale intele-
ktu, merytoryczności, obiektywizmu). 
Autor w sposób wyważony, ostrożny 
opowiada o sobie jako jednostce, ale 
też o sobie jako rodzinie, bliższych i 
dalszych znajomych. Wątek osobisty 
– różne i liczne detale – miałby się tu
mniej lub bardziej szczęśliwie prze-
platać z wymiarem społecznym, kul-
turowym – z ekonomizującymi uni-
wersaliami. 
  Przy tak przeprowadzonym wstęp-
nym rekonesansie nie groziłoby nam 
zagubienie, przeciwnie, bylibyśmy 
w dość atrakcyjnym położeniu. Mie-
libyśmy bowiem do czynienia z boha-
terem zmagającym się z obiektywnie 
danymi procesami społecznymi – po 
prostu z kimś bezapelacyjnie wrzuco-
nym i zaplątanym w najnowszą histo-
rię.
  Właśnie teraz łatwiej przyjdzie mi 
wyjawić, że mocno skondensowana 
autobiografia Gajdy do pewnego stop-
nia ma charakter paradygmatyczny. 
Wystarczy, że rzucę w przestrzeń pier-
wszy z brzegu fakt: „Urodziłem się 
20 czerwca 1933 roku w Klemento-
wicach”, aby w geście identyfikacji 
głowę podniosło całe pokolenie, dużą 
wagę przywiązujące do awansu – głó-
wnie nauczycieli (niektórzy z nich sta-
wali się naukowcami), ale też wybit-
nych prozaików, jak na przykład Wie-
sław Myśliwski. I dalej: „Wieś ta roz-
ciągała się po obu stronach rzeki, a 
ściślej strumyka. Domy były zwróco-
ne do rzeki i drogi, a dalej ciągnęły 
się zabudowania gospodarcze. Za sto-
dołami była ścieżka – najkrótsza dro-
ga do kościoła i szkoły. Od stodół pro-
wadziła szachownica pól podzielonych 
miedzami i dróżkami do odległych za-
gonów. Była to zwarta zabudowa – za-
grody drewniane pokryte strzechą sty-
kały się niemal dachami. Pierwsze
wdrukowane w moją pamięć zdarze-
nie dotyczy wielkiego pożaru z 1936 

roku”. Otóż opis ten – pełen precyzji 
architektonicznej i sugestywnej plas-
tyczności – wiedzie nas, lekko zakło-
potanych czytelników, w stronę prze-
świadczenia, że nad ówczesną Polską, 
niechlujnie przytuloną do plebejskiej 
biedy, zamiast żaroodpornego nieba 
rozpościerała się łatwopalna strzecha. 
Proszę popatrzeć: jeszcze przed chwi-
lą na posesji Gajdy stał dom, lecz już 
go tu nie ma, bo spłonął. Niejako w cią-
gu sekundy sytuacja całej rodziny dia-
metralnie się zmieniła. Nastała epoka
upokarzającej bezdomności. Pogorzel-
cy przycupnęli w ocalałej stodole, a zi-
mą próbowali – z łaski im okazywa-
nej, a właściwie niechęci źle skrywa-
nej – nocować u chrzestnej narratora.
Chrzestna miała dorastającą córkę, 
która niechętnie witała rezydentów. 
Chłopiec czuł się obrażony: „Jak bę-
dziecie mówić na nas rajzery, to spalę 
waszą chałupę!”. Nie obyło się bez wy-
chowawczego komentarza wuja, który 
zastanawiał się na głos, co z niego wy-
rośnie: „To będzie wielki człowiek al-
bo wielki bandyta”. Narrator bagateli-
zująco pisze, że przepowiednia nie do 
końca się sprawdziła: „Nie jestem wiel-
kim człowiekiem, a bandytą nigdy nie 
byłem i nie będę, choć tego do końca 
nie wiadomo. Nie przypominam sobie, 
abym kogoś zabił uczuciowo, skrzyw-
dził moralnie, ale czy na pewno niko-
go nie zraniłem?”. 
  Można podejrzewać, że taki obrazek 
z ogniem trawiącym dom traumatycz-
nie weżre się w pamięć chłopca i bę-
dzie nią – na dobre i na złe – kierować, 
rządzić w przyszłości. (Wprawdzie tro-
chę na wyrost, niemniej śmiem twier-
dzić, że dorosły Janusz Gajda będzie 
uśmierzał lęk bezdomności na różne 
sposoby. Głównie przez namiętną, 
maniakalną budowę własnego domu. 
Co więcej, wda się w ciągły proces po-
zyskiwania nowych przestrzeni do za-
mieszkania, tak że trochę niepostrze-
żenie dla zewnętrznego obserwatora 
stanie się on człowiekiem majętnym 
– właścicielem wielu domów. Mimo 
że wejdzie w posiadanie kamienicy, a 
także innych licznych nieruchomości, 
nie przestanie on zabiegać o następne, 
no bo prawdę mówiąc, będzie się on 
nadal czuł ofiarą silnego głodu, a przy-
najmniej powinien mieć poczucie nie-
dosytu: zżerać, pochłaniać go będzie 
wizja ulotności domu, jego pamiętnej 
łatwopalności. Wytworzy się więc sy-
tuacja paradoksalna: z jednej strony
będzie on posiadaczem wielu domów, 
z drugiej będzie miał poczucie, że do-
skwiera mu bezdomność. Co więcej, 
złość i powstała na jej fali chęć spale-
nia domu ciotki wskazuje, że u tego 
chłopca, metaforycznie rzecz ujmując, 
agresywność przybierać się zdaje po-
stać ognia).
  Zresztą wczesne dzieciństwo Janu-
sza, naszego cherlawego bohatera, peł-
ne jest emocjonujących migawek. 
A oto najważniejsze z tych, które za-
kotwiczyły się w jego psychice. Jakiś 
festyn ludowy, który zachwycał chłop-
ca szarżami ułańskimi. Nie lada wra-
żenie robił ponaddwudziestohektaro-
wy folwark zakupiony przez rodzi-
ców dwa lata po pożarze. Na skraju 
ruiny znajdowała się obora i stodoła, 
natomiast domek był w miarę nowy, 

od chat wiejskich różnił się werandą. 
Potrzebował modernizacji. Z dużej sie-
ni i spiżarni mama wygospodarowała 
kuchnię i małą spiżarkę. Dzięki mo-
dernizacyjnej interwencji wyłoniły się 
trzy pomieszczenia – kuchnia, pokój 
stołowy i sypialnia: „Z tego okresu 
do tej pory mam w moim mieszka-
niu w Puławach starą otomanę i szafę 
gdańską”. Jakże wspaniałe i godne po-
chwały przywiązanie do przedmio-
tów! Do tej pory ma także w uszach 
koncerty żab – rechot z akompania-
mentem kumkania. Zapamiętana zo-
stała również babcia Pietrusia. Ona, 
aby zahartować cherlawego wnuczka, 
budziła go rano i prowadziła boso po
rosie na ukwiecone w maju łąki. Gro-
zą powiało na wieść o wybuchu woj-
ny: odchodzących na nią żegnano 
modlitwą i płaczem.
  Okupację niemiecką nasz bohater 
zapamiętał jako koszmar: „Wysokie 
kontyngenty (obowiązkowe dostawy) 
zboża i żywca wymagały intensywnej 
pracy całej rodziny, łącznie z dziećmi”.
Nocami pojawiali się partyzanci; praw-
dziwą zmorą były jednak częste napa-
dy bandyckie: „Dom był splądrowa-
ny w poszukiwaniu pieniędzy, ubrań, 
lepszych butów. Dwukrotnie została 
zgwałcona nasza służąca. Mama cho-
ra na serce dostawała ataków, a my 
dzieci płakaliśmy i modliliśmy się do 
Matki Boskiej o zachowanie jej przy
życiu”. Utęsknione wyzwolenie przy-
szło niespodziewanie: „Na widok pol-
skich żołnierzy Armii Kościuszkow-
skiej i dźwięk polskiej mowy płaka-
liśmy z radości. Jest wreszcie znowu 
wolna Polska! Armia zatrzymała się 
jednak na Wiśle, radość została zmą-
cona. Dochodziły do nas głosy o wy-
buchu Powstania Warszawskiego i 
zawracaniu przez oddziały sowieckie 
partyzantów śpieszących na pomoc 
walczącej stolicy”. 
 Jeśli chodzi o znaczenie, to nikt pod 
tym względem nie mógł prześcignąć 
matki. Ojciec był wycofany, zepchnię-
ty na margines życia rodzinnego, a ona 
swą przebojowością rosła dosłownie
wszędzie: opowiadała często wymy-
ślone przez siebie bajki, namiętnie 
czytała książki, to właśnie jej chłopiec 
zawdzięcza rozbudzenie zaintereso-
wań beletrystyką i to, że jest huma-
nistą. Ona subtelnie, po prostu umie-
jętnie żyła życiem swoich dzieci: „ota-
czała nas troskliwą opieką, rozbudzała
wyobraźnię i ambicje”. Pragnęła, aby 
jej pociechy się kształciły i w przy-
szłości zostały kimś. Charakteryzowa-
ły ją wielka energia, przedsiębiorczość 
i kreatywność. Nie brakowało jej po-
mysłów, gdyż te same szukały jej to-
warzystwa i z łatwością ją znajdowa-
ły. Problemy, w ogóle różne sprawy 
załatwiała szybko i skutecznie. 
  Dziadek Andrzej to świetny gawę-
dziarz. Nie było pytania, na które nie 
udzieliłby odpowiedzi wnukowi. Opo-
wiadał o wojnie rosyjsko-japońskiej, o
przemarszu wojsk w czasie pierwszej 
wojny światowej i o dawnych obycza-
jach. Babcia Pietrusia żęła sierpem 
pszenicę, bo koszenie w jej pojęciu 
byłoby profanacją zbiorów. Januszek 
był do niej nastawiony ironicznie. We 
wnuku budziła litość i werbalną agre-
sję. Chciała bardzo, aby Januszek zo-

stał księdzem. W jej głębszym, niejako 
filozoficznym ujęciu życia było ono 
jak błyskawica – szybko przemijało. 
   A teraz słowo o siostrze i bracie. 
W dzieciństwie i młodości z rodzeń-
stwa bliższy mu był dwa lata starszy 
brat. Razem chodzili do szkoły podsta-
wowej, Januszek mu pomagał w na-
uce, a ten z kolei odwdzięczał się u-
świadamianiem młodszego w spra-
wach intymnych. Z brata wyrastał za-
miłowany rolnik, który czuł potrzeby
ziemi. Z siostrą zaś nasz bohater nie 
miał bliższego kontaktu ani w dzieciń-
stwie, ani w wieku dojrzałym. Jak wi-
dzimy, każdemu należne miejsce we-
dług serca.
  Do szkoły powszechnej, która znaj-
dowała się stosunkowo daleko od do-
mu rodzinnego, trzeba było iść pół go-
dziny. W jego grupie rozpiętość wie-
kowa była dość duża: „Miałem kole-
gów o trzy, cztery, a nawet pięć lat star-
szych od siebie, powtarzających klasę. 
Byłem uczniem pilnym i koleżeńskim, 
który chętnie podpowiadał i dawał ścią-
gać, dzięki czemu miałem zapewnio-
ną nietykalność podczas bójek między 
grupami chłopców na pograniczu na-
szej wsi”. Raz do szkoły przyjechało 
dwu żandarmów niemieckich w asyś-
cie policjanta i towarzyszącego mu cy-
wila. Nie zarekwirowali podręczni-
ków historii, gdyż te zostały schowa-
ne w piecu kaflowym. Innym razem 
– tuż po wyzwoleniu – była wizytacja 
na lekcji języka polskiego. Nauczyciel-
ka spytała o bohaterstwo Stasia Tar-
kowskiego: „Dla wszystkich uczniów 
szczytem bohaterstwa było zabicie 
lwa. Przeciwstawiłem się temu sądo-
wi, uzasadniając, że owszem, było to 
odważne zachowanie w niebezpiecz-
nej sytuacji, ale za największe boha-
terstwo uznałem obronę swoich prze-
konań i wiary, kiedy Staś stanął przed
Mahdim. Wizytator pochwalił mnie za
oryginalność myślenia i ponoć przepo-
wiedział moją przyszłą karierę, o czym 
nauczycielka poinformowała rodziców 
podczas wywiadówki”. Przed chwilą 
mieliśmy problem pokonywania od-
ległości – daleko do szkoły, zresztą 
wszędzie daleko i błotniście, gdy jest 
się mieszkańcem wsi. Aż tu nagle – po 
prezentacji rodziny – odsłania nam się 
szkoła w opisie dynamicznym i gęs-
tym informacyjnie. Co więcej, spoty-
kamy sytuację, w której Janusz daje 
dowód oryginalnego myślenia, inaczej 
interpretując zachowanie głównego 
bohatera W pustyni i w puszczy Sien-
kiewicza. W istocie więc otrzymał po-
chwałę za zastosowanie odmiennego 
punktu widzenia. Tak czy inaczej, był 
to wielki sukces. Zorientował się, że 
oryginalność myślenia jest w cenie i 
najprawdopodobniej będzie dążył do 
przejawiania jej w swym życiu.   
  Tak mniej więcej wygląda bogate 
w przeżycia dzieciństwo i młodość Ja-
nusza. Nie skarży się on, a gdy chwi-

lami sprawia wrażenie, że narzeka, to 
jednak czyni to z umiarem. Przecież 
mógłby na przykład powiedzieć górno-
lotnie, że urodził się w miejscu złym 
i w czasie marnym. Tymczasem nic
z tych rzeczy, on woli rzeczowo zda-
wać sprawę : no więc – jakby już był 
dorosłym człowiekiem – narrację sku-
pia wokół obowiązkowych dostaw, 
ciężkiej pracy w polu, a nudnej, choć 
lekkiej, gdy jest obsadzony w roli pa-
sterza pilnującego krów.
  W szkole średniej ceni sobie przy-
należność do harcerstwa, dzięki któ-
remu nie pali papierosów, a rozko-
chał się w turystyce i krajoznawstwie.
W klasie przedmaturalnej przeżył nie-
zwykłą wizytację. Polonistka w porę
zmieniła zaplanowany temat lekcji. 
Potoczyła się żywa dyskusja wokół 
Matki Gorkiego: „Mówiliśmy z zapa-
łem o walce klasowej i dojrzewaniu 
ideowym bohaterów. Wizytator był 
zachwycony”. Wielokrotnie zadawał 
sobie pytanie, komu zawdzięcza wy-
eliminowanie go ze studiów wyższych 
jako wroga politycznego i klasowego. 
Dla takich jak on jedyną deską ratun-
ku był Katolicki Uniwersytet Lubelski: 
„Zdałem egzaminy na filologię polską 
i zostałem studentem”. Był szczęśliwy, 
że może studiować. KUL był oazą dla 
wszystkich wykluczonych politycznie
i społecznie osób, nazywanych po-
gardliwie przez władzę wrogami ludu.
Stalinizm czynił spustoszenia. Odby-
wały się pokazowe procesy, także 
uczniów i studentów: „Na zamku lu-
belskim więzieni byli między innymi
moi koledzy ze szkoły średniej za rze-
komy udział w wywrotowej organiza-
cji, a w rzeczywistości rzecz dotyczyła 
rozplakatowania kilku ulotek”. Ale nie 
ma tego złego co by na dobre nie wy-
szło: trudny los hartuje młodego czło-
wieka i w ten sposób rodzi się bohater. 
Gajda lubił podpatrywać pedagogów 
– ich pracę. Owszem, liczą się modne 
metody, ale przede wszystkim żar i 
zdolności pedagogiczne. Istotne jest 
eksponowanie wzorów, do których 
się dorównuje lub od nich odbiega. 
Właśnie ton pedagogiczny dominuje 
w jego autobiografii. A ton ten wyraź-
nie mówi, że autor Mojego życia za-
wsze ma rację. Ożenił się jeszcze przed 
ukończeniem 22 lat i podjął pracę
w szkolnictwie rolniczym. Na pierw-
szej lekcji mówił o roli literatury w wy-
chowaniu człowieka oraz o bogactwie
przeżyć, jakie daje czytanie obowiąz-
kowych lektur. Ta z dużym biustem 
wyraźnie puszczała doń oczko. Pod-
szedł do niej: „Ja jestem twoim na-
uczycielem, a ponadto jestem żonaty, 
o czym świadczy obrączka na moim 
palcu”. Wiele wysiłku wkładał w sa-
modoskonalenie zawodowe, gdyż lu-
bił ludzi kompetentnych. Zwracał uwa-
gę przede wszystkim na metodykę. Za-
czął wykorzystywać telewizję: „Wiel-
ka sensacja, radość, podziw, otwarcie 
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