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okna na świat”. Zapraszał pisarzy na 
spotkania autorskie. Szczególnie inten-
sywny był kontakt z Jerzym Szaniaw-
skim: „duże zainteresowanie wzbudzi-
ły problemy moralne i psychologicz-
ne w jego sztukach, jak zagadnienie 
prawdy i kłamstwa”. 
  Praca z młodzieżą była pracą u pod-
staw dla społeczeństwa. Janusz Gajda 
tym żył, nie przypuszczał, że potem 
będzie profesorem: „Sztuki teatralne 
wystawiane z młodzieżą w świetlicy 
szkolnej były zazwyczaj powtarzane 
dla ludności z najbliższych okolicz-
nych wsi, a do dalszych wiosek orga-
nizowaliśmy oddzielne wyjazdy, łą-
czone z zabawami wiejskimi”. Autor 
rozpisuje się na temat swego nauczy-
cielskiego epizodu. Przed nim ciężkie 
zadanie wychowania młodego poko-
lenia, zarażenia go ideałami, ale nie 
bardzo wiadomo, jakimi. System war-
tości jest tu mglisty, niby trzeźwy, a pi-
jany, urżnięty w sztok. Epizodyczność, 
migawkowość, ulotność pracy i życia 
– oto, co charakteryzuje Moje życie. 
Dość, że Gajda przejął się swą misją 
nauczycielską. Wychowawca na cały 
regulator. Dydaktyk bezpardonowy. 
Kreator i kolekcjoner ryzykownych 
zachowań, nieustraszony debiutant-
-terapeuta-amator; spotkał cwaniacz-
ka, któremu należało dawkować alko-
hol, kiedy mu się trzęsły ręce: „Było 
to dla mnie pierwsze doświadczenie 
w kontaktach z alkoholikiem”.
   Budowa domu w Piasecznie także 
wiele go nauczyła. Zresztą życie jest 
jedną wielką lekcją. Trzeba tylko
umieć wyciągać wnioski. Tak uczy-
niła matka Janusza, wychowywana 
przez wujostwo, która zawsze pragnę-
ła poznać swoją rodzoną matkę. Stało 
się to możliwe po pięćdziesięciu trzech 
latach, gdy babcia przyjechała do Pol-
ski z Ameryki: „Dla mamy było to 
ogromne przeżycie”. No więc jedy-
nym pragnieniem było spotkać matkę,
zobaczyć ją: „W pierwszych dniach 
naszego spotkania nie możemy na-
wzajem siebie odnaleźć. Ja mam inne 
poglądy na życie, ona inne. Dzieli nas 
rozbieżność charakterów, jesteśmy 
jakieś dalekie sobie”. Po kilku tygod-
niach lody przełamane i konkluzja wy-
ciągnięta: „Nie wiem, czy jeszcze się 
spotkamy w tym życiu, ale dziś już ze 
swego życia wyciągam taki wniosek, 
że chociaż matka przybrana da z siebie 
więcej jak rodzona, to jednak jest coś 
we krwi, że się więcej kocha matkę 
rodzoną”.     
  Wprawdzie nie wyobrażał sobie ode-
jścia ze szkoły z funkcji czynnego na-
uczyciela, ale zawahał się, gdy otrzy-
mał propozycję przejścia na stanowi-
sko starszego wizytatora przedmiotów 
humanistycznych w Departamencie 
Oświaty Rolniczej. Z pomocą przyszła 
żona – nad czym tu się zastanawiać: 
„Przecież taka okazja ci się nie zdarzy. 
Do końca życia będziesz tym szarym 
nauczycielem, choć uznanym w środo-
wisku”. Ona na jego miejscu byłaby 
szczęśliwa i skakałaby do góry z ra-
dości. Swoją rolę wizytatora zaczął 
traktować niezwykle serio. Właśnie 
owa powaga budzi respekt w terenie 
wizytowanym: „Dyrektor urządził na 
naszą cześć bankiet powitalno-pożeg-
nalny. Już sam wystrój gabinetu, nie 
mówiąc o suto zastawionym stole, ro-
bił duże wrażenie. Jak na PRL było to 
szokujące przyjęcie, utrzymane w sty-
lu iście arystokratycznym”. Ale też bu-
dzi uśmiech podziwu albo politowa-
nia, a to, jak mi się wydaje, zależy od 
światopoglądu czytelnika. Może war-
to zauważyć skromnie, że autor w ro-

li wizytatora czuł się jak arystokrata. 
Uwielbiał przepych, imponowało mu 
bogactwo. Był człowiekiem zabawo-
wym, a zabawa potrzebuje pieniędzy. 
Wydaje się więc, że w PRL miał jedną 
tęsknotę – wieść życie w stylu arysto-
kratycznym. Janusz Gajda, krążąc po 
województwach, utrzymywał kontakt 
z doktorem Kalickim: „Wyproduko-
wał on polską odmianę bardzo dobrej 
brzoskwini, nazwanej jego imieniem”. 
Był to owoc chętny do rozprawiania 
się z kacem.
  Były różne rodzaje wizytacji i in-
spekcji. Kompleksowe, problemowe, 
okolicznościowe. Na koniec zahacza-
ło się o KW PZPR, gdzie informowa-
ło się najogólniej inspektora odpowia-
dającego za oświatę rolniczą o cha-
rakterze i rezultatach wizytacji. Nie 
zapominajmy, że partia rządziła. Taki 
sekretarz KW to był władca na swoim
terenie. Ta autobiografia, przez zadu-
fanie autora, jest niby banalnym, a 
w istocie bezcennym, w miarę wier-
nym dokumentem epoki. Przez naiw-
ną chełpliwość narratora mamy wgląd 
w mentalność ludzi tamtego czasu, 
tamtego pokolenia. Naszym wizytato-
rom imponowało bogactwo, a również 
władza. Należy podziwiać, że mimo 
tylu pokus, nasz wizytator odkrywał 
nieprawidłowości w funkcjonowaniu 
szkół rolniczych. Nie zapominajmy, że 
Gajda zmierza ku dysertacji: „O moim 
uczestnictwie w seminarium doktoran-
ckim nikomu w pracy nie mówiłem”. 
Przystąpił do obrony, która przebiega-
ła zgodnie ze stałą procedurą: „Z pre-
zentacji mojej promotor zapamiętałem 
wyeksponowanie dwu faktów z moje-
go życia: chłopskie pochodzenie (wi-
docznie tak trzeba było?) i znaczący 
dorobek publikacyjny, liczący ponad 
70 różnych prac, głównie artykułów i 
opracowań metodycznych”.
   Od nauczyciela szkolnego do na-
uczyciela akademickiego – to prze-
jście zajęło trochę czasu. Zainstalował 
się w Zakładzie Andragogiki UMCS 
w Lublinie. Uzyskał tytuł profesora, 
wreszcie, w 2003 roku, ukończywszy 
siedemdziesiątkę, odszedł na emery-
turę. I ta konkluzja: „Przejście na eme-
emeryturę właściwie nic nie zmieniło 
w moim dotychczasowym trybie ży-
cia”. Skądinąd wiemy, że jest kłótli-
wy, choć, jak twierdzi, nie lubi kon-
fliktów. Lubi życie towarzyskie. Lubi 
otaczać się ludźmi życzliwymi. Jest 
już za późno, by pytać, czego oczeku-
je od życia. Może odpowiedź będzie 
wymijająca: „Niczego, absolutnie ni-
czego. Wszystko, na co czekałem, 
spełniło się i to nawet w nadmiarze”. 
Tego jednak nie wiemy, więc zapy-
tamy go przy najbliższej okazji. Choć 
tego rodzaju wyznanie nie byłoby u-
znane za unikowe. Niczego nie ocze-
kiwać to dać do zrozumienia, że życia 
nie traktujemy instrumentalnie – jako 
zadania do spełnienia.
  Czytając różne autobiografie, mam 
przemożne pragnienie pobiec w tamtą 
stronę – na fizyczne spotkanie z ich au-
torami, którzy wydają mi się szalenie 
bliscy, właściwie są bezgranicznymi, 
a zarazem obłaskawionymi światami 
na wyciągnięcie ręki. W utajeniu, nie-
jako na marginesie lektury zastana-
wiam się, co sprawia, że tak właśnie 
ich odbieram. I nagle pojawia się pun-
ktujące przeżycie – mój cichy podziw 
dla meandrów ich życia, mój szacunek 
dla zawiłości ludzkich losów. Przede 
wszystkim respekt budzi ich rozległa 
pamięć – rojowisko konkretów, wy-
rzutnia danych, kosmos szczegółów! 
Oczywiście pytam, nie pierwszego, 

ale trzeciego z brzegu, czyli Janusza 
Gajdę, który reaguje spontanicznie, 
mówiąc, że to nie były byle jakie do-
znania, przeciwnie, w grę wchodziły 
silne przeżycia, nic więc dziwnego, iż 
detalicznie wdrukowały mu się w pa-
mięć. Został przez życie nafaszerowa-
ny jasno-ciemną historią emocji, dżi-
piesową geografią myśli, rozedrganą 
chemią działań, fizyką przeczuć i bio-
logią wizji. Był piszącym wrzątkiem 
słodyczy i kwasów. Komponując auto-
biografię czuł, że jest panem i władcą 
świata. Nie musiał niczego na sobie 
wymuszać, niczego przypominać so-
bie. To znaczy, wszystko samo się pa-
miętało. Jego autobiografia powstała 
bezwysiłkowo i, by trochę chimerycz-
nie zrymować, wysyłkowo i ekspreso-
wo. Słowem, wypływała sama z sie-
bie. Jest więc czymś w rodzaju rozwi-
jającej się samopamiętałki. W tej sy-
tuacji nie można rzec, że autobiogra-
fia jest ekspresją osobowości tego czy
tamtego autora. Ona jest rejestracją 
świata wygenerowanego przez pa-
mięć, i tylko przez nią.  
  Czytając autobiografię, chętnie daje-
my wiarę narracji, gdyż pozytywnie 
oceniamy prawdziwość przedstawie-
nia życia, które skądinąd znamy. Przez 
to, że opowieść w naszym mniemaniu 
odpowiada faktom, wydaje się nam 
zniewalająco wiarygodna. Oczywiście 
autor mógłby zacząć odgrywać rolę 
bohatera, ale konsekwentnie tego nie 
czyni. Historia, którą opowiada, jest
– i ma być – bliska faktom i jako taka 
właśnie trzymać w ryzach fantazję. 
Aby stać się herosem, autor musiałby
przechylić się na stronę wyobraźni, po-
zwalając jej kreować skonfabulowa-
ną rzeczywistość. Świadomość, że ma-
my tu jednak do czynienia tylko z real-
nym światem, przynosi odbiorcy swo-
iste ukojenie. Tymczasowo więc fik-
cję wyrzucamy za drzwi. Tak, tak. 
Przejściowo nie życzymy sobie więcej 
fabularyzacji, po prostu już mamy jej 
powyżej uszu, a nawet oczu.
  W autobiografię – każdą bez wyjąt-
ku – wpisana jest operacja dodawania 
i odejmowania: procedura bilansowa-
nia. Niejako instynktownie autorzy 
podsumowują swoje życie. Jak rent-
gen prześwietlają je przez pryzmat 
strat i korzyści, porażek i sukcesów. 
Porównuje się tu, co życie dało, a co 
zabrało. Opisuje się, jakie ono było, a 
jakie mogłoby być. Faktyczność zde-
rza się z potencjalnością. To, co mo-
głoby być, ma, rzecz jasna, tylko cha-
rakter wyobrażeniowy. Żałuje się cze-
goś, co nie zaistniało, tęskni się za tym, 
co jest jedną wielką niewiadomą. Niby 
świat jest jeden, dany tu i teraz, w isto-
cie jednak składa się również z tego, 
co możliwe, co prawdopodobne. 
 W zasadzie jednak autobiografia wy-
nurza się z przeszłości, z usilnego przy-
woływania jej przez autora. Aktuali-
zowanie owej przeszłości wymaga 
nie tyle specjalnych umiejętności czy 
kunsztu, co dalekosiężnej wiedzy. Au-
tobiografista to mikrohistoryk, znawca 
indywidualnego (wewnętrznego i ze-
wnętrznego) świata. Im szersze spek-
spektrum życia brane jest pod uwagę, 
tym większa szansa na stworzenie bo-
gatego dzieła. Pamiętajmy, że to sam
autor decyduje, jaki zakres rzeczywi-
stości włączy on pod ogląd czy osąd. 
My, czytelnicy, przeczytamy tylko ty-
le, ile uparł się nam udostępnić auto-
biografista. W cenie więc jest jego u-
miłowanie prawdy, jego odwaga w sa-
modenuncjacji (samoujawnianiu się), 
jego gotowość do przekraczania samo-
oszustwa. Każdy powieściopisarz ma 

dużą swobodę w tworzeniu wyimagi-
nowanego świata, natomiast autobio-
grafista, jak wiemy, musi, a przynaj-
mniej powinien trzymać się faktów. 
Powinien też liczyć się z tym, że to, 
co dla niego wielce interesujące, nie-
koniecznie musi być takie po drugiej 
stronie barykady – tam, gdzie przeby-
wa wybredny odbiorca.
  Zwykło się mówić, że człowiek ma 
tylko jedno, i to skromne życie. Para-
doks jednak polega na przewrotnym 
bogactwie. Na przepychu, bowiem gdy 
już rozpoczniemy pisanie sobą, okazu-
je się, że jedno słowo pociąga za sobą 
drugie. Niby mamy jedno życie, ale 
w pisaniu jesteśmy dani sobie ponad 
plan, w nadmiarze. Nie tylko słowa 
roją się i grożą żądlącą nadprogramo-
wością, ale – co ciekawsze – w ogóle 
my sami zdajemy się istnieć bez gra-
nic, jakby nie było w nas kresu, zba-
wiennego końca. Piszący autobiogra-
fię znajduje się w niezwykle komfor-
towej sytuacji. Nie potrzebuje biegać
po archiwach, sam jest sobie pierw-
szorzędnym źródłem. Dostarcza sobie 
danych – ich wiarygodności nie musi 
sprawdzać, zajmuje się przecież ca-
łym swoim życiem. A jeśli zauważy 
u siebie ciągoty do samozakłamania, 
droga otwarta – na przykład do tera-
peuty, który go wspomoże w urucho-
mieniu procesu odkłamania. Co wię-
cej, pomoże mu w analizie i interpre-
tacji własnej egzystencji.
  Patrząc z tego punktu widzenia, traf-
nym wydaje się być tytuł: Moje życie. 
Autor stanął przed problemem selek-
cji materiału, klęski urodzaju: co po-
minąć, a co zachować dla dzieci, wnu-
ków i prawnuków. Jego książka za-
wiera dużą rozpiętość czasową, tak 
zwane spiętrzenie wielogeneracyjne. 
Jego historia zaczyna się od wspom-
nienia dzieciństwa na wsi, przywołuje 
matkę, a przede wszystkim własnego 
dziadka, by nagle zauważyć, iż sam, 
zmagając się z życiem, osunął się 
w tę rolę. Stał się dziadkiem, za mo-
ment będzie pradziadkiem! W życiu 
doświadcza nie tyle biedy, co niedo-
statku, ale jest ambitny – lubi awanso-
sować. Gajda jest zwykłym nauczy-
cielem, namiętnym wizytatorem, po-
tem doktorem i wreszcie tytularnym 
profesorem, wszechobecnym pracow-
nikiem akademickim. Trudno nadą-
żyć za jego pracoholizmem, jego pa-
sją zwiedzania świata, jego fascynacją 
sztuką. Z wykształcenia jest humanis-
tą, z powołania pedagogiem. Właśnie 
oddziaływanie na młodzież odpowia-
da jego temperamentowi pedagogicz-
nemu. Był też metodykiem, ministe-
rialnym urzędnikiem, jak gogolowski
rewizor z lekko sadystyczną przyjem-
nością wizytował szkoły rolnicze. Mę-
żem był jakiś czas, a gdy ta rola mu 
się znudziła, stał się podporą, wręcz 
żywiołem konkubinatu. Jego życie to 
proces kolekcjonowania wielorakich 
doświadczeń i eksponowania ich na 
różnych forach. Z reguły wychylony 
jest ku ludziom, nastawiony na kontakt 
z nimi. Lubi lokować się w centrum 
uwagi, dominować, a przy tym da się 
lubić, bywa duszą towarzystwa. Pisze 
na temat edukacji, kultury – nieustan-
nie przebywa, a w istocie porusza się 
w sferze znaczeń. Chwilami jego au-
tobiografia wspina się na wyższy po-
ziom ekspresji. Gdy zahacza o literacki 
artyzm, mam wrażenie, że Gajda jest o 
krok od inicjacji powieściopisarskiej.   
  Ostatnio uderzyło mnie, że Janusz  
Gajda uwielbia podkreślać wagę kon-
taktu z praktyką. Oczywiście taki ak-
cent wydaje mi się słuszny, ale tylko 

do pewnego stopnia. W przypadku au-
tora Mojego życia to przeświadczenie 
może mieć charakter czysto obronny. 
Pod spodem jarzyłaby się nieswojość 
– lęk przed posądzeniem o nieuczci-
wość intelektualną. A więc Gajda oba-
wiałby się wytknięcia mu, że jest nie 
dość teoretyczny, nie dość oczytany, 
nie dość erudycyjny. Są chwile, kiedy 
przejawia odruch zażegnania, zatarcia 
śladów swego wiejskochłopskiego po-
chodzenia. Wprawdzie nie obsesyjnie,
niemniej stara się zanegować korze-
nie. Jakby bał się nagłośnienia praw-
dy, że ludzie na wsi są marnymi teo-
retykami, pozostając empirykami, a 
mówiąc wprost, praktykami. Nie dys-
ponują rozleglejszym horyzontem, 
po prostu brak im wtajemniczenia 
płynącego z naukowego podejścia do 
świata, a więc nie są dość wybitni. To 
obciążenie wiejskością jest skądinąd 
pozytywnym piętnem odciśniętym na 
osobowości Janusza Gajdy. On robi 
wiele, bo przecież nie wszystko, by 
dowieść, że nie mają czy raczej nie 
mieliby racji ci, którzy by tak myśleli.
  Od bycia z dziadkiem do bycia dziad-
kiem jest dramatyczną formułą, która 
budzi trwogę, każąc nam się zastano-
wić nad błyskawicznym przemijaniem,
nad ulotnością istnienia, i w ogóle nad 
sensem ludzkiego życia. Omawiana tu 
autobiografia wskazuje niedwuznacz-
nie, że człowiek poszukuje orientacji 
w rzeczywistości dotkniętej chaosem. 
My, ludzie, potrzebujemy sensu. Gaj-
da funkcjonuje sprawnie i z pożytkiem 
– jak to się mówi – dla społeczeństwa. 
I odwrotnie, społeczeństwo robi, co 
w jego mocy, żeby jakoś zaspokoić 
potrzeby autora Mojego życia. To zna-
czy, żeby był szczęśliwy bez żadnego 
powodu; żeby mimo epizodycznych 
chorób i cierpień cieszył się końskim 
zdrowiem; żeby odnosił sukcesy w 
pracy; żeby młodo wyglądał w tłumie 
zachwyconych nim studentów; żeby 
miał powodzenie u pięknych kobiet, 
a przede wszystkim żeby był mądry 
jak Arystoteles, Sokrates i Platon ra-
zem wzięci. Studiując tak lapidarnie 
zatytułowaną książkę widzimy, jak 
przemijają jego bliscy, przyjaciele, zna-
jomi. Lata, miesiące, tygodnie, dni, na-
wet zwykłe godziny też już nigdy nie 
wrócą. Ich uporczywa niepowrotność 
stawia przed nami wszystkimi ostre 
wyzwanie, aby wziąć się w garść i jak 
najsolidniej wykorzystać każdy mo-
ment naszego życia.                     
  Pasmo śmierci moich najbliższych to 
tytuł rozdzialiku, który robi dojmujące 
wrażenie, najwyraźniej przez konden-
sację tematu. Pierwszy odszedł dzia-
dek Andrzej. Pogrzeb odbył się trady-
cyjnie. Odejście dziadka autor przeżył 
stosunkowo lekko: „człowiek powi-
nien żyć tak długo, jak na to pozwala 
mu zdrowie fizyczne i psychiczne”. 
Świadomą śmierć miała jego mama: 
„Jak pamiętam, od dzieciństwa choro-
wała na serce”. Niedługo po niej zmar-
ła babcia Petronela. Ona gasła powoli. 
Następna śmierć to ta, która zabrała 
ojca: „Tato na dwa lata przed zgonem 
był operowany w szpitalu w Puławach 
na prostatę”. Ostatnia śmierć – bliskiej 
mu osoby w rodzinie – to śmierć brata: 
„Zmarł nagle. Najpierw zasłabł przy 
pracy gospodarskiej i został odwie-
ziony karetką pogotowia do szpitala 
w Puławach”. Śmierć, jak widzimy, 
jest szybsza niż kolejowy ekspress. 
Ona nie uprawia filozoficznej refleksji, 
nie rozważa za i przeciw, tylko. Tylko 
co? Bez zmrużenia oka, zupełnie jak 
rasowy pokerzysta wymiata najbliż-
szych z tego świata.


