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  Trzynasty. Marny dzień. Wszystko 
złe spotkało mnie trzynastego. Nawet 
tego raka gardła stwierdzono trzyna-
stego. Trzynasty to mój wróg. Trzyna-
stego należałoby położyć się do łóż-
ka i przeleżeć. Ale w łóżku także los 
mnie może dopaść. W mysiej dziurze 
również.
  Pytają mnie, byłeś podobno w szpi-
talu? Co się stało? A nic, powiadam. 
Rak gardła. Operowano mnie. Po twa-
rzy pytającego przelatuje cień przy-
krości. Ty zawsze jak coś powiesz, 
mruczy niechętnie. Gdybym skłamał, 
jak lubią kłamać chorzy, ten znajo-
mek już by po mieście rozpowiadał, 
że z Tadeuszem niedobrze, że on ma 
tego... no wiesz. A ponieważ ja sam 
bez obcyndalania się chlast po oczach 
tym pieprzonym rakiem, więc na mie-
ście mówią, że Tadzio jak zwykle hi-
steryzuje, zgrywa się, przesadza, chce 
obudzić litość, zabiega o ludzką uwa-
gę, dodaje sobie dramatyzmu, egzage-
ruje, pieprzy głodne kawałki i jak za-
wsze przesadza.
  Kancer-szmancer, bylebyśmy tylko 
zdrowi byli, jak mawiał pewien stary 
Żyd.

  Robisz film z Miłosza? To fantas-
tyczne! Kręcisz film z „Doliny Issy”? 
Cudowne, wspaniałe! Tak się cieszy-
my, Tadziu, to musi być, to będzie nie-
zwykłe wydarzenie!
  Częstują mnie podobnymi komple-
mentami. Ani stęknąć, ani się skrzy-
wić, ani zajęczeć. Musi być arcydzie-
ło, bo laureat Nobla. Spróbuj tylko nie 
nakręcić arcydzieła, to naród połamie 
ci kości.
   I co tu robić w takiej sytuacji? Ano 
będę kręcił, jeśli pozwolą. Coś mnie 
pcha w to straszne ryzyko. Coś mnie 
ciągnie nad krawędź przepaści.
  Jakiś rodzaj tak już dawnego senty-
mentu do tego poety, filozofa i eseisty 
znad Zatoki San Francisco. Jakieś po-
krewieństwo, które sam sobie, i to dość 
nachalnie, wymyśliłem. Jakieś prag-
nienie wakacji z kimś bliskim, dawno
nie widzianym, ważnym dla mego 
życia.
  Ano, panie Czesławie, zapraszam 
na Suwalszczyznę, koło Puńska, albo 
Sejn. Spotkajmy się o północy we 
wrześniu, kiedy nadchodzi z jakiegoś 
strasznego nieba nowy rok żydowski. 
Będą już tam czekać nasze diabły, któ-
re nas okupowały, będą witać truchła 
i widma przyjaciół, którzy zdradzili 
albo nas się wyparli, będą nas brać 
w ramiona upiory dawnych nienawiś-
ci i zapomnianych miłości.
  Diabli mnie podkusili, żeby kupić 
„Czerwony Sztandar”, gazetę wycho-
dzącą po polsku w Wilnie. Najtańszy 
zakup na terenie PRL. Jeden egzem-
plarz tego surrealistycznego szmatła-
wca kosztuje tylko 30 groszy.
  Kupiłem dwa numery, poszedłem 
do domu, ległem w mojej nyży na tap-
czanie i zacząłem czytać od deski do 
deski. Czytam tę potworną gazetę od 
deski do deski, bo inaczej nie potrafię. 
Jestem masochistą. Jestem zidiocia-
łym masochistą.
  Chryste Panie, co to za lektura. Jakiś 
niesamowity barbarzyński język, kom-
pletnie zrusyfikowany i zarazem dzi-
wacznie prawosławny jak stare teksty 

cerkiewne, w których nie wolno było 
poprawić nawet błędu ortograficzne-
go. Oszalały wolapik enkawudzisty, 
któremu kazano pisać i wydawać ga-
zetę po polsku, a on nawet nie wie, kto 
rzucił ten rozkaz i w jakim celu.
  Matko Boska Ostrobramska, ten re-
pertuar kin, te programy telewizyjne, 
to bogate życie kołchozowe, te nowin-
ki z jakichś fabryk drzewnych i meta-
lowych, te dziękczynne antyfony pod 
adresem władzy radzieckiej, te tasiem-
ce haseł pierwszomajowych. Ja się za-
biję któregoś dnia przy tych lekturach.
  A autorzy. Nazwiska rosyjskie, litew-
skie i z rzadka, jak na okrasę, polskie. 
Do gazety polskiej piszą Rosjanie i 
Litwini, choć mają swoje czasopisma. 
Dlaczego je zaniedbują na korzyść 
polskiej gazetki?
 W periodyku litewskim pewnie piszą 
Rosjanie i Polacy, a w żydowskim Ta-
tarzy i Koreańczycy przy pomocy Ro-
sjan. Co za wspaniały internacjona-
lizm. Co za konsekwencja w wynaro-
dawianiu tych dogorywających grup 
etnicznych.
  W środku Europy. Na oczach całego 
świata. W obliczu ONZetu, papieża 
i Pana Boga. To, co hitlerowcy robili 
z organizmami biologicznymi więź-
niów, tu się robi z duszą tego czy owe-
go narodku. Eksperymenty medyczne 
i psychologiczne. Wielki dom waria-
tów dla chorych nerwowo narodów. 
Gigantyczne więzienie dla oszalałych 
nacji.
  Czytam z jakimś strasznym bólem 
koło serca te okropne cztery strony pol-
skiej gazety radzieckiej. Wilno w tym
piśmidle nie nazywa się Wilno tylko 
Wilnius. Moją Nową Wilejkę nazwano
Nowa Wilnia. Jeśli to ma być brzmie-
nie litewskie, to dlaczego Nowa Wil-
nia, a nie Naujoi Vilnia, jak by było 
poprawnie. Pijany czekista z flaszką 
w ręku poprawia języki środkowoeu-
ropejskie, koryguje geografię, ustana-
wia prawa ludzkie. Boże, Boże, bądź 
miłościw nam grzesznym.
  Spomiędzy polskich nazwisk poprze-
kręcanych na litewskie albo rosyjskie 
wyjrzy nagle czyjaś familia w czystym
brzmieniu. Dlaczego tamtym przekrę-
cono nazwiska, a temu zostawiono 
tak jak je odziedziczył po ojcu? Nie-
trzeźwy policjant bawi się imionami 
i nazwiskami anonimowych niewol-
ników. Ale z tej płochej zabawy wy-
nika na końcu korzystna statystyka, 
która cieszy ludobójcę.

  Podnosi się kurtyna i powiada aktor 
do aktora: „nudne jest nasze życie, 
Igorze Iwanowiczu”. A mnie od razu 
idą ciarki po grzbiecie. Żadna fraza 
anglosaska czy francuska, żaden bon-
mot włoski czy niemiecki, żadna inna 
odzywka nie porusza we mnie tylu 
różnych warstw, słojów zapamiętań, 
nastrojów, przeczuć a i tęsknot psycho-
logicznych, intelektualnych, co te pro-
stackie i majestatyczne, niewymyślne
a głębokie konstatacje ludzi rosyjskich. 
Oczywiście ten początek sztuki teatral-
nej zmyśliłem teraz dla wygody styli-
stycznej. Ale przecież wystarczy przy-
pomnieć bodajże „Letników” Gorkiego
i tę scenę, kiedy stary ordynans wspo-
mina swego feldfebla z pułku. Och, 
co to za łajdak był, wzdycha, co za szu-

ja, jak człowieka męczył. Ale kiedy 
wódki się napił, to rozdzierał rubaszkę 
na piersiach i płacząc powiadał: lu-
dzie, plujcie mi w twarz. No i niektó-
rzy pluli.
 Tak, pora się przyznać, że ze wszyst-
kich literatur najbliższa mi jest rosyj-
ska. Oczywiście prócz naszej polskiej. 
Że jestem nią przesiąknięty od pięt do 
wyliniałego czuba na łbie. Że dźwię-
czy ona we mnie, szemrze, huczy jak 
w cembrowanej rurze pod nasypem 
kolejowym. Przy nędznym sowiec-
kim produkcyjniaku bez bólu wysie-
dzę przed telewizorem dwie godziny, 
a salonowy obraz francuski, pełen Dio-
rów, strip-teasów i melancholii Sartra 
nudzi i męczy mnie po kwadransie.
  W moich lekturach Rosja zajmuje 
przynajmniej połowę czasu. To nie 
okoliczności wymusiły na mnie takie 
zainteresowania, choć i one odgrywa-
ją swoją rolę. Rosja mnie wabi swoją 
atrakcyjnością zawartą między biegu-
nami wielkiego zła i ogromnego do-
bra. Rosja to prawie cały świat. Świat 
bólu człowieczego, grzechu, nieszczę-
ścia. Świat ludzkiej poczciwości, ser-
decznego pokrewieństwa i łzawej na-
dziei.

 Pewna sędziwa Polka urodzona w Pe-
tersburgu i tam spędzająca dzieciń-
stwo oraz wczesną młodość mówiąc 
o stosunkach towarzyskich ówczes-
nych społeczeństw dodaje z rodzajem 
dumy: u nas w domu, z Rosjan bywał 
tylko listonosz. A Antoni Słonimski 
opowiadał mi, że kiedy jego wuj, puł-
kownik carski, chciał odwiedzić swo-
ją szwagierkę, czyli mamę Antoniego, 
szedł do stróża, żeby upewnić się, że 
doktora Słonimskiego nie ma w domu 
i dopiero wtedy chyłkiem, kuchenny-
mi schodami biegł na górę.
  A i Rosjanie brzydzili się żywiołem 
polskim.Wystarczy tu poczytać Dosto-
jewskiego, u którego ta antypolskość 
mogła być spotęgowana jego domnie-
manym polskim pochodzeniem. Po-
lak, jak już się wyprze swojej nacji, 
to groza. Wspanialszego renegata nie 
znajdziesz nawet ze świecą.
  Ale wracajmy do tematu. Rosjanie 
nie cierpieli Polaków w tym dziewięt-
nastym wieku. Nasza historia, tradycja, 
religia, umysłowość i cechy psycho-
logiczne budziły w Rosjanach szczerą 
abominację. Polskie to zawsze było 
trefne. Polskie rozpoznawało się z da-
leka, na kilometry, przez siedem ścian
i siedem pięter.
  I wreszcie w drugiej połowie XX 
wieku roztropna władza radziecka 
znalazła receptę na polskość. Zamiast 
jej się brzydzić i od niej odcinać, le-
piej tę polskość zaanektować, włączyć 
w miąższ substancji rosyjskiej, celo-
wiej ową polskość uczynić zjawiskiem 
regionalnym rosyjskości. A za śluzy 
w tym procesie przemieszczeń posłu-
żyły Białoruś i Ukraina. W tych kabi-
nach dekompresyjnych Białorusi i 
Ukrainy polskość wietrzeje, traci swo-
ją łacińskość, płowieje z okcydentaliz-
mu i staje się niepolska. Powoli przy-
biera kształty białoruskie, kolory pra-
wosławne i wydaje już dźwięki mos-
kiewskie. No i teraz najzupełniej biało-
ruska, a właściwie półrosyjska może
być wrzucona do tygla istinnej rosyj-

skości, do tych żaren Wszechrusi, do 
owej chrzcielnicy nowego Izraila.
 Niepostrzeżenie imię Stanisław stało 
się ulubionym imieniem moskiew-
skim, Niezauważenie Sierakowski, 
Siemiradzki, mój ukochany Mineyko, 
Tomasz Zan, Apolinary Kątski, a na-
wet Melchior Wańkowicz, niezauwa-
żenie oni wszyscy weszli do Panteonu
rosyjskiego w sali regionu białorus-
kiego. Ni z tego ni z owego powstanie 
1831 stało się buntem rosyjskich sta-
nów oświeconych, a powstanie stycz-
niowe 1863 rewolucją burżuazyjną li-
beralnej inteligencji rosyjskiej z ośrod-
kami w Moskwie i Petersburgu oraz 
w zachodnich guberniach; ogniska tej 
rewolucji zdarzały się – jak dodaje 
skrupulatny historyk radziecki – na-
wet w „rdzennej Polsce”. A nasz ta-
niec krakowiaczek okazuje się raptem 
prowincjonalną formą kazaczoka.
  Rozumniejsi dziennikarze radzieccy 
ze szczególną przyjemnością podają 
na przykład z jakiejś stosownej oka-
zji, że szefem NKWD w Leningradzie 
jest gen. Kościuszko. Rozśmiesza ich 
okoliczność, że przewodniczącym le-
ninowskiego komsomołu w Riazaniu
jest jakiś towarzysz Piłsudski, a na 
tratwie z Heyerdalem płynie Sienkie-
wicz. Bawi ich również taki zbieg oko-
liczności, że aferzystą dokonującym 
nadużyć w przemyśle przetwórstwa 
rybnego okazał się A. Mickiewicz.
  Trwam w niepodważalnym przeko-
naniu, iż gdzieś tam pod Uralem żyje 
i pisze książki literat mordwiński Ta-
deusz Konwicki, co mozoli się właś-
nie nad tomem, któremu już dał tytuł 
„Ostatnia kartka kalendarza”. I nagle 
jednego dnia zluzuje mnie na moim 
posterunku literata polskiego, jak się 
zmieniają zmiennicy w taksówkach. 
Może rozumna Rosja, acz przygaszo-
na już trochę przez bolszewię, nagle 
wymieni tę umęczoną, sparciałą, pleś-
niejącą Polskę na Polskę świeżą, no-
wą, rześką, przygotowaną pieczołowi-
cie przez lata gdzieś w głębi tego nie-
samowitego kontynentu, który jest oj-
czyzną prawdziwego grzechu i fałszy-
wej świętości.

  Zgubiłem znowu moją Rosję. Tak, 
dobrze powiedziałem. To moja Rosja. 
Mam prawo w ten sposób mówić, bo 

wiele w nią zainwestowałem. To nie-
możliwe, żebym tam nie miał bliskich, 
najbliższych. Tam, to znaczy na całym 
świecie. Gdziekolwiek by żyli Rosja-
nie z samowarem i flachą okowity.
  Upiłem się niedawno w ogromnej 
zachodniej metropolii z wielkim poetą 
rosyjskim. I po pijanemu atakowałem 
go przez całą noc za nasze krzywdy 
i za krzywdy Czechów, Litwinów, 
Ukraińców czy Tatarów. Walczył ze
mną ciężko, bronił się przede mną, od-
pierał z nadludzkim wysiłkiem cięż-
kie jak ołów zarzuty, aż w końcu wes-
tchnął, padł do tyłu na mieszczańskiej 
kanapie i zajęczał: nie wazmożna byt 
russkim.

  Rozebrałem się, żeby pójść do łóż-
ka. A to rozbieranie się wygląda tak: 
nakładam gruby podkoszulek, potem 
flanelową pidżamę, na to ogromny 
swetr z chłopskiej wełny, teraz kolej 
na wełniany szlafrok i hopla do łóżka. 
Tu przykrywam się kołdrą, na to koc i 
mój stary wielki kożuch i już jest do-
brze. Mogę iść spać.
   Co będzie za miesiąc, kiedy zabrak-
nie węgla?
  Po co ja to piszę? Gdzie schować ten
zrudziały rękopis? Kto go zechce prze-
pisać na maszynie? Które wydawnic-
two zdecyduje się to wydać?

   Słowa nic nie znaczą, zdania nic nie 
znaczą, przejmujące, dramatyczne sce-
ny nic nie znaczą. Białe strony oszpe-
cone czarnymi robaczkami liter. Życie 
nic nie znaczy. Śmierć nic nie znaczy.
  Wstyd pisać w taki czas (stan wojen-
ny – dop. „Aha!”). Trzeba kończyć, 
ale brakuje puenty. Przerwiemy zna-
jomość bez puenty. Do zobaczenia na 
tamtym świecie.
  Czy ja się dostanę na tamten lepszy 
świat? Czy mnie nie ubiegną zręcz-
niejsi koledzy, którzy zawczasu ura-
biali sobie dobrą opinię przed Panem 
Bogiem? Za dużo znaków zapytania. 
Męska, pełna godności stylistyka nie
toleruje nadmiaru znaków przestanko-
wych. Znaki przestankowe to objaw 
zniewieścienia.

   Tadeusz Konwicki, Wschody i za-
chody księżyca, Index on Censorship, 
Zapis 21, kwiecień 1982 
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