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  Podobno nierówności społeczne się 
pogłębiły i osiągnęły poziom z 1820 
roku. Demokracja zaś szwankuje mię-
dzy innymi dlatego, że w wyborach lo-
kalnych dotychczasowi włodarze już 
na starcie mieli nieporównanie większe
szanse na ponowny wybór niż nowi 
kandydaci. Arcyciekawe w swej pa-
radoksalności widowisko: ludzie psy
wieszają, o stołkach i korytach prawią, 
o żłobach gadają i wraz tych samych 
wybierają. Kadencyjność ustępuje 
przed „wolą” wyborców jak ustępowa-
ła przed wolą ludu, narodu czy Boga. 
Tajemnica paradoksu: władza wybie-
ra się sama zanim zostaje wybrana.  
Układy, koneksje, wpływy wystrojo-
ne w demokratyczne szaty bezczel-
nie paradują przed światem. Obrońcy 
„dobrych gospodarzy”, którzy „zasłu-
żyli na zaufanie społeczne”, powiada-
ją, że nie ma w tym nic złego, ponie-
waż dzisiaj w zarządzaniu, jak w każ-
dej innej dziedzinie, potrzebni są fa-
chowcy z doświadczeniem. Dla roz-
woju, postępu, dobrobytu i czego tam 
jeszcze lepszy profesjonalista ze sta-
żem od nowicjusza, który zanim się 
wdroży, zmarnuje kupę czasu i spo-
łecznej energii. A czas nagli, więc mu-
simy się śpieszyć, jeśli chcemy dogo-
nić przodujących. Obrońcy ci składa-
ją ideę demokracji na ołtarzu „postę-
pu”, „rozwoju”, „pomyślności”, jakby 
była jakimś naddatkiem lub kwiat-
kiem do kożucha.
  Oddzielenie demokracji od postępu 
jest podstępem panowania. Jest jesz-
cze kwestia smaku. Podobno prezy-
dent Gliwic, Frankowski, urzęduje od 
1993r. Być może jako prezydent spra- 
wował się doskonale, był dobrym i 
kompetentnym urzędnikiem, ale co ta-
kiego w nim siedzi, że wciąż kandy-
duje i kandyduje. Co mu chodzi po 
głowie? „Ludzie mnie chcą – może 
myśli sobie – więc nie mogę ich za-
wieść”. Albo: „Chętnie bym i zrezy-
gnował ale ludzie proszą, nalegają”.
Co mu po głowie chodzi?  Z pewnoś-
cią nie to, że nie wypada piastować 
stanowisk w nieskończoność, choćby 
nas wciąż wybierali bo to niedemo-
kratycznie, choć demokratycznie. Czyż 
niektórzy autorytarni władcy nie są
„demokratycznie” wybierani po raz 
kolejny, obchodząc na różne sposo-
by zasadę kadencyjności? Nie w tym 
przecież rzecz, czy ludzie ich chcą, 
lecz w tym, że nie powinni stawać do 
wyborów, gdy stawać już nie wypada. 
Smak demokratyczny nie powinien 
im na to pozwolić. Tym bardziej że  
nic nie stoi na przeszkodzie aby dzię-
ki zdobytemu doświadczeniu nadal 
udzielać się społecznie i służyć dobrą 
radą. Putin z przyjemnością wystar-
tuje po raz czwarty. Bo ludzie będą 
chcieli, bo mam społeczne poparcie 
– tak zapewne powie.  My zaś, ludzie
poza Rosją, patrzymy z niesmakiem 
na te poczynania. Jakże więc mamy
patrzeć ze smakiem, my spoza Gli-
wic, na szóstą kadencję pana Frankow-
skiego? Być może macie, czcigodni 
gliwiczanie, fajnego prezydenta lecz 
kompletnie pozbawionego demokra-
tycznej przyzwoitości. Wierzę, że wam 
z nim dobrze, ale nie wierzę, że jesteś-
cie demokratami. Gdybyście byli, nie 
wybralibyście Frankowskiego.  
 W takim to czasie, postępującego roz-
warstwienia społecznego i demokracji 

się z tą grupą pozornych nieudaczni-
ków... Nagle wyszło na jaw, że nikt się 
tak naprawdę nie zastanawiał kim są 
ci młodzi ludzie i dlaczego nie poświę-
cają czasu nauce. Moja mama, pomi-
mo ciążących na niej obowiązków 
(była redaktorem naczelnym redakcji 
francuskiej w Polskim Radio), znalaz-
ła czas, aby odwiedzić ich wszystkich 
w domach rodzinnych. Rozmawiała 
z rodzicami, spotykała tę grupę na 
zorganizowanych przez siebie warsz-
tatach językowych...
 Tak więc pozostałem do rozpraco-
wania jeszcze ja sam. Dyrektor szko-
ły, pan A. przyjął mnie w gabinecie.
Akurat miałem w teczce mój notatnik, 
gdyż szykowałem się do wyjścia na 
kolejny „wypad” w miasto. Pokaż, co 
tam masz... zaordynował. Wyciągną-
łem teczkę. Zatem, chodzisz na waga-
ry. Szkoła ci nie odpowiada? Rozma-
wialiśmy pół godziny. Na koniec dy-
rektor spytał: czy możesz mi zostawić 
tę teczkę na kilka dni? Oddam ci. Po 
kilku dniach zostałem ponownie we-
zwany do gabinetu dyrektora. Proszę... 
tu jest twoja teczka. Pokazałem zna-
jomemu plastykowi. Bardzo chwalił. 
Powiedział, że możesz startować do 
Akademii Sztuk Pięknych. Wiesz, 
w systemie, który opracowaliśmy, nie 
mogę ci oficjalnie pozwolić na wagary, 
ale skoro już chodzisz, to nie zapom-
nij o terminie matury. Jesteś wolny...
  Nie wszystko się jednak odbyło tak 
gładko. Jako przyszły zapaśnik wagi 
ciężkiej, gdyż pragnąłem zostać wy-
bitnym sportowcem, chodziłem na lek-
cje sportu. Po kilku treningach, pew-
nego dnia, przy bardzo prostym ćwi-
czeniu, straciłem przytomność. Pan
Więcek, nasz nauczyciel, nie zbaga-
telizował tego faktu i natychmiast zo-
stałem gruntownie przebadany. Stwier-
dzono u mnie bardzo rzadko wystę-
pujące schorzenie o podłożu genetycz-
nym. Syndrom Klinefeltera. Zostałem 
oddelegowany do kliniki profesora Je-
rzego Tetera. W tym momencie wy-
baczono mi wszystkie wagary i zale-
głości. Szkoła starała się jedynie egze-
kwować te przedmioty, które były po-
trzebne do samej matury. Leczenie tej 
choroby miało być rozłożone na okres 
całego życia. Już wtedy dowiedziałem 
się, że nie będę miał potomstwa. Czyli 
założenie rodziny, gdyby mi taka myśl 
przyszło do głowy, mogło być utrud-
nione.
 To jeszcze nie było dla mnie w owym 
czasie aż taką ważną sprawą. Zanim
zacząłem otrzymywać leczenie sub-
stytutycyjne, trwające wiele dziesiąt-
ków lat, odbyłem roczną terapię indy-
widualną u psychologa na Uniwersy-
tecie Warszawskim. Człowiek, które-
go, na polecenie profesora Tetera spo-
tkałem, był dobrze zapowiadającym 
się młodym naukowcem.
  Doktor Adam Frączek po przepro-
wadzeniu ze mną wstępnych testów 
na inteligencję (Rorschacha) zapropo-
nował, aby nasze spotkania nagrywać 
na magnetofon, celem użycia niektó-
rych moich wypowiedzi do nauczania 
studentów psychologii. Wyraziłem 
zgodę i od tej pory mikrofon stale to-
warzyszył naszym spotkaniom. Z po-
czątku psychoterapia odbywała się 
dwa razy w tygodniu. Z biegiem cza-
su coraz rzadziej, aż pewnego dnia za-
uważyłem, że raz na dwa miesiące to 
mi zupełnie wystarczy i zakończyliś-
my spotkania. W międzyczasie zaczą-
łem już otrzymywać leki, które mnie 
wspomagały do nieprawdopodobnego 
stopnia i właśnie w tym czasie spotka-
łem Romę Fiszer.

kulawej, spotkałem swojego starego 
nauczyciela. 
 - Dzień dobry panie psorze! –  krzy-
knąłem i zeskoczyłem z roweru. Sie-
dział na ławce, lekko przygarbiony  
i zapatrzony w dal, lecz nie dałbym 
głowy czy w tę dal w dali, za pagórka-
mi, czy raczej tę bliższą, w głębi swo-
jego sędziwego umysłu.   
 - Mam szczęście spotkać pana po raz 
dugi w tym roku. – Latem rozmawia-
liśmy o zdrowym duchu w zdrowym 
ciele… 
 - A, to pan – ożywił się staruszek. 
– Pamiętam, tak, tak, ale naprawdę 
chodzi o to, że tylko w zdrowym du-
chu  jest ciało zdrowe. „W zdrowym 
duchu zdrowe ciało”– powinno się 
mówić. I jakby na potwierdzenie praw-
dziwości powiedzenia dodał z dumą: 
- W tym roku skończyłem dziewięć-
dziesiąt sześć lat.    
 Pomyślałem, że jest ewidentnym za-
przeczeniem własnej maksymy, gdyż 
jego ciało, wprawdzie wciąż jeszcze 
zdrowe, choć wysuszone i przykur-
czone, tkwiło, odkąd pamiętam, w du-
chu rozchwianym, nerwowym, nie-
spokojnym, impulsywnym. Języka ro-
syjskiego uczył psor w szkole podsta-
wowej i łaciny w liceum.  My, ucznio-
wie piątej klasy podstawówki, byliś-
my przekonani, że nasz pan od rosyj-
skiego balansuje na granicy obłędu.
Jako dzieci podsycaliśmy tę jego ner-
wowość ku własnej uciesze: „Jeszcze! 
Jeszcze!” – wrzeszczeliśmy, gdy zroz-
paczony biegał po klasie, czochrał 
włosy na głowie, zatykał uszy, próbo-
wał się schronić pod daszkiem rozło-
żonego dziennika. Bywało, że wska-
kiwał na parapet i straszył, że wysko-
czy jeśli się nie uciszymy. A nam w to 
graj: „Niech pan skacze! Niech pan 
skacze!”
 Poddawał się, siadał zrozpaczony 
za stołem, ukrywał twarz w dłoniach 
– na krótko, bo wnet się podrywał, 
by sięgnąć po swój ostatni sposób na 
uspokojenie bezlitosnych bachorów.
 – Będę wpisywał uwagi do dzienni-
ka – po grecku i łacinie. Pierwsza uwa-
ga dla Woźniaka. Chcesz po łacinie?
 – Nie, wolę po grecku! – krzyczał 
Woźniak. 
  Nauczyciel wpisywał uwagę do 
dziennika, pokazywał wpis uczniowi 
i tę samą uwagę zapisywał kredą na 
tablicy.
 – Co pan napisał? – pytał Woźniak 
zaciekawiony. 
  – „Woźniak przeszkadza na lekcji, 
ale przeprosił i obiecał poprawę.” 
 Woźniak był zachwycony. Pozostali 
też chcieli, jedni po grecku, drudzy po 
łacinie . Profesor pisał, wstawał, biegał, 

krzyczał, znów pisał. W efekcie nigdy 
nie zrealizował tematu z rosyjskiego, 
ale udawało mu się dotrwać ostatkiem 
sił do przerwy. Dzwonek był dla niego 
wybawieniem. Uśmiechał się wów-
czas z ulgą i życzył wszystkim dzie-
ciom miłego dnia. Swoją drogą cieka-
we jak się później tłumaczył kierow-
nikowi szkoły ze swych grecko-łaciń-
skich uwag w dzienniku
 – A co tam nowego w świecie? – za-
pytał.   
 – Samo stare – psorze – samo stare.
 – A… to dobrze, to dobrze – u-
śmiechnął się profesor. – A wie pan 
– przetłumaczyłem na łacinę „Pana 
Tadeusza”. Niedawno skończyłem. 
  Jakoś mnie nie zaskoczył, chociaż 
zaskoczył. Zaskoczył mnie komplet-
nie, choć wcale nie zaskoczył. „Pana 
Tadeusza” na łacinę? Ludzie, gdzie ja 
jestem? Kto to przeczyta? Pana Ta-
deusza na łacinę?  Ciekawe, ciekawe.” 
Nie miałem czasu pogadać dłużej 
z profesorem, bo śpieszyłem się na au-
tobus do Warszawy, ale – już mknąc 
ku stolicy – zastanawiałem się, dlacze-
go mnie nie zaskoczył, choć w sposób 
oczywisty zaskoczył. 
  Pomyślałem o poecie Szymańskim, 
który przetłumaczył podczas okupa-
cji „De rerum naturae” (O naturze 
wszechrzeczy) Lukrecjusza.  Frapowa-
ło mnie zawsze jego przedsięwzięcie. 
W takim czasie, w takich okolicznoś-
ciach – jaki cel poecie przyświecał? 
jak potrafił? jak to było możliwe?
Może w udał się w ten sposób na emi-
grację historyczną – w przeszłość – 
gdy ta przestrzenna była niemożliwa?  
Człowiek zawsze ucieknie, nawet gdy 
nie może uciec. Czyżby z tego samego 
powodu emigrował stary belfer? Roz-
warstwienie społeczne jak na początku
dziewiętnastego wieku kulejąca demo-
kracja i zapowiedź wyjścia na ulicę  
trzynastego grudnia „zatroskanego” 
o nią Prezesa potwierdzałyby taką hi-
potezę. Myślę jednak, że w pracy tłu-
macza dzieła Lukrecjusza tkwiła na-
dzieja na zmianę; pomimo wojny nie 
pozwolił milczeć Muzie i zmusił ją do 
śpiewu w języku skazanym na zagła-
dę. Aby go bronić. I obronił. Nie są-
dzę, iżby mój stary nauczyciel miał
podobną nadzieję, bo sytuacji dzisiej-
szej, jak by na nią nie patrzeć, nie moż-
na porównywać do wojny, i łaciny też  
wskrzesić się nie da. Nie znajdzie się 
już ani jeden czytelnik, który sięgnie 
po lekturę i zacznie czytać: „Lituania, 
Patria mea!…” Tak, profesor zawsze 
był wariatem… chociaż… kto wie…  
po świecie jako wariacie do kwadratu 
wszystkiego można się spodziewać.

  Kiedy już wszystkie kąty w mieście 
i sekretne miejsca u znajomych zosta-
ły zaznaczone przez parę kochanków, 
pozostała w zanadrzu jedynie... moja 
piwnica. Dawno nie odwiedzana, ksią-
żki zakurzone, pstryczek elektryczek
na swoim miejscu. Działa. Pajęczyna 
w oknie rozrośnięta... Ale w worku 
plastikowym świeża pościel. Być mo-
że „ktoś” podrzucił. Myślę, że tej nocy
nie poświęciliśmy ani na odkurzanie, 
ani też na czytanie książek. W pew-
nym momencie dzikiego seksu oboje 
zmorzył sen, który trwał, aż do rana...
  Jakiś hałas, może szuranie kapci, 
ktoś potknął się o coś. Odemknąłem 
jedno oko. Roma nadal obejmowała 
mnie jedną ręką. Rzut okiem w stronę 
światła... Pająk spokojnie przeżuwał 
muchę. A więc drzwi. Za drzwiami 
słychać było czyjąś obecność. Po 
chwili doszedł stamtąd głos taty Arnol-
da:  – „kakao przyniosłem”...
  W 1976 roku otrzymałem z Brukseli 
list zawierający jedno krótkie zdanie: 
„co robisz w tym roku na wakacje?” 
– Roma.
  Kupiłem bilet na samolot i ruszyłem 
do Belgii. Lotnisko Zaveentem. Pa-
miętałem jedynie dobre strony spotka-
nia z Romą. Już nawet próbowałem 
wykreślić niefortunną zdradę mego 
przyjaciela Konrada... I tak rozpamię-
tując, zbliżałem się do wyjścia. Ni-
gdzie Romy, a miała wyjść po mnie. 
Postanowiłem wsiąść do pierwszego 
autobusu jadącego do centrum.
  Na przystanku stała jakaś niewyso-
ka, szczupła kobieta w wieku około 
trzydziestu lat. Zupełnie bez śladów 
młodości. Przywitałem ją w języku 
polskim. Odpowiedziała. Od razu zro-
zumiałem, że dawne przyciąganie, 
hektolitry feromonów, które buchały 
obezwładniając nasze jestestwa... znik-
nęły bezpowrotnie.

  Podczas kilku dni spędzonych z Ro-
mą w Brukseli, rozmowy jakoś się 
nie kleiły. Już bardziej wolałem spot-
kania z jej byłym mężem, a także 
z Pierre Blieck’em, z Robertem Van 
Der Gunst’em – przyjacielem mego
ojca, którego córka, adwokat specja-
lizowała się w emigracji ze wschodu. 
Roma była jedną z jej podopiecznych, 
o bardzo zawiłym charakterze.
  Przeniosłem się zatem do Van der 
Gunstów...
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Lituania, Patria mea!


