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  Następne dzieło zostaje podzielone 
między „specjalistów”. Temat: miasto 
moich marzeń. Są budowniczowie, 
projektanci zieleni, hodowcy gołębi, 
malarze chmur i latających słoni. To 
już nie jest bezład, a poważna koncep-
cja i realizacja. Każda ekipa wchodzi 
na plac budowy po kolei. Nie topimy
przypadkowo w błocie jakiejś kopar-
ki...
  Postanowiliśmy zbudować to samo 
miasto naprawdę. Kilka dni potem 
w pobliżu schodów, które ktoś nam
już rozebrał (być może potrzebne by-
ło drewno na podpałkę) wymodelo-
waliśmy z mokrego piachu całe mia-
sto, z ogrodami, domami. [...]
  Prawie każde dziecko chciało mieć 
swoje święto w klubie. Nie udało nam 
się to w pełni, gdyż rodzice nagle obu-
dzili w sobie potrzeby rodzinne.
  Jeden chłopiec, Artur, miał ojca dyp-
lomatę i musiał nas opuścić, aby się 
udać do Algierii. Chcąc go z nami nie-
co związać, poprosiliśmy o adres i raz 
w miesiącu pisywaliśmy list do Artu-
ra [...].
  Każdy chciał wyrazić uczucia pis-
mem. Nawet mała Ania (lat cztery), 
która jeszcze nie pisała, wypowiedzia-
ła bardzo uroczo swoją miłość do słoń-
ca, które świeci tak sobie, za darmo.
 Pewnego dnia „Galeria Dwójki”, czy-
li telewizja, postanowiła mnie uhono-
rować. Przyjechała cała ekipa i kręco-
no film w moim mieszkaniu. Mówi-
łem wierszyk Chagalla, był prawdzi-
wy wywiad, obiad na moich cerami-
kach, a po południu ekipa udała się do
klubu, aby porozmawiać z dziećmi. 
Zrobiono z nas gwiazdy i to było po-
czątkiem końca.
  Dorośli tego tak nie odczuwają, ale 
dzieci z osiedla, które i tak nam wszyst-
kiego zazdrościły, chociaż mogły do-
łączyć do nas i coś robić razem z nami, 
szydziły z klubowiczów przynajmniej 
przez dwa tygodnie. Kiedy już emocje 
opadły, telewizja wyemitowała swój 
program z artystą i wszystko wróciło 
do normy...
  Ale nic już nie było tak, jak dawniej. 
Musiałem ogłosić zawieszenie klubu. 
Poeci wrzucili swoje wiersze, zakor-
kowane w butelce, do morza, podczas 
najdłuższej burzy jesiennej...

WIELKA PODRÓŻ 
DO OLDENBURGA, 
EZINGE, DIEMEN

 Wrocław, BWA, marzec 1987. Usta-
wiłem wystawę. Jestem raczej zado-
wolony. Pokazałem płótna, rysunki, 
ceramiki, flakony do perfum. Bardzo 
urozmaicona i bogata ekspozycja. Do-
datkową atrakcją miały być filmy z pra-
cowni braci Baschet z Paryża. Tym-
czasem gości było niewielu. Panienka 
wygłosiła kilka słów na okazję. Inna 
panienka zauważyła, że to czas taki 
nieodpowiedni... artyści pochorowali 
się na grypę. W tym miejscu moja 
cierpliwość się wyczerpała. Wyjąłem 
z torby kilka opakowań aspiryny, któ-
re wręczyłem przedstawicielce środo-
wiska, aby je przekazała zmarzniętym 
artystom...
  Czerwiec 1988. Tato Arnold był 
z wizytą na Liszta. Słuch tym razem 
zaskakująco mu dopisał. Jacyś Niem-
cy dzwonili i słuchawkę podjęła Jola 
R., która oświadczyła, że pan Leider 
wyjechał z wystawą, ale ona może 
wystąpić zamiast niego. Niemcy mieli 
przybyć o szesnastej. Kiedy więc po-
jawiła się moja niby przyjaciółka, a 
tak naprawdę zdrajczyni, poprosiłem, 
aby sobie poszła na spacer, gdyż po-

znałem jej zamiary. Myślę, że było jej 
dość głupio. Za jakiś kwadrans przy-
była delegacja z miasta Oldenburg, 
która mi proponowała wystawę. Przy 
okazji dowiedziałem się, jaki był po-
wód tego zaproszenia. Otóż przewod-
nikiem wycieczki rajców miasta była 
pani Eleonora Bittner, mieszkanka Ol-
denburga, która się wydała za polityka
Huberta Bittnera. Raz do roku orga-
nizowała ona wycieczkę do Polski, 
aby przy okazji odwiedzić stare kąty, 
gdyż pochodziła z Karpacza. Wyciecz-
ka przewidywała również zwiedzanie 
galerii sztuki współczesnej, z nadzie-
ją skompletowania ekipy artystów na 
spotkania niemiecko-polskie w Olden-
burgu. Jednym z takich miejsc mogła 
być galeria BWA we Wrocławiu.
  Tymczasem galeria była nieczynna. 
To dziwne, pomyślała pani Eleonora. 
Plakaty mówią co innego. Poszła za-
tem do biura BWA, aby ktoś otwo-
rzył drzwi galerii. I tutaj druga niespo-
dzianka. Okazało się, że „ktoś” posta-
wił ciężką szafę w drzwiach galerii 
tak, aby nikt nie mógł tam wejść. Pani
Eleonora zażądała umożliwienie jej 
wycieczce zwiedzania wystawy. Wy-
szło na jaw, że był to taki żarcik tak 
zwanego środowiska artystycznego. 
W tej sytuacji pani Eleonora, oraz wy-
cieczka rajców z Oldenburga, posta-
nowili zaprosić tego właśnie artystę, 
którego tak niegodnie potraktowano. 
Mój tato Arnold mówił biegle po nie-
miecku i to z pewnością pomogło 
w rokowaniach.
 Cały miesiąc pobytu w Oldenburgu, 
dla mnie i dla mojej tłumaczki Alicji 
Jankowskiej, miał być na koszt mia-
sta. Przez następny rok przygotowy-
wałem wyprawę. W tak zwanym mię-
dzyczasie spotkałem w Warszawie 
Annie Vriezen, która była kustoszem 
muzeum zamku na wyspie Ezinge – 
na zachód od Groningen. Miałem tam 
mieć wystawę, następną po Oldenbur-
gu. To był pomysł Doroty Pachniew-
skiej, która była wówczas dyrektorką 
domu kultury nauczyciela w Warsza-
wie. Równocześnie z Annie pozna-
łem młodą i bardzo urodziwą Zuzan-
kę, która pojawia się we wspomnie-
niach stale tak samo: piękna dziew-
czyna w błękitnych szortach, oparta 
na kiju od szczotki. Miałem obejrzeć 
jej rysunki. Nadzwyczaj zdolna – tylko 
dorobić teczkę, to jest prace studyjne i 
startować na ASP. Czyli czekał ją rok 
przygotowań.
 Oldenburg się zbliżał. Miałem, wzo-
rem z Wrocławia, pokazać cztery ko-
lekcje. W końcu nastąpił dzień wyjaz-
du. Moja tłumaczka Alicja, z zawo-
du spiker telewizyjny, też niczego so-
bie czarnulka o oczach jak dwa spod-
ki, podała nasz adres narzeczonemu 
z Niemiec. Toteż w weekend pojawił 
się w Oldenburgu u państwa Bittner 
i nie spodobał Eleonorze.
  Każdego weekendu przyjeżdżał ten 
człowiek i Alicja jeździła z nim w nie-
znane. Wystawa nie obeszła się bez 
drobnych potknięć. Kiedy zacząłem 
wynosić mój dorobek z auta, okazało 
się, że ściany galerii są już zajęte przez 
kogoś innego. Na szczęście mąż Eleo-
nory wypożyczył nam garaż i tam od-
bywała się wystawa „tajna”, na którą 
przychodziło więcej osób, niż na „ofi-
cjalną”, ponieważ Niemcy uwielbiają 
takie imprezy, w których coś jest nie 
do końca oficjalne.
   Po uzyskaniu wizy wjazdowej do 
Holandii, ruszyliśmy w dalszą drogę. 
I tym razem znowu Alicja podała adres 
naszego pobytu, co, jak się okazało, 
nie było zbyt roztropne. Annie zwróci-

ła moją uwagę na fakt, iż tym razem 
przybyły dwa auta na niemieckiej re-
jestracji. Zamknęła most zwodzony, 
aby nikt nie mógł niespostrzeżenie 
wejść na wyspę i nakazała mi, abym 
upił Alicję alkoholem i zajął ją sobą. 
Po wypiciu dwóch butelek słodkiego 
wina porto zaprowadziłem Alicję do 
jej sypialni. Okazało się, że jest ona 
bardzo kochliwa i tak szybko mnie z tej 
holenderskiej alkowy nie wypuściła.
 Następnego dnia Annie wyjaśniła mi 
całą sytuację. Otóż kilka lat wcześ-
niej, w podobnych okolicznościach, 
porwano jej młodszą siostrę do domu 
schadzek w Niemczech, a następnie 
ją znarkotyzowano i w takim stanie 
przewieziono do Turcji, gdzie spędziła 
dwa lata w niewoli seksualnej. Annie 
sądziła, że narzeczony Alicji był na-
ganiaczem z burdelu, a ten drugi kie-
rowca mógł być jego klientem. 
  Annie Vriezen utraciła cały swój ma-
jątek na wykup siostry, która później 
spędziła jeszcze trzy lata w zakładzie 
psychiatrycznym. Co by się stało z Ali-
cją? Ciekawość świata młodej dzien-
nikarki telewizyjnej mogłaby ją zapro-
wadzić na dno, bądź na szczyty karie-
ry w literaturze porno. Annie Vriezen 
nawiązała kontakt z ojcem Alicji, a na-
stępnie wraz ze swoim chłopakiem od-
wieźli ją do Polski. Ja tymczasem szy-
kowałem się do dalszego ciągu mojej 
wyprawy.

  Tato Arnold już od pewnego czasu 
jeździł ze mną do Paryża, aby się 
pożegnać z miastem swej młodości 
– przypuszczalnie bardzo burzliwej. 
W 1984 roku, też w Paryżu na 86 Oli-
vier De Serre, poszliśmy na chwilę do 
znajomej taty Arnolda.
  Nie zrobiła na mnie odpowiedniego 
wrażenia. Posiadała jednak coś w tym 
czasie dla nas dwóch bardzo istotnego 
– klucz od wielkiej pracowni, w której 
mieszkała seksowna Jacqueline, wraz 
z jedenastoletnią córką Fryderyką. 
  Z Jacqueline doszliśmy do porozu-
mienia tego samego wieczoru, tak 
więc mogłem od tej pory zapomnieć 
o wysypianiu się. No chyba, że po 
południu, kiedy Jacqueline odbierała 
małą ze szkoły. W każdym razie nie 
można było narzekać na brak zajęć. 
Jacqueline znała wszystkich. Dzięki 
niej poznałem najbardziej wziętych 
krytyków sztuki, filozofa Jean Perrot 
– twórcę nurtu realizmu krytycznego, 

konstruktora organów szklanych Fran-
çois Basheta, Michela Deneuve – pia-
nistę grającego na szklanych organach 
Cristal Baschet, czyli cristallistę. Zaś 
wieczorem czekały na mnie kształty 
niezmordowanej Jacqueline.
  Pewnego dnia, na zaproszenie jej 
rodziców, pojechaliśmy do Troyes 
w Szampanii. Wielkie jezioro – obo-
wiązkowo katedra, domki tkaczy, mu-
zeum sztuki współczesnej. Wreszcie 
chwila odsapki w sypialni. Do kolacji 
pozostało nieco czasu. Leżę nago pod 
pierzyną wraz z Jacqueline. I w tym 
właśnie momencie do pokoju wcho-
dzi tata Arnold, głuchy jak pień stare-
go dębu. Jest zatopiony w myślach. 
Pokazuję mu ręką, żeby sobie poszedł, 
ale on siada na moim tapczanie i zaczy-
na mi coś bardzo ważnego opowiadać. 
Krzyczę w końcu do niego po polsku 
– odejdź starcze, porozmawiamy po-
tem. Nagle chyba zrozumiał i wyszedł. 
Przez dwa dni się nie odzywał. Tym-
czasem moja przygoda z Jacqueline, 
nabierała rumieńców. Miałem tylko 
coś załatwić w Polsce i zaraz wracać... 
  Widać to „zaraz” inaczej wyglądało 
w jej rozumieniu, gdyż kiedy w końcu 
mogłem pojawić się znów w Paryżu, 
Françoise już była zaręczona z innym, 
a za rok jeszcze z innym. W sumie wy-
chowała trójkę dzieci, które nie miały 
szczęścia poznać swoich ojców.

  Mama Genevieve, nazywana rów-
nież Mougne, urodziła się 22 lipca 
1914 r. w szpitalu francuskim w Da-
karze. Jej tato, Dominique Daude, pra-
cował w administracji kolei, jedynej 
linii z Dakaru do Kaye, którą budo-
wano sześć lat. 
  Mama mamy Genevieve, Louise-
Adele, była owocem miłości. Jej mat-
ka, to jest moja prababcia, z domu 
Vincent, pochodziła z rodziny bogate-
go rzeźnika z Tuluzy, którego specjal-
nością były białe kiełbaski, oraz praso-
wane flaki, lekko podwędzane. Wia-
domość tę odnalazłem w Internecie. 
Prasowane flaki, zwane andouillettes, 
zrobiły furorę podczas podbojów Na-
poleona I na wschodzie Europy. Łat-
we w konserwacji, mogły być zjadli-
we przez wiele tygodni. I na tym to-
warze pan Vincent zarobił majątek.
  Jego córka Jeanne nie chciała robić 
w kiełbaskach. Gdy tylko pojawił się 
młody paryżanin, który jej włożył rękę 
pod spódnicę, uznała, że czas opuścić 

pielesze i udała się wraz z nim do sto-
licy. Kochanek Jeanne Vincent nie po-
ślubił jej. Spotykali się wszakże przez
długie lata i choć nie mógł uznać dziec-
ka, jednak pomagał swej oblubienicy. 
Kupił jej  drogerię w dobrej dzielnicy 
Paryża. Z aneksem mieszkalnym. Bab-
cia zatem wychowała się z tyłu sklepu, 
ale ambicje miała spore, gdyż chciała
wyjść na prostą i finansowo się unie-
zależnić. Być może skończyć jakąś 
szkołę.
  Administracja we Francji to potęga. 
Jednak aby otrzymać pracę w admini-
stracji bez protekcji, trzeba było znać 
się na czymś niebywale. Na przykład
wygrać konkurs na najlepszą sekretar-
kę. Luiza-Adela wygrała zawody na 
najszybszą maszynistkę w Paryżu i 
została zatrudniona w gabinecie mi-
nistra wojny. Ta utalentowana maszy-
nistka wystukiwała ponad pięćset zna-
ków na minutę.
  Historia rodziny Daude nie wspo-
mina, czy była ona równie uzdol-
niona w łóżku. Można przypuszczać, 
że Dominikowi na tym aż tak bardzo 
nie zależało, gdyż jego ulubionym za-
jęciem była gra na skrzypcach, które, 
jak wiadomo, z trudnością można ob-
służyć podczas gry miłosnej. Z tego 
co wiem, to był wdzięczny losowi za 
to, że ożenił się z kobietą, o trzy cen-
tymetry niższą od niego, bowiem sam 
osiągnął 148 centymetrów wzrostu, co 
nie pozwalało mu na odbycie służby 
wojskowej, gdyż był niższy od kara-
binu z bagnetem. Takie w tym czasie 
panowały kryteria poboru do wojska.
 Tymczasem Louisa-Adela, na skutek 
przebytej ciąży w warunkach afry-
kańskich, potwornie zbrzydła, co od-
biło się na pożyciu małżeńskim oraz 
na wychowaniu córki. Kiedy tylko po-
wrócili do Europy, Genevieve-Hen-
riette została umieszczona na pensji 
dla panien, których matki zbrzydły 
potwornie w okresie ciąży. Poza tym 
była to taka moda. Pozwalało to po-
kazać sąsiadom, iż my, mieszkańcy 
trzeciego piętra kamienicy numer 10 
przy Rue Brissard w Clamart, nie jes-
teśmy gorsi i stać nas na pensję dla 
panien.
  Ten sam kompleks niższości, towa-
rzyszył babci Louise, aż do ostatniego 
tchnienia, gdyż w kontrakcie pogrze-
bowym stało, że ksiądz Jerome ma iść 
po prawej stronie trumny, a ksiądz Paul 
po lewej, a nie odwrotnie.


