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BOŻENA PTAK

DZIECIOM

Kiedy im wybaczam
nie wiedzą że ja też kiedyś 
wymyślałam im inne imiona
rysowałam mapy dla ich drobnych stóp
ścieżki między moimi marzeniami
między szczytami zbyt wysokich gór
brałam je w objęcia moich najlepszych przepowiedni
suszyłam im kwiaty
by dla nich zaistniał jakiś dobry bóg
chowałam przed nimi  
niebezpieczne nurty rzek i skaliste zbocza
otchłanie głębiny i strach
ale one jak pszczoły do miodu
lgną do własnego życia
a ja już nic nie mogę zrobić
więc siedzę samotnie zaplatając siwe warkocze
wygładzając szorstkie zmarszczki wspomnień
uśmiecham się do siebie z tamtego lustra
i po cichu im zazdroszczę

fot. A. Jar

ANDRZEJ C. LESZCZYŃSKI

Barbara i Stelian Kulig zapraszają

   Piotr Matywiecki (Stary gmach, 
„WiêŸ”) pisze o s³ynnym BUW-ie, 
czyli Bibliotece Uniwersytetu War-
szawskiego, w której przez jakiœ czas 
pracowa³ jako dy¿urny bibliotekarz: 
„wch³ania³em powietrze czytelni, za-
styg³e pod nieruchomym, od miesiêcy 
zepsutym zegarem. Na rega³ach po 
lewej sta³y encyklopedie, po prawej 
s³owniki jêzykowe i wydawnictwa 
biograficzne. A na wprost, w du¿ym 
balkonowym oknie, budynki okalaj¹-
ce dziedziniec uniwersytetu uk³ada³y 
siê w równej perspektywie, jak na 
sztychu. To by³o chwilowe, niczym 
nie zak³ócone, uniwersum, które mnie 
uspokaja³o”. Tylko na moment, bo za 
chwile czytelnia wype³nia³a siê, stu-
denci, profesorowie (g³ównie history-
cy). „A czasami odwiedza³ czytelniê 
ktoœ, kto nie by³ uczonym historykiem 
ani nawet historykiem – amatorem, 
po prostu odczu³ pokusê pamiêci: nie 
szukaj¹c ¿adnej konkretnej informacji 
sprzed lat, chce  z o b a c z y æ   t a m t ¹   
e p o k ê […]”. BUW, to tak¿e moment 
mojej historii, dlatego ze wzruszeniem 
wracam do zwi¹zanych z nim obra-
zów i sytuacji. 
  Jan Gondowicz, w redakcyjnej dys-
kusji o czytelnictwie: „M³odzi ludzie, 
z którymi siê stykam profesjonalnie, 
traktuj¹ propozycjê pójœcia do biblio-
teki naukowej tak jak propozycjê od-
wiedzin w kostnicy. Dla nich biblio-
teki to cmentarzyska umar³ych idei 
i umar³ych ksi¹¿ek, niepotrzebnych, 
zadrukowanych ton papieru”. Piotr 
Matywiecki mówi o „amatorach”, 
z potrzeby serca wracaj¹cych do prze-
sz³ego czasu; Jan Gondowicz styka siê 
z m³odymi ludŸmi „profesjonalnie”; 
mo¿e to coœ t³umaczy?     
  Mój nawyk – na³óg? – czytania. Ala 
przypomina mi, czego nie pamiêta-
³em, ¿e weszliœmy kiedyœ z Wojtkiem 
i znajomymi na jakiœ znacz¹cy górski 
szczyt. Wszyscy zajêli siê podziwia-
niem widoków i siebie, a ja gazet¹: 
usiad³em na kamieniu i zacz¹³em czy-
taæ coœ, co zapewne zacz¹³em wczeœ-

niej; mo¿e dlatego by³em pierwszy na 
górze? Bywa, ¿e uspokaja mnie sama 
œwiadomoœæ, ¿e mam w torbie coœ, co 
mogê – jeœli tylko zechcê - przeczytaæ. 
No i nadzieja, ¿e nie czytam byle cze-
go. Chocia¿… Z roku na rok, pisa³ 
Elias Canetti, wszystko nabiera zna-
czenia, cz³owiek starzej¹cy siê tonie 
wrêcz w ich mnogoœci. Szkoda mi 
w ka¿dym razie czasu na teksty, które 
nie stawiaj¹ oporu, a rozumienie ich 
przychodzi ³atwo; które potwierdzaj¹ 
to, co ju¿ wiem. Nie ma w tym cienia 
masochizmu, raczej respekt dla falsyfi-
kacjonizmu Karla R. Poppera: szukaæ 
tego, co przeczy, nie potwierdza. Nie 
lubiê te¿ s³uchaæ tego, co wiem. Nie 
potrafiê ukryæ niechêci do studentów, 
kiedy podczas egzaminacyjnej rozmo-
wy przytaczaj¹ jako sw¹ wiedzê zda-
nia, które budowa³em podczas wyk³a-
du, metafory i przyk³ady, do których 
siê odwo³ywa³em. 
  Przemys³aw Czapliñski: „Przede 
wszystkim jestem namiêtnikiem lite-
ratury. Czytam pasjami, na³ogowo, na 
kilogramy i kilometry, bez³adnie i sys-
tematycznie. Moja namiêtnoœæ bierze 
siê st¹d, ¿e literatura wydaje mi siê 
form¹ spotkania z nieoczekiwanym”. 
Filologia, mi³oœæ do s³owa. Konsek-
wentna filologia – jak ka¿da zaborcza 
mi³oœæ – owszem, mo¿e prowadziæ do 
logofagii, po¿erania s³ów; zatem do 
unicestwienia s³owa jako mo¿liwoœci, 
tajemnicy. Póki co, unicestwiana jest 
raczej sama filologia, nie s³owa. Trud-
no mi poj¹æ, ¿e pañstwo polskie œciga 
jakieœ lustracyjne k³amstewka, jakieœ 
wykroczenia przeciwko obyczajnoœci 
codziennej, a pozostawia bezkarnymi 
takie zbrodnie, jak legalna sprzeda¿ 
bryków i streszczeñ klasyki literackiej, 
albo poradników typu „Jak rozmawiaæ 
o ksi¹¿kach których siê nie czyta³o?”. 
Znajdowanie sensu w znaczkach za-
czerniaj¹cych papier, to rzecz piêkna 
i trudna. Fryderyk Schlegel: „Trzeba 
przez regularne, odpowiednie æwi-
czenie dojœæ do tego, aby móc równie 
dobrze czytaæ niezwykle powoli, ana-

lizuj¹c stale ka¿dy szczegó³, jak te¿ 
i szybciej, ogarniaj¹c ca³oœæ jednym 
rzutem. Kto nie potrafi obu tych rze-
czy i nie umie ka¿dego z tych sposo-
bów zastosowaæ tam, gdzie trzeba, ten 
w³aœciwie nie umie jeszcze czytaæ”. 
A co dopiero czytaæ to, co znajduje siê 
poza znaczkami! José Ortega y Gasset 
(Czym jest czytanie) ka¿e „pracowicie 
odtwarzaæ sobie ca³¹ rzeczywistoœæ 
duchow¹, która w tekœcie nie zosta³a 
powiedziana […]. Czytanie na serio, 
czytanie autentyczne polega wiêc na 
tym, by s³owa pisane odnosiæ do uta-
jonej ca³oœci […]”.
  Nauczy³em siê czytaæ (nie w takim 
oczywiœcie znaczeniu, o jakim mówi 
Schlegel, tym bardziej Ortega) jesz-
cze przed szko³¹. W krótkim czasie 
poch³on¹³em wszystko, co by³o w 
Ostrówkach do przeczytania. Kiedy 
wpad³a mi w rêce ksi¹¿ka pozbawio-
na kilkunastu pierwszych stron, za-
bra³em siê za ni¹ natychmiast. By³a 
to lektura niezapomniana, wszystko 
zale¿a³o ode mnie. Do dziœ pamiêtam 
niektóre szczegó³y opisów i s³owa 

wypowiadane przez bohaterów, od-
czuwam tamte podra¿nienia zmys³ów. 
Wiele lat póŸniej dowiedzia³em siê, ¿e 
ksi¹¿ka mia³a tytu³ Rodzina Thibault, 
a jej autor to Roger Martin du Gard; 
kiedy ponownie zacz¹³em j¹ czytaæ, 
wyda³a mi siê nudna i szybko j¹ od-
³o¿y³em. 
  „Poznanie doskona³e to kontempla-
cja nagoœci w nagoœci”, pisze Georgio 
Agamben (Nagość). Tekst prawdzi-
wy, to tekst nagi w takim rozumieniu, 
jakie wi¹¿e z greckim s³owem aletheia 
Martin Heidegger. Tekst nie przykry-
ty nazwiskiem autora, nie przys³oniê-
ty tytu³em, krytycznym wprowadze-
niem, wolny od ilustracji graficznej. 
Rozumiej¹ to niektórzy malarze. Nie 
podpisywa³ swoich obrazów Jerzy 
Nowosielski, nie tytu³owa³ obrazów 
ani nie oprawia³ (tylko numerowa³) 
Mark Rothko, podobnie Stefan Gie-
rowski, który tak to t³umaczy: „Uwa-
¿a³em, ¿e dawanie piêknych, lite-
rackich tytu³ów, co robili Kantor czy 
Brzozowski, przy malarstwie abstrak-
cyjnym ogranicza widzowi pole inter-

pretacji. Dlatego od 1957 roku ka¿dy 
mój olej nosi tytu³ Obraz i dodaje ko-
lejn¹ cyfrê rzymsk¹”. 
 Grecka nagoœæ jako prawda; dopiero 
póŸniej, w ³acinie, nagoœæ bêdzie ko-
jarzona z nud¹ (nudus). Prawda nie 
jest interesuj¹ca, jest nudna. Interesu-
j¹ca jest Tajemnica. Pamiêtam striptiz 
w Pluskwie Majakowskiego, któr¹ 
w Teatrze Narodowym wyre¿ysero-
wa³ Konrad Swinarski (zaraz potem 
zgin¹³ pod Damaszkiem; na moim 
spektaklu aktorzy na znak ¿a³oby nie 
wychodzili do oklasków). Aktorka 
– mówiono te¿, ¿e zawodowa strip-
tizerka – odrzuca³a kolejne warstwy 
tiulowego materia³u, przerzuca³a je 
ponad g³ow¹ do ty³u, na plecy. Trwa-
³o to d³ugo, czas rozci¹ga³ siê nie-
wyobra¿alnie, ale nie d³u¿y³, ros³o 
napiêcie, ju¿ zarysowa³ siê delikatnie 
ciê¿ar piersi, ju¿ pojawi³ siê – gdzie? 
w wyobraŸni tylko, czy tam, za prze-
œwituj¹ca materi¹? – kszta³t biodra, 
wszyscy czekali na ostatni¹ warstwê. 
Daremnie. Chwilê wczeœniej dymy 
zasnu³y scenê, wszystko zniknê³o.

Czytanie


