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EDWARD STACHURA

Piosenka dla Potęgowej

Gdzie nas powiedzie skrajem dróg
Gzygzakowaty życia sznur...

Do wsi Zagubin na Kujawy białe,
Gdzie ziemia licha, piachy niebywałe,
Kozy, dziewanna, sosny i rozstaje
I Potęgowa samotna jak palec.

U Potęgowej zatem zagościlim;
Kwaterę tam czasowo ustalilim;
W polu robilim, z boru drwa nosilim;
Jak stara matka i dwóch synów żylim.

Blade słoneczko grzało nas z ukosa,
Bo jesień późna była – rano rosa;
Mgła zaś wieczorem: zjawa białowłosa
Przyszłego losu mąciła nam postać.

Jak stara matka i dwóch synów żylim;
My z Potęgową tak się polubilim!
Wisiał na ścianie we pstre wzory kilim
I nikt nie zgadnie, czemu w dal ruszylim.

Gdzie nas powiedzie skrajem dróg
Gzygzakowaty życia sznur...

Tam nas powiedzie, gdy nadejdzie czas,
Gdzie Potęgowa teraz jest – to raj!
Tam urządzimy wtedy wielki bal.
Hej, Potęgowa!  Hej, Witek i ja!

I inni, co pomarli i co zginą z nami:
Bracia, kamraci, kumple i kompani,
Spotka tam w raju nas się kupa luda!
Hej, od tupania zadudni niebieska tancbuda!

   Wiele lat temu poczu³em, że mam 
go serdecznie dość. Przejad³y mi się 
podawane z egzaltacj¹ wiersze, frag-
menty prozy i piosenki, których jako
juror musia³em wys³uchiwać na ko-
lejnych konkursach recytatorskich i
śpiewaczych. Coraz rzadziej, z coraz
większ¹ rezerw¹ sięga³em do które-
goś z pięciu tomów, które kiedyś o-
prawi³em w introligatorni w praw-
dziwy materia³ dżinsowy. Aż raptem 
zmieni³o się wszystko. Czyżby dlate-
go, że ani jednej linijki nie poświęci³ 
polityce, spo³ecznej przyziemności? 
¯e czego innego wypatrywa³, czemu 
innemu dawa³ wyraz w nie zawsze 
najlepszej literacko formie? Odtrutka 
na Jaros³awa Marka Rymkiewicza?
  Jadę rowerem z Ciechocinka na 
wschód, szos¹ na Toruń. Jedna miej-
scowość ³¹czy się z drug¹, Ciechocinek 
g³adko przechodzi w Nowy Ciechoci-
nek, tuż za rozkopan¹ autostrad¹ A1 
Odolion staje się Stawkami. Niedale-
ko już Aleksandrów Kujawski, gdzie 
po powrocie z Francji podj¹³ naukę 
w czwartej klasie podstawówki. Na 
razie kolejna tablica – Łazieniec. Tuż 
przed tablic¹ odchodzi w prawo pia-
szczysto-żwirowa polna droga, z napi-
su dowiaduję się, że to ulica Edwarda 
Stachury. O cholera, mówię do siebie 
g³ośno. Zdaje się, że szed³ t¹ drog¹, 
skracaj¹c j¹ gdzie się da³o, codziennie 
do stacji w Odolionie, sk¹d od 1952 
roku jako piętnastolatek dojeżdża³ –
wtedy trwa³o to osiem minut, dziś tyl-
ko cztery – do Ciechocinka, do ogól-
niaka. Po jakimś czasie dosta³ tam 
miejsce w internacie, sam¹ maturę zda³ 
już w Gdyni. Kilkanaście lat później,
w 1966 roku, szli t¹ drog¹ we dwójkę, 
z Witkiem Różańskim. („Do domu, 
gdzie zagościliśmy, mieliśmy osiem 
minut jazdy poci¹giem, potem pieszo 
jakieś pó³tora kilometra koroną kole-
jowego nasypu, potem w dó³, dwie-
ście metrów wzd³uż rowu, przez k³ad-
kę, dolin¹ brzegiem stawu, w prawo,
kawa³ek pod górkę i byliśmy w sta-
nicy”). Jeździli do pracy w ciechociń-

skim parku uzdrowiskowym, gdzie 
czyścili staw. („Staw by³ dwuczęścio-
wy. Dwubasenowy. Dwuko³owy jak 
cyfra osiem”). Robię zdjęcia, zjeżdżam
wybojami w dó³, grzęznę w piachu, 
za torami asfalt, znowu pod górę. Ła-
zieniec to typowa „ulicówka” – pra-
wie wszystkie domki stoj¹ wzd³uż jed-
nej, d³ugiej ulicy nazwanej imieniem 
mieszkaj¹cego tu w m³odości poety. 
Po lewej stronie pod zgrabnym dasz-
kiem dwujęzyczna, polsko-angielska 
tablica pami¹tkowa z nag³ówkiem 
„Dom rodzinny Edwarda Stachury”. 
Obok napisu znane zdjęcie Steda 
z szalikiem okręconym wokó³ szyi 
i zawadiacko-melancholijnym uśmie-
chem. Schodzę kilkadziesi¹t metrów
w dó³, w stronę stawu. Dom odziedzi-
czy³a po dziadku matka pisarza, Jad-
wiga Stachurowa. Zamknięta brama 
z drucianej siatki, za ni¹ niewielki, 
widać że niedawno bielony budynek 
kryty pap¹. Wokó³ zdzicza³e drzewa. 
Wyci¹gam z torby ksi¹żkę Mariana 
Buchowskiego Edward Stachura. Bio-
grafia i legenda, s¹ w niej dwa zdjęcia 
tego domu. Na jednym, z 1969 roku,
widać stoj¹cego w drzwiach poetę, 
w prawej ręce papieros, patrzy w o-
biektyw. Na drugim, chyba znacznie 
starszym, wychodzi z domu Jadwiga 
Stachurowa, rzuca się w oczy odpada-
j¹cy pod oknem tynk, w drzwiach ko-
tara chroni¹ca przed muchami, skra-
wek dachu pokrytego czymś innym 
niż papa.
 Szukam domu Marii Potęgowej, sio-
stry matki. Powinien być niedaleko,
najwyżej kilkaset metrów st¹d. Da-
remnie, kiedy pytam napotkane oso-
by, wzruszaj¹ ramionami. U Potęgo-
wej chroni³ się przed humorami ojca,
potem pomieszkiwa³ tam na stryszku 
z Witkiem. („Walaj¹ce się po strychu 
martwe natury przemienia³y się w za-
czajone do skoku cieniolubne bestie:
chimery, harpie, gorgony, machajrodu-
sy o szablastych k³ach. Tam, w szczy-
cie, gdzie puszy³y się worki jęczmie-
nia między obwieszonymi czym tylko

się da³o sznurami, sta³ teraz archeo-
pteryks. Zwierzoptak. Dwie niesy-
metryczne, ale blisko siebie skupione
bie skupione dziury po wyd³ubanych 
sękach w deskach szczytu, przez które 
prześwieca³o żółtoblade świat³o póź-
nego popo³udnia, by³y jak dwa ślepia 
jego”). Potęgowa dba³a nich serdecz-
nie. („Ch³opoki. Na piecu zupa jesta. 

Podgrzyjta i zjydzta. My idzim na 
pustom noc do Sutygo. Siedźta i spra-
wujta sie. Jakbyśta spać szli na góre, 
zamknijta drzwi ze dworu na k³ódke 
i klucz zostawta na oknie”). Niska, ale 
nie drobna, na zdjęciu u Buchowskie-
go ledwo sięga siostrzeńcowi do ra-
mion.  
 Wszędzie tu blisko. Następnego dnia 
siedem kilometrów przez Raci¹żek do 
Nieszawy, siedemsetletniego „miasta
wędruj¹cego” – wielokrotnie niszczo-
nego i odbudowywanego w różnych 
miejscach. Ponoć to tutaj, na skarpie 
przy Wiśle – szerokiej w tym miejscu 

i zawsze spokojnej – Stachura do-
strzeg³ jaskrawość bytu. („Zobaczy-
³em jaskrawie wszystko. Ca³ość. Ca³¹ 
jaskrawość. Tak, teraz dobrze. Zoba-
czy³em ca³¹ jaskrawość”). Dziś chyba 
by jej nie dostrzeg³, nie tutaj. Miastecz-
ko martwe, zaniedbane, sprawia wra-
żenie wyludnionego. Jest sierpień, kil-
koro dzieci na chodniku próbuje wy-
pe³nić czymkolwiek czas. Ryneczek, 
siadam na ³awce pod lip¹, by zapisać 
us³yszane przed chwilą słowa kilku-
letniej dziewczynki: „A s³ysza³aś, co 
wczoraj powiedzia³a mi Beata o tym, 
co jej matka dowiedzia³a się o ojcu 

Diany?”. Przed jednopiętrowym dom-
kiem od d³uższego już czasu siedzi 
na wózku beznogi kaleka. Za nim, na 
ścianie, oszklona gablota, w niej pla-
kat. Bia³o czerwona szachownica, 
obok napis: „Kto jest winien ich œmier-
ci?”. W Całej jaskrawości (1969) 
Nieszawa jest Niszaw¹, Aleksandrów 
Kujawski Laksandrowem, Łazieniec 
to Zagubin, a Odolion sta³ się, ho, ho, 
Mediolanem. Tylko Maria Potęgowa 
pozosta³a niezmieniona. Po śmierci 
Stachury pisa³ Różański: „i  wróci³ do 
mnie ten co mnie usynowi³/ i poszed³ 
przodem do zagubinowa”.

ANDRZEJ C. LESZCZYŃSKI

Do Zagubinowa


