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Koniec, kropka
ILONA GODLEWSKA

 „Tej nocy... wiesz... nie przychodź... Będzie ci przykro. 
Będę robić wrażenie umarłego, a to nie będzie prawda. 
Rozumiesz. To bardzo daleko. 
Nie mogę zabrać ze sobą tego ciała. Jest za ciężkie. 
To będzie jak stara porzucona łupina. 
W starych łupinach nie ma nic strasznego. 
Wszystkie gwiazdy dadzą mi pić”.

Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę

 Śmierć jest przejściem z doczesności 
do wieczności – mówi moja religia. 
Mówi też o dojrza³ej ża³obie jako prze-
ciwieństwie tej niedojrza³ej, przeja-
wiaj¹cej się w depresji i myślach sa-
mobójczych. Ta sama religia nie mó-
wi mi jednak, jak pogodzić się z tym, 
że jego już nie ma. Daje rady. Wska-
zuje, że najbardziej niedojrza³ym spo-
sobem radzenia sobie z ża³obą w obli-
czu śmierci kogoś bliskiego jest ucie-
czka od bólu, negowanie straty, uda-
wanie że nic się nie sta³o, albo uciecz-
ka w leki uspakajaj¹ce. Śmierć bli-
skiej osoby powinna tymczasem u-
macniać. To jednak nic nieznacz¹ce, 
puste s³owa. S³owa, jakich wiele, rzu-
cane by ³adnie brzmia³y w obliczu 
wielkiego, z ich perspektywy, Maje-
statu. Jego śmierć mnie nie umocni³a. 
Nie uczyni³a nawet smutn¹. Uczyni³a 
pust¹. 
  Miliony dni walki o życie. Lekarze 
usunęli guza, węz³y ch³onne. Potem 
bardzo d³uga rekonwalescencja. Leki 
– setki, tysi¹ce różnokolorowych pro-
szków, a w każdym, myślę jeszcze 
wtedy, ździebe³ko życia. Moja opie-
ka w dzień i w nocy. Następnie na-
świetlanie promieniami, 17 ekspozy-
cji. Euforia. Wyniki nie rewelacyjne, 
ale dobre. Lekarz się uśmiecha. Kiedy
myślę, że to my zjedliśmy tego po-
twora, a nie on nas, s³yszę s³owa: 
przerzut do trzustki. Znowu to samo: 
konsultacje, leki przeciwbólowe, w¹t-
robowe, nasercowe, kroplówki. Za-
czynam dopytywać lekarzy, kiedy za-
czynamy naświetlania, po tygodniu 
zbywania s³yszę w końcu: już nic nie 
możemy zrobić. Ale ja nadal się nie 
poddaje. ¯yję nadziej¹, g³upi¹, bez-
nadziej¹ nadziej¹, o której śpiewa³a 
Nosowska: „Jedyn¹ matką, jak¹ masz, 
jest nadzieja, g³upi¹ matkę masz”. 
By³o mi dzięki temu ³atwiej, lżej. Fa³-
szuję badania lekarskie, szukam zna-
chorów, kupuję cudowne leki. Nie za-
uważam momentu, w którym trzeba 
porzucić nadzieję, by zaj¹ć się umie-
raniem. Oszukuję siebie i wszystkich 
dooko³a. Śmierci można uciec, jeśli 
się tego chce, jeśli się wierzy, że moż-
na jej uciec – myślę sobie. Myśleć to 
jedno, uciec to drugie. Mnie się uciec 
nie udaje.  
  Na pocz¹tku mówi³, że choroba 
z nim nie wygra. ¯e pokaże mi ten 
swój potok w Bieszczadach. ¯e jesz-
cze nauczy mnie cierpliwości. A po-
tem już tylko powtarza³ za Bobem 
Dylanem: „Nie dam się uśpić śmier-
ci s³owom, pójdę do grobu z podnie-
sion¹ g³ow¹”. Wtedy chcia³am ode-
brać mu jego umieranie. Zaprzeczyć 
prawom natury. Nie uda³o się. Odcho-
dzi³ sam, ze swoim bólem, w swoim 
³óżku, ze swoimi lękami, ze swoj¹ 
mi³ości¹ do życia. A ja zosta³am ze 
swoimi zniecierpliwieniem i impul-
sywności¹. Stosuję naiwn¹ taktykę, 
która zak³ada, że jeżeli się o czymś 

nie mówi, to tego nie ma. W języku 
codziennym używam eufemizmów: 
„zasn¹³eć”, „odszed³eś”. Sama przed 
sob¹ boję się przyznać, że już nie 
wróci. ¯e UMARŁ, że NIE ma go i 
NIE będzie. Kiedy wchodzę do poko-
ju chcia³abym, żeby sta³ tam uśmiech-
nięty, z przepraszaj¹ca min¹, że tak 
d³ugo go nie by³o. Ale go nie ma. Tak 
jak jego kapci i porozrzucanych pa-
pierów na biurku. W nielicznych mo-
mentach, kiedy mówię sobie, że na-
dal muszę żyć, wstać z ³óżka, zap³acić 
rachunki, też dopada mnie strach. Nie 
boję się już tego, że bez niego nie dam 
sobie rady, ale tego, że w końcu na-
uczę się żyć sama. ¯e go zapomnę, że 
w ksi¹żkach nie znajdę już pozagina-
nych rogów, którymi zaznacza³ wa-
żne cytaty, że pies przestanie czekać
na jego powrót. A najbardziej, że nie 
będę w stanie przypomnieć sobie za-
pachu jego skóry. 
 „¯yć bez poczucia śmierci znaczy 
trwać w s³odkiej nieświadomości cz³o-
wieka pospolitego, który zachowuje 
się tak, jak gdyby śmierć nie by³a od-
wieczn¹, niepokoj¹c¹ obecności¹” 
– pisa³ w Na szczytach rozpaczy Emil 
Cioran. W takim razie wola³abym żyć
w tej s³odkiej nieświadomości. Wola-
³abym być cz³owiekiem pospolitym 
i nadal ufać, że śmierć jest odleg³¹ 
gwiazd¹, a nie przyt³aczaj¹c¹ asteroi-
d¹. Istniej¹ ludowe opowieści racjo-
nalizuj¹ce na swój sposób koniecz-
ność umierania. Jak ta: 9 lat przesie-
dzia³a śmierć u pewnego Łotysza, któ-
ry zamkn¹³ j¹ w tabakierce, aż ziemia 
zaczęła się skarżyć Panu Bogu, że
ciężko jej tyle ludzi dźwigać, jako że 
w tym czasie nikt nie umiera³, a ludzi 
przybywa³o. Wtedy Bóg kaza³ śmierć 
z tabakiery wypuścić. Ale ja TEJ 
śmierci zracjonalizować nie potrafię.
W czwartym wieku przed nasz¹ er¹ 
Epikur pisa³: „Albo Bóg chce znieść 
z³o i nie może tego zrobić; albo może, 
ale nie chce. Jeśli chce, ale nie może, 
to jest bezsilny. Jeśli może, ale nie 
chce, to jest okrutny. Jeśli, jak powia-
daj¹, Bóg może znieść z³o i rzeczy-
rzeczywiście tego chce, to dlaczego 
istnieje ono w świecie?” Ja już dziś 
wiem. Śmierć jak z Rozmowy Mistrza 
Polikarpa… nie dzia³a samodzielnie, 
to od Boga dostaje polecenie. A Bóg
nie znosi cierpienia, bo wcale tego nie 
chce. Daje i odbiera. Jest wszechmoc-
ny, wszechwiedz¹cy, najm¹drzejszy. 
I dobrze mu z tym. Bóg tak chcia³ 
– mówicie. Tylko ja naiwna jakoś nie 
mogę tego zrozumieć. Nie możemy 
poznać woli boskiej – powtarzacie jak 
mantrę.  A może jej wcale nie ma?
Może on losuje na oślep? Albo gra 
w kó³ko i krzyżyk śmiej¹c się z nas, 
umartwionych? To jest moje wyzna-
nie wiary. Twoja śmierć nie jest prze-
cinkiem w zdaniu mego życia, jest 
kropk¹.

  „Tawerna, o której mowa, jest dla 
spiesznego przechodnia niewidoczna 
z ulicy”1. Zmysł³ wzroku jest zbędny 
przy zapachu pleśni, smażeniny, potu 
i moczu. Zmys³ wzroku jest zbędny 
przy najtańszym winie. Nie patrz¹c 
dostrzegamy brud. Nie spiesz¹c się 
wypijamy litr alkoholu. Godziny wie-
czorne osi¹gaj¹ szczyt. Teraz waż-
ny jest dźwięk. Krzyk, k³ótnia, śpiew. 
Cisza pó³nocy otwiera i zamyka się 
z trzaskiem. Na schodach prowadz¹-
cych do tawerny rozci¹gaj¹ się cienie 
tragarzy i domokr¹żców. Cienie id¹ 
pochylone, cienie id¹ sczepione, o-
strożne. Id¹ po omacku.

*  *  *
   W Neapolu s³ynni s¹ Ślepcy. T³u-
my turystów zmierzaj¹ ku Pinakotece. 
Aby zobaczyć Ślepców należy wejść 
na wzgórze zwane Capodimonte. Aby 
zobaczyć panoramę Neapolu należy 
wejść na dach pa³acu królewskiego. 
Podziw nad arcydzie³ami umożliwia 
wspinaczka, droga pod górę. 

 Tawerna znajduje się poniżej Mostu. 
Paradoksalnie, będ¹c w dole, można 
poczuć się jak na Capodimonte – ścia-
ny prymitywnej tawerny bowiem ob-
lepione s¹ oleodrukami con delle pa-
noramiche di Napoli. Jednakże miej-
sce to jest przystani¹ Ślepców skupio-
nych na smaku kwaśnego, cierpkiego 
wina. Dopiero po pó³nocy wysypuj¹ 
się jeden za drugim ku ulicom miasta. 
Podobnie jak na obrazie Bruegla. 

*  *  *
  Tawerna z w³oska oznacza „liche 
mieszkanie”. Chora część Neapolu 
szuka uzdrowienia w tym miejscu. 
Lichy przytu³ek dla cieni ton¹cych 
w md³ym blasku żarówek. Tawerna 
to dwa prymitywne pokoiki z fa³-
szywym krajobrazem i fa³szywymi 
gwiazdami. Pierwszy wype³nia stó³ 
bilardowy, drugi buzuje czarnokrwi-
stym winem. Części¹ jej marnego u-
meblowania jest: ma³y i chudy, o od-
staj¹cych uszach i zarośniętej czarn¹ 
szczecin¹ brodzie”2  – Il Pipistrello 
– Nietoperz. Uczepiony ³apkami do 
sto³ka odzywa się rzadko. Nie lubi
s³ów? Boi się s³ów? Czeka na s³o-

Wszyscy ludzie z natury dążą do poznania,
czego dowodem jest ich umiłowanie

zmysłów […], a zwłaszcza ponad
wszystkie inne dla wzroku.

ArystotelesKATARZYNA LASKOWSKA

Szkic o cierpieniu, o świadomości

wa…? Jest stworzony do czekania. 
Czeka w swoim drugim gnieździe. 

*  *  *
  O pó³nocy pod Mostem kipi. Z ta-
werny wyp³ywa ukrywany dot¹d pro-
fil biedoty. Ostatni jest Il Pipistrello. 
Uderzona w twarz świeżym powie-
trzem pijacka melancholia przechodzi 
w radość. Nietoperz wie, kim jest. 
Noc¹ ożywa jak Most, jak jego ptak. 
Zapomina o przepaści. Biegnie zygza-
kiem, biegnie niewidomy. Łapczywie 
chwyta w skrzyd³a prawie szczęście. 
Prawie frunie. Prawie w górze. Zmę-
czony opada. Zach³yśnięty rozbija się 
o bruk. Zwolnionym krokiem ³asi się 
ziemi, dyszy. Zmierza na Poggioreale.

*  *  *
  Wraz ze zmierzchem cmentarz do-
starcza schronienia. Przed³użonym ra-
mieniem Via Foria przyci¹ga bezdom-
nych do swoich grobowców – na sen. 
Z tawerny, która może przerażać eks-
presj¹ zmys³ów, g³osów, t³okiem i za-

duchem, Il Pipistrello kieruje się na
na cmentarz. Cmentarz, który jest tak 
dalece inny, tak różny, tak milcz¹cy. 
  Samotność jest wszędzie. 

*  *  *
„Ślepcy – jest to ostatni obraz Bruegla, 
namalowany na rok przed śmierci¹. 
[…] Jeden za drugim, trzymaj¹c się 
jeden drugiego posuwaj¹ się w mon-
strualnym korowodzie ślepcy. S¹ sa-
mi, w pięknym krajobrazie, obojęt-
nym pejzażu. I oto następuje katastro-
fa: kolejno wal¹ się ślepcy w bagnisty 
rów. […] Jeśli jest w tym dziele nuta 
szyderstwa, dotyczy oczywiście śle-
poty pojmowanej jako cecha ludzkie-
go charakteru. Wszystko wskazuje 
jednak, że przypowieść posiada inne, 
g³ębsze znaczenie, mówi o okrucień-
stwie losu, o cz³owieku bezradnym 
jak ślepiec między ślepcami”3.

*  *  *
  Bezradność w dużej mierze wynika 
z obojętności otoczenia. Samotność nie 
ma z kim, nie ma dla kogo. Może ob-
serwować przepaść dziel¹c¹ j¹ od ży-
cia ruchliwej ulicy. Może czekać. Ale 

przede wszystkim stawia ona wielkie 
wyzwanie: aut mori, aut pati.

*  *  *
  Il Pipistrello powoli odchodzi. Ucie-
ka w sen. Nie jest już Nietoperzem. 
Nawet nie jest już części¹ nędznego 
umeblowania. „Z daleka można by³o 
s¹dzić, że pod murkiem leży porzu-
cony przez kogoś ³achman”4. Sen 
okazuje się być k³adk¹ do szczęścia, 
do pobliskiej tawerny, do raju bezrad-
ności. Przechodnie beznamiętnie przy-
gl¹daj¹ się onirycznemu uśmiechowi 
żebraka, nerwowym ruchom jego cia-
³a. Widz¹ w nim kuk³ę. Kuk³ę rados-
n¹, która zygzakiem bieg³a w stronę 
Muzeum Narodowego. Kuk³ę ode-
rwan¹ od dwóch albo.

*  *  *
  Tamta zima by³a mroźna, ale s³onecz-
na. Niemowlaki chwyta³y pierwsze 
promienie w swoje ko³yski. Neapol 
po³yskiwa³ śródziemnomorskim ch³o-
dem kolorów. T³umy czeka³y jednego 
– ponownych narodzin Chrystusa. 
Czeka³y z nadziej¹ na Nadzieję. Koś-
cio³y zaprasza³y do stajenek. Wszyst-
ko migota³o. Mieni³o się w oczach. 
  A Il Pipistrello sinia³ od ch³odu, 
sztywnia³, gin¹³ w za luźnej kapocie. 
Z końcem roku przekroczy³ granicę 
Mostu, wybra³ mori. „W tawernie o-
powiada³ ktoś potem, że wrzucono 
go do do³u jak psa”5. 

*  *  *
  Obraz Bruegla to tak naprawdę oka-
leczony ruch – zimny, martwy za-
styg³y. Ruch, który uk³ada się wzd³uż
przek¹tnej kompozycji. Uk³ada się po 
linii spadku.
 „Most powo³any do komunikacji ho-
ryzontalnej, zacz¹³ komunikować wer-
tykalnie, dlatego przezwano go Ponte 
della Morte”6.

*  *  *
 �ród³em cierpienia jest życie nie-
świadome, nieautentyczne.
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