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   Aż wstyd się przyznać, ale jestem 
na³ogowym bywalcem wieczorów au- 
torskich. Poluję na intelektualne i arty-
styczne s³awy, a moimi trofeami s¹ 
chwilka rozmowy, podchwytliwe py-
tanie zadane z sali, wreszcie egzem-
plarz dzie³ Mistrza ozdobiony autogra-
fem. Najlepiej z dedykacj¹. Norman 
Davies z zasady nie pozostawia dedy-
kacji. Mam, więc Boże igrzysko tylko
z dat¹ spotkania i autografem. Moje 
pytanie o rolę jednostki w historii oraz 
najwybitniejszego polityka brytyjskiego
XX wieku wywo³a³o przede wszyst-
wszystkim ciekawość Historyka w 
kwestii czym ja się zajmuję i co stu-
diuję (identyfikacja protagonisty), że 
tak niem¹dre pytania chodz¹ mi po 
g³owie na niezobowi¹zuj¹cym spot-
kaniu okraszonym anegdotkami o bli-
skości s¹siedzkiej z domem samego 
J. R. R. Tolkiena. Także Günter Grass 
nie wpisywał dedykacji, a jedynie au-
tograf. Jego spotkania autorskie były 
prawdziwymi spektaklami. Odczyty-
wał na nich fragmenty swoich powie-
ści z wpraw¹ zawodowego aktora. 
Widowisku sprzyja³o otoczenie. Mia-
nowicie ruiny gdańskiego kościoła
św. Jana. Na zadane s³ab¹ niemczyzn¹ 
pytania o źród³a inspiracji literackich 
oraz rolę socjaldemokracji w Niem-
czech, Polsce i zjednoczonej Europie,
odpowiada³ ze swad¹ a nawet pasj¹ 
gawędziarza (inspiracja znajduje mnie 
nie ja ni¹; globalny kapitalizm jest jak 
sowiecki komunizm). Nagrod¹ była
potem lektura wspomnieniowej ksi¹ż-
ki Grassa Przy obieraniu cebuli z cie-
kaw¹ narracj¹ o dok³adnie tym wie-
czorze autorskim. 
  Na spotkanie z Krzysztofem Zanus-
sim poszed³em uzbrojony w swoje  
eseje filmoznawcze. Zada³em tyle py-
tań, wręczone eseje wywo³a³y tak¹ 
polemiczn¹ reakcję, że doczeka³em 
się od Reżysera listu na papeterii ber-
lińskiego hotelu. Stefan Chwin zawsze 
czyta, co ma aktualnie na warsztacie. 
Hanna Krall potrafi skrytykować wy-
danie swojej ksi¹żki przedstawione jej 
do podpisu. Pawe³ Huelle wybrnie na-
nawet z niewygodnych pytań i obrony
nies³awnego doktora Elefanta przez 
czytelniczkę-znajomą jego wdzięcz-
nych pacjentów. Eugeniusz Tkaczy-
szyn-Dycki staje przed czytelnikami 
obnażony i bezbronny przejmuj¹c¹ 
lektur¹ swej poezji. Na spotkaniu z Ka-
tarzyn¹ Herbertow¹, zirytowany tro-
chę infantylizmem publiczności (by³a 
to prezentacja Labiryntu nad morzem, 
a panienka niezorientowana w twór-
czoœci Księcia Poetów uzna³a, że to 
dla niej świetny prezent, bo akurat 
by³a w Grecji na wakacjach), zada³em 
niczym na literaturoznawczym semi-
narium pytanie o stosunek zmar³ego 
Zbigniewa Herberta do doświadczenia
religijnego, przywo³uj¹c kontrowersyj-
ne fragmenty wierszy i maj¹c w pa-
mięci ateistyczne interpretacje Andrze-
ja Franaszka. Dość zmieszana i zakło-
potana Pani Katarzyna wspomnia³a 
tylko, że jej m¹ż by³ osob¹ wierzącą,
ale myśl¹c¹. Także speszony, z książ-
k¹ pod pach¹ uda³em się do szatni po 
p³aszcz, żegnany na schodach pe³ny-
mi ciekawości i uznania komentarza-
mi wspó³uczestników spotkania. 
 Dlaczego wyzna³em moj¹ przypad-
³ość ze wstydem? Ponieważ jest coś 
dziecinnego w upodobaniu do kolek-
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cjonowania tomów z dedykacj¹ i au-
tografem (przypomina się nękaj¹ca 
prośb¹ o wpis do sztambucha dom-
nieman¹ kochankę Goethego ³owczy-
ni autografów w powieści Thomasa 
Manna Lotta w Weimarze; natrętna 
osóbka ma już wszystkie znane na-
zwiska Europy, z pani¹ Schopenhauer 
na czele. Jednak może być inaczej: 
zbieranie autografów jako wyzwala-
j¹ca zabawa o niemalże nadaj¹cej sens 
mocy w postmodernistycznym zawi-
rowaniu i emocjonalnym rozedrganiu 
wspó³czesności w powieści Z. Smith
Łowca autografów). Ponieważ w³aś-
ciwie niemożliwości¹ jest nawi¹zanie 
intelektualnej komunii, jakiegoś g³ęb-
szego kontaktu z ulubionym pisarzem 
w³aśnie podczas takiego spotkania, 
które najczęściej jest teatrem bana³ów 
i dziecinn¹ zabaw¹, gierk¹. Znajomy 
profesor filozofii przyzna³, że po wy-
czekiwanym otwartym, gościnnym 
wyk³adzie Richarda Rorty’ego nie 
móg³ pozbyć się uczucia niedosytu, a
wnioski z dyskusji odebra³ jako trosz-
kę lepiej opakowane bana³y. Mądrość
Mistrzów zawieraj¹ ich tomy. Bliższe 
spotkanie bywa rozczarowujące, a spo-
³eczny teatr wszechogarnia, sublimuje
wypaczaj¹c i blokuje wymianę myśli 
(żeby myśleć potrzeba samotności pod-
kreśla³a profesor Barbara Skarga). Na-
tomiast na wieczorze autorskim ma
być mi³o. Może jest tak, jak pisze za-
pomniany William Somerset Maugham
w powieści Księżyc i miedziak o boha-
terze wzorowanym na Paulu Gauguin: 
„Każdy z nas jest sam na świecie, za-
mknięty jakby w twierdzy, może po-
rozumiewać się z bliźnimi jedynie za 
pomoc¹ znaków, a znaki nie maj¹ jed- 
nej wspólnej wartości, ich znaczenie 
jest niejasne i w¹tpliwe. Staramy się u-
silnie przekazaæ innym skarby swego 
serca, ale oni nie umiej¹ ich przyj¹ć; 
idziemy więc samotni obok siebie, lecz 
nie razem, niezdolni poznać innych lu-
dzi i nie znani przez nich. Jesteśmy jak 
ludzie żyj¹cy w obcym kraju, którego 
językiem w³adaj¹ tak s³abo, że choć 
maj¹ do powiedzenia rzeczy piękne 
i g³ębokie, skazani są na banały z sa-
mouczka. W mózgu ich k³ębi się wir 
myśli, a umiej¹ jedynie powiedzieć, że
parasolka ciotki ogrodnika znajduje się
w domu.1” Może brak porozumienia, 
niemożność komunikacji są przytła-
czaj¹cym problemem, a my chc¹c do-
trzeć do istotniejszych warstw, pokła-
wdów zmagamy się z nieprzeniknio-
ności¹ ludzi i rzeczy. Jak w słynnym
filmie Michelangelo Antonioniego 
Przygoda (l’Avventura) z 1960 roku, 
który wywo³a³ taki skandal a jedno-

cześnie uznanie filmowców i kryty-
ków na festiwalu w Cannes. Film zo-
sta³ wygwizdany i wytupany przez 
publiczność festiwalow¹. G³ówna bo-
haterka znika w połowie fabuły, a za-
gadka nie zostaje rozwi¹zana aż do 
niepokoj¹cego końca. Grupa bogatych 
i znudzonych rzymian wracaj¹c stat-
kiem z Sycylii, zatrzymuje się na ma-
³ej, skalistej wysepce. Popo³udnie za-
mienia się w koszmar, gdy bez śladu 
znika Anna (Lea Massari). To osoba 
ch³odna i próżna, która przed zaginię-
ciem zwierzy³a się swej przyjaciółce
Claudii (Monica Vitti), że jej zwi¹zek 
z kochankiem, architektem Sandro 
(Gabriele Ferzetti) przeżywa kryzys. 
Anna, chc¹c zwrócić na siebie uwagę, 
krzyczy, że widzi rekina. Rzeczywiś-
cie ogl¹daj¹c film jeszcze raz niemal 
klatka po klatce można na morzu do-
strzec ma³¹ obc¹ ³ódkę oraz rekina, tuż 
po tym jak zniknę³a Anna. Rozpoczy-
naj¹ się nerwowe i bezowocne poszu-
kiwania. Tylko Claudiê naprawdę in-
teresuje los przyjació³ki. Zaczyna ona 
romansować z Sandrem, ale musi bo-
rykać się z poczuciem winy (dla zwi¹z-
ku z kochankiem zaginionej przyja-
ció³ki zaniedbuje jej poszukiwania). 
  Przygodę porównywano do Psycho-
zy Alfreda Hitchcocka (bohaterka zni-
ka w po³owie akcji filmu) oraz Słod-
kiego życia Federico Felliniego (boga-
ci, znudzeni i nieodpowiedzialni bo-
haterowie) z tego samego okresu2. 
Claudia i Sandro trafiaj¹ na ca³onocne 
przyjęcie w pa³acu. Sandro, nieodpo-
wiedzialny architekt, który z koniecz-
ności wys³uguje się bogaczom lekko-
myślnie, w³aściwie bez przyczyny 
zdradza Claudię, co ona odkrywa szu-
kaj¹c go rano. Następuje s³ynna fina-
³owa scena: zdradziecki, skruszony
mężczyzna poddaje się macierzyńskie-
mu objęciu kobiety. Antonioni upa-
truje nadzieję w micie odwiecznej ko-
biecości. Może ona przetrwa zgie³k, 
egoizm, nieodpowiedzialność, codzien-
n¹ paplaninę lub ględzenie, mówi Się...
Spo³eczny teatr zamienia się w pan-
demonium, ludzie s¹ nieprzeniknieni 
tak samo jak rzeczy. Przygoda jest nie-
jasna i nieodgadniona jak samo życie. 
Porozumienia oraz więzi brakuje…

 1 William Somerset Maugham, Księ-
życ i miedziak, prze³. Jadwiga Olędz-
ka, Państwowy Instytut Wydawniczy, 
Warszawa 1974, s. 153.
 2  Steven Jay Schneider (red.), 1001 fil-
mów, które musisz zobaczyć, przeł. 
Zespó³, Elipsa-Publicat, Poznań 2007, 
s. 382.
 

I

My, wydrążeni ludzie  
My, chochołowi ludzie  
Razem się kołyszemy  
Głowy napełnia nam słoma  
Nie znaczy nic nasza mowa  
Kiedy do siebie szepczemy  
Głos nasz jak suchej trawy  
Przez którą wiatr dmie  
Jak chrobot szczurzej łapy  
Na rozbitym szkle  
W suchej naszej piwnicy

Kształty bez formy, cienie bez barwy  
Siła odjęta, gesty bez ruchu. 

A którzy przekroczyli tamten próg  
I oczy mając weszli w drugie królestwo śmierci  
Nie wspomną naszych biednych i gwałtownych dusz  
Wspomną, jeżeli wspomną,  
Wydrążonych ludzi  
Chochołowych ludzi.

II 

Oczu napotkać nie śmiem w moich snach  
W sennym królestwie śmierci  
Nigdy się nie ukarzą:  
Tam na złamanej kolumnie  
Oczami będzie blask słońca  
Tam tylko chwieją się drzewa  
I głosy, kiedy wiatr śpiewa,  
Są dalsze i uroczyste  
Niż gwiazda blednąca. 

I obcym nie był bliżej  
W sennym królestwie śmierci  
Niechaj jak inni noszę  
Takie umyślne przebranie  
Patyki stracha na polu  
Szczurzą sierść, pióra wronie  
Niechaj jak wiatr wieję się skłonię  
Nie bliżej – 

Niech ostatecznie ominie spotkanie  
W królestwie ni światła ni cienia

III

Tutaj kraina nieżywa  
Kraina kaktusowa  
Tu hodują kamienie  
Obrazy, ich łaski wzywa  
Dłoń umarłego błagalnie wzniesiona  
Pod migotem gwiazdy blednącej.

Czy tak samo jest tam  
W drugim królestwie śmierci  
Czy budzimy się zupełnie sami  
W godzinę kiedy wszystko w nas  
Jest czułością i czystymi łzami  
Usta chcą pocałunku  
A modłą się do złamanego kamienia.

IV

Nie tu są oczy  
Nie ma tu oczu  
W tej dolinie umierających gwiazd  
W tej wydrążonej dolinie  
Złamanej szczęce naszych utraconych królestw

W tym ostatnim miejscu spotkania  
Na oślep szukamy  
Nieufni i niemi  
Na żwirach zgromadzeni pod opuchłą rzeką

Na zawsze niewidomi  
Bo nie ukażą się oczy  
Gwiazda nieustająca  
Wielolistna róża  
Królestwa śmierci bez świateł ni cienia  
Nadzieja tylko  
Pustych ludzi

V  
 
        Więc okrążajmy kaktus nasz  
         Kaktus nasz kaktus nasz  
         Więc okrążajmy kaktus nasz  
         O piątej godzinie rano

Pomiędzy ideę  
I rzeczywistość  
Pomiędzy zamiar  
I dokonanie  
Pada Cień

        Albowiem Tuum est Regnum

Pomiędzy koncepcję  
I kreację  
Pomiędzy wzruszenie  
I odczucie  
Pada Cień

        A życie jest bardzo długie

Pomiędzy pożądanie  
I miłosny spazm  
Pomiędzy potencjalność  
I egzystencję  
Pomiędzy esencję  
I owoc jej  
Pada Cień

        Albowiem Tuum est Regnum

Albowiem Tuum est  
Życie jest  
Albowiem Tuum est  
I tak się właśnie kończy świat  
I tak się właśnie kończy świat  
I tak się właśnie kończy świat
Nie hukiem ale skomleniem

  

THOMAS STEARNS ELIOT
Wydr¹żeni ludzie
przełożył Czesław Miłosz

Pan Kurtz – on umrzeć  
“A penny for the Old Guy”


