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  Zwrócił moją uwagę plakat Stowa-
rzyszenia Polonez Tri-City, zaprasza-
jący na Dni Kultury Polskiej w Port 
Coquitlam (patrz str. 6) – a mówiąc 
ściśle, zainteresował mnie przedsta-
wiony na nim kontur Polski z nie-
mieckim globusem w tle. Pierwszą 
myślą było to, że chodzi o wyrażenie
w ten sposób proeuropejskości orga-
nizatorów Dni, bo w końcu globus 
nie jest węgierski. Spodobała mi się 
ta myśl, ponieważ moje poglądy są 
również prounijne.
  Po chwili zastanowiło mnie jednak, 
dlaczego opatrzony godłem, w poło-
wie przezroczysty, w połowie czer-
wony kontur Ukochanej Ojczyzny 
tworzy jakby pęknięcie w górnej czę-
ści globusa, zagarniając dla siebie
w sposób rzucający się w oczy część 
byłych republik radzieckich, Półwy-
sep Arabski, kawał Bliskiego Wscho-
du i Azji Południowej z Indiami, 
Afrykę i Indischer Ozean. Przypusz-
czenie, że ma to wyrażać nasze wiel-
komocarstwowe tęsknoty – marzenia 
o Polsce od morza do Bieguna Po-
łudniowego – odrzuciłem od razu, 
jako całkowicie niewiarygodne, do- 
chodząc ostatecznie do przekonania, 
że najistotniejszy jest w tym wszyst-
kim wizerunek pięknej dziewczyny 
w polskim stroju ludowym, która 
w tanecznym geście, z pozytywnym
uśmiechem na twarzy, wznosi ręce 
nad światem, tuląc jakby do lewego 
boku – gdzie pod zakładką gorseta, 
zeszytą trochę przyciaśnie, serce pu-
ka – i niemiecki globus, i przedsta-
wioną w konturze Polskę. Jeśli za-
uważyć, że dzisiejszy świat, jak i dzi-
siejsza Polska, wymagają specjalnej 
troski, to cała rzecz staje się pięknie 
zrozumiała.
   A zresztą nie wiem… Może ten 
niemiecki globus ma jakiś związek
z Tuskiem?
  A mówię o tym (spiesząc jedno-
cześnie, z uwagi na kilka osób z po-
lonijnego środowiska, z wyjaśnie-
niem, że żartuję) – mówię o tym, 
żeby pokazać jak po lekturze książ-
ki Andrzeja Jana Wróblewskiego pt. 
„Sztuka widzenia” – którą polecam 
w drugiej części tego numeru „Aha!” 
– wyostrzyło się moje widzenie. Co 
także jest żartem, ale takim nie do 
końca, jako że celem polecanej prze-
ze mnie książki jest, całkiem poważ-
nie, właśnie zwrócenie uwagi na po-
trzebę przetarcia przez nas oczu i
kształcenie umiejętności odczytywa-
nia przekazów wizualnych.
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  Nie każdy chce żyć, istniej¹ też ta-
cy, którzy pragn¹ śmierci bardziej niż 
życia. Rafa³ Wojaczek, m³ody poeta, 
który twierdzi³, że urodzi³ się po to, 
aby umrzeć, igra³ ze śmierci¹ przez 
ca³e swoje życie, eksperymentowa³ i 
prowokowa³ j¹, czu³ potrzebę jej za-
znania; nadużywa³ alkoholu, wyskaki-
wa³ przez okna, wiesza³ się, aż w koń-
cu przedawkowa³ środki nasenne. No-
si³ w sobie transcendentaln¹ naturę, 
ca³e życie lawirowa³ na granicy życia 
i śmierci, męskości i kobiecości, miło-
ści duchowej i cielesnej, jawy i iluzji, 
wrażliwości i cynizmu, wulgaryzmu i 
piękna. Tak¹ postawę doskonale obra-
zuje wiersz jego autorstwa rozpoczy-
naj¹cy się s³owami: chodzę i pytam:
gdzie jest moja szubienica? W czyim
ogrodzie, w jakim lesie rośnie? Jego 
poezja by³a budowana na mi³ości 
i śmierci, te dwie wartości, które na 
pierwszy rzut oka wydaj¹ się być 
sprzeczne, na ogó³ przeplataj¹ się. 
  Mi³ość jest stanem na pograniczu 
szczęścia i rozpaczy, szaleństwa i 
wszechwiedzy, chaosu i spokoju, ja-
wy i snu, a sen to pogranicze życia i 
śmierci. Sen od zawsze by³ kojarzony
ze śmierci¹, wed³ug mitologii greckiej 
Hypnos – bóg snu, którego atrybutem 
jest kwiat maku, jest bliźniaczym bra-
tem Thanatosa – boga śmierci, obra-

W nawiązaniu do 
„W kwestii żydowskiej”

(2004 r.)

  W latach dziewięćdziesiątych zaczę-
ły wyrastać wzdłuż naszej ulicy małe 
sklepiki – warzywniaki, spożywcze, 
przemysłowe. Wracając z pracy, za-
chodziłem do nich dość często i chęt-
nie – po włoszczyznę, kawałek wędli-
ny, żarówkę lub szampon. Świeży, po-

godny i uprzejmy optymizm właści-
cieli udzielał się klientom. I pomyśleć, 
że jeszcze nie tak dawno wystawało się 
w kolejkach w jedynym społemow-
skim sklepie z wydzierającymi gęby 
babsztylami za ladą.
 Z czasem jednak zaczęły następować 
pewne zmiany, początkowo ledwie u-
chwytne, mało istotne, „normalne”, 
jak się mówiło, obecnie bardziej od-
czuwalne i nieco irytujące:
- Wezmę piętnaście deka szynki, tej 
„chłopskiej”, czy jak jej tam… Tylko, 
proszę pani, nie chcę aż tyle. Ile się 
zważyło? Czterdzieści pięć? Trochę 
za dużo…
- Bierz pan, dobra szyneczka, palusz-
ki lizać, ludzie biorą, idzie jak woda, 
nie ma co sobie żałować – namawiała 
żwawa właścicielka.
  Zanim otworzyłem usta, już leżała 
przede mną zapakowana wędlina.
  A, niech tam, myślę i podążam do 
domu. Po drodze zachodzę do wa-
rzywniaka. Ziemniaków, myślę sobie, 
z kilo wezmę i włoszczyznę.
 Widzę jednak, że kartofle nie najlep-
sze dzisiaj, zdaje się dotknięte jakąś 
chorobą, bo upstrzone czarnymi pla-
mami i dziurami.
- Proszę pani – mówię – ale te pla-
my…
  W tym momencie odzywa się mąż 
właścicielki, krzątający się na zaple-
czu:
- Panie, z plamami lepsze niż bez 
plam. A wiesz pan, dlaczego? Bo to 
dowód, że nie pryskane – robak czy 
choroba w pryskane nie wejdzie. Wy-
kroisz pan te ciemne miejsca i będziesz 
pan miał kartofle paluszki lizać! W ra-
zie czego trzeba wziąć trochę więcej.
  No cóż, nie da się zaprzeczyć. Za-
bieram włoszczyznę, dwa kilo ziem-
niaków i wychodzę z warzywniaka. 
Zachodzę jeszcze do przemysłowego. 

Właściciel i sprzedawca w jednej oso-
bie liczy:
- Dwie żarówki „setki”, paczka papie-
ru toaletowego, płyn do mycia naczyń, 
baterie do radia, chusteczki higienicz-
ne – razem dwadzieścia trzy złote.
   Sięgam do kieszeni…
- Cholera jasna! – krzyczę zawstydzo-
ny – zabrakło siedem złotych, muszę 
zrezygnować z czegoś, może z płynu 
do naczyń i bateryjek…
- Ależ, proszę, nie trzeba – przerywa 
uprzejmie właściciel – nie pali się, 
przy okazji pan odda, znamy się prze-
cież.
 Głupio mi i zaczynam grzebać w kie-
szeniach.
- Powinienem mieć jeszcze jakieś 
drobne.
- Nie ma o czym mówić, niech pan 
nie szuka – uspokaja łaskawca.
  Dziękuję mu serdecznie i zabieram 
się do wyjścia.
- A wie pan – krzyczy jeszcze za mną 
– dostałem dzisiaj niezły płyn do ką-
pieli, i tani, podobno kobiety sobie 
chwalą, zdaje się, że witaminizowany. 
Niech pan weźmie żonie, na pewno 
się ucieszy! Kosztuje tylko trzynaście 
złotych! Razem odda pan dwadzieś-
cia – równa suma!

- Wiesz – odezwałem się przy obie-
dzie do żony – sami Żydzi siedzą 
w tych wszystkich naszych sklepach 
wzdłuż ulicy.

- Jacy znów Żydzi? Skąd Żydzi? – 
zdziwiła się żona. – Przecież warzyw-
niak ma Giertychowa, spożywczy –
Rydzykowa, a przemysłowy, zdaje 
się, należy do Jankowskiego!
  Ignorancja mojej żony bywa czasa-
mi zaskakująca. Pokręciłem głową ze 
współczuciem i odparłem:
- Naiwna jesteś jak dziecko. Na pew-
no pozmieniali nazwiska.

zowanego z odwrócon¹ pochodni¹. 
Obaj byli synami Nocy. Żeby śmierć 
można było na raty odespać! zwyk³ 
mawiać Stanis³aw Lec. Ludzie chęt-
nie uciekaj¹ w sen i marzenia, które 
wydaj¹ się być innym, równoleg³ym, 
ale zdecydowanie piękniejszym świa-
tem. Świat ten, dzięki metodom oni-
rycznym, może być przedstawiony 
w literaturze i sztuce. Opowiadania 
i szkice Brunona Schulza, w których 

górę bierze irracjonalizm, przypadek, 
surrealizm i plastyczność, czy poezja 
Józefa Czechowicza, w której uczest-
nicz¹ wszystkie zmys³y, roznosz¹ się 
zapachy, świat ściemnia się w obliczu 
katastrofy, strach i lęk s¹ odczuwalne 
na skórze, przekroczona zostaje grani-
ca jawy i snu. Sen może wydawać się 
jaw¹, doskonale j¹ imitować, a odleg³e 
wspomnienia, piękne chwile wydaj¹ 
się części¹ tego lepszego świata.

  Cz³owiek jest istot¹ zdumiewaj¹c¹, 
skrajności i krawędzie jednocześnie 
odpychaj¹ go i przyci¹gaj¹. Przez stu-
lecia ludzie pragnęli przekroczyć gra-
nicę nieba i ziemi – horyzont, gdzie
mia³o czekać na nich szczęście, rów-
nocześnie umieszczali tam przerażają-
ce otch³anie końca świata. Obawiaj¹ 
się lawirować między skrajnymi war-
tościami, a jednocześnie nie potrafi¹ 
się im oprzeć.

Pogranicza
ADA JEZIORSKA

(dokończenie z pierwszej strony)

ANDRZEJ KWIATEK

Listy Apacza
Anielska oferta

(2005 r.)

  Zaćwierka³ telefon. G³os m³ody i 
czysty lecz nieznany odezwa³ się; jako 
nieznany – bezcielesny, gdyż nie koja-
rzony z cielesności¹ żadn¹ konkretn¹, 
a więc nie wykluczone, że anielski, 
tym bardzej anielski, że ciep³y i przy-
jazny. Gdy już ów g³os przedstawi³ się 
z wdziękiem, jako posłaniec Teleko-
munikacji S.A. i upewni³, że ja, to ja, 
zapyta³ radośnie:
- Czy chcia³by pan mniej p³acić za te-
lefon?
 Zaniemówi³em i nie wiedzia³em, co 
odpowiedzieć.
- Halo – us³ysza³em ponownie – s³y-
szy pan? Mamy now¹, ciekaw¹ ofertę 
– będzie pan mniej p³aci³...
- Nie, nie, dziękuję uprzejmie, wolę 
p³acić więcej – odpar³em wreszcie ra-
czej ch³odno i  ma³o uprzejmie.
- Jak to, chce pan wiecej p³acić?  Czy 
ja dobrze s³yszę?
- Bardzo dobrze pani us³ysza³a. Chcę 
mieć droższy telefon.
- Jest pan pewien?
- Najzupe³niej.
- No, to... no, to – g³os anielski ³amać 
się zacz¹³, ale zd¹ży³ jeszcze „do wi-
dzenia” powiedzieć i anielsk¹ sentencję 
wyg³osić: „dziwni s¹ ludzie”, po czym 
w s³uchawce nasta³a anielska cisza.

Twórca i jego dzieło
(2005 r.)

  Ryszard Kapuścński mówi³ w tele-
wizji interesuj¹co o kondycji wspó³-
czesnego świata, między innnymi o
jego przyjemnej w³aściwości – stwa-
rzaniu niebywa³ych możliwości i szans
dla każdego cz³owieka” oraz o w³aści-
wości nieprzyjemnej – „spychaniu na 
margines milionów ludzi”. Na pytanie
rozmówcy, co trzeba robić w tej sytua-
cji, mistrz odpar³, iż należy być czuj-
nym, to znaczy starać się nie dać ze-
pchn¹ć na ów nieszczęsny margines.
No i masz, babo, placek. Można to 
przecież wyrazić znacznie prościej: 
Istot¹ świata jest spychanie. S¹ spy-
chani i spychaj¹cy. Lepiej jest być spy-
chaj¹cym niż spychanym. Ot i ca³a 
m¹drość. No cóż, zdarza³o się nie raz 
w dziejach, że wymowa (i mowa) dzie-
³a nie sz³a w parze z tak zwan¹ samo-
wiedz¹ twórcy. Chwa³a wielkiemu 
dzie³u Ryszarda Kapuścińskiego!


