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BOŻENA PTAK

Może już jutro

Może już jutro
przeżyjesz swój koniec świata
będzie deszcz wydzwaniał
na mokrych strunach piosenkę
młody poeta będzie sadził grządki swoich wierszy
a panna młoda białą sukienkę
przymierzy
bez ciebie pusto na świecie się nie stanie
żadnych trąb rac świetlistych
aniołowie ziewną sobie
 a orkiestra będzie miała przerwę w filharmonii
czas tobie nie sprzyja
żadna wojna
najmniejszych szans na bohatera
pomnik
może zostawisz brudne skarpetki
jakieś długi do spłacenia
zdjęcie z ostatnich wakacji
twój najzwyklejszy koniec świata
czeka sobie spokojnie za drzwiami

  Małe miasta w tym kraju umierają. 
Niszczą je procesy globalizacyjne, 
decentralizacja, migracje ludności do 
metropolii, brak dotacji na konserwa-
cję zabytków, bezczelni mieszkańcy, 
słowem – współczesność, ponowo-
czesność, postmodernizm przemie-
niający je w nie-miejsca Marca Augé. 
XXI wiek nie jest chyba czasem ma-
łych miasteczek. Obecnie znaczenie 
mają tylko metropolie, jeśli ktoś po-
chodzi z prowincji bądź na niej miesz-
ka, zdaje się być dyskredytowany. Po
czterdziestu pięciu latach równości
społecznej powraca znany jeszcze 
z przedwojnia, przedstawiany przez 
Uniłowskiego, Krahelską czy Ruth-
Buczkowskiego, „trudny start” dla lu-
dzi spoza centrum. Czy współczesnym 
pozostaje w ślad za Andrzejem Bursą 
krzyknąć: „Mam w dupie małe mias-
teczka”?
  T. to moje miasto rodzinne, miejsce, 
w którym się wychowałem. Gdy wra-
cam tam dziś, wyjść nie mogę ze zdzi-
wienia nad zmianami, jakie w nim za-
szły. Nie chodzi o rewitalizacje prze-
strzeni miejskiej czy nowe inwestycje 
dotowane z funduszy europejskich (co 
też oczywiście ma ogromne znacze-
nie), lecz przede wszystkim o ludzi, 
którzy w T. pozostali. Zawsze uważa-
żałem to miasto za swoją małą ojczyz-
nę. Zgodnie z definicją wybitnego soc-
jologa Stanisława Ossowskiego prze-
konany byłem o uczestnictwie w pew-
nej zbiorowości związanej z konkret-
nymi miejscami, a tych było całkiem 
sporo. Dziś T. jest mi niemal tak sa-
mo obcy, jak inne miasta jego pokro-
ju: Starogard, Gniew, Łęczyca, Kutno, 
Elbląg, Dzierżoniów czy choćby Gra-
jewo. Jedyna rzecz, która pozostała 
moja, to wspomnienia.
   Wszystkie z wymienionych miast 
powielają schemat zaniedbania. Są w 
nich pięknie zmodernizowane rynki, 
nowe satelitarne osiedla identycznych 
bloków i liczne markety. Brakuje jed-
nak duszy, reminiscencji odległej his-
torii, ducha miasta wydartego przez 
nowoczesność. Spacerując ulicami 

dzisiejszych małych miasteczek trud-
no zachwycić się niesamowitą atmo-
sferą zacisznej prowincji. Trzeba uwa-
żać na nieczystości, oglądać witryny 
lumpeksów i sklepów z tanimi arty-
kułami przemysłowymi, nie wiadomo
dlaczego umieszczonych w pięknie 
odrestaurowanych, wiekowych kamie-
nicach, znosić nieprzychylny wzrok 
tubylców. Nie można jednak żywić
pretensji do lokalnych mieszkańców. 
Tak się już złożyło, że od pięknego, 
wyłożonego lśniącym, gładkim bru-
kiem rynku odchodzą uliczki brudne,
zaniedbane, kostropate, dziurawe, po-
zostające na marginesie zapomnienia.
Odziedziczone po międzywojniu za-
mknięte podwórka, bramy przesiąk-
nięte fetorem, sutereny, okolice, gdzie 
po zmroku lepiej nie zaglądać, miejsca 
nieobecne w przewodnikach i – jak się 
zdaje – umysłach miejskich rajców. 
Zjawisko to o tyle ciekawe, że w Pra-
dze, Bratysławie czy Budapeszcie – 
krajach tzw. regionu – niewystępujące. 
Wśród tych ulic krzywych i nieprzy-
jaznych, do złudzenia przypominają-
cych Marymont Marka Hłaski, skaza-
ni na zapomnienie mieszkańcy mają
prawo czuć się pokrzywdzeni. A że 
najbardziej pierwotną reakcją na krzy-
wdę jest agresja, traktują przybyszy 
z zewnątrz jak wrogów. Niestety, za-
bierają w ten sposób miastu duszę w 
równym niemal stopniu, co procesy 
globalizacyjne czy decentralizujące. 
  Czy jednak zaniedbanie jest głów-
nym grzechem śmiertelnym małych 
miast? A może zapomnienie, na które 
skazują je metropolie, stanowi praw-
dziwą przyczynę degradacji? Na pew-
no istotną, ale chyba nie najważniej-
szą. Warto pamiętać, że zbiorowość 
konstytuuje się przede wszystkim w 
zamkniętym kręgu własnych przeko-
nań i to od spójności i wierności myśli 
zależy jej trwałość. W momencie, kie-
dy wspólnota idei zaczyna się rozpa-
dać, znika także jedność w wielości,
a Istnienie Poszczególne dąży do 
emancypacji. Taki właśnie los spoty-
ka dziś T. oraz inne miasteczka w Pol-

sce. Mieszkańcy rozdarci pomiędzy 
zachwytem metropolią a spokojem 
domku na przedmieściach zapomina-
ją o swoich korzeniach, o swojej Do-
linie Issy. Króluje zatem w owych 
nie-miejscach cud niepamięci, które-
go podstawę stanowi przecież czło-
wiek. Warto pamiętać, że wszystkie 
procesy niszczące małe miasta, a więc
globalizacja, decentralizacja, nieumie-
jętna gospodarka przestrzenna, są wy-
mysłem człowieka. Człowieka cier-
piącego za amnezję i odwieczny kom-
pleks młodszego, mniejszego brata. 
  Proces uśmiercania małych miaste-
czek jest chyba nieodwracalny. De-
gradacja postępuje powoli, lecz za-
uważalnie, a każdy, kto się temu sprze-
ciwia, traktowany jest jak tytułowy 
Chłopak z gołębiem na głowie Marka 
Nowakowskiego. Futurystyczna masa 
przeniosła się do większych ośrod-
ków, zadeptując ślady po własnym 
pochodzeniu. Sam, jako wychowa-
nek T., zmuszony jestem wykrzyk-
nąć: „Mam w dupie małe miastecz-
ka!”, i nie jestem pewien, czy odczu-
wam wstyd, czy już zupełnie nic. 

RADOSŁAW MŁYNARCZYK

Sobota

Głucha rozmowa

Coś nam przerwało w pół słowa
zakłócenia na linii życia
dzwonię wydzwaniam
od rana do zmierzchu
całą wiosnę i lato
i zimę
o szyby jesiennym deszczem
to także ja
dzwoniłam
śmieszne słowo „tęsknię”
przesyłam
e-mailem
wydzwaniam księżycem sennym
jak syzyf toczę swój monolog
beznadziejnie rozpadający się
na znaki szczególne
wbijasz we mnie jak nóż
swój nieobecny wzrok
a ja dalej jak głupia mówię
wszystko czego nie zdążyłam powiedzieć
układam samotne znaki zapytania
a między nami
operator bezwzględny
sznur

/Andrzejowi Chojeckiemu/


