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– Powiem panu, że teraz to ja najbardziej nienawidzę tej całej,
kurwa, kultury.
Zagadał do mnie w kolejce, pan przyjezdny-wiecowy, omiatał
wzrokiem sklep i przedsklepie przez szybę, spoglądał na innych
w kolejce i przekonany, że ja też z autobusu, tylko innego, wyznał,
czego mu brakuje do szczęścia. Dopiero, gdy zauważył, że jestem
w pantoflach i nie kupuję cytrynówki, lecz pieczywo, nachylił się
nade mną i dopytał zionąc udawaną troską:
– Chyba nie obraziłem szanownego pana mieszkańca?
Kasjer przyszedł mi w sukurs, żebym się mógł wywinąć
bez odpowiedzi:
– Szo dlia was?
Serhij mówił świetnie po polsku, ale uwielbiał prowokować krewkich wiecowiczów; mógł się czuć pewnie, bo właściciel spożywczaka położonego najbliżej hotelu sejmowego był pod szczególną
ochroną, sklep miał stały monitoring i gwarancje sił szybkiego
reagowania – nawet najzapieklejsi patrioci niejednokroć wychodzili pod ręce z patrolem, zadziwieni, że Polaka zgarniają
za niewinność.
– A po jakiemu ty chachłaku do mnie gadasz? Daj mi trzy małpki,
piwo i jebnij się w swój banderowski łeb, zanim coś znowu
powiesz…
Już nie wiem, jak sobie Serhij poradził, bo poczłapałem w swoją
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stronę, między grupkami wiecowiczów zmierzających pod Sejm.
Kroczyli swobodnie i dziarsko, przez lata ich krok się rozswobodził i dodziarszczył, już nie popatrywali nasrożeni i zestresowani
na każdą piędź stołecznej metropolii, bo nawet jeśli byli w niej
po raz pierwszy, zdążyli nabrać przekonania, że są u siebie, że to
ich kraj, a zatem jego stolica także do nich należy, szli więc, jakby
doglądali własnych włości, a dopomagał im w tym błogostanie
posiadania przemysł spirytusowy.

Pies na smyczy sąsiedzkiej właśnie przykucnął przy krawędzi
chodnika.
– Dzień dobry, panie Kiełłbasa! – zaakcentowałem to podwójne „ł”,
jak zwykłem czynić przez lata; sąsiad urodził się o jednym, drugie
dodał sobie po osiemdziesiątym dziewiątym, żeby się uszlachetnić, tyle że ostatnio duma z chłopskiego pochodzenia zaczęła go
rozpierać i znowu sobie odjął jedno, a zatem, kiedy chciałem być
niemiły, wypowiadałem wyraźnie dwa „ł”. Nie zamierzałem być
miły, bo sąsiad nie miał torebki, kup nie zbierał, tych, co zbierają
nie znosił, mnie nienawidził za to, że wtykam w nie swoje sprawy
małe flagi narodowe na wykałaczkach. Nigdy nie wetknąłem,
choć z całej duszy wspierałem cichociemną akcję oflagowywania
gówienek; to nie byłem ja, ale sąsiad wiedział swoje – po co szukać
sprawców, skoro można ich wyznaczyć wedle własnej intuicji, tej
dewizy Prokuratora Generalnego trzymał się i donosił na mnie
pasjami.
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– Szczęść Boże! – odpowiedział sąsiad jadowicie, a widząc, że się
zatrzymałem i czekam, aż jego pies wreszcie wymęczy coś z siebie,
dodał:
– Co, może sąsiad wreszcie w biały dzień się odważy pohańbić
barwy narodowe, w żywe oczy Polaka?
„Odchód narodowy”, pomyślało mi się, kiedy zgarniałem co trzeba
do woreczka – sąsiad był niepocieszony: gdy tylko się schyliłem
nad trawką, wyjął komórkę, żeby zdjąć dowód przestępstwa, tymczasem uwiecznił pomoc sąsiedzką. Zrazu wierzgnął, jakby chciał
mi zabrać woreczek, przecież wziąłem, co nie swoje, ale fuknął
tylko „Niech żyje Polska!”, przekonany, że w ten sposób mnie
obraża, odwrócił się na podeszwie i pociągnął saneczkującego
psa w stronę domu.

Z jego donosów wynikały niejakie niedogodności, nie nazwałbym
ich nieprzyjemnościami, rzekłbym nawet, że czułem ulgę, kiedy
przychodziły do mnie wezwania celem wyjaśnienia, pouczenia,
a nawet wyroki z posiedzeń niejawnych; wiem, że sąsiad łypał
przez judasza ilekroć odbierałem pocztę, a kiedy widział, że podpisuję odbiór pisma sądowego, tryumfował. Na wszelki wypadek
mówiłem do listonosza „Ojej, znowu z sądu…”, starałem się, żeby
w moim głosie słychać było wyraźnie zmartwienie, tak żeby sąsiad
poczuł się nasycony schadenfreude. Wychodziłem bowiem z założenia, że w ten sposób unikam znacznie większych przykrości,
nade wszystko stałego lęku przed niezaspokojonym gniewem
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człowieka, któremu zawiniłem swoim istnieniem. Nie uważałem
wcale, abym miał pecha i wystarczyłoby się przeprowadzić, pan
Kiełłbasa wcale nie był szczególnie nikczemnym człowiekiem, ba,
wykazywał dobrosąsiedzką aktywność, nie wszczynał awantur
i cieszył się, zwłaszcza w ostatnich latach, nieposzlakowaną opinią,
był lubiany i szanowany, wybrano go nawet prezesem wspólnoty mieszkaniowej. Właściwie należałoby uznać pana Kiełłbasę
za człowieka ze wszech miar poczciwego, nawet ja go za takiego
uważałem, więcej nawet: śmiem twierdzić, że byłem osobistym
stróżem jego poczciwości – to dzięki temu, że na mnie skupiał cały
swój żal do świata, wszędzie indziej mógł czynić dobro; wszystkie
swoje ciemne myśli słał w moim kierunku, dlatego pozostawała w nim sama jasność. Dzięki temu, że byłem jedyną drzazgą
pod jego paznokciem, miał cierpliwość dla wnucząt, czułość
wobec zwierząt, spieszył z wiertarką, toporkiem czy dłutem w roli
pana-złota-rączka, zamiast używać ich jako narzędzi tortur.

Atmosfera, by tak rzec, nie sprzyjała w ostatnich latach ludziom
wolnych zawodów, zwłaszcza zaś ludziom kultury – od kiedy
władza ostatecznie oddzieliła kulturę od „tak zwanej” kultury,
„tak zwani artyści” stali się solą w oku nowego społeczeństwa
obywatelskiego. Młody a niepokorny aktor, co to się bezczelnie
pobudował w stylu skandynawskim na wsi – gont i szkło, przejrzystość wnętrz deklarująca wprost: „zaglądajcie sobie, nie mamy
nic do ukrycia”, ledwie uszedł z rodziną po podpaleniu jego domostwa. Potem już poszło swojskie, piromańskie tsunami – ogień
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trawił tak, żeby nie zabić, tylko pozbawić dobytku – obrywało
się wszystkim tym, którzy za czasów, zwanych rzewnie Piękną
Epoką, zdążyli na swej twórczości zbić niejakie majątki. Kto
zdążył, wyemigrował przed zamknięciem granic, ale większość
jednak odsuwała ten moment albo z osobistej gnuśności („gdzie
ja będę wyjeżdżał, tu mam mieszkanie, języków nie znam, poza
tym nie stać mnie”) albo z lekceważenia („przeczekamy ich, to
nie może trwać wiecznie, przecież to zgraja nieudaczników, ludzie
ich wywiozą na taczkach”), albo z obywatelskiej przekory, którą
w domniemanej kombatanckiej przyszłości mogliby nazywać
niezłomnością i bohaterszczyzną („nie zostawimy im przecież
tego kraju”). Filmowcy uchodzili, nierzadko słusznie, za najzamożniejszych i najbardziej wpływowych ludzi „tak zwanej
kultury”, więc władza wespół z nowym społeczeństwem zajęła się
nimi w pierwszej kolejności w myśl maksymy: darmozjady, które
nie mają się czym zająć, zajmą się ogniem. I znów: kto w porę
zdążył sprzedać swoje włości i przenieść się w skromniejsze
progi, zachowywał spieniężony majątek; ci, którzy byli gnuśni,
lekceważący lub nazbyt dumni, patrzyli osmaleni, jak ich domy
wolno stojące szybko idą z dymem. Sprawców poszukiwano z tak
ostentacyjną opieszałością, że nikt nie mógł mieć wątpliwości co
do sojuszu władzy z podpalaczami. Już sama ich skuteczność i niewidzialność budziła podejrzenia, iż są to świetnie przeszkoleni
specjaliści, choć kruchta szeptała o biczu bożym, ogniach piekielnych i sprawiedliwej karze (z ambon księża kazali podobnie
ogniste banialuki). Pisarze uchowali się bodaj najdłużej przed
gniewem szarego człowieka – nie tylko dlatego, że wyłącznie naj11

bardziej poczytnym udało się zgromadzić niejakie oszczędności,
lecz z prostszej przyczyny – szary człowiek książek ani prasy
nie czytał, nie orientował się, trudno było więc wzbudzić ekscytację, skoro media obrazkowe go w tej niewiedzy utwierdzały,
pośród ludzi pióra żadnych celebrytów nie znajdując. Pisarze byli
nieistotni, znacznie łatwiej było ich zaatakować jako publicystów
– dla szarego człowieka słowem kluczem był tu „redaktor”. Każdy,
kto choćby raz swym piórem wsparł niepokorne media, stawał się
zdradzieckim „redaktorem”, a zatem wrogiem ojczyzny, przeto
musiał mieć się na baczności. Podpalać nie bardzo było co, pisarze
klepali biedę w mieszkaniach komunalnych, pożar mógłby się
łatwo rozprzestrzenić na strefy prawdziwie polskie i propolskie,
agresja skupiła się więc na konsumentach. Autorzy pozostawali
anonimowi, za to łatwo było zdemaskować czytelników. Zaczęło
się od pobić w komunikacji miejskiej za lekturę ostatniej niezależnej gazety, ale gdy i ją rząd przejął, pobicia nie ustały – bito
za lekturę książek. A kiedy już nikt nie odważył się wyjąć książki
w metrze, bito za okulary. A kiedy już wszyscy ze strachu zaczęli
nosić szkła kontaktowe, bito za kulturalne rozmowy, nie, żeby
o kulturze, ale w nazbyt poprawnej polszczyźnie odbywane.
Precz z polszczyźnianą poprawnością. Aż wreszcie wszyscyśmy
zamilkli.

Zdarzało mi się płacić jakieś niewysokie grzywny, bo nawet kiedy
zarzuty były całkowicie bezpodstawne, czułem, że w ten sposób
opłacam podatek od pokoju, płacę za winy i grzechy przodków, co
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to przez lata lud ciemiężyli i wywłaszczali, i choć wedle mniemań
genealogów sam z tego ludu się wywodziłem, z racji wykształcenia
i uprawiania wolnego zawodu twórczego miałem prawo, a wedle
radykałów obowiązek odczuwania klasowych wyrzutów sumienia. Nie nadążałem za wyginaniem paragrafów przez władzę
wiecznie głodną nowelizacji kodeksów, pan Kiełłbasa za to z pasją
pieniacza wychwytywał wszystkie nowinki i natychmiast czynił
z nich użytek. Na przykład kiedy w akcie solidarności z nękaną
mniejszością wywiesiłem w święto narodowe biało-czerwoną
flagę obok tęczowej, fotografia wykonana przez sąsiada wystarczyła za dowód znieważenia barw narodowych. Pokornie uiściłem
kwotę mandatu, ale przy następnej okazji obok narodowej wywiesiłem unijną, wyrażając swoją tęsknotę za czasem sprzed polexitu
– sąsiad zadbał o to, by wlepiono mi srogą grzywnę. Kiedy więc
dla świętego spokoju przestałem w ogóle wywieszać jakiekolwiek
sztandary, dostałem najwyższą karę, bo umknęło mojej uwadze,
że w międzyczasie władza zadekretowała obowiązkowe zdobienie
barwami narodowymi balkonów podczas świąt narodowych. Tak
to niezawodny sygnalista pan Kiełłbasa pośredniczył w mojej
edukacji obywatelskiej.

Tym razem nie pojawił się listonosz, lecz samo państwo pofatygowało się do mnie, objawiło się w dwóch osobach umundurowanych,
parytetowo, zmyślnie, bo płeć łagodzi obyczaje; na interwencje
niskiego zagrożenia państwo od lat wysyłało patrole mieszane,
licząc – zazwyczaj słusznie – na to, że na widok kobiety w mundu13

rze nawet najbardziej zbuntowany obywatel spokornieje. W moim
przypadku istotnie pewna reakcja alergiczna na mundur była
skutecznie niwelowana urodą policjantki, nazywałem ją Polą,
zdrabniając w ten sposób naszywkę na mundurze, gdzie zamiast
imienia widniał napis „Policja”. Powiedzieć, że się w niej podkochiwałem, byłoby przesadą, ale niekłamana radość na jej widok
nie osłabiała moich skłonności do drobnych wykroczeń.
– Niech żyje Polska! – zasalutowała.
– Dzień dobry – powiedziałem, szczerze dodając: – Serdecznie
witam. Co tym razem sprowadza w moje progi najpiękniejsze
oblicze władzy? Zapraszam do środka.
– No właśnie, tym razem to my zapraszamy – powiedział z animuszem umundurowany chłopiec, o którym można było powiedzieć,
już bez jakiejkolwiek przesady, że się w koleżance podkochuje.
– Pan się ubierze szybciutko.
On tryumfował, ona wzruszyła ramionami i zrobiła minę jakby
przepraszającą, sąsiad uchylił drzwi, w szparze błysnęło jego oko.
– Czy mam się spakować na dłużej? Szczoteczka do zębów,
lekarstwa…
Policjantka dała mi dyskretnie znać, żebym sobie nie zawracał
głowy, to zapewne nic strasznego, ale chłopiec tego nie zauważył,
pozostał srodze oficjalny:
– Obywatel buty ubierze i pójdzie z nami.
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Posłusznie wzułem mokasyny i wyciągnąłem ręce do skucia, na co
Pola pokręciła głową i uśmiechając się, opuściła mi je ruchem
dłoni, który mógłbym nazwać flirtownym, bo z delikatną czułością
przesunęła palcami po moich nadgarstkach. Ledwie zmieściliśmy
się w windzie, patrzyliśmy sobie z Polą w oczy poprzez lustro,
i nie były to spojrzenia typowe dla relacji władzy ze społeczeństwem obywatelskim, o chłopca było nas w kabinie za dużo.

Powieźli mnie, o dziwo, nie na komisariat, lecz do rezydencji
na przedmieściach, która wyglądałaby całkiem prywatnie, gdyby
nie drut kolczasty na wysokim murze, ale takim murem i takim
drutem zdarzało się okalać swoje sadyby zupełnie nie związanym z władzą ludziom. Nikt nikomu nie zakazywał grodzić się
od ludzkości, sam bym się odgrodził, gdyby mnie było stać, z całą
pewnością jako miliarder zainwestowałbym w niezmącony spokój
i obwiódł swój teren czymś szczelnym, wysokim i nieprzebywalnym; tymczasem jednak pozostawałem wynędzniałym mizantropem. Długo się toczyliśmy wzdłuż muru, potem przez podjazd
do głównej bramy, gdzie szlaban i wartownik pod bronią (to
już jednoznacznie nadawało miejscu złowrogiej oficjalności),
aż wreszcie dotarliśmy przed fasadę odrestaurowanego pałacyku.
A stało tam jeszcze kilka furgonetek i dwa radiowozy. Z jednego
właśnie, także w asyście parki policyjnej, wysiadał ...wicz, autor
niegdyś poczytnych powieści kryminalnych, w ostatnich latach
zajadle sarkastyczny felietonista. Ilekroć widywałem go na ulicy,
nie byłem pewien, czy znamy się na tyle, by się sobie kłaniać, po15

zostawiałem to jemu, a on mnie i tak witaliśmy się skinieniem raz
na dziesięć minięć – tym bardziej więc byłem zaskoczony, że teraz
na mój widok donośnie zawołał:
– Cześć stary! Ty też tutaj… Ciekawe kogo jeszcze zgarnęli?
Przyszedł mnie obłapić poufale, po czym klepiąc lekko w plecy
(by dodać mi otuchy, ale chyba raczej sobie), dodał półgębkiem:
– Jak myślisz, o co chodzi? Intelligenzaktion? Bo chyba orderów
nam nie będą wręczać?
Był naprawdę przestraszony. Znacznie starszy ode mnie, schorowany, usposobiony depresyjnie, raz na kilka lat podejmował
starannie przygotowane próby samobójcze, które miały uwiarygodniać jego mroczną oeuvre. Niewątpliwie bał się, że śmierć
może go zaskoczyć, chodziły słuchy, że zawsze ma przy sobie
fiolkę z trucizną, zdarzało się, że gdy umilkł na długo podczas
kawiarnianych pogwarek, zapytany, nad czym duma, odpowiadał
„Arszenik czy cyjanek?” i odzyskiwał w ten sposób rząd dusz przy
stoliku. Postanowiłem błysnąć okrutną ironią:
– Myślę, że nie wyjdziemy stąd żywi. Ale zginąć w twoim towarzystwie to zaszczyt.
…wicz zamarł na chwilę, po czym buchnął wisielczym rechotem,
klepiąc mnie ze zdwojoną siłą w nagrodę za poczucie humoru
(klepał jednak ręką niewątpliwie drżącą.). Weszliśmy do hallu.
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A był to hall co się zowie, pojemny jak hangar sterowca, zdałoby
się, że cała rezydencja mieści jedynie westybul, a schody paradne
wiodą donikąd, same ku sobie, przeplatają się kolejnymi poziomami do ślepej antresoli – z niej właśnie, w równych odstępach, spoglądały ku dołowi oczy mundurowych, patrzyły zimno i czujnie
na bodaj największe w historii stłoczenie kultury. Ach, kogóż
tu nie było, crème de la crème, gdzie spojrzeć; literat, artysta,
aktor, pieśniarz – a wszyscy z tych, co to się nie podobali władzy,
a zatem, wedle jej wykładni: antypolskie gryzipiórki, bohomaziarze, komedianci i rzępoły, starannie wyselekcjonowana swołocz
targowicka, wrogowie narodu, pseudoelity zdolne do najpodlejszych szkalowań na wysoką szkalę. Ci, którzy mieli rodziny,
byli tu z rodzinami: wielodzietny publicysta, niegdyś wysoce
pro-, od niedawana żarliwie anty-, tłoczył się ze swoją gromadką
i wszechogarniającą Żoną (tzn. on sam przycupnął melancholijnie
na schodku i popadł w zadumę/stupor, zaś Żona kiełznała szóstkę
nadpobudliwych bachorów), nobliwy i wieloletni dyrektor Sceny
Narodowej, zdymisjonowany i nękany stałą dysfamią, od kiedy
stanął w obronie nobliwego Aktora, co to się był ośmielił o władzy
źle wyrazić – obaj wraz z Żonami wymieniali teraz nobliwie uwagi
na temat niespodzianego położenia, w którymśmy się znaleźli;
były też pary gejowskie, wyłowione ze szczególnie znienawidzonego przez cieciów kulturalnych tak zwanego homolobby
teatralnego: był zatem młody aktor ze starym reżyserem, lecz
także młoda reżyserka ze starą aktorką… Och, no bukiet to był
z najpierwszego kwiecia kultury złożony, napawałem się faktem,
że ktoś mnie, niechybnie na wyrost, przyporządkował do ludzi tak
17

zasłużonych, zamiast więc w stan lęku przed nieznanym, wpadłem
w euforyczne rozmarzenie: gdybyż nas nawet teraz smołą gorącą
zalali, gdyby nas tu zabetonowali celem zagłodzenia na śmierć,
gdyby rozstrzelali albo lwom na pożarcie żywcem oddali…
Kiedyś tam, w dalekiej przyszłości, przyjdzie nowa władza,
bo zawsze przecież nowa władza przychodzi, i wmuruje w ściany
tej rezydencji tablicę pamiątkową, ach, co mówię: zbuduje strzelisty pomnik, a pod nim na liście ofiar, obok najznamienitszych
nazwisk będzie i moje; nim się kto spostrzeże, iż mnie tu zagonił
przez pomyłkę, że przeszacował moje znaczenie, zostanę eksterminowany pospołu z gronem najszlachetniejszych Mężów i Żon;
czemuż jeszcze do nas nie strzelają? Stałem na uboczu, delektując
się lukrem niespodzianej nobilitacji, popatrywałem tu i tam, unikając spojrzeń, po cóż było mi się wdawać w czcze dywagacje, cały
hall bowiem właśnie się rozdywagował, co też z nami uczynią,
na co się poważą, czemu ma służyć to skomasowanie, ktoś użył
słowa „skoncentrowanie”, ale natychmiast się zdekoncentrował,
bo nozdrzami wyobraźni poczuł stęchliznę pasiaków, inny zaś
natychmiast zaczął logiczny rozbiór naszego położenia, z którego
wynikało, że nic złego spotkać nas nie może, wszak zgromadzeni
zostaliśmy nie w baraku, lecz w stylowej willi, pałacu niemalże,
władza najwyraźniej w ten sposób chciała uhonorować gości objętych tym przymusowym zaproszeniem. …wicz obłapiał się ze znajomymi, których jako salonowy bywalec miał tu mnóstwo, już
mu nie byłem potrzebny, podpinał się pod gwiazdozbiory i witał
się, wszyscy się tu sobie kłaniali, witali, na czym zeszły pierwsze
kwadranse. Potem zrobiło się dusznawo i powiało zniecierpliwie18

niem, kolejki do jednej udostępnionej toalety urosły, niektórzy
nie bez skrępowania rozkładali swoje obozowiska na podłodze
hallu, inni, próbując trzymać fason, przysiadali na rzeźbionych
krzesłach, których jednakowoż nie starczało dla wszystkich chętnych, a ich liczba rosła z każdą chwilą, zwłaszcza, że średnia wieku
była tu równie wysoka, co poziom autorytetów, z gwaru zaczęły
się wyłaniać pojedyncze utyskiwania, pomstowania, a nawet
złorzeczenia, aż w końcu, kiedy atmosfera zgęstniała i ktoś tam
zaczął się domagać wypuszczenia, oficer w randze majora zszedł
na półpiętro, uciszył towarzystwo rozpościerając ręce i zabrał
głos. Na krótko.
– Pan minister się spóźni.
Szmerek przewędrował przez westybul, zaskoczenie, ukontentowanie, chwilowe uspokojenie nawet, no bo skoro sam minister, we
własnej osobie, zaraz też pojawiły się dociekania i niepewności,
czy aby na pewno o Tego ministra chodzi, ktoś tam miał przecieki, że być może o zupełnie innego, pomniejszego, lecz bardziej
jeszcze zajadłego. Ten minister mógł mieć nam coś szczególnego
do zaoferowania, Tamten zaś jedynie do zakomunikowania,
po Tym spodziewaliśmy się z urzędu choć namiastki udawanego szacunku, Tamten obnosiłby się tylko z własną niechęcią
do przedstawicieli tak zwanej kultury. Przedłużająca się nieobecność ministra dawała się we znaki już wszystkim i przechylała
szalę na stronę Tamtego ministra, Ten bowiem, wedle mniemań
zebranych, też bywał spóźnialski, ale nie aż tak bardzo, taka skala
spóźnienia charakteryzować mogła wyłącznie ministra nastawio19

nego niechętnie, a nawet wrogo do naszej ciżby, takie spóźnienie
było już wymowne, miało nas upokorzyć i odrzeć ze złudzeń.
Przysłuchiwałem się. Dyskretne przysłuchiwanie się stanowiło
moje ulubione zajęcie, było, by tak rzec, pracą przedwstępną
w czasach, gdy jeszcze mogłem uprawiać prozę, wedle litery
nowego prawa „tak zwaną” prozę; dyskretnie i niepostrzeżenie
przysłuchując się, mogłem okradać ludzi z ich własnych historii
w taki sposób, że potem byli mi za to wdzięczni – na spotkaniach
autorskich, w czasach gdy jeszcze mogłem sobie nimi dorabiać
– od kiedy władza ustaliła czarną listę tak zwanych pisarzy,
tak zwane spotkania autorskie zostały pozbawione rządowych
dotacji, zaś harcownicy reduty dziewictwa narodowego zniechęcili prywatnych sponsorów – w tamtych dobrych czasach zdarzało
mi się rozpoznawać czytelników, przychodzących po autograf
z wdzięcznością za to, że „napisałem jakby dokładnie o nich” –
utożsamiali się z moimi bohaterami, nieświadomi, że moje dyskretne podsłuchy na nich właśnie żerowały. Wysłyszałem więc
i teraz w rozgwarzonym tłumku, który chwilowo uspokojony
wiadomością, że jednak ktoś się tu pojawi, że coś się wydarzy,
że nasze przebywanie w tej oto nowej i niewyjaśnionej sytuacji
zostało do pewnego stopnia określone jako oczekiwanie na ministra, wysłyszałem kilka historyjek z ust ludzi bliżej Tego ministra
postawionych, częściej z nim mających kontakt, także osobisty
i nie mogę nie przyznać, że mnie zdumiały, a nawet zasmuciły.
Zrozumiałem swoją błogą nieświadomość – sprawy zaszły dalej,
niżbym mógł przypuszczać. Znaczniejsi ode mnie, ludzie o potężniejszych piórach byli znaczniej nękani przez władzę, dochodziły
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do mnie co prawda już wcześniej niejakie na ten temat plotki,
ale jednak usłyszeć ich potwierdzenie z pierwszego źródła to co
innego. Taki na przykład …wski, od kilku lat zapamiętały epigon
twórców warsztatu literatury potencjalnej, niewczesny awangardysta, publikował swoje powieści z każdym tytułem redukując
liczbę używanych samogłosek. W powszechnym mniemaniu …
wski trochę po prostu zwariował na starość, bo nigdy wcześniej
nie zabawiał się lipogramami, ba, jawił się jako nieprzejednany
wróg stylistycznych ekscesów, piewca frazy, by tak rzec, dystyngowanej w swej prostocie, nielubiany zanadto w środowisku
i wyszydzany pokątnie jako staroświecki kabotyn, wyjmujący
wciąż z szuflady zionącej naftaliną essaye o wzniosłości i szalenie
elitarystyczne szkice, w których, mówiąc oględnie, zadzierał nosa.
Aż tu nagle, krótka powieść bez „a”, potem tom opowiadań bez „a”
i „e”, tomik poezji, gdzie odjął sobie także „o”, co uczyniło rzecz
eksperymentem lingwistycznym – idąc tą drogą stracił zaufanie
czytelników, ostatnią rzecz ogłosił bowiem w ogóle samogłosek
nie używając. I cóż mi teraz przyszło podsłuchać, cóż mówił …
wski o Tym ministrze wieloresortowym, niektórym zdającym się
bardziej może ludzkim, łatwiej może przejednywalnym od nieprzejednanego ministra jednoresortowego. A mówił to płacząc,
wyznawał bardziej niż mówił:

– Ja sobie po prostu nie mogłem pozwolić na niepisanie… Jakieś
tam oszczędności mam, ale to nie o pieniądze, nie o pieniądze… To
jest całe moje życie… Miałem wykłady, zawsze mówiłem, co myślę,
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znacie mnie… Nazywałem po imieniu każde ich łajdactwo… On
mnie wezwał i zaczął tłumaczyć: „Panie …wski, pan przecież wie,
że władza i tak ma pełną kontrolę nad wszystkim, co pan pisze.
Nad każdym słowem, a nawet każdą literą, o czym się pan niebawem przekona. Pan musi pisać, my to wiemy, pan jest od pisania
uzależniony. My nie chcemy panu tego zakazywać. Chcemy tylko,
żeby pan trochę spokorniał. W trosce o pańską postawę obywatelską, a zarazem o jakość tekstu, będziemy panu proponować
pewne rygory. Za każdym razem, kiedy pan powie lub napisze,
jak bardzo pan nie kocha swojej ojczyzny, odbierzemy panu jedną
samogłoskę”. To jest psychopata, on się lubi droczyć… Nie mogłem
pójść na ustępstwa, więc stopniowo odbierali mi prawo do języka..
Po jednej samogłosce za każdym razem… I nie wolno mi się było
przyznać… Ale teraz i tak mi wszystko jedno…

Przeszedłem kilka kroków dalej, bo teraz się tu podniósł szumek
kombatanckiego współczucia i podziwu, nastawiłem ucho
na reżysera starej daty, który tłumaczył się gromadce słuchaczy
ze swojego ostatniego, fatalnego filmu, który zrobił za pieniądze
publiczne na zamówiony przez media publiczne temat, wedle
scenariusza samego ministra. Tłumaczył się, że fatalność filmu
była jego zamierzeniem, to miał być sabotaż, tyle że przedobrzył
w nieudolności, minister się rozeznał i nie zapłacił mu ani grosza,
i odtąd nie mógł już niczego nakręcić, jego filmy przestały być
puszczane w telewizjach, nie dostawał tantiem, aż w końcu przejadł (po prawdzie: głównie przepił) oszczędności – reżyser starej
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daty przynudzał, nie wzbudzał litości, najwyżej politowanie.
Opodal, w zakątku pod schodami, znalazłem parkę teatralną
bawiącą się Czechowem, ona słaniała się z lenistwa, on podziwiał
i intensywnie zachwalał ten widok; kiedy im przeszkodziłem, dali
znać, żebym się nie przejmował:
– Niech pan zostanie, to nawet lepiej. Szkoda marnować czas,
jesteśmy w próbach, aktora zwalnia z pracy tylko akt zgonu.
Aktorka wróciła do roli, podniosła dłoń do czoła, wygięła się,
westchnęła i jęła narzekać, że nie może znaleźć sobie miejsca,
co w tym niezbyt obszernym zakamarku nabrało dosłowności.
Oparłem się o ścianę, żeby nie zabierać im przestrzeni, a tak na nią
naparłem, że aż mi szczęknęło coś w plecach, odsunąłem się instynktownie, a ściana ze mną, cóż to? Nie ściana, a drzwi tajne,
popchnięciem odblokowane, przez szparę zawiało piwnicznym
chłodem. Nno no, jakieś wyjście od tej choćby i Czechowowskiej
nudy mi się trafiło; przymknąłem drzwiczki czym prędzej, żeby
nie zdradzić pochopnie odkrycia – jakiś pierwotny instynkt kazał
mi nawet w tak szacownym gronie zachować wyłącznie dla siebie
sekret, niczym wygrzebany ochłap.
Wtem szmerki ucichły, tłum wyczekująco spojrzał w górę schodów
– wrócił major, odczekał chwilę i rzekł:
– Minister już dziś nie przyjedzie.
Tu podniósł rękę i ugasił w zarodku wzburzenie zgromadzonych.
– Ale… przekazał mi list do państwa, który pozwolę sobie odczytać.
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Wyjął tablecik, założył okulary, przejrzał wzrokiem tekst, potem
znad szkieł spojrzał w dół, jakby list do nas przymierzał i szukał
odpowiedniego tonu, po czym zaczął czytać, po żołniersku, akcentując każde słowo, jak się skanduje rozkaz wymarszu.
– Prawo do kultury jest prawem człowieka. Wszyscy ludzie
powinny mieć do kultury równy dostęp. Lecz fundamentalnym
prawem człowieka, które należy uszanować, jest wolność, a zatem
również wolność odmowy uczestnictwa w kulturze. Ludzie prości
potrzeby kulturalne zaspokajają prościej, zaś wobec bardziej wyrafinowanych form twórczych żywią pewną nieufność. Nie można
o tym zapominać, a jednak wielu z was się to zdarzyło. Pogarda
dla ludowych gustów, wydrwiwanie idoli mas, prowokacyjne i obraźliwe wykorzystywanie symboliki religijnej przyniosły fatalne
skutki. Naród odwrócił się od teatrów, filharmonii i galerii sztuki…

Ustawiłem się tak, by nie tracić z oczu moich drzwiczek; dokądkolwiek wiodły, dawały niejaką przewagę nad skłębioną w nadmiarze
śmietanką towarzyską. Ja, wątły i przypadkowy jej składnik, nagle
poczułem się w tej gromadzie wyjątkowo, nie żeby lepszy, gdzież
mi, ale ten lufcik bezpieczeństwa był zbawienny, miałem jakieś
wyjście, a nawet wymknięcie awaryjne, na wypadek gdybym się
na przykład z tego nagromadzenia osobowości twórczych chciał
wymknąć ku życiu, gdyby się na przykład okazało, że wszelki
dorobek twórczy śmiertelnie ciążyć zaczyna każdemu, komu
można go udowodnić, gdyby na przykład sprawy miały się poto-
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czyć w kierunku jakiejś nieprzychylnej twórcom egzekutywy, by
nie rzec: egzekucji. Owszem, wciąż mi schlebiała wizja mojego
nazwiska wyrytego na pomniku pomordowanych bohaterów,
ale przecież gdyby dało się zjeść ciastko i mieć ciastko, gdyby
dało się uzyskać chwałę pośmiertną zarazem nie tracąc życia, ach,
głupio byłoby chociaż nie spróbować…

– … ale i to nie zmieniło stosunku tak zwanych elit kulturalnych
do rodaków. Zniechęcające eksperymenty, antyrządowe wypowiedzi wobec władzy popieranej przez naród, do tego skandale
obyczajowe – to wszystko spowodowało, że lud zwrócił się ponownie w stronę ludzi tak zwanej kultury, ale uczynił to już z widłami
w ręku. – Major łypnął znad okularów, by sprawdzić, jaki ma
posłuch. Wszyscy w milczącym zgnębieniu czekali na konkluzję.
– Bo kultura antynarodowa w oczach ludu nie jest kulturą wcale,
a hucpą, godzącą w godność osobistą każdego obywatela.
– Och, czy naprawdę musimy słuchać tych bredni? – odezwał się
Aktor, ustawiając timbre gromko, scenicznie, tak by spoliczkować
majora dykcją i siłą głosu. Ktoś nerwowo zaklaskał, inny nieśmiało
mu zawtórował, ówdzie rozległ się chichot aprobaty, Aktor dostał
więc niejaki aplauz, ale większość opowiedziała się za nieprzerywaniem majorowi, „niech dokończy”, „tak nie wypada”, „wysłuchajmy go”. Major zawodowo nieprzywykły do tolerowania impertynencji wskazał palcem na aktora, ale zdławił słowa, które mu
się ewidentnie cisnęły na usta, zatem nie było wiadomo, czy był to
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palec wskazujący, czy też skazujący, dość powiedzieć, że Aktorowi
pot zrosił czoło, aż Żona musiała służyć mu chusteczką.
– Państwo jest miłosierne – rzekł major i dopiero wtedy opuścił
palec, by wrócić do listu. – Wobec nasilających się aktów niechęci
wobec ludzi tak zwanej kultury państwo postanowiło ochronić swoje tak zwane elity kulturalne przed zmasowaną akcją
dywersyjną.
– Tak zwane państwo! – krzyknął Aktor, ale Żona, ocierająca mu
czoło rychło zamknęła mu usta dłonią jak dziecku, „bądźże cicho”,
major tymczasem już nie reagował, już swój palec raz uniósł
i nie pozostawił wątpliwości, że w tym uniesieniu zawierała się
groźba nieodwołalna.
– Wedle informacji służb wewnętrznych, wasze zdrowie, a nawet
życie było zagrożone, nastroje pogromowe zaczęły przekraczać
próg alarmowy. Dlatego rząd zdecydował się na tak pilną formę
ewakuacji w asyście policji. Do czasu uspokojenia nastrojów społecznych będą państwo przebywali w rządowym ośrodku. Rządu
nie stać na ochronę setek osób w miejscach ich zamieszkania,
dlatego postanowił rozlokować was na terenie tej rezydencji.

Światło w hallu zamrugało, przyciemniało, pojaśniało, aż w końcu
całkiem zgasło. W hallu było co prawda widno, witrażowe okna
wpuszczały dostatek dziennego światła, ale nagle aura zrobiła się
cokolwiek nieuroczysta, bez blasku żyrandoli i lamp kinkieto-
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wych major zdawał się niezdolny do kontynuowania przemowy.
Wezwał adiutanta i szepnął mu stosowne rozkazy. Zmieszany,
przepraszającym tonem rzucił tylko:
– Chwilowa awaria zasilania. Ogłaszam przerwę na papierosa.
Palarnia po lewo od wejścia.
Rozgwarzył się tłumek, rozdyskutował, prawie wszyscy rzucili się
do palarni, a mnie się zdało, że to idealna chwila, by sprawdzić,
co się znajduje za drzwiami tajnymi. Chyłkiem za nie wlazłem
i przyświeciłem sobie komórką. Korytarzyk był to nieobszerny,
w typie tajnych wyjść z alkowy, zakręcający po łuku, od razu też
zadumałem się, do czyjej sypialni wiedzie i kogóż to pod baldachimem zastanę. Ale droga nagle schodkami krętymi zaczęła
opadać ku dołowi, jakby w anty-basztę piekielną, schodziłem
nią dość długo, by poczuć lekki zawrót głowy, aż w końcu droga
się wypłaszczyła i nowe drzwi przed sobą znalazłem, z napisem
„Siłownia”. Wszedłem do izby piwnicznej, dość rozległej, pośrodku
której stała dziwaczna konstrukcja, coś jakby obrosłe kablami koło
młyńskie, okratowane szczelnie, w jego zaś wnętrzu człowiek leżał
wygięty wbrew woli, jakby padł bez ducha, niewygodnie, twarzą
do ziemi. Podszedłem, żeby się mu przyjrzeć – przegub złapałem,
tętna nie wyczułem – ducha jednak musiał wyzionąć niedawno,
bo nieszczęśnik nie zdołał zesztywnieć, a nawet ciepły był jeszcze.
Przykucnąłem, żeby przyjrzeć się jego twarzy i zdało mi się, że coś
mi to oblicze mówi, trochę zniekształcone, bo wciśnięte w kratownicę, ale z tyłu głowy zaczął mnie nękać dodatkowy niepokój,
coś mi mówiło, że ten tu denat jest absolutnie nie na miejscu,
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że jego tu nieżywość oznacza grozę większą jeszcze, niż zdołałem odczuć na pierwszy rzut oka – wszelako trup w piwnicy sam
w sobie nie zwiastował niczego dobrego. Usłyszałem głosy, ktoś tu
zmierzał rozgadany z głębi korytarza, a nawet rozkrzyczany, głosy
w tonacji wrogiej do mnie dotarły, schowałem się czym prędzej
za filar. Do izby weszła para mundurowych, taszcząc pod rękę
skutego człowieka z workiem na głowie, tuż za nimi pojawił się
jeszcze jeden strażnik z taczką. Posadzili jeńca pod ścianą i otwarli
koło-klatkę. Wyciągnęli stamtąd zwłoki, położyli na taczce,
po czym zaczekali, aż jeden z nich wywiezie trupa i dopiero wtedy
wrócili po tego z workiem. Rozkuli go i wprowadzili do środka,
po czym zamknęli kratę na kłódkę.
– A teraz idź przed siebie. Za sześć godzin kolega cię zmieni.
Człowiek w klatce zaczął iść w miejscu, tym samym poruszając
koło, po chwili pomieszczenie się rozjaśniło – wszystkie żarówki
rozjarzyły się pełnym blaskiem.
– Tylko równiutko, równym tempem. Jak przerwiesz, to wiesz
co cię czeka.
– Możesz sobie śpiewać, jakby ci się nudziło. Weźże nam co zaśpiewaj – dodał drugi. Człowiek jednak szedł w milczeniu, więc
strażnik zaczął go szturchać pałką. – Co, teraz ci się nie chce?
Człowiek na tę pałkę reagował przyspieszaniem, światło zaczęło
pulsować, ten drugi w końcu odciągnął kompana.
– Dejże mu spokój, jeszcze zwarcie zrobi.
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Ale właśnie teraz zaczął swoją pieśń ów biedak, a po głosie rozpoznałem go, jak i jego poprzednika, przez skojarzenie – był to
bowiem syn muzyka znanego, niegdyś idola tłumów, w ostatnich
latach jednego z naczelnych wrogów partii rządzącej, która szczuła
na niego ile wlezie, od kiedy ośmielił się nagrać zestaw piosenek
kpiących z rządu; syn z ojcem współpracował, samemu brylując w mediach społecznościowych szyderą antyrządową – obaj
dawno uznani za antypaństwowy margines, niedawno zginęli
w wypadku jachtu, owianym szeregiem podejrzeń, bo wywrotka
miała miejsce podczas flauty na jeziorze.
– Tak jest. Tak ma być. Bardzo ładnie. Po angielsku, więc chuja
rozumiem, ale niech ci będzie.
I już się zbierali, ale ten meloman sobie coś przypomniał.
– Przysługuje ci pomoc duszpasterska. Czy mamy poprosić
księdza, żeby tu zajrzał?
Mężczyzna pokręcił głową.
– Jasne, najpierw go nie chcecie, a potem kapelan wyrobić się
nie może. Jak trwoga to do Boga.
Machnął ręką, wyszli. Człowiek maszerował w miejscu z pieśnią
na ustach w zimnym świetle jarzeniówek.
Wszystko było jasne. Kultura dawała siłę narodowi.
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„Stowarzyszenie Amnesty International Polska obchodzi w 2020 roku 30-lecie
swojej działalności. W tym czasie wspólnie z Wami walczyliśmy o prawa człowieka biorąc udział w protestach, zbierając podpisy pod petycjami, cyklicznie
organizując Maraton Pisania Listów. Mimo zmieniających się okoliczności
zawsze motywowały nas nadzieja i wolność.
Z okazji tego jubileuszu realizujemy wyjątkowy projekt, który powstaje we
współpracy z polskimi twórcami i twórczyniami literatury oraz agencją kreatywną 180heartbeats + JUNG v MATT. „Wierzymy w wolność” to zbiór opowiadań
o prawach człowieka”.
Poznaj te historie na: amnesty.org.pl/wierzymy-w-wolnosc/

#30AmnestyPL
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