RADOSŁAW
KOBIERSKI

:RMFLHFK$OELĉVNLAchtung! Banditen!
/LGLD$PHMNRĎ\ZRW\ċZLćW\FKRVLHGORZ\FK
Andrzej Bart 5HZHUV
Joanna Bator 3LDVNRZD*yUD&KPXUGDOLD
'DZLG%LHĉNRZVNL1LF%LDãRF]HUZRQ\
Szymon Bogacz .RãRNZLQWRZH
-DFHN'HKQHO/DOD5\QHNZ6P\UQLH%DO]DNLDQD
)RWRSODVWLNRQ
$JQLHV]ND'URWNLHZLF]7HUD]
0DQXHOD*UHWNRZVND0\]GLHV·HPLJUDQW\, 7DURWSDU\VNL
.DEDUHWPHWDIL]\F]Q\3RGUćF]QLNGROXG]L1DPLćWQLN
+HQU\N*U\QEHUJ'URKRE\F]'URKRE\F]
0DUHN.RFKDQ3ODF]DEDZ
:ãRG]LPLHU].RZDOHZVNL([FHQWU\F\
:RMFLHFK.XF]RN*QyM:LGPRNUąJ, 6HQQRċþ
2SRZLHċFLSU]HEUDQH
-DURVãDZ0DċODQHN+DV]\V]RSHQNL$SRNDO\SVLV¶
Daniel Odija.URQLNDXPDUã\FK
7RPDV]3LąWHN3DãDF2VWURJVNLFK:ąďZNDSOLF\
-DQXV]5XGQLFNL&KRGčFLHLG]LHP\ĊPLHUþF]HVNLHJRSVD
6ãDZRPLU6KXW\=ZDã, &XNLHUZQRUPLH]HNVWUDERQXVHP, 5XFK\
6\OZLD6LHGOHFND6]F]HQLDNL
0DULXV]6LHQLHZLF]&]ZDUWHQLHER, 5HEHOLD
Ď\GyZHNQLHREVãXJXMHP\
0DUHN6REyO0RMU\
Wojciech Stamm &]DUQD0DWND
Magdalena Tulli :F]HUZLHQL, 6Q\LNDPLHQLH, 7U\E\, 6ND]D

G69DH6L
@D7>:GH@>

Dofinansowano ze yrodków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Copyright © by Wydawnictwo W.A.B., 2010
Wydanie I
Warszawa 2010

Hewel przebi skórÆ, zrobi pierwsze naciÆcie, potem jednym
ruchem odci napletek i pooy go na srebrnej tacy. SoÍce
poyskiwao na brzegu naczynia, wydobywao z bladego pómroku fragment ornamentu, tajemnicze litery jakby wyjÆte
wprost z ognia, niepodobne do tytuów w gazetach, napisów
na szyldach i supach ogoszeniowych przy Krakowskiej.
PewnoyÂ, z jak Hewel operowa izmalem, zadziwia Zeliga,
Hewel by powszechnie znan i szanowan osob w mieycie,
tote czÆsto peni funkcjÆ kwatera i sandaka, jednak bycie
ywiadkiem obrzezania i dokonywanie brit to nie to samo, myyla Zelig. On nie podjby siÆ obrzezania swojego syna, choÂ
Hewel parokrotnie wspomina, e jest cakiem naturalne, i
robi to ojciec. Nie podjby siÆ tego nie tylko z powodu trudnoyci samego zabiegu, ale przede wszystkim ze strachu, jaki
powodowaa w nim ju sama myyl o obrzezaniu.
Zelig mdla na widok krwi, a mimo to Hewel powierzy mu
zaszczytn i odpowiedzialn funkcjÆ sandaka. Hewel wiedzia,
e jego bratanek, który nigdy nie kry siÆ ze swoimi postÆpowymi i asymilacyjnymi przekonaniami, by przeciwnikiem
obrzezania, ale wiedzia te, e ów negatywny stosunek mia
|ródo w wydarzeniu, którego Zelig nie chcia pamiÆtaÂ, a któ5

re odcisnÆo na nim piÆtno. I waynie dlatego, chytrze i przekornie, upatrujc w tym szansy uwolnienia Zeliga od lÆku
– albowiem Hewel zawsze uwaa, e lÆk zwalczyÂ mona
tylko bezpoyrednio, konfrontujc siÆ z nim – do wanej roli
sandaka wyznaczy waynie bratanka. Zelig oczywiycie móg
odmówiÂ, ale i tu Hewel wykaza przebiegoyÂ – gdyby istnia
obowizek, a nawet prawo, które nakazywaoby bezwarunkowe przyjmowanie roli sandaka czy kwatera, Zelig z pewnoyci
by je zama, tu jednak nie byo przymusu, sprawa dotyczya
dobrej woli, kiedy zay brakowao presji, Zelig wykazywa godn podziwu ulegoyÂ.
Obiecywa sobie, e zamknie oczy, bÆdzie przecie obecny
podczas ceremonii i to winno wszystkim wystarczyÂ, ale jednak nie wytrzyma, mimochodem spojrza na tacÆ, na której
lea teraz wieczysty ylub Jeszui, weksel Jeszui przypominajcy may zwitek pergaminu, i od razu poczu mdoyci, zimny
pot na skroniach, silny ucisk pod przepon. Odwróci wzrok
w kierunku okna i wzi gÆboki wdech.
Hewel ywiÆcie wierzy w potÆgÆ imion, z powag i nabonoyci podchodzi do wszelkich ceremonii przygotowujcych
czowieka do odpowiedzialnego i religijnego ycia. Jak mawia,
wszystkie te wydarzenia byy tylko nastÆpstwem pierwszego
wyboru – pierwszego i zarazem ostatniego wyboru, którego dokonuje siÆ w imieniu tego, który sam jeszcze nie moe
wybieraÂ. A có mogo byÂ zaszczytnego i wzniosego w idei
okaleczania czowieka, zastanawia siÆ Zelig, có zaszczytnego kryo siÆ w fakcie, e dorosy czowiek okalecza wasne
dziecko, osiem dni po mÆczarniach narodzin fundowa mu kolejn traumÆ i – co gorsza – naznacza go, piÆtnowa znakiem,
którego nie da siÆ wymazaÂ, na cae ycie przekazywa go nieznanym siom w akcie wasnoyci. Tak, obrzezanie do zudzenia
przypominao podpisywanie weksla. Niby czowiek by wolny,
móg decydowaÂ, móg – jeyli chcia lub jeyli tak odczuwa koniecznoyÂ – wybraÂ nawet innych bogów, ale wszystko w jakiy
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tajemniczy sposób odnosio siÆ do tego pierwszego wydarzenia, nawet odrzucenie byo przecie rodzajem potwierdzenia,
czowiek wszystkiemu móg zaprzeczyÂ, tylko nie temu, e
zosta ju zaocznie ofiarowany.
Zelig nie chcia obraziÂ stryja ani sprowadziÂ adnego
nieszczÆycia na JeszuÆ, dla którego wystarczajcym nieszczÆyciem byo ju samo obrzezanie. Nie móg odmówiÂ. Wpajano
mu to od dziecka, od jesziwy: nawet jeyli siÆ inaczej myyli, nawet jeyli nie widzi siÆ w tym adnego znaku, tylko znamiÆ, nie
ywiÆtoyÂ, ale przekleÍstwo, naley speniÂ godnoyÂ sandaka,
przyjÂ na stó ofiarny kolejn niewinnoyÂ, kolejn ofiarÆ, której woÍ jest mia Stwórcy. Tak. Zelig nie mia prawa odmówiÂ.
Kropla krwi ciemniaa niczym werniks. Hewel wypi yk wina
i zwily ustami ranÆ. Odessa krew i jednoczeynie sprawdzi,
czy odpywa. Potem splun na srebrn tacÆ, na której odciÆty
napletek kurczy siÆ, sech, przypominajc patek usmaonej
brukselki. Zeligowi drugi raz zrobio siÆ niedobrze, prawie zasab. Pomyyla, e teraz nie ma ju odwrotu. Historia znów
zatoczya koo. Do tej pory udawao mu siÆ zaguszyÂ wspomnienia. Jedynie w snach tamte wydarzenia powracay, obrazy
i twarze przesuway siÆ przez senne godziny jak w miejskim
panoptikum. Na jawie mechanizm wyparcia dziaa bez zarzutu. Teraz czu, e wszystko siÆ pruje, rozazi, pÆkaj szwy, on
zay znów bÆdzie musia skonfrontowaÂ siÆ z tamtym czowiekiem, dawnym sob, chopcem ze szkoy Czackiego.
Pierwsze dni wiosny. Bardzo ciepo. knieg byskawicznie
topnieje, Wtok niebezpiecznie wzbiera i zaczyna zalewaÂ
Nadbrzen i Przesmyk. Pod szko koledzy zacigaj go do
drewnianej przybudówki i si zdejmuj mu spodnie. Nikt nie
wierzy, e Zenio, syn szanowanego dyrektora gimnazjum, wysoki, jasnooki blondyn, który suy do mszy u bernardynów,
jest obrzezany. Chc tylko sprawdziÂ, odeprzeÂ niesuszne
podejrzenia, zaprzeczyÂ coraz czÆyciej pojawiajcym siÆ plotkom. Szarpie siÆ, wyrywa, ale nie ma adnych szans w walce
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z piÆcioma rówieynikami. Nigdy wczeyniej nie zastanawia siÆ
nad tym, e coy tak nieistotnego z punktu widzenia anatomii
moe go wyróniaÂ, dlatego te nigdy nie kry siÆ ze swoim
obrzezaniem. To waynie fakt, e siÆ nie kry, nie ubiera w zamkniÆtej ubikacji, nie bra prysznica osobno, e zachowywa
siÆ cakiem naturalnie, odwraca uwagÆ innych, dlatego nikt
wczeyniej nie zauway, e jest obrzezany.
NastÆpne dni spÆdza w tej samej przybudówce. Promyk
ywiata, padajcy przez szczelinÆ miÆdzy deskami, dzieli jego
twarz na dwie czÆyci. Jedna jest w cakowitym cieniu. Siedzi
na starej, zardzewiaej taczce i krwawi, lepkie donie wyciera
w spodnie i pÆk somy. Odpoczywa, ale rÆce mu dr z podniecenia, bo udaje siÆ, chwilami skóra z nieznan wczeyniej
atwoyci poddaje siÆ naciganiu, i przez moment Zelig znów
staje siÆ Zeniem, synem dyrektora gimnazjum, ministrantem
u bernardynów.
Teraz ju wie, z trudem opanowujc mdoyci, e obrzezanie to jest nieskoÍczony proces. Rana, która mimo zabli|nienia nieustannie siÆ odnawia, jtrzy. Tego siÆ nie widzi, nie czuje, to w niczym nie przeszkadza. W istocie kady wieczór jest
siódmym dniem, ósmym dniem jest kady poranek, codziennie jest siÆ kimy nie do odrónienia dla tych, co siÆ odróniaj,
i kimy nie do przyjÆcia dla tych, którzy nie znosz rónic. Tak
to dziaa. Jeyli chcesz byÂ taki jak my, dlaczego siÆ z nami poróniey? Czy jestey przez to lepszy, czujesz siÆ wybrany?
Czy oni tego nie widz, e jest odwrotnie?
W poudniowym ywietle wiroway drobinki kurzu, pierze
z poduszek, cay mikrokosmos z narzut, dywanów, py zboowy z mynów Szancera. Galaktyki to przybliay siÆ, to oddalay od siebie wedug niepojÆtego rytmu. Zdawao siÆ, e to
rytm oddechu, ruch, który scala lub rozdziela. Oddycha w pokoju olbrzymie lustro, leniwie faluj w nim topole przy ulicy
Nadbrzenej i aurowe firanki wyruszaj na krótk wÆdrówkÆ
po komodzie i sekretarzyku.
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Mira w ssiednim pokoju przekrÆca siÆ na bok i odbiera
dziecko z rk babki. Jest obolaa, pociÆta, pozszywana. Patrzy
na syna. GodzinÆ wczeyniej oddaa go matce, która z dum
pen dostojeÍstwa zaniosa go do gabinetu Hewla i zoya
na rÆkach kwatera. Przypomina sobie wielkie rze|bione krzeso Eliasza z synagogi przy kwiÆtej Anny, szerokie, ze zotymi
okuciami, zoconymi kwiatami i z figurami anioów. Uroczyst
ablucjÆ. Kolana Zeliga. TacÆ z izmalem i zaciskiem w ksztacie
liry. Do jej óka dochodz jedynie szmery, szelesty i fragmenty recytowanych psalmów.
U bernardynów dzwoni na Anio PaÍski. Przy bramie stoj dwie furmanki. W jednej z dÆbowych beczek, niedomkniÆtej, Szmul wiezie solone yledzie na plac Rybny. Mdy zapach
ryb miesza siÆ z odorem zgnilizny znad Wtoku. Zapachy,
jak wszystko, tocz nieustann walkÆ. W budynku magistratu okna cay czas s zamkniÆte. Mira ze swojego óka widzi
jedynie szczyt fasady i iglicÆ wiey katedralnej. Ta króluje nad
caym miastem. Jak rapier, przebija dolne piÆtra chmur. Pod
koniec dnia soÍce chowa siÆ gdziey za RzÆdzinem i cieÍ katedry przykrywa niskie kamienice na Kapitulnej i Waowej.
Nie potrafi siÆ cieszyÂ. Czuje, jakby jej ciao umierao,
nie naleao ju do niej. Doktor Schwarzmann odwiedza j
codziennie i stara siÆ pocieszaÂ. Mówi sennym gosem i ze
wschodnim akcentem. Tumaczy, e by to jeden z najciÆszych porodów w jego praktyce, naley dziÆkowaÂ Bogu, e
oboje yj. Potem nieopatrznie podaje przykady medycznych
interwencji, które mimo zastosowania wszelkich dostÆpnych
yrodków nie byy w stanie uratowaÂ noworodków.
– W ostatniej godzinie pód siÆ odwróci. Gdyby nie to...
– zawiesi gos. – WolÆ nawet nie myyleÂ. Jak tylko odzyska
pani siy, proszÆ gdziey wyjechaÂ. Koniecznie. Mam przyjaciela w Truskawcu. On siÆ nazywa Jarosz. Jak pani bÆdzie
gotowa, da mi pani znaÂ, ja do niego napiszÆ list w tej sprawie. To wielki, wspaniay kurort. Za kilkadziesit zotych bÆ9

dzie pani moga popijaÂ sobie synn naftusiÆ i wypoczywaÂ
do woli.
Ale Mira domyyla siÆ, e nie mówi jej caej prawdy. Od
wielu miesiÆcy skary siÆ na niepokój, miewa silne bóle
w podbrzuszu. Z Hewlem nie potrafi ju rozmawiaÂ, bo Hewel
wszystko sprowadza do histerii. Kiedy Mira tumaczy, e nie
powinien sam rzezaÂ syna, tylko najÂ mohela Fabera, kiedy
prosi, eby da dziecku na imiÆ Jakow, Hewel niecierpliwie wymachuje rÆkami, uderza piÆyci w dÆbowe biurko i wyprowadza j stanowczo z gabinetu.
– Nie panujesz nad sob, jestey histeryczk! Powinnay pojechaÂ do siostry, która w Limanowej ju od szeyciu tygodni
umiera na raka! Powinnay to zobaczyÂ, przejrzeÂ na oczy, bo
najwyra|niej nic nie widzisz, niczego nie dostrzegasz, nie rozumiesz tych cudów, w których co dzieÍ uczestniczysz. Nie
mogÆ dziecku daÂ na imiÆ Jakow, bo twój brat Jakow yje. Jeeli dam maemu na imiÆ Jakow, to twój brat Jakow z pewnoyci umrze... A nawet jeyli nie umrze, to jak on bÆdzie z tym
y?! Pomyylaay o tym?
– BÆd na niego mówiÂ Szyja – chlipie Mira i szurajc kapciami, wraca do óka.
Tak, nie mówi jej prawdy. Dotyka piersi i brzucha i czuje,
e wszystko tam w yrodku umaro. Na caym ciele pojawiaj siÆ
óte plamy, paznokcie ami siÆ, wosy wypadaj caymi garyciami. A zÆby? Ma nieywiey oddech. Na nic ju nie ma wpywu. Ktoy za ni wykonuje wszystkie ruchy, za ni mówi i patrzy
jej oczami. Jeszua zaczyna pakaÂ. Mira syszy dochodzce kwilenie, potem coraz donoyniejszy krzyk. Nie zrywa siÆ z óka,
nie potrafi wstaÂ, obraca tylko ciÆk gowÆ w stronÆ gabinetu.
Hewel dokadnie umy rÆce, a potem dugo namydla krocze Jeszui. By skupiony. Kad czynnoyÂ wykonywa uwanie,
ale Zeligowi wydawao siÆ, e by nieobecny. Jakby siÆ rozdzieli na kilka dusz i tylko jedna z nich braa udzia w ceremonii.
Ten pusty, nieobecny wzrok, te dugie zastygniÆcia bez ruchu
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nayladujce skupienie, zaniki pamiÆci! Gdy z kimy rozmawia,
nigdy nie patrzy w oczy. Hewel kiedyy mu powiedzia, e
stworzenie czowieka byo aktem najdoskonalszym, ale jednoczeynie czowiek drugiego czowieka absolutnie ogranicza,
zniewala. Sam fakt skupienia na drugim czowieku ju jest
zniewoleniem.
– Stryj siÆ naczyta Hegla i teraz wszÆdzie widzi panów
i niewolników – perorowa Zelig. – A czy to nie on waynie
krytykowa ydostwo za utylitaryzm?
– Staram siÆ widzieÂ sprawy niejako poza ich wasnym biegiem, sam naturÆ rzeczy. Jeyli nie bÆdziesz umia oddzieliÂ
czowieka od tego, kim on jest, z czym do ciebie przychodzi,
nigdy nie osdzisz rzeczy wayciwie. Jeyli ty w takiej postawie
widzisz Hegla, to dowód, ey go w ogóle nie poj.
Teraz wiÆc Zelig pomyyla, e Hewel jest nieobecny, a dopiero pó|niej zrozumia, e w tej nieobecnoyci krya siÆ cakowita fizyczna obecnoyÂ. Hewel po prostu dokonywa obrzezania swojego syna poza czasem, poza ca histori obrzezania,
niejako z sedna tego rytuau i nie potrafi przyjÂ do wiadomoyci, e w indywidualnym wymiarze obrzezanie zawsze jest
czymy innym. Hewel w ogóle nie traktowa powanie pojÆcia
indywidualnego wymiaru, dla niego wszystko byo roztopione
w Bogu, a z myylenia o indywidualnym wymiarze rodzio siÆ
cae zo.
Byo w tym coy monumentalnego, surowego, jakby to
sam Awram jego rÆkami dokonywa brit. I nawet w tej chwili
Zelig musia przyznaÂ, e w ostatecznym rozrachunku móg
siÆ myliÂ, w ostatecznym rozrachunku to on, Zelig, nie zgadzajc siÆ, cigle uwypukla fakt, e jest ydem, nie akceptujc obrzezania, cigle podkreyla fakt, e jest obrzezany, nie
umia zamknÂ tego rozdziau w swoim yciu, podczas gdy
Hewel wszystko zamkn ju na samym pocztku i nie wraca
do tego, bo – jak mówi – od tamtego dnia nic ju do niego nie naleao, a skoro tak, to dlaczego miaby royciÂ sobie
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prawo do decydowania o czymkolwiek, a przede wszystkim,
dlaczego miaby siÆ baÂ? ByÂ moe w istocie nie dochodzio
tu do adnego rozdzielenia. Od tego dnia Jeszua – jak mówi
Hewel – mia byÂ okreylony przez to, czego ju nie posiada,
na owym braku budowaÂ mia swoj tosamoyÂ. Waynie dziÆki niepenej cielesnoyci mia siÆ staÂ kimy w peni fizycznie
okreylonym, dziÆki ograniczeniu – kimy absolutnie wolnym.
W rzeczy samej, jak tumaczy Hewel, dopiero teraz stanowili
nierozerwaln caoyÂ.
Hewel przebi skórÆ, a nastÆpnie zrobi pierwsze naciÆcie.
Zelig widzia, jak izmal, nó ostrzejszy od brzytwy, zagÆbia
siÆ w skórÆ i oddziela napletek od reszty ciaa. Mira, odwrócona do yciany, cigle nasuchiwaa. U bernardynów dzwonili na
Anio PaÍski. Dzieci pod budynkiem magistratu gray w guziki.
Szmul leniwie strzela z bata i odjeda w kierunku placu Rybnego, w miejscu, które on opuyci, tu pod latarni, pojawia
siÆ Lichtingerowa, matka Hersza Lichtingera, blachy, rynny,
wykoÍczenia, która wracaa z warsztatu do domu na Lwowskiej. Szochet Cewi w ubojni na Nadbrzenej waynie podcina
gardo gÆsi i w milczeniu wsuchiwa siÆ w szmer koÍczcego
siÆ ycia.
Tego samego 1919 roku w Istowie, miÆdzy nisk i zagrzybion karczm a dworem hrabiego de Laveaux, spolszczonego
Francuza i zarzdcy dóbr Sanguszków, stanÆy naprzeciw siebie dwie furmanki. W pierwszej siedziao mode maeÍstwo
Ettingerów. Jakub – rymarz ze Szczurowej – pracowa take
jako drwal w lasach pod Gumniskami. Anna, jego ona, urodzia waynie HaniÆ. Do maeÍstwa z Jakubem wniosa nieduy
posag w postaci oymiu mórg nad rzek Bia, tu za miastem.
Jakub nie namyyla siÆ dugo i postanowi, e na ziemi stanowicej maeÍski posag, która leaa w pobliu synnego
cesarskiego traktu, zbuduje karczmÆ. Nie otrzyma jednak poyczki, bo polskie banki w ogóle niechÆtnie daway kredyty y12

dom, a jeyli ju, to na taki procent, e od razu mona byo siÆ
powiesiÂ. Pozostawa jeszcze w odwodzie Zwizek Kredytowy
Hirscha. Ale on dawa pienidze tylko czonkom spódzielni.
Plany spezy na niczym. Z pomoc znajomych cieyli z Gumnisk
i Tarnowca Jakub postawi dom i zagrodÆ dla owiec. Jeszcze
nie zakoÍczyli pracy, kiedy konflikt w domu rodzinnym Anny
zmusi ich do natychmiastowej przeprowadzki.
Na drugim wozie penym dobytku równie siedziaa moda
para, ale jechaa w przeciwn stronÆ. On mody, niski, ale silny i energiczny, wawo uwija siÆ przy wozie, sprawdza koa,
czy nie ma luzu na osiach, rozmasowywa koÍskie pÆciny. Ona
bya nieco modsza i szczuplutka. Anna zastanawiaa siÆ, jak
w ogóle moga urodziÂ dziecko. Ettingerowie od razu poznali, e tamci jad z daleka. Mówili bardzo twardo, z obcym
akcentem.
– Pochwalony! – Nieznajomy pozdrowi Jakuba, zdj czapkÆ i przedstawi siÆ. Dopiero po chwili zorientowa siÆ, e
zwraca siÆ do yda. – Daleko do abna? W mieycie nom godali, e bydzie z dziesiyÍÂ wiorst... Kaj my som?
– To poowa drogi dopiero – odrzek Jakub z naciskiem,
domyylajc siÆ, o co moe pytaÂ nieznajomy. – A ja widzÆ, e
pani z dzieckiem, to lepiej siÆ tu zatrzymaÂ na noc. DzieÍ jest
dugi, ale droga mÆczca.
– No ja – potwierdzi Knapp. – Moja pado ze zmynczynia.
Jechalimy coy dzieÍ, koÍ siÆ ochwaci. – Wskaza na siwka. –
Widzicie, jak cignie kopyta, musza go rozkuÂ, i to piorunem.
– Tutaj jest dobry kowal, ja zaprowadzÆ – zaproponowa
Jakub. – A za kowalem – doda – jest stara chaupa. Mieszka
tam kiedyy jeden yd, co siÆ powiesi, ale tam jest spokojnie,
przeypicie siÆ i jutro rano ruszycie w dalsz drogÆ.
I Jakub, który nie by nawyky do uprzejmoyci, wzi go
pod rÆkÆ i poprowadzi w kierunku ku|ni. Pokazywa mu stare
domy, koyció parafialny i szkoÆ, któr mieszkaÍcy wyremontowali wspólnymi siami. Knapp delikatnie wyswobodzi siÆ
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z silnego objÆcia Jakubowego ramienia. Czu siÆ niezrÆcznie,
spodziewajc siÆ, e yd za te wszystkie uprzejmoyci zada
zapaty, ale Jakub o nic nie zamierza prosiÂ. Sam siÆ sobie
dziwi. Z takim trudem przychodzio mu okazywanie sympatii
gojom, a co dopiero gojom nieznajomym. Zamyylony wróci
pod karczmÆ, kaza Annie poegnaÂ siÆ z on nieznajomego,
z któr zdya siÆ ju poznaÂ, wspólnie ponarzekaÂ, wymieniÂ doywiadczenia na temat pociech, ywisn batem i wóz ze
zgrzytem osi ruszy w dó, na Zaczarnie i BrzozówkÆ.
– Przyjechali ze klska – powiedziaa, nie patrzc na Jakuba. Nie moga siÆ nadziwiÂ, co ludzi popycha do tak dalekich
wÆdrówek. – Czemu tu waynie? Ona powiedziaa, e w abnie nikogo nie znaj...
– Czasem czowiek czuje taki zew – odpar filozoficznie
Jakub. – Nigdzie nie moe znale|Â sobie miejsca. Musi byÂ cay
czas w drodze. I tylko czeka. A przestanie wiaÂ albo umilknie
zgiek w jego duszy. Wtedy bÆdzie wiedzia, e je znalaz.
Jakub nawet siÆ nie spodziewa, ile w tej refleksji byo
prawdy. Kiedy nastÆpnego dnia Knapp wyszed przed dom,
zobaczy wielk równinÆ ótych yciernisk, atki soczystych
k i cienk jak wos wstkÆ Brnia. Rzeka, najwyra|niej nie
zwaajc na granice posiadoyci koycielnych i hrabiowskich,
wia siÆ przez pola, pastwiska, przepywaa nawet przez
gaje, wrzynaa siÆ gÆboko, odsaniajc yzne warstwy ziemi i kleist glinÆ. Poczu wreszcie ciszÆ. Usysza j. Zamiast
pisków i jazgotu elastwa – agodny szum falujcych traw,
miast regularnych uderzeÍ kilofów – nieprzerwany trel skowronków i kwÆkanie czajek, w zastÆpstwie haasu kopalnianej
windy – bajkowy klekot drabiniastych wozów.
A przysiad na pniu. Tam, skd pochodzi, niebo w kolorze
sadzy stykao siÆ z bur ziemi, w powietrzu unosiy siÆ kÆby
kurzu i rcych oparów, które dzieÍ i noc opuszczay kominy
wielkich hut i kopalÍ. Drzewa karowaciay i usychay. Liycie,
parapety domów, ulice, ynieg – wszystko pokryway gÆste dy14

wany sadzy. Py wÆglowy niczym kwas wera siÆ w skórÆ rk
i twarzy. Z roku na rok przybywao ciemnych had, kominów
i szybów, którymi na dno ziemi posyano wszystkich mÆczyzn
zdolnych do pracy. W ciemnoyciach, trujcych dymach karbidu
i metanu, w pyle, który powoli wypenia puca, ludzie kopali
tunele, podziemne ulice, cae miasta, wielopoziomowe metropolie. Nie móg siÆ tam odnale|Â. Nie chodzio o pracÆ, jej siÆ
nie ba. Mozoli siÆ przecie przy samym urobku i przy wózkach, i przy stemplowaniu korytarzy. CiÆkim motem rozbija
wapieÍ w kamienioomach na Zakrzówku i w Wysokiej. Nie,
tu chodzio o coy innego, podstawowego. Nic go nie cieszyo.
Innym ycie wystarczao, jemu nie. Zdawao mu siÆ, e miejsce, a nawet czas, w którym yje, nie s jego miejscem i czasem, e musiaa nastpiÂ jakay pomyka. Myyla, e czas jego
ycia powinien naleeÂ do kogoy innego, e przestrzeÍ, która
wyznaczaa granicÆ jego bytowania, bya za ciasna i zbyt przewidywalna.
Kiedy urodzi siÆ Henryk, powzi decyzjÆ, e musi opuyciÂ tamto miejsce. To waynie narodziny syna upewniy go we
wczeyniejszych postanowieniach, jakby byy dugo wyczekiwanym znakiem, sygnaem do podjÆcia dziaania. Zapakowali
cay dobytek na wóz i ruszyli w drogÆ. Pienidze ze sprzeday
ojcowizny mieli przeznaczyÂ na budowÆ nowego domu. Tam,
gdzie im wypadnie yÂ. Tak powiedzia swojej onie: „BÆdÆ
wiedzia, e to jest to miejsce”.
Ale dugo nie wiedzia. Od kwietnia 1918 roku do koÍca wrzeynia 1919 przemierzyli ca poudniowo-wschodni
PolskÆ. Spali, gdzie popadnie, u ydów, emków i Cyganów.
W stodoach, na strychach, najczÆyciej w lesie. WszÆdzie czegoy brakowao albo czegoy byo za duo.
I wreszcie stao siÆ. Kiedy Knapp podniós siÆ z podogi
w starej chaupie, któr mu wskaza Jakub, pchn zmurszae
drzwi i popatrzy wokó na pola, a potem na wieÆ koycioa, nagle coy w nim zaskoczyo. W jednej chwili zrozumia, e
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tego waynie oczekiwa, tego szuka. Wszystko pasowao, kady szczegó zgadza siÆ z jego wyobraeniami. Dom mia staÂ
dokadnie w tym miejscu, za nim powinno rozcigaÂ siÆ pole,
na poudniowym zachodzie miaa wznosiÂ siÆ wiea koycioa. We ynie czy te na jawie widzia uraw na yrodku zagrody
i wyschniÆt studniÆ. Podszed i sprawdzi. Chwyci ramiÆ urawia, nacisn i przywiza do supka. Wycign puste, zardzewiae wiadro. Rzuci kamieÍ i odpowiedziao mu guche
echo. Wiedzia ju, e nie opuyci tego miejsca. I tego samego
ranka oznajmi to onie.
Tak mogy wygldaÂ jego ostatnie chwile: by chodny dzieÍ,
wiatr przynosi od strony morza wilgotne i zimne powietrze.
Genera lea opatulony w przepocon poyciel i wysuony
koc. Gorczka, mimo zaywania chininy, nie ustÆpowaa. Po
kilku dniach skóra na rÆkach i twarzy generaa pomarszczya siÆ i poóka jak stary pergamin. Targay nim na przemian
mdoyci i dreszcze. Nie poddawa siÆ, próbowa siadaÂ, rozmawiaÂ, ale doktor Kalazdy stanowczo tego zabroni. Nad ranem
dotara spó|niona wiadomoyÂ o ymierci PrdzyÍskiego, pod
którego komend suy w bitwie pod Iganiami jeszcze jako
major. PrdzyÍski podobno przebywa na kuracji na wyspie
Helgoland. Utopi siÆ podczas kpieli...
Kiedy genera zamyka oczy, zdawao mu siÆ, e tragarze
nios go w lektyce. Cienkie zasony unosiy siÆ nad posaniem,
targane suchym wiatrem. Wokoo ponÆa pustynia, powietrze
gÆstniao od aru, biel piasku jayniejsza bya od pynnego oowiu. Potem, moe dla kontrastu, przypomina sobie lata dzieciÆce. Skrzcy siÆ w soÍcu bruk tarnowskiego Burku, czapy
yniegu pokrywajce stragany, dzwony z koycioa Bernardynów.
Wtok podobny by do prehistorycznego wÆa, który utkwi
w szczelinie miÆdzy skaami. Wi siÆ, sycza, kilka razy do
roku zostawia na nadbrzeu wÆow skórÆ w postaci pryzm
ymieci i czarnego szlamu. Aromat jode i ywierków na ryn16

ku, sodki do omdlenia zapach kapusty z grochem w sieniach
kamienic.
Cay jego ywiat dawa siÆ teraz zamknÂ w drewnianym
kufrze, w którym przechowywa weniane rÆkawiczki, srebrny
medalion z podobizn matki, kaamarz z zielonego aptecznego szka i sfatygowany zeszyt, w którym prócz codziennych
relacji zapisywa wydatki. Zapiski koÍczyy siÆ na drugim grudnia 1850 roku. Trzy dni pó|niej nie mia ju siy podnieyÂ rÆki.
Na piersiach czu ciÆar, oddech stawa siÆ coraz pytszy.
Gdyby wczeyniej zareagowa na zalecenia Kalazdyego
– a tego starego WÆgra intuicja rzadko kiedy zawodzia – i podda siÆ leczeniu, systematycznie przyjmowa medykamenty,
byyby szanse na wyzdrowienie, ale sprawÆ zbagatelizowa.
Uwaa, e wojskowemu nie wypada zajmowaÂ siÆ takimi bahostkami jak wasne ciao. Tylko ludzie zniewieyciali rozczulaj siÆ nad swoimi przypadoyciami, celebruj wasne niemoce.
Kalazdy oczywiycie mia racjÆ, kiedy w jego osabieniu i melancholii, w podwyszonej temperaturze dopatrywa siÆ symptomów powaniejszej choroby, przypuszcza nawet, e to mog
byÂ pocztki febry azjatyckiej, ale genera reagowa stanowczo i uznawa te wszystkie domniemania za objaw przesady,
jeyli nie histerii.
Czy nie by szaleÍcem? Skoro jak inni uwierzy, e o sprawÆ
narodow mona biÂ siÆ na antypodach? Czy czowiek o zdrowych zmysach móg byÂ jednoczeynie masonem, carskim
wiÆ|niem, naukowcem, bohaterem wÆgierskiego powstania
Kossutha, wreszcie Murad Pasz, kiedy dla sprawy narodowej
przeszed na islam? Czy to nie za duo jak na jedno, ograniczone przecie, istnienie? Czy wreszcie zdawa sobie sprawÆ,
e istnienie pewnego paÍstwa w Europie krodkowej zaleao
na przykad od surowego wychowania Mikoaja, bezdzietnoyci
Fryderyka, zej krwi pyncej w yach Habsburgów po latach
kazirodczych maeÍstw? Czy przechadzajc siÆ po wskich
i zacienionych uliczkach Aleppo, które tak bardzo przypomi17

nay Wekslarsk, Zaktn i Krótk, powtpiewa w sens wysików, strategii, dyplomacji, czy przeyladoway go trupy onierzy polegych pod Iganiami, OstroÆk, Temesvárem?
Amek, stary przyjaciel Arab, przyniós dwie konchy ciepej
wody, rozpocz ablucje zmarego od gowy w dó. Wraz z towarzyszami przewrócili generaa na prawy bok i plecy. Amek
cicho recytowa surÆ trzydziest szóst, potem ostronie
zawin ciao w dwa lniane pótna i pooy na drewnianych
noszach. Do meczetu byo okoo dziesiÆÂ minut drogi. MinÆli
a|nie An-Nasri i zagÆbili siÆ w labirynt wskich uliczek i dziedziÍców, na których niegdyy zatrzymyway siÆ karawany. Teraz
byy tu pustki, wiatr wywiewa piasek i przesypywa go z kta
w kt jak w klepsydrze. Na schodach siedzieli Ormianie o spalonych twarzach. Imam stan za noszami, odwróci siÆ na poudnie, w kierunku Mekki i dugo modli w milczeniu. Potem
wszyscy usyszeli dwa razy powtórzone Alsalamu alejkum a
rahmatu Allah. Dó mia dwa metry gÆbokoyci. Ziemia ponÆa,
czerwona jak hematyt.
Wagon, w którym spoczywao ciao generaa, ton w kwiatach. Ludzie zdejmowali czapki z gów, stojc w milczcych
szpalerach. Tak byo na wszystkich stacjach, poczwszy od
Debel al Islam na skraju dalekiej Pustyni Syryjskiej, w Turcji
i Budapeszcie, a do samego Krakowa. WÆgrzy z rzewnoyci
witali swojego Bem Apo, Ojczulka Bema, który z jednakow,
zdawaoby siÆ, nonszalancj wysya huzarów do ataku i szpicrut walczy z wojskiem carskim o armatÆ, surowo kara za
najmniejsz niesubordynacjÆ i z min komika poddawa siÆ
w lazarecie amputacji palca.
Oczywiycie musieli wiedzieÂ, e genera przede wszystkim
walczy o s p r a w Æ, a dopiero w nastÆpnej kolejnoyci o niepodlegoyÂ WÆgier, to s p r a w a narodowa, a dopiero pó|niej
koniecznoyÂ stumienia arabskiego buntu najemników pcha
go na flanki cytadeli Kalat Halab. WszÆdzie, od Borodino poczwszy, na Siedmiogrodzie i Syrii koÍczc, genera angauje
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siÆ do granic moliwoyci, tote wiedeÍczycy s przekonani,
e walczy o rewolucyjny WiedeÍ, WÆgrzy myyl, e o WÆgry,
Turcy – e o ywietnoyÂ otomaÍskiej spuycizny. W rzeczy samej
jedyn bitw, która nie miaa adnego znaczenia dla s p r a w y
bya ta ostatnia, z malari.
Ach, te pokrÆtne sprawy dynastyczne Europy! Animozje,
walki o wpywy, bliskie i bardzo odlege powizania. Carskie
Sioa, pruskie i habsburskie dwory, przedwczesne i nieuprawnione ambicje wojskowe króla Karola Alberta! Czy Fryderykowi
IV naprawdÆ chodzio o zwierzchnoyÂ nad narodem niemieckim? Czy moe by to kaprys jego ony, Elbiety Bawarskiej,
zmÆczonej nieudanymi próbami zostania matk? A pazernoyÂ
Ludwika Filipa? Chorobliwa wrÆcz podejrzliwoyÂ Habsburgów,
którzy poprzez wykwintne maeÍstwa w Hiszpanii, Sardynii
i z ostatnimi z rodu bawarskich Wittelsbachów próbuj zabezpieczyÂ tyy, flanki i wrota wiedeÍskiej twierdzy. Czy von
Metternich, genialny doradca Franciszka Józefa i dysydent,
nie grzmia na kongresie wiedeÍskim: „Trzeba unieszkodliwiÂ bezecny spisek, który od pó wieku pracuje nieustannie
nad obaleniem istniejcego porzdku i tronów”? A co poczÂ z tajemn rol Feliksa Schwarzenberga, który zniedoÆniaego cesarza Ferdynanda namawia do abdykacji na rzecz
bratanka?
Historia jest w rÆkach szaleÍców, którzy w wolnych chwilach, pomiÆdzy aperitifem a kolacj, przestawiaj granice
paÍstw, wytyczaj nowe szlaki handlowe, zmieniaj koryta
rzek, przerzucaj mniejszoyci narodowe z miejsca na miejsce
i w nigdy niegasncym zdziwieniu przygldaj siÆ efektom.
Wykorzystuj pionki: Dimitrijevicia, Principa, Dubicza, Radetzkiego i w koÍcu Bema, których talenty jak meteory potrzebne
im s na krótk chwilÆ do rozwiania popoudniowej nudy. A po
latach wysyaj przedstawicieli wadz, konsulów, ambasadorów, aby z penymi honorami uczcili ekshumacje i pogrzeby na
ziemiach ojczystych.
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Na przyjÆcie prochów Bema Tarnów szykowa siÆ od wielu
miesiÆcy. I oto trzydziestego czerwca 1929 roku genera mia
wreszcie spoczÂ poyród lilii wodnych w mauzoleum w parku Strzeleckim. Mona byo siÆ spieraÂ o ksztat polityki,
strategie, o ów najbardziej racy dla rodaków wybór, jakim
byo przejycie na islam, ale jego wielkoyÂ w nikim nie budzia
wtpliwoyci.
SoÍce bezceremonialnie oywietlao fronton dworca i przez
okno wpadao na posadzkÆ westybulu. Lekkie podmuchy wiatru poruszay zielonymi festonami zwisajcymi z okapów peronu pierwszego i na placu przed budynkiem dworca. Laweta
zaprzÆona w dwa biae konie minÆa orkiestrÆ 16. puku i zatrzymaa siÆ przy oszklonym wejyciu do westybulu. Tu po
dziesitej huknÆy dziaa dywizji artylerii konnej, która stacjonowaa na Hucie. Dwadzieycia jeden wystrzaów. Odgos salw
niós siÆ ulic Krakowsk, dray szyby na Bandrowskiego,
z drzew na Plantach Kolejowych zerway siÆ szpaki, okryy
kopuÆ dworca i zniknÆy za kominami browaru. Za kompani
honorow szyki wyrównywali onierze dywizji konnej, harcerze, czonkowie Bractwa Kurkowego i reszta oficjalnych delegacji.
Pocig z Krakowa mozolnie wtoczy siÆ na rampÆ kolejow. Na torach zaroio siÆ od wojskowych, kolejarzy, fotografów, reporterów. Byskay flesze, buchaa para, przez któr,
jak przez mgÆ, przedzierali siÆ dziennikarze i pracownicy pobliskich warsztatów. Z westybulu dochodziy okrzyki komentatora krakowskiego radia. Delegacja pod przewodnictwem
pukownika Przedrzymirskiego oficjalnie przekazaa trumnÆ
ze szcztkami generaa stronie polskiej. Kogó tam nie byo
– wojewoda Kwayniewski, generaowie Romer i Balas, który
mia pó|niej wygosiÂ przemówienie przy bramie triumfalnej pod koycioem Misjonarzy, oficerowie francuscy i delegacja turecka, cay magistrat wraz z ustÆpujcym burmistrzem
Kryplewskim.
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Orkiestra zagraa WarszawiankÆ, a laweta z trumn dostojnie ruszya w kierunku Krakowskiej, jak najwiÆkszym ukiem
omijajc zbutwiay parkan okalajcy nieuytki Sanguszki. Ju
na placu Koyciuszki stay tumy, wydawao siÆ, jakby z góry
Krakowskiej kaskadami spadaa rwca rzeka ludzkich cia,
która wytracaa impet w bocznych ulicach: na Chyszowskiej,
Nowym kwiecie, UrszulaÍskiej i Staszica. Powieway flagi, proporce, damskie parasolki, sztandary stowarzyszeÍ, cechów
i szkó. Witryny sklepu korzennego, artykuów aptecznych
Bracha, kawiarni Skolimowskiego, drogerii Swarowskiego,
krawców, cukierni, kwiaciarni, okna budynku starostwa tonÆy
w biao-czerwonych barwach i podobiznach Bema, który melancholijnie, acz dumnie spoglda na miasto.
Z balkonów i tarasów spyway kaskady kwiatów, peonie
i pelargonie, miÆsisty bukszpan, gazki jode i ywierków
o rzeykim i ywicznym zapachu. I wyród tego przepychu kolorów i ornamentów, dywanów zwieszajcych siÆ z okien kamienic, stay wielopokoleniowe familie, nawet ledwo tolerowani
zazwyczaj lokatorzy z poddaszy i suteren. A d|wiÆki muzyki
z dÆtego instrumentarium orkiestr? D|wiÆki katarynek i skrzypiec, wypeniajce zawilgocone podwórka RzÆdzina i dzielnicy
ydowskiej? Czy one nie miay swojego udziau w odywiÆtnoyci tego dnia?
Wielkie ywiÆto osignÆo apogeum w Rynku. To tutaj bio
|ródo owej rzeki istnieÍ, std nierównymi falami rozlewaa
siÆ ona w dó, w stronÆ Lwowskiej i Burku, placu Mickiewicza i Krakowskiej, tutaj te na lawetÆ z trumn generaa sypa
siÆ grad ró, lewkonii, go|dzików, a nawet kamelii, lekko jak
pierze opaday girlandy bibu i kolorowego konfetti. kmierÂ
Bema w dalekim kraju nie zmienia historii, ale ludzie dobrze
pamiÆtali, e to waynie ich miasto pierwsze odzyskao wolnoyÂ w 1918 roku. Wszyscy wtedy czekali na znaki. Dunajec
spyn krwi, kiedy przeprawiano rannych z bitwy pod owczówkiem. Potem nastpio posiedzenie rady pod przewod21

nictwem Tertila, który wadzÆ w mieycie oddawa Radzie Regencyjnej, nic nie wiedzc, e za kilka godzin Kasper Ciokosz
ze swoimi harcerzami bÆdzie rozbraja Austriaków na dworcu
kolejowym, a reszty dokona 20. puk piechoty.
Kondukt z placu Kazimierza wjecha na Waow, a potem
w zacienion ulicÆ Pisudskiego, tu obok pomnika Szujskiego, przy którym ustawi siÆ poczet sztandarowy pierwszego
gimnazjum. Z okien seminarium wygldali klerycy i alumni,
rozdzwoni siÆ dzwon w koyciele Filipinów. Tymczasem zachodnia czÆyÂ miasta cakiem opustoszaa. Pozostay tylko
sterty bibu, fragmenty gazet, rozdeptane kwiaty. Nad podium
na pierwszym peronie zwisay fantastyczne arabeski liyci, które niczym dzikie wino oplatay supy wiaty. Mimo ciszy ptaki
jeszcze dugo nie wracay na Planty Kolejowe. Wydawao siÆ,
e ywiat flory za chwilÆ dokona aneksji, poknie peron, a potem arocznie rzuci siÆ na miasto. A moe ywiata ludzkiego
ju nie byo, tylko jego historia jak zaciÆta pyta w gramofonie
nieustannie siÆ odtwarzaa poyród rozrastajcej siÆ wokó dzikiej puszczy?
Istowo niegdyy miao coy z surowego krajobrazu pónocy. Ziemie byy mao urodzajne i piaszczyste. W leynych ostÆpach
produkowano wÆgiel drzewny, smoÆ i dziegieÂ, w dymarkach
przetapiano rudÆ. W miesicach wiosennych wiey spowijay
gÆste mgy, spowodowane wysokim przyrostem temperatur,
które podnosiy siÆ dopiero w pó|nych godzinach poudniowych. Nikt tu ju jednak nie pamiÆta gÆstych borów, pozostay po nich marne relikty w postaci rozrzuconych na chybi trafi
kÆp, zagajników i brzezin i to one jedynie ratoway tÆ ziemiÆ
przed zupen monotoni.
Wiey leaa na niewielkim wzgórzu, które agodnie opadao
w kierunku pónocnym ku Woli BreÍskiej i Kobierzynowi, i dalej – w stronÆ Dbrowy Tarnowskiej, a od poudnia ku Zaczarniu, Brzozówce i Krzyowi, który lea tu za przedmieycia22

mi Tarnowa. Od pónocnego zachodu opyway Istowo wody
Brnia i abnicy, od poudniowego wschodu dorzecze Wisoki.
Dwie wielkie rzeki: Biaa i Dunajec, szerokim ukiem omijay
wiey, dlatego ludzie nigdy nie musieli tu walczyÂ ze skutkami
powodzi, a jedynie z lokalnym, okresowym wystÆpowaniem
z brzegów spokojnego Brnia.
Osiem kilometrów, które dzieli Tarnów od Istowa, Pawe Borowicz pokona w cigu dwudziestu kilku minut. Popuyci lejce
i bezlitoynie smaga nimi spocony grzbiet konia. Po kolejnych
nieudanych zbiorach i stratach, jakie spowodoway deszcze,
jego gospodarstwo moga uratowaÂ tylko poyczka. Hrabia de
Laveaux, wayciciel wiÆkszoyci dóbr w Istowie, odmówi mu.
Brat Pawa, Ludwik, który prowadzi w Tarnowie sklep miÆsny,
wykrÆci siÆ planowaniem nowej inwestycji, a w Towarzystwie
Kredytowym odprawiono go z kwitkiem. PÆdzi wyboist drog na zamanie karku, jakby chcia wyprzedziÂ czas, odwróciÂ
tak niekorzystny dla siebie bieg wydarzeÍ.
Pawe wjecha w rogatki Istowa, min karczmy i na wysokoyci kapliczki ywiÆtego Floriana, która staa przy wje|dzie
do hrabiowskiego dworu, skrÆci w przeciwn stronÆ, na Zagumnie. Wyprzg konia i zaprowadzi do stajni. Antoniny nie
byo w izbie. Musiaa wyjyÂ tylko na chwilÆ, bo zostawia kaszÆ z ziemniakami na piecu. Przemiesza, choÂ pomagaÂ przy
kuchni nie mia w zwyczaju. Próbowa zebraÂ myyli. Do koÍca
roku pozostao mu do odpracowania u hrabiego kilkanaycie
dni. Gdyby udao siÆ przeoyÂ terminy, mógby zasiaÂ tatarkÆ,
postawiÂ barcie i sprzedawaÂ miód. Moe ozime? Krów za nic
w ywiecie nie sprzeda. Naturalnie, trzeba bez zwoki wymówiÂ
sucej. Liczy, ocenia i wycenia, tak e nie zauway nawet
wejycia Tosi.
– Ju wróciey? – StanÆa w drzwiach zdziwiona i zaoya
fartuch. Ale Pawe nie odpowiada. Maym kopiowym oówkiem
zapisywa coy na karteluszku, który wyj z kieszeni kamizelki.
Zajrzaa mu przez ramiÆ. Jeden supek nad drugim. RzÆdy cyfr:
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zera, siódemki, dwójki, czwórki, sumy, rónice. I to one miay
objayniaÂ ich ycie? Czy te gro|nie wygldajce równania mówiy cokolwiek o ich przyszoyci?
– MuszÆ sprzedaÂ ziemiÆ – rzek po duszej chwili milczenia.
Nie powiedzia „musimy sprzedaÂ ziemiÆ”, tylko e on
musi, jakby ziemia bya tylko jego wasnoyci, a ewentualne
zyski ze sprzeday byy wycznie jego zasug. Tosia nie spodziewaa siÆ, e Pawe przyzna siÆ do bÆdów i we|mie odpowiedzialnoyÂ za straty, które owe bÆdy spowodoway, pomyylaa tylko, e powinien w tej decyzji uwzglÆdniÂ jej zdanie.
Jeeli nie mia zamiaru siÆ jej radziÂ, móg przynajmniej zauwayÂ, e jest obecna. Fakt, e ca ziemiÆ wniosa w posagu,
traci znaczenie.
W kuchni zapanowaa jeszcze gÆbsza cisza. SychaÂ byo
dopalajcy siÆ ar, odgos owadów, które tuky siÆ o szybÆ
w ssiedniej izbie. Tosia siedziaa naprzeciw Pawa. Nie ymiaa
protestowaÂ.
– To tylko cztery staje – doda po chwili, jakby chcia siÆ
usprawiedliwiÂ.
Woda cigle staa na polach. Konie grzÆzy w gÆstej mazi
po pÆciny. Ziemniaki zgniy, zboe pooyo siÆ i zzieleniao.
PiÆcioro dzieci na utrzymaniu, najstarsza na wydaniu, reszta
albo w gimnazjach, albo w szkole powszechnej. Skd na to
wszystko wziÂ pienidze? Ostatecznie w grÆ wchodzia jeszcze dzierawa, ale z tego nie byoby wiÆkszych zysków. I co
najwaniejsze: czekaÂ trzeba by byo do nastÆpnego lata, do
zbiorów.
– Masz racjÆ – niby bez wahania zgodzia siÆ Tosia. – Koo
Woli jest akurat trochÆ ugoru. I ziemia lichsza.
Pawe przerwa liczenie i powoli uniós gowÆ znad rachunków. Umia doceniÂ ulegoyÂ Toyki. Jaka ona jest piÆkna w takich chwilach, myyla. Cicha i wyrozumiaa. On cigle niespokojny, wci czegoy szuka.
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W ciszy brali ylub, w ciszy sprztaa obejycie, gotowaa na
wielkim piecu, w ciszy cierpiaa, w koÍcu w absolutnym milczeniu rodzia dzieci. Nie poalia siÆ nawet, nie westchnÆa.
Take kiedy siÆ kochali, cae jej ciao byo poddane i milczce.
Nie, nie bya oziÆba. Wprost przeciwnie. W nieczÆstych przecie chwilach intymnoyci oddawaa siebie bezgranicznie, a jednak w jakiy tajemniczy sposób t ulegoyci dominowaa nad
Pawem. Gdyby staraa siÆ negowaÂ jego wadzÆ i pozycjÆ, prowokowaaby go do wadczych dziaaÍ, tymczasem waynie jej
wrodzona biernoyÂ i zaufanie onieymielay pana i wadcÆ i oddaway go cakowicie pod jej kontrolÆ. Pawe ulega tym macierzyÍskim rytuaom, poniewa, jak kady mÆczyzna, który zosta wychowany surowo, odczuwa brak czuoyci i nie do koÍca
godzi siÆ na rolÆ, której siÆ podj, mimo e na kadym kroku
podkreyla, e jest panem, surowym ojcem i gow rodziny.
Nigdy jej nie powiedzia, e jest piÆkna, e j kocha, waynie dlatego, e byo to niezgodne z rol, jakiej siÆ podj.
Nawet Marcinowi Jurowi, ojcu Tosi, nie powiedzia, e kocha
jego jedyn córkÆ, tylko e maj siÆ ku sobie od dawna, od
niepamiÆtnych czasów cignie ich do siebie, wiÆc ylub byby
naturalnym zwieÍczeniem ich wieloletnich skonnoyci. Poza
tym Pawe nie by – jak to siÆ mówio – w ciemiÆ bity. Doskonale wiedzia, e Jurowie maj jedynaczkÆ i kilkanaycie hektarów ziemi ornej, która ley odogiem. Tekla, ona Marcina, nie
moga wiÆcej rodziÂ. Niby z medycznego punktu widzenia nie
byo adnych przeszkód, ba, lekarz nazywa j okazem zdrowia i zapowiada liczne potomstwo, ale mimo staraÍ Tekla nie
zasza wiÆcej w ciÆ. Próbowali wielu metod, Tekla dawaa
na mszÆ i zaywaa jakiey drogie a nieprzydatne specyfiki. Potem byy ju tylko napary z zió, zabobony, cegy pod ókiem,
stawanie na gowie. adnych rezultatów. Z czasem Jurowie
pogodzili siÆ z wyrokiem. A ziemi byo sporo. Od Zagumnia
i drogi na DbrowÆ Tarnowsk a do Woli. Pola, ki i jeszcze
kawa lasu.
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Chciałem napisaç powieÊç o Êmietniku Historii. Pokazaç bezwolne istoty,
które podlegajà – jak pisał Tadeusz Kantor – przepływowi ˝ycia
w najczystszej jego postaci. Ale okazało si´, ˝e te ludzkie atrapy
potrafià czuç. I potrafià dokonywaç wyborów wbrew siłom,
których wielkoÊci nie rozumiejà. W sytuacji kiedy wszystkie karty
zostały ju˝ rozdane.

Radosław Kobierski (ur. 1971) – poeta, prozaik, fotografik.
Autor tomów poetyckich, zbioru opowiadaƒ Wiek r´bny (2000)
oraz powieÊci Harar (W.A.B. 2005). Za tom wierszy Lacrimosa (2008)
nominowany do Nagrody Literackiej „Gdynia”. Publikował m.in.
w „Akcencie”, „Czasie Kultury” i „TwórczoÊci”. Jego wiersze i proz´
tłumaczono na angielski, włoski, niemiecki, chorwacki, w´gierski.
Mieszka w Chorzowie.

