
Wychowywa∏em si´ wÊród lu-
dzi mówiàcych. Moi rodzice byli nauczycielami, ich rodzice
te˝. Dla mnie wszyscy rodzice byli nauczycielami, zresztà
tak po trosze pewnie jest. Byli nauczycielami wiejskimi,
uczyli wszystkiego. Wszystko wiedzieli. Ojciec na ogó∏ wie-
dzia∏, ˝e wie, co budowa∏o jego autorytet, matka nie by∏a
pewna, co te˝ budowa∏o autorytet. Matka lubi∏a i umia∏a
mówiç – pod warunkiem, ˝e s∏ucha∏y jej tylko bliskie osoby.
By∏a Êwietnym mówcà prywatnym. Podobnie jej matka, mo-
ja babka. Ojciec publicznie mówi∏ znakomicie. Trafnie, mà-
drze i dowcipnie, zw∏aszcza kiedy go dobrze s∏uchano. Pry-
watnie mówi∏ mniej, a by∏y osoby, do których nie mówi∏. 

Jego ojciec, mój dziadek, prawie w ogóle nic nie mówi∏,
pos∏ugiwa∏ si´ tylko groênymi (dla mnie) monosylabami.
Przez to si´ go ba∏em i niezwykle szanowa∏em. Ale by∏ na-
uczycielem, podobno dobrym, wi´c pewnie mówi∏ wtedy,
kiedy by∏o trzeba. Jego drugi syn, mój stryj, by∏ ksi´dzem.
Mia∏ dobre kazania, a prywatnie by∏ jednym z najdowcip-
niejszych ludzi, jakich zna∏em.

By∏em (ciàgle jestem) dzieckiem wiejskich nauczycieli. To
by∏ przywilej, ale i obcià˝enie. Gdybym by∏ jako dziecko du-
˝y i silny, gdybym si´ êle uczy∏, mia∏bym mo˝e jakiÊ mir
u kolegów, mimo ˝e by∏em dzieckiem nauczycieli. Ale by∏em
ma∏y i s∏aby, a do tego (a mo˝e przez to?) dobrze si´ uczy∏em.
Mia∏em kompleksy wynikajàce z odrzucania. Dlatego tak mi
zale˝a∏o, ˝eby si´ podobaç.

Podoba∏o si´ innym, zw∏aszcza doros∏ym, tak˝e ojcu (mat-
ce mniej), kiedy si´ podoba∏em przez mówienie. Mówi∏em ró˝-
ne rzeczy od dzieciƒstwa. Najcz´Êciej recytowa∏em wiersze. Na
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szkolnych akademiach zawsze i ch´t-
nie. KiedyÊ, gdy zaniemog∏a kole˝an-
ka od okolicznoÊciowego wiersza, na
akademii z okazji rocznicy rewolucji
paêdziernikowej powiedzia∏em Redut´
Ordona, co by∏o moim pierwszym (i jed-
nym z ostatnich) aktem sprzeciwu wobec
re˝imu komunistycznego.

Cieszy∏em si´, kiedy dawano mi mó-
wiç, ale tylko w Êwiecie doros∏ych. Wobec rówieÊ-
ników, du˝o silniejszych ode mnie, a wi´c du˝o
màdrzejszych, by∏em niepewny i skr´powany.
Nie wiedzia∏em, co trzeba mówiç. Niezdarnie
klà∏em, ˝eby si´ przypodobaç. Nie umia∏em mó-
wiç gwarà, chocia˝ próbowa∏em.

Odbija∏em sobie w szkole, gdzie by∏em prze-
màdrza∏y. Odbija∏em sobie na m∏odszej siostrze, którà wpro-
wadza∏em w j´zykowe rytua∏y i wymuszenia. Tworzy∏em syste-
my zakl´ç, którym ochoczo ulega∏a, a nawet przejawia∏a
w∏asnà inwencj´. 

S∏owa mnie zajmowa∏y. Podobno jako trzylatek biega∏em
wokó∏ sto∏u, wykrzykujàc Êwie˝o poznane s∏owo „cycek”.
Gdy moja kuzynka mnie skarci∏a, zapyta∏em naiwnie, co
mog´ wykrzykiwaç, biegajàc wokó∏ sto∏u. Podsun´∏a mi dwa
pierwsze z brzegu wyrazy, „kartofelek” i „ró˝yczka”. Jak g∏u-
pi, wykrzykiwa∏em je z równym entuzjazmem. Pewnie cho-
dzi∏o o to, ˝eby wykrzykiwaç. O Obywatelu Kane nie mo-
g∏em jeszcze wtedy s∏yszeç.

Z polskiego by∏em oczywiÊcie najlepszy. Nie robi∏em b∏´dów
ortograficznych i pisa∏em najlepsze wypracowania. Wszystko
czyta∏em, co trzeba. Mia∏em takie przymusowe dzia∏anie, ˝eby
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czytaç ca∏e ksià˝ki. JeÊli
opuÊci∏bym jakàÊ lite-
r´, nie liczy∏oby si´.
Pami´tam, jak czy-
ta∏em jako dziesi´-

ciolatek Quo vadis.
To by∏a straszna m´czarnia,

czyta∏em po par´ razy ka˝dà stron´, a po-
tem wraca∏em, bo przecie˝ mog∏em coÊ
przeoczyç. Do dziÊ uwa˝am, ˝e to jedna
z najlepiej napisanych po polsku ksià˝ek.

Znam jej fragmenty na pami´ç.
Wiedzia∏em chyba od poczàtku, ˝e najlepszà polskà

ksià˝kà jest Pan Tadeusz. Czyta∏em go w kó∏ko od wczesne-
go dzieciƒstwa i uczy∏em si´ na pami´ç. Efekt jest taki, ˝e
nie tylko znam go w wi´kszoÊci na pami´ç do dziÊ (nawet
chyba coraz wi´cej i lepiej, bo ciàgle go czytam), ale jeszcze
zbieram jego egzemplarze i mam jeden z najwi´kszych zbio-
rów w Polsce. Na Êwiecie oczywiÊcie te˝.

Kiedy mia∏em pi´tnaÊcie lat, mierzy∏em mo˝e metr pi´ç-
dziesiàt. Przezi´bi∏em si´ wtedy i wsta∏em z choroby za
wczeÊnie. Grali western w kinie, bardzo si´ spieszy∏em, bie-
g∏em i spoci∏em si´. Ale zatrzyma∏ mnie pan Jankowski,
przyjaciel rodziców, i musia∏em z nim porozmawiaç. Wia∏
wiatr i zziàb∏em. Nast´pnego dnia po∏o˝y∏em si´, jak si´ po-
tem okaza∏o – na par´ miesi´cy. Dosta∏em zapalenia stawów.
Mia∏em w domu komplet dzie∏ S∏owackiego. Przeczyta∏em
wszystko, od deski do deski, z odmianami tekstu. Niewiele
zrozumia∏em, ale mia∏em poczucie czegoÊ wa˝nego. Po paru
miesiàcach le˝enia osiàgnà∏em swój obecny wzrost – metr
szeÊçdziesiàt osiem (ale mówi∏em zawsze, ˝e dziewi´ç). I po-
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lubi∏em serdecznie S∏owackiego. By∏em nastrojony roman-
tycznie. Do dziÊ jestem.

I romantycy rzeczywiÊcie majà udzia∏ w moim j´zyku.
Cz´Êciej ironiczno-zabawowi, z Pana Tadeusza i Beniowskie-
go, z autotematycznych ˝artów – ni˝ podnioÊli. Jakkolwiek
mam g∏´bokà ÊwiadomoÊç, ˝e j´zyk jest tym, co nam dane
najbardziej powa˝nie, co jest najprawdziwsze, bo nie podlega
kwestii, to wiem te˝, ˝e jego prawdziwoÊç najbardziej ujawnia
si´ w jego operacyjnej mo˝liwoÊci tak potwierdzania, jak za-
przeczania, tak mówienia serio, jak ironizowania, tak przeka-
zywania prawdy, jak k∏amania. J´zyk jest dla Êwiata, ale jest
ponad niego. Najwyraêniej to widaç wtedy, gdy jego u˝ycie
wià˝e si´ z ˝artem, dowcipem, zw∏aszcza j´zykowym – w ka˝-
dym razie z dystansem do Êwiata. A tak˝e z dystansem do 
samego j´zykowego opisywania Êwiata. Dlatego oprócz iro-
nicznych romantyków wch∏ania∏em humorystycznego Sien-
kiewicza z Trylogii, groteskowego Gombrowicza z Trans-
-Atlantyku i Âlubu, jawnie ju˝ dowcipkujàcych j´zykiem Tuwi-
ma, Ga∏czyƒskiego i Brzechw´. Specjalny wp∏yw na moje mó-
wienie i myÊlenie j´zykiem mia∏ (i ma) Stefan Themerson,
którego uczniem chcia∏bym byç, z jego precyzyjnym i zarazem
luênym stosunkiem do tego, co mo˝na by powiedzieç i co trze-
ba mówiç. Ṕ drek Wyrzutek i Profesor Mmaa, ale te˝ Kardyna∏
Pölätüo i Bayamus to wprawdzie nie wzorce j´zykowe, ale do-
bre przyrzàdy do ostrzenia j´zyka. 

Poza wi´kszà cz´Êcià Pana Tadeusza znam na pami´ç
kilkadziesiàt wierszy Mickiewicza, drugà cz´Êç
Dziadów i znacznà cz´Êç trzeciej, wiele
wierszy S∏owackiego i wielkie fragmenty jego
dramatów, Maraton Ujejskiego, niemal w ca-
∏oÊci Zemst´ i Wesele, wiele Tuwima, w tym
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szczególnie przeze mnie ulubione jego t∏umaczenie S∏owa
o pu∏ku Igora, mnóstwo Brzechwy, 120 przygód Kozio∏ka
Mato∏ka i wiele jeszcze rzeczy, których w tej chwili sobie nie
przypominam. Mój syn cieszy∏ si´ tym jako dziecko. Moja
wnuczka dzisiaj ju˝ mniej.

Uwa˝am za wa˝ne j´zykowo
w∏asne identyfikacje: jak wyglàda data mojego urodzenia, jak
nazywa si´ jego miejsce, jak sam si´ nazywam.

Bardzo mnie bawi∏o, uwa˝a∏em to zresztà za specjalnie
oryginalne, ˝e moja metrykalna data urodzenia ró˝ni si´ od
tej prawdziwej. Urodzi∏em si´ 23 maja, a w metryce, a po-
tem w dowodzie osobistym mam zapisanà dat´ 5 czerwca.
Czasem si´ myl´ i zamiast piàtki pisz´ szóstk´, przed chwi-
là te˝ si´ tak pomyli∏em. Urodzi∏em si´ w Ciechanowie, me-
tryka i za nià dowód podajà, ˝e w Kobylinie. Ta ma∏a wioska
niedaleko Opinogóry nazywa si´ Kobylin, ale, jak to bywa,
lokalnie mia∏a i innà nazw´, mianowicie Kobylino, i w tej
formie funkcjonuje jako miejsce mojego urodzenia. Nie tyl-
ko nieprawdziwe, ale jeszcze przekr´cone.

Najdawniejsi przyjaciele mó-
wià do mnie raczej „Bralczyk”
ni˝ „Jurek”. Nawet ˝ona tak
o mnie do nich czasem mówi.
Sama mojego nazwiska nie nosi.
Twierdzi, ˝e doda∏aby sobie do
w∏asnego, notabene bardzo ory-
ginalnego, nazwiska „Bralczyko-
wa”, ale „Bralczyk” – nie. 

Jestem bardziej przywiàzany

J E R Z Y B R A L C Z Y K�
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