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Wojciech Kass

Ręka pisząca (2)

19.11.2013
O sobie: pesymistyczny ekstatyk. Otwarty konserwatysta.

20.11
Żniwa  Petera Bruegela:  ludzie wewnątrz  świata, w  świętym związku 

ze światem postrzeganym w natchnieniu i w zdumieniu, połączeni z nim 
pępowiną  porozumienia,  wtopieni  w  całokształt  prawd,  odczuwający 
biskość Boga, obcujący z przyrodą i życiem. 
Teraz  człowiek  jest  na  zewnątrz  świata  i  takim  już  pozostanie:  zato-

mizowany, rozproszony, zdezorientowany, ogłupiały. Zawarł się w sobie, 
zajął się swoim chimerycznym „ego”, żyje własnym życiem, obcy, odda-
lający się od wnętrza świata w niespójną zewnętrzność. Biedny przecho-
dzień  i  podglądacz,  ledwie widzący  cokolwiek  przez wąskie  szczeliny 
laboratoriów, maszyn i „zdobyczy cywilizacji”, którymi się otoczył. 

 
21.11
Cura, ut valeas et me ames, troszcz się, by być zdrowym i mnie kochać.

23.11
Św. Augustyn: „[…] płoniemy i idziemy. Sercem wstępujemy na wyżynę 

i śpiewamy pieśń stopni”.

24.11
Z listu A. Glenia: „Idź ostrożniej, miało ciebie tutaj nie być”.

26.11
III Symfonia  Mikołaja  Góreckiego.  Najpierw  słyszymy  kontrabasy. 

Smyczki poruszają się wolno, miarowo, ciężko,  i masz wrażenie, że od 
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czegoś ciemnego a nieporuszonego z wolna odrywa się ciemne, będące 
w  ruchu  –  jest  jak mgławica materii,  jak  zwarta,  złowroga,  przybliża-
jąca się chmura. Po chwili z tej chmury niemrawo wyłaniają się pierwsze 
dźwięki wiolonczeli i skrzypiec jak niewinne pulsacje światła w postaci 
ledwie zarysowanych iskierek i mrugających błysków. 
Stworzenie dzieli się na osobne byty. 

27.11
Mechaniczne śnienie, mechaniczne wariactwa, mechaniczne kołysania, 

mechaniczne gadanie do kota, mechaniczne szmery i mechaniczne ptaków 
przelatywania; mechaniczne głaskanie, mechaniczne mycie, mechaniczne 
rozmowy,  mechaniczne  spacery,  mechaniczne  wypatrywania  i  mecha-
niczne drżenia  liści  topolowych; mechaniczny puls, mechaniczny błysk 
w oku, mechaniczna epistoła, mechaniczne fantazmaty, mechaniczne pro-
roctwa i mechaniczna na progu pszczoła; mechaniczne łajdactwa, mecha-
niczne kłamstwa, mechaniczne wzdęcia, mechaniczne drapanie za uchem, 
mechaniczne  świntuszenie  i mechaniczna wilgoć  na  gałęziach; mecha-
niczne upadki, mechaniczne żarty, mechaniczny niedosyt, mechaniczne 
wiersze,  mechaniczne  orbitowanie  i  mechaniczne  krople  rosy;  mecha-
niczne kroki, mechaniczne oddychanie, mechaniczne psioczenie, mecha-
niczny zawrót głowy, mechaniczna zadyszka i mechaniczne przemijanie 
pór roku; mechaniczne wycie, mechaniczne kwilenie, mechaniczne uści-
ski dłoni, mechaniczne palenie w piecu, mechaniczne wołanie i mecha-
niczny chłopiec z kolcem róży w skroni. 

29.11
Signum temporis  XXI  wieku;  gigantyczne  oszustwo  na  skalę  dotąd 

niespotykaną,  zbiorowe  oszustwo  wszechświatowe.  Uwolnienie  rynku, 
danie mu wolnej ręki sprawiło, że anektuje on najbardziej dotąd strzeżone 
szczeliny życia, nawet te najbardziej prywatno-duchowe. Pieniądz nie zna 
tolerancji. Rynek nie rozumie słowa „mniej”, za to gęba jego pełna jest 
wielkiego „więcej”. Stąd w naturze rynku nie ma miejsca ani na umiar ani 
na równowagę. 

Mówi mi filozof Marek S.: „Masz swoje miejsce! Czy to zrozumiesz?”. 
Powinienem zapisywać do bólu ręki:
mam swoje miejsce
mam swoje miejsce
mam swoje miejsce
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mam swoje miejsce 
mam swoje miejsce
w czasie, gdy –  jak pisze  Julia Hartwig – nawet miejsca  tracą  swoje 

miejsce. 
Czy w niedługiej przyszłości człowiek będzie dziedziczył jakiekolwiek 

miejsce? Ponowoczesność: ludzie, zwierzęta, rzeczy bez miejsca. Stwo-
rzenie wydrążone z miejsca. Miejsce ze stworzenia. To możliwe. 

30.11
E.  Balcerzan:  „Poezja  to  teraźniejszość  odpytywana  przez  dziecięcą 

przeszłość”.
K.I. Gałczyński: „Poezja to rytm święty, mowa inna”. 

W menadżerskiej  umowie  czytam:  „terenem  obowiązywania  umowy 
jest cały kosmos”.

6.12
Bezpłodne uniesienia, bezpłodne wysiłki. 
Mandelsztam  po  jednym  z  sympozjonów  Stowarzyszenia  Poetów 

powiedział: wydaje im się, że latają, lecz to latanie jakoś im nie wychodzi.
Jego żona Nadieżda zapisuje, że poeta powinien nauczyć się nie tylko 

mówić,  ale  także milczeć,  zwłaszcza  gdy wewnętrzny  głos  nakazujący 
nie dość jest silny. Ten niejasny stan sprzed tworzenia Goethe nazwał roz-
budzoną rozpaczą, a Achmatowa – przedpiosennym niepokojem. 
Według reguły milcz lub pisz:
– ile rękopisów zgromadzisz, tyle samo wyrzuć,
– ile zapiszesz, tyle skreśl,
– ile słów pokochasz, tyle znienawidź,
– ile cudzych wierszy potępiłeś, tyle napisz lepszych,
– ile cudzych wierszy uznałeś za pozorne lub samowolne, tyle napisz 

prawdziwych i wolnych.
Wybrałeś  nasłuchiwanie  tajemnic,  ufaj  więc  bardziej  milczeniu  niż 

mowie. 

8.12
Która na stypie śpiewasz sto lat, która mówisz: „keczuch”, „chształt”, 

„fujażerka”,  „Jantka”,  która  zapominasz  imienia  syna,  która  budzisz 
sąsiada  i  wołasz  –  pali  się,  która  nie  wiesz  dokąd  wychodzisz,  która 
nie  wiesz  skąd  przychodzisz,  która  nieboszczykom  przywracasz  życie, 



170

która ufnie podajesz im ramię, która nocą czernisz brwi i malujesz usta, 
która w dzień leżysz z otwartymi ustami, która dzwonisz i mówisz: „Widzę 
ciebie, gdy stoisz pod pniem drzewka z dawnego sadu”, która mówisz: 
„Topole są wyższe, wiatr burzy ci włosy”. A ja jestem gdzie indziej, za 
rzekami, za borami, za kolejowym nasypem, za nieczynną śluzą, za pasem 
startowym i zapisuję te słowa, Matko, która na stypie śpiewasz sto lat. 

9.12
Gałczyński uważał, że życie jest nudne i banalne, a świat głupi i nie-

dorobiony. Dlatego, według niego, życie jest niewiele warte i nie należy 
nim się zanadto przejmować, a świat powinno się lekceważyć i co najwy-
żej z niego kpić. Świadectwa mówią, że zupełnie poważniał tylko wtedy, 
gdy sytuacja lub rozmowa dotyczyła zagadnienia sztuki, która jest zemstą 
na życiu. Organizm, by się bronić, wytwarza przeciwciała, poeta, by się 
bronić, wytwarza poezję. Gałczyński chciał  jedynie  śpiewać, nie potra-
fił  być  nikim  innym  prócz  poetą,  pisał:  „sztuką  jest  żyć w  złym  świe-
cie i śpiewać”, a gdzie indziej: „poezja to rytm święty, mowa inna”. Za 
Rilkem mógłby śmiało powtarzać, że „śpiew jest istnieniem”, z kolei za 
Chlebnikowem:  „ludzie  umierają  –  śpiewają  pieśni”. Chciał więc  śpie-
wać,  lecz świat,  z gruntu zakłamany, nie dawał mu na  to przyzwolenia 
i na wszelkie sposoby przeszkadzał, a co niektórzy jego mieszkańcy, pieśń 
poety zaprzęgali do własnych celów, czy to ideologicznych, czy to walki 
o władzę. Poddawany  rozlicznym naciskom, namowom, wyćwiczył  się 
w sztuce uników i  ironii, która przekładała się na strategię  tonacji  jego 
pieśni, na chwyty i sztuczki stylu poetyckiego. Tę strategię, ten styl dopro-
wadził do perfekcji i ma się wrażenie, że te jego usłużnie szyte na zamó-
wienie  teksty  mają  podwójną  podszewkę,  że  za  lingwistyką  kryje  się 
semantyka miny  i  gestu,  jakby  grał  na  nosie  lub mówił:  „kupcie  sobie 
trąbkę  do  pierdzenia”. Tak  czy  inaczej,  swoje  życie  nieustannie  teatra-
lizował,  a  ci,  którzy  znaleźli  się w orbicie  tego  teatru,  stawali  się  jego 
częścią  kształtowaną według  tajemniczych  zaklęć  lub  innych widzimi-
się demiurga. Nie był to teatr, który śnił się Wyspiańskiemu, był to teatr 
spod ręki, na przywołanie, taka buda jarmarczna, taki wóz cyrkowy lub 
namiot maga przyozdobiony kiczowatym malunkiem i oświetlony tanim 
światłem. Przebłagany Marian Eile zamieścił w „Przekroju” zdjęcie gra-
jącego na  fortepianie poety, które  tenże opatrzył komentarzem w stylu: 
na recital wybitnego pianisty Ildefonsa tłumnie przybyli wielbiciele jego 
talentu, lecz po długim oczekiwaniu, złoszcząc się i tupiąc, byli zmuszeni 
opuścić salę, gdyż pianista nie nauczył się jeszcze grać na instrumencie. 



171

Tak na dobre, świat jeszcze nie powstał, nie wydarzył się, nadal się staje, 
wykluwa, to dopiero ledwie co stygnąca magma, szarość horyzontu, pył 
i  ludzka hołota, należałoby więc go wspomóc, nadając mu status  feerii 
dziwnych zdarzeń, nietypowych stworów, osobliwych słów, a tak w ogóle 
to trzeba by go na nowo nazwać i zaludnić, co też poeta czyni, powołując 
cudaczne korowody, orszaki na poły zwierzęcych, na poły ludzkich dzi-
wadeł, procesje przyjaznych aniołów i niegroźnych demonów. A gdy miał 
już dość najwyższych uniesień i natchnionych porywów, gdy nudziły go 
inscenizacje i wariacje, schodził niżej po stopniach pieśni, do samej piw-
nicy, gdzie spuszczał powietrze, robił miny oraz śmiał się, śmiał kosmicz-
nie i wygłaszał przemówienie:

Do tłumu, do hołoty,
że świat jest głupi, głupi
i że ten księżyc złoty 
podobny jest do dupy
zwłaszcza kiedy zza chmury 
wygląda jak zza krzaka.
Poezja bracie? Bzdury.
A dupa właśnie jest taka. 

Nadieżda Mandelsztam zapisała:  „W końcu najwyższym celem czło-
wieka  jest  osiągnięcie  harmonii  w  każdym  rodzaju  sztuki  i  przybliże-
nie się do tego, do czego tęskni nasze opuszczone przez Boga stulecie”. 
Muzyka Bacha była dla autora Niobe najwyższym uosobieniem harmo-
nii w sztuce. Z kolei czytając Pieśni Horacjusza, mógł odczuwać, wręcz 
organicznie, arkadyjską ojczyznę, w której nikt nie przeciąga jego pieśni 
na swoją stronę, nie zaprzęga do własnego wozu, nie zawłaszcza li tylko 
dla siebie, a ona jest wolną, pasie się, głaszcze i wyśpiewuje dookolny byt, 
nieprzytomnie i w zapamiętaniu. 

10.12
Porankowy powrót z Działdowa: 
krystalicznie źródlane światło lśniące różem, 
srebrzysta sierść szadzi, koronki szronu, 
pastwiska w zieleni Veronesa poprószone śniegiem. 

Godzina  13.30:  skala  kolorów  krajobrazu  za  oknem,  a  więc  jeziora 
i  przeciwległego  brzegu  porośniętego  lasem,  rozpościera  się  od  bieli 
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po  antracyt.  A  pomiędzy  bielą  i  antracytem:  mleczny,  porcelanowy, 
woskowy, perłowy, cielisty, siwy, siny, gołębi, mysi, popielaty, cynowy, 
szary, marengo, grafit. 

15.12
Rzeczą  fundamentalną  jest  nastawienie  do  życia.  Film  Niebo  nad 

Paryżem  w  reż.  Cédrica  Klapischa  kończy  się,  gdy  młody mężczyzna 
jedzie  taksówką  do  szpitala.  Nie  zna  diagnozy  lekarskiej,  ta  dopiero 
zapadnie,  niemniej  jest  pełen  złych  przeczuć. Gdy  tak  jedzie, wygląda 
przez okno i zachłannie patrzy na Paryż, na jego domy, pomniki,  trotu-
ary, uliczny zgiełk, ludzi. Podczas postoju na skrzyżowaniu zapatruje się 
na ładną dziewczynę, która siedzi w kawiarni ze swoim chłopakiem. Ona 
dostrzega  to  jego  zapatrzenie  i  zarazem  zamyślenie,  i  nieco  speszona, 
a jednocześnie zaciekawiona, usiłuje mu się odwdzięczyć nie tyle pełnym 
uśmiechem, co zaczynem tego uśmiechu,  takim jego początkiem, który 
jest  obietnicą.  Taksówka  rusza,  a  mężczyzna,  rozglądając  się  po  prze-
chodniach, mówi do  siebie:  „Nie wiedzą,  jak  są  szczęśliwi,  jak bardzo 
są  szczęśliwi”. Mający  osiemdziesiąt  lat  Roman  Polański w  telewizyj-
nym wywiadzie udzielonym Jackowi Żakowskiemu mówi, że rzeczą naj-
ważniejszą w życiu jest nie tracić nadziei. Znał wielu, którzy się poddali, 
uznając, że już nie warto tego czy tamtego i na ogół zbyt szybko umierali. 
Wniosek: świadomość życia jako daru i niegasnący żar nadziei to drzewo 
bytu. Leszek Aleksander Moczulski po lekturze pieśni z tomiku 41 prze-
strzega mnie przed nadmierną fascynacją śmiercią, bym z nią nie  igrał, 
nie brał jej strony. Życie poetów przeklętych nie jest dobrym przykładem. 
Warto wsłuchać się w pieśń poetów antycznych, motet  trubadurów śre-
dniowiecznych, poczytać fraszkę Jana z Czarnolasu, Rejowy figlik. „Bądź 
żyw jak się da” – powiada poeta. Protestuj ile tchu przeciwko umieraniu 
w tobie człowieka wewnętrznego i przeciw automatyzacji swojego życia. 
Wołaj o nie z martwych i nieczułych czeluści, w których się pogrążasz. 
Tocz bitwę, by się nie rozpadało, wal w to życie jak w mięsień sercowy, 
by jego źródła nie przestały bić. Chuchaj na nie jak na zastygającą bryłkę 
lodu, by nie zamarzało.

Poeta Peter Gizzy napisał o Emilii Dickinson: „Opróżnia słownik prosto 
we własną Realność”. Z kolei jego tłumacz Kacper Bartczak komentuje 
te słowa tak: „Wypowiedź poetycka jest takim użyciem języka, w którym 
słowa  wylewają  się  ze  słownika  prosto  w  żywą  tkankę  świata”.  Stąd 
już niedaleko do koncepcji wiersza jako ciała, jako bytu oddychającego 
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i samo się myślącego w przestrzeni i zajmującego tę przestrzeń. Jeszcze 
raz  Bartczak:  „Język  przeczuwa  i  przewiduje możliwość  ciała”.  Nieco 
inaczej  rzecz ujmuje Sándor Márai w swoim Dzienniku,  lecz zdaje  się, 
że chodzi mu o to samo: „Pięknoduchy sądzą, że poezja rodzi się wtedy, 
gdy w codziennych zjawiskach poeta dostrzeże coś więcej, wizję. To jest 
podejście sentymentalne, platoniczne. Poezja rodzi się wtedy, gdy poeta 
z siłą wizjonerskiego talentu ujrzy w zjawiskach rzeczywistość”. Realność 
w zdaniu Gizzego jest tym samym, co rzeczywistość w zapisku Máraiego. 
Realność Rzeczy(oczy)wistości albo Cała Jaskrawość Cielesności. 

16.12
Kiedy  do  użytku  wprowadzono  radio,  wynalazek  Marconiego,  wie-

deński kompozytor Arnold Schoenberg miał powiedzieć, że od tej chwili 
muzyka stanie się hałasem. Z czasem obok radia pojawiły się inne odtwa-
rzacze foniczne  i wizualne, które weszły pod strzechy na prawach każ-
dego  innego  sprzętu. Tak oto multiplikowana muzyka,  ta produkowana 
na  skalę  przemysłową, wyparła  z większości miejsc masowego  użytku 
kulturę  ciszy  oraz  uważnie  prowadzonej  rozmowy. W  zamian,  w  tych 
miejscach, ustanowiono porządek hałasu i terror najbardziej pospolitych 
i  trywialnych, wulgarnych  i ogłupiających gustów będących dla mniej-
szości istną torturą. Josip Brodski nieskory do wynurzeń na temat muzyki 
i  niechętny  muzyce  Czajkowskiego  oraz  Wagnera  (będącej  –  według 
niego  –  dźwiękową  ilustracją  kina  masowego),  a  także  niecierpiący 
muzyki współczesnej w wywiadzie udzielonym w 1995 roku we Floren-
cji powiedział Jelenie Pietruszańskiej: „[…] o tyle teraz wróg jest wszech-
obecny. Spotyka się go na każdym kroku; ten łomot, łomot «popu». Ten 
cały  «muzak»,  ogłuszający  rock’n’roll.  Można  sporo  tutaj  zobaczyć, 
zadumać się nad diabelskim zamysłem… «Nieludzkie» zespolono – tak 
to widzę – z rządami technologii, z ideą nasilenia dźwięku. Jeśli muzyka 
– tak jak ja ją rozumiem – stanowi nie w pełni zrozumiały ciąg seman-
tyczny i nadsemantyczny – wtedy to, co stale dzisiaj dociera do naszych 
uszu, jawi się jako ciąg pozasemantyczny, wręcz antysemantyczny. […] 
Wraz z boogie-woogie pojawia się całkiem nowa sytuacja: rytm i melodia 
niejako całkowicie znikają z poziomu świadomości. Czyli rytm boogie-
-woogie  zawiera  w  sobie  w  jakimś  sensie  zapowiedź  bomby  atomo-
wej. To całkowity rozpad wszystkiego […] czysta agresja, czysty rytm, 
tudzież  czysta  arytmia,  nie  ma  bowiem  punktów  oparcia.  Odczłowie-
czenie, bo świadomość nie odpowiada ruchowi…”. Którejś nocy zasze-
dłem w Sopocie do  lokalu Sfinks, który upodobali sobie młodzi  ludzie. 
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Zobaczyłem ludzkie sylwetki, które konwulsyjnie poruszają się w rytm 
laserów  rzucających  snopy  trupiego  światła  i  automatycznej  muzyki 
nadawanej  przez  skreczującego  DJ.  Nie,  to  nie  były  sylwetki,  to  były 
pokawałkowane  fragmenty  migotliwych  i  znikliwych  ciał,  bezwolnie 
i bezwiednie obracających się w próżni, jakby je ktoś wysadził w powie-
trze,  i  niepotrafiących,  ogłuszonych  tym  wybuchem,  złapać  kierunku 
i znaleźć drogi powrotnej na ziemię. A muzyka rąbała swoimi młotami, 
toporami, tasakami i piłowała swoimi pilnikami, brzeszczotami, tarczami 
te biedne ciałka na jeszcze mniejsze kawałki, na jeszcze mniejsze odpady. 
A lasery swoim zimnym i prosektoryjnym światłem zabijały w tych bez-
radnych, pozostawionych sobie resztkach czerwone krwinki krwi, susząc 
je na proszek i rozsypując go jak confetti nad tym chaotycznym widowi-
skiem. A DJ jak stwór z „Gwiezdnych wojen” rozgrzewał swoje dźwię-
kowe  narzędzia  tortur  do  czerwoności, miotał  się  po  konsolecie  z  kitą 
włosów na łysej głowie, która wydawała się zegarową bombą w każdej 
chwili gotową do wybuchu i dumny z siebie zacierał ręce na widok swo-
jego dzieła – delirycznego  transu poruszających się pod dyktat ciężkiej 
i mechanicznej jak walec muzyki. Po godzinie, nie dopijając piwa, wysze-
dłem z tego przybytku piekielnego przyspieszenia, którego nie zna rytm 
przyrody, i wszedłem w czule głaszczącą ciemność, udając się w kierunku 
morza, którego niewidzialne i senne cielsko oddychało miarowo i spokoj-
nie. Dobrze to moje wyjście oddaje fragment wiersza Krzysztofa Kucz-
kowskiego Dickinson metal works:

Bębny Dickinsona są w diabelskiej
orkiestrze najgłośniejsze: w beczkach
śmierci mijają się rozpędzeni do białości 
motocykliści, niewidzialne pałki garbują
naciągniętą skórę powietrza,
pod stopami bulgocze gigantyczny
bass drum, w przestworzu błyskają
stalowe szczęki hi-hatu,
sklepienie z blachy ride & crasch […]

[…]
Ocierając się o nich w wąskich
przejściach, musisz nieustannie powtarzać:
„pan wybaczy”, „najmocniej przepraszam”,
„przepraszam, że żyję” itp.



175

Na pytanie o wyjście odpowiadają
zdziwieni: „Wyjść z Machine?
Dokąd pójdziesz? To koniec
linii”. 

Śmierć i świt, pomimo zmiękczonego „s”, brzmią w polszczyźnie twar-
dziej niż w jej mazurskiej odrośli. Śmiertka, świtek – są ich „dziecięcą” 
i czulszą postacią, zarówno w zapisie, jak i wymowie. Jakby w pełnym 
słońcu szli nadzy przez pole,  trzymając się za  ręce,  siostrzyczka z bra-
ciszkiem. Oboje mają białopłowe włosy. Siostrzyczka nieco starsza, jest 
zawsze o krok do przodu. Braciszek dłubie w nosie, ociąga się, niekiedy 
spojrzy za siebie. Siostrzyczka drugą ręką zagarnia kłosy żyta. Z powodu 
długości sylabicznej cień śmiertki  jest dłuższy, świtka – krótszy. Żadne 
z nich nie pada za horyzontem. Idą dalej, śmiertka i świtek.

18.12
Fragment wiersza Aleksandra Wata Z kosza z cyklu Ciemne świecidło:

[…]
A i ja nie chcę pisać tak jak piszę. Chciałbym pięknie,
Klarownie, sakralnie a’la Bach. I z rozpaczy, że nie umiem
Notuję ten wiersz tak, jakby pisał zaskroniec więziony w słoju z mlekiem.
Kiedy indziej: jak pisałby krab 
Wyciągany z kosza starą ręką siwej murzynki.
Tak mi się złożyło. 

Przyjąć widzenie Innego, stać się na chwilę Innym. I zapisać wers śliską 
oraz  wilgotną  skórą  zaskrońca,  jego  zwinnością,  albo  szczypczykami 
kraba usiłującymi wpisać swoje „znaki” w kartkę powietrza, płetwą del-
fina szykującego się do skoku ponad fale morza, rozwianą końską grzywą. 
Zniknij  świadome „ja”, odczuj  świat  z odmiennej pozycji  istnieniowej; 
zobacz, co i jak „zapisuje” inne stworzenie, jeśli „zapisuje”? 

3.01.2014
Nagłe przebudzenia w okolicy 5:00 i niedosypianie; lawina porwanych 

obrazów, nieskładne  i paniczne myśli. Chaotyczna modlitwa, która przy-
nosi  chwilową  ulgę.  Moje  ciemności  większe  niż  te  przeganiane  przez 
świt.  Rzeźba  krajobrazu  siwa,  rozmyta  i  beznadziejnie  zastygła,  jakby 
przez noc zaparła się siebie  i weszła w pakt z przedsionkiem zaświatów. 
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Rzeczywistość wymyka mi się z rąk, osuwa się i rozpada. Każdorazowo, 
gdy wstaję z łóżka, na powrót staram się zrozumieć, kim jestem i co robię, 
na powrót poszukuję sensu w pracy, w rozmowach, codziennych czynno-
ściach. Ale czy cokolwiek z naszego świata rozumiem, czy odnajduję sens? 
Rzeczywistość przybiera postać kafkowskich światów: budzisz się i odkry-
wasz, że jesteś robakiem w straszliwych labiryntach zamku, nieznaczącym 
przedmiotem w absurdalnych i nieludzkich projektach mocodawców tego 
zamku, w którego komnatach siedzą urzędnicy, agenci, menadżerzy, eks-
perci, lobbyści i intelektualiści, a każdy z nich przygotowuje paragrafy pod 
twój proces. Wyrok zdaje się przesądzony, bo nie ma nikogo, kto wziąłby 
w obronę twój znikający i dlatego bezradny oraz bezbronny model świata. 
Kabir w wierszu Miłosza mówi: jeśli nie znajdziesz swojej duszy, świat 

będzie nierzeczywisty dla ciebie. 

8.01
Mama wciąż chowa rzeczy. Przekłada je z miejsca na miejsce, a potem 

nie może ich odnaleźć. Jej mózg chowa się, zwija, zapada. Mózg mamy 
umiera  dla  zewnętrzności,  przestaje  się  z  nią  kontaktować.  A  mimo 
to ona się wyrywa, ona chce wyjść – na ulicę, do sklepu, do parku. Ona 
chce wyjść do turystów mówiących po niemiecku. Ona chce wyjść do sio-
stry w Oliwie. Ona chce wyjść do kuzynki na Chopina. Ona chce wyjść 
do dawnej sąsiadki, której dom przepadł. Ona chce wyjść do grobu brata 
Gerarda na Malczewskiego. – Gdzie ja chcę wyjść, synu? – pyta.

 
10.01
Działania  będące  jeszcze  dekadę  temu  jakoś  dla  mnie  ważne,  tracą 

znaczenie, przestają być wyzwaniem. Nie to, że straciłem wiarę w sens 
podobnych robótek i nawet nie to, że są niewarte wysiłku, rzecz w tym, 
iż co innego słyszę teraz od czasu; słyszę jego jednostajny i uporczywy 
szum,  w  którym  giną  pieczołowicie  budowane  modele,  rusztowania, 
konstrukcje. A barwa tego szumu szara, a struktura – miliardy drobinek 
kłującego i sypkiego pasku, a jego ruchliwość – najczystszy rytm. Para-
doksalnie, ten szum wydaje mi się teraz ważniejszy i ciekawszy niż wiele 
z tego, co naszym oczom ukazują twarde i niezłomne prawa świata, jego 
bryły i formy, ich przenikanie oraz wzajemne związki. 

12.01
W kościele: zielone gałązki świerków, złote  liście paproci, widłaków, 

pozłocone szyszki, rubinowe gwiazdy betlejemskie, białe liliowce. 
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14.01
Wyjdź!
Wyjdź!
Wyjdź i spotkaj się!
Spotkaj  przybój  złotej  fali,  wytrwale  pukającego  dzięcioła,  zielony 

liść na suchej gałęzi, śpiewaka z Turośli, wesołka znad jeziorka Skarbek, 
cycatą  sklepową z Krzyży, pilarza z głową w dziupli, graba wtulonego 
w leszczynę, dziada, który wiąże miotły brzozowe i oddala się z workiem 
smolniaków na plecach, albo nie wiadomo co, nie wiadomo kogo. 
Uderzcie we mnie, otwórzcie mnie. 
Ujrzyjmy się w spotkaniu.

15.01
Rytm, rytm, rytm,
oddech,  oddech,  oddech;  równym  krokiem  przez  pobieloną  puszczę, 

pobieloną  szosę, w  kierunku  pobielonych Krzyży. Dookolna  pobielona 
cisza, dojmujące pobielone milczenie.
Myśli zbyt głośne. 

Obudził się któregoś ranka  i poczuł, że krew w żyłach  inaczej krąży. 
Zrozumiał,  że  od  teraz  zaczyna  się  pora  szronu  i  nagle  to  wszystko, 
czego dotąd dokonał, zrobiło się małe jak w odwróconej lunecie, nawet 
największe  budowle  tego  świata;  podwodne  i  naziemne  tunele,  zapory, 
wysokościowce sięgające chmur, porty, platformy, tajne laboratoria, lotni-
ska i bazy wojskowe, nawet one zmalały do nic niewartej kropki. A może 
wręcz przeciwnie, była to kropka wielce znacząca, lecz tego ranka jeszcze 
o  tym nie wiedział. Jednakże najmniejszym z  tego wszystkiego wydało 
mu się działanie. Tak, działanie i ludzka zapobiegliwość. 

16.01
W kierunku leśniczówki Zdróżno; na jej wysokości w lewo do kamie-

nia  upamiętniającego  sosnę  Gałczyńskiego,  szlakiem  „sosny”  powrót 
do  Prania.  Głęboka  cisza  w  puszczy  otworzyła  białe  usta  i  oniemiała 
na widok czegoś, co zatrzymało w niej bicie serca, obroty życia. 
Na pobielonym dukcie ciemna chmura szelestu. To ja. 
Rytm, rytm, rytm. 
Modlitwa. 
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17.01
Złe sny, poranne wyładowania. 
Tym samym duktem, z tą różnicą, że jego koniec dziś jest początkiem: 

szlakiem „sosny” do kamienia i powrót na wysokości Zdróżna. 
Minus  sześć,  pada  śnieg  i  zasypuje  ślady  z wczoraj.  Z wolna  nikną, 

tracąc kontur i fakturę, jakby szedł tędy nie ten, któremu ciąży ciało, lecz 
widmo. 
Rytm, rytm, rytm.
Modlitwa.

18.01
Śnieg pada na mchy, buczynę, żołędzie, igły sosnowe, jałowiec, borówkę; 

na  ruczaje  i  stacje benzynowe, mszary  i place zabaw, bory  i parki,  łęgi 
i stawy, dąbrowę i homo ludens, mogiły i altanki, dukty i szosy, wyręby 
i wieże kościelne, karpy i wieże ciśnień, sągi i maszyny tartaczne, mrów-
cze kopce i sklepiki, lisie nory i homo insipiens, paśniki i nieczynne bary, 
ludzkie ubóstwo i banki. Na rojsty, sitowie, trzciny, chaszcze, chruśniaki, 
dzikie  sady;  na  klempę  i  listonosza,  lochę  i  leśnika,  łanie  i  inkasenta, 
watahę i homo ritualis, dzięcioła i sołtysa, legowisko i bazar, lęgowisko 
i  kostnice, matecznik  i  ogrodzony  zagajnik,  bunkier  i  urząd,  kryjówkę 
i posterunek, parowy i tory, opłotki i homo bestiarius, wądoły i inspekty, 
ambony  i  lizawki,  na  społeczną  apatię  i  przemoc. Na  sikorkę,  nornicę, 
kunę,  wiewiórkę,  zająca,  jeża,  jenota;  na  odchody  jelenia  i  wychodek, 
na studnię i pogrzebacz, na linię wysokiego napięcia i ziemiankę, na znak 
zakazu i homo immoralis, na bindugi i ośrodki wypoczynkowe, na plaże 
i ławki, na wnyki i ślady ognisk, na puszki po piwie i torebki po chipsach, 
na  ludzką  inercję  i  obsesję  seksu.  Na  pasek  klinowy,  baterię,  spławik, 
gumkę do włosów, klamerkę, rączkę patelni, na homo faber i elektryczne 
pastuchy, na głazy i bramy cmentarne, na ruiny fabryki i wysokie brzegi, 
puste domy i pełne magazyny, drewniane hangary i pomosty, na wyspy 
jeziorne  i  cyple,  na karczowiska  i  kretowiska,  na  szkółki  leśne  i  sierść 
sarny, na nieufność i alienację. Na dęby, graby, jesiony, świerki, modrze-
wie,  jawory;  na homo inquietus  i  traktor,  składziki  i  karmniki,  przybu-
dówki i daszki, rynny i schodki, gniazda i drabiny, ganki i doniczki, ule 
i łodzie, balkony i tarasy, przyczepy i wędkarza, wędzarnie i rybaczówki, 
kapliczki i krzyże, koliby i pola namiotowe, na moją furażerkę i kierun-
kowskaz „Pranie”, aleję świerkową, furtkę. 
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Zanim  umarł,  zdążył  powiedzieć:  było  jak  zawsze,  kończy  się  jak 
zawsze. 

19.01
Za  F.  Nietzschem:  człowiek,  który  w  swoim  życiu  postawił  na  cele 

wyłącznie egoistyczne, skończyć musi w otchłani. 

20.01
Minus dziesięć, słońce. Zimny wschodni wiatr zdejmuje śnieg z drzew.
Do karmnika zlatuje grubodziób, niecodzienny gość. 
Właśnie z S. rozmawiam przez telefon i na gorąco wyrzucam ku niemu 

słowa:
– Tłuściutki, z siwym kołnierzem na karku, usiłuje podlecieć do ziarna 

i niepewny tego, jak przyjmą go sikory i kowaliki, znów cofa się na gałązkę 
jaśminu. Jest dobrym znakiem. 
Na koniec rozmowy S. mówi: 
– W konkrecie, w zajęciu wiążącym konkret z człowiekiem jest woda 

życia. 
 
22.01
Poeta powinien być zdolny do przemiany, ćwiczyć się w przemianie.
Poezja jest formą przemiany. 
Poezja jest znakiem przemiany w Innego, w Inne.

Cz.  Miłosz:  kultura  wyłącznie  artystyczno-literacka  jest  rodzajem 
klatki, w której odbywa się pogoń za własnym ogonem. 

25.01
Z wiersza Spotykani ludzie G. Benna w tłum. Andrzeja Lama:

Często pytałem sam siebie i nie znalazłem odpowiedzi,
skąd się bierze łagodność i dobroć 
dziś też tego nie wiem i muszę już iść. 

Ostatnie  słowa A.  Huxleya,  gdy  „musiał  już  iść”:  gdybym miał  coś 
poprawić w moim życiu, byłbym jedynie łagodniejszy dla ludzi. 
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27.01
Nagle przeraził się, że już nigdy więcej żadna czynność jego życia, żaden 

jego witalny fluid nie rozżarzą go do tego stopnia, że robota w jego rękach 
będzie miała na  cokolwiek wpływ,  że  zdołają ogrzać  się przy nim  inni 
ludzie i że kartka papieru, którą zapisuje, może zapłonąć. Teraz już tylko 
– pomyślał zrezygnowany – żar życia, żar słów będzie z wolna stygł, jak 
stygnie krew w żyłach tego, który od losu nie oczekuje niczego poza tym, 
by w księdze jego żywota przewrócił kartę na stronę, gdzie zaczyna się 
pora godzin szarych i pełzających. Czy kolorem nasycenia jest szary i czy 
metrum sytości  jest pełzanie? Zadawał sobie  to pytanie, a  jednocześnie 
wspominał ogniska swojego życia, wszystkie one nie dawały się oddzie-
lić, wyróżnić, wręcz przeciwnie, mieszały się, zachodziły na siebie, jakby 
nagle zapragnęły zapłonąć wysokim jasnym stosem w wielkim jak ziem-
ski glob ognisku. Które z nich widział na obrazach mistrzów, do których 
był zapraszany, a które sam rozpalał, zapraszając innych do kręgu ciepła 
i światła, te różnice nie były teraz ważne. A co było ważne? To małe bez-
bronne tlące się w porze jesiennej ognisko, z którego wypełza gęsty dym 
pachnący palonymi gałązkami oraz liśćmi i przy którym stoi człowieczek, 
taczka, grabie. Człowieczek podkłada z taczki listki i gałązki, a następnie 
podgrabia. Podkłada i podgrabia do ogniska i jest mu coraz chłodniej. 

30.01
Odzyskać obecność.
Odzyskać obecność świata, jego realność. 
Odzyskać istnieniowość w codziennym u-obecnianiu świata. 
Odzyskać tożsamość w codziennym u-realnianiu się świata. 
Odzyskać święty związek słowa z rzeczywistością. 
W życiu? W poezji? Czy to się jeszcze da?

5.02
Co jest nie tak? – myślał, stojąc na skarpie. U jej podnóża zaczynał się 

brzeg zamarzniętego o tej porze roku jeziora, którego powierzchnia była 
chropawa  i miała  barwę  foczej  skóry. Dlaczego widok  ten  nie  sprawiał 
mu żadnej przyjemności? Dlaczego odwracał od niego wzrok, dlaczego 
go  unikał,  jak  unika  się  prosektorium  albo  wymarłej  sceny  opuszczo-
nego dawno temu teatru. Co jest nie tak? – pytał, przez lata bowiem lubił 
ten widok, oddychał nim i zaciągał jak dymem z papierosa. Zaciągał go 
nawet do  swoich wierszy,  jakby  te wiersze były  łóżkiem,  a  ciało krajo-
brazu – wiejską dziewczyną pachnącą krowim mlekiem. O świcie, zaraz 
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po wyjściu na ganek, przykładał rękę do czoła i patrzył na wynurzającą się 
z przeciwległego brzegu rozpaloną głowę słońca, na umizgi migotliwych 
fal,  które  jednostajnie  poszturchiwały  ląd  i  od  niechcenia  szeptały  mu 
na ucho: budź się, budź się. Z wolna zaczęła dochodzić do niego myśl, że 
kiedyś zasnął zbyt mocno i od tej chwili nie może się dobudzić, owszem, 
zdawało mu się, że słyszy umizgi fal, rozumie ich tajemną mowę i że jego 
tętno uderza zgodnie z rytmem ich przyboju, ale nie mógł oprzeć się wra-
żeniu, że te wszystkie nieustępliwe impulsy wydarzają się po drugiej stro-
nie rzeczywistości, do której on nie ma już dostępu, ku której nie potrafi się 
zwlec, powstać ani do niej dojść. I nagle uświadomił sobie, że tkwi sku-
lony  i  drżący  na  dnie  głębokiej, wilgotnej  studni, w  płytkiej  i  zatęchłej 
wodzie, po którą  już dawno nikt nie spuścił wiadra. Słyszał  je,  jak  tam, 
na górze, zawieszone na wbitym w cembrowinę gwoździu coś bredzi pod 
naporem wiatru,  coś  kwili  pod  naporem  rdzy,  ale  nikt,  doprawdy  nikt, 
od wielu lat nie posłał tego wiadra w dół, a u wylotu tej studni nie uka-
zała się ani ludzka twarz, ani zwierzęcy pysk, nie zbłądziła dusza umar-
łego,  nie  przysiadł  któryś  z  aniołów  z  posłaniem  albo  zaproszeniem 
w błękitnej obwódce, żaden, choćby szary, choćby kaleki ptaszek, nie uwił 
gniazda. Dojrzewały nad tą studnią i zapadały się pory roku, przelatywały 
nad nią wiaterki, przechodziły huragany; słońce grzało spękany wał owi-
nięty w zardzewiały łańcuch, znieruchomiałą żelazną korbę, zwalony obok 
próchniejący dekiel, który powoli zjadało wojsko czerwonych robaczków, 
dookolne trawy i rosę na nich; jak przez sen docierały do niego przemowy 
polityków i bankierów, wrzaski feministek, serwisy prezenterów medial-
nych,  treści  reklam, cały  ten zgiełk nastawionych do siebie wrogo  ludzi 
i ideologii, które wyznawali oraz głosili podwójnymi językami; wydawało 
mu się również, że słyszy wybuchy gwiazd, trzaski pracowitego czasu, że 
czuje swędzenie na skórze spowodowane zatrutym powietrzem oraz woła-
nie gwałconych, poniżanych, zabijanych, lecz on już nie potrafił powstać 
z  tego  skulenia,  poruszyć  z  tej  bezradności  i  tak  tkwił  na  dnie  studni, 
wyciągając ręce i nie przytulając niczego, nawet swojego bolesnego i stu-
dziennego tkwienia. Coś jest nie tak, myślał, tkwiąc w studni. 

6.02
Miarą współczesnego poety wcale nie muszą być słowa, ani to, ile pisze 

i jak pisze, jak często publikuje i gdzie publikuje, co czyta i gdzie czyta, 
co wygłasza  i  komu wygłasza;  tą miarą  równie  dobrze może  być  fakt, 
na ile ten poeta gotowy jest zamilknąć i czy potrafi zamilknąć, uświado-
miwszy sobie, że właśnie zapisuje  jeszcze  jeden wiersz, który  jest zbyt 
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letni i zbyt poprawny, by mógł kogokolwiek przebudzić lub kogokolwiek 
poruszyć,  by  mógł  dokonać  zmiany  w  istniejącym  status quo,  choćby 
ta  zmiana miała  być  drobną,  tak  drobną  jak  płatek  farby,  który  odpadł 
z  frontonu wielkiego gmachu oraz niedostrzegalną,  tak niedostrzegalną 
jak wirus, w każdej chwili mogący wywołać chorobę. 

Z biblioteki Gałczyńskiego. Na pierwszej stronie książki F.G. Fowlera 
i  innych To pocket Oxford Dictionary of current english The Clarendon 
Press,  London  1928  r.  poeta  zapisuje  zielonym  atramentem: Quis mihi 
istum librum furabit cholera go cholerabit. In inferis habitabit. Belzebum 
ei w nos pierdziabit. A następnie ołówkiem: Arthur eum pierdolabit. 
Jest  taka scena w filmie Formana Amadeusz, kiedy  to Mozart, pisząc 

w  największym  napięciu  Requiem,  nagle  porzuca  pióro  i  podchodzi 
do wiszącego na ścianie portretu, skąd patrzy na niego władczy i nastro-
szony ojciec. Na ten widok mięśnie twarzy geniusza nieznacznie podry-
gują i, stopniowo wyzwalając się z jakiś utajonych ograniczających je pęt, 
wybuchają błazeńskim grymasem. Mozart, przykładając dłonie do nosa 
niczym trąbkę, wywala jęzor i, wydając nieartykułowane dźwięki, narzuca 
na nocną koszulę pelerynę,  po  czym wybiega  z domu. To  typowy gest 
odreagowania po  twórczym napięciu. Widzę  ich obu,  jak w grudniowy 
wieczór, trzymając się pod rękę i podskakując jak dzieci, zmierzają wąską 
uliczką Wiednia do szynku. Trzymają się pod rękę, gdyż pada śnieg i jest 
ślisko, a w szynku czeka ich wino, śpiew i kobiety. Gałczyński pomru-
kuje swoje „łacińskie” frazy z glosy: Arthur eum pierdolabit, choilera go 
cholerabit, a Mozart, nadal grymasząc twarz swoją, rozciąga słowa tak, iż 
trudno zrozumieć, czy mówi vater czy frater. 

13.02
Poezja uderza w sedno (sęk) bytu: jednym gestem, od razu, w sam nerw. 
Wyzwala drzemiącą w nim energię, która ujawnia  się poprzez  język. 

Odblaskiem  tej  energii,  szczątkami  po  jej  eksplozji  karmią  się  sztuki 
komentatorskie. Autorzy tych sztuk krążą jak ćmy wkoło wygasającego 
światła. Poeta nudzi się, gdy krąży. 

15.02
Kiedy  świta,  otwierają  się  „poranne  drzwi  do  ogrodu”.  Te  drzwi 

to  z  Tymoteusza  Karpowicza.  Ale  kto,  kto,  budząc  się,  powstaje 
do ogrodu? Ona stęka i zwleka się do mitręgi. On marudzi i cofa się przed 
mozołem. Ono jest smutne, tak smutne, że serce pęka porankowi. Drzwi 
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poranne,  drzwi  południowe,  drzwi  zmierzchu,  drzwi  wszystkich  pór 
dnia, pór nocy – bądźcie otwarte! Nie martw się, nie obgryzaj paznokci, 
przy  tych  drzwiach  nie  ma  tłumów  i  nikt  się  nie  rozpycha,  nie  pcha 
i nie potrąca. Każdy, doprawdy każdy, ma przeznaczone drzwi, dla każ-
dego są one otwarte z osobna. Są drzwi pór dnia  i pór nocy  i  są drzwi 
każdej z dwudziestu czterech godzin doby. Nie rozpaczaj, nie gderaj, przy 
drzwiach tych godzin nie stoi hałastra, nie szturcha i nie kopie, nie straszy 
i nie krzyczy. Możesz więc w nie wchodzić swobodnie, z miąższu  jed-
nych w miąższ drugich, trzecich, czwartych i poleżeć w nich jak krowa 
lub pośpiewać  jak kos. Leżeć  i  śpiewać  i nie mieć za złe drzwiom pór 
i godzin, że niebawem się zamkną. 

18.02
Przed  północą,  gdy,  biesiadując,  świętowaliśmy  spotkanie,  pytam 

Adriana Glenia,  co zamierza powiedzieć  ludziom, którzy  jutro w Piszu 
przyjdą go posłuchać. Przed zaśnięciem przejrzał Przewodnik. Miłosz  | 
Krasnogruda  Zbyszka  Fałtynowicza,  gdzie  uwagę  jego  przykuł  portret 
Gabrieli Kunatówny,  pędzla  Ludomira  Janowskiego,  ubranej w  strojną 
suknię i kapelusz z epoki fin de siecle’u. A potem przyśniło mi się autor-
skie spotkanie – powiada przy śniadaniu. – Mogło to być w bibliotece Uni-
wersytetu  Jagiellońskiego.  Panował  półmrok,  który  podkreślała  ciemna 
stolarka ścian, drzwi i mebli. Dużo ludzi i wszyscy ubrani w stroje z prze-
łomu  XIX  i  XX wieku,  jednak  ich  zachowanie  zupełnie  współczesne: 
kwaśne, „luzackie”, drwiące. Nagle wstaje kobieta, taka Helena Modrze-
jewska w podeszłym wieku, i pyta:
– Po co Pan pisze wiersze?
–  By  wysnuć  z  siebie  to,  co  najlepsze,  taką  nić  mojego  dobra.  Jak 

jedwabnik. 
Buczenie.

31.03
Matka, która straciła dwójkę dzieci:
– Ale to nie jest najgorsze. 
– A co jest gorsze? 
– Utracić wiarę w Boga. 
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6.04

pobłażliwość 
powściągliwość 
prostolinijność
tkliwość
litość

są?

w palcach 
dłoni

są?

to
pisz.

16.04
G. mówi, że na uniwersytecie o literaturze najlepiej rozmawia mu się 

z portierem. Chcąc pogadać o książkach, tych przeczytanych i tych jeszcze 
do przeczytania, udaje się w dół, na portiernię. Na marginesie wyznania 
G. myślę o wyższych piętrach i o zajmujących je urzędnikach do spraw 
literatury, o ich uschłych sercach, laboratoryjnych umysłach, papierowej 
mowie. G. schodzi więc dyskretnie w dół do stróża i do jego nienachal-
nego królestwa, które wydaje się być jedynym autonomicznym miejscem, 
gdzie  panuje  bezinteresowna  miłość  do  literatury.  Siadają  naprzeciw 
siebie i w rozbawieniu stwierdzają, że znaleźli się w podziemiu, lecz ta 
konstatacja wcale  ich nie deprymuje. Zapalają świeczkę  i któryś z nich 
cytuje jedną z tercyn piekła Danta, a drugi zastanawia się, co mógł mieć 
na myśli Bobkowski, pisząc w Szkicach piórkiem, że przestajemy chodzić 
po ziemi, a zaczynamy poruszać się po niej jak po „galarecie ze świńskich 
nóżek  i  cielęcych  głów”. Tak,  tak  –  kręci  głową G.  –  naukowe  podej-
ście  do  literatury,  brzmi  to  co  najmniej  dziwnie,  nieprawdaż?  Niepo-
koi go  jednak coś gorszego, a mianowicie, czy aby samo życie nie  jest 
zagrożone, jego tkanka, jego święta żywotność i to wszystko, co należało 
do jego istoty, co było źródłem. Siedzą i  rozmawiają, a niekiedy słyszą 
kroki dochodzące z wyższego piętra, są niewyraźne, jakby je ktoś stawiał 
po „galarecie ze świńskich nóżek...”.
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21.04
Pani A.: miłość  rodzi  się  jakby  „w  zdziwieniu”,  a wraz  z  nią  nieob-

jęty wspólny interior Ja i Ty, ruchom tektonicznym poddana jest rzeźba 
wewnętrzna terytoriów Ja i Ty, one się na nowo ustanawiają, uprawomoc-
niają, w  ich  geografii  dokonuje  się  zmiana  położenia  gór,  nizin, mórz, 
transgresji  poddane  zostają  fundamenty  lądów,  bulgoczą  w  nich  soki, 
szybciej płyną  rzeki  i potoki. Za  tym wszystkim  jakby „w zdziwieniu” 
rodzą się wiersze pełne wezbrania i uwielbienia, są jak gałąź uginająca się 
pod ciężarem owocu, która świeci w mroku. 

23.04
W  twojej  poezji  zawsze  uderza  mnie  to  „jest”,  „być”,  wdać  się 

w taniec, wchłonąć całe istne do żył. Nie znoszę w poezji słowa „nicość”, 
bo wszystko przemawia „za” czymś. Ta „nicość” jest postmodernistyczna, 
obowiązuje w niej relacja Iwan Karamazow – Smierdiakow, trujące pro-
roctwo Dostojewskiego. Twój ostatni tom to taniec. Taniec z umarłymi, 
oni chcą spojrzeć na świat Twoimi oczami. Ja jestem mediumiczny pro-
stak:  bardziej  ufam podpowiedziom  snów niż  receptom brzasków. Noc 
bliższa  jest skórze niż chełpliwy świt. A kimże jest poeta, który boi się 
patrzeć prosto w oczy ciemnościom? I na koniec: twoja poezja jest nie-
ustannie  ponawianą  próbą  przerzucenie  kładki  do  Ewangelii  (Leszek 
Szulc).

28.04
Wielki  wiersz  od  razu  bierze  w  posiadanie,  ale  nie  od  razu  ujawnia 

swoje tajemnice.

3.05
Telewizory według najnowszych technologii coraz większe i już zupeł-

nie płaskie. 
To płaskie stoi w centrum cywilizacji obrazu. 
To płaskie ludzie stawiają w centrum swoich domów.
To płaskie pokazuje płasko świat i człowieka. 
To płaskie spłaszcza odczuwanie życia.
To płaskie zamyka na życie.
To płaskie oducza opowiadać, mówić, śpiewać. 
To płaskie przysposabia do płaskiej paplaniny, gadaniny.
To płaskie zakłada obóz koncentracyjny percepcji.
To  płaskie  pogardza  zakładnikami;  jak  i  tym wszystkim,  co  nie  jest 

płaskie. 
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Tadeusz  Różewicz  (Więc  jednak  żyje  się  pisząc  wiersze  za  długo?): 
jałowa siła zacienia/ obszary języka.

Czesław Miłosz (Przepis): Fałsz uczuć odgaduje się po fałszu frazy. 

Primo: nie sięgaj po pióro, gdy nie ciążą tobie słowa natarczywie dopo-
minające się wyjścia poza „zacieniony obszar języka”.
Sekundo: duch języka jest przemyślniejszy od najbardziej przekonywu-

jącej retoryki uczuć.

15.05
Śniłem dziś S. Siedzieliśmy w jakiejś knajpie na antresoli, on i ja, a K. 

na dole przy stoliku, obok którego było jeszcze kilka takich samych, nie-
wielkich stolików, nie tyle restauracyjnych, co kawiarnianych, dostosowa-
nych do filiżanki kawy, lampki wina, ciastka. Z S. rozmawialiśmy o poezji 
i choć mieliśmy ogromną ochotę oderwać się od tego tematu, to w dziwny 
sposób byliśmy na niego skazani. Co rusz spoglądaliśmy na K., do którego 
dosiadły się piękne,  lecz niezbyt  inteligentne dziewczyny. Miały długie 
nogi, wyrazisty makijaż i chyba peruki, każda w innym kolorze. Chciałem 
z S. zejść na dół, posadzić sobie jedną z tych dziewczyn na kolanach, pić 
wino, śmiać się z byle czego i przestać mówić o poezji, lecz nieodgadnio-
nym wyrokiem byłem na nią  skazany. Mówiliśmy, byłem  tego pewien, 
o poemacie S. poruszającym jeden z najbardziej wzorcowych losów pol-
skich, którym było życie i działalność rotmistrza Pileckiego. My na górze 
z rotmistrzem, a K. na dole przy stoliku z dziewczynami, które gdakały 
jedna przez drugą, pijąc i rozlewając wino oraz paląc papierosy w takim 
pośpiechu, jakby jutro miał nastąpić koniec świata. A przecież nic takiego 
stać się nie mogło, wszak zupełnie niedawno jeden z japońskich myślicieli 
napisał esej o tym, że historia się skończyła, a glob ziemski jest miejscem 
pozahistorycznym.  K.  zachowywał  się  jak  bogaty  baron  przemysłowy, 
który,  na  bok  odłożywszy  interesy  i  skomplikowane  sprawy  rodzinne, 
przybył do Ostendy zabawić się tak, że aż uszami mu wyjdzie. Śmiał się 
szeroko i głośno, a mimo to wyczuwało się w tym śmiechu coś drama-
tycznego, ton straceńczy i źle wróżący, podszyty sarkazmem i rozpaczą. 
Kiedy przebudziłem się, byłem pewny, że muszę pilnie wysłać list do S., 
w którym napiszę, dlaczego język poematu nie może być grobowcem dla 
rotmistrza. 
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20.05
Z  recenzji  Ba!  autorstwa  Leszka  Szulca:  „Poezja  współczesna  jest 

nudna, introwertyczna, wielkie jęki o skaleczony paluszek. Chyba dopiero 
wielki ból istnienia każe osobowości artysty wyjść z własnej skory, wtedy 
powstaje sztuka. Wybitna sztuka jest jak kopnięcie w dno beczki, w której 
tłoczą się echa narzekań na własną egzystencję. Z beczki robi się wielka 
tuba. To dopiero wezwanie dla artysty: boli mnie, ale was zabawię. Kiedy 
uwierzycie,  że  tylko  tańczę  ze  słowami,  że  jestem  lekkoduchem,  piją-
cym  dobre wino,  bezmyślnym  podróżnikiem,  że  jestem  piękny, młody 
i zdrowy; i będziecie się śmiać z tego, co napisałem – to znaczy, że was 
oszukałem i należę do najlepszych majstrów w rzemiośle, a moje mary są 
moje i do skrzyni z nimi”. 

21.05
Życie jest działaniem. Dlatego słowo, które chce być ciałem, życia musi 

zostać ukazane w działaniu. Poezja więc to słowa w działaniu. 
Bezpośrednia wizja rzeczywistości staje się dostępną pod warunkiem, 

że na wiersz napiera całe odautorskie  jestestwo,  jego organiczna całość 
(genitalia, krew, tętno, oddech, ślina, pot), a nie tylko umysł narzucający 
swój dyktat i pragnący zawłaszczyć moce innych zdolności. 
Inaczej: ludzkie życie staje się coraz większym ładunkiem fikcji a obraz 

świata umysłową konstrukcją. Márai pisze, że poezja to, „ujrzenie w zja-
wiskach rzeczywistości”, czyli tyle, co jej bezpośrednia wizja. 
Moc twórcza ma charakter psychofizyczny i bierze się z jedności ciała 

i  duszy,  którą  pustoszy  cywilizacja  racjonalnego  umysłu  oraz wszelkie 
rozwiązania totalitarno-egalitarne. 
Nauka i filozofia okalecza naturę abstrakcjami i pojęciami. Jak człowiek 

okaleczony  może  czuć  swoje  członki?  –  pyta  Johann  Georg  Hamann. 
I dodaje: kończyny to namiętności. 

25.05
Szedłem przez wypełniony ptasim śpiewem las. Śpiewy były oddzie-

lone od śpiewaków a oni, niepochwytni dla oczu, kryli  się w koronach 
jagodników,  zarośli,  drzew.  Dobry  przykład  dla  poetów  daje  natura; 
oddzielajcie  się  od  swoich  pieśni,  kryjcie  za  zasłoną  i  omijajcie  areny, 
które  służą  odautorskiej  demonstracji,  popisowi,  znikliwemu  splendo-
rowi i w znakomitej swojej większości są widowiskiem dla małp. Na tych 
arenach prawdziwe ptaki zamyka się w klatce.  Inaczej by odfrunęły za 
zasłonę, w korony jagodników, zarośli i drzew. Ptak nie szuka posłuchu 
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dla  swojego  śpiewu.  I  ty,  poeto,  bądź  bezinteresownym  i  nie  zabiegaj 
zanadto o tubę ani ucho dla swojej pieśni. 

27.05
Nigdy  nie  potrafiłem  pisać  pod wpływem  „niedobrych”  uczuć,  które 

nastawiały mnie nieprzyjaźnie wobec siebie i ludzi. Moje „wkurzanie się” 
wybijało z łożyska harmonijnego współistnienia, wycinało z tła i wklejało 
w jakiś groteskowy kontekst. A to, co wtedy napisałem, warte było kosza 
i najwyższego śmiechu. A teraz we wspomnieniu Krystyny Prendowskiej 
czytam  słowa Czesława Miłosza:  „Nigdy  nie  pisz  książki w  gniewie”. 
Wypowiedział je w połowie lat 60. w swoim kalifornijskim domu na Griz-
zly  Pick  i możliwe,  że  zaraz  potem  parsknął  sardonicznym  śmiechem, 
ale o tym autorka nie wspomina. 
Jurek M. mawiał, że na gniew najlepsze jest ptasie piórko, należy wsa-

dzić je sobie w tyłek i przyjrzeć się w lustrze. Ten widok – tłumaczył J. – 
wpierw wzbudza nieśmiały półuśmiech, który następnie wybucha rykliwą 
salwą śmiechu na ogół należącego do cudownego przywileju podrostków. 
Na gniew dobre  jest piórko i śmiech pod warunkiem, że śmiejesz się 

z siebie. (Piórko i lustereczko na wszelki wypadek noś z sobą.)

28.05
P.S. do wczorajszego wpisu. 
Co się dzieje w naturalnym krajobrazie, gdy milknie burza? Deszcz słab-

nie, a choć w dali słychać jeszcze niknące grzmoty, kałuże nieruchomieją 
i jak zwierciadła odbijają pojaśniałe niebo oraz spokojne obłoki. Po jednej 
z kałuż dryfuje żagielek piórka, które w przelocie pozostawia sójka. 
Ofiarowała go Tobie!
Noś z sobą piórko-lusterko, pamiętaj.

31.05
Mała dziewczynka, córka co dopiero poznanej A., bawi się w telewi-

zyjne wiadomości i zaczyna serwisować od: 
– Pijany kierowca przejechał na poboczu matkę i dwójkę dzieci. Wszyst-

kich odwieziono do szpitala. Niestety matka i dzieci nie żyją. 
– Małoletni przestępca wyrwał torebkę starszej kobiecie, która upadła 

na chodnik i złamała rękę.
Tu przerywa i milczy.
A. pyta: i co dalej córciu, nie znasz dalszych wiadomości?
– Znam, mamo, ale one są już tylko dobre.
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1.06
Kiedy z okolicy wyniosła  się krzątanina dnia  i ustał  zgiełk, nadszedł 

wieczór, a potem stężał w bursztynowym świetle zachodu. Dzień uszedł 
jak dzieciak, a noc przysiadła jak matrona z ciężkimi powiekami. Zasy-
piając,  usłyszałem  chrobotanie  zwierzątka  na  strychu,  które  znosiło  to, 
co dźwigały  łapki oraz mieścił pyszczek  i budowało domek w ludzkim 
domu. Zdążyłem pomyśleć, że to mały wielki Bóg wije nowe gniazdko, 
ziemię,  alternatywne  wobec  tego  starego  i  rozpadającego  się  globu, 
w którym żyję i właśnie zasypiam. Rano J. powiedziała, że miała słaby 
sen i często się budziła, za to słyszała, jak do świtu śpiewał słowik i coś 
wytrwale  chrobotało  na  strychu.  Chrobotanie  anonimowego  budowni-
czego i wtórowanie trylu ptaka. 
Zaczęła się niedziela. 

8.06
Wyświetliły się dwa słowa, zaświeciły jak świetliki: „fumlować”, „fum-

lowanko”. To  słowa mojego  ojca  i  znaczą  tyle,  co  czynność  grzebania 
gdzieś lub w czymś. Mówił rozkazująco: Przestań fumlować! lub dobro-
tliwie pytał: Co, znów było fumlowanko?
Łapię się na tym, że od kilku dni mówię do B., jego wnuka, gdy grzebie 

przy trądziku na twarzy: Skończ wreszcie z tym fumlowaniem! 
Śmieje się. Polubił to słowo. 

16.06
W 1773 roku niemiecki teolog C.T. Damm wydał Betrachtung über Reli-

gion, w którym literę „h” w wielu niemieckich słowach uznał za nieprzy-
datną i całkowicie zbyteczną. Niedługo potem J.G. Hamann z Królewca 
opublikował  polemiczny  traktat  zatytułowany  Nowa  obrona  litery  H. 
Damm zapragnął zracjonalizować język i uwolnić go od przypadkowych 
i nieuzasadnionych  racjonalnie elementów. Hamann przekonany o  tym, 
że język tożsamy z myśleniem jest narzędziem pochodzącym wprost od 
Boga, a litera jest duchem i duch literą, zanegował ideę wyczyszczonego 
i ortodoksyjnie logicznego języka, który pozbawiony wszelkiej dziwności 
stałoby się nudnym, jałowym i ponurym. Literka „h”, ten zbędny, przy-
kry twór, była – według Hamanna – nieprzewidywalną i nieprzekładalną 
cząstką rzeczywistości, cząstką fantazyjnego polotu w boskim kierowaniu 
światem. W rezultacie czego traktat przemienia się – jak pisze I. Berlin 
w  swoim  eseju Mag  północy  –  „w  diatrybę  przeciwko  czyściutkiemu, 
oschłemu światu i staje się peanem na cześć nieregularności i piękna tego 
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co irracjonalne”. Dla Nerona takimi literkami „h” byli Chrześcijanie, dla 
krucjat i inkwizycji – Katarzy, dla Hitlera – Żydzi i Słowianie, dla Mao 
Tse Thunga  – Tybetańczycy. Właściwie wszystkie  szaleństwa  tyranów, 
dyktatorów i dogmatyków, które sobie tłumaczyli jako wielkie, racjonali-
zatorskie i oczyszczające projekty społeczne, te szaleństwa obierały sobie 
za wroga literę „h” w postaci bezradnych wspólnot i mniejszości ludzkich. 
Pewien Niemiec kupił we wsi Krzyże działkę, na której pobudował dom. 

Wiele czasu poświęcił na przygotowanie gruntu pod trawnik, jego zasia-
nie, a potem na pielęgnację już wyrosłej, nieskazitelnej i niepomieszanej 
z żadnym innym zielem trawy. Wzruszał ramionami, gdy miejscowi prze-
strzegali go, że ten eksperyment na tych piaskach i pod tym lasem nie uda 
się, nie przejdzie. Po jesieni oraz zimie Niemiec znów zjechał do swojego 
mazurskiego domku i chwycił się obiema rękami za głowę, gdy pomię-
dzy źdźbłami zielonej trawy zobaczył panoszące się mchy, porosty, chwa-
sty, takie rozmaite „h”. Rzeczy są myślami Boga, litery jego tchnieniem 
i nawet jeśli literka „h” jest biedną, bezradną, niepraktyczną, to według 
Hamanna ona mówi: Twoje  życie  jest  tym,  czym  ja  jestem, ein Hauch 
(oddechem). 

21.06
Kończą się rajzy autorskie spowodowane Ba!. Jeszcze w niedzielę mam 

Myszyniec, a w sierpniu Harendę w Zakopanem. Sprzedałem mnóstwo 
tomików i więcej już nie mam. Dzwoniłem wczoraj do Krzysztofa, który 
powiedział, że wysyła mi ostatnie pięć egzemplarzy. Sprzedawałem Ba! 
z całym zestawem, czyli z „Toposem”, więc redakcja powinna być zado-
wolona  z wyniku finansowego. Byłem  chyba  niezłym komiwojażerem, 
a  Zbyszek  Jankowski,  nie  ruszając  się  z  domu,  jeździł  jakby  ze  mną, 
z każdym bowiem sprzedanym Ba! w ręce czytelnika trafiał i jego tomik, 
Biała  przędza.  Za  miesiąc  do  redakcji  trafią  zwroty  „Toposu”  i  mam 
nadzieję, że z tych zwrotów odzyskam jeszcze trochę tomików. W każdym 
razie  z  tych  rajz  jestem  zadowolony:  byłem  serdecznie  podejmowany. 
Czytania swoje traktuję serio, a publiczność z szacunkiem, w przeciwień-
stwie do wielu  tak zwanych w zamian nie dając nic,  jedynie zblazowa-
nie i pretensjonalność. A przecież, jak pisze do mnie Krzyś Kuczkowski: 
status bycia poetą do niczego nie upoważnia, do żadnych zniżek, nawet 
do darmowej karuzeli w wesołym miasteczku. Moje spotkania są propo-
zycją artystyczną, a ja, wierzę w to święcie, mam coś ważnego ludziom 
do  powiedzenia.  Na  czym  ta  propozycja  artystyczna  polega?  Otóż 
twórca to nie tylko ten, który powołuje do życia tekst, ale także człowiek 
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z określonym charakterem i osobowością. Staram się więc łączyć to, co 
zapisane, z tym, który zapisał, a w sam zapis wiersza tchnąć śpiewność 
mowności. Pragnę nawiązywać i schodzić do źródła, do bycia poetą sprzed 
wynalezienia druku. A kim ten poeta wtedy był? Był autorem tekstu, jego 
„przekaźnikiem” i jednocześnie „podawaczem” rytmu (jakiś instrument). 
Wiedział, że jeśli zaleci od niego fałszem lub fuszerką, ludzie się od niego 
odwrócą. Tak więc  jeżdżę  do  ludzi  i  wyśpiewuję  swoje  oraz  ich  (taką 
mam nadzieję) doświadczenie. Odbywa się to na bezdrożach życia lite-
rackiego, poza mediami, kręgami opiniotwórczymi, na poboczach reno-
mowanych acz bardzo już „mechanicznych” ośrodków kultury, salonów 
(choć i na salon zdarza mi się trafić). Po mojej stronie są dwa niezaprze-
czalne atuty, o które coraz  trudniej:  ja  jeszcze żyję  i  tańczę, nie  jestem 
pusty i drzewo we mnie rośnie. Nasza techniczna cywilizacja wprowadza 
coraz więcej karykaturalnych etykiet, kategorii, specjalizacji, klasyfikacji, 
podziałów etc. Poeta pisze wierszyk, aktor bierze ten wierszyk na warsz-
tat  i mówi  go  czytelnikowi, muzyk,  jeśli wierszyk  go  natchnie,  układa 
do niego muzykę, aranżuje. Te trzy specjalności artystyczne poeta kiedyś 
łączył. Był jeden w trzech osobach.

7.07
W centrum kultury jest rozmowa o wartościach. W centrum popkultury 

– o cenach. 

8.07
W „NK” recenzja Ba! autorstwa pani A.N. Gdybym napisał, że jest ona 

ogólnikowa i po wierzchu, sprawiłbym recenzentce komplement. Recen-
zja ta jednak pokazuje zjawisko groźniejsze, a mianowicie współczesny 
chów  uniwersyteckiej  humanistyki  ma  poważny  problem  z  czytaniem 
liryki, jakąś emocjonalną skazę uniemożliwiającą dotarcie do pnia poezji, 
jej słojów. K. pisze do mnie: „Ta recenzja ujawnia niemożność odczytania 
wiersza, który nie jest wierszem postmodernistycznym. Straszne! Bo jeśli 
cała  formacja  polonistów  taka  będzie?  Zimna?  Odporna  na  lirykę? 
Zachwycająca  się  konceptami  i  ich  migotaniem,  a  więc  intelektualną 
i powiedzmy tak – zręcznościową stroną wiersza? To co? Kto nas będzie 
czytał krytycznie? Automaty?”. 
Humanistyczne  homunculusy,  humanistyczni  wyrobnicy,  to  jest 

do wyobrażenia!  Nieczujący  niczego  poza  teorią  i metodą,  a  nieokieł-
znany i porywisty żywioł życia, jego treść będzie dla nich czymś obcym, 
podejrzanym i w sumie nienawistnym. 
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Poezja  to więcej niż  tekst,  to  „głos dobywający  się  z otchłani  świata 
i jednocześnie z duszy poety” – pisze Sándor Márai. 
A.N.  tytułuje  swoją  recenzję Niepokój  egzystencjalny  i  to  „odkrycie” 

wydaje  się  punktem,  do  którego  dochodzi  refleksja  autorki. Tenże  nie-
pokój to jest jednak elementarium tkwiące u podstaw każdego aktu twór-
czego, jest jego warunkiem założycielskim.
Nowa generacja polonistów będzie mnożyła recenzje, szkice i rozprawy 

o poezji,  jednocześnie  tracąc  z  nią  rzeczywisty kontakt. Tragiczna per-
spektywa. Nie wiedzą o tym, ale codziennie umierają dla siebie i słowa. 

9.07
Człowiek stworzył cywilizację, za którą nie nadąża jego ciało i umysł. 

10.07
Świat wypreparowany z  jakichkolwiek znaczeń  i wartości, które dają 

pewność istnienia, poczucie istnieniowości. Wszystko stało się umowne, 
relatywne, ambiwalentne. Niekiedy odnoszę wrażenie, że już tylko „żyją” 
pojęcia, kategorie,  idee oraz wyrafinowana i cyniczna gra między nimi, 
a  umiera  człowiek  oraz  jego  pragnienie  życia  odważnego  doznającego 
epifanii.  Zanika  cielesność  świata,  jego  mięsistość  i  miąższ,  konkret 
i konsystencja, gęstość i substancjalność. Wydaje się, że woła on z głębi 
swojego  wydrążenia,  ze  swojej  dotkliwe  odczuwalnej  próżni  o  bycie 
doznawanym,  doświadczanym,  odczuwanym;  woła  o  troskę  i  czułość, 
o głaskanie. Ten świat zaległy w abstrakcjach, które mnoży i multiplikuje 
demon ludzkiego umysłu.

11.07
Stała  na  schodach  prowadzących  w  dół  do  jeziora,  którego  wody 

ku stromemu brzegowi gnał ciepły i suchy wiatr. Miała na sobie bluzkę 
zawieszoną  na  cienkich  ramiączkach  i  spodnie  z  tego  samego,  zwiew-
nego i lekkiego materiału, zakwitającego mnóstwem egzotycznych flore-
sów. Napierało na nią niewidzialne cielsko wiatru, któremu poddawała się 
z  upodobaniem,  wystawiając  na  jego  wieloręki  napór  twarz  i  nagie 
ramiona. Wydawało się, że wiatr zagarnia ku niej całe odbite w jeziorze 
światło oraz wszystkie nasionka wzbierające znad turzyc i trzcin, a także 
te opadające ze starych dębów, lip i klonów. Ręce jej i ramiona zaczęły 
faliście meandrować, jakby z wolna rozpoczynały taniec w rytm szamań-
skich fletni, szukając zjednoczenia z żywiołem i pragnąc się w nim rozpu-
ścić. Stojąc kilka schodów wyżej, nie mogłem od tego flirtu oderwać oczu, 
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żałując, że nie jestem wiatrem, który masował nagrzaną, świecącą skórę 
jej ramion, rozwiewając przy tym gęstą pochodnię kasztanowych włosów. 
Każde słowo, choćby nie wiadomo jak czule wyszeptane, byłoby dewa-
stacją tej intymności, która zawiązała się między wiatrem i dziewczyną, 
a każdy dotyk – choćby niewyobrażalnie delikatny – byłby niewybaczal-
nie  żałosnym.  Stałem więc  i  patrzyłem. Gdy wreszcie  odwróciła  się  i, 
wchodząc po schodach, poprawiała nieład włosów, w spłoszonych oczach 
nieznajomej zobaczyłem mgłę, której nie było w tym suchym i wietrznym 
popołudniu lipca. 

23.07
Koniec sierpnia 2013 roku, Praga, Cmentarz Olszański, gdzie z poetą 

i  dziennikarzem  Miloszem  Doležalem  oraz  tłumaczem  Jarosławem 
Šubrtem  szukamy  grobu  matki  Gałczyńskiego,  secundo voto  Razes-
berger. D.  rozkłada mapkę kwartału,  rozglądamy się znad niej na boki, 
szukając  punktów  orientacyjnych. W  końcu  postanawiamy  się  rozejść 
w różne części cmentarza. Zniechęcony błądzeniem z marynarki wycią-
gam wiersz poety Spotkanie z matką, który postanowiłem przeczytać nad 
jej grobem. Umówiliśmy się bowiem, że przy nim skończymy rozmowę 
radiową zaczętą na początku lata w Praniu. Gdy już dosięgam ostatnich 
linijek, nagle staję jak wryty. Na tablicy z czarnego marmuru inskrypcja: 
Wanda  z Łopuszańskich Gałczyńska-Razesbergerowa ur.  23 XI 1882 –  
zm. 25 XII 1938. 

25.07
Słynny  deptak  sopocki  zwany  popularnie  Monciakiem  opada  w  dół 

ku wodom zatoki. W miejscu Placu Zdrojowego na chwile puchnie, by 
znów zwęzić się i wdłużyć w długie drewniane molo, które wyciągnęło się 
na morzu  jak  aligator.  To  serce miasta.  Otacza  je  dzwon  przyległości: 
są  to  odbijające  na  boki  kameralne  uliczki  wypełnione  eklektycznymi 
kamienicami i zielonymi ogrodami i kilka większych ulic, gdzie ciągnie 
nieprzerwany  sznur  samochodów:  Kościuszki,  Haffnera,  Powstańców 
Warszawy, Grunwaldzka; alejki i skwery parków północnego i południo-
wego oraz wydmy  i  piaski  plaży,  którą można  udać  się w  stronę  Jelit-
kowa lub w kierunku przeciwnym, do Orłowa. W letnie miesiące serce 
Sopotu codziennie przemierza w tę i z powrotem kolorowy tłum przyjezd-
nych wycieczkowiczów i wczasowiczów oraz mieszkańców okolicznych 
dzielnic Gdańska oraz Gdyni, przez złośliwych nazywanych peryferiami 
Sopotu. Przedzierają się przez gąszcz płotków, stolików, krzesełek, donic 
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z kwiatami należącymi do licznych restauracji, kawiarni, galerii, pubów, 
imbisów.  To  gastronomiczne  teatrarium  wraz  ze  swoją  rekwizytornią 
i  galanterią  zaanektowało  również  całe  połacie  sopockich  plaż.  Spoza 
podestów,  namiotów,  barów,  kanap,  leżaków  i  lasu  parasoli  niekiedy 
nie widać ani linii horyzontu, ani fal morskich. Terror sztuk kulinarnych 
(to jedyna ze sztuk, którą wyznawać będą masy – napisał W.H. Auden) 
i szturm kultury barmanów oraz kelnerów wraz z ich hałaśliwą oraz tan-
detną muzyką. 

26.07
Z Grüssen aus Polen K.I. Gałczyńskiego: „Autor przypuszczalnie total-

nie nieszkodliwy. A zatem ma wszelkie szanse zostać laureatem.”
Nie został poetus laureatus, nie otrzymał żadnej nagrody, odznaczenia, 

orderu,  statuetki  i  czego  tam  jeszcze,  bo  nie  należał  do  poetów  „total-
nie nieszkodliwych”, wręcz przeciwnie, nieustannie wchodził w szkodę, 
zarówno utartym ścieżkom języka, jak i rolom oraz pozycjom, które spo-
łeczeństwo uznaje za słuszne i właściwe, poprawne i zasadne, normalne 
i pożądane.

30.07
Tak samo świecą „pasieki światła” w Anabazie Saint-John Perse’a, jak 

i „przeguby światła” u Rilkego. 

31.07
Odczarowanie świata, taki tytuł nosi esej Maxa Webera opublikowany 

w 1913 roku. Do tego odczarowania doprowadziła technicyzacja i socjo-
logizacja ludzkiego życia oraz przekonanie o tym, że wszystko da się opa-
nować za pomocą wzorów, wyliczeń, kalkulacji i liczb. Racjonalny umysł 
ścieli sobie wygodne posłanie na łożu materialnej cywilizacji, której zdo-
bycze piętrzy w góry śmieci, a spotworniałe i władcze ludzkie „ja” bez-
wstydnie  degraduje  i  profanuje  prastare  wyobrażenie  o  rzeczywistości 
jako cudzie oraz ziemi jako miejscu sakralnym, na które nie należy napie-
rać, którego nie należy zagarniać, zawłaszczać  i  zadeptywać. Człowiek 
utracił swój niewinny przywilej, jakim były zachwyt i zdziwienie. Zastą-
pił je skłonnością do pogardy i racjonalnym rozwiązywaniem problemu. 
W miejsce tajemnicy postawił problem. 

1.08
Przyszło nam żyć w świecie opinii. W ich zgiełku znika prawda. 
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Prawda rozpływa się w morzu opinii.
Nastawiający ucha na opinie głuchną na prawdę.

2.08
Drzewo ciszy w Praniu o poranku. 
Potrząsa nim głos i kroki człowieka, który nadchodzi.
Spadają owoce. 
Są jak bomby.
Wybuchają.


