Podczas prac nad ksiãőkã autor korzystağ ze stypendium
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Copyright © by Wydawnictwo W.A.B., 2011
Wydanie I
Warszawa 2011

Rodzicom i dzieciom
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IE PAMIĘTAM, jakã barw÷ miağo ĳwiatğo ani jaki odcieġ szaroĳci
dominowağ, nie opisz÷ barwy liĳci ani temperatury powietrza. W jednostajnie bure, jesienne przed- lub popoğudnia
zacierajã si÷ nawet kanty architektury przedwojennego
osiedla. Ksztağty, kolory i czas rozmywajã si÷ w subiektywnej
bylejakoĳci. W dziury po kulach z 1944 roku powkğadano
kamienie, tworzãce mozaik÷. Z otoczaków zeszğa farba, którã zostağy pomalowane, tylko na skrawkach ĳciany mieni si÷
par÷ plam drogiej, kolorowej farby, importowanej z Zachodu
do Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Őelazna, zardzewiağa
furtka nie broni dost÷pu do ogródka zniszczonego jak stary
dywan. Zamek nie dziağa, nie trzeba przeskakiwaå pğotów,
grubych kresek ani przepaĳci spoğecznych. Chciağbym od
razu budowaå metafor÷, najlepiej, őeby nie dziağağ od 1989
roku. To by pasowağo do ukğadanki z mağych elementów,
kompozycji z szumów, zlepów i ciãgów.
Zostağo jeszcze pi÷å minut do umówionej godziny,
tak samo dobrej na rozpocz÷cie akcji jak kaőda inna. Ani
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za mağo, ani za bardzo symbolicznej: godzina W, godzina
X, Y, Z. Po prostu ustalmy, arbitralnie, őe to poczãtek.
Inaczej si÷ po prostu nie dağo. Wğaĳcicielka domu przy
mağej uliczce w centrum miasta nie chciağa spotkaå si÷
wczeĳniej.
Miejsce osiadğo na bocznej mieliŏnie czasu, który nie
cağkiem si÷ tu zatrzymağ, ale spowolniğ bieg. Za fasadã nie
kryje si÷ sanatorium pod klepsydrã, to byğoby zbyt ciekawe.
Po prostu tutaj chodzi si÷ póŏno spaå i równie póŏno wstaje;
nie uőywa si÷ telefonów komórkowych, nie ma komputera
ani internetu. Mog÷ si÷ spóŏniå, nikt nie zauwaőy, lecz nie
mog÷ przyjĳå za wczeĳnie – to akurat zostanie dostrzeőone
w póğmroku wn÷trz. Od ulicy ich nie widaå, okna zaroĳni÷te
bluszczem, zasğoni÷te jedwabnymi, kiedyĳ bajecznie kolorowymi tkaninami, szyby bardziej szare od dnia, w którym si÷
zjawiam. Wkraczam w przeszğoĳå, gdzie zamierzam znaleŏå
ukrytã ĳcieők÷ do teraŏniejszoĳci, a nawet licz÷ po cichu na
ĳlady prowadzãce w przyszğoĳå.
Fresk i mozaika od strony ulicy zatarğy si÷ i zszarzağy,
a moőe kolor nigdy nie zostağ poğoőony, moőe nie dokoġczono dzieğa? Moőe prace wciãő trwajã, tylko robotnicy na
chwil÷ je przerwali? Majã fajrant, ale wrócã pewnego dnia,
dokoġczã dzieğo, a przy okazji naprawiã zamek i zamknã
furtk÷. Tuő obok, u zamkni÷tego dla samochodów wylotu uliczki, tworzy si÷ korek. Codziennie rano p÷cznieje,
kiedy kierowcy chcã skr÷ciå z przelotowej trasy na jednã
z gğównych ulic. W korku stojã terminy i godziny, szlagiery,
nazwiska, gwiazdy, znajomoĳci, które mijam na rowerze.
Zaraz obok, w dwupi÷trowym domku schowanym mi÷dzy
bankami, biurowcami, urz÷dami i ministerstwami, kaőde
nazwisko ulega przekr÷ceniu. Nikt nie moőe wi÷c czuå si÷
pewny swojego prestiőu i znaczenia. Kalendarze i spisy tele8

fonów rozsypujã si÷ jak hieroglify na papirusie. Wğaĳcicielka
zawsze zapomina i myli, kto jest szefem czego i jak ma na
nazwisko. To dodaje otuchy, znane mi wspóğczesne ukğady
towarzyskie rozpadajã si÷ w oczach, w uchu, na j÷zyku
domowników. Wszystko jest wi÷c moőliwe, dŏwi÷ki tworzã
anarchistycznã alternatyw÷, tymczasowã stref÷ autonomicznã, zryw audiowolnoĳci. Tutaj historie ciãgle wydarzajã si÷ na
nowo, zmienia si÷ wi÷c takőe Historia – ruchliwy, niesforny,
czasem dziki zwierz. Kameleon ciãgle przybierajãcy inne barwy i ksztağty. Nic nie jest pewne, czuj÷ szans÷ na pokonanie
niemoőliwoĳci.
Wkraczam w wieczny póğmrok wn÷trza. Dotykam dğoniã
kolorowego fresku na ĳcianie klatki schodowej, őeby upewniå si÷, czy ten dom naprawd÷ istnieje.
– Wiesz, coĳ sobie przypomniağam. – Sğysz÷ gğos dobiegajãcy z górnych pi÷ter. Hania schodzi juő, mówiãc. Uĳmiecha
si÷, ale nie ma czasu na őadne powitania, impulsy muszã byå
natychmiast wcielane w őycie. Czuj÷ si÷ drobnym, mdğym
burőujem, który traci czas na formalne bğahostki i puste
formy towarzyskie. Ona nie daje mi odetchnãå, nie pozwala
rozpğynãå si÷ w kontemplacji, ona dziağa i czasem aő zawstydza élan vital.
Jest niewysoka i bardzo szczupğa, skãd bierze wi÷c aő tyle
twórczej energii? Czuj÷ si÷ przy niej stary, za stary, zmurszağy
i zgrzybiağy. Czy w tym domu prawa fizyki i upğyw czasu
tracã waőnoĳå? Moőe to jednak sanatorium pod klepsydrã
Schulza i Hasa? Ile Hania moőe mieå lat? Kim jest? Jak jã
okreĳliå? Paniã? Damã? Na pewno nie „gospodyniã domu”,
jak napisağem w pierwszej wersji tekstu, a póŏniej to usunãğem, zgadzajãc si÷, őe owo okreĳlenie nie pasuje do roli
granej przez niã tutaj i w ogóle w őyciu. Odpowiednich sğów
b÷d÷ jeszcze dğugo szukağ. Mam wraőenie, őe schodzi do
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mnie z pi÷tra usytuowanego w innej epoce. Jest jak gwiazda
wkraczajãca na scen÷, w kaődej odsğonie programu zakğada
innã kreacj÷. Hipisowska czapka z duőym daszkiem, kiedy
indziej kapelusz, duőo wğasnor÷cznie robionej biőuterii,
wzorzyste spódnice, które czasem wydajã si÷ nieprzyzwoicie
krótkie. Stroje sã jak obrazy jej m÷őa, ktoĳ wspominağ, őe
w latach szeĳådziesiãtych byli z Rechowiczem jak rajskie
ptaki. Na pewno jest artystkã.
– Przypomniağam sobie, őe w poğudnie Gaber cichaczem
wychodziğ stãd z Edziem. – Kiedy siadamy pod oknami wychodzãcymi na ogród za domem, Hania kontynuuje kwesti÷

Gabriel i Hania Rechowiczowie w latach dziewięćdziesiątych.
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rozpocz÷tã na schodach. – Wypatrzyli niespalonã kamienic÷,
która istnieje do dziĳ. – Twierdzi, choå wydaje mi si÷, őe nie
ma poj÷cia, czy ten dom rzeczywiĳcie wciãő stoi na swoim
miejscu. Kaődã opowieĳå ubarwia, dodaje kolory i detale, tak
jak komponuje stroje, dlatego zawsze musz÷ byå ostroőny.
A jeĳli wcale nie musz÷ zachowywaå czekistowskiej czujnoĳci? Kto dziĳ zresztã pami÷ta, co to byğa „czekistowska
czujnoĳå”? I jakie to ma znaczenie, czy kamienica oparğa
si÷ historii, czy nie? Lepiej, őeby stağa, moőna by powtórzyå
wyczyny Edzia i Gabra. Moőe cağa anegdota jest wymyĳlona,
utkana z wycinków i skojarzeġ po to, őeby zaspokoiå mojã
ciekawoĳå. Czy to ŏle? Przecieő trwa przedstawienie rozpocz÷te na schodach.
– Haniu, powiedz ğadnie, jak do kamery, kto jest kto?
– Co to za sğowo „ğadnie”?
– Powiedz tak, őeby zainteresowaå, atrakcyjnie, ciekawie.
– Po co?
– Őeby czytelnik wiedziağ, o co chodzi...
– A musi wiedzieå?
– Dobrze by byğo...
– ...Mój mãő Gabriel, czyli Gaber, wszyscy go tak nazywali, a nas Gabrami... A wi÷c mój mãő Gaber Rechowicz
i nasz przyjaciel Edward Krasiġski... Tak dobrze wyszğo?
– Ĳlicznie...
– Okropne sğowo! A czy ktoĳ wie, kto to byğ Krasiġski?
Bo na pewno nie znajã Gabra...
– Dlatego trzeba go przedstawiå. Poza paroma historykami sztuki, artystami i im podobnymi nikt nie wie, kim byğ
Krasiġski, ale to wyjaĳnimy póŏniej. To postaå drugoplanowa, wi÷c wróåmy do gğównej opowieĳci...
– Dobrze, sam chciağeĳ i mi przerwağeĳ... Tam byğo podwórko, studnia. Nie za szeroka, nie za wãska; w sam raz.
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Pomyĳleli sobie, őe to b÷dzie ciekawe, który przeskoczy,
a który si÷ zwali na dóğ...
– Jak to? – pytam jako racjonalny przedstawiciel pokolenia przejĳciowego, stojãcego okrakiem mi÷dzy komunizmem
a kapitalizmem. Wiem, őe takimi eksperymentami podwyősza
sobie adrenalin÷ mğodsze ode mnie pokolenie. Nie przyszğo
mi do gğowy, őe pi÷ådziesiãt lat temu dziağy si÷ podobne
rzeczy. Ja sam manipulowağem ciĳnieniem i poziomem endorfiny zupeğnie inaczej. Staram si÷ wierzyå w t÷ opowieĳå,
zaleőy mi na jej prawdziwoĳci, wi÷c dziwi÷ si÷, tak jakby byğa
realna.
– Wymyĳlali sobie takie rzeczy, őeby őycie nie byğo nudne,
nie byğo praktyczne...
PRZYMIOTNIK „PRAKTYCZNE” jest w ustach Hani najgorszym epitetem. To ŏle, jeĳli „coĳ” sğuőy do „czegoĳ”, sğuőy „czemuĳ”.
Dobre i pi÷kne sã rzeczy niepraktyczne, a wi÷c pozbawione
wpğywu na rzeczywistoĳå. Przedmioty wykonywane, aby je
zrobiå, nawet nie po to, aby istniağy. Liczy si÷ sztuka dla
sztuki, dziağanie dla dziağania, őycie dla őycia. A nie dla idei,
post÷powej czy konserwatywnej. Rezultaty, a nawet sukcesy,
dziağaġ sã zawsze rozczarowaniem, satysfakcj÷ daje sama
aktywnoĳå, potem jest zawsze gorzej.
„Pi÷kno jest rzeczã nadrz÷dnã. Interesuje nas sztuka,
a nie funkcja” – powiedziağa w wywiadzie dla jednego z pism
o wn÷trzach, w których dziennikarki regularnie opisywağy
dom Rechowiczów. Taki splot etyki z estetykã nie jest dziĳ en
vogue, pi÷kno okazağo si÷ burőuazyjnym grzechem. Pi÷kna
sztuka zostağa napi÷tnowana, poniewaő uznano jã za fikcj÷
ukrywajãcã rzeczywistoĳå konfliktu spoğecznego. A ja musz÷
pisaå o Hani i Gabrze, majãc w dupie wspóğczesnã funkcjonalnoĳå sztuki sğuőãcej „do czegoĳ”. Musz÷ rekonstruowaå
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őycie bohaterów, olewajãc postulowanã koniecznoĳå wcielania w őycie ideağów wyt÷sknionej rewolucji. Pisaå, nie zwaőajãc na zbiorowoĳå, której niepostrzeőenie ulegliĳmy, myĳlãc
ciãgle o spoğeczeġstwie, a nie o jednostce. Choå wydaje si÷,
őe őyjemy w czasach, kiedy kaődy krzyczy „Ja! Ja! Ja!”, to
w ĳwiecie sztuki, zwracajãc ciãgle uwag÷ na jej konteksty
i skutki, zapomnieliĳmy o czğowieku, staliĳmy si÷ wi÷ŏniami
kolektywizacji, walczãc z niã w kolektywach. Őeby speğniå
postulat „niepraktycznoĳci”, regularnie powtarzany przez
Hani÷, i napisaå manifest swoich bohaterów lub chociaő
dostroiå si÷ do nuty ich őycia, trzeba mieå gdzieĳ parytet,
wymogi zaangaőowania ideologicznego, feminizm i szowinizm. Őeby zrozumieå losy domu z dziurami po kulach, musz÷ mieå gğ÷boko w dupie bycie pro lub anty, ale teő i bycie
obok. Czy moőna w ogóle nie myĳleå w tych kategoriach?
Po prostu pisaå, bo si÷ musi, a nie dlatego, őe si÷ powinno?
Nie dla idei, nie „po coĳ”? Nie dlatego, őe trzeba, tylko dlatego, őe si÷ chce? Czy moőna mieå w dupie zarówno nauk÷
Koĳcioğa, jak i ch÷å niezaleőnoĳci? Czy moőna zağoőyå idealistycznie, őe da si÷ jednak próbowaå byå sobã, przyjãå coĳ
bez konsultacji spoğecznej, a nawet faszystowsko, arbitralnie
i prywatnie?
Wiedzãc wi÷c, jak gğ÷boko si÷ myl÷, rozumiejãc, őe nie da
si÷ uciec od kontekstów, od ideologicznego „w dupie” oraz
„w gğ÷bokim powaőaniu”, wiedzãc to wszystko, zamieniam
narratora w bğ÷dnego rycerza broniãcego sztuki na wieőy
z koĳci sğoniowej. Skoro Rechowiczowie nie tworzyli nigdy
po coĳ, a teksty o ich sztuce grz÷zğy w pustych przymiotnikach, to ja takőe ulegam metamorfozie: zmieniam si÷
w literata bujajãcego w obğokach i arystokrat÷ zm÷czonego
rzeczywistoĳciã. Zmykam przed niã w przeszğoĳå tej szarej
jesieni, okoğo poğudnia. Nie t÷skni÷ za tym, co juő byğo, nie
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gloryfikuj÷ historii, nie owijam minionych zdarzeġ w zğoty papierek. Przez zardzewiağã furtk÷ domu Rechowiczów
wkraczam we wspomnienia, őeby dowiedzieå si÷, skãd si÷
wziãğem ja i ĳwiat, aby poznaå ich i samego siebie.
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RODZIŁEM SIĘ

poĳród kolorowych mozaik, które zmieniağy
znaczenia architektury Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.
Mam wraőenie, őe wychowağem si÷ w przestrzeniach niedokoġczonych i wciãő podatnych na zmiany, w pustawym
mieĳcie, gdzie historia nie spodziewağa si÷ wğasnego koġca.
Stolica skğada si÷ wtedy z dekoracji, niszczejãcych i wciãő
czekajãcych na rozwój wydarzeġ. Dzi÷ki temu komunikaty
nie gryzã w oczy, wciãő wi÷cej wolnego miejsca, gdzie hula
wiatr, niő informacji. Niewiele rekwizytów, mağo samochodów, mniej ludzi niő dziĳ, tğok w autobusie, ale nie na ulicy.
Mieszanka obrazów z czarno-biağych zdj÷å i atakujãcego
znienacka koloru. Rekonstruuj÷ samego siebie z powidoków,
archiwalnych strz÷pów, odpadów, szczegóğów tğa i niepewnych relacji z drugiego planu.

NAJPIERW BUDYNEK,

który pami÷tam z dzieciġstwa, a którego
zgliszcza straszyğy do niedawna niedaleko miejsca, gdzie
obecnie mieszkam. Min÷ğy trzy lata od dramatycznego
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