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I dnie, i noce nie ustawam prosi , 

eby raz sko czy  wiat z interesami … 

(C.K. Norwid, Mój psalm) 

Jaka  ludzka rzecz cz owiek, kiedy jest cz owiekiem! 

(Menander) 

 Wiersze, zawarte w tomiku, uruchamiaj  zró nicowane konteksty kulturowe 

i buduj , tak s dz , szerokie pole ich interpretacji. Jako literaturoznawca prezentuj  

stanowisko, e tekstu literackiego i praktyk jego interpretacji nie da si  oddzieli  od uwik a  

etycznych i ideologicznych, co wi e si  z warto ciowaniem. Podobne stanowisko mo na 

identyfikowa  w moich wierszach. Bliskie jest mi tak e ustalenie, i  kategorie s  rozmyte 

oraz e kategorii uczymy si . Proponuj  zatem stosowanie w czytaniu „nie-opowiadanych” 

wierszy, w tym niewielkiej Buchdramy Pi kna Io, kryteria os abione, zwi zane bardziej 

z subiektywn  skuteczno ci  interpretacji ani eli poszukuj ce jej prawdziwo ci  

i obiektywno ci. 

 Interesuje mnie taka konceptualizacja przedmiotu i zdarzenia, u podstaw której le y szeroko 

rozumiane zjawisko odniesienia, z czym wi  si  skojarzenia zaskakuj ce, niekiedy oparte 

na sprzeczno ci oraz paradoks i absurd. Przywi zuj  du  wag  do my lenia uskokowego, 

co charakteryzuje np. poezj  Cypriana Kamila Norwida i Mariny Cwietajewej. Wi kszo  

wierszy, zawartych w tomiku, nale y okre li  jako wolne, nie skr powane gorsetem rymu 

i rytmu. Rymowane wiersze si  zdarzaj . S  zwi zane z innym rodzajem odbioru - bli szym 

osobom mniej zaawansowanym, je li chodzi o umiej tno  rozumienia tekstu poetyckiego.   

Wiersze to fragmenty swoi cie interpretowanej mojej podró y przez ycie. Spektrum czasu 

i przestrzeni, jak to zreszt  w poezji bywa, jest w nich ogromne: od kolistego czasu 

mitycznego i warto ci antropologicznych, jakie wnosi mit grecki do kultury europejskiej do 

poetyckich rozwa a  na temat mierci polskich oficerów zamordowanych w Katyniu, 

mierci u ana i malarza batalisty, Stanis awa Haykowskiego, ps. „Audar”, wuja mojej ony, 

Barbary, wojny na Ukrainie 2022 roku, mi o ci do kobiety, szacunku dla osób wybitnych.  
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Znacz ce miejsce w prezentowanych cyklach wierszy zajmuje dyskurs dotycz cy relacji 

cz owiek – czas, w tym problem kamufla u przy pomocy „maski”. Jako chrze cijanin  

i niepraktykuj cy katolik si gam do skarbnicy antropologii interpretatywnej i odnosz  swój 

punkt widzenia do cz owieka przez Boga. St d te  np. w cyklu wierszy Ku limbom 

zwróci em uwag  na kategori  „ mieci”, kojarz c j  z postaci  Jezusa Chrystusa, pierwszego 

Prezydenta Rzeczypospolitej, Gabriela Narutowicza oraz osób transportuj cych mieci  

w górach. Mo na to odczyta  jako rozbudowany kulturowo dyskurs o ekologii 

biologicznej, moralnej i artystycznej.  

 Tomik zamyka niewielka Buchdrama pt. Pi kna Io. Mamy w niej do czynienia 

z retrospektywnym spojrzeniem na fragmenty mojego rodowodu, w tym tragedi  yciow  

moich przodków – powsta ców styczniowych. Warto ci antropologiczne mitu o Io 

konfrontuj  tutaj z ich sytuacj . U podstaw „ukrytego” konfliktu wewn trznego 

rozgrywaj cego si  w czasie mitycznym i historycznym le y problem niesprawiedliwego 

wyroku i konsekwencje z nim zwi zane. 



Maski czasu 
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Maski krzycz : 
Prometeusz da  ludziom ogie  
Nauczy  ich lepi  garnki! 

Bzdura – 
Jego ogie  rozpocz  
Uzurpatorstwo w adzy! 

Kiedy si  opala  na ce 
Zajmowa  cztery hektary 
Psu  traw ! 

Nigdy 
Nie le a  mu 
Na w trobie 
Cz owiek! 

Ogie  jest najwa niejszy! 
Ogie  jest najgor tszy! 
Ryczy komunistyczny chór 
I buduje na klombach 
Kwiatów Moneta 
Tytanowi pomniki-huty 
O nazwie 
Prometeizm industrialny 

Dzi ki jego wynalazkowi 
Uda o mi si  
Spali  
Zbuntowane  miasto! 

A mnie spali  
Ludzi w ko cio ach! 
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Od Bajka u 
Po pustyni  Atacama 
S ycha  b bny. 
W karnawa owym transie 
Ta cz  
Maski szamanów 
W czas a oby 
Po Czingiz-chanie. 
W piekielnym ogniu 
M czenników 
Przetapia si  
Z ote maski Atahualpy 
Na kielichy mszalne. 
Do Hadesu wje d a  
Czarny kocz 
Zaprz ony w dwa centaury. 
W nim  Eurydyka. 
Ukrywa  
Mask  liry Orfeusza. 
To co na dole 
B dzie na górze 
Mówi szaman 
Znad Bajka u 
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Sk d te maski 
Na twarzach 
Sk d zamieci 
Wir 
Czy poeta rozmy la  
Jak jecha  na ‘pir’ 
W sadzie mask  ob udn  
G ste cienie si  k ad  
W ziemi 
Twarz ca unem  
Zakryta 
W niej poezj  
Dzi  czyta 
Król Lir  
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Czy sta  nas 
Na to 
Aby czas 
Co mknie 
Na ob okach  
Pochwyci  w d o  
I utworzy  pier cie  
Z oty 
Bez masek 
Ze skazy 
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Py  
Na przydro nym 
Kamieniu - 
Masce Wielkiego Wybuchu - 
Zazdro ci 

opianowi srebrzysto ci 
Zrodzonej z wody 
By zgin  
I narodzi  si  
Na nowo 
W innym kamieniu 
Na granicy snów 
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Jego frak 
Jest studni  
Daru ycia 
Widz  bulgotanie  
Wyschni tej w niej wody 
A w pauzach 
Mazura, którego ta czy  
W cesarskim zamku 
Rzymianina, którego nie udawa  
Na balu maskowym 

apcie i czap  
Maski-pu apki 
Na bolszewików 
Szko  z prysznicem 
Któr  zbudowa  



Noc 
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Noc 
Matka Rado ci 
Zda si  zgubi a 
Mord i mier . 
Nie! 
Mówi Artysta 
I wzywa Poga sk  Nike 
Spod Maratonu 
Noc 
Nad Watykanem 
Bia ym i purpurowym 
Centrum wiata 
Rozci gn a  
Ukrzy owane ramiona 
P acze 
Cum primum 
Ukrzy owa o j  Cum primum 
A przecie  adna w adza 
Cz owieka 
Nie pochodzi 
Od Boga 
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Oszala a Noc 
Przysz a 
W wilczej skórze 
I glinianych kapciach 
Bo 
Na firmamencie 
Niebieskim 
Spó kowa a  
Z W em 
I poroni a swe dzieci 
W srebrzystych uskach 
Miliardów galaktyk 
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Jaka jeste  Nocy 
Wielka Pani 
W sukni szafirowej 
Bliska 
Naszych twarzy 
Kiedy trwamy 
W oczekiwaniu dnia 
Dziecka 
S o ca 



Katy  
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Przez dziur  
W cebulastej kopule 
Z pryczy cerkiewnej 
Sypialni 
Zobaczy  niebo 
Wiosenne 
Moje jest ycie … 
Czy ci  Guziki 
Z Orze kiem 
Bóg jest jeden … 
Powtarza y 
Bóg … 
Cudu nie by o 
Lucyfer nie jest winien 
Guziki 
I Dziur  w G owie 
Skry a ziemia 



20

Drut Kolczasty 
Nie rdzewieje  
Na ich przegubach 
Drut Kolczasty przegryz  
I prze kn  
Drut kolczasty 
Opasuje ziemi  
Kawa ki rdzewiej  
Nie marnujcie 
Sprawiedliwej  
Oliwy 
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Pas 
Przekaza  mu Herakles 
Pó niej rycerz 

redniowiecza 
Nie odk ada  
Pasa 
W kwietniu 
Kiedy wi d a 

mierci  
Trawa 
Pas si y mi ni 
Kata 
Nie podwoi  
…… 
Kata 
Zabi   
Pulsuj cy 
W moim ogrodzie 
Ogie  kwiatu paproci 
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Konwalie  
To zy 
Które dzwoni  
I pachn  
T cza to 
Zado uczynienie 
Najwy szemu Pi knu 
Co jest wa niejsze 
Cie  lasu 
Na Grobach 
T cza po 
Katy skim deszczu 
Czy Sen 

pi cych tutaj 
Wiecznie 



Maraton 
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Tobie  
Heraklesie d utem 
Glykona Wielkim 
Tobie  
Heraklesie tunik  
Nessosa  Spalonym 
Tobie 
Heraklesie: 
Zabójco Megary 
I dzieci! 
Mocnym rytmem 
Serca 
Niszczymy 
Zdrad  
W obliczu 
Zwyci stwa  
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I noc 
I dzie  
W zbroi nieprzespane 
Szale czy bieg – 
Pierwszy 
Bitewny sprint 
Na jeden stadion - 
Skrzyd a 
Zwar y si  
W elazny 
U cisk 
Pos uszny 
Hoplomachii 
Z jej tarcz  
Za tarcz  zachodz c  
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Po bitwie. 
W Atenach zdrada. 
Biegnie  
Jak Czaka. 
Odrzuca w óczni . 
Pentelikon. 
Wierny wzrok  
Eunike 
Niesiony 
Przez or a. 
Eukles, Czaka! 
Czaka, Eukles! 
Dopinguje Herakles - 
Gepardy Bikili Abebe 
W siedmiometrowych skokach 
Te  
Nios  doping 
Na swych grzbietach. 
Odrzuca tarcz . 
Czas Euklesa  
Na zegarze wiata 
Przed u aj  Mojry… 
Atropos wysy a 
Dwa cienie 
Z zapachem jab ek 
Do odzi Charona. 
Wahad o zatrzymuje si . 
Id cie na ten film 
Do kin 
Pod otwartym 
Niebem 
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Do zr cznych ladów stóp 
Artemidy 
Zmierzasz przez ob oki 
W s o ce 
Spe nienia 
Przestrzeni fioletu i t czy 
Pragnie 
Samotny marato czyk 
I czas 
W nim 
Wiecznie gorej cy 



„Audar” 
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Stanis aw Haykowski, Szar a pod Rokitn  (1935) 
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Pod Zamo ciem 
T tent 
Ko skich kopyt 
W wyci gni tym galopie 
Wali si  
Mit rewolucji wiatowej 
Ryk 
Setek garde  
Szwadronów u a skich 
Na szablach  
Krwawe s o ce 
Zachodu 
Tn  sowieck  
Wiklin  
Jak na wiczeniach 
Ci cie 
Znaczy Audar 
Spada czerwona gwiazda 
Ze Spaskiej Baszty 
Spada w s Siemiona  
Pod nogi 
Kanclerza 
Pana Zamo cia 
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Tramwaj  
Jedzie pod niebem jesieni 
Która wytru a ju  
Prawie wszystko 
Dzwonek i przystanek 
Dzwonek i jazda 
Deszcz zacina 
W sczernia e okna 
Przystanek 
Drzwi przera one 
Obumar y 
Mocne uderzenie 
Pod ebra 
Audar zatrzymany 
Jedzie na Pawiak 
Przez przepa ciste 
Bagna 
Do przedsionka 
Tartaru 
Strze e go 
Cerber 
Na us ugach Gestapo 
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Audar - Cie  
W d ugiej bia ej 
Koszuli 
I wystaj cych 
Spod niej  
Czarnych spodniach 
Galopuje  
R ce zwi zane 
Na plecach wyswobodzi  
Szar uje 
Jak Rotmistrz 
Pod Rokitn  
Tnie szabl -cieniem 
Od ucha 
Nieczu y 
Na huk 
Salwy karabinowej 
Na Olimpie 
Czeka na niego 
Mnemozyne 



Czerwona  kalina 
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Wierzchem d oni 
Kto  g adzi 
Spokojne 
Prawie morze 
Na dnie 
Pa ace obok bunkrów 
Czo gi obok wózków dzieci cych 
Na l dzie 
Stworzonym z ryku Minotaura 
S ycha  kanie 
Porzuconej 
Przerywane 
Ostrymi d wi kami aulosów 
Szare zy 
Mieszaj  si  
Z rytmem marszu 
Zbli aj cych si  hoplitów 
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Przesi kni ty jestem 
Dobroci  
Milionów miliarderów 
A nawet miliardów milionerów 
Niesion  
Na skrzyd ach ar ocznych drakonów 
Ofiarom 
I strzelaj cym do wroga 
Dobro  wyciska ze mnie 
Do ostatniej kropli potu 
Oficer 
Asekuruj cy i dyktuj cy tempo 
Plutonowi o nierzy 
W marszu na 60 kilometrów 
Z pe nym ekwipunkiem 
W lipcowym s o cu 
Nie ma adidasów z membran  
I od ywek 
S  buty podbijane wiekami 
I woda w studni obok 
Domu pod strzech  
Tak trzyma  
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Jest bal 
W szampa skim nastroju 
Pary ta cz  interkulturowo 
Mazura i charlestona, polk  i shimmy, zbójnickiego i fokstrota 
W ród nich oficer ta czy z Eurydyk  
Któr  wyzwoli  z nieudolnej mi o ci Orfeusza 
W Sali nie ma yrandoli 
A jasno jak w dzie  
To buty oficera odbijaj  blask ksi yca 
Wpadaj cy przez okna 
Romea i Julii 
S ycha  pie  
Czerwona kalina 
…………………. 
W przedsionku siedzi Orfeusz 
W r ku zamiast liry 
Trzyma szczotk  
Chce przeczy ci  
Oficerowi zakurzone  
Po zbójnickim buty 
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Osadzona na d ugiej erdzi 
Szcz ka dinozaura 
To podobno szcz ka ma ego cz owieka 
Wielkiego wata ki 
Szcz ka, mówi  inni, tyranozaura 
Co yka  o dzie jak kule armatnie 
Wraz z mi sem brata i siostry 
By by o dostatniej 
Przele a a 
W zmarzlinie syberyjskiej wieki 
Od mrozu wszystko si  kurczy 
Wi c szcz k  wzi y media  
Co prawo do prawdy maj  
Za szcz k  cz owieka 
I da y wiatu rado  

e w przyrodzie nic nie ginie 
e szcz ka zawsze si  przyda 
e pomy ki nikt nie wyda 
e nap dzi machin  wojenn  

Pojemn , pojemn … 



Magnifficat 
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H. Machowicz, Maki (1960)
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Magnifficat 
Krzykn a przy stole 
Nakrytym 

nie nobia ym obrusem: 
„Jedz, bo si  upijesz!” 
Go cie zbaranieli 
Jakkolwiek podano ryb  
Chwyci em widelce 
I zacz em je  ryb  
Od g owy 
Aby si  nie zepsu a 
Go cie trze wo zjedli ju  ryb  
Zosta y g owy 
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Magnifficat  
Namalowa a maki 
Na p ótnie skrywaj cym 
Nieudane rami  
Z aktu Mattise’a 
Magnifficat  
Namalowa a na papierze szko  
W której hodowano agaw  meksyka sk  
Magnifficat 
Namalowa a na dykcie s oneczniki 
Z widokówki 
Wys anej do ony  
Wojewody 
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Kole anka 
Magnifficat 
Zjawia a si  w naszej 

ososiowej 
Okolonej 
Pod sufitem 
Srebrnym pasem 
Jadalni 
By a sfinksem 
O pyszczku 
Lwicy 
Zakochanej w swoich m czyznach 
Ukrywa  si  wtedy 
W kancelarii 
I liczy  
Darmowe spinacze 
Cz stowa em wówczas 
Lwic   
Herbat  
O posmaku 
Straconego dla niej czasu 
… 
Magnifficat 

yczy a Mu 
Zawsze dobrze 



Pani 
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Moja Pani 
Chce mieszka  
Na Zielonej Planecie 
Gdzie 
Pasie si  Niebieska ania 
O wystaj cych ko ciach policzkowych 
Czyngiz-chana 
Gdzie Indianie podchodz  
Bizony 
W mokasynach 
L ejszych od wiatru 
Moja Pani mieszka 
Na wy uskanej planecie 
Bez strza  w ko czanie 
Marzy 
O przeja d ce wolantem 
Cho by po ród 
Bodiaków 
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Wolant nie pojedzie 
Nie ma bodiaków 
D by choruj  
Przynios em Ci tylko 
Ga zk  oliwn  
Na soplach lodu 
Zrodzi  je 
Ruch mych warg 
Po eraj cych 
Wizerunek 
Czarnej Amazonki 
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W woderach  
Na przechylonej 

ódce 
Z o y a si  do strza u 
By zdj  z nieba 
Kaczk  
Nie zawiod o oko 
Pod kapeluszem 
I trójk tnie  
Z o on  brwi  
Od kaczki rozchodzi o si  
Coraz to wi cej kr gów 
Szcz liwej 

mierci  
Wody 
Zabrak o tylko 
Wy a 



Ku limbom 
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Limby pod Bukowskim Groniem 
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Do limb wiedzie droga 
W Beskidzie Ma ym 
Powsta ym z u miechu 
Pana Boga 
Jedna z Por bki 
Od Gabriela Narutowicza 
Ona bardziej zachwyca 
Droga od Cza ca 
To droga Krzy owa 
Tutaj ptaków pobrzmiewa mowa 
Tutaj podobno dzika spotka  mo na 
Wi c id  t dy 
Troch  z ostro na 
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Na drodze do limb 
Po panoram  
Z cudnego bezwstydu 
Pi kna gór 
Spotka em ludzi 
Co wywo  miecie 
W upalne po udnia  
I zimowe zamiecie 
Sk d ci ludzie na Trzonki szczycie 
Czuj  si  tutaj nale ycie? 
Nie mo e by  inaczej 
Przypowie ci  wi c 
Ich uracz  
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Drogi Krzy owej 
Bohater 
Wyrzuci  kiedy  
Ze wi tyni mieci 
Gdy handlowano nimi  
Jak leci 
Obrazi  Wysokie Osoby 
Wi c Gwó d  by  szybko gotowy 
Gwó d  wbito 
W przeguby 
Nie przyniós  zguby 
Chrystus zmartwychwsta  
Cz owiek na sojusz 
Wieczny 
Z piórem ptaka 
Przysta  
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Drugi od Por bki 
Bohater  
Kolega Lindego z Zurychu 
Budowniczy zapór bez liku 
Pojecha  do „Zach ty” 
Dzieli  z lud mi smak sztuki wysokiej 
I otrzyma  kul  endeck  - 

mie  nad ty 
Tu  pod Boga okiem 
Rw ca w sto koni So a 
Pami ta do dzi  Profesora 
I mówi pop uczynom 
Fora ze dwora 
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Bohaterowie z Por bki i Cza ca 
Sk d mo na i  do limb 
Z ró a cem 
I bez ró a ca 
Gin li od gwo dzia i kuli 
By cz owiek zobaczy   
Jak ptaki niebieskie  
Nie siej  i nie orz  
Z woli Bo ej 
Upuszcz  z nieba piórko i s omk  
Gdy lec  

wiata nie za miec  
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Limby s  moje 
Rosa diamentowa 
Na nich osiada  
Z dziada pradziada 
I srebrna szad  
To dzie o   
Jest form  Zach ty 
By wiat, którego pi kna nie policz  
Pozosta  

wi ty 
Jak poca unek Beatrycze  



Matrymonialne 
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Nie chc  
Ta czy  
Z gwiazdami 
Na parkiecie woskowanym 
Przy jury 

wietlanym 
Chc   
Ta czy  
W rytmie  
Tam tamów 
W pyle wodospadu 
W rytmie 
Rocka 
Pod cian  
Gradu 
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Nie jestem 
Hamletem 
Rozbijam 
Kraulem 
Grzywacze fal 
Zaw aszczam 
Legalnie 
Przestrze   
Maratonu 
Pisz  
O Bia ej Diablicy 
Jestem 
Z echa 
Wielkiego Wybuchu 
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Powsta em 
Ze s oi d bu 
I diamentowych  

o dzi 
Pi em wino 
Ze s o cem  
Toskanii 
W La Scali 
Mojego domu 
S ysz   
Tosc  …1 

Nie rozwijajcie  
Szeleszcz cych 
Papierków 
Na cukierkach! 

1 Tosc  ogl da em z ojcem po raz pierwszy jako ucze  pierwszej klasy w okresie wi t Bo ego Narodzenia 
1954 roku w Operze Pozna skiej. Go cili my wówczas u prof. dr. hab. Józefa Kwiatka, który przed wojn  
by  uczniem ojca.  
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Mieszka em 
W jaskini Polifema 
Spogl da em 
Jednym okiem 
Na we niany wiat 
Letniego dnia 
Uwolni o mnie 
Tsunami  
… 
Na koniach Camargue 
Galopuj  
Do Akademii – 
Ogrodu ogrodów 
Nad szybk  rzek  
… 
Wracam 
Do Bia ej grzywy2 

2 Bia a grzywa to tytu  filmu produkcji francuskiej z siedmioletnim ch opcem, który okie zna  dzikiego konia 
i na nim w ostatniej scenie odp ywa w bezmiern  przestrze  morza (re . Albert Lamorisse, 1954 r.). Film 
ogl da em jako ucze  pierwszej klasy. Scen  ko cow  pami tam do dzisiaj. 



Pi kna Io 
(niewielka Buchdrama w trzech aktach i trzynastu scenach) 
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AKT I 

Scena I 

Wcale okaza a plebania w jednej z wielkopolskich wsi. 1933 rok. Korytarz wy o ony marmurow  
posadzk . On oraz grupa m odych ch opaków i dziewcz t czekaj  na ksi dza proboszcza. Wchodzi 
proboszcz corocznie wyje d aj cy do s onecznej Italii na pomara czowo-cytrynow  kuracj  
odchudzaj c 3. 

PROBOSZCZ: - Pochwalony Jezus Chrystus. 
ON I  GRUPA DZIEWCZ T i CH OPAKÓW: - Pochwalony … 
ON: - Otwieramy w a nie Dom Ludowy, który zbudowali my w asnymi r kami. Chcemy  
w nim gra  ró ne sztuki i ta czy  ró ne ta ce. Prosimy, aby ksi dz proboszcz po wi ci  
nasz Dom. 
GRUPA DZIEWCZ T i CH OPAKÓW (z nadziej ): - Prosimy! 
PROBOSZCZ (unikaj c wzroku spogl daj cego na niego z krzy a Chrystusa): - Stajnie  
i stodo y wi c , ale tego nie po wiec . 

Scena II 

20 lat pó niej. Inna wioska wielkopolska. Piaszczysta droga. Przy niej szko a z czerwonej ceg y. 
Kiedy  by  tutaj zbór protestancki. Na drodze przed szko  On. Przyjecha  odebra  pieni dze za 
ziemniaki. Spotyka ch opczyka4. 

ON: - Co jedli cie? (pyta jakby zatroskany). 
CH OPCZYK: - Kozie. 

3 Scena jest oparta na wspomnieniu ojca – nauczyciela -  i dotyczy jego pasji spo ecznikowskiej. Wi e si  
jednocze nie z podstawow  motywacj  ojca, zwi zan  z wyborem miejsca pracy. Wybra , jak wspomina , 
Wielkopolsk  ze wzgl du na Wrze ni  (strajk szkolny dzieci w latach 1901-1902 przeciwko germanizacji, 
przeciwko wprowadzanemu przez w adze pruskie nakazowi odmawiania modlitwy w szkole w j zyku 
niemieckim). Chcia  uczestniczy  czynnie w procesie nauczania j zyka polskiego, który w okresie 
germanizacji ze szko y wyrzucono (w Galicji, sk d ojciec pochodzi , j zyk polski wprowadzono do szko y  
i urz dów w 1868 roku). Budow  Domu Ludowego w czynie spo ecznym nale y uzna  zatem za czyn 
patriotyczny. Zachowanie proboszcza, którego s owa ojciec cytowa , jest dowodem jego zaprza stwa.
4 Ch opczyk to ja. On to ojciec, Andrzej (1900-1981). W latach 1950-1953 rodzice pracowali w szkole 
podstawowej w Sul cinku (powiat roda Wielkopolska). Rodzice rozeszli si  w sierpniu 1953 roku.  
W pa dzierniku ojciec przyjecha  do Sul cinka, aby wzi  pieni dze za sprzedane przez gospodarza ziemniaki 
ze szkolnego pola. Spotka  mnie wtedy ko o szko y i zapyta , co jedli my. Odpowiedzia em: „kozie”. Tak 
wspomina . ‘Koza’ , jako „matka- ywicielka” zyskuje w Buchdramie, tak s dz , pe n  symbolizacj  (posiada 
walor mityczny, geograficzny, etniczny (w Wielkopolsce w tym czasie hodowano du o kóz), wreszcie 
artystyczny, spe niony np. w elaznym odlewie kozy Pablo Picassa. Z tego rodzaju symbolizacj  kontrastuje 
‘koza’ ze sceny  V tego aktu. Mowa tutaj o sztuce socrealistycznej, u podstaw której le a a m.in. prymitywna 
ludowo  i propaganda. Tego rodzaju sztuk  rozbija w Buchdramie, pami  dziecka i ch opak-aktor, którego 
„re yserem’ by  mój ojciec. 
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Scena III 

Ta sama wie  co w scenie II. Sypialnia ma e ska w mieszkaniu szkolnym. W bia ym o u na 
sienniku pi bez matki ch opczyk. On wyjecha  ju  z pieni dzmi za ziemniaki. Ch opczykowi ni si , 
e w sypialni zjawia si  koza Amaltea i sypie obficie na jego g ow  konfetti z male kimi maskami. 

Wida  te , jak ksi dz proboszcz z s siedniej wioski wsuwa ukradkiem dzbanek na kozie mleko. 
Ch opczyk nie lubi mleka, mas a i mietany.  

Scena IV 

Ch opczyk ni dalej. W lustrze oprawnym w grub  bia  ram 5 widzi pi kn  kobiet  o ciemnej 
karnacji skóry, odzian  w szat , któr  podarowa a jej Nefretete. To Io, córka Inarchosa. 

IO: - To nie konfetti.  To z ote listki sa aty Twojej babci Magdaleny dla kozy i dla ciebie. 
CH OPCZYK: - A male kie maski (pyta przez sen ch opczyk)? 
IO: - Wielokolorowe maski zrzuci am Ci ja, Ziemianinie. Z mojego ksi yca, rekordzisty. 
CH OPCZYK: - Czuj  zapach rozlanego mleka … 
IO: - Kopn am dzbanek z mlekiem, który podstawi  satyr w czarnej odzie y – wyla o si . 
Wszyscy co  daj , a ten tylko chce bra . Zreszt , ty nie lubisz mleka. 

Scena V 

Wioska tak jak w scenie I. Rok 1933. Na scenie pracownia masek przypominaj ca pracowni  masek 
Menandra. Jedn  z nich przymierza przed lustrem oprawnym w bia  grub  ram  aktor, ch opak 
przygotowuj cy rol  nieochrzczonego niewolnika lepszego od swego ochrzczonego pana. Na stole 
obok masek stoi kropielnica i kropid o. Ch opak-aktor zwraca si  do widzów, w ród których mo na 
spotka  uczniów gimnazjum klasycznego. 

CH OPAK-AKTOR: - Pami tajcie, e koza, któr  zje ch opczyk w 1953 roku to nie jest ta 
sama koza, któr  wprowadzi w tym e roku na scen  Teatru Wielkiego w Moskwie 
sowiecki ch op i b dzie piewa , jak mu dobrze y  w ko chozie. 

Wypowiedziawszy to, aktor - nieochrzczony niewolnik, bierze kropid o i kropielnic  do r ki  
i przekazuje m odemu wikaremu, który przyszed  tutaj z s siedniej parafii boczn  drog . Ten wi ci 
Dom Ludowy.  

5 To samo lustro wyst puje w scenie V tego aktu . Lustro (jako istotny rekwizyt), tutaj oprawne w bia  grub  
ram , nawi zuje do transcedentalnego uj cia  „odbicia w lustrze”. W tym uj ciu podmiot rozpatruje tre ci  swej 
w asnej wiadomo ci i spostrze e  z „wy czeniem” siebie jako ja empirycznego. W lustrze ze sceny IV, tj. 
w „odbitym” w nim nie ch opca „materializuje si ” spotkanie z pi kn  Kobiet  - Opiekunk , która ponios a 
niesprawiedliw  kar . W scenie V natomiast lustro „odbija” cytowan  jako motto my l Menandra. 
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AKT II 

Scena I 

Kraków 1863 rok. Czarna Wie  królewska, za o ona przez króla Kazimierza Wielkiego w 2. po owie 
XIV wieku. Ruiny letniej rezydencji królów Polski, drugiego Wersalu. W zapadaj cym ju  mroku 
s ycha  kilka g osów miejscowych ogrodników, w tym ogrodnika i wójta Czarnej Wsi, Chmury – 
skarbnika  miejscowego oddzia u powsta ców styczniowych. 

CHMURA: - Ma by  re ym. Donosicieli musimy kara  okrutnie. 
DOWÓDCA ODDZIA U: - Jest problem z Czostkiem. Przy apano go na przekazywaniu 
tajnych informacji Austriakom. 
INNY POWSTANIEC STYCZNIOWY: - Wczoraj Czostek wykrad  kilka tajnych 
dokumentów i znikn . 
CHMURA: - Ukrywa si  na obzowie. Ma trudno ci z kontaktem z Austriakami. 
DOWÓDCA ODDZIA U: - Znale  go natychmiast. Wyci  j zyk. 

Zapada zmrok. Noc… Brzask marcowego dnia. Te same ruiny. Dwóch powsta ców prowadzi schwytanego 
Czostka. Egzekucja.  

Scena II 

Dom Chmury. Lampa naftowa w sypialnianym oknie. wieci si  do pó nej nocy. Mijaj  noce. 
Chmura na noc nie wraca do domu.  

ona Chmury - do siebie szeptem, którego nie s ycha : Zdradza mnie, zdradza …  Gasi lamp . 
Drzemie, budzi si , znowu drzemie ... Zapada w krótki sen. Widzi rozleg e ogrody warzywne i okryte 
kwieciem sady, które oddziedziczy a po swoich rodzicach i które wnios a do ma e stwa jako wiano. 
Kilkana cie dni i nocy pó niej. Zamiast lampy naftowej na parapecie pusta butelka po wódce. 

Scena III 

Du y pokój w domu Chmury. Chmura z on  stoj  prawie na baczno  pod oknem. Na rodku pokoju trzech 
o nierzy austriackich. Jeden z nich to oficer. Odczytuje wyrok w imieniu Jego Cesarskiej Mo ci: 

- Mieszkaniec Czarnej Wsi i jej wójt, Chmura, za udzia  w powstaniu styczniowym
skierowanym przeciwko pa stwu Austro-W gier, pozbawiony zostaje 20 ha ziemi
po o onej na terenie Czarnej Wsi oraz dwóch kamienic czynszowych w Krakowie. Nadto
w adze austriackie pozbawiaj  Chmur  stanowiska wójta. Pozostawia si  mu dom i ziemi
pod domem. ona Chmury, Adamska z domu, zachowuje ziemi , któr  odziedziczy a po
rodzicach.
CHMURA: - Wyroku nie przyjmuj . Zdaj  si  na ask  Jezusa Chrystusa mojego
Odkupiciela.
Zapada ciemno . Znowu lampa na parapecie okna. Butelka po wypitej wódce zlikwidowana na zawsze. 
Wyrzuci  j  Feliks, syn Chmury. 
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AKT III 

Scena I 

Teatr ogromny na ksi ycu Io6. Scena pusta 

CESARZ WILHELM II: - Austriaku, przyje d aj do mnie malowa . Dobrze zarobisz 
(dochodzi zza Odry g os). 
MALARZ HERBU KOS: - Przyjad , cho by dzisiaj (s ycha  odpowied  malarza. Na scen  
spada jego telegram. Podnosi go Io. Czyta. Drze telegram). 
CESARZ  FRANCISZEK JÓZEF: - Austriaku, przyje d aj do mnie pisa  kroniki. Dobrze 
zarobisz (s ycha  znad modrego podobno Dunaju). 
RAJCA KRAKOWSKI (ojciec babci Magdaleny): - … 
CESARZ  FRANCISZEK JÓZEF: Austriaku …  (wzywa rajc  krakowskiego na swój dwór po 
raz drugi cesarz). 
RAJCA KRAKOWSKI: - … (w tym czasie rajca krakowski jest na pogrzebie swojej ony, 
Marii) 
Io ta czy taniec zemsty i kary, który nie ma nic wspólnego z „zemst ” Raskolnikowa  i „kar ”, tj. 
zabiciem lichwiarki i zes aniem Rodiona na „ ono Abrahama”, tj. na Syberi 7.  Io ta czy boso (jak 
Isadora  Dunkan) i depcze kategori  „interesu”, o którym pisa  Norwid, co wi e si  z 
domniemaniem, e w adza cesarska pochodzi od Boga oraz e panmongolizm id cy z Syberii 
stworzy nowy wiat 

Scena II 

Rok 1863. Na scenie dom rajcy krakowskiego po rewizji Austriaków. Powyrywane pod ogi, zerwane 
sufity. Po amane meble. 
Po pokojach snuj  si  senne majaki ony rajcy, Marii. Maria siedzi w ocala ym bujanym fotelu 
i cicho p acze. Przy niej Io. Wyprostowana. S ycha  jak spada portret  Franciszka Józefa z du ej 
ciany polskiego hotelu mniej wi cej 150 lat pó niej. 

Scena III 

Fabryka o ówków w Krakowie. Ma a dziewczynka o imieniu Magdalenka, któr  macocha wyrzuci a  
z domu, brudzi swe r czki szarym grafitem. Marzy o kolorowych pastelach. Chowa potajemnie par  
o ówków, które za spraw  Io przeradzaj  si  w pastele i zabiera je do Teatru Ogromnego.

6 Ksi yc Io traktuj  jako locus communis (jedno z miejsc wspólnych), dla którego poj ciem osiowym jest 
poj cie mitu. W tym sensie krzy uje si  tutaj kilka kategorii-warto ci (tragedia Io, tragedia powsta ców 
styczniowych, teatr ogromny Stanis awa Wyspia skiego z Noc  listopadow ), u podstaw kreowania  których 
le y niesprawiedliwy wyrok i jego konsekwencje. Jakkolwiek korzystam tutaj z dokumentu (przekazu matki 
na temat losu moich przodków jako uczestników powstania styczniowego), to przeciwny jestem, tak jak 
Wyspia ski,  „dos ownemu” kojarzeniu wizji historycznej  z klasycznym dokumentem. 
7 Mit syberyjski obecny w powie ci Fiodora Dostojewskiego pt. Zbrodnia i kara zapocz tkowuje gro n  dla 
Europy utopi  destrukcyjno-krytyczn  w literaturze rosyjskiej. Jest ona obecna np. w Wojnie i pokoju Lwa 
To stoja oraz wierszu W odzimierza So owiowa Panmongolizm.  
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Scena IV 

Teatr ogromny na ksi ycu Io. Scena pusta. Stoi tylko kilka drewnianych, niedok adnie 
oheblowanych sztalug. Przed nimi dramaturg, malarz i m  ch opki równocze nie oraz terminuj cy 
tutaj student. Maluj  w maskach niewolników sztuki swoje obrazy: Chocho y, Macierzy stwo oraz 
Pelargoni . Kosmiczn  ciemno  Caravaggia roz wietla wolno, wnoszony przez dwóch 
nieochrzczonych niewolników, z oty fotel inkrustowany ko ci  s oniow . W nim pojawia si  Io. Jako 
matka faraonów wpatruje si  w ju  uko czone Macierzy stwo8. 

Scena V 

Dom Aukcyjny w Krakowie 

Kraków, niedawno. Aukcjoner uderza trzykrotnie drewnianym m otkiem. 
AUKCJONER: - Obraz Stanis awa Wyspia skiego Macierzy stwo sprzedano za 4 300 000 
z otych. Obraz Wojciecha Kossaka Pi sudski na Kasztance sprzedano za 75 000 z otych. 
Na sal  wchodzi sekretarka Domu Aukcyjnego i informuje zebranych, e kolejna aukcja obrazów 
odb dzie si  w przysz ym tygodniu i e licytowany b dzie m.in. obraz Pelargonia Piotra Chmury, 
syna Feliksa i Magdaleny z domu ychowska. Sekretarka, starsza Pani, urodzona w pó nych latach 
30. XX wieku, na pytanie dlaczego zauwa amy tak wielk  ró nic  ceny mi dzy obrazem
Wyspia skiego i Kossaka, mówi (a nie wyja nia), e Stanis aw Wyspia ski by  niewolnikiem sztuki, 
natomiast Wojciech Kossak nim nie by .

8 Obraz Wyspia skiego symbolizuje moje marzenie o macierzy stwie. Wychowywa  mnie ojciec (wiek 
przedszkolny, szko a podstawowa, liceum ogólnokszta c ce). 
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