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JERZY BROSZKIEWICZ 

Z OKAZ.Jl TEATRALNEGO 
l)EBlUTLJ 

K il~a uwag, które z okazji tea~ralnego _de
biutu E. Kabatca 1 A. Minkowskiego 
pragnę tu wypowiedzieć - wypowiadam 

ze szczerą i gorąca sa tysfakcją . Jest w tym coś 
z satysfakcji osobistej. Składa się tak, że mia
łem możność obserwować ich pracę od pierw
szych publikacj i. A równoczesnie - miałem tak 
zwaną niepłonną nadzieję, że dalszy rozwój tej 
pracy będzie się wyznaczał linią wstępującą. 
I tu właśnie źródła owej osobistej satysfakcji, 
która wynika z faktu, że potwierdziły mi się 
i potwierdzają stale owe dobre nadziej e i przy
puszczenia. Debiuty - nawet ciekawe - by
wają czasem tylko pojedyilczym wyskokiem 
niespokojnej młodości. \V wypadku Kabatca 
i Minkowskiego - których najwcześniejszc1 
młodość przypadła n a wojnę, a średnia i późna . 
na czasy bardzo ciekawe i nie na jbardziej spo
kojne - m amy jednak do czynienia z talentami 
bogacącymi swój warsztat, rozwijającymi swój 
zasięg obserwacji i pojmowania świata. 
Sądzę , że dojrzałość , ku której dążą, którą zdo
bywają w swych kolejnych doświadczeniach , 
będzie istotnym i cennym elementem ogólnych 
rozwojów n asze j literatury. 

Tzw. dorobek obu młodych autorów przed
stawia zbyt jeszcze gorący i zmienny obraz 
pisarskiego rozwoju , by można się było pory
wać na jaki eś syntetyczne opisy osobowości. 
Chcę tu rac1.e .i korzystać z obycza ju prezentacji. 
Jeśli więc unikam momentów polemicznych -
nie jest to unik komplementacyjny. Po prostu, 
w ogólnym rachunku tych talentów widz~ 
przede wszystk im perspektywę sukcesów. Także 
dlatego, bo dostrzegałem ich niepowodzenia, 
kt0re - rzecz najistotniejsza - chcą i umieją 
przezwycieżać. 

W edycji, książkowej E. Kabatc i A. Min
kowski debi utow ali równocześnie - w „Alma
nat:hu 57". K ubatc rozpoczął publikacj e pr a owe 
w roku 54 („Przedpole", „Nowa Kultura"„ „Prze
gląd Kulturalny", „Życie Liter ackie") - Min-



Eugeniusz Kabatc 

kowski po ogłoszeniu pierwszej swej noweli 
w „Przeglądzie Kulturalnym" ogłosił dłuższe 
opowiadanie w „Twórczości" (Jeden wieczór 
w Łosiewie), za które otrzymał Warszawską 
Nagrodę Młodych. 
Właściwe debiuty prozatorskie - a więc 

pierwsze książki - to E. Kabatca Pijemy anioł 
(„Iskry" 57) i A. Minkowskiego Btękitna miłość 
(„Iskry" 58). Są to dwa zbiory nowel - bardzo 
charakterystyczne zarówno dla rozwoju talen
tów pisarskich, jak też dla czasu, w którym 
powstały. Oba cierpkie, lecz humanistyczne -
gorzkie, lecz opowiadające s i ę za motywem 
ludzkiej nadziei. 

W roku 58 obaj młodzi pisarze zos tają laure
atami ogólnopolskiego, zorganizowanego przez 
Łódzkie Wydawnictwo Literackie, konkursu na 
powieść. Powieść Minkowskiego pt. l\f igcly nu 
świecie uzyskuje trzecią nagrodę - powieśc 
Kabatca Za dużo słońca nagrodę czwartą. Poza 
tym w przygotowaniu mają ci pisarze jeszcze 
dwie powieści: Kabatc ogłas za w .. Iskrach'' -

Aleksander Minkowski 

Gorzką pLażę, Minkowski w „Czytelniku" 
Wahania. Dziś po trzech mniej więcej latach 
od czasu kiedy w przedmowie do „Almanachu 
57" zapowiadałem ich debiut - po kolejnych 
spotkaniach z ich prozą, ze świadectwami roz
woju i krystalizacji piór - wpisuję się do pro
gramu ich teatralnego debiutu. 

Czynię to, po\vtarzam, z głęboką satysfakcją. 
Ma ona zaś już charakter ogólny - pozaoso
bisty. J est to bowiem rzecz wielce cenna, że 

poszerza się i pogłębia pejzaż polskiego piśmien
nictwa o nowe niespokojne i dynamiczne talen
ty. Fałszerz musi zweryfikować się sam w trud
nej próbie sceny i widowni. Nie wątpię jednak, 
iż rodzaj weryfikacji artystycznej, pisarskiej 
i intelektualnej, jakim jest stała p!·aca mło
dych autorów - należy do tych zjawisk literac
kich, które budza prawdziwie cenne nadzieje. 

Dlatego t eż takim właśnie stwierdzeniem koń
czę wą notatkę. 
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Aleksandrowi Minkowskiemu 

Niech się pan nie boi, możemy podejść bli-

1 żej. My ich nic nie obchodzimy. Jesteśmy 
z innego świata, czy - jeśli pan woli -

z innych regionów ludzkiego myślenia. Możemy 
im się napatrzyć do woli i opowiedzieć sobie 
spokojnie, co o nich wiemy. Usiądżmy tu, w tej 
wspaniałej trawie. Lubimy pogodę, prawda? 
Oprzyjmy się więe o nasyp. Teraz siedzimy jak 
w fotelach, możemy więc zapalić papierosa, po
gwarzyć. Proszę, proszę, niech pan weżmie 
z mojego pudełka, cytrynowe. Słucham? Powie
działem, cytrynowe. Doprawdy zadziwia mnie 
pan. Nie zna pan papierosów, którymi zachwy
cają się wszyscy wolni ludzie. Nie zna pan 
p apierosów o smaku dzikich traw i zapachu 
sło11ca. Niech się pan zaciągnie. Czy czuje pan, 
jak w pańskiej głowie rozlewa się bania z ciepłą 
wodą? Prawda? Ciepło, miękko i mokro. Niech 
pan będzie spokojny, to tylko małe płukanie 
mózgu, tzw. terapia oczyszcz ająca. Mam na
dzieję, że teraz już gotów jest pan do przyjęcia 
kilku słów wyjaśnienia w sprawie tych starych 
włóczęgów. 

Widzi pan te trzy ścieżki, zbiegające się kon
centrycznie u ich stóp? Przychodzą nimi co 
dzie11 i siadają naprzeciw siebie. Mają siwe 
zmierzwione włosy, wietrzyk igra w nich bez 
przeszkód: są dość rzadkie na to. Ta czarna pla
ma, której dotykają ich stopy, to ślad po og
nisku. Kiedyś płonęło łagodnie jak słońce. Ale 
i sło1'lce schodzi na odpoczynek, kiedy znudzą 
mu się własne błaze11stwa. Wiatr roztaszczył 
głownie, rozdmuchał popiół po ziemi; proszę 
niech pan spojrzy, jaka piękna trawa wyrosła 
wokół. W dniu, w którym wyrośnie tak wysoko, 
że ukryje ich jak dojrzałe zboże - zabraknie 
naszych włóczęgów. Co się z nimi stanie, pyta 
pan? Mój Boże, gdybym o tym wiedział, nie 
przychodziłbym z panem tutaj. 

Rozumiem. Sądzi pan, że nie jestem zwykłym 
przewodnikiem, do którego obowiązków należy 
pokazywanie wszystkich osobliwości n a ze .i oko
licy. Podejrzewa mnie pan o próbę misty ikacji, 
o chęć zagrania na strunach pańskiej wyobraź
ni. Nie będę pana wyprowadzał z błędu. bo i po 
co? Umówmy się , że nie to jest ważne. A co? 
Proszę, niech pan nie zadaje mi takich pytań. 
W przyszłości liczę na pańską intel igencję. 

Nie lubię się wtrącać w cudze sprawy i niech 
się pan nie spodziewa, że wyłożę przed panem 
ich myśli. Zresztą ni e jestem jasnowidzem. 
Wolę, żeby się pan przypatrzył dobrze twarzy 
tego w środku. Tego ze spłaszczonym nosem. Pan 
się dziwi, że płaczę? Szkoda. Słowo panu daję, 
że wolałbym pana widzieć ryczącego z żalu po 
złamanym kwiatku czy chociaż po wybitej szy
bie, po której już nigdy nie przesunie się pro
mień słońca. Proszę mi darować tę poufałość. 
Mam nadzieję, że nie ukarze mnie pan opu
szczeniem tego miejsca. Nie? Dziękuję. 

Wróćmy do tego ze spłaszczonym nosem. Prze
żył w swoim czasie wiele przygód, z których 
każda była jego przeklei1stwem. Pan rozumie, 
cierpienie ma to clo siebie, że wykrzywia duszę 
człowieczą w przeraźliwy sposób. Czy ma to 
być coś wspólnego L.e szlachetnością? Nie, nie 
ma. Ten człowiek nie szukał przygód, chodził po 
świecie dla samej satysfakcji jego oglądania. 
Spotykał przy tym ludzi, których istnienie na
pawało go obrzydzeniem do samego siebie. Po
chodził przecież z tego samego gatunku. Morze 
rozbijało mu kości. było okrutne i kpiące. Od
krycie do miało cierpki smak smutku i zawodu. 
Koła pociągu ucięły głowę jego przyjacielowi. 
Pokazywał ją ludziom, chcąc na uczyć ich sza
cunku dla życia. Był śmieszny jak clown - pu
publiczność biła bra\vo, wiążąc pętle na własmi 
szyję. Teraz bez słowa siedzi przed panem. Ak 
na miłość boską, niech pan nie próbuje go oce
ni ać. Potknie się pan niczym roczny człowieczek, 
który nie wie jeszcze, że próg jest coś, co urasta 
ponad równię jego ścieżki. 

Chcę pana o coś zapytać . Pozwala pan'? Dzię
kuję. Nabieram dla pana szacunku - cenię lu
dzi bez bojażni własnych wyznań. Oto moje 
pytanie: gdzie pan spędził ostatnią wojnę? Na 
obczyźnie'? To wiele wyjaśnia. Mam nadzieję -
nie każe mi pan opowiadać wszystkiego, co wiem 
o obozach koncentracyjnych. 

Ci dwaj, dwaj pozostali, siedzący vbok pła
skonosego, przebywali w obozie przez półtora 
ro:rn. Potem uciekli. Takie ucieczki rza dko si.:: 
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udawały. Wiedzieli o tym, ale przec1ez niczym 
nie ryzykowali. Pan rozumie, w grę wchodzić 
mógł tylko czas - ściśle.i - skrócenie cierpień. 
Mówię panu, to się opłacało. Ale ucieczka si<~ 
udała ... Jestem w kłopocie, bo chciałbym panu 
wyjaśnić, że ... udało im sic; w 'mknąć poza te
ren obozu, a jednocześnie ucieczka, potrakto
wana jako próba powrotu do ludzi, całkowicie 
spaliła na panewce ... Sł ucham'? Nie, ja nie będę 
się z panem spierał. Może rzeczywiście nie 
umieli trafić do nich, ale widocznie człowie
czet'lstwo bywa również strachliwe i przy braku 
koniunktury skrywa się bardzo głt;boko. Prze
cież to faktu nie zmieni: uciekli 'L. obozu, a potem 
musieli nieustannie uciekać od tych istot. które 
jak wstrętne robactwo wyległy na powierzchnię 
ziemi i żywiły się padliną . Proszę zwrócić uwage 
na dodatkowe szczegóły dotyczące tych dwóch 
włóczęgów: nim ~ię dostali do obozu - jeden 
z nich - ten niższy o niedużej twarzyczce -
był księdzem, drugi utalentowanym poetą. Po
tem byli już tym samym - uciekinierami od 
ludzi. Nie wrócili już nigdy do tego, co się popu
larnie nazywa „normalnym życiem". Ksiądż nie 
wygłasza kazań, poeta n ie pisze wierszy. To chy
ba bardzo proste, prawda'? Kiedy pęka ziemia, 
muszą zginąć jej bogowie. 

Pan chciałby się zastanowić na tym? Pan ocze
kuje ode mnie komentarza? Doprawdy staje si•~ 
pan zbyt wymagający . Analiza zjawisk, ich kla
syfikacja nie należą do mnie. Mam obowiązek 
opowiedzieć panu o tym, na czym zatrzyma się 
pańskie oko, zrelacjonować pewne fakty , wska
tać na rzeczy oczywiste. Moje własne zdanie? 
A cóż pana obchodzi m oje własne zdanie? Zdu
miewa mnie pan swoj ą ciekawością. Niech mi 
pan wierzy, szkoda trudu. Niech pan lepie.i ro
zejrzy się, co za piękna okolica! Tu, \V tym kie
runku ku wzgórzom: żelazny mostek kolejowy, 
pod nim jar ze słońcem w potoku i te pola. 
proszę pana, te pola czerwone od maków - każ
dy płatEk nasycony krwią. Prawda, że warto tu 
było przyjść? Wystarczy patrzeć, żeby widzieć. 
Wystarczy widzieć, żeby wiedzieć. Uwierzmy 
na5zym zmysłom. Uwierzmy bardziej niż róż
nym wydumanym ocenom, kaprysom, skojarze
niom myśli. One przynoszą ryzyko, ryzyko 
utraty wygody i spokoju. To zabawa pełna nie
bezpiecznych wirów i niewidocznych prądów. 
Nim się człowiek spostrzeże, już go udusi. Czy 
nie sądzi pan, że mam rację, czy - jeśli pan 
woli - jest w tym jakaś praw da? Zaprzeczc; 
pan. Jest mi niewymownie przykro. Ach, drogi 
nasz gościu, muszę dbać o pańskie dobre samo
poc.wcie. To zbyteczne, powiada pan? Jest pan 

"* ·' ··:r 
~ .... 



poczucie. To zbyteczne, powiada pan? .Jest pan 
zatem człowiekiem zasługującym na niekłamany 
podziw. Pozwoli pan, że zapalimy po naszym 
cytrynowym papierosie. 

Co właściwie robią tu ci Judzie? Oto istotne 
pytanie. Będę mógł panu odpowiedzieć na nie 
bez obawy skorumpowania moich przekonań. 
.Jak pan widzi, siedzą, myśl<! i placzą. Tak, tyle 
pan sam mógłby o nich powiedzieć. Ja mogę 
dorzucić jeszcze jedno: oni tu czekają. Jak pan 
myśli, na co czekają? Proszę pana, oni tu cze
ka ją na pociąg, który ich wreszcie zabierze od 
ich własnego płaczu. Czy pan ni w idzi, że oni 
mają tego dość? Że oni nie mają tu co robić? 
Trzymają się siebie, bo są tacy sami. I są już za 
słabi, by coś przedsięwziąć. Liczą na to, że przy
jedzie pociąg i potaszczy ich po ziemi, obijając 
boki. Wstrząsając uśpione serca. Będą wybijać 
sobie zęby, czepiając się stopni , będą łamać ko
ści, wyskakując na następnym pustkowiu. Ale 
muszą wyjechać. Gdzieś wyjechać. 

.Ja panu coś powiem. Niech pan nie traktuje 
tego zbyt serio, ale niech się pan nad tym kiedyś 
zastanowi. Każdy człowiek na coś czeka . .Jedni 
na Mesjasza, drudzy na Godota, inni wreszcie 
na gwiazdkę z nieba. Gdyby zebrać te wszystkie 
czekania w jeden stos i podpalić go, strzeliłby 
płomień tak potężny, iż przeżarłby najpiękniej-
5ze chwile naszego życia co do minutki To jest 
śmieszne stwierdzenie? Pozwoli pan, że zapro
testuję. To nie jest śmieszne. To jest smutne. 
liryczne i smutne. Jak zepsuty aniołek utknęła 
za tym konieczność, takie nie wiedzieć co. Tego 
nikt nie widział, ale każdy wie, że to określa, 
tłumaczy, usprawiedliwia. Pan na nic nie czeka? 

ó.i Boże, muszę się panu dobrze przyjrzeć 
i zapamiętać, jak wygląda człowiek , który n:1 
nic nie czeka. Mam jednak pewne wątpliwości, 
czy mówi pan prawdę. Nie, nie, nie podejrze
wam pana o chęć okłamania mnie. Tylko, że 
człowiek nigdy nie wie, w którym miejscu swe
go życia się znajduje. Gdybym się uparł, mógł
bym powiedzieć, że teraz na przykład czeka pan, 
aż skończę. Nie? Zatem cofam swoje słowa 
i powtarzam owo wstępne zastrzeżenie, żebyśmy 
nie traktowali tego serio. 

Czy ma pan coś przeciwko temu, żebyśmy 
wrócili do naszych włóczęgów? Nie? Prostestujc 
pan zbyt gwałtownie, bym mógł panu wierzyć. 
Ale pański gest jest z naszego świata i pozwolę 
sobie zrozumieć go \ sposób pospolity. 

Ci ludzie milczą od niedawna. Przedtem, zbli-
7.a.i <!C się dyskretnie, można było podsłuchać ich 
rozmowy. Opowiadali sobie własne przygody. 
Bc>znamic;tnic>, jakoś na wchoclni sposób każdy 

z nich zdawał sprawę ze swego życia. · Były to 
długie powieści pełne drobiazgów, pozornie nic 
nie znaczących szczegółów. Ale przecież te dro
biazgi , te szczegóły rysowały naukę ludzkiego 
chodzenia po ziemi, były jak kroki w ciszv. 
Potem rozmowy zaczęły się rwać. Co jakiś czas 
jeszcze któryś przypomniał sobie jakieś zdarze
nie, jakiś fakt przeoczony w poprzedniej relacji 
i przekazywał je uszom swoich współtowarzyszy. 
I oto proszę pana, któregoś dnia wyczerpali się 
ostatecznie, któregoś dnia odkryli po prostu, że 
nie mają już sobie nic do powiedzenia. To od
krycie było bolesne, niezrozumiałe, odczuli, je 
po raz pierwszy w życiu i nie umieli sobie 
z nim poradzić. świadomość bezradności jest 
zbyt okrutna, by można ją było znieść bez upu
stu. Płacz jest dobrotliwym aniołem całującym 
ocz~· nieszczęśliwych. Czy to już wszystko za
łatwia , pyta pan? Nie, wszystkiego nie załat
wia, ale podprowadza pod punkt wyj~cia , 
który nosi nazwę „nadzieja". Ci ludzie muszą 
stąd wyjechać, muszą opuścić miejsce klęski, 
powiedzmy wyraźniej: nieoczekiwanej i niezro
zumianej klęski. Więc siedzą przy torze i czekają 
na pociąg. Właściwie powiedziałem panu już 
wszystko. Historia zapewne, jakich tysiące. Ale> 
przez to, że jedna w.śród wielu innych, nie prze
staje być prosta i ludzka. Nie sądzi pan? Tak, 
to tyle, Teraz możemy wstać i iść dalej. Tu tak 
wygodnie, mówi pan? Ach drogi gościu, pari nie 
ma pojęcia jakie tu są chłodne wieczory! Proszę 
mi podać rękę, chcę panu pokazać jeszcze jedną 
rzecz. Tak, hop! Teraz proszę spojrzeć na ten 
tor. Jak piękna na nim trawa, prawda? Proszę 
pana, tędy od dwudziestu lat nie przejechał ani 
jeden pociąg. 

Chodżmy więc stąd. Potem zapalimy nasze cy
trynowe papierosy. 

Pana uwiera kołnierzyk ? O, pan go odpina. 
Gratuluję. 
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P
an pyta co to znaczy? Nic i wszystko. 
Nic, ponieważ powiedział to człowiek cho
ry psychicznie. Niech pan na niego spoJ-

rzy: okrągłe oczy, które zawsze stoją w miejscu, 
i broda patriarchy. Wydaje mu się, że stworzy} 
Boga, co za brednie, nieprawdaż? W~zystko zas, 
ponieważ ... Ale dajmy temu spoko3, ma pan 
przed sobą całą prawie salę, które.i zwiedzenie 
zajmie nam dobrych kilka godzin. 

O, ten. Siedzi na łożu i tuli do piersi okulary 
przeciwsłoneczne. Gdyby zechciał z panem roz
mawiać, usłyszałby pan zadziwiającą historię 
o podróży na Drogę Mleczną przy pomocy tych 
właśnie okularów. Na Drodze Miecznej według 
Cyrusa - każe nazywać siebie Cyrusem - lu
dzie nie mają ust. Jest to niesłychane dobro
dziejstwo natury, albowiem odpada konieczność 
picia mleka, czyszczenia zębów i wysławiania 
się. Zdaniem Cyrusa mowa jest źródłem tragedii 
mieszkańców ziemi. Słowo stało się wstępem do 
uczynku, a każdy uczynek jest zbrodnią_. Uczyn
ki dobre? Jest pan subiektywny, drogi kolego. 
Dol)rO i zło są kategoriami abstrakcyjnymi, 
o których wariaci nie mają pojęcia. Cyrus opo
wiada, że na Drodze Mlecznej ludzie wciąż idą; 
droga jest jedna, nie ma więc potrzeby prowa
dzenia rozmów. On sam nie rusza się z miejsca, 
ponoć jest bardzo zmęczony. 

Ten wie coś. Jest blady i skupiony; milczy. 
Nie ma ~iły, która zmusiłaby go do zdradzenia 
sie z tym, co wie. Jedyne, co może pan usłyszeć. 
to: „Wiem coś, ale nie mogę powiedzieć". Czy 
spotkał pan kiedykolwiek wśród ludzi zdrowych 
kogoś, kto umiałby tak milczeć? Nie? Ja rów
nież. Co za szczęście, że ten człowiek milczy: 
jakąż tragedię mógłby wywołać. gdyby któregoś 
dnia powiedział to, co wie! A jeśli nie wie nic, 
czy nie byłoby to jeszcze straszniejsze? Niech 
się pan nie obawia, on będzie milczał: jest cho
ry nieuleczalnie. 

Spi. W dzień sypia, w nocy zaś krąży między 
łóżkami spragnionych i szepce im do ucha, Że 
jest butelką z piwem. Drwi z nich okrutnie, 
.ponieważ wie , że nic będą siq mogli napić. 
Przebywa u nas już trzeci rok i zauważył, że 
jego kompleks nie gasi niczy jego pragnienia. Tu 
go mogło wyleczyć? Od razu widać, że nie jest 
pan psychiatrą. Wprost przeciwnie: rozśmiesza 
go do łez, że tamci są spragnieni, podczas gdy 
on jest butelką pełną piwa. Wariaci, proszę pa
na, ma.i<! dużo większe poczucie humoru, niż 
moglibyśmy przypuszczać. 

Chwilami dziwię się, jak ułomna i karłowata 
jest wyobraźnia człowieka zdrowego. Ten ot0 
mężczyzna uważa siebie za owcze dziąsło i flet. 
Czy byłby pan w stanie coś takiego wymyślić? 
On ci2rpi. Jest niezd:>cydowany, jęczy po nocach, 
klnie jak pijany szewc. Od sześciu miesięcy pró
buje połączyć w jakiś związek flet z owczym 
dziąsłem. Nawet wariaci nie mogą pozbyć się 
nawyku logicznego myślenia i to powiększa ich 
szaleństwo. Jest równocześnie jednym i drugim, 
zaś jedno i drugie nie ma ze sobą najmniejszego 
punktu styczności. To go zabija. Ordynator jed
nak sądzi, że któregoś dnia znajdzie on ów punkt 
łączący i wówczas ozdrowieje. Trudno uwierzyć, 
że przedtem był urzędnikiem na poczcie i hodo
wał w swym ogródku tulipany. 

A propos tulipanów. Widzi pan tych dwóch 
siedzących obok siebie na podłodze? To tulipany 
Nie drogi kolego, to jest groźniejsze, niż pan 
przypuszcza. Tulipan jest kwiatem śmierci, tak 
przynajmniej twierdzą ci dwaj. Jest, ich zda
niem, równocześnie kwiatem najwyższego do
brodziejstwa. Tulipany rosną na grobach i 11'1 
grobie każdego człowieka powinny być co naj
mniej dwa takie kwiaty. Każdy człowiek powi
nien mieć grób i powinien do niego spieszyć\ 
ponieważ droga od narodzin do grobu jest zwy
kłym marnotrawieniem czasu, grzeszną rozryw
ką lub zbytecznym cierpieniem. Na tym polega 
szaleństwo tych dwóch ludzi. Czasami rzucah 
się na swych kolegów z zamiarem uśmierce!li3 
ich; jedynym środkiem u:;mierzającym jest 
wówczas kaftan bezpieczeństwa. Zresztą uspo
kajają się szybko i tylko godzinami płaczą, po
nieważ pozbawiono ich możliwości uszczęśliwie
nia współbraci; obaj są bardzo religijni. 
Co robi<) w tej chwili? Rosną na wyimagino
wanym grobie ludzkości: śmieszne nieprawdaż·1 
Myli się pan: jeden był zakonnikem drugi. dzia
łaczem partyjnym. Doszli do porozumienia do
piero tutaj. 

Niech pan nie podchodzi! Znajoma twarz? Mo
że; wszyscy jesteśmy do siebie podobni, nawet 



z twarzy. Najlepszy dowód , że Chinczycy wyda
ją sic; nam identyczni, oni zaś nie rozróżniają 
europejczyków. Ten starzec pluje. Ktokolwiek 
do niego się zbliża, pluje mu między oczy z za
dziwiającą celnością. Zanosi się przy tym iście 
szatańskim śmiechem. Ponoć przez całe życie 
był kelnerem w dużEOj restauracji i z napi\vków 
uciułał sobie krąglutką sumkę. Któregoś dnia 
spłonął dom, który sobie wybudował. Starzec 
przyszedł jak zwykle punktualnie do pracy i na.
pluł w twarz dyrektorowi banku, gdy ten za
mawiał śniadanie. Złożył mu typowo kelnerski 
ukłon, pełen szacunku i pokory, po czym, nie 
zmieniając pozycji, plunął gościowi między oczy. 
W jakiej restauracji pan jada? Zna go pan wię~ 
stamtąd właśnie. Nie należy dawać napLwków, 
drogi kolego. 

Już? A przecież mamy przed sobą jeszcze kil
kanaście łóżek. Zgadzam się, możemy przełożyć 
na jutro. Szczerze mówiąc, wątpię, czy pan tu 
jutro przyjdzie. Może za rok, za dziesięć lat ... 
Ach, oczywiście żartowałem, drogi kolego. Nic 
lubimy żartów, które dotyczą nas samych, nie
prawdaż? Chwilami dziwię się, że wolno mi je
szcze stąd wychodzić. Choroby psychiczne sq 
bardziej zaraźliwe, niż pan przypuszcza. Moż~ 
źle się wyraziłem: człowiek nie zostaje zarażony , 
po prostu w pewnym momencie dokonuje w so
bie samym odkrycia. Wtencza> inni ludzie przy
wożą go tutaj. Ci ludzie uzurpują sobie prawo 
sądzenia odkrywców, ponieważ są zdrowi i bez
myślni. Czy dostrzega pan groźbę, jaka tkwi 
w odkrywaniu samego siebie? 

Pyta pan, co znaczą słowa człowieka z brodc1 
patriarchy: „Wszyscy jesteśmy w poprzek"? 
Powiedziałem już, ż.2 nic i wszystko. On twier
dzi, że stworzył Boga. Bóg jest linią prostą i tyl
ko to ma sens, co stanowi jej przedłużenie. 
W linii prostej jest idealna harmonia, bez zała
mań i odchyleń. Ale my jesteśmy w poprzek ... 

Smiesznc, nieprawdaż? 






