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NOWE KOSZTUJE 

S 
rnut~o _ r?zwal_ać stary dom - choć zmurszały 

on JUZ i za ciasny. 
Ciężko rozstawać się z rodzinną okolicą -

mimo że na miejscu nudno już i bez perspektyw. 
Szkoda wyrzucać stare ubrania, sukienki - choć one 
dawno niemodne, zatęchły, zawalają miejsce w sza
fie. Trudno zdecydować się na zmianę zawodu -
chociaż mierzi on, nie idzie, źle wybrany. Zal rozwią
zywać małżeństwo - choć od początku gehenna to, 
a nic miłość, wzajemna udręka, a lata lecą. Głupio 
odciąć się ni stąd ni zowąd od przyjaciół - choć to 
od lat ani przyjaźń, ani wrogość, ot, imieninowe pi
jatyki i bełkot. Jakoś wstyd i straszno nie ochrzcić 
dziecka - nawet jeśli od dawna nie wierzy się już 
ni w świętych, ni w niebo i piekło . Straszno, szkoda, 
żal, ciężko wyrwać się ze starych sentymentów, 
przyzwyczajeń, wierzeń... zasiedziałość jest rzeczą 
tak przyjemną. Zasiedziałość w okolicy. W zawodzie. 
W starych rzeczach. W starych poglądach .W sta
rych układach. 

Wiele jest odmian zasiedziałości. 
Tymczasem epoka, w którą wkroczyliśmy wyma

ga od nas zdecydowanej ruchliwości. Zmienności. 
Odwagi rozrywania układów martwych, jałowych -
nieustannego próbowania rozwiązań nowych, może 
lepszych. Ryzykowania. 

Nie bez wpływu na nasze postawy jest to, czy po
chodzimy z chatki pod lasem, czy ze śródmiejskiej 
kamienicy. Z rodziny dynamicznej, ciekawej świata 
- czy z zasiedziałej, patriarchalnej. Czy uczono nas 
w dzieciństwie różańca, pokera czy szachów ... 
W wielkim kotle, jakim jest dzisiejsze społeczeń
stwo spotykają się najróżniejsze rodowody, postawy, 
programy, ambicje. „Czworokąt" jest dyskusją sce
niczną o tej sprawie. Nie jest to „sztuka teatralna" 
w pełnym znaczeniu tych słów. To tylko nieco udra
matyzowana, rozpisana na cztery głosy, publicys
tyka. Każda z zaprezentowanych osób ma jakąś 
„swoją rację" - żadna nie ma racji zupełnej. Rad 
byłbym, gdyby niektórzy z Państwa kontynuowali 
dyskusję Iny i Toniego po wyjściu z teatru - szu
kając racji własnej. 

Edward Redliński 



NA GRUZACH MITU 

dward Redliński znany jest przede wszystkim E jako autor „Konopielki" będącej najdoskonal
szą bodaj w literaturze powojennej artystycz

ną egzemplifikacją chłopskiej 11zeczywistości mitycz
nej. 

Istota tej rzeczywistości polegała na tym, iż ludzie 
żyli, działali, zachowywali się tak, jak gdyby swym 
działaniem potwierdzali niezmienne prawa i zasady 
zawarte w ludowym micie, legendzie, w ludowym 
światopoglądzie. Ludzie żyli ubogo, pracowali nie
racjonalnie, ale pewni byli swego miejsca w świecie, 
uznawanych wartości i by li na swój sposób szczę
śliwi... 

Ta rzeczywistość mityczna ulega jednak w „Ko
nopielce" załamaniu: nadchodzą nowe czasy, czasy 
ludzi działających racjonalnie, mądrze i ambjtnie. 
Melioranci osuszają w Taplarach błota (rzecz, z 
punktu widzenia światopoglądu chłopskiego niepraw
dopodobna i niemożliwa), we wsi działa energiczna 
i pełna pokusy „uczycielka", Kaziuk wychodzi do 
sprzętu zboża z kosą, i co najgorsze - skosztuje 
„grzesznej miłości" w sposób „grzeszny", „na od
wyrtkę", burząc w iten sposób ostatecznie świado
mość istnienia w świecie niemniennego ładu i iraz 
ustalonych zasad. 

Druga powieść Redlińskiego „Awans" ukazuje w 
krzywym zwierciadle groteski los tych, którzy zre
zygnowawszy z wiejskich mitów i złudzeń oddali się 
złudzeniu aiwainsu, zatracili w ten sposób swój au
tentyzm i skazali siebie na dorabianie kolejnych 
masek zależnych od koniunktury i aktualnej mody. 

Droga postępu społecznego prowadzi od wsi do 
miasta, od wsi tradycyjnej, takiej jak Taplary, do 
wsi nowoczesnej urządzonej po miejsku. Redliński 
śledzi swych bohaterów w ich skomplikowanym 
i niełatwym rozwoju od wierzących w czary i wiedź
my chłopów po dzisiejszych miejskich inteligentów 
i intelektualistów. „Czworokąt" wydaje się być ko
lejnym etapem tej pisarskiej przygody Autora. Red
lińskiego interesują podstawowe wartości chłopskie
go i robotniczego życia i możliwości ich przeniesie
nia na miejską, inteligencką, nowoczesną rzeczywis
tość. 

Czy inżynier Toni, który zachował wewnętrzne 
poczucie „bycia chłopem", musi być skazany na 
wieczne małpowanie, na nakładanie coraz nowych 

masek narzucanych mu przez środowiskowy kon
wenans? Czy musi ulegać procesowi mieszczanienia, 
który usiłuje mu narzucić jego żona Ina? I co ma 
robić, by w sprawach drobnych, codziennych zacho
wać autentyzm, być sobą? Sztuka prowokuje i za
chęca do dyskusji na ten temat. 

Cala czwórka bohaterów „Czworokątu", legitymu
jąca się plebejskim pochodzeniem, czuje się we 
współczesnych warunkach kulturowych bezradnie. 
Jedynie dziadek jest konsekwentny ale przez to, nie
stety, komiczny. Na dobrą sprawę postawy wszyst
kich bohaterów sztuki są do zakwestionowania. Sy
tuacja przedstawiona w „Czworokącie" jest odwrot
nością „Konopielki". Tam mieliśmy do czynienia ze 
świadomością mityczną, nieracjonalną, ale w jakiś 
sposób szczęśliwą, mocno zakorzenioną w świecie. 
W „Czworokącie" bohaterowie są racjonalni lecz 
nieszczęśliwi i zagubieni. 

Sztuka kończy się wielkim znakiem zapytania. 
Jest to pytanie o rolę tradycji chłopskiej i robotni
czej w kulturze Polski Ludowej. Ale jest to też py
tanie o naczelne wartości ideowe i moralne współ
czesnej cywilizacji i o miejsce w niej tradycyjnych 
wartości plebejskich. 

Włodzimierz Pawluczuk 



Małgorzata Szpakowska 

„CZWOROKĄT
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CZYLI 
O NIEPRZYSTOSOWANIU 

(fragment) 

( ... ) Trochę to ryzykowne przesądzać o intencjach 
.autora, powiedzmy więc ostrożniej: Redliński napi
sał nieco inną sztukę, niż to się na pierwszy rzut 
oka wydaje. Nie o konflikcie wzorów kulturowych, 
Lecz o sytuacji, w której ludziom gwałtownie takie
go wzoru brakuje, by załatwić sprawę naprawdę 
ważną. Więc miotają się beznadziejnie, przybierając 
pierwsze z brzegu pozy. Bo to nieprawda, by Ina 
i Toni pod każdym względem znajdowali się w sta
nie dowolnośc1, wolnego wyboru; owszem, odczuwa
ny przez oboje rozkład małżeństwa stwarza im przy
mus i muszą się wobec niego jakoś zachować. A całe 
kh nieszczęście polega na tym, że się zachować nie 
umieją. Dla obojga ich obecna kultura jest n o w a 
więc niekompletna; w dostarczonym przez nią re
pertuarze zachowań pozostają ciągle luki. Zaś wska
zówek czerpanych z kultury poprzedniej - do obec
nej sytuacji nie da się już zastosować. Zarówno w 
środowisku Siedymiaków, jak w środowisku rodzi
ców lny małżeństwo zawierało się raz i na całe zy
cie. Oboje młodzi muszą więc zaangażować całą swą 
pomysłowość, by dla rozerwania związku znaleźć 
jakieś nieprzeparte racje v.:yższe. 

To nie pojawienie sic: Beaty powoduje konflikt. 
Konflikt istnieje ocl dawna, byle co mogło go wyz
wolić. I byle jaką formę mógł przybrać. Spór o wiej
skość i miejskość jest przypadkowy, i to, że owej 
wiejskości i miejskości Redliński nie starał się urlo
wodnić, staje sit; teraz zrozumiałe: to są i mają być 
pozory. Prawdą jest anomia, brak wzoru, by ów 
brak czymś zapełnić, sięga się po cokolwiek, po 
strzęp dyskusji telewizyjnej, czy po niedokładnie za
pamiętany artykuł z gazety. Trochę tak, jakby dziec
ko, któremu się nie chce zmy\.vać naczyń, powoły
wało się na konflikl pokoleń . Już widzę następ11ą 
kłótnię między Tonim i Karoliną : „Ty technokrato, 

bez szacunku dla wartości wyższych", „Ty huma
nistko, zamknięta w wieży z kości słoniowej, ja przy
najmniej robię coś użytecznego" (motywu dostarczy 
fakt, że Ina nie będzie umiała naprawić żelazka). Jak 
się chce psa uderzyć, to i kij się znajdzie. 

Tak rozumiany "Czworokąt" byłby dokładn~?1 
przeciwieństwem najbardziej znan~j. książki ~e~ltn
skiego - „Konopielki". I zarazem JeJ uzu~e.~ruemem. 
„Konopielka" bowiem stanowiła przypow1esć o ~ys
temowym charakterze kultur zaankmętych: zm1~na 
kilku zaledwie czy nawet jednego elementu . P?Ci~
gała za sobą zawalenie się całego systemu. InicJ~CJa 
erotyczna w kulturę nową powodowała tam zaro\':'
no zmianę w sferze środków produkcji jak zerwame 
więzi z dotychczasową wspólnotą: taki był przeci~ż 
sens finału, w którym bohater wych~i~1 w pole. nie 
z sierpem, lecz z kosą . W „czv:orokąc1e . natomi~st 
mamy do czynienia z kulturą ruepe~n~, medo.~m~
tą: każdy element można jeszcze z :iieJ usur:iąc i ~az
dy dołączyć. System się od tego me zawali, bo zad
nego systemu nie ma; jest zlepek przypa~kowy~h 
norm, który w sytuacji konfliktowej c:kaz1;1Je SWOJ~ 
dysfunkcjonalność. Nic stwarza ogramczen, a~e t~z 
nie dostarcza rozwiązań. Jest, bo jest, ale rowme 
dobrze mogłoby go nie być . 

Trudno tu nawet kogoś winić. Zarzucać społe
czeństwu że nie dostarczyło młodym Siedymiakom 
wzorów i~nych niż konsumpcyjne, kt?rych Kar?lina 
jeszcze trzyma się kurczowo, ale _ktore "?-r:itomemu 
już się znudziły? Ależ są. ~o ludzie dor?s~1, trudno 
nad każdym z nich postawie spo_łeczną m~nk~-~ .Po
za tym oni przecież to _społeczenstw? zdą'.-yl1 JUZ w 
znacznym stopniu wspoltworzyć, om sami w~pół~a
decydowali o jego charaktcr7.c. Zresztą wzorO\~ im, 
owszem dostarczono. Czasem nawet w nadmiarze, 
jak Inie

1

, która przekarmiona, zareagowała w końcu 
programową przekorą . . 

Jaki może być z tego morał? Niezbyt wesoły. Albo 
trzeba stan obecny przeczekać, licząc na samona
pra wcze mechanizmy \". ku_lt~rze: n:oże pokoleniu 
dzieci Antoniego i Karolinv JUZ bez większego trudu 
przyjdzie znaleźć swoje mi ' j. ce w świec~c.: mc:~e wzo
rv zachowań ulegną do tego czasu stab1hz„CJL Albo 
z~jąć stanowisko radykalne>: skor? :-astane n_o:my 
zawodzą, szukać innych, stwarzać sw_1at wartosc1 ~d 
z ra . Bardzo to niebezpieczne stanowisko; dobrze, ze 
nikomu jeszcze nie udało się go w pełni zrealizo
wać. [ ... ] 

(„Dialog" nr 12, 1976 r .) 
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Edward Redliński 

OCZY INNE, 
RZEKA NIE TAMTA 

oło się zamknęło ... Przy stole, przy którym 

K teraz piszę „pracę domową" zadaną mi przez 
redaktora naczelnego „Kontrastów", w czerw

cu roku 1954 pisałem podanie o przyjęcie do liceum. 
Szykowałem się do skoku z łąkowoleśnej wioszczy
zny w świat - w świat nowy, podniecający, w~
chwalany przez nauczycieli, reklamowany w radm 
i gazetach, błyszczący w książkach . Do skoku z 
drewnianej chaty w nowoczesność, cywilizację, 
w „prawdziwą kulturę" . 

Przeczuwałem, że mi się „uda". I, pewny swego, 
ze współczuciem patrzyłem na ojcowe zmaganie się 
z polami, użeranie siq z końmi, krowami. Z polito
waniem obserwowałem stryka Bernarda, kulejącego 
za pługiem, strynę Bernardową, spędzającą kury 
z warzywa, strynę J ózwową, mocującą się z ~rową 
na drugim końcu łańcucha. Po co ta dreptamna -
jałowa, monotonna - z pola do domu, z domu do 
stodoły, ze stodoły do chlewa, z chlewa w pol.e? To 
bezradne wyczekiwanie deszczu w suszę, słonca. w 
deszcze, wyglądanie zimą wiosny, wiosną lata, m~
kończące się zbieranie kamieni z piaszczystych pol, 
reperowanie płotów, łatanie strzech. Czy me szkoda 
lat życia, na tę dreptaninę - gdy niedaleko miasto? 
A w mieście : praca i płaca, mieszkanie, w którym 
krany i kaloryfery, ulice, sklepy, kawiarnie, parki._. . 
Zycie zorganizowane, działa nie celowe, sens p~zeJ
rzysty. „Sprzedawajcie gospodarstwa - radziłe~ 
ojcu i sąsiadom - i wyjeżdżajcie do miasta. Nie 
bądźc ie frajerami!" 

Słysząc takie słowa, oni kiwali głowami z polito
wauie m d la mojej dziecinne j głupoty. „Co tam 
miasto! - spluwali. - Hołysz na hołyszu, kurwa 
złodzieja okrada. W razie nie daj . Boże wojny . dzi~ 
miastowe zjada po ratunek, jak n1e do nas? P1 Lnu1 
się Edek, ziemi - radzili - a nie zginiesz". I trzy
ma li się swoich piasków pazurami. Choć czasy b;,'ły 
dla rolnictwa fatalne, żaden nie sprzedał ni hektara. 
W ięc wystartowałem. Poszło gładko : cztt• r y lata 

w Białymstoku, sześć w Warszawie i w roku 1964 

powrót nad Białkę - w charakterze „redaktora" 
(ach, co to był za awans!). Rok, dwa - i nagrody, 
pierwsza książka, następne, następne nagrody, po
nętne oferty ze stolicy. Dlaczego nie wyjechałem? 

Nie, wcale nie z miłośc i do Białegostoku . Nie je
stem w Białymstoku zakochany. Nie wyjechałem do 
wielkiego miasta Warszawy, bo pojawiła się we mnie 
chętka, więcej - tęsknota, aby wrócić na wieś . Skąd 
się wzięła? Myślę, że przede wszystkim z rozczaro
wania miastem. 
Dwadzieścia lat temu miasto jawiło mi się w ma

rzeniach jako „nowoczesna Arkadia", raj techniczny, 
siedlisko nawyższej kultury. Ale w ciągu lat dwu
dziestu nieźle poznałem odwrotną stronę miejskiego 
medalu - i ta druga strona zaczęła mnie mierzić . 

Na przykład mierzi mnie natłok nieludzkich, ja
łowych znajomości („Ludzi coraz więcej, a człowieka 
coraz mniej" - napisał znakomity Milczewski -
Bruno). Mierżą nieuniknione intrygi. Mierzi wyścig 
o suksesy, o pieniądze, zaszczyty. Mierzi monotonia 
i chandra bloków. Zresztą nie mnie jednego mierżą . 
Poczucie że „nie jest tak", że „to nie to" jest mniej 
lub bardziej widoczne, ale jest powszechne, jak po
wszechne jest zalewanie „robaka" wódą : w knajpach, 
w umeblowanych drogo i modnie mieszkaniach, ba, 
w samochodach, nawet na campingach, na łonie na
tury - natury obcej jakiejś, odpychającej ... 

Wielokrotnie próbowałem uciec z miasta. Nie ze 
słabości; przecież wiodło mi się niezgorzej, lepiej niż 
innym. Z obrzydzenia były te ucieczki. Wracałem do 
Frampola kilka razy. Prawie dwa lata mieszkałem 
w Supraślu u mądrej p. Jelskiej (kłaniam się Pani 
nisko, Pani Jelska!). Były jeszcze ucieczki rlo leśni
czówek, nad rzeki, w łąki... Ale i tutaj czułem się 
nie u siebie". Wieś, las, rzeka -wyczuwałem to -

~drzucały mnie, jak obcego. Długo nie wiedziałem 
czemu. 
Zrozumiałem dopiero p i.,;zą c „Konop ; elkę" . Bo n ie 

siałem . Nie sad z i łem d r zew . N ic budowałem. N i. e 
miałem swoich zwierząt i nie martwiłem się o nie ... 
Pisząc „Konopielkę" pojąłem, czym więź z przy
rodą, z naturą, człowieka osiadłego, tubylca, różni 
się od „więzi" kajakowej, biwakowej, plażowej. Au
tokarowy, niedzielny wyjazd na grzyby, to tyle co 
knajpiany, jednonocny r omans. Dwutygodniowe na
pawanie się krajobrazem tyl eż samo warte, co wcza
sowa miłość. A życie w jednej okolicy wśród „swo
ich" zagajników, „swoich" drzew i kamieni - to 
jak wieloletnie i trudne życie z jedną „swoją" ko
bidą (porównanie przestaje być dziwaczne i pre
ten::; jonalne, gdy s ię nad nim zastanowić). 

I oto Klemens Krzyżagórski proponuje mi opisanie 



pierwszej „kobiety" („matki"?), od której odszedłem 
na lat dwadzieścia, którą potem widywałem przelot
nie, a której mam teraz przyjrzeć się uważnie. A po
nieważ z nią, okolicą moją, przeżyliśmy kiedyś nie
mało - jakze się nie rozczulić! 
Więc patrzę„. Ten sam stół. Te same krzesła, ła

wy, piece. Radio od lat to samo. Na dachu po daw
nemu sejmikują szpaki. Gałęzie jesionu zasłaniają 
okno. W drugim oknie - brzezina, jak dawniej. 
I zając pałaszuje mlecze. Kuropatwy suną między 
krzakami pod stodołę. I kukułka kuka. I kraska 
usiadła na brzozę . Pod brzozą krowy stryja Bernar
da, jedna porykuje rozpaczliwie: odstawiono od niej 
cielaka. O, i stryj: utykając nieco wraca z płachtą 
zielska na plecach, w ręku kosa. Stryna Bernardowa 
zapędza kaczki do sadzawki, stryna Józwowa „prze
wiązuje" konia na pastwisku. Jej syn, Antek, stoi 
przed chlewem, medytuje. Krokiew pękła, dach się 
uwalił. Medytuje Antek: odbudować chlew, czy nie? 
Trzeci rok tak medytuje. Ach, jabłonie, jak prze
pięknie kwitną. A ponad sadzawką idzie głupia L -
gada głośno sama do siebie: gdy jej wyjdzie coś dow
cipnego chichocze, aż poklepuje się z radości po 
udach. Dwadzieścia lat minęło, a wszystko takie sa
mo. Jest jak było! 

Nie, nie jest... Przecież wiem, że nie można dwa 
razy przejść tej samej rzeki. Bo co moment inna 
woda. I za moment nasze ciało o moment starsze. 
Oczy patrzą o moment dojrzalej. Oczy inne i rzeka 
nie tamta. Przyglądam się uważniej. 

Przed dwudziestu laty głupia L chodziła boso i w 
spódnicy do pół łydki. Dziś idzie w spódnicy mini, 
i nie bosa, lecz w czerwonych tenisówkach oraz ja
skrawych, granatowych pończochach. Modna. Idzie 
ponad sadzawką, ale to nie tamta sadzawka: prze
kopano rów melioracyjny, woda z niej spłynęła -
kaczki się taplają, chłopcom za płytko, muszą jeź
dzić aż nad Narew. 

Scieżką ponad sadzawką jedzie dziewczyna na 
dziecinnym rowerze. Jest ślicznie ubrana i rowerek 
śliczny, ale ... Nie ma przy niej rozjazgotanego stada 
dzieciarni. Sama jedzie. Nie ma z kim się bawić. Za
trzymuje się nad sadzawką, patrzy smutno na 
kaczki. 

„Jakoś dziś smutniej u nas - wyznaje stryna 
Bernardowa, stojąc nad brudną wodą. Wesele -
smutniejsze, chrzciny smutniejsze, zabawy smut
niejsze, święta smutniejsze." 
„Może smutniej, bo postarzeliśmy się?" - mówię. 
„Kądzielników nima - odpowiada stryna. -

Dziewczęta śpiewać nie umiejo". 
Stryj .. . Niby tak samo niesie zielsko świniom, jak 

dwadzicśeia lat temu. Ale wczoraj narzekał na swo
je zapracowane życie, na gospodarską dreptaninę. 
Owszem, tuczników hoduje szesnaście - pięć, sześć 
razy więcej niż kiedyś. Opowiedział też, jak kiedyś, 
po wojnie, dwa dni jeździł od młyna do młyna z pół
metrem żyta na wozie. „Albo wiatru nima, albo mły
narza, albo młyn reperujo. A teraz rabie mąke ze 
snopka sam, wychodziwszy ze stodoły! Najpierw 
włącze młockarnię i zaraz wialnie, i zaraz młynek, 
o, teraz motor za mnie robi." 
Opowiedział o pracy (że lżejsza, ale więcej}, o lep

szym jedzeniu. Telewizorem się pochwalił. Telewizor 
ten kupiła córka - pracuje w Białymstoku, dojeż
dża. Niedawno wygrała „syrenkę" - paraduje w 
niej po okolicy, wzbudzając zazdrość motocyklistów 
i miłość. Jej młodsza siostra (pamiętam huczne 
chrzciny wiosną roku 1955, poczęstowano mnie wte
dy winem) zdaje ostatnie egzaminy maturalne, myśli 
o studiach. Syn najstarszy, niedawno ukończył tech
nikum wieczorowe, jest majstrem w zakładach włó
kienniczych: „Ma pod sobo dwudziestu czterech lu
dzj, żonka też pracuje, zarabiajo, dzieciak jeden, o, 
żyjo po pańsku, na wczasy jeżdżą". 

„Aj żeby ja miał ze trzydzieści lat mmeJ - koń
czy stryka. - Bez namyślania się, jak stoje, choćby 
z gołymi rękami, jechałby do miasta. Nu, bo co mnie 
z tego, że tyle świniów chowam, że ja pobudowany, 
że telewizor? Ja nimam kiedy w niego patrzyć. Niby 
ja bogatszy, ale jak miał ręce do pół w gnoju, tak 
mam dalej". 

Podobnie inni sąsiedzi, nawet ci najnowocześniejsi, 
zmechanizowani, którzy produkują państwu po kil
kadziesiąt tuczników, po sto beczek kapusty, po kil
ka ton ziemniaków, buraków. Mają koparki, żniwiar
ki, nawet traktory. A przecież i oni zabiegają o mie
szkania w Białymstoku: zapisują dzieci do spółdziel
ni mieszkaniowych, budują domki na peryferiach -
z nadzieją, że starości dożywać będą w mieście . Pra
wie każdy żałuje, że kiedy młodszy był, kiedy jesz
cze ziemia była droga, nie sprzedawał gospodarstwa 
i nie urządził się w Białymstoku. Z zazdrością przy
glądają się swoim krewnym, przyjeżdżającym na 
odpusty syrenkami, trabantami, _fi8:tami. „A_ czyż o~ 
zdolniejszy ode m .iie był? - mow1 czterdziestoletni 
rolnik o swoim bracie. - I proszę, syrenką sobie 
jeździ! A ja? Ja mam czterdzieści lat i ani razu nie 
był w restauracji." 
Więc czego zazdroszczą miastu? Zazdroszczą regu

larnych pensji. Rent. Wczasów. Czystych mieszkań. 
Samochodów. Restauracji. Oni, którzy jeszcze dwa
dzieścia lat temu nabijali się z miejskich wygód, 
i miejskiej beztroski, z bezradności miastowych w 



razie wojny - dziś przyznają im rację. Poddali się. 
Przestali być dumni ze swojej niezależności, ciężkiej 
pracy, spokoju pól, zieloności. Już nie mówią o wspa
niałościach pracy na roli, o godności człowieka pra
cującego fizycznie. Czują się tymi co pracują, a nie 
tymi co używają, czują się -frajerami. Kto może, 
kto jeszcze nie za stary, wyrywa do miasta. Miasto 
zatriumfowało nad moją okolicą. Jeden stryjeczny 
Antek prorokuje, że ta mechanizacja skończy się nie
długo katastrofą - ludzie zaczną uciekać z miasta 
- ale okolica ma Antka za dziwaka i nikt nie trak
tuje jego proroctw poważnie. Wszyscy, od dzieci po 
staruszków, są zafascynowani legendą miasta, jak 
i ja byłem zafascynowany dwadzieścia lat ternu. 

Ciekawe, ile dziesięcioleci trzeba moim sąsiadom, 
aby rozczarowali się i odfascynowali? Aby zacząć 
odkomplikowywanie tej anty-ludzko skomplikowa
nej kultury, przedzieranie się ze śmietnika spraw 
i rzeczy niepotrzebnych w prostotę ; z cyrkowiska 
zgrywy i cwaniactwa - w skromność i zaufanie: 
z puszczalstwa - w wierność. Aby zatęsknić za sa
dzeniem drzewek, „podglądaniem wzrastania ogór
ków", za heblowaniem ław, ze piecem, w którym 
pełga płomień pod sagankiem z kartoflami. Ilu dzie
sięcioleci trzeba, aby znudzili się telewizorami, nawet 
kolorowymi, aby obrzydły im Sapoty, aby przestali 
imponować im artyści, filozofowie, dygnitarze: tacy 
sami ludzie, jak oni, tylko że chorzy na sławę, na 
sukces, i - wypijający więcej wódy, i - nieszczęś
liwsi? 
Być może niektórym zrozumienie to przyjdzie łat

wiej, niż mnie przyszło. Jest sobota. Widzę przez 
okno brzezinę: z brzeziny, ścieżką od pociągu, idzie 
siostrzeniec (a jego matka mówiła: „Nie znoszę wios
ki i gospodarstwa , ja mogę żyć tylko w mieście"). 
Za nim dwóch szerokospodziennych kumpli. I dwie 
dziewczyny. „Przyjechaliśmy pokuć przed maturą" 
- mówią. Bigbitówki noszą wodę ze studni, mają 
kartofle, rozpalają w piecu. Chłopcy z zapałem pi
łują na „koźle" kloc, polana szykują. Siostrzeniec 
bierze wiadro i polewa drzewka, które zasadziłem 
przed miesiącem. Niedługo kartofle ugotują się, oni 
będą łupić je z „mundurów", maczać w soli. Pod
grzewają słoik z bigosem. Gaśnie uczona rozmowa 
o „Krzesłach" Ionesco. Siadają wokół stołu, będą 
jedli z jednej michy. Jak ich dziadkowie. Roztkli
wiam się: są spokojni. Małomówni. Godni. Jeden 
z nich sięga do torby„. 

I wyjmuje - B E Ł T A! Drugiego! Trzeciego! 
N al ewa ją i mnie„. Włączają radio - szukają stosow
nej muzyki, oto moja staroświecka „Sonatina" za-

czyna ujadać rollingstonsami. Szy~y drżą, ~~łop~Y 
piją duszkiem, zagryzają kartoflami ~ solą. PiJę i _)~ 
- jedna szklana bełtu, dr~ga - me wytrzymu]ę. 
zrywam się, łapię plecak, uc1e~am. 

Do miasta, gdzie w czteropiętrowym bloku mam 
swój pokój. 

Edward Redliński 

(„Kontrasty" nr 7, 1974) 

Edward Redliński - urodził się w 1940 roku we wsi 
Frampol. Szkoła Podstawowa w Hoł~wkach Dużych. 
Liceum Ogólnokształcące Nr 1 ~ BiałY!l1st~ku, P?
litechnika Warszawska i Studm.m Dzie~n~arsk1e. 
Od roku 1964 praca w „Gazecie Białostoc~ie] , a po
tem w Rozgłośni Polskiego Radia w B1ałym~to~u 
i w Kulturze". Za publicystykę nagrody SDP imie
nia Juliana Bruna (III i I stopnia). Wydał dwa tomy 

· · " Z t") tom reportaży („J a w nerwowe] sprawie. , „ g~z~ . , 
opowiadań „Listy z Rabarbaru", dwie pow1esc1„(„Ko
nopielka" i „Awans"). Jest autorem adapta.c1i sce
nicznej Awansu" oraz oryginalnych utworow dra
matyczn~ch: Jubileuszu", „Czworokątu" (nowa wer
sja „Jubileu;~u") i „Wcześniaka". Laureat nagrody 
literackiej im. Stanisława Piętaka! nagro~y „Kultu
ry" i nagrody Ministra Kul!urx i ~ztukt. Od 1974 
członek kolegium „Kontrastow . Mieszka w Fram-
polu i w Warszawie. 

Frampol - niewielka wieś, wła~c~wi,e koloni~, 22 k:i-1 
od Białegostoku. Do r. 1905 lcsmczowka. M1eszkan-
ców ok. 50, ludność rolnicza. 
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Dyrekcja i Administracja Teatru 
Białystot, ul. Elektryczna 12 

Telefony: 

Centrala 333·60, 333-68, 333-69 
Dyntlrcja 330-42 
Organizacja widowni 314-79 
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Widzów od godz. 8.00 do 16.00. Telefon 314-79. Bił ety in 
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16.00 do 19.00. 
Przedsprzedaż bi letów : „Orbis" - Rynek Kościuszki 13, 
cddziennie oprócz niedzieli i świąt w godz. 10.00 do 17.00. 
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