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Edwarda Stachurę poznałem pod koniec 1966 reku 

przez \Vltka Rśiańskieco, z którym studiowałem filolo1i~ 

polską na Uniwersy1ecie im. A. Mickiewicza w Poznania.. 

Edward bardzo zaprzyjaźniony z Witkiem wpadał co ja

kiś czas de Poznania i wtedy spędzaliśmy długie wieczory 

·u sióstr Orłow, idzie oprócz nas <li:ęsto bywali Ryszad 

Milczewski-Bruno, Andrzej Babiński i grono znajo

mych studentów polonistyki. Tam też Edward Stachura 

zapoznał się z moimi pierwszymi próbami kompozytor

·skimi, co dało początek wieloletniej \VSpółpracy. Powstałe 

w tym okresie piosenki zostały włączone potem do mu

tdcalu pt. „ Trucizna, miłość, śpiew", którego premiera 

w reżyserii Henryka Baranowskiego odbyła się w Kaliszu 

w Teatrze im. Bogusławskiego za dyrekcji Izabelli Cy
wińskiej. Następnym przedstawieniem, nad którym pra

cew2Iiśmy z przerwami pl'zez kilka lat miała być „Missa 

f»łgana„, To przedsięwzięde w wersji pierwotnej nie zo· 

stało nigdy zrealizowane. 

Oprócz pracy łączyła nas z Edwardem przyjaźń, która 

checiaż przechodziła burzliwe koleje, przetrwała aż do 

jere tragicznej śmierci. Edward był człowiekiem bardzo 

wymapjącym w przyjaźni i starał się pozyskiwać nieraz 

bezwzrlędnie ludzi dla swojej prawdy. Ja nie byłem je:o 

najlepszym uczniem i nasze drogi często się rozchodził,·. 
Jednak 9baj zawsze byliśmy gotowi na nowe spotkanie, 
peoieważ dzieliły nas po~lądy a nie charaktery. I chociaż 
nie .mwsze uważnie go 1łuchałem - jego śmierć była 
j~ z najboleśniejszych lekcji - uświadomiła mi, że 
•hał~ z niezwykłymi ludźmi wiele czasu trwonimy na 
'-ensewne konflikty, zamiast skupiać się na rzeczaclt 
·zasaclniczycll.J dopiere kiedy umierają, stwierdzamy, ie 
jm je.sł za pjzne. 

Jerzy SATANOWSKI 
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EDWARD STACHURA 
DO JERZEGO SATANOW KIEGO 

W-wa 16.11.1!J6i 

Drogi .Jurku, 

Pan 
Jerzy Satanowsld 
Poi:rw1i 
ul. Lubeckiego 1ti m. 2 

wrócilem. z tych Kujaw bardzo kruchutki na ciele, na 
·l.lmyśle i na kies:eni, że tak powiem. Gdybyś przypad
kiem miał coś dla mnie, jakiś grosz z tego t ysiąca, to bar
dzo bylbym wdzięczny. Sci:>kam Cię. Pozdrów kogo trza . 

S ted 

Jlcha. Nie tysiąc, tylko 800. Bo 200 wtedy pod Orlem za
placileś za mnie ia gorzałkę. 

W-wa 19.X.l!J70 

Drogi .Jurku, 

Pan 

.Terzu Satannwski 
Pn•nań 

ul. LubeckiC'gn 1fi m . 2 

Zgoda na 22.X. godz. 20.00 Klub „Cicibór"1
• Może by~ 

jeszcze co załatwił. Bo chlldo z guldenami. Dluga nLda 
kita wlokących się za człowiekiem dltlgów. Dzięklljq 

i ściskam. 

Sted 



W-wn 211.X.70 

Dror;i Jur1cu, 

Pan 
.Tery Satanowski 
I •u::ua {i 
Hl. Labecki<'ao 1li m. 2 

WYBACZ! Rzacllco nau·alctm. Cl1cialem przyjechać. Mó
witem, że pr::yjadę naw •t .Tur/;;ou·i - bratu sióst1· Orlowi, 
h6rr.r;o spotlcalem w W-wie. Ale zlo~ylo się in<tczej. Wy
bac: i kogo uwa~as: pr-z.~pro.~. Ściskam Cię -

Stecl 
Teraz wyjeżdżarn . 1Vrócę w qruclniu. Gdybyś c1zcial po 
tym moim k.ilcsie coś mi ::oroanizoicać to napis~. 
W-wa 29.X.1971 

Drogi .Turku,wysłalem Ci karteczl;;ę z gór .mdec7dch, a te 
rnz list ślę, w którym donoszę Ci, =.e się , jak Bóg da, zoba
czymy i pogrwny na gitarach i pośpiewamy, i kto będzie 
dicial - będzie pil! .Ja od 2 tygodni ani kropli nie mialem 
w ustach alkoholu. I dobrze. 
Skończylem scenariusz „Siekierezady" i teraz go przepi
suję i za dni parę przepisywać sko11czę i zlo:ę go w Zespole 
TOR, z którym podpisywałem byl mnou.:ę. Forsy więc bę
dę mial dość sporo, bo chyba _aal~ceptHją do realizacji . 
Ale z tą forsą, to nie wiem c::.y szybko icyplacą. Ja chcę 
przyjechać do Poznania na dni jakieś trzy: 8, 9, 10.XI, bo 
paten jadę do lVroclawia i poteni do Dzierżoniowa, i nie 
wiem czy do 8, a właściwie do 6 listopada mi wypłacą. 
1iVięc mogę przyjechać bez u:ielkich pieniędzorów, lub 
nawet bez średnich pieniędzorów, więc dobrze by bylo 
gdybyś zalatwil z tym l\.llbą, żeby mi wyplacili forsę, 
którą są mi winni. Mielibyśmy na drobne wydatki. 
Tak się ciesze, ±e się z ·wami zobaczę, z Witkiem3

, z Tobą, 
z Leonem, do którego wyślę kartkę, żeby zjechał naten
czas do Poznania. Gitara (dwunastka), któ; ą rozwalil mi 
Bruno' w Toruniu jest zrobiona, ale nie mam 400 zl, żeby 
ją wykupić od lutnika. Myślę jednak, że ją wykupię 
wkrótce i być może z nią przyjadę, jeśli jest do grania, bo 
nie wiem jale ona będzie grala po 2 klejeniach . Zoba
czymy. 
Przedostatnio wlóczylem się miesiąc po Bydgoszczy i oko
licy , a przedostatnio pod Jelenią Górą 2 tygodnie i dużo 
opowieści .foieżnych i innych. 
Dobra. Nie ma co się na razie rozpisywać . Przyjadę -
pogadamy. Mam 2 nowe piosenki i Ty na pewno masz coś 
nowego. 
Napisz może szybko czy będziesz w Poznani'l.l w tym cza
sie, bo jakbyś mial nie być, to smutno by nii było. Ale na 
pewno będziesz. A może byś zalatwil z jedno spotkanie 
na koszta? Mógłbym śpiewać moje piosenki. Dobra. 
S iskam Cię. 

Sted. 
Gdybyś byl sam w chałupie, to chętnie bym u Ciebie za
gościł . 

O In H.IV.72 

Drogi .Jurk.11, 

Posyłam Ci tekst j1LŻ bez luk. Ciekawi mnie czy pasuje Ci 
do Twojej muzyki. Do W -wy wracam 24 bm. Przedtem 
do Skaranger, potem do Bergen i potem daleko na pólnoc, 
za Krąg Polarny, do samego Tromso, skąd wyruszali Nan
sen, Amundsen i wielu innych na podbój tego, co bictle . 
Ściskam Cię . ,Pozdrów kogo chcesz po iavażaniu . 

ŻYCIE TO NIE TEATR 

Zycie to jest teatr, mówisz ciągle, opowim1sz; 
Maski coraz inne, oraz nowe się naklacla; 
Ws.zysto to zabawa, wszystko to jest jedna gra 
Przy otwartych i zamkniętych drzwiach! 

- To jest gra! 
Zycie to nie teatr, ja ci na to odpowiadam; 
Życie to nie tylko laclna, barwna maskarada; 

Sted 

Zycie jest straszniejsze i piękniejsze jeszcze jest; 
Wszystko przy nim blednie, blednie nawet sama śmierć' 
Ty i ja - teatry to są dwa! 

- Albo trzy 
Ty - ty prawdziwej nie 1lronisz lzy! 
Ty najwyżej w górę wznosisz brwi! 
Nawet kiedy ci jest źle, to nie jest źle ! 

- Bo ty grasz! 
Ja - duszę na ramieniu ciągle mam! 
Ca1y jestem zbudowany z ran ! 

lecz kaleką nie ja jestem, tylko ty! 
- T y, nie ja! 

W-wa 28.TV.i2 

ł~obuzie , 

Dlaczego nic nie napisałeś. Nawet to czy clostaleś mój 
tekst z Norwegii. 
Z W-wy jadę do Szczecina 4.V. Może 10 hlb 11 będę 

w Poznaniu. Raczej na pewno. 10 lub 11. Zadzwonię! 
Pozdrawiam ozięble 

Sted. 



z.I/1.'i.VI.72 
.forck, 
.Jrstem potęga . Dzisiaj zrobilcm taką melodię, :e, ec7t! 
I napisałem taki tekst, że, ech! Mam w glowie też aran.;.. 
Masis:: mi z tym. pomóc. Strasznie jestem niecietpliwy. 
ielJy Ci to zaśpiewać . 

Tera:z bcdę robił clla Ciebie „Tango Triste" ._ 

Z „Missa Pagana" bądź cicho sza! 
To ma być wystrza1owa msza! 
Niespodziankowa i bardzo ratimkowa! 

Siedzę w W -wie i czekam na telegram od Michela Deguy 
z Paryia, który ma do mnie w tych dniach przyjechać. 
Może podskoczę do Poznania na jednej nodze, na dzio
nek, dica! Przywiózlbyni Ci co nieco! Sciskam Cię - Sted 
/Jo::rirów lurlzi pn uważaniu. . 

.Wam rlla Witka dwie paczki meksyka1iskic'1 papierosów, a na dodatek -
pięknq ktrnkę też meksykańską. 

TANGO TRISTE 

To bylo tak jak zaćmienie słońca w sercu: 
Przestała na raz widzieć mnie! 
To było tak jak trzesięnie ziemi w P rn : 
Przestala na raz slyszeć mnie! 
To było tak 
.Tak, o latarnię morską 
Rozbija się wędrowny ptak! 
W najglębszą ciemność wtrącil mnie największy blask' 

Tango - żałobny śpiew jak po szarańczy! 
Tango - to smutna myśl, którą się tafl.czy! 
Z l<:.tLlą u nogi przeklętej pamięci, 
Z nożem, co w plecach aż do rękojeści, 
Z oblędem, co w oczach się nie mieści! 

Niech będzie tak, że zaćmienie zawsze będzie: 
Nie wyjdzie dla mnie słońce już! 
Niech będzie tak, że trzęsienie ziemi wszędzie : 
Zaginął wszędzie po m nie sluch ! 
Niech będzie tak 
Bo nie istnieję wcale 
Bo duchem ptaka stal się ptak! 
W najgłębszej czerni tańczę do czarnego dnia! 

Tango - żałobny śpiew jak po szarańczy! 
Tango - to smutna myśl, którą się tmkzy! 
Z kulą u nogi przekl ętej pamięci, 
Z nożem, co w plecach aż do rękojeści, 
Z obłędem, co w oczach się nie mieści ! 

Masz i pracuj! Jestem unieruchomiony w bandażach ela 
stycznych. Pęknięte żebro . Drobna utarczka z młodzie
żówką . Chcę Cię zapewnić, że nie Twój przyjaciel wy
szedł z tego najbardziej poszkodowany. Ściskam Cię -

Sted . 
Gdybyś się spotkał z p. Łucją Pruss, to usprawiedliw 
mnie. A w ogóle to maźnij coś , I co z taśmami z Kalisza. 

J 

S•Hwta 16 - albo 17.VI.72 

.Jurelc, 
Aluo nie przyjedzie, albo przyjedzie do Po!nnnia pani. 
łALcja Pruss i zadzwoni do Ciebie 670-1 70. 
Pu.~ć jej taśmę z naszym.i piosenkami a jdli nie masz taś
my z Kalisza" to pograj i pośpiewaj . 
Powiedziała mi, że brakuje jej kilka numerów do longa, 
ja jej na to, że my: T y i ja - mmny kilka fantastycznych 
piosenek i niech posłucha i niech sobie wybierze, co .Jej 
odpowiada. Ja myślę, że Ona na pewno kupi - Niemowę. 
A poza tym może „Narodziny świata", może .„Wędrówką 
życie jest czlowieka", no i tak dale j. Ona m i przyśle tele
grani, kiedy będzie w Poznaniu, teraz pojechała do Opola. 
Zostawi dla m nie wieść w recepcji hotelu „Merkury". 
·wtedy się spotkamy w trójkę . Mówiła, że prawdopodob
nie 27 bm., ale może wcześniej ·uda się jej wyskoczyć 
z Opola do Poznania Ma tam swoją sprawę jakąś . „Tango 
t riste" - tak jak bylo: dwa wersy! Przepisywałem „Pio
senki": Fragment kwitnącej rekonstrukcji wymarłego 
kwiatu beneditta! Dobra. To tyle na razie ściskam. Cirt 

Blfl.VII.72 

Drogi Muzyku, 

Sted. 

Jerz11 SATANOWSIG 
- m11Z7,1k pofala 

POZNAN 
ul. Lubeckiego 16 m. 2 

.Je.~li będziesz w stolicy napisz. na poste restante, gdzie bę
d.ziesz, gdzie Cię SZ'llkać w vV-wie . Jonasz' do 26 w Swi
noujściu . .Ta dzisiaj rano lecę na pld. wschód na żniwa . 
Chyba nie będę kiedy ty będziesz, ale nie wiadomo. Zo
staw taśmę dla mnie u .Jonasza. Tam ktoś mieszka. 
Ściskam C?ę . Sted. No a jak tam Tango triste - ? 
7 rano. 
Skończyłem nową piosenkę. Potęga absolutna!!! 
.Ja także Cię ściskam - serwus 

E. Stacliura 
W-wa 5 
ul. Miodowa l 
poste restante 

W-wu 27.VII.1!'172 

Drogi, 

W -wa.5- 9.7.72 
Andrzej (BabY 

.TERZV SATANOWSKI 
POZNAŃ 

u!. l.u/Jecldean 16 m. 2 

Przyjadę do P-nania 1 sierpnia tym rannym ze stolicy 
6 z min., któr y w P-naniu jest okolo w pól clo dziesiątej 
chyba, a nwże trochę wcześniej. 
Byloby dobrze się zobaczyć . Nazbierało się par~ spraw. 
Ciekawy jest czy już zrobiłeś muzykę do Tango triste. 
I jeśl i tak , to b. ciekawy jestem. Spróbuję coś przywieść 
dla naszej nowej afery•. Sciskam Cię -

Sted 



W-wn 1.lX.7.1 
Drogi. Jurb.t, 
Pr-upominam. Ci icanmlci lcon7cursu na piosenkę: Nac-cl-

- -
na Redakcja Programów Muzycznych; W-wa 'l.ll. V{'oro-
nic::a 17 Blok D Gocllo na jednej i dn1giej kopercie. Dru
ga koperta zalakowana z imieniem., nazwislden1 i adre
sem. Telcst: 10 _!QZemplarzy Muzyka: glos z fortepianero 
lub w formie partyttuy w 1 (jednym) czytelnym egz. 
Informacji udziela Sekr . Nacz . Red . tel. 43-88-33 Termin 
cło 30 listopada 1973 r. ?I-ONVURS NA PIEŚŃ. Naczelna 
Redakcja Muzyczna P.R. w W-wa ul. Woronicza 17 
Blok D. 

Posyłam Ci dwa teksty pie.§niowe i jeden piosenkowy. 
Pieśniowe: ,.G loria" i „Ziem.ia, co nas nosi". Piosenkowy: 
„Odezwij się" - nigdzie niepublikowany. Chciałem go 
wyslać z moją muzyką, ale nie zdą~ylern . .Jeśli chces- -
rób muzykę i wysylaj . 
.Tlltro raniutko ruszam przez NRD i NRF do Szwajcarii. 
Stamtąd się rozejrzę . Prawdopodobnie wrócę z począt
kiem grudnia, ale być może wcześniej, nie wiem. W ka±
dyrn. razie, gcly wrócę -odezwę się . 
Posyłam to samo, co T wojej Mam.ie - .Jonaszowi. Na 
wszelki icypadek. Ściskam Cie i klaniam się Pani Mamie. 

Sted . 
Annopol - .Tó;:.efów - muczknwice - Piotrowin i tal.:. riale) 
u - ~ - 74 

.lurek, 
Posyłam, Ci „JAK"'. 
Bedę chyba przed 20-tym bm. w W-wie. Zadzwonię . Ty 
swoją drogą spóbuj zadzwonić 10-08-37 do Sąsiadki 
(grzecznie uprzejmie prosząc czy nie mogla by m:nie przy
wo1ać) . .leżeli to nie wypali: mój przyjazd i moje do Cir~ 
dzwonienie lub Twoje do mie - to daj znać listownie, 
gdzie jesteś . 

Bo wszystko jest dosyć pilne przed moją z lekka dłiiższą 
podróżą, która być może pocl koniec sierpnia jiiż. . 
.JAK - może lecieć jak rapsod, o czym piszę na „pobo
kach" tekstu. Także „Anatema na śmierć" - choć w tym 
drugim wypadku bardzo :.al mi tych chórów, które slyszę 
jak powtarzają - refren - „naszych dni i nocy " Sciskam 
Cię . Ukłony d la Pani Zofii - Mamy Twojej. 

S ted. 
JlS. „Picś1i.: Łaźnia" - powinna b11ć. To zresztq TWÓJ pomysł. l:..aźnin 
jako ablucja, jako codzien1111 •. chr f'~t" . Spróbuji: jq „wyrownać" rytmicz-
11/e i rymicznie i Ci nadeśtę albo wręczę . 

.TAK po Glorii a przed Credo może ten tekst mówić na 
tle m.uzyki , na modlę rapsodu? Chyba tak. T o by było 
odpowiednikiem „Czytania" czy „Lekcji" z Mszy świętej: 
po Glorii p1·zed Credem" . Anatema na śmierć też by mo
gla iść w formie rapsodu. W Mszy Św. są 3 czytania: I , Il 
i III . Wtedy nie masz kłopotu z pisaniem nowej muzyki 
do Anatem y . 



Jak po nocnym niebie sunące biale obloki nad lasem 

jak na plecach koszula szamotana wiatrem 

jak porwana z pleców - staje się latawcem 

jale wlóczęga bywa sezonowym krawcem (? ) 

jak blyszczące tam wysoko gwiaździste ramiona wasze 

a tu są nasze, a tu są nasze, a tu są nasze 

jak suchy szloch w deszczową noc w tę dżdżystą noc 

jak Slońcct pierś 

jak pierś Słońca jeść 

jak gref, jak kref, jak lcrew 

jak na końcu języka cendentalny śpiew 

jak robota na zrębie 

jak żolędzie na dębie 

jak robota w kcimieniolomach 

jak przenoszące góry - słowa slowa słowa 

jak czarny atrament i bialy zeszyt 

jak umieścić się w treści i utrzymać się w treści 

pod slodką formą na piękny przyklad czereśni 

jak winny - li niewinny sumienia wyrzut 

:±e się żyje 

gdy umarło tylu tylu tylu tylu tylit tylu 

jak suchy szloch w tę dżdżystą noc w deszczową noc 

jak kleić mózg i lizać rany 

jale każdy clzie11 niepowtarzalny 

jak nic nikomu 

jak wszystko komu 

powiedz a komu, powiedz, powiedz 

tobie (trzy sylaby?) tobie, tobie 

tu mi brakuje slowa trzysylabowego. 
Będę szukał. 

Kr11nica 10.1.76 

Drogi Jurku, 
Dziękuję za list. Wierząc w Twój piórowstręt - w co nic 
trudrw jest uwierzyć - to prawdziwy wyczyn. Na jlepsze 
życzenia noworoczne przyjmij. Ostatni raz slalem ci je 
z Michigan. A teraz z Krynicy, gdzie śniegu tyle, co 
w Michigan. 
Jurek, nie rozumiem dlaczego p. Kuszewski nie zalatwil 
nam tego stypendium. To już dwa lata ta sprawa się wał
kuje. Myślę, że gdyby si ę poszlo do jakiegokolwiek teatru 
w W-wie to itak przedstawiłoby się nas.zą propozycję to 
z miejsca wszystko nam załatwiają. Ja to bym, poszedl 
wprost do Opery albo do Teatru Narodowego, czy coś na 
tych szczeblach. To trzeba w reszcie załatwić . Nie możesz 
wiązać mnie tym, że Ty powiedziałeś kiedyś panu Ku
szewskiemu, iż i tak dalej i tak dalej. 
Bylem w Grudziądzu pod sam koniec roku i wpadłem do 
Teatru; „jest pan Satanowski" - mówi portierka i pro
wadzi nas (bylem z Antkowiakiem) jakimiś schodami i ko
rytarzami do pana „. Sadzikowskiego. Ot! W l.V-wie będę 
parę dni od 15.II. do 20.II. To zadzwonię . Tu będę do koii
ca st ycznia Pozd rawiarn Cię 

St cd 

Bylem też w Toruniu 1 i 2.I. Ale też Cię tam nie bylo. 
Jakaś Twoja ex-dziewczyna zapewniała mnie w Azylu 
o Twojej dla mnie przyjaźni . W tekście Pieś·ń: Gwiazdy, 
którą Ci wysłałem z Ameryki zamień slowo „tłumne" na 
„ludne" „Przestworza ludne są od gwiazd". 
Czy nie mógłbyś pokazać mi w jakiś sposób 1 dać mi usły
szeć to, co zrobiłeś do Vill ona? I teksttt do radia nie 
dawałeś; bo ja za to forsy nie otrzymałem. W ogóle gdzie 
to nagrałeś? 

PRZYPISY 
1 J eden z klubów studenckich Poznania. 
z Siostry Orlow - Kry~tyna i Nina mieszkały w domu przy ulicy 

Bystrzyckiego ti, w pobliżu jeziora Rusałka. Dom ten ze wspa
niałym ogrodem był przystanią dla przyjeżdi:ających do Poz.
nania pisarzy. 

3 Wincenty Różański - poela, autor m.in. „Dziecko idące jak 
włócznia śpiewało", „Przed czerwonymi słońca drzwiami". 

• Ryszard Milczewski-Bruno - poeta, utor ro.in. „Pobok.i" 
.,J csteś dla mnie taka umarła''. Zmarł tragicz.nie w 1980 roku. 

1 Chodzi o piosenki z przedstawicma „Trucizna, miłość ,śpiew" 

zrealizowanego prze.L Henryka Baranowskiego w t atr;.:e ka
liskim. 

• Jonasz Kofta. 
7 Andrzej Babiń~i - oela, aulor m.in. ,,Z całej sily", „Znicze". 
8 W tym czasie Jerzy Satanowski i Edward Stachura rozpoczęli 

pracę nad utworem „Missa pagana". Premiera miała się odbyć 
w teatrze w Koszalinie za dyrekcji J. Kuszewskiego. 

1 Chodzi o fragment „Missa pagana". 
Za1Dicszczonc w procramic listy publikowane są po raz pierwszy. Znaj
dują się w zbiorach prywatnych Jcrzeco Satanowskiego. 
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1incenty RÓŻAŃSKI 

Był tym, któr~ poszedł do końca 

Edwarda Stachurę poznałem w 1962 roku w Warsz11 
·ie. Był wesoły, uśmiechnięty, pełen pomysłów i zabor-

czości wobec życia . Mieszkaliśmy akademiku na Kic 
kiego. Napisał wówczas tomik wierszy „Dużo ognia" oraz 
opo iadania w książce pt. ,,Jeden dzień". Rozczytywałem 
sit~ w jego wórczości, a on sam zachęcał mnie do pisania. 
Był zaw ze elegancko ubrany w dżinsy i nieodłączną fran
cuską kurtkę. Spędzaliśmy dni na wspólnym pisaniu 
wierszy i rozmowach, krótkich i zdawl owych o litera
turze, bo rozumieliśmy się aż za bardzo. Usynow·ł m 'e 
od razu, dzieliliśmy się wszystkim. 

Był to człowiek niezwykle dumny, tkli~ y, obdarzon: 
poczuciem humoru, a zarazem nie wolny od smut ·u, ~ -
durny; prostolinijny i zdecydowany na wszystko co . ta
nowiło drogę literacką stopioną z życiem. Mówił mi, .;. 
pójdzie w literaturze do końca . Uważał, że życie i lit ~ -
tw·a to jedno. Był z tych, którzy rodzili się i umicraH 
i tym, któremu to było za mało. Pisał mi, że pójdzie rn 
całego; było to w okresie pisania „Całej jaskrawości". Pi-
ał o śmierci jako o „zupełnej wariatce". Był po stroni 
życia , ale w szczególnych chwilach tęsknił za lepszym 
światem . To on utorował mi drogę literacką. Radził i po
magał jak mógł. Jakby w przeczuciu śmierci żył całym 

życiem, jego urokami. Kochał przyjaciół , a miał ich pełno 

wszędzie, byłem jednym z nich. Przyjeżdżałem często do 
niego do Warszawy i on do mnie przyjeżdżał do Poznani·. 
Kochał prosto tę, proste sprawy w życiu. Nienawidził bez
myślności. Łatwości w życiu. 

Sted, bo tak kazał się nazywać, był bardzo delikatny 
i serdeczny. Nie narzucał się swoją osobą, zawsze słuchał 

i jakby zagubiony chłonął wszystko, co się wokół działo. 
Sted nie był nigdy alkoholikiem, nie pił sarn i miesiącami 
mógł obyć się bez alkoholu, ale kiedy pił z przyjaciółmi, 

to pił bardzo dużo. Lubił chodzić na bazar Różyckiego . 

zawsze coś kupował i obdzielał tym przyjaciół. 

Był bardzo pracowity, pisał niejednokrotnie po no
cach. Był bardzo przywiązany do tego, co pisał , czasem 
śpiewał na ten temat, a kiedy śpiewał, to zawsze o mi
łości , o czułości i braterstwie. Wyznaczał nowy typ pisar-



stwa, pełny poŚ\•ięccnia własnej idei, '.vlasnernu widzeniu 
i prostocie. Lubił rozmawiać z fryzjerami, tak~ó vkarznmi 
i lud~mi pro;)tymi. Nienawidzi dyskusji literackich, wy
powiedzi na temat własnej twórczości. Lubił pracę fizycz
ną, „żeby nie zgnić w po· cieli", jak mawiał. Wy jcżdżał na 
prace sezonowe do lasu, na żniwa, na budowę i o tym pi
sał niejcdnokrotn1c. „Sickierezada" to opis jego pobytu 
na ziemi głogov. skiej. 

Ale był wyrafinov:anym umysłem, znał literaturq 
fr~ncuską i hiszpa11ską. Bywał w Meksyku, Francji, Bel
g ·i, .."ugosawii, Syrii, Libanie, Stanach ZJednoczonych 
I wielu innych krajach. Nie lubił t stabilizowanego życia . 

Na dwa lata przed śmiercią po.viedział mi, że przestaje 
pisać, pić, palić, że będzie dbał o zdrowie i pójdzie gdzies 
do pracy. Nikt, i ja również nie chciał w to uwierzyć . Był 

pracownikiem. Był pracowrukiem tej ziemi, który wniósł 

dużo do świadomości młodego pokolenia. 

Kiedy teraz już cieleśnie rozłączyliśmy się z nim, w y
pada powiedzieć czy miał wrogÓ'w: miał takze, nieJedno-
1-rotnie przyjaciele zdradzali go, potępiali, on zaś mówił 
- zawsze tak jest, w ostatniej chvYili człowiek dowiaduje 
się, że nie można na nikogo liczyć. Czy był samotny? Był , 

jak każdy człowiek, ale miał dużo przyjaciół i to było le
karstwo na wszystkie zadrażnienia, stany jego ducha. Był, 
jak już powiedziano, gościem tego padołu . 

Tęsknił za niev11iadomym, za śmiercią. W myślach mi.1Ł 
może to zdanie Rimbauda: że prawdziwe życie jest nie
obecne na ziemi. Osiągnął spokój, jaki jest udziałem wy
brańców bogów. Nie byłem na tym pogrzebie. Zbyt mocno 
przeżywałem te chwile. Pozostały myśli, słowa i książki. 
Najważniejsze co zostawił po sobie. Pozostawił żal po 
sobie w sercach przyjaciół, w domach wielu. Takich jak 
on, niepogodzonych ze światem . 

„In tegracje". Cz. Vill, \ Varszaw.i, 
marzec 1983 r . 
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Andrzej Babiński 
5.1.193~14.V.1984 

Z „T emału pośmiertnego" 
Padam w grób, po mnie pozostał światłocień 
śmierci, nie ma potomnych, jak źle na sercu - tak 
aż byłem samotny. Śmierci, jo poeta polski ojczyzny 

nie mam 
Śmierci, byłem słońcem nawet w otchłani - mówiłem 

otchłań 

słońce pogłaskaj mnie po włosach, ręką ciepła pociesz 
ja światło jestem zdrój, światło imion 
ja zieleń jestem, chód kroków, puchar zieleni 

wzniesiony na wiwat 
Przecież kwiat zakwita - on krótko kwitnie - mnie 

przetrwa 
przecież pod oknem kroki słyszę, przetrwa mnie ich 

stukot 
przecież dachy miasto ma i dachy bezbronne dla 

jaskółek 

i ptaków burzo idzie - mnie przekrzycza 
Ale jak najszybciej zabrać się z tego świata bo nie ma 

na co patrzeć 
Śmierci, widziałem jak dziecko dynię gryzło, to 

piękniejsze było 

niż grząskie wygrzmienie promieni słonecznych 
przed burzą 

Śmierci, wszystkiemu przeczę lecz nie pięknu 
byłem ślepcem na słońce i na cudowności 
Śmierci - tyle żyłem aby spełniła się najskromniejsza 

moja z młodzieńczych przepowiedni 
Śmierci, w miłość wierzyłem cały czas - tej się nie 

doczekałem 

(ale na poetę żadna nie do się nabrać, poety żadna 
nie jest warto, chodzi o to żeby z niwy poetyckiej 
wytopić toki grosz oby móc zafundować sobie 
wielką miłość) 

... Korzeń wariatów całe życie się jedli ... ? 
Śmierci, jeszcze raz bym chciał zobaczyć tylko oczy tej 
którą młodzieńczą miłością wiecznie wielbiłem 
(ale nie oczy Żydówki) 
śmierci, słońce mi świeci cementem 
Śmierci - staję się o całe życie młodszy, jestem mały 

chłopczyk 

Śmierci, te chwile siwienia włosów to moje męstwo 
i trybunał godności - nic się nie spełniło 

Nad grobem Stachury 
Pod ramię własne sięgam jak wodospad po koryto 

i głaz ... 
Ani jeden uścisk, pocałunek w usta 

co oddech zmilczy 
Ani jeden kamienny mur co się na duchu dźwignął 

już nie podźwignie 
Ani jeden głos z przestrzeni co się do życia budził 

już ciebie nie dojdzie 
Ani już jeden kwiat, co ci twarz malował i oczy budził 

już ci nigdy nie zakwitnie 
Ani jeden szumny las piersią męża cię nie odgrodzi 

i osłoni 

Ani jeden w końcu gad cię nie ugryzie 
Ani jeden dziewczęcym okiem wodny staw 

mrużenia rzęs ci nie uspokoi 
I ani też pieśni, pieśni ślad za tobą nie nadqży 
Ani jeden sen marmurów najwieczniejszych cię nie 

obudzi 
Ani jeden wiersz co w tobie żył i ptak co w tobie 

śpiewał nie poda ci zewu 
I tylko wieczność żałobnym rąbkiem sukni cię dotknie 
Przez to, przez to jedno, 

że byłeś sobie własny 
sobie własny 

Ale wiem 
to wrodzone serca ziem i klimatów cię zdradzały 

Przyjąć chciej hymny od ziemi 
grób swój własny 
Skoroś kiedyś był na ziemi 
Przyjąć chciej nie odechciej 

Lecz zamyśliłem się nad tym 
pośmiertnym kwiatem 

Zamyśliłem się zastępując 

ci drogę dalej 
Obecny w świątyni Bóg zwątpił sam w siebie 

2 

utracić tak życie że połamane ręce i kości zobaczyć 
na papierze, utracić daty, połączenia pociągów 

i rodzeństwo 

nic nie mieć prócz wierszy, utracić twarz w lustrze 
zobaczyć się w obłędzie. Podnieść się, odrestaurować 
skleić się, wskrzesić 

i mieć dalej serce, wielkie serce 

3 

Utraciłem przyjaciela. Teraz jestem przydrożnym 
kamieniem. Być nim nie chcę. Podłożę pod niego 

całą ziemię 

ze swoim otartym sercem. A z żalu nie 
zmartwychwstanies?. 

Ale mężne lasy wyjęczą twój grób (jodła, świerk 
jedlina i położę ci przydrożny kamień) 

A życie jest długie. Najstraszliwiej wielkie. Żadna góra 
Mount Everest, żadna rzeka: Amazonka, Ob, Missisipi, 

La Plata, 
żaden step, stroma ściana, ani nawet Ocean f ndyjski 
czy Spokojny, ani nawet caluteńka Euroazja nie sq 
większe od rozmiaru jednego życia 
gdy rozewrzeć ramiona 

- ty to znałeś 
(A ja będę miał grób w Oświęcimiu) 



Bagno 

To projektowany tytuł tomiku wierszy, którego wy

dania już nie doczekał. Był jednym z najbardziej zna

czących poetów w tym mieście. Był jednym z najpraw

dziwszych przyjaciół Edwarda Stachury. Był ciężko cho

rym człowiekiem, poetą tragicznym. Poetą, któremu naj

okrutniejszy z możliwych los nie dawał chwili wytchnie

nia. Ten los - ten straszny mrok, kazał mu skoczyć 

z Mostu Marchlewskiego czternastego maja, skoczyć na 

betonowe nabrzeże. Nawet śmierć musiał mieć okrut

ną, nawet śmierć. 

Andrzej Babiński - poeta poznański, poeta niezwy

kły. Urodził się w Białymstoku, ale zasadnicza i naj

tragiczniejsza część jego poetyckiego życiorysu przy

padła na Poznań i dokonała się w Poznaniu, w mieście 

tyłem odwróconym do swojej rzeki i nad tą rzeką, któ

ra w tym mieście jest tak mało zauważalna, taka mar

ginesowa, dokonał swego czterdziestosześcioletniego 

żywota. Mieszkał w upiornym miejscu tego miasto, 

przy wiadukcie kolejowym na ulicy Nad Wierzbakiem. 

Kto nie był w tym mieszkaniu, nie jest w stanie wyobra

zić sobie tego pomieszczenia. Mieszkał tam z osiem

dziesięciodwuletnim ojcem, który umiał opowiadać bar

wnie i niezwykle, jak prawdziwy poeta, i którego An

drzej traktował czasem jak dziecko, jak syna. To była 

przedziwna tkliwość, to była mroczna poezja i okrut

na choroba to życie ojca i syna. Gdy ojciec musiał 

iść do kliniki na Szpitalną, odwiedzał go tam syn. 

I odwrotnie. Gdy syna zawieziono do gnieźnieńskiej 

Dziekanki, odwiedzał go tam ojciec. Obaj byli straszli

wie głodni ludzi, jakiegoś strzępu ciepła. Ojciec szu

kał go w piwiarni „U Szwejka", syn na ogół w Klubie 

Plastyków. Tam znajdował zwykle pierwszych słucha

czy swoich utworów, tam usiłował leczyć swoją poetyc

ką gorączkę przy pomocy ludzi. Ostatnio najczęściej 

siadywał tam z grafikiem Jurkiem Rybarczykiem lub 

Wojtkiem Makowieckim. Od niego właśnie dowiedzia

łem się o tej śmierci. Andrzej miał matkę - zajmowa

ła się wyrobem sztucznych kwiatów w małym mias-

teczku, gdzieś w okolicach Piły. Spotykał się z nią co 

kilka miesięcy na jarmarkach, gdzie matka sprzeda

wała swój towar. Część tych sztucznych kwiatów cedo

wała na Andrzeja, żeby i on sobie dorobił do renty, 

którą przyznano mu na parę lat przed śmiercią. Wi

działem kiedyś jak Andrzej sprzedawał sztuczne kwia

ty na tarasie piwiarni „U Szwejka". Zarobił wtedy 

dwieście trzydzieści złotych. Był niewypowiedzianie 

szczęśliwy. Jaśniał jak dziecko. I on i jego ojciec byli 

tragicznymi, ciężko pokrzywdzonymi przez los dzieć-

• 
I hymn 

skazany został na dożywotni pobyt w gnieźnieńskiej 

Dziekance. Pamiętam, jak kiedyś Andrzej dostał z ZLP 

skierowanie na wczasy do Ustki. Też cieszył się niepraw

dopodobnie. Mówił, że nigdy, lub prawie nigdy, nie wi

dział morza. I nawet tam choroba nie dała mu wytch

nienia. Po paru dniach trafił do kliniki szczecińskiej 

na ulicy Broniewskiego. Tak, to prawda - On nigdy, 

lub prawie nigdy, nie zobaczył morza, a umarł nad 

brzegiem rzeki, od której miasto odwróciło się tyłem. 

Celowo nie piszę tutaj o jego poezji. Tą powinni zająć 

się dociekliwie bardziej ode mnie kompetentni. Pozna

niowi Andrzej poświęcił kilkanaście nad wyraz tkliwych 

\Vierszy. W tych wierszach jawi się inna twarz Babiń

skiego, prawdziwie spokojna, jasna, bo może w odwet 

za okrutne życie pisał zazwyczaj wiersze porażone okru

cieństwem, jak te, w których przewija się motyw matki: 

chociaż w tych wierszach, w ich bezwzględnym okru

cieństwie, też jest jakiś cichy jęk, jakiś najcichszy krzyk 

na świecie. Niech nie zapomną tego najcichszego 

i najgłośniejszego w tym mieście jęku ludzie, znajomi 

i nieznajomi; niech nie zapomni go to miasto tyłem 

odwrócone do swojej rzeki, niech nie zapomni o swoim 

tragicznie szalonym poecie. 

Edmund PIETRYK 

Nawet nie przypuszczaliśmy - redagując program 

do sztuki poświęconej Edwardowi Stachurze - jak 

tragicznie splotą się losy tych dwóch poetów: Babiń

skiego i Stacht.:ry. Że losy są powtarzalne - nie wie

dzieliśmy także. Jak i tego, że cena poezji jest tak wy

soka, najwyższa. Że jest nią coraz częściej śmierć. 

mi. Miał równie tragicznego brata, który przez chorobę Redakcja 

„Zza kulis" wydano w maju 1984 roku jako dodatek do w ydo·:mictw Teatrn Nowego w Poznaniu. Opracowanie: Roman 

Chojnacki, Milan Kwiatkowski, Sergiusz Sterna-Wachowiak. Redaktor techniczny Grzegorz Lipiak. 
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