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W przedstawieniu wykor.zystano motywy ludowej ballady peruwiań
skiej „ El condor passa". 
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Barbara Czochra lska 
WRAŻLIWOŚĆ MA TERU 

( .. . ) Każdy człowiek ma dwie możliwości poznania. Dwie drogi, 
dwie różne drogi, prowadzą do poznania prawdy, którą każdy musi 
odkryć w sobie. 

Jedna droga, to droga uczucia , (CZUĆ TO ROZUMIEĆ SPON
T ANI CZ IE) i druga droga - poznania przez umysł. 

Pierwsza droga jest drogą wrażliwości ciała, mądrością ręki. Dzięki 
wrażliwości ciała natura sama odsłania si ę poznającemu w akcie 
mistycznego zjednoczenia. Ten stan poznania jest poznaniem 
„boskim". Jest Chwilą Daru Absolutnego. W takim stanie poznaje 
się 1,nic" . W tym stanie poznaje się CAŁA JASKRAWOŚĆ. To dro
ga ZYĆ W STRASZLIWYM I CUDOWNYM NAPIĘCIU W KAŻ
DEJ ZA WSZE I WSZĘDZIE SEKUNDZIE, to droga UMIEŚCIĆ 
SIĘ W TREŚCI T O BYĆ MOŻE CAŁA TREŚĆ. To wreszcie akt 
stwarzania: WSZYSTKO JEST POEZJĄ. To droga poznania przez 
życie , życie ciała. 

( .. . ) Jeże 11i poznanie przez olśnienie (episteme) jest poznaniem od 
wewnątrz, przez zjednoczenie, to poznanie przez obserwację jest 
poznaniem z zewnątrz . Poznanie przez obserwację jest odwrotną 
stroną poznania przez uczucie. Przejście od poznania CZUĆ TO 
ROZUMIEĆ SPONTANICZNIE do OBSERWACJI oznacza zmianę 
kierunku na przeciwny. 

Jeżeli stan CAŁA JASKRAWOŚĆ i stan WSZYSTKO JEST 
POEZJĄ był przepisywaniem z przestworzy - przekazu natury, to 
człowiek NIKT przemówił jako wszechwiedząca, niezmierzona w 
swym doświadczeniu sama natura ludzka. 
Człowiek NIKT przemówił z głębi nieludzkiej mądrości tej plane

ty. Człowiek NIKT jest umysłem . ( ... ) 
( .. . ) Stachura" w labiryncie świata bez wyraźnie wijącej się nit.ki 

Ariadny" wyznaczył szlak kondycji ludzkiej w samotnym dochodze
niu do strefy granicznej ludzkiego poznania (bez „systematycznego 
treningu duchowego", który jakoby mógłby go uratować; ale czy wte
dy Stachura byłby tym, kim był?), przy zachowaniu tego najważniej
szego warunku, że jednocześnie żył tym życiem, którym my żyjemy, 
że ponosił jego trudy tak jak my ponosimy i że ze źródła naszego 
ludzkiego życia , z zatłoczonej ulicy, albo pokładu statku, albo z dna 
zamulonego stawu potrafił budować drabiny, które prowadziły do 
słońca. 
Żyjąc w APIĘCI W KAŻDEJ ZA WSZE I WSZĘDZIE SE

KUNDZIE jednocześnie NIE UCHYLAŁ SIĘ OD UDZIAŁU W 
SZT A FECIE. Na przykładzie swojego życia poety włóczęgi budował 
metafizykę ludzkiego życia. Cel podejmowany już przez wielu. 
„którzy sztafetę tworzyli , nie szczędząc sił swój odcinek przebiegli" 
i tak jak oni (do czego widocznie dojść nie można bo (z idącego stał 
się drogą samą. Z poety s ta ł się poezją . 

Dowodem odwagi i walki, a równocześnie lojalności Stachury w 
stosunku do tych wojowników, którzy będą za nim postępować tą 
samą drogą, jest jego dziennik, zatytułowany przez innych „Pogodzić 
się ze światem". 

W dzienniku tym Stachura mówi o tym, co przeżył, co się z nim 
działo na szlaku ludzkiego poznania, na drodze prawości i cierpienia. 
Dziwne, że na to , co przeżył Stachura, nie ma w świecie człowieka 
innego hasła niż „obłęd" . Hasła, które ostrzega tylko grupę przed 
niebezpieczeństwem i które spycha walczącego wojownika poza gra
nice ludzkiego świata. 

( ... ) Stachura pisze dziennik tak, jak to robi rozbitek na oceanie, 
który nie widzi dla siebie ratunku, a chce inn ym przesłać ostatnią 
wiadomość, albo jak ochotnik-kosmonauta, wysłany do innych syste
mów planetarnych , bez możliwości powrotu na ziemię. zamieniony 
w znak świetlny z naszej planety. 

( ... ) Myślę , że Stachura zaszedł w te rejony ludzkiego pogranicza, 
gdzie można tylko czekać na pojawienie się drugiego człowieka, albo 
iść dalej mimo wszystko. 

Jeżeli jednak kierunek, który obrał Stachura, ,prosto naprzód i 
promieniście" wyprowadził Stachurę na koniec pomostu , kończące
go si ę w kosmicznej pustce, to Stachura zrobił to, co zrobiłby każdy 
wojownik na jego miejscu : 

Poszedł prosto dalej . Barbara Czochralska 
fragmenty artykułu 
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JEST JUŻ ZA PÓŹNO, NIE JES_T ZA PÓŹNO 

Jeszcze zdążymy w dżungli ludzkości siebie odnaleźć, 
Tęskność zawrotna przybliża nas. 
Zbiegną si ę wreszcie tory sieroce naszych dwu planet, 
Cudnie spokrewnią się ciała nam. 

Jest już za późno! 
Nie jest za późno! 
Jest już za późno! 
Nie jest za późno! 

Jeszcze zdążymy tanio wynająć małą mansardę 
Z oknem na rzekę 1lub też na park, 
Z łożem szerokim, piecem wysokim, ściennym zegarem; 
Schodzić będziemy codziennie w świat. 

Jest już za późno! 
Nie jest za późno! 
Jest już za późno! 
Nie jest za późno! 

Jeszcze zdążymy naszą miłością siebie zachwy i ć , 
Siebie zachwycić i wszystko w krąg. 
Wojna to będzie straszna, bo czas nas będzie chciał zniszczyć, 
Lecz nam się uda zachwycić go. 

Jest już za późno! 
Nie jest za późno! 
Jest już za późno! 
Nie jest za późno! 

(URODZIŁEM SIĘ ... ) 

U rodziłem się 18 VIII 193 7 r. w Pont-de-Cheruy (dep. Isera ) we 
Francji. Dzieciństwo miałem spokojne i piękne. Kiedy miałem 7 at, 
śn iło mi się, że posiadam zdolność lotu. W tym czasie zacząłem 
uczęszczać do francuskiej szkoły elementarnej i sny zaczęły się zmie
niać jak obrazy w fotoplastykonie. Drugą wojnę światową pamiętam 
tylko ze smaku czekolady, którą obdarowywali nas Amerykanie. Pa
miętam jeszcze pająka na suficie naszej piwnicy, w której musieliśmy 
się ukrywać przez dwa tygodnie. 

Kiedy miałem 11 1!at, rodzice doszli do wniosku, że należy opuścić 
słodką Francję i powrócić do jeszcze słodszej Polski. Nie rozumiałem 
jescze wtedy słowa: nostalgia. Teraz dopiero rozumiem, ileż smutku 
się w nim zawiera. Z opowiadań i książek słyszałem dużo o wilkach 
grasujących w Polsce. Nie widziałem nigdzie wilków, ale nie moglem 
się spodziewać, że tak małe będzie moje rozczarowanie. 

Osiedliliśmy się w ponurym miasteczku, w Aleksandrowie Kuj. 
Było to kiedyś graniczne miasteczko i słynęło szeroko z przemytu. 
Tutaj skończyłem szkolę podstawową. Ponieważ wykazywałam wy
sokie zdolności , oddano mnie do „gimnazjum" w Ciechocinku, 
żeby zrobić ze mnie „inżyniera" lub „doktora". Po trzech latach 
przeniosłem się do liceum ogólnokształcącego w Gdyni, które ukoń
czyłem i gdzie do tej pory otoczony jestem legendą, jak wyczytałem 
na tamtejszej szkolnej gazetce. Jeden rok tzn . 1956, włóczyłem się po 
Polsce napotykając wszędzie ślady wilków, a nigdy ich samych. Po
tem zacząłem studiować filologię francuską na KUL-u, gdzie dosko
nała dobroć kilku osób wzruszyła mnie do głębi. Studia przerwałem 
przede wszystkim z własnej winy, a może z winy wierności tradycjom 
moich wielkich „ancetres" 

Jest to tekst życiorysu Edwarda Stachury, 
złożony przez poetę w sekretariacie KUL-u 

przed powtórnvm ubieganiem się o przjęcie na I rok studiów. 

LIST DO POZOSTAŁYCH 

Umieram 
za winy moje i niewinność moją 
za brak, który czuję każdą cząstką cia ła i każdą cząstką 

duszy, 
za brak rozdzierający mnie na strzępy jak gazetę zapisaną 

hałaśliwymi nic nie mówiącymi słowami · 
za możliwość zjednoczenia się z Bezimiennym, 

z Pozasłownym, z Nieznanym 
za nowy dzień 
za cudne manowce 
za widok nad widoki 
za zjawę realną 
za kropkę nad ypsylonem 
za tejemnicę śmierci 

w lęku, w grozie i w pocie czoła 
za zagubione oczywistośc i 
za zagubione klucze rozumien,ia 

z malutką iskierką ufności , że jeżeli ziarno 
obumrze, to wyda owoc 

za samotność umierania 
bo trupem jest wszelkie ciało 
bo ciężko, strasznie i nie do zniesienia 
za możliwość przemienienia 
za nieszczęście ludzi i moje własne, które dźwigam na sobie 

i w sobie 
bo to wszytko wygląda, że snem jest ty lko, koszmarem 
bo to wszystko wygląda, że nieprawdą jest 
bo to wszystko wygląda, że absurdem jest 
bo wszystko tu niszczeje, gnije i nie masz tu nic trwałego 

poza tęsknotą za trwałością 
bo już nie jestem z tego świata i może nigdy z niego nie 

bylem 
bo wygląda, że nie ma tu dla mnie żadnego ratunku 
bo już nie potrafię kochać ziemską miłością 
bo noli me tangere 
bo jestem bardzo zmęczony, nieopisanie wycieńczony 
bo dużo wycierpiałem 
bo już zostałem, choć to się działo w obłędzie, najdoslowniej 

i najcieleśniej ukrzyżowny i jakże bardzo i realnie mnie 
to bolało 

bo chciałem zbawić od wszelkiego złego ludzi wszystkich 
i świat cały i jeżeli się tak nie stało , to winy mojej w tym 
nie umiem znaleźć 

bo wygląda, że już nic tu po mnie · 
bo nie czuję się oszukany, co by mi pozwoliło raczej trwać niż 

umirać; trwać i szukać winnego, może w sobie; ale nie 
czuję się oszukany 

bo kto może trwać w tym świecie - niechaj trwa i ja mu życzę 
zdrowia, a kiedy przyjdzie mu umierać - niechaj śmierć 
ma lekką 

bo co do mnie, to idę do ciebie Ojcze pastewny 
żeby może wreszcie znaleźć uspokojenie, 
zasłużone jak mniemam, zasłużone jak mniemam, 

bo nawet obłęd nie został mi zaoszczędzony 
bo wszystko mnie boli straszliwie 
(tekst nieczytelny) 
bo duszę się w tej klatce 
bo samotna jest dusza moja aż do śmierci 
bo kończy się w porę ostatni papier i już tylko krok i niech 

Żyje Życie 
bo stanąłem na początku, bo pociągnął mnie Ojciec i stanę na 

końcu i nie skosztuję śmierci. 

EDWARD STACHURA 






