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Edward 
Jerzy 
STACHURA 

-

18 VIII 1937 urodził się w Pont-de-Cheury, departa
ment Isere we Francji 

1948 wraz z rodzicami i rodzeństwem przybył 
do Polski 

1952 skończył szkołę podstawową w Aleksan
drowie Kujawskim 

1956 w Gdyni zdał maturę 
1957 debiut literacki na łamach dwutygodnika 

"Uwaga" wierszami ''Metamorfoza" i "Od
nalazły się marzenia" 

1959 studiuje na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim 

1962 nakładem "Czytelnika" ukazał się pier
wszy tomik opowiadań pt. "Jeden dzień" 

7 III 1963 został przyjęty do Związku Literatów Pol
skich 

1966 ukazał się tom poezji pt. "Falując na wie
trze" wyróżniony nagrodą Stowarzysze
nia Księgarzy Polskich 

1968 ukazały się dwa poematy " Przystępuję do 
ciebie" i "Po ogrodzie niech hula szarań
cza" 

13 III 1969 
- 18 III 1970 przebywał w Meksyku na stypendium 

rządu meksykańskiego, studiował tam 
język hiszpański, historię cywilizacji Ma
jów, historię literatury hiszpańsko-ame
rykańskiej, zajmował się tłumaczeniem i 
pisaniem do wielu pism literackich 

1969 ukazała się powieść "Cała jaskrawość" 

XII 1971 odbył podróż na Bliski Wschód, zwiedził 
Damaszek i Bejrut 

1972-1973 przebywał w Norwegii i w Szwajcarii gdzie 
odebrał nagrodę Fundacji Kościelskich 
za twórczość prozatorską 

Xll 1974 
-IV 1975 zwiedził Stany Zjednoczone, Meksyk 

i Kanadę 
1975 ukazały się "flower-eseje" pt. "Wszystko 

jest poezja", w " Twórczości" ukazał się 
poemat "Kropka nad ypsylonem" 

1978 przebywał w Paryżu, ukazała się "Missa 
pagana" 

1979 ukazała się "Fabula rasa" nad którą pra
cował od 1966 r. 

24 VII 1979 zmarł śmiercią tragiczną w Warszawie 
1982 "Czytelnik" wydał pięć tomów twórczości 

Stachury 

* * * 
"Zawsze odczuwałem jakąś niechęć do spisywania 

życiorysu w formie najczęściej stosowanej i wymaganej. 
to jest personalno-ewidencyjnej. 

Ta niechęć, myślę. bierze się z dostrzegania nie
delikatności tego zabiegu. Niedelikatności skrótu wobec 

Ze zbiorów 

Działu Dokumentacji 

ZG ZASP 

*** 
Nędzę się widzi i żałość. Rozkładówkę. Trupa litos

nego, który kiedyś cały był żywą pochodnią, a oczy 
mieniły mu się jak perły i głos mu się mienił jak perły, i 
oddech mu się mienił jak perły, a teraz trup litosny. 
Nędza i żałość. Rozkładówka. To się teraz widzi w tych 
gigantycznych czasach. 

*** 
Przedpołudnie minęło szybko. z początku , kila dni 

temu. tydzień temu. jak zacząłem robić, żółw się wlókł. 
Dzisiaj się zaczął drugi tydzień mojej tutaj na budowie 
roboty. Jaki będzie , taki będzie. Dzisiaj przedpoh1dnie 
śmignęło sam nie wiem kiedy. Starałem się nie myśleć , 
tylko robić. To jest wielkie szczęście, że nie można sobie 
dobrze zdać sprawy z płynięcia czasu. To jest wielkie 
szczęście, że można , że udaje się czasmi nie myśleć. 
Inaczej ta pochodnia, która jest we mnie, żagiew, ten 
znicz, którym jestem cały od góry do dołu i od stóp do 
włosów blond, ten ogień już by długo nie pociągnął. już 
by się może nawet wypalił cały. Na pewno. I już by mnie 
nie było . Już bym nie żył. Kiedy źródło wysycha, rzeka 
umiera. Jeszcze jakiś czas wody płyną. ale już są skaza
ne. Godziny są już też wtedy policzone. To jest ten czas 
chyba wtedy jedyny. kiedy można sobie dobrze zdać 
sprawę, kiedy można nieźle zobaczyć płynięcie czasu. 
Kiedy my właśnie przestajemy płynąć. Kiedy już nie 
płyniemy razem z czasem ramię w ramię. bok w bok, 
pierś w pierś. Wtedy dopiero można zobaczyć dobrze.jest 
możliwość zobaczyć nieźle, jak płynie czas, jak nas 
zostawia w tyle coraz bardziej. jak nam ucieka spod nóg. 
I krew nam ucieka. 

List Edwarda Stachury do Leny Szatkowskiej 

Wyszedłem zatem więc na drogę nagonić sobie 
poezji. Sobie i innym. Poszedłszy po moście w Płocku z 
prawego na lewy brzeg Wisły. skręciłem na północny 
zachód. Minąłem stocznię rzeczną i szedłem dalej, żeby 
soełniało sie to. co naoisane. i to. co naoisane zostanie. 
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XII 1974 
-IV 1975 zwiedził Stany Zjednoczone, Meksyk 

i Kanadę 
1975 ukazały się "flower-eseje" pt. "Wszystko 

jest poezja". w "Twórczości" ukazał się 
poemat "Kropka nad ypsylonem" 

1978 przebywał w Paryżu, ukazała się "Missa 
pagana" 

1979 ukazała się "Fabula rasa" nad którą pra
cował od 1966 r. 

24 VII 1979 zmarł śmiercią tragiczną w Warszawie 
1982 "Czytelnik" wydał pięć tomów twórczości 

Stachury 

* * * 
"Zawsze odczuwałem jakąś niechęć do spisywania 

życiorysu w formie najczęściej stosowanej i wymaganej. 
to jest personalno-ewidencyjnej. 

Ta niechęć, myślę, bierze się z dostrzegania nie
delikatności tego zabiegu. Niedelikatności skrótu wobec 
nieskrótowych, pełnych dni i nocy, tygodni, miesięcy i 
lat. Niedelikatności suchego wobec .płynnego: suchego 
koryta lakonicznych, wytartych zwrotów wobec rwących 
potoków światła, cienia, wody, wiatru i żywej w żyłacb 
krwi. 

Gdybym miał spisać własny życiorys w formie dla 
mnie najmniej zniechęcającej, to podobałoby mi się 
napisać, najkrócej i najdłużej. jedno zdanie: urodziłem 
się w Delfinacie w sierpniu 1937 roku i tak dalej". 

Edward Stachura 

*** 
Ja stałem. Udało mi się wejść w to przejście między 

miejscami siedzącymi i stałem oparty o szybę. Myślałem 
o płynięciu czasu. Ta myśl mnie dopadła, nie wypusz
czając za obręb. Jak na łańcuchu byłem przez nią 
uwiązany. Jadę teraz. Wczoraj też jechałem. Jutro będę 
jechał. Wczoraj, dziś, jutro. jutro, dziś. wczoraj. Który z 
tych dni jest najważniejszy? Co tu się liczy? Może jestem 
za młody i za głupi, żeby się zabierać do tego i próbować 
coś z tego wszystkiego wyszarpnąć. Może zawsze będę 
za głupi do tego. Przede mną na pewno było wielu i na 
pewno dużo mądrzejszych. nie wiem, ilu doszło i jak 
daleko, ilu coś zrozumiało, ilu się zgubiło, ilu powario
wało, ilu machnęło ręką. nie wiem i to mnie właściwie 
nie obchodzi akurat w tej sprawie. Można być mądrym, 
ale nigdy się nie będzie za mądrym i zawsze można od 
każdego się czegoś nauczyć. od najgłupszego. ale są 
niektóre rzeczy, w których nikt nikomu nic nie pomoże, 
w których na nic się zda mądrość i nauka drugiego. Bo 
trzeba do nich dojść samemu. własnym rozumem, włas
nym wyczuciem, własną stopą wydeptać. własnymi nie
szczęściami. jest klika takich rzeczy. gdzie trzeba być 
samoukiem. I między innymi to: który dzień jest najważ
niejszy? Na który dzień trzeba stawiać. na wczoraj, na 
dziś czy na jutro? 

Ja myślę. na ile mnie stać. że najważniejszy jest 
dzień dziś i on się liczy, na niego trzeba stawiać. Wiem 
o tym. że nie zawsze. Że nieraz trzeba być cierpliwym, 
czekać w cierpliwości na jutro, na ten dzień, który musi 
kiedyś przyjść i wtedy się postawi wszystko, wypełni się 
to, co cierpliwie czekało. 

Wyszedłem zatem więc na drogę nagonić sobie 
poezji. Sobie i innym. Poszedłszy po moście w Płocku z 
prawego na lewy brzeg Wisły, skręciłem na północny 
zachód. Minąłem stocznię rzeczną i szedłem dalej, żeby 
spełniało się to, co napisane, i to, co napisane zostanie. 
Naganiałem do siebie poezję wzrokiem, sh1chem, powo
nieniem, smakiem (gryząc trawę, żując żywicę, liżąc 
kamyki), dotykiem i tym szóstym zmysłem i tym siód
mym. Zmysłami więc. I duchem. Tą niesamowitą ener
gią. Jak ms)wi Michał Kątny: 

Nie ma od ducha 
Większego zucha! 

Inteligencja zaś to drobnostka. A gdy się ją ma, to 
już zupełnie nie ma się czym chwalić .... Teraz siedzę nad 
Wisłą obok staregozybaka, który mówi, że przynoszę mu 
szczęście, bo już trzy okonie przy mnie wyciągnął i może 
nie będą śmierdzieć ropą z płockiej Petrochemii. Cieka
wiłoby mnie, ile w tym prawdy, że przyI_loszę szczttście. 
. . . Pod wieczór wróciłem jak dzikie płowe zwierzę do 
siedziby w Płocku, do nadwiślańska na skarpie położo
nego miejscowego ogrodu zoologicznego. Ale nie do klat
ki. Gościliśmy tu (nie w klatkach, jak powiedziałem) z 
Ryszardem Wójcikiem, który przyjechał do Płocka od
wiedzić przyjaciela: Tadeusza Taworskiego. Sporą część 
fauny do swojego Zoo sprowadził Taworski sam aż z 
dalekiej Argentyny. Z Argentyny przywiózł też yerba 
mate. Yerba mate należy, jak wiadomo, do flory i jakieś 
resztki tego, mocno sproszkowane, na dnie torebki dla 
mnie ostały. 

- Quieres yerba mate? - spytał mnie Taworski. 
- Si, hombre. Con mucho gusta. - odpowiedziałem. 
Piłem więc yerba rl!ate. co była już nie pierwszej i 

nie drugiej świeżości i smakowała jak napar ze słomy z 
bardzo zleżałego siennika. Ale znalazła się też wódka i 
mogłem yerba mate wódką właśnie przepijać. Co skoro 
czyniłem. „. Wreszcie w środku nocy wstaliśmy z Ryszar
dem od stołu i udaliśmy się krętymi ścieżkami ogrodu 
zoologicznego, wśród nocnych zwierzęcych odgłosów 
(struś bębnił jak basy na wiejskiej zabawie), do naszego 
dorrnitazu, do żyrafiarni, gdzie nocowaliśmy na pięter
ku, mniej więcej na pół wysokości żyrafich szyj. Prócz 
dwu żyraf, poruszających się z tak cudowną gracją i 
lekkością, że śniło mi się w nocy, że wykonuję w powie
trzu fantastyczne stumetrowe trójskoki, mieliśmy za 
towarzystwo jeszcze dwa arcypoczciwe mrówkojady i 
stado papug. które rano przy karmieniu podnosiły 
wrzask wprost nieopisany, a leqwie tu przeze mnie 
napomknięty. 


