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A propos ... 

Kazimierz Głaz 
Cisza i sensybilizm 

(fragmenty) 

Sensybilizm jest kierunkiem w sztuce, ruchem umysłowym oraz 
intelektualnym ijak twierdzi mój przyjaciel Michał Jędrzejewski nie mógł być 
wynaleziony. Motna go było jedynie odkryć. Bo jest zbyt mądry, by motna go 
było stworzyć. Nie na/ety tet pytać o jego definicję, bo definiowanie rzeczy 
niedefiniowalnych byłoby sprzeczne z duchem sensybilizmu. 
Sensybilizm objawił się w Wałbrzychu, we Wrocławiu rozwinął się i utwierdził 
swoje intelektualne i teoretyczne podstawy, a po okrzepnięciu ruszył na podbój 
świata. I.../ 

Tak naprawdę największy świat, jaki dotąd mnie ominą/, to 
ŚWiebodzice. 
Gdy podrótowałem na trasie Wrocław-Wałbrzych, gdzie po studiach 
pracowałem, mijałem bardzo intrygującą stacyjkę z ładnym napisem 
ŚWiebodzice. Nigdy tam nie wysiadłem, ale wyobraziłem sobie, te jeteli 
kiedykolwiek będzie mi źle, to osiedlę się w ŚWiebodzicach. Uznałem je za 
miejsce wiecznej szczęśliwości. I. ../ 

W czasie mojej ostatniej podróży do Paryta, w pociągu pomiędzy 
Frankfurtem a Metz wsiadł do mojego wagonu człowiek z gazetą. Usiadł 
naprzeciwko mnie i zaczął czytać. Na ostatniej stronie zauwatyłem tytuł: 
"Mały Książę wreszcie odnaleziony". Nie udało mi się dowiedzieć o czym 
traktuje artykuł, gdyt czytał gazetę w nieskończoność. 

Potem w Paryżu, szliśmy z kolegą przez mały placyk przy rue Saint 
Denis. Była niedziela, nie wymieniliśmy pieniędzy, więc za ostatnie franki 
kupiliśmy dwie pojdy wiejskiego razowca z salami. ~lodzeni rzuciliśmy się 
na strawę, aż tu nagle jak spod ziemi wyrósł chłopczyk. We włóczkowej czapce, 
z dutymi ekspresyjf1)1mi oczami. Przejmującym głosem zapytał: Czy mote mi 
pon kupić chleb? 

Rozłotyłem bezradnie ręce: Nie mam pieniędzy. 

Przybrał minę obrażonego i odporł: Pan mnie źle zrozumiał. 
I odszedł, po prostu zniknął. To był ten Mały Książę odnaleziony. 
W tydzień potem w " le Figaro" natrafiłem na artykuł o 

tytule: "Samolot Saint-Exupery 'ego odnaleziof1)1". 
Stanowczo wo/ęjednak tytuł niemiecki, bardziej tajemniczy. /. . ./ 

Rozmowa z Magdą Podsiadły 
"Gazeta ffyborcza ", J J sierpnia 20(}(} 
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