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Dla T.





Zaproszono mnie do rodzinnego miasta, żebym wy-
głosił odczyt o pewnym niemieckim autorze, kt�ry 
dwie�cie lat wcze�niej, w listopadowy dzie�, nad Wann -
see w Berlinie, poszukał dogodnej niecki, by następ-
nie swojej przyjaci�łce Henrietcie Vogel posła� kulkę 
w serce, a sobie samemu strzeli� w usta. W ratuszu, 
centralnie położonym potężnym budynku z szesna-
stego wieku, w okazałej sali miałem sformułowa� kil-
ka my�li na temat tego człowieka i  jego dzieła, a że 
miasto jest małe i  lokale zamykają wcze�nie, po wy-
kładzie byłoby zbyt p�
no, żeby znale
� jeszcze jaki� 
porządny posiłek, więc już koło sz�stej wieczorem 
usiedli�my w restauracji nad brzegiem rzeki, kt�rej 
dwie odnogi przecinają to miasto. 

Opr�cz os�b, kt�re zorganizowały spotkanie, po 
p�ł godzinie, gdy jedzenie było już zam�wione, zja-
wił się m�j brat i przysiadł się do nas. Zadzwoniłem 
do niego kilka tygodni wcze�niej i poinformowałem 
o zamiarze odwiedzenia rodzinnych stron, cho� by-
łem pewien, że niezbyt zainteresuje go tre�� mojego 
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wykładu, ciemne, miejscami trudno zrozumiałe dzie-
ło niemieckiego autora z  ko�ca osiemnastego wie-
ku. Rzadko mieli�my okazję się widywa�; m�j brat 
niemal nie ruszał się z  tego miasta, kt�re ja nie cał-
kiem z własnej woli opu�ciłem przed dwudziestoma 
trzema laty i kt�rego od tamtej pory unikałem. Pro-
wadzili�my odmienne życie, poza matką i  kilkoma 
niewyłącznie miłymi wspomnieniami z dzieci�stwa 
i młodo�ci nie łączyło nas wiele, i na og�ł wystarczały 
nam dwie godziny na uczynienie zado�� milcząco od-
czuwanemu zobowiązaniu, by jako bracia nie straci� 
się całkiem z oczu. 

Widzę, jak owego dnia pod koniec maja brat wcho-
dzi do urządzonej z azjatycka restauracji, goszczącej 
gł�wnie młodych ludzi, i  stojąc na tle przeszklonej 
fasady otwierającej widok na kilka wierzb, rzekę 
i pierwszy rząd dom�w, rozgląda się za nami; szczup-
ły mężczyzna po czterdziestce, zadbany, sympatycz-
ny, wycofany, kawaler, jak można było rozpozna� na 
pierwszy rzut oka. Usiadł obok mnie, zrezygnował 
z jedzenia i zam�wił piwo. Nie włączył się do rozmo-
wy na temat literatury i hipotaktycznych konstrukcji 
zdaniowych, z kt�rych słynie wzmiankowany autor 
i  samob�jca. Milcząc, sączył z kufla. Przewidział tę 
sytuację, przypomniałem sobie, jak powiedział przez 
telefon, że nie ma ochoty znale
� się w grupie moich 
admirator�w, nikogo nie znosi r�wnie mocno jak wa-
zeliniarzy. Mojej odpowiedzi, że na pewno nadarzy się 
okazja do rozmowy, zadawano wła�nie kłam, i z mi-
nuty na minutę czułem się coraz bardziej nieswojo. 
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Siedzieli�my na długich ławach, a nasze ciała się sty-
kały, co wydawało się dodatkowo go drażni�. Przesu-
wał się wte i wewte, szukał dystansu, czułem, że tyl-
ko uprzejmo�� powstrzymuje go przed pożegnaniem 
się, i  chociaż mnie także, jak m�wiłem, ta sytuacja 
nie sprawiała rado�ci, byłem przyzwyczajony do tego 
nastroju, nie dziwiło mnie to milczenie, aż nadto zna-
jome były mi te dąsy. 

Co jaki� czas wymieniali�my kilka zda�, gdy kelner 
przynosił napoje albo jedzenie i następowała kr�tka 
pauza. Dowiedziałem się, że nie układa mu się dobrze, 
ma problemy z jaką� kobietą, kt�rą poznał przed pa-
roma laty i kt�rej miło�� do niego, obawiał się, do-
biegała wła�nie ko�ca. Okoliczno�ci nie pozwalały 
roztrząsa� szczeg�ł�w, ale nie robiliby�my tego pew-
nie także w�wczas, gdyby�my rozmawiali sami i bez 
przeszk�d. Je�li była między nami jaka� zażyło��, to 
ograniczała się do konspiratorskiego milczenia, m�-
wienia aluzjami, bez wnikania kiedykolwiek w istotę 
rzeczy. 

Kr�tko przed �smą zapłacili�my rachunek i wsta-
li�my, żeby przej�� do ratusza, on jednak, oczekiwany 
na nocnym dyżurze w  noclegowni, gdzie przydzie-
lał koce i  ł�żka żebrakom i narkomanom bez dachu 
nad głową, pożegnał się i wsiadł na błękitny rower, 
osobliwy pojazd przypominający motor, z  wysoką 
kierownicą, niskim siodełkiem i szerokimi oponami. 
Nie pasował ani do jego wieku, ani do jego osoby, 
fakt, kt�rego był �wiadom i z kt�rego czerpał ogrom-
ną przyjemno��. Oddalił się w  zmierzch, rozpłynął 
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między spacerowiczami cieszącymi się przyjemnym 
wiosennym wieczorem. 

Wykład się odbył, ożywiłem obraz człowieka, kt�re-
mu, jak to sam ujął, na ziemi nie spos�b było pom�c, 
byłego żołnierza, przemierzającego jak błędny Euro-
pę i na kilka miesięcy osiadłego także w tym mie�cie, 
na wyspie na rzece Aare, na obrzeżu wojny domowej, 
by wie�� prosty, skromny żywot rolnika, urojenie, 
za kt�rym podążył chyba tylko po to, by dozna� po-
rażki.  I czy był to zew tego żywota, przemocy, kt�rą 
widział i spowodował, cho�by jako dziecko-żołnierz 
podczas oblężenia Moguncji, nieopisana masakra, jak 
zapewniają wszyscy przy tym obecni, wszyscy, z wy-
jątkiem owego autora, przywołującego tylko najsłod-
sze wspomnienia tamtej kanonady, nie my�lącego 
o siedmiu tysiącach zwłok rozrzuconych wok�ł mia-
sta, lecz o  pierwszych przypływach uczucia, cokol-
wiek to mogło znaczy�; czy też była to raczej kwestia 
dyskomfortu związanego z fetowaniem podw�jnego 
samo b�jstwa albo, nawet lepiej, morderstwa i samo-
b�jstwa, czy też po prostu rozpogodził mnie ten błę-
kitny wiosenny wiecz�r — nie potrafię powiedzie�. 
Pewne jest jedynie, że po sko�czeniu wykładu �piesz-
no mi było do najbliższego lokalu. Towarzyszyło mi 
dw�ch starych przyjaci�ł ze szkoły. Gospoda była od-
dalona od ratusza ledwie o kilka krok�w, położona po 
drugiej stronie rynku, i nie wiem, czy doszukiwa� się 
jakiego� znaczenia w tym, że nosiła nazwę „U Rze
-
nik�w” i że do fasady przymocowany był złoty lew, 
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lew, kt�ry demonstrował potężny rze
niczy top�r, 
tak czy inaczej wychyliłem duszkiem dwa, trzy ku-
fle piwa, za każdym razem w  asy�cie kieliszka czy-
stej w�dki. W tym mie�cie lokale, jak wspomniałem, 
ko�czą pracę wcze�nie, więc po godzinie zamknięcia, 
już nieco podcięci, przenie�li�my się kilka dom�w 
dalej, do przy�mionej knajpy, dokąd docierało się 
wąskimi schodami i  gdzie byli�my jedynymi go��-
mi, nie licząc dw�ch atrakcyjnych pa�, kr�lowych 
nocy siedzących przy barze. Z jedną z nich, azjatycką 
piękno�cią o imieniu Daisy, w następnych godzinach 
zawarłem bliższą znajomo��, z  każdym kieliszkiem 
coraz bardziej rozbawiony jej niepełną znajomo�cią 
języka, 
r�dłem uroczych nieporozumie�. Ona uznała 
za ekscytujące zabawianie pisarza, a ja byłem zdumio-
ny tym, jak uważnie podąża za moimi wywodami, jak 
szczerym zainteresowaniem obdarza moje zawiłe in-
terpretacje ciemnych ustęp�w w dziele owego autora. 
Była pierwszą znaną mi osobą zdającą się wykazywa� 
zrozumienie dla tego niesamowitego przecinka, kt�ry 
w jednym z jego opowiada� zmienia zupełnie zwyczaj-
ne zdanie podczas sceny pojednania ojca i c�rki w opis 
masturbującej się matki, niewidocznej dla obojga, lecz 
także obecnej w owej chwili. Daisy spijała w każdym 
razie słowa z moich ust i �miała się z mojego zainte-
resowania onanizującą się matką, i kiedy o czwartej 
nad ranem stałem na pu�ciutkiej uliczce, mniej opła-
kiwałem przepuszczone w kilka godzin honorarium, 
a bardziej wła�nie Daisy, kt�ra po zapowiedzi ostat-
niej rundy prędko się pożegnała, sygnalizując fajrant, 
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i  zostawiła mnie z moimi literackimi rozważaniami 
oraz otwartym rachunkiem. 

Moje związki z  tym miastem były już bardzo lu
ne, 
zarezerwowano więc dla mnie pok�j w hotelu nieda-
leko dworca, dokąd chwiejnym krokiem musiałem 
się uda�. By� może zresztą te kilkaset metr�w pod-
jechałem taks�wką, nie potrafię powiedzie�. Pamię-
tam tylko nocnego portiera, czy też raczej poczucie 
wstydu, kiedy położyłem na kontuarze kartę mel-
dunkową i  mimo najszczerszych chęci nie byłem 
w stanie utrzyma� długopisu w dłoni, nie m�wiąc już 
o złożeniu podpisu. Człowiek �w okazał zrozumienie 
i stwierdził, że mogę uzupełni� to następnego ranka, 
wyspany. Udałem się więc do pokoju i  runąłem na 
ł�żko. Ocknąłem się kilka godzin p�
niej, w  ubra-
niu i  butach; sło�ce, kt�re zbyt jasno �wieciło mi 
w twarz, i rzut oka na zegar nakazały mi po�piech. Po 
zimnym prysznicu i jajku na miękko w jadalni pędem 
wr�ciłem do pokoju i  zwymiotowałem do sedesu. 
Następnie wybiegłem na ulicę, nie pamiętam dlacze-
go, czy czego� szukałem, może tabletki przeciwb�lo-
wej, czy też może chciałem pobudzi� krążenie, w każ-
dym razie w  odurzeniu błądziłem chwilę między 
stolikami kawiarnianymi, by wyminą� ludzi, zanim 
usiadłem na tarasie hotelu, pr�bując zignorowa� nurt 
rzeki i  skupi� się na dziennikarce lokalnej stacji ra-
diowej, kt�ra zadawała pytania na temat minionego 
wieczoru, chciała wiedzie�, jak w  ten słoneczny po-
ranek czuję się w rodzinnym mie�cie. Nie pamiętam 
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własnych odpowiedzi, ale ulżyło mi, kiedy po upływie 
p�ł godziny mogłem zbiera� się na dworzec. Marzy-
łem tylko o tym, żeby nikogo nie spotka�, nie natkną� 
się na żadnego człowieka, i kiedy w ko�cu usiadłem 
w przedziale, a pociąg ruszył, powiedziałem sobie, że 
wszystko mogło sko�czy� się gorzej i że ponowne od-
wiedziny rodzinnych stron przebiegły wcale pomy�l-
nie. Brata jednak nie zobaczyłem już nigdy. 

Ostatni znak życia od brata dotarł do mnie w listopa-
dzie. Pewnej niedzieli przesłałem mu esemesa z życze-
niami urodzinowymi. Siedziałem nad jeziorem, dzie� 
był ciepły, �więtomarci�ski przebłysk lata, nad wodą 
krążyły mewy, wycieczkowicze przechadzali się, a po-
nieważ nie byłem pewien, czy aby pamiętam wła�-
ciwą datę i czy nie �więtował już poprzedniego dnia, 
sformułowałem życzenia ostrożnie, raczej w formie 
pytania. Kilka minut p�
niej przyszła odpowied
. Tak, 
pisał w dialekcie, dzi� mija dokładnie czterdzie�ci pię� 
lat i naprawdę się cieszy, że o tym pomy�lałem. W tym 
podziękowaniu rozpoznałem małostkowy, ale niepo-
zbawiony racji wyrzut, bo chociaż życzenia składane 
w ten spos�b, a nie cho�by wysyłane na odręcznie na-
pisanej kartce, uważałem za tanią — by nie powiedzie� 
lichą — namiastkę, to jednak od dawna nie po�więci-
łem mu tak wiele uwagi. Niejedne urodziny obyły się 
bez żadnej wiadomo�ci, i postanowiłem sobie teraz 
czę�ciej my�le� o bracie i sprawi�, by zajął w moim 
życiu ważniejsze miejsce, nawet więcej, rozszerzyłem 
to postanowienie na innych ludzi, o  kt�rych mało 
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dbałem. P�
niej zapewne wstałem i zająłem się czym�, 
co w�wczas wydawało mi się niecierpiące zwłoki, 
a czego dzi� jednak w najmniejszym stopniu sobie nie 
przypominam. Moją zachętę, żeby tego dnia nie żało-
wał sobie niczego i porządnie zabalował, pozostawił 
bez odpowiedzi. 

Nie mogłem w�wczas wiedzie�, że sze�� dni wcze�-
niej, w poniedziałkowe popołudnie, kiedy to, jak po-
informował mnie p�
niej kalendarz, byłem z dzie�-
mi w  ogrodzie zoologicznym, m�j brat usiadł przy 
stole i czarnym długopisem nani�sł na papier kolej-
no nazwisko, datę urodzenia i datę owego konkret-
nego dnia, a  następnie godzinę. I  podczas gdy my 
wypatry wali�my w  przestronnej zagrodzie watahy 
wilk�w, kt�ra chowała się w  podszyciu, m�j brat 
sporządzał ostatnią wolę. Podział dobytku zabrał mu 
p�łtorej strony i pię�dziesiąt minut, nim kr�tko po 
piętnastej zadysponował na koniec, że nie chce odda-
wa� narząd�w, za� jego prochy mają zosta� rozsypane 
w jeziorze. 

Sze�� tygodni p�
niej, kr�tko przed �więtami, za-
dzwoniła do mnie nieznana kobieta i przekazała mi 
wiadomo�� o  jego �mierci. Była to, jak się okazało, 
jego przełożona, kt�ra spodziewała się go na dyżurze 
w noclegowni i po kilku bezskutecznych pr�bach do-
dzwonienia się poinformowała w ko�cu przyjaciela 
mojego brata, a następnie policję. Jej głos był łagodny, 
ostrożny, kiedy oznajmiła mi, że przed kilkoma go-
dzinami znaleziono go w wannie w jego mieszkaniu. 



POSŁOWIE

Krytyk raju





1.

W samym sercu Zurychu (przy Bahnhofstrasse) znaj-
duje się ekskluzywna restauracja Bärengasse, kt�rej 
wła�cicielem jest Dieter Meier — muzyk (frontman 
zespołu Yello) i hodowca bydła, „pisarz” i „projek-
tant porcelany”, „menedżer kultury” i  restaurator 
(wstawiam gdzieniegdzie cudzysłowy, by zaznaczy�, 
że te konkretne okre�lenia wymagają dodatkowego 
komentarza; zadanie to pozostawiam jednak na inny 
czas). 

W Bärengasse odbywają się tak zwane wydarzenia 
kulturalne, w tym dyskusje i wykłady, na kt�re Meier 
zaprasza znanych i uznanych ludzi z kraju i ze �wia-
ta. Miejsce ma przyciąga� nie tylko stekami z argen-
ty�skiej wołowiny (południowoameryka�ska farma 
bydła jest oczkiem w głowie wła�ciciela), lecz także 
bogatą ofertą intelektualną. Na kolacjach u  Meiera 
pojawiają się szanowani i zamożni obywatele Szwaj-
carii. Przede wszystkim mieszka�cy miasta, ale nie 
tylko; zdarzają się r�wnież przyjezdni, cho� trud-
no ich odr�żni� od stałych bywalc�w. Wszyscy są 
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jednacy: podobnie ubrani, gestykulujący w ten sam 
spos�b, identycznie artykułujący niemieckie lub an-
gielskie słowa. Zawsze i wszędzie charakteryzują ich 
dwie cechy: nienaganno�� i pow�ciągliwo��.

Kilka lat temu trafiłem przypadkiem na jedno z ta-
kich wydarze�. Nie miałem pojęcia, kto stoi za orga-
nizacją wykładu, na kt�ry dostałem zaproszenie. Nie 
wiedziałem, z kim będę się tej pogadance przysłuchi-
wał. Znałem natomiast gł�wnego bohatera wieczoru, 
pisarza Lukasa Bärfussa, kt�rego pierwszą powie�� 
 — Sto dni — opublikowałem chwilę wcze�niej w języ-
ku polskim. Celem mojej wizyty w Zurychu były or-
ganizowane przez Pro Helvetię spotkania wydawc�w. 
Przy tej okazji zamierzałem porozmawia� z autorem 
i przekaza� mu zaproszenie na Festiwal Conrada.

To, co się wydarzyło, było zaskakujące i dotkliwe. 
Wykład Bärfussa składał się z trzech czę�ci. Pierwsza 
opowiadała o poszukiwaniach przez autora konceptu 
na tekst. Druga — o wizycie w teatrze cuchnącego czo-
snkiem jegomo�cia. Trzecia była połajanką zaadre-
sowaną do publiczno�ci okoliczno�ciowej prelekcji 
literackiej. 

Wszystko zostało przez pisarza skrupulatnie za-
planowane. Czę�cią pierwszą Bärfuss u�pił czujno�� 
zgromadzonych (a powinni się byli domy�li�, że co� 
jest nie tak, bo temat tw�rczych poszukiwa� został po-
dany w skonwencjonalizowanej formie — to było za 
proste, nazbyt dosłowne, tak łatwe, że aż podejrzane). 
Potem uruchomiony został mechanizm wytwarzają-
cy dystynkcję: towarzystwo z odrazą przysłuchiwało 
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się opowie�ci o człowieku, kt�ry jakże znacząco za-
burzył olfaktoryczną harmonię panującą w gmachu 
kultury. 

I wreszcie na ko�cu pojawiło się uderzenie (cho� 
to nie jest dobre słowo, o czym za chwilę się Pa�stwo 
przekonają). Bärfuss zapytał, jak to możliwe, że ludzie, 
kt�rzy dysponują ogromnymi możliwo�ciami pro-
dukcyjnymi, spędzają czas na słuchaniu literackich 
wykład�w, uważając, że to załatwia sprawę ich udzia-
łu w kulturze, zamiast po�więci� się ratowaniu �wiata. 
Pewna czę�� publiczno�ci w og�le nie zauważyła za-
czepki (argenty�skie steki bez reszty wypełniały ich 
�wiadomo�� — wyciekająca z nich krew układała się 
w fantazyjne wzory, od kt�rych nie potrafili oderwa� 
oczu). Ale organizator był czujny. Słowa pisarza ode-
brał jako atak na sw�j styl życia i natychmiast usta-
wił podw�jną gardę. Meier, słynący ze swojej (w du-
żej mierze odziedziczonej) fortuny, argumentował, że 
literatura powinna mie� tylko jeden cel: dostarczanie 
czytelnikom przyjemno�ci i pobudzanie ich wyobra
-
ni. Pr�bował skłoni� Bärfussa do wyznania, że i jemu 
zdarza się czyta� wiersze czy powie�ci wyłącznie po to, 
by zazna� chwili wytchnienia. Ale pisarz albo milczał, 
albo bąkał co� pod nosem. Skulił się w sobie, spra-
wiał wrażenie zakłopotanego, przyjął pozę skarco-
nego ucznia. Początkowo my�lałem, że naprawdę się 
poddał, że przeszarżował, że obliczając siłę uderzenia, 
nie docenił swojego przeciwnika. Ale z  czasem sta-
ło się dla mnie jasne, że pasywno�� jest czę�cią jego 
strategii, że swoim zakłopotaniem zaprasza Meiera 
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do coraz zacieklejszych tyrad, kt�re obnażają ataku-
jącego i ostatecznie potwierdzają tezę Bärfussa, zgod-
nie z  kt�rą udział w  podobnych wydarzeniach nie 
ma sensu. 

Zdesperowany restaurator podjął jeszcze pr�bę 
uratowania wieczoru za pomocą przekupstwa, rzuca-
jąc w stronę zgromadzonych: „alkohol za darmo, dla 
wszystkich”. Ale — jak informował p�
niej dziennik 

„Tages Anzeiger” — w�r�d publiczno�ci zapanowała 
konsternacja, bo nikt nie był w stanie rozstrzygną�, 
czy wła�ciciel m�wi poważnie, czy tylko żartuje. 

2.

Przytaczam tę anegdotę (kt�ra wywołała w Szwajca-
rii spore poruszenie, rzadko się bowiem zdarza, by 
dyskusje literackie przybierały tam tak gwałtowną 
formę) nie po to, by kogokolwiek epatowa� obra-
zem zblazowanej socjety (zresztą krytyka Bärfussa 
była wymierzona nie tylko w  bywalc�w restaura-
cji, lecz we wszystkich — nie wyłączając z  tej grupy 
mnie — kt�rzy pod byle pretekstem zwalniają się 
z  obowiązku przeciwdziałania problemom wsp�ł-
czesnego �wiata). Chodzi o co� innego — opowie�� 
o wykładzie w Bärengasse ujawnia dwie istotne kwe-
stie związane ze strategią pisarską zuryskiego pisarza. 

Po pierwsze, Bärfuss uważa, że literatura jest na-
rzędziem, za pomocą kt�rego można (i  należy) wy-
woływa� okre�lone efekty społeczne. Dramaty i po-
wie�ci, wiersze i  opowiadania powinny angażowa� 
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