


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

TADEUSZ BOROWSKI

Kamienny świat
Dla towarzysza Pawła Hertza¹

Od pewnego czasu, ak płód w łonie kobiety, do rzewa we mnie i trwożnym oczeki-
Strachwaniem napełnia mnie świadomość, że Niezmierzony Wszechświat wydyma się z niewy-

obrażalną szybkością niczym kosmiczna bańka mydlana; nurtu ą mnie kłu ące niepoko e
skąpca, kiedy choćby przez chwilę pomyślę, że wszechświat wycieka w pustkę ak woda
przez palce i że kiedyś — może eszcze ǳiś, może dopiero utro, może za parę lat świetl-
nych — wsiąknie w nią bezpowrotnie, akby był zbudowany nie z solidne materii, lecz
tylko z przelotnego dźwięku. Od razu muszę wyznać, że chociaż barǳo rzadko zmuszam
się po wo nie do oczyszczenia butów i prawie nigdy nie wyskrobu ę błota z mankietów
spodni, że chociaż wiele wysiłku kosztu e mnie co drugi ǳień ogolenie moich policzków,
brody i podgardla, że choć dla oszczędności czasu ogryzam paznokcie zębami i nie poszu-
ku ę rzadkich książek ani kochanek, wiążąc przez tę rezygnac ę sens mego losu z losem
wszechświata, to ednak dopiero od niedawna z lubością wychoǳę z domu w skwarne
popołudnia na długie, samotne przechaǳki po robotniczych ǳielnicach swego miasta.

Barǳo lubię wciągać w płuca szerokimi haustami zatęchły, suchy ak tarta bułka pył Przemĳanie
ruin i z ledwie zamaskowaną ironią, skłania ąc z przyzwycza enia głowę nieco na pra-
we ramię, przyglądam się wie skim babom przykucniętym przy towarze pod ścianami
zburzonych kamienic, brudnym ǳieciom goniącym mięǳy kałużami po nocy ze szma-
cianką² oblepioną błotem, a także zakurzonym, śmierǳącym potem robotnikom, którzy
na bezludne ulicy przekuwa ą z pośpiechem od świtu do nocy szyny tramwa owe —
wiǳę bowiem wyraźnie, akby w lustrze, ak te porasta ące trawką ruiny, baby wie skie,
ich zaprawiona mąką śmietana i zacuchłe kiecki, szyny tramwa owe, szmacianka i gonią-
ce za nią ǳieci, położone przy torfowisku sztangi i młoty żelazne oraz muskularne ręce,
zmęczone oczy i ciała robotników, ulica i placyk za nią, pełen drewnianych straganów,
nad którymi unosi się gniewny gwar luǳki i chmury pęǳone szybkim wiatrem — ak
wszystko to rozwiewa się nagle i spada skłębione gǳieś w dół, pod mo e stopy — niczym
odbicia drzew i nieba w potoku, który wartko przelewa się pod kładką.

Wyda e mi się czasami, że również odczucia, powieǳiałbym, biologiczne, tęże ą we
mnie i krzepną, nieczułe ak żywica. W przeciwieństwie do lat ubiegłych, kiedy przyglą-
dałem się światu oczyma rozszerzonymi ze zǳiwienia i stąpałem przez byle ulicę uważnie
ak młody kot po parapecie, obecnie obo ętnie zagłębiam się w ruchliwy tłum i zupełnie
bez emoc i ocieram się o rozparzone ciała ǳiewcząt, wabiących golizną kolan i przemyśl-
nym spiętrzeniem tłustych włosów. Przymrużam oczy i znowu z przy emnością wiǳę Koniec świata
przez powieki, ak podmuch kosmicznego wichru podbĳa tłum aż pod kopuły drzew,
bełta luǳkie ciała w olbrzymi wir, skręca rozwarte w przerażeniu usta, miesza różowe
policzki ǳieci z owłosionymi piersiami mężczyzn, w strzępy sukienek owĳa zaciska ące
się pięści, niby pianę wyrzuca na wierzch białe uda, spod których wychyla ą się kapelu-
sze i odłamki głów oplecione wodorostami włosów — i ak ta przeǳiwna mieszanina,
gigantyczna zupa ugotowana z tłumu, płynie wzdłuż ulicy nad rynsztokiem i nieomal
z bulgotem wsiąka w nicość ak w kanał odpływowy.

Nic ǳiwnego przeto, że pełen lekceważenia, podbitego leciutką pogardą, wchoǳę
z godnością człowieczą do masywnych, chłodnych gmachów z granitu. Nie zwykłem

¹Hertz, Paweł (–) — pisarz, poeta, redaktor społeczno-literackiego tygodnika „Kuźnica”. [przypis
edytorski]

²szmacianka — piłka zrobiona ze zwiniętych szmat. [przypis edytorski]
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się zachwycać schodami z marmuru oczyszczonego ze spalenizny i przykrytego czer-
wonym chodnikiem, który — stęka ąc z wysiłku — trzepią co rano posługaczki, nie
zwracam uwagi na nowe futryny okienne ani na odmalowane ściany wypalonego domu.
Obo ętnie wkraczam do ciasnych, lecz przytulnych pokoików osób ważnych i czasami Vanitas
nieco za uprze mie proszę o rzeczy zbyt błahe, które wprawǳie mi się należą, ale które
— wiem to, ostatecznie — nie zdoła ą sprawić, aby świat ten nie wezbrał ak prze rzały
owoc granatu i nie pękł, wysypu ąc zamiast ziaren na szklistą pustynię suchy, szeleszczący
popiół.

Kiedy po upalnym dniu kurzu i zapachu benzyny zapada wreszcie orzeźwia ący zmrok
i przemienia gruźlicze ruiny w niewinne dekorac e ciemnie ące na tle coraz gęstszego nie-
ba, wracam pod świeżo zasaǳonymi latarniami do pachnącego surowym wapnem miesz-
kania, które kupiłem od pośrednika za wysoką sumę, niere estrowaną w żadnym urzęǳie
skarbowym, zasiadam przy parapecie, opieram głowę o dłonie i, kołysany brzękiem ta-
lerzy, które żona zmywa w niszy kuchenne , przyglądam się oknom domu naprzeciwko,
gǳie edno po drugim gasną światła i milkną głośniki radiowe.

Jeszcze chwilę łowię uchem niewyraźne odgłosy uliczne: pĳacką piosenkę z pobli- Artysta, Twórczość
skie budki z papierosami, szurgot kroków, dudnienie pociągów podchoǳących do stac i,
natarczywy i uparty dźwięk młotów nocne zmiany, przekuwa ące z pośpiechem szyny
tramwa owe uż na zakręcie ulicy — i coraz wyraźnie czu ę, że wzbiera we mnie ogrom-
ne rozczarowanie. Odpycham się energicznie od okna, akbym rozrywał krępu ący mnie
sznur, przysiadam się do biurka z uczuciem, że znowu straciłem bezpowrotnie czas, wy-
ciągam z głębi szuflady porzucone od dawna papiery i, ponieważ świat ǳisia się eszcze
nie rozwiał, wy mu ę czyste kartki, rozkładam e pedantycznie na biurku i przymknąwszy
oczy, staram się odnaleźć w sobie tkliwą przy aźń dla robotników znad szyn tramwa o-
wych, dla wie skich bab z fałszywą śmietaną, pociągów z towarem, ciemnie ącego nieba
nad ruinami, dla przechodniów z alei i dla nowych futryn, a nawet dla żony wyciera-
ące talerze — i z wielkim wysiłkiem intelektualnym pragnę uchwycić prawǳiwy sens
wiǳianych rzeczy, zdarzeń i luǳi. Zamierzam bowiem napisać wielkie, wieczyste ǳieło
epickie, godne tego nieprzemĳa ącego, trudnego, akby ciosanego w kamieniu świata.
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