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wstęp
Co zapamiętujemy z podróży do innego kraju? Przyrodę,
architekturę, ludzi na ulicach i... no właśnie, kuchnię. Smak
i zapach potraw, sposób ich serwowania, zwyczaje kelnerów
i rozmowę przy stole. Chyba każdy po powrocie z podróży ma
w zanadrzu opowieść o najlepszej zupie, przepysznym deserze
czy doskonałej kawie. Często opowieści te odnoszą się do miejsc
niepozornych i ukrytych, które jednak nas urzekły. Pragniemy
tam wracać właśnie po to, by rozkoszować się pysznym jedzeniem.
Polska ma do zaoferowania niezwykle bogatą i smaczną kuchnię. Jesteśmy przyzwyczajeni do zarzutów, że mamy dziurawe
drogi, nieciekawą pogodę, zbyt zielone morze czy za niskie góry.
Ale jest jedna sprawa, której będziemy zawzięcie bronili: nasza
kuchnia.
Niewielu Polaków zdaje sobie sprawę, że to, co nam wydaje
się oczywiste, nasi południowi sąsiedzi odbierają zupełnie inaczej. W Czechach polska żywność ma kiepską opinię. Złożyło się
na to wiele czynników, ale nie da się ukryć, że Czechom nasza
kuchnia nie kojarzy się dobrze. I właśnie to postanowiliśmy
zmienić.
Obok Czechów odnoszących się sceptycznie do polskiej kuchni na szczęście są i tacy, którzy na własnej skórze (czy raczej żołądku) sprawdzili, jak to jest z tym naszym jedzeniem.
Do takich osób należy znany polskim czytelnikom pisarz Jaroslav Rudiš. Każdy, kto kiedykolwiek był na jego spotkaniu autorskim, wie, że zwykle przyjeżdża on do Polski z wielkim termosem i wyjazd zalicza do udanych tylko pod warunkiem, że

w termosie znajdzie się polski żurek. Z kolei poeta Petr Hruška
ciągle powtarza, że brakuje mu w Ostrawie polskiej restauracji
i chyba w końcu sam ją otworzy, choć zupełnie się na tym nie
zna. Innymi słowy, są Czesi, którzy lubią do nas wracać właśnie
ze względu na znakomitą kuchnię.
Jak przekonać pozostałych? Najlepszym rozwiązaniem byłoby
przywiezienie ich do Polski i nakarmienie, co z przyczyn obiektywnych jest niewykonalne. Możemy jednak spowodować, by
sami zechcieli do nas przyjechać. Poprosiliśmy więc znane czeskie osobistości ze świata kultury o napisanie tekstów, w których opowiedzą o swoich doświadczeniach z polską kuchnią.
Nie ograniczaliśmy ich formą literacką, zależało nam jednak na
tym, aby były to osoby, które kiedyś spróbowały polskiego jedzenia. Byliśmy bardzo ciekawi, jak nasi autorzy poradzą sobie
z tym tematem.
Wyszedł z tego niezły bigos. Historie, które dostaliśmy, są
bardzo różnorodne, poważne i komiczne, mieszają się w nich
potrawy i ludzie, czas i przestrzeń, rzeczywistość i sen. To opowieści dobrze doprawione, niekiedy pikantne, zawsze wyraziste
w smaku.
Anna Wanik – prezeska Fundacji Kukatko

Smaki Polski albo musimy
zjeść tę żabę
Lucie Zakopalová
– Jedzenie to przede wszystkim kwestia serca! – stwierdza
bohater opowiadania Martina Reinera, a pośrednio też wielu
innych autorów poniższych tekstów: czeskich pisarzy, dziennikarzy czy dramaturgów. A serce jest nieprzewidywalne. Czasem
ucztą może okazać się kromka chleba, innym razem pasja do
najbardziej wyszukanych przysmaków może nas zaprowadzić
w najciemniejsze zakątki naszej duszy. Dlatego na tytułowe
pytanie: Polska: z czym to się je? każdy odpowiedział na swój
sposób – nostalgicznym wspomnieniem, historią kryminalną,
ironiczną zabawą, wierszem lub apologetycznym wyznaniem.
Smak, podobnie jak inne zmysły człowieka, jest bardzo subiektywny i doskonali się wraz z doświadczeniem. Dlatego dla
czytelników zostało przygotowane polskie menu, z którym
mogą – jeśli mają na to ochotę – zapoznawać się po trochu albo
też zdać się na obsługę i delektować wszystkimi daniami w kolejności, w jakiej zostały zaserwowane.
Na początek proponujemy aperitif, który pobudza apetyt,
jest krótki i ostry. Po nim przychodzi kolej na kilka przystawek,
które mają odpowiednio nastroić nasze kubki smakowe: można
wybrać tylko jedną z nich albo spróbować wszystkich. Z każdej
dowiemy się trochę o tym, co nas czeka później, ale nie powinny
nas one nasycić.
Dania głównego nie należy spożywać zbyt szybko, warto

spokojnie delektować się każdym kęsem.
Wreszcie czas na deser, kontrapunkt menu, który dopełni
całości kulinarnych przeżyć. Symboliczną kropkę nad i stanowi jednak digestif. Dopiero po jego wypiciu możemy oddać się
przyjemnemu trawieniu…
Kiedy Polacy znajdują się w trudnej sytuacji, z którą muszą
sobie poradzić, mówią poetycko: „Trzeba zjeść tę żabę”. W odróżnieniu od Francuzów, delektujących się żabimi udkami, nasi
północni sąsiedzi uważają żabę za symbol czegoś, co „muszą
przełknąć”.
Niektórzy Czesi powinni zweryfikować wiele mitów dotyczących polskiej kuchni, jakie powstały u nas na jej temat, jednak
„przełknięcie” stereotypów jest czasem trudniejsze, niż się wydaje. Nasi szefowie kuchni w swoich tekstach spróbują to nieco
gościom ułatwić.
Polska z pewnością nie jawi się w nich jako ni to zimna, ni to
gorąca, czy też, jak określają to Czesi, nemastná neslaná.
Przekł. Tomasz Grabiński

Odłamki
Igor Malijevský
Wszedłem na podwórze, gdzie znajdowała się przedziwna instalacja z butelek po piwie, ułożonych według pokrewieństwa
i kodu genetycznego. Swój do swego. Gdyby piwo Żubr zakochało się na przykład w piwie Prazdroj, miałoby pecha. Zostałoby
w kupce żubrów na drugim końcu podwórza i przez całe życie
pisałoby smutne wiersze.
– Witam, rozumie pan po polsku? – zagaił mężczyzna jakby
żywcem wyjęty ze Zbyt głośnej samotności Hrabala.
– Trochę.
– Jestem Polakiem ze Lwowa – oznajmił – witamy, pan jest
z Czech, prawda, poznałem po brzuchu, ha, ha, dobre piwo,
w Polsce piwo niedobre, ale dobry żurek, wiem, jak u was jest,
kiedyś pojechałem z żoną aż do Pragi, jechaliśmy w dobrym kierunku, ale do Pragi nie dojechaliśmy, za daleko, ale Liberec jest
super, no i bliżej, ale nawet tu, na Ukrainie, nie potrafią zrobić
żurku, nie, żeby się nie starali, niektórzy naprawdę się starają,
ale popełniają jeden błąd, trzeba im wybaczyć, to już jest taki
naród, oni po prostu do każdej zupy robią nowy zakwas, a tak nie
można, to jest tradycja, a tu, na Ukrainie, teraz sama rewolucja,
ostatecznie nie zaliczyliśmy z żoną Pragi, była za daleko, zupełnie nam wystarczył Liberec, ale ja dobrze wiem, że w Czechach
macie taki swój szwejkowski żurek, ha, ha, mówicie na to kyselo,
czyli w tłumaczeniu żurek, bo żur pochodzi z niemieckiego sauer, to znaczy kwaśny, ale wy, Czesi, zawsze znajdziecie sposób,
żeby sobie jakoś ułatwić, i dodajecie do tego kwas chlebowy,

ha, ha, idziecie do piekarza, zrobicie smutne oczy i załatwione,
to dopiero pomysł, dawajcie tam, co chcecie, ale tym sposobem
nigdy nie zrobicie żuru, co najwyżej wyjdzie z tego chleb w płynie, już lepiej róbcie piwo, ale i tak miło, że pan się tu zatrzymał,
witamy, bardzo się cieszę, że mogę z panem pogadać po polsku,
mimo że pan nie rozumie, pan jest taki sympatyczny, że powiem
panu, w czym tkwi tajemnica prawdziwego żurku, wie pan, już
nawet Polacy nie potrafią zrobić żurku, normalnie chodzą do
sklepu i kupują zakwas, niech pan to sobie wyobrazi, do sklepu,
to tak, jakby pan jechał kupić własną rodzinę do supermarketu,
ha, ha, tego nie da się tak zrobić, żurek robi się z wiernością tradycji, podstawą prawdziwego żurku jest to, że nigdy nie zużywa
się całego zakwasu, od razu na jego bazie trzeba zrobić kolejny
zakwas, a im starszy zakwas, tym lepszy żurek, zakwas mojego
dziadka miał sześćdziesiąt lat, odziedziczył go jeszcze po swoim
ojcu, moim pradziadku, i gdyby w czterdziestym czwartym Rosjanie nie zbombardowali nam kuchni, może też miałbym dziś
ten zakwas, a to już by była prawdziwa pamiątka UNESCO, mój
ojciec i on mieli naprawdę stary zakwas, a gdy ojca zamknęli,
mama przestała robić w domu żurek, choć tradycja pozostała,
ale oczywiście bez porównania z zakwasem ojca i dziadka, to
byli prawdziwi mistrzowie żurku, ja mam teraz tylko młody zakwas, bo poprzedni sześć lat temu zjadł kot, więc musiałem zacząć od nowa, ale to jest dobry zakwas, porządny, z żytniej mąki,
niektórzy robią z pszennej, ale trzeba na to uważać, bo potem
nie wychodzi żurek, tylko barszcz, mimo że na Ukrainie barszczem nazywają zupełnie inną zupę, która nie ma z barszczem
nic wspólnego, więc nie wiem, jak ci biedacy na to wpadli, to
ten ich chaos, ta permanentna rewolucja, a czasem ktoś zrobi
zakwas z płatków owsianych, a to już po prostu jest koniec świa-

ta, który nastanie rychło, faszyści podnoszą głowy, niedawno
dostałem za język polski po mordzie, nie ma nas tu zbyt wielu
we Lwowie, wszyscy młodzi wyjechali zarabiać do Europy, zostali sami starzy, jak ja, ale jestem ostatni, który potrafi tu jeszcze
zrobić prawdziwy żurek, powiem nawet, że jestem ostatni na
świecie, ale teraz pan też już umie, więc proszę o siebie dbać,
żeby pan dożył sędziwego wieku, czeka nas jeszcze dużo pracy,
prawda, a faszyści nic, tylko by palili trawę w Amsterdamie, ja
tego nie palę, ale piwo to co innego, głównie czeskie, cieszę się,
że się poznaliśmy.
Potem kilkakrotnie podał mi spracowaną dłoń i kiedy stamtąd
odszedłem, zorientowałem się, że mam na dłoniach pęknięcia
jak od szkła. Czy to możliwe, żebym miał w skórze odłamki? Czy
można skaleczyć się dotykiem drugiego człowieka?
Przekł. Anna Wanik

Pochwała warszawskiego targu
Petr Janyška
Z pewnością tak można sobie wyobrazić targ obfitości: Włochy, francuska Prowansja, Hiszpania. Owoce, które pachną już
z daleka, kuszą soczystością, widać, że zostały zerwane o świcie,
kryją w sobie niepowtarzalność miejsca. Ale taka Warszawa?
I ogólnie Polska? Nie wierzycie?
W centrum Warszawy można znaleźć klasyczną, środkowoeuropejską, przedwojenną halę targową: czerwona cegła, neogotyckie monumentalne wejście jak do katedry, nad głową szklana
rozeta i dwie wieżyczki, a w środku hala ze stalowym sklepieniem. Hala Mirowska. Wokół niej mnóstwo straganów i budek,
dobrze ponad setka. Kupujący przedzierają się między piramidami najróżniejszych warzyw i owoców, jakie tylko można sobie
wyobrazić, chwilami ten prąd się zatrzymuje, kiedy dwie, trzy
osoby naraz chcą się przyjrzeć jeżynom, albo gdy z naprzeciwka nadjedzie wózek, po chwili jednak ruch znów ożywa. Mnóstwo kolorów, morze dojrzałych kształtów wybiega daleko przed
stragany, pod podcienia ogromnych plandek zawieszonych nad
głowami kupców lub pod szklane dachy pawilonów. Po jednej
stronie kupujący o miejskich manierach i w miejskich strojach,
a po drugiej handlarze z prowincji. Owoców są tu kopy, brzuch
wielkiego miasta, wszystko na kwintale i tony, na setki. Jak to
prawdziwa hala targowa, oferuje tylko produkty lokalne, żadnych towarów z drugiego końca świata, które sprowadza się
zielone, i dojrzewają sztucznie w oparach gazów hal przemysłowych.
Produkty, które Polacy przywykli kupować od pokoleń i nie

dadzą sobie wcisnąć byle czego: moja znajoma jagnięcinę kupuje tylko w jednej sprawdzonej budce, a warzywa najczęściej
na siódmym straganie od prawej, pomidory stamtąd są bardziej
mięsiste, a ziemniaki nigdy się nie rozgotowują.
Polacy, którzy znają się na gotowaniu (mój dziadek powiedziałby kiedyś „gospodynie”, ale tu często kupują też mężczyźni) biorą inną odmianę ziemniaków na frytki, inną na sałatkę,
a jeszcze inną do pieczenia, i to od pokoleń. Ich nazwy: jaza,
irga czy irys. Są tu jednak też produkty, których poszukuje nowa
generacja bio: rzepa, rukola, szczaw. Sprzedają je mieszkańcy
wsi mówiący z akcentem, dobroduszni ludzie, których głosów
nie można nie usłyszeć. Panienko, może dodamy do tego jeszcze
pietruszkę? A ten bakłażanik, taki okrąglutki? Zawsze uczynni,
żadnej gburowatości czy seksizmu, klient może przecież przejść
dwa stragany dalej.
Nie chodzi mi o to, by sporządzić spis wszystkiego, co można
tu kupić, a potem zjeść, ale by opowiedzieć o tej falującej ciżbie, niefałszowanym targowisku Warszawy, gdzie przez całe życie można kupować zdrowe, zawsze świeże towary. Targowisku,
którego przed kilkoma laty nikt nie musiał wskrzeszać za pomocą piarowskiej etykiety „farmerski”, które było tu od zawsze,
jeszcze przed wojną, za komunistów i po nich. Które odzwierciedla tożsamość narodową i wrosło w miejscową tradycję. Takich
miejsc jest w Warszawie więcej, można je też znaleźć w prawie
każdym polskim mieście. Przeciętny Polak przyzwyczajony jest
do tego, że kupuje tam jedzenie, podobnie jak przeciętny Włoch
czy Francuz, czyli narody, które potrafią jeść i gotować.
W Warszawie nie ma problemu, by żyć zdrowo. Na dodatek
warzyw i owoców prosto ze wsi nie trzeba kupować tylko na

targu, w każdej dzielnicy jest wiele straganów, na których sprzedaje się warzywa od miejscowych hodowców. Nazywa się je
budkami i już ich wygląd podpowiada, że wszystko jest od gospodarza. A kiedy nadchodzi sezon na truskawki czy jagody, to
na co czwartym, piątym rogu ulicy stoi ktoś przy zaimprowizowanej ladzie lub tylko obok otwartego bagażnika auta i sprzedaje to, co akurat zebrał. Teraz choćby suszone grzyby.
To jednak nie koniec. Dla tych, którzy chcą jeść bio (i ich na
to stać), jest w Warszawie szereg sklepów tego typu: z sokiem
z granatów lub żurawiny czy też wszelkich innych możliwych jagód i liści, z quinoą, biojogurtami, biomąką, bioserami. Wiele
z nich to produkcja krajowa. Można tam znaleźć też duży regał
z produktami bezglutenowymi (kto przestrzega tej diety w Pradze, ten wie, że wszystkie bezglutenowe towary gotowe, takie
jak makarony czy pierogi, są bez wyjątku sprowadzane z Polski).
Za rogiem mojego warszawskiego domu otwarto cukiernię wyłącznie z produktami bezglutenowymi, na dodatek nawet niesłodzonymi cukrem. To, co można w niej znaleźć, sprawia, że
mamy wrażenie, iż jesteśmy w luksusowej cukierni, nie muszą
to być wcale wyroby ubogie, bezbarwne i bezkształtne. A kawałek dalej, na Nowym Świecie, można pójść do restauracji z daniami bezglutenowymi w ofercie.
Że to wszystko nie może być prawdą, bo przecież wiemy,
że żywność w Polsce to marna jakość? Przecież tak się pisze.
Owszem, ale dziwnym trafem tylko w Czechach. Czy te skandale, które wybuchają od czasu do czasu, nie są raczej związane
z tym, że ktoś sprowadza do nas artykuły marnej jakości? Za ile
je kupuje, za ile sprzedaje? Czy nie kryje się za tym obawa przed
konkurencją? Przecież polscy producenci są silni i eksportują do
całej Europy. W zwykłym warszawskim sklepie samoobsługo-

wym jest do wyboru z osiem, dziesięć rodzajów soków owocowych – i wszystkie to produkcja lokalna.
Targowisko wokół Hali Mirowskiej zaskakuje jeszcze jedną
drobną rzeczą: każdy sprzedawca, niezależnie od tego, czy kupi
się u niego główkę czosnku, dwa bakłażany, czy też pięć kilogramów warzyw, wydając resztę, od razu wręcza klientowi paragon.
Paragon wydrukowany przez jego kasę fiskalną, jak w reszcie Europy. I tak jest tutaj wszędzie: nie tylko w większych sklepach czy
restauracjach, ale też w kiosku, gdzie kupuje się gazety czy dwa
bilety na tramwaj, pół bagietki lub jogurt. I nikomu nie wydaje
się to dziwne, nikt nie ma z tym problemu, nikomu nie przyjdzie
do głowy dopytywać się, czy klient naprawdę chce ten paragon.
Nawet dla laika jest jasne, że tu się nie kantuje na podatkach.
Góry owoców i warzyw, które handlarze przez cały czas utrzymują w atrakcyjnym stanie: wyrównując je na stojakach, usuwając nadgniłe sztuki. Często trzeba samemu zapakować towar do
torebek, samemu wybierać warzywa, jak w Czechach, gdzie indziej zaś sprzedawcy własnoręcznie wybierają owoce, by klienci
ich nie pognietli, jak we Francji czy Włoszech. Już pierwszy rzut
oka na stragany wystarczy, by się zorientować, jaki mamy miesiąc. Teraz jest jesień, zatem przede wszystkim jabłka, gruszki,
śliwki, ale też orzechy i orzeszki, i wszędzie grzyby. Jabłka widziałem tu takie: rubin, champion, antonówka, kosztel, paulard,
ligol, lobo, piros, celeste, gala, delikates. Cena od półtora do
dwóch złotych. Gruszki: konferencja, łukaszówka czy też klapsa.
Śliwki węgierki (małe, jak te nasze zwykłe), potem o wiele większa śliwa dąbrowicka, śliwka brzoskwiniowa, jerozolimki i japonki, ogromne, naprawdę wielkości brzoskwini. I już zaczynają się
orzechy włoskie i laskowe.

Najciekawsze są tu chyba dla mnie pomidory: można kupić
gargamele (czyżby Smerfy?), malinowe (mają naprawdę ciemny
kolor malin), jajka, bawole serce albo zielonobrązowe kumate.
Wszystkie lokalne, wyhodowane na słońcu i w ziemi, żadne tam
bezbarwne biedaczyska bez smaku, wiezione ciężarówką przez
pół Europy. I każdy z nich nadaje się do czegoś innego.
Niemal na wszystkich straganach są teraz grzyby: prawdziwki, maślaki, kurki, różne podgrzybki, a także rydze. Te ostatnie,
które znałem tylko z książek jako najlepsze, na jakie można natrafić, są tu sprzedawane na kilogramy na kilku straganach. Teraz zresztą większość restauracji i barów w mieście zaprasza na
dania z grzybami, różne specjały z kurek, podobnie jak wiosną
na szparagi.
Z warzyw można tu znaleźć wszystko: tego dnia buraki, także
botwinkę, płaskie strąki groszku, seler, marchew, kalafior, koper, rzodkiewkę, paprykę zieloną, żółtą lub czerwoną, kalarepę,
świeży szczaw, pietruszkę, brokuły, koperek, dynię, fasolkę zieloną i żółtą, ogórki, cukinię, pączki cykorii, główki słonecznika,
suszoną fasolę, bób, moje pomidory… A wszystko jakby przed
chwilą zerwane. Zainteresowanie budzi też mnóstwo czarnych
jagód, aronia, suszona i świeża żurawina, maliny, jeżyny (tak, na
targu), a jeszcze gdzieniegdzie truskawki i nawet poziomki.
A potem, w bocznych galeriach, mnóstwo wyspecjalizowanych sklepików: ten z suszonymi owocami i orzeszkami, drugi
z egzotycznymi owocami z importu (wyjątek potwierdzający
regułę) typu pitahaya, karambola, fitalis, żółte melony, figi, granaty czy awokado, inny sklepik sprzedaje wyłącznie herbatniki,
jest ich kilkadziesiąt rodzajów, a w kolejnym wyroby cukiernicze.
Następny specjalizuje się w oliwkach i do złudzenia przypomina

podobne miejsca w Maroku czy południowej Francji.
Była już wzmianka o sklepach z mięsem, są tu też wędliny
i świeże ryby (Polska ma długą granicę morską, której nam, Czechom, brakuje). Znam jeden, gdzie sprzedawane są tylko wędzone. Dziś mieli ich szesnaście gatunków. Kawałek dalej wędliny z Litwy, a tam miód i produkty z niego. W poprzecznej alejce
parę stoisk specjalizujących się tylko w jajkach. I jeszcze sery,
choć nie można ich porównywać z francuskimi czy włoskimi, są
zbyt świeże, przypominają raczej twaróg, brak im dojrzałości
i wyrafinowania. Za to jest tu powódź najróżniejszych białych
serów i śmietany (bez której polska kuchnia by nie istniała). To
wszystko przetykane siecią piekarni. Zatrzymuję się przy najbliższej, doliczam się dwudziestu rodzajów chleba, od czysto białego po ciemny, popularny w Polsce i bardzo dobry, jest też żytni,
żytni ze słonecznikiem, lniany… Wszystkie na zakwasie. I do tego
tuzin różnych rodzajów bułeczek. Od razu można by kręcić film
o czasach przedwojennych, nie trzeba byłoby niczego zmieniać.
I do tego sklepiki z naczyniami kuchennymi, sznurówkami,
różnego rodzaju artykułami drogeryjnymi i gospodarstwa domowego. No i kwiaty: w pierwszej linii przed halą targową stoi
trzydzieści siedem straganów, a każdy z nich oferuje praktycznie
wszystkie kwiaty sezonowe. Nigdy nie widziałem ani jednego
z Holandii czy przywiezionego samolotem. Wokół nich przesiadują starsze kobiety ze wsi czy z przedmieść z wiaderkami
pełnymi kwiatów. Kwiaty są tu o wiele tańsze, niż jesteśmy do
tego przyzwyczajeni w Czechach, wręczanie ich jest powszechną praktyką. No i nie mogę zapomnieć o całej alejce z roślinami
ogrodowymi, do posadzenia.
Że niby Polska jest ubogim państwem, krajem drobnych

handlarzy i amatorów wódki, którzy wywołują u nas uśmiech
politowania, bo mamy poczucie wyższości technicznej i cywilizacyjnej? Kto umie patrzeć, ten zauważa, że Polska rozwija się
w szybkim tempie, pod niektórymi względami polskie społeczeństwo jest już może bardziej europejskim społeczeństwem
niż czeskie. Specyfiką Polski było to, że nawet w czasach komunizmu nie zniszczono zupełnie wsi i wszyscy byli przyzwyczajeni, że oprócz zakupów w samach, które oferowały przeważnie
tylko podstawowe produkty – mąkę, cukier, ocet – warzywa,
owoce i mięso kupowało się też u prywaciarza na placu. Nie zapomniano zatem, jak wygląda prawdziwa marchew czy sałata,
a my po dwudziestu pięciu latach zaczynamy dopiero odkrywać
dawno odkryte, lecz przez lata zapomniane – małe targowiska.
To, z czego minione generacje się śmiały, mówiąc o Polsce, małe
prywatne gospodarstwa obrabiane jednym koniem przez całą
rodzinę, w okresie boomu na zdrową żywność i gwarancję lokalnego pochodzenia produktów okazało się zaletą.
W międzywojennej Czechosłowacji we wszystkich dzielnicach
Pragi i w większych miastach zbudowano hale, w których w cywilizowanych warunkach sprzedawano przez cały rok świeżą
żywność. Żadna z nich nie przetrwała w tej formie do dziś, teraz
przeważnie są w nich butiki czy luksusowe sklepy z kafelkami
lub łazienkami, nikomu nie przyszło do głowy, by przywrócić ich
pierwotne przeznaczenie. Po ćwierćwieczu mieszkańcy chcą kupować coraz mniej owoców, do których przez plastikowe opakowania nie dotarło słońce, ziemniaków, z których przed ugotowaniem trzeba wykrawać oczka, czy pieczywo z mrożonych
półproduktów. Czują, że cebula z Niemiec, orzechy z Francji czy
kwiaty z Indonezji to nonsens.
Oczywiście to wszystko znaleźć można również w supermar-

ketach w Warszawie, jednak w tym mieście są też hale targowe,
budki i stragany pełne krajowych orzechów i cielęciny, gdzie tętni życie i gdzie klient wchodzi do świata niesztucznych kolorów,
niesztucznych zapachów. Gdzie robienie zakupów nie jest przywilejem yuppies z bogatych dzielnic, lecz elementem codziennego funkcjonowania przeciętnej rodziny.

Esej o polskiej kiełbasie
Ivan Binar
Zwinięta w kłębek kiełbasa leżała na białym stole, na targu
w polskiej dzielnicy w kanadyjskim Toronto, i cierpliwie czekała
na swój moment...
O jedzeniu zwykle nie piszę, szkoda słów. Papier należy zapełniać głębokimi przemyśleniami, dawać świadectwo o stanie
świata, zostawić dla przyszłych pokoleń wiadomość o tym, co
zrobiliśmy źle, żeby ich przed tym uchronić. Szkoda tracić słowa
na jedzenie. Poza tym wolę jeść niż o tym pisać. Picie to inna
rzecz, bez alkoholu światowa literatura, jeśli w ogóle by istniała,
byłaby nędzna, naprawdę nędzniutka.
Z drugiej strony jedzenie to od dawien dawna temat literacki.
Jest przecież ważniejsze niż literki na papierze, ważniejsze niż
wszelka ludzka mądrość wyryta w granicie. Jedzenie jest ponad
prawem: człowiek pozwoli sobie na poniżenie, złodziejstwo,
ba, jest nawet zdolny zabić, byle tylko nie umrzeć z głodu! Od
jedzenia zaczęło się wszystko, co mamy. No i zobaczcie, dokąd
doszliśmy! Kto wie, gdyby na początku wszelkiego stworzenia
dwa łakome języki nie chciały spróbować zakazanych owoców,
gdyby dwie zdrowe pary szczęk nie wgryzły się w jabłko, może
do dziś żylibyśmy w raju. Oczywiście za cenę trwania w błogiej
nieświadomości, no i nigdy byśmy się nie dowiedzieli, jak smakują jabłka.
Przecież to nieprawda, że nie piszę o jedzeniu. Czasami piszę
o nim tylko po to, żeby zyskać na czasie, żeby zająć czymś pożytecznym rozmawiające postaci, żeby nakreślić ich charakter
i żeby miały powód, by zasiąść wspólnie do stołu. Nie muszą

ciągle tylko pić, chilli con carne też jest dobrym pretekstem do
wzniosłej dyskusji przy stole. W mojej dotąd niewydanej książce
o wyprawie wojennej kapitana Kotulána i jego ośmiu żołnierzy
przeciw Związkowi Radzieckiemu nie zapomniałem wyposażyć
armii w kuchnię polową.
Może powinienem więcej pisać o jedzeniu, we współczesnej
literaturze to chyba pożądane. Może wreszcie stałbym się sławny? Kiedy człowiek czyta o pysznościach, produkuje więcej śliny.
Albo gdy o nich opowiada.
Moja przyjaciółka Jarosława, redaktorka w wydawnictwie,
wydłubuje z rozmaitych książek przepisy na różnorakie potrawy
napisane różnymi stylami. Wydała już dwa zbiory tych przepisów, chociaż sama nie gotuje. Żadnej z tych kuszących potraw
nie próbowała przyrządzić. W ogóle na to nie wpadła. Kiedy
przeglądam te jej książki, za każdym razem ciągnie mnie do
kuchni, ale nie mam madery, nie stać mnie na trufle i właśnie
minął sezon na szparagi. Gdybym chciał przyrządzić delikatne
wędzone mięso wołowe według przepisu Jerzego Kosińskiego
z książki Pasja – bardzo obiecujący przepis – musiałbym wybrać
się do lasu, by nazbierać kory różnych drzew, a potem na podwórku w Holešovicach rozpalić bardzo dymiące ognisko. Już
widzę reakcję sąsiadów!
Ja też znalazłem jedną potrawę w książce – w Biegunach Olgi
Tokarczuk. O tej pyszności nie powiedziałem Jarosławie, kiedy
szykowała trzeci zbiór przepisów znalezionych w literaturze
pięknej. Przystąpiłem za to do dzieła. Akurat spełniałem się literacko w chatce na brzegu Odry – ale by się zdziwili wrocławianie, gdyby wiedzieli, jak ich dostojna Odra przybiera tam raczej
postać śmierdzących szczyn. Żeby zachować klasę, po potrzebne

produkty wybrałem się do miasta, przez które przepływa Odra
– do Oder. Dwa razy w tygodniu polscy sprzedawcy dostarczają
tam produkty od równie polskich chłopów: owoce i warzywa,
mięso i wędliny, a także słodycze. Najcudowniejsze są krówki
owinięte w woskowany papier – mleczne karmelki. Rozpływają
się w ustach niczym słodki sen i wypełniają człowieka uczuciem
niepowtarzalnej błogości. A przecież wystarczy rozwinąć kolejną
krówkę i niepowtarzalna błogość się powtórzy. I na dodatek nie
lepią się do zębów!
Wybrałem się na targ po ziemniaki, cebulę i boczek, karmelki były na dokładkę, jako słodka nagroda. Chciałem spróbować
jedzenia pijaczka Eryka, uciekiniera o atletycznej posturze, odpornego na mróz byłego marynarza o niejasnym pochodzeniu
z bliżej nieokreślonych wysp.
Żywił się zawsze pewną podstawową potrawą, i było to jedyne, co mu się jeszcze nie znudziło. Ziemniaki pokrojone w talarki,
przekładane w żeliwnym garnku płatami boczku i cebuli. Obsypane majerankiem i pieprzem, dobrze osolone. Danie idealne
– proporcje substancji odżywczych doskonale zachowane: tłuszcze, węglowodany, skrobia, białko i witamina C.1
Zamiast żeliwnego garnka wybrałem kupiony w Wiedniu garnek rzymski. Jest zrobiony z gliny i dzień przed użyciem należy
namoczyć go w wodzie razem z pokrywą. Potem już trzymałem
się przepisu, dodałem tylko trochę czosnku, dlatego że czosnek
nigdy nie psuje smaku. Gorąco polecam, trzy dni nie musiałem
gotować, zanim wszystko zjadłem! Pani Olgo, szczere wyrazy
uznania!
Olga Tokarczuk, Bieguni, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2007, s. 94.


Jedzenie staje się wielkim tematem tam, gdzie go brakuje albo gdzie jest marne: na obozie pionierów, na wojnie lub
w więzieniu. Słowa pobudzają wyobraźnię, a ta wypełnia myśli. W tym właśnie tkwi siła literatury. Wiosną 1971 roku w celi
numer 307 ostrawskiego aresztu śledczego na Krajzáku rozmawialiśmy o tym, jak dobrze przyrządzić gulasz z goleni wołowej.
Zamknęli mnie przez radzieckich okupantów – z paragrafu 100
o podżeganiu do nienawiści wobec społecznego i państwowego
ustroju socjalistycznego, podpunkt c, przeciw sprzymierzeńcom
lub sojusznikom republiki i innym państwom. W celi siedział ze
mną Franta Žák, za to, że zdradził Amerykanom w Norymberdze, iż po Ołomuńcu kręcą się radzieccy żołnierze – paragraf
105, szpiegostwo.
Nagle zabrzęczał klucz, otworzyły się wrota i strażnik wcisnął
do środka chłopca z kocem pod pachą, stanowiącym cały jego
dobytek. „Kurewski przeryw w moim życiorysie!” – powiedział
chłopiec, kiedy strażnik sobie poszedł. Jego pierwsze zdanie pamiętam do dzisiaj, ale nie próbuję zapisać go poprawnie po polsku, bo dwuznaki by mnie przerosły.
Dołączył do nas w celi 307 Andrzej, dziewiętnastoletni górnik
z Zabrza. Wybrał się z kumplami w świat, a skończył na Krajzáku
w Ostrawie, chociaż jego celem numer jeden była Austria. Był
głodny i miał popękaną skórę na stopach. Jego kumpli umieścili
w innych celach, żeby nie mogli się dogadać, jak oszukać śledczych. Czekali w Ostrawie na transport do domu, prosto w ręce
polskiego wymiaru sprawiedliwości. Przejście przez czechosłowacko-polską granicę to był pikuś, ale na granicy z Austrią czekała na nich niespodzianka: barykada z drutów pod napięciem,
prawdziwa żelazna kurtyna. Tępo gapili się na drut kolczasty i zanim wymyślili, jak by tu... Już ich mieli! Mężni czechosłowaccy

strażnicy założyli im kajdanki. Taki był początek drogi ze świata
do domu. Ostrawski Krajzák był nieprzyjemnym przystankiem.
Kurewski przeryw w życiorysie!
Do obiadu podano knedliki, gąbczastą masę zrobioną z mąki,
umożliwiającą łatwe przenoszenie sosu z talerza do ust. Jakiego znowu talerza? Na Krajzáku to była podzielona na trzy części aluminiowa miska. Jakiego znowu sosu? Raczej czerwonej
substancji, w której pływały kawałki czegoś przypominającego
przeterminowaną konserwę. Nawet głodomór by się skrzywił.
Ale Andrzej rzucił się na to, jakby trzy dni nie jadł – bo tak było.
Zgłodniał w drodze do wolności. W drodze do wolności smakują
nawet knedliki z mamra ze starą konserwą. Kiedy wieczorem
rozmawialiśmy o jedzeniu, Andrzej wzbogacił nasz werbalny
jadłospis polskim bigosem. Podobno jest o wiele lepszy niż te
nasze knedliki. Nauczył nas też łamańca językowego o chrząszczu, który brzmi w trzcinie, jednak po tylu latach nie umiem go
już wymówić. Po tygodniu Andrzeja zabrali i nigdy już o nim nie
słyszałem. Kurewski przeryw w życiorysie!
Powinienem wreszcie zacząć o tej polskiej kiełbasie. Leżała na
białym stole zwinięta w kłębek niczym wąż. Wyglądała, jakby
zaraz miała się na nas rzucić i... zaatakować nasze kubki smakowe.
Kiedy było po wszystkim i radzieccy okupanci wrócili do Rosji,
wymyśliliśmy, że odwiedzimy ciotkę Vlastę w Kanadzie: moja
żona Jarka, jej brat Luboš – mój szwagier – i jego żona, też Jarka
– moja szwagierka. Było nas dwóch szwagrów i dwie szwagierki,
dwóch mężów i dwie żony, dwie pary małżeńskie, i lecieliśmy
odwiedzić siostrę i szwagierkę, ciotkę wszystkich naszych dzieci
– Vlastę.

W niedzielę trzydziestego maja 1992 roku wylądowaliśmy we
mgle na lotnisku w Toronto. Ciocia Vlasta zapakowała nas do
białego forda i zawiozła do domu. Całych osiemnaście dni rozkoszowaliśmy się pobytem w Toronto, odwiedzaliśmy galerie,
byliśmy w ogrodzie zoologicznym, wjechaliśmy windą na szczyt
wieży telewizyjnej, poszliśmy do muzeum butów Baty, kilku
centrów handlowych i największej księgarni na świecie – Milan
Kundera miał cały regał – przeszliśmy się po drewnianej promenadzie przy Cherry Beach nad jeziorem – ale nikt się tam nie kąpał, bo chyba nie wolno się kąpać w jeziorze Ontario. Wszystko
przez zanieczyszczenia. Wędkarze co prawda łowią, ale to, co
złapią, wrzucają z powrotem do wody. Łowią tylko dla sportu.
Był gorący czerwiec i marzyliśmy o wodzie. W mieście było
co prawda kilka możliwości, ale żadna nie przypadła nam do
gustu. Miejscowe pływalnie wyglądają raczej jak korty tenisowe, z wodą zamiast ceglastego podłoża. Ogrodzone wysokim
płotem z drutu, beton na betonie, dwóch ratowników siedzi na
stanowiskach jak na grzędach i gdy tylko zauważą łobuzów, którzy skaczą z brzegu do wody, popychają się lub chlapią, gwiżdżą
ile sił w płucach niczym sędziowie na meczu siatkówki. Oczywiście w takich okolicznościach nie chciało nam się pływać. Ciotka
Vlasta zaproponowała więc wycieczkę na północ, nad jezioro
Huron. U wybrzeża Georgian Bay niedaleko miasta Penetanguishene znajduje się park Awenda z miejscem kempingowym.
Postawimy tam namioty i będziemy się kąpać, zatoka wydaje się
do tego po prostu stworzona.
Penetanguishene, Penetanguishene, Penetanguishene... powtarzałem przez całą drogę, żeby nie zapomnieć. Może kiedyś
mi się to przyda. W jednym z języków indiańskich oznacza to
„krainę białych, płynnych piasków”– czyż to nie wspaniałe?!

Ze wskazanego nam miejsca oznaczonego tabliczką z obrazkiem
żółwia, żeby móc rozstawić namiot, wygnaliśmy ursona. Gryzoń
posłuchał nas i odszedł dostojnie w krzaki. Kupiliśmy drewno
– zbieranie chrustu w lasach parku Awenda jest zabronione –
i rozpaliliśmy ognisko. Na kolację zjemy kiełbasę i czarny chleb.
Jeszcze przed południem kiełbasa zwinięta w kłębek leżała na
białym stole na polskim targu w Toronto. Polska kiełbasa. Spróbowaliśmy jej już wcześniej i od tamtej pory kupowaliśmy ją ciągle, taka była dobra. Człowiek chętnie wraca do smaków, które
już zna, bo przypominają mu coś ważnego, na przykład dom. Ta
kiełbasa z chlebem z polskiego targu w Toronto przypominała
nam dom, mamy przecież do Polski całkiem blisko, naprawdę
bliziutko.
Gdy zrobi się szaro, zjemy ją na kolację.
Otworzyliśmy butelkę wódki – wódka grzeje, wódka chłodzi,
wódka nigdy nie zaszkodzi – i nalaliśmy sobie do kubków. Już
się ściemniało, więc wykąpiemy się jutro. Nagle coś zaszeleściło
w krzakach. Po chwili wygrzebał się z nich szop i z ponurą miną
przeszedł wolnym krokiem obok nas, jakbyśmy byli intruzami,
którzy wkroczyli na jego teren. Odwrócił się jeszcze urażony
i zniknął za namiotem. Pomachaliśmy mu serdecznie, ale nie zareagował. To było już drugie spotkanie z egzotycznym dla nas,
Europejczyków, zwierzęciem. Dowód na to, że jesteśmy w prawdziwym kanadyjskim lesie, o którym czytywaliśmy w sfatygowanych romantycznych książkach naszej młodości.
Wypiliśmy kolejkę za zdrowie szopa w nadziei, że nie znajdzie
nas tu niedźwiedź grizzly... Płomień ogniska powoli dogasał,
czerwone węgielki popielały, za chwilę w idealnym do pieczenia
żarze przyjdzie kolej na kiełbasę. Naraz usłyszeliśmy przedziw-

ny dźwięk: jak wtedy, gdy mama drze stare prześcieradło na
ścierki do naczyń. Pobiegliśmy na miejsce zdarzenia... Za późno!
W wypożyczonym namiocie była dziura, kilka kroków dalej szop
siedział na drzewie i gapił się na nas z góry. Wlazł akurat tak wysoko, żebyśmy nie mogli go dosięgnąć, nawet nie kawałek dalej,
i wyglądał na całkiem zadowolonego. Chwilę na niego klęliśmy,
ale na nic się to zdało, bo nie rozumiał czeskiego. Zostawiliśmy
więc szopa i wróciliśmy do namiotu ocenić szkody. Dziura nie
była zbyt duża, łatwo da się zaszyć, to jednak jeszcze nie wszystko...
Na kolację zjedliśmy pyszny czarny chleb z masłem, pomidorami i papryką z supermarketu. Kiełbasę, wspaniałą kiełbasę
z polskiego targu w Toronto, ukradło nam urocze zwierzątko
i zabrało w głąb kanadyjskiego lasu. Skończyliśmy butelkę i poszliśmy spać.
Obudziłem się nad ranem, wyczołgałem z namiotu i poszedłem zerknąć na opuszczone ognisko. A ono w ogóle nie było
opuszczone, żarzyło się jeszcze, a wokół dreptała cała rodzina
szopów – ojciec z matką i pięcioro dzieci. W łapkach trzymały
patyki, możecie wierzyć lub nie, a na nich... opiekały nad ogniskiem coś bardzo apetycznie pachnącego... A potem zjadły to
bez chleba i bez musztardy!
I to jest koniec eseju o polskiej kiełbasie.
W Pradze, 14 września 2015
Przekł. Karolina Błażejczak

Trzy przystanki z polskim
jedzeniem
Magdalena Platzová
Przystanek pierwszy: żurek
Praga, około 1997 roku
Andrzej Jagodziński zaprosił nas na kolację do polskiej restauracji przy ulicy Opatovickiej. Andrzeja, doskonałego tłumacza
i oddanego przyjaciela kultury undergroundu, można było w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia spotkać na każdym
ciekawszym wydarzeniu w Pradze. Może go widzieliście: długie
jasne włosy związane w kucyk, ruda broda, flauszowy surdut
lub parka, a na ramieniu skórzana torba – to był on. Początkowo przebywał w Pradze jako zagraniczny korespondent „Gazety
Wyborczej”, potem został dyrektorem Instytutu Polskiego.
Kolacja odbywała się na cześć Władysława Znorka, francuskiego reżysera teatralnego i choreografa polskiego pochodzenia, który pracował gościnnie w teatrze Divadlo Archa. Wystawiał tam spektakl Traktat o manekinach, na podstawie książki
Brunona Schulza, i prowadził warsztaty aktorskie, w których
brałam udział.
Pamiętam, że Znorko w ciągu dnia miewał stany lękowe i znikał w barze obok teatru. Chwile jego nieobecności ciągle się
wydłużały, aż w końcu proporcje przeważyły na korzyść baru.
Referentka do spraw teatru i muzyki z Instytutu Francuskiego,
Frederika Smetana, która odpowiadała za pobyt Znorka w Pradze, siedziała i popijała razem z nim. We Francji Znorko był swego rodzaju gwiazdą, pisano o nim jako o spadkobiercy Tadeusza

Kantora. Nie wypadało zaganiać go do pracy.
Frederika, poza pracą w instytucie, prowadziła także czesko-francuskie Divadlo Na voru, w którym grałam i ja. Tak znalazłam się na kolacji przy ulicy Opatovickiej. Oprócz Znorka, Frederiki i mnie był jeszcze kierownik polskiej amatorskiej grupy
teatralnej z Czeskiego Cieszyna z żoną, która jednocześnie była
jego koleżanką z pracy.
Jagodziński siedział przy jednym końcu stołu, Znorko przy drugim, obaj mieli rozjaśnione twarze.
Andrzej promieniał radością, że może nas gościć, od Znorka
zaś bił łaskawy podniosły spokój, którego dopracował się, pijąc
przez cały dzień.
Zaczęło się od pokrojonej kiełbasy i wódki, potem żurek –
wspaniała mlecznobiała zupa na żytnim zakwasie z grzybami,
ziemniakami, jajkiem i kiełbasą. Podawano ją w wydrążonym
bochenku chleba.
Również żurek popijano wódką. Okrągła twarz Andrzeja Jagodzińskiego poczerwieniała, a Frederika zaczęła pleść głupstwa.
Ja wolałam milczeć. Tylko Znorko wydawał się coraz bardziej
trzeźwy – alkohol ewidentnie działał na niego zupełnie inaczej
niż na nas.
Przerwy między kolejkami były coraz krótsze. W pewnej chwili wolontariuszka z Czeskiego Cieszyna bezwładnie zwaliła się
na ziemię. Pościelono jej na dywanie, a pod głowę podłożono
płaszcz. Lepiej, żeby przespała się przed podróżą. Mieli wracać
z mężem nocnym pociągiem.
Kelner, Polak, bardzo po dżentelmeńsku omijał podczas obsługiwania śpiącą damę i nawet powieka mu przy tym nie drgnęła.

Cóż to była za wspaniała gościna, zupełnie jak w książkach! Nie
pamiętam tylko, co podano po żurku. Ale na pewno było dobre.
Nie ma już polskiej restauracji przy ulicy Opatovickiej. Frederika też już nie pracuje w Instytucie Francuskim, wróciła do
Francji. Andrzej Jagodziński zniknął z Pragi, a ja już od dawna
nie gram w teatrze. Władysław Znorko przed dwoma laty zmarł
w Marsylii z powodu nagłego zatrzymania krążenia.
Przystanek drugi: gołąbki
Nowy Jork, 2009
Restauracja nazywa się Christina’s lub U Krystyny i znajduje się przy Manhattan Avenue na brooklyńskim Greenpoincie,
w dzielnicy, która nazywana jest Małą Polską.
Na ulicy rzeczywiście słychać język polski. W sklepach sprzedają makowce i serniki, pączki i polską czekoladę, ciemny chleb,
marynowane grzyby i śledzie. Kiełbasę krakowską i żywiecką.
Sery Królewski, Lubelski i Mazowiecki – wyprodukowane w USA.
Do Krystyny dotarliśmy wygłodniali po długim jesiennym spacerze po Nowym Jorku. Wyruszyliśmy z mężem i synkiem wcześnie rano z Manhattanu, pieszo przez most Williamsburg. Szliśmy starymi ulicami dzielnicy Williamsburg, gdzie spotykaliśmy
chasydów w wysokich kapeluszach i satmarskich Żydów w skórzanych czapkach, satynowych płaszczach i białych pończochach. Ich żony miały na głowach odświętne czepki lub chustki,
ubrane były w długie ciemne płaszcze i kożuchy. Prowadziły za
ręce wystrojone na szabas dzieci, w chusteczkach jak z XIX wieku. Były to Europa Środkowa i Wschodnia zastygłe w przeszłości,
ciche i jakby ostrożne.

Z Williamsburga szliśmy dalej, kilka przystanków podjechaliśmy autobusem i nagle znów znaleźliśmy się we współczesności, w Małej Polsce na Manhattan Avenue. Choć to również nie
była „współczesna” współczesność. Emigracja zawsze zostaje
w tyle za ojczyzną. Wyobrażenie „starej ojczyzny” to dziecko nostalgii. To tęsknota za tym, co było wtedy, gdy odchodziliśmy.
Nie za tym, co jest dzisiaj.
U Krystyny jedliśmy gołąbki – roladki z kapusty faszerowane
mielonym mięsem, ryżem i cebulą, podawane z gęstym sosem
pomidorowym. Do tego ziemniaczane purée. Obfity posiłek
i lany żywiec postawiły nas na nogi i znowu mogliśmy ruszyć
w podróż po Nowym Jorku, ale także w podróż w czasie.
Przenieśliśmy się do Astorii, gdzie podczas pierwszej wojny
światowej czescy i słowaccy rodacy wspólnie postawili dom
z salą do ćwiczeń i gospodą. Bohemian Hall and Beer Garden
stoi do dziś. Duża ogrodowa restauracja, gdzie rozlewa się pilznera, znana jest w całym Nowym Jorku, w ciepłe miesiące siedzi tu człowiek na człowieku.
Jednak dzień, o którym opowiadam, przypadał na drugą połowę listopada i w ogródku siedziałby tylko mors. Mimo to było
mnóstwo ludzi. Świętowano dwudziestą rocznicę aksamitnej
rewolucji, był koncert legendarnej kapeli undergroundowej
Umělá hmota. Siedzieli tam Czesi i Słowacy, emigranci z czasów
komunizmu i ci nowi, jak my, którzy przenieśli się za ocean po
rewolucji. Do płaszczy mieli przypięte trójkolorowe wstęgi i pili
piwo. Dookoła biegały dzieci i ciągnęły za sobą pęki czerwonych,
białych i niebieskich baloników.
Warto wspomnieć, że w menu Bohemian Hall and Beer Garden obok czeskiej polędwicy można znaleźć słowackie halusz-

ki z bryndzą, ale również polskie pierogi. Odległość rozpuszcza
granice. Z perspektywy Nowego Jorku nie tylko Słowacja zlewa
się z Czechami. Również Polska znajduje się w niewielkiej odległości od naszej „starej ojczyzny”. O wiele bliżej, niż mogłoby się
wydawać, patrząc z jakiegokolwiek innego miejsca w Europie.
Przystanek trzeci: pierogi
Wrocław, lato 2014
Przyjechałam pociągiem z Pragi do Ostrawy. Przed dworcem
czekało na mnie auto z kierowcą i Gerdą Stevenson, szkocką poetką i autorką sztuk teatralnych, z którą miałam wieczorem występować we Wrocławiu w ramach festiwalu Miesiąc Spotkań
Autorskich.
Kierowca i Gerda czekali na mnie przed dworcem dość długo.
Czekali w milczeniu, bo kierowca znał tylko polski, a Gerda nie.
Kiedy wreszcie się pojawiłam i mogliśmy ruszać, na ich twarzach
widać było ulgę.
Jechaliśmy przez płaski krajobraz południowej Polski. Nie było
na co patrzeć, więc rozmawiałam z Gerdą. Dwa dni wcześniej
spotkałyśmy się przelotnie w Brnie, gdzie Gerda natychmiast
spytała mnie, co sądzę o niepodległości Szkocji i zbliżającym
się referendum. Tak jak wielu szkockich intelektualistów, również Gerda była nacjonalistką. Podobne rozmowy prowadziłam
kiedyś z młodymi pisarzami w Barcelonie. To, że każdy ma prawo do własnego języka i kultury, wydawało mi się naturalne,
jednak z Gerdą – tak samo jak z Katalończykami – nie mogłam
zgodzić się w kwestii państw narodowych i ich rządów. Uważałam, iż rządy narodowe to przestarzały, skorumpowany system,

który należy zlikwidować. Trzeba wzmocnić lokalne kompetencje, a ważne decyzje polityczne podejmować razem, w ramach
wspólnoty europejskiej.
Wolałyśmy nie poruszać już tematów politycznych. Gerda
opowiadała o wrażeniach z festiwalu. Mówiła głównie ona,
pewnie musiała sobie wynagrodzić długie milczenie w towarzystwie kierowcy.
Podobało jej się na festiwalu, w zakłopotanie wprawiła ją tylko krótka telewizyjna zapowiedź tej imprezy, którą nakręcił z jej
udziałem w Brnie J. A. Pitínský. Mówiąc wprost, była na niego
wściekła i bardzo chciała kogoś się poradzić. Czy znam reżysera Pitínskiego? Może mogłabym jej chociaż wyjaśnić, dlaczego
zmuszał ją, by podczas recytowania swoich wierszy siedziała na
kolanach grubego mężczyzny w podkoszulku i bokserkach, który
jednocześnie popijał piwo z kufla? Co chciał przez to wyrazić?
Dlaczego zmuszał ją do wejścia w sytuację, która była dla niej
krępująca? Może to miał być jakiś maczystowski żart?
Gerda była naprawdę zaskoczona. Rozumiała, że ma do czynienia z inną kulturą i nie chciała wyciągać pochopnych wniosków, nie mogła jednak dopatrzyć się żadnego związku między
mężczyzną w bokserkach a swoimi wierszami.
Poradziłam jej, żeby przestała się nad tym zastanawiać.
Związek można prawdopodobnie tylko przeczuwać, w dodatku istnieje on pewnie tylko w głowie Pitínskiego. Powinna porozmawiać ze swoim agentem. Po kilku godzinach dotarliśmy
do Wrocławia. Do wystąpienia nie zostało wiele czasu, ale wystarczyło go na dobrą kolację i krótki spacer po historycznym
centrum. Zaniosłyśmy bagaże do naszych pokoi i wyruszyłyśmy.
Było gorąco, a nad miastem zbierało się na burzę. Usiadłyśmy

w ogródku jednej z wielu restauracji na rynku. Gerda rzuciła się
na menu – szukała pierogów.
Powiedziała mi, że cieszyła się na przyjazd do Polski głównie
z powodu pierogów. Miała w Szkocji bliskich znajomych, polską
rodzinę. Dwa lata temu wrócili do kraju i teraz mieszkają na wsi
niedaleko Wrocławia. Może uda im się przyjechać wieczorem.
Z entuzjazmem wspominała, jak polski znajomy nagotował
cały garnek bigosu i przywiózł im go do domu. Ale najlepsze ze
wszystkiego były jego pierogi, naprawdę za nimi tęskniła.
Nie potrafiła zdecydować, które wybrać, więc zamówiła mieszankę, po dwa z każdego rodzaju: dwa z grzybami, dwa z kapustą, dwa z ziemniakami, dwa z ziemniakami i twarogiem, dwa
z mięsem. A wszystkie polane podsmażoną cebulką. Ja zamówiłam śledzia na zimno z ciepłymi gotowanymi ziemniakami
i śmietaną. W menu było napisane, że śledź będzie „z pierzynką
ze śmietany”, co wydało mi się bardzo poetyckie, choć w związku z czekającym mnie wystąpieniem śmietany z pokrojoną surową cebulą tylko skosztowałam.
Pożegnałyśmy się wieczorem po czytaniu w recepcji hotelu.
Gerda pobiegła na górę do pokoju po swoją książkę i mi ją dała.
Potem poszła do hotelowej restauracji, gdzie czekała na nią polska rodzina. Nie zdążyli dotrzeć wcześniej. Ja poszłam na spacer
do centrum. Rano Gerda wyjeżdżała wcześniej niż ja i już się nie
zobaczyłyśmy. Myślałam o niej podczas szkockiego referendum.
Mocno trzymałam kciuki, a kiedy ogłoszono wynik, zrobiło mi
się przykro. Głównie z jej powodu. Musiała być bardzo rozczarowana.
Przekł. Anna Wanik

Siedzi nad jeziorem ten człowiek
Karel Steigerwald
Jedziemy do Krakowa. Ja, Pavel Landovský, czyli Lanďák, oraz
mój najlepszy przyjaciel. Jeszcze nie wiemy, że najlepszy przyjaciel okaże się agentem Służby Bezpieczeństwa (StB). Gdybyśmy
wiedzieli, toby z nami nie pojechał. Lanďáka właśnie wyrzucają
z teatru. Nie zlękli się nawet tego, że jest najpopularniejszym
aktorem w kraju. Kiedy zabijali się nawzajem podczas procesów
politycznych, radzili sobie z większymi problemami. Komuniści się
nie boją i potrafią wszystko wytłumaczyć. Po co jedziemy do Krakowa, to jasne. Lanďák ma tam tantiemy. W Starym Teatrze grają
jego Pokój na godziny.
Polska jest odważna, nigdzie indziej w imperium socjalizmu nie
można już wystawiać jego sztuk. Rząd mści się na nim, bo jest nieskrępowanie bezceremonialny. Zakazuje mu pracować w filmie,
potem zwolnią go z teatru. Wkrótce podpisze Kartę 77 i to będzie
jego koniec. Zmuszą go do emigracji. W Austrii z konieczności zostanie aktorem Burgtheater. Dziś już nie żyje.
Prawdziwym powodem podróży jest chęć nacieszenia się atmosferą w Polsce, odetchnięcia na chwilę od depresji wywołanej
przez coraz bardziej dławiącą rosyjską okupację. W aucie prowadzimy debatę kulinarną. Lanďák zwraca uwagę na polski barszcz.
Ludzie mylą go z rosyjskim borszczem, który jest mieszaniną wielu
składników. Agent broni rosyjskiego borszczu i twierdzi, że polski
barszcz to czerwona woda. Już wtedy, być może nie był jeszcze
agentem, czuł sympatię do Rosjan. Za karę wykluczam go z tej historii, choć był wtedy z nami. Prawda literatury może sobie na to
pozwolić. Donosił, wynocha z nim. Los potraktował to dosłownie.

Wkrótce umrze.
Lanďák to taki chłopięcy typ. Często krzyczy, stroi miny i tupie
nawet podczas prowadzenia auta. Po drodze musimy odwiedzić
Havla w jego domku pod Trutnovem. Podobno też nie jest w dobrym nastroju. Kończy właśnie eksperymenty z pracą w browarze
w Trutnovie. Pozostałych robotników zadziwia, że jeździ do pracy
mercedesem z czasów, kiedy nie był banitą, ale światowej sławy dramaturgiem. Komuniści się wściekają, że udaje robotnika.
Havel przyniesie z browaru wspaniałą jednoaktówkę Audiencja.
Później pisarka Eda opublikuje w biografii Havla hagiograficzne
zdanie, którego nie powstydziliby się autorzy żywotów świętych:
Już po paru tygodniach Havel wiedział więcej o warzeniu piwa niż
doświadczony piwowar.
Havel cieszy się na odwiedziny, dni na Hradečku mijają ponuro,
choć lepiej niż w Pradze, gdzie z bliska wszystko wydaje się o wiele
bardziej obrzydliwe. Później go zamkną, a jeszcze później zostanie
prezydentem kraju. Przyszły donosiciel i przyszły prezydent. Ale
o tym jeszcze nie wiemy. Gdyby ludzie wiedzieli, co będzie, toby
zwariowali. Havel jest w domku z Olgą. Oboje już nie żyją. Najpierw Olga, potem on. Gdy się tak nad tym zastanowię, dziś nie
żyje już prawie nikt z ludzi, którzy żyli wtedy. Nie wiem dlaczego.
Havel ugotował bigos. Podczas jedzenia macha sztućcami i recytuje Mickiewicza: W kociołkach bigos grzano. W słowach wydać trudno bigosu smak przedziwny, kolor i woń cudną. Mickiewicz to był żarłok, twierdzi Landovský, chociaż nigdy go nie czytał.
Havel podaje do stołu, pije wino i recytuje: Słów tylko brzęk usłyszy i rymów porządek, ale treści ich miejski nie pojmie żołądek.
Lanďák mówi, że te wiersze są niezrozumiałe. Havel je rozumie,
ale tego nie wytłumaczy. Lanďák chce poznać przepis. Havel nie

wie, dlaczego miałby mu go dać. Olga go upomina. Za trzydzieści
lat w teatrze Divadlo Na zábradlí będzie ją wspaniale grała Marie
Spurná.Ale niedługo potem umrze na raka, jak Olga. Jakby zaraziła się na scenie. Zrządzenie losu?
Występ Havla osiąga punkt kulminacyjny: Aby cenić litewskie
pieśni i potrawy, trzeba mieć zdrowie, na wsi żyć, wracać z obławy. Havel docenia zwrot wracać z obławy, ale ma złą wiadomość: wino się skończyło. Nalega, żebyśmy poszli na piechotę
do Trutnova. Wesoła noc nie pasuje do ponurych czasów doktora Husáka. Lanďák zastanawia się, dlaczego Havel chce iść do
winiarni i ciągnie nas sześć kilometrów w ulewie, skoro ma dość
wina w piwnicy.
Przed Trutnovem Havel przyznaje, że tak właśnie jest, ale
stwierdza, że nie ma już sensu wracać. Pyta mnie i agenta, dlaczego nie jesteśmy solidarni w obliczu krzywd, dlaczego się nie połączymy i zbiorowo nie przeciwstawimy przemocy władzy. Agent
mówi, że tak się nie da, ponieważ jesteśmy sami i nikt do nas nie
dołączy. Havel odpowiada, że tak mówi każdy. Ja i agent się wstydzimy. Tak, tak mówi każdy, my też. Havel marzy o dziewczynach,
które mają w Trutnovie garsonierę, i że kiedy winiarnia zostanie
zamknięta, to nas do niej zaproszą.
Rano nikt z nas nie ma pieniędzy. Ale to nie szkodzi, w Krakowie
Lanďák ma pieniądze u Moniki, kierowniczki literackiej Starego
Teatru. Mimo to chciałby zanotować sobie przepis na bigos. Kiedyś już go jadł, ale nie był taki dobry. Uważał bigos za oszukany
węgierski gulasz, ale teraz widzi, że się mylił. Havel nas żegna. Cieszy się, że wyjeżdżamy. Uśmiecha się, nie dał przepisu. Jedziemy
do Krakowa. Pytania pozostają. Jak się gotuje taki dobry bigos?
I jak Havel rozumie wers trzeba na wsi żyć?

Lanďák sądzi, że Havel dodaje tam coś tajemniczego i nieznanego, prawdopodobnie żubrówkę, ponieważ dodaje alkohol
do wszystkich dań, które gotuje. Potem zaczyna ogólnie mówić
o polskiej kuchni. Polska to duży i odważny kraj, podobna jest też
jej kuchnia. Porównuje rosyjski borszcz i polski barszcz. Lubi udawać Rosjanina, kocha Czechowa, grał słynną rolę hetmana, jego
dziadek był carskim kapelmistrzem, ale twierdzi, że barszcz jest
lepszy od borszczu. W borszczu jest wszystko, co Rosjanie akurat
mają pod ręką, i tak też się kończy: wszystko to się tłucze, zaprzecza sobie nawzajem i ekspanduje na zewnątrz z Rosji i z garnka.
Barszcz jest klarowny, dumny, spokojny i pewny siebie. Lanďák
upaja się ucztą kulinarną, jaka czeka nas w Krakowie.
Nigdy nie słyszałem, by Polska słynęła z jakichś uczt. Myślę, że
słynie ze swoich tragedii i dumy. To są wartości, których nie da
się połączyć z przejadaniem się, jak wyobraża to sobie Lanďák.
Agent mnie poparł, na tym placku od Hamburga po Estonię nigdy
nic dobrego się nie ugotowało. Jak chcesz gotować, skoro wszędzie jest równina? Kapusta, ziemniaki, słonina, zakon rycerzy niemieckich, Prusacy ze swoim sztywnym marszem. Jedziesz przez tę
równinę tygodniami i ciągle te same ziemniaki z kapustą. Znowu
ożywa kłótnia o borszcz i barszcz. Lanďák mówi, że jesteśmy głupkami i niczego nie wiemy. Sam też niczego nie wie, ale pięknie kłamie. Nie uważa równiny za powód do depresji. W depresji zresztą
nie ma niczego złego, wielu ludzi na nią cierpi. Podobno również
Breżniew, ta kurwa.
Jesteśmy na granicy. Celnik chce zobaczyć pieniądze. Pyta, dlaczego żadnych nie mamy. Bo żadnych nie potrzebujemy, mówi
Lanďák z prostotą Szwejka. To zbiło celnika z tropu. Kazał odstawić auto na bok, nastąpiła czterogodzinna rewizja samochodu i otworów ciała. Poszlibyśmy do gospody. Jesteśmy głodni.

Wspominamy Havla, w piwnicy trzyma też wędzone mięso. Nie
mamy pieniędzy, ale to nie szkodzi. Na przejściu granicznym nie
ma gospody. Lanďák proponuje, że pożyczy pieniądze od celnika. Prosimy go, by nie komplikował sytuacji. Dyskutujemy o tym,
co będziemy jedli w Polsce. Bigos, barszcz i co dalej? Landovský
mnie poucza: w Krakowie jest polędwica wieprzowa w sosie z pieprzem i koniakiem. Jadł ją z Moniką. Dziwię się, skąd Polacy biorą
koniak. Mają go od czasów napoleońskich, stwierdziła Landovský.
Ale sam preferuje żubrówkę. Nie mamy ani koniaku, ani żubrówki. Agent StB pyta, czy spał z Moniką. Już wtedy mogliśmy podejrzewać, że jest agentem. Przesłuchania dotyczące jasnych spraw,
to im wychodzi!
Celnik niczego nie znalazł, jedziemy dalej. Lancije do boju, szable
w dłoń, bolszewika goń, goń, goń! – krzyczymy w aucie fałszywą
polszczyzną, szczęśliwi, że jesteśmy w Polsce. Oddychamy z ulgą.
W Krakowie wreszcie się najemy i napijemy. Lanďák wyznaczył,
co kto będzie jadł. Ja grzyby z kapustą. Cebulka, spienione masło,
grzyby, sól. Kapustę sparzyć i dusić z grzybami. Zagęścić mąką.
Zapić wódką. Landovský weźmie rybę. Musi być z jeziora. Później
będzie pod Pardubicami łowił ryby ręką dla pewnej zachwyconej
dziewczyny. Złapie go milicja, zostanie aresztowany, a następnie
zwolniony z pogróżkami, że pierwszy sekretarz wojewódzki Komunistycznej Partii Czechosłowacji nie życzy sobie, by taki bankrut przebywał w województwie wschodnioczeskim. W Polsce
nic takiego mu nie grozi. W Polsce jest tradycyjnie o wiele większa wolność niż u nas. Do pierwszego sekretarza wyśle telegram:
Jadę do Brna. Czy zakaz obowiązuje też w przypadku tranzytu?
Lanďák to kucharski kłamca i czarodziej.
Mijamy olbrzymie jezioro pod Otmuchowem. Na skale siedzi
mężczyzna, pije z butelki i patrzy na bezkres wody. Kraczą pta-

ki. Wiatr. Mężczyzna jest sam. Mówimy, że to jest polski smutek, który różni się od smutku czeskiego. Dlaczego nie śpiewa,
nie tańczy, dlaczego nie siedzi z dziewczyną? W Polsce zaczyna
się Rosja, myślimy. Durnie, śmieje się Lanďák, ten facet nie jest
smutny. Filozofuje i być może jest mu wesoło. W Polsce kończy
się Europa, mówi. Kraków to perła Polski, Polska to perła Europy.
Kiedy Piłsudski wrócił z Francji, powiedział w Sejmie, że Francuzi
to są ludzie ducha, filozofii, ludzie eleganccy i rycerscy, istni Polacy Zachodu.
Monika czeka na nas w teatrze, wyciągnęła już tantiemy z banku, pójdziemy do restauracji, najemy się i napijemy. Lanďák pójdzie z Moniką do niej, my doprawimy się żubrówką. Mówi to
dlatego, że jesteśmy straszliwie głodni. Po wczorajszej ekspedycji
do Trutnova wszyscy trzej mamy kaca. Wrzeszczy, ale jest czuły.
Żałuje Havla. W Trutnovie nie było żadnych dziewczyn z garsonierą. Tylko dziewczyny z hotelu robotniczego. Kręciły się szczęśliwe
wokół słynnego aktora. My czekaliśmy na to, co spadnie z jego
suto zastawionego stołu. Havel mówi, że od zawsze ma gorzkie
przezwisko Doktor Przylepa, to zawsze się tak kończy. Tylko raz
siedzieli z nami dwaj znawcy mojej twórczości dramaturgicznej
– opowiadał Havel w Trutnovie – i wtedy Lanďák nie wiedział, co
zrobić. Problem polegał na tym, że to nie były dziewczyny, lecz
starsi profesorowie. Mężczyzna znad jeziora tymczasem dopił
butelkę. Wrzucił ją łukiem do wody. Ale my już byliśmy dziesięć
kilometrów dalej i tego nie widzieliśmy.
Wszyscy trzej podziwiamy Polaków. Nigdy się nie poddają,
nigdy nie odpuszczają. My rezygnujemy, zanim wszystko się zacznie. Tylko Havel i Lanďák się nie poddają. Havel, ponieważ jest
niemiłosiernym logikiem. Nawet nie wie, że się buntuje. Jest bardzo grzeczny, uważa, że robi to, co należy robić. Landovský ma

bunt we krwi, jakby nim oddychał. Nawet nie wie, że jest buntownikiem. Jest wolny jak Havel. Robi to, co musi, i nawet o tym nie
wie. Po latach w Wiedniu zatelefonowała w nocy sąsiadka: czy nie
mogliby panowie ciszej rozmawiać? Leiser? Lanďák, wtedy już aktor Burgtheater, krzyknął do słuchawki: Ich nie umiem leiser żyć!
Ich żyję laut!
Po latach przeczytam w swojej teczce, jak dziwnie donosił
na mnie mój najlepszy przyjaciel. Na odwrót. Mówił o tym, co
w oczach StB miało wyjść na moją korzyść. Że jestem oddany socjalizmowi. Dziś wyszedłbym na głupka. W Rzymie w czasopiśmie
„Listy” emigranta Pelikána ukazała się, zakazana w kraju, moja
sztuka teatralna. W Pradze postawiło to służby na nogi. Przyjaciel
zameldował StB, że ja nie wiem, jak tekst trafił do Rzymu, i że gnębi mnie taki sposób wykorzystywania przez wroga. Dobrze wiedział, że to nieprawda i cieszę się z tej publikacji. Chyba jednak mu
nie uwierzyli, bo nie oczekiwali ode mnie publicznego potępienia
praktyk wroga. Jak bym się wykręcił? Przecież mógłbym narobić
problemów przyjacielowi donosicielowi. Kiedy upadł reżim, nie
pomogło mu to pozytywne donoszenie. Został ujawniony jako
donosiciel. I po sprawie. Chciałem się za nim wstawić, ale odwiedzili mnie ludzie, którym wyrządził krzywdę swoimi donosami.
Więc milczę. Ja na szczęście nie jestem agentem. Między agentem a człowiekiem jest podobno tylko sekunda słabości i pokusy.
Sekunda – i życie jest inne.
W Klubie Pisarzy w Pradze siedział na portierni pułkownik.
W 1939 roku był w Krakowie (znów ten Kraków!) z podpułkownikiem Ludvíkiem Svobodą. Niższy szarżą Svoboda trafił do Rosji,
a ten pułkownik do Anglii. Zdecydowała sekunda. Svoboda został
później generałem, zdrajcą i prezydentem Czechosłowacji, natomiast pułkownik trafił po wojnie za tę Anglię do kryminału, a po-

tem na portiernię. Na pisarzy, którzy przechodzili obok portierni,
spoglądał z ironią. Wiedział wszystko o ich zawahaniach.
Aż do Krakowa milczymy. Głód narasta, pragnienie również.
Przed Krakowem Lanďák znów filozofuje o barszczu. Opowiada,
jak go gotuje, choć prawdopodobnie nigdy tego nie robił. Znów
przypomina ojca carskiego kapelmistrza. To się wtedy nagotowało tego barszczu, kłamie. Ale tego nieprawdziwego, rosyjskiego.
Dziś nie wziąłby go do ust. Agent StB znów stawia wyżej rosyjski
borszcz. Ja mówię, że ugotować czysty barszcz z niczego – właśnie
na tym polega siła Polski. Wrzucić do wrzątku wszystko, co się
ma – na tym polega słabość Rosji. O sile i słabości mają Polacy
zupełnie inne wyobrażenia niż Rosjanie. Lanďák przypomina aktora Bronia Poloczka, który reżyserowi Krejčy przyniósł na próbę
do Teatru Narodowego garnek polskiego czerwonego barszczu.
To jest krew waszych aktorów, powiedział temu słynnemu gnębicielowi. Krejča jednak tego nie zauważył. Nadal gnębił – nie mógł
zdradzić swojej genialności.
Stary Teatr w Krakowie jest dziwnie nieoświetlony. Wieczór,
przyglądamy się ciemnemu budynkowi. Jest cicho, już grają,
twierdzi Lanďák. Nie grają, jest osiemnasta. Z tyłu znajdujemy
portiernię i portiera. Teatr jest we Lwowie na gościnnych występach. A Monika z tantiemami? Moniki nie ma w Krakowie, mówi
portier po polsku, bo jest Polakiem. Patrzymy na Lanďáka. Aha,
my jesteśmy w Krakowie, ale Kraków o tym nie wie. Zdechniemy
z głodu? Pojawiają się wyrzuty. Czy to było mądre, przepić wszystkie pieniądze w Trutnovie z Havlem, który miał w domu pełną
piwnicę wina? Mieli tu być, teatr i Monika, twierdzi Lanďák. Zapraszali mnie. I wyciągnął zaproszenie. Rzeczywiście, jest na nim
data dziesiąty kwietnia, czyli dziś. Nie, dziś jest dziesiąty maja,
twierdzi portier. Kwiecień był przed miesiącem. I miesiąc temu

była premiera Pokoju na godziny. Wszystko jasne. U nas květen to
piąty miesiąc, a w Polsce czwarty.
Nic nie jest jasne. Ty jechałeś na premierę, a nie po tantiemy.
Wiedziałeś, że nawet gdyby Monika była w Krakowie, to nie miałaby tantiem. Tak, wiedział. I okłamałeś nas. Tak. Dlaczego? Żebyście pojechali do Krakowa. Nikt nie chciał ze mną jechać, bo
działam ludziom na nerwy, bo się wściekam i kontakty ze mną są
niebezpieczne. Z kim się spotkam, tego ukarzą. Jestem parchaty, mówi. Ze wzruszenia przestajemy przeklinać. Zastanawiamy
się, jak wrócić. Najbliżsi koledzy, którzy pożyczą nam pieniądze,
są w Ostrawie. Ale nie mamy już nawet benzyny. Myślałem, że
wasze pożądanie moich tantiem zwycięży nad strachem. I to się
sprawdziło. Głupcze, pojechalibyśmy z tobą nawet bez koron, co
też się sprawdziło.
Portier zamyka klitkę i włącza telewizor. Nam nie pozostaje nic
innego jak zdechnąć. Idziemy omówić tę sprawę do Bazyliki Mariackiej na rynku. W półmroku modlą się na ziemi dwie siedemnastoletnie panienki. Od tyłu są jeszcze ładniejsze niż z przodu.
Między nimi leży siatka z butelką wódki i paczką papierosów. Poszły się przedtem pomodlić, mówi agent. Bóg to jest gość, przyznaje Lanďák, pomoże tym dziewczynom, pomoże i nam. Wyciągnął z kieszeni pęsetę, poszedł do auta, które sprawdzili celnicy,
i wyciągnął ze szpary pięćset koron. Na czarną godzinę, powiedział od niechcenia. Ukryta za pomocą narzędzia, którego nie
mają celnicy. A jest nim pęseta. Pięćsetkę wymieniamy na ulicy
na złotówki. Będzie barszcz, hotel, wódka i benzyna do Ostrawy.
Śmierć zostaje odłożona. Ale barszczu, tej krwi aktorów, nigdzie
nie można dostać. Wszędzie oferują rosyjski borszcz. Przypadek
czy też plan wielkiego sternika historii? Dziwne jest, że dziś żyję
już tylko ja. Oni umarli. Havel, Olga, Lanďák, przyjaciel agent też.

Być może żyje Monika z Krakowa. To byłoby obiecujące.
Dopuściliśmy się kolaboracji z nimi, wiadomo z kim. Zamawiamy z rozpaczy rosyjski borszcz. Tak, to był plan wielkiego sternika.
Niestety obejmuje również nas. Wracamy, znów bez pieniędzy,
smutno tak samo jak w tamtą stronę. Swobodnej atmosfery, tej
broni przeciwko Husákowi, nie zaznaliśmy. Husák zwyciężył również nad nią. Największą zbrodnią jest, jak pisze Albert Camus,
zasiać rozpacz w sercach młodych ludzi. W drodze powrotnej nad
Jeziorem Otmuchowskim znów siedzi ten mężczyzna, spogląda
na wodę, pije wódkę. A obok niego siedzi kobieta, której wcześ
niej tam nie było. Co to wszystko znaczy?
Przekł. Tomasz Grabiński

W lesie
Jaroslav Rudiš
Wychodzę z montażowni i myślę sobie, że to będzie spokojny
wieczór, Emka jest w delegacji, wreszcie jej się udało, zaczęła
jeździć, przebiła się z dolnego biura do górnego biura i nad nią
jest już tylko jedno biuro, i to z tarasem, życzę jej tego i sobie
zresztą też, będzie bardziej zadowolona, ja też, oboje będziemy
zadowoleni, ale teraz pójdę na kawę do Kawiarni w Lesie, reklama wafelków gotowa, zatwierdzona bez problemu, jestem zadowolony, zatrzymam się u Turka na kebab na wynos, Emce
kebab śmierdzi, to go nie przynoszę do domu, Emka od dwóch
miesięcy jest weganką, mamy teraz dwie lodówki, a potem
obejrzę Detektywa, zacznę drugi sezon, Emka za nim nie przepada, zbyt mroczne, za dużo w nim masakry, już to kiedyś gdzieś
widziała, no to będzie piękny męski wieczór w pojedynkę, super
mieć od czasu do czasu taki wieczór, myślę sobie, parkując przed
Kawiarnią w Lesie, tuż przed wejściem jest miejsce akurat dla
mnie i dla mojego lekko przeoranego przez praskie ulice starego
volvo, fart, myślę sobie, zaparkować tu to nie takie hop-siup,
zamawiam kawę przy barze, podwójne espresso, zaglądam do
gazety, uchodźcy na Węgrzech i gacie nad Hradem, i nagle ktoś
trąca mnie palcem w ramię, chłopak w niebieskim swetrze,
i mówi, cześć, stary, no nie, co słychać, chyba mnie zna, więc też
udaję, że go znam, może faktycznie się znamy, no tak, no to robię przyjazną minę i mówię spoko, wszystko w porządku, ale
w ogóle go nie poznaję, wszystko w porządku, a co u ciebie,
mówię, a on mówi, spoko, też spoko, a jak tam napletek, nagle
się szczerzy, też spoko, napletek, za bardzo nie rozumiem, ale on
się szczerzy, w sensie, że powinienem rozumieć, no wiesz, na-

pletek, no to mówię, napletek spoko, w porządku, a więc znowu
działasz, szczerzy się, no, mówię, no, normalnie działam i w tym
momencie chyba się skapnął, przestał się szczerzyć i zrobił przepraszającą minę, ojej, sorry, stary, bez kitu sorry, chyba cię
z kimś pomyliłem, wiesz, teraz mam takie dziwne dni, mówię
spoko, chłopak odchodzi, barman, który mnie zna, patrzy na
mnie, problemy z napletkiem, co, mówi, a ja mówię, chyba jakiś
dowcipniś, czytam gazetę, szkoda, że nie zauważyłem tych gaci
nad Hradem po drodze, ten chłopak znowu stoi obok mnie
i mówi, słuchaj, stary, stawiam ci piwo w ramach przeprosin,
bez kitu, sorry, opowiem ci, jak to się stało, że wziąłem cię za
kogoś innego, usiądź z nami, no to idę do nich, małe piwo mogę
wypić, ale potem prosto do Turka i do domu, spokojny męski
wieczór w pojedynkę, nie trzeba będzie nic nikomu tłumaczyć,
będę mógł zapuścić pornosa, jeśli Detektyw nie będzie mnie bawił, super, wspaniale sobie odpocznę, widzę przy stole, że impreza trwa na całego, śmichy-chichy, piwo i pierwsze kielony,
ktoś chodził do liceum w tej samej dziurze co ja, no to trochę
narzekamy na dziurę i zaraz robi nam się smutno, jak to zwykle
bywa, dwie dziewczyny, trzech facetów, może na odwrót, chłopcy mają wąsy, a dziewczyny wielkie okulary, gadamy o muzyce
i o Detektywie, ktoś studiuje na operatora kamery i chce nakręcić artystyczny film, no to rozmawiamy o filmach i ulubionych
reżyserach, i jeszcze o książkach, no, wow, no, kurna, tę też bym
chciał adaptować, jasne, nie da się z niej zrobić filmu, ale właśnie dlatego chciałem to zrobić w filmówce, piję drugie małe
piwo, ostatnie, potem już muszę iść, spokojny wieczór czeka,
ktoś pyta, co kręcę, mówię, że reklamy, z czegoś muszę żyć, chcę
powiedzieć, że życie składa się z kompromisów, ale nie mówię,
nie chcę być stary, a ten chłopak w niebieskim swetrze podaje

mi lufę, zupełnie niewinną lufkę, puszcza w ruch model home
made, no, tego mi było trzeba, trzy dni kręcenia wafelków, to
mnie wprowadzi w atmosferę spokojnego wieczoru, a potem
nagle nie wiem, po prostu nic nie wiem, mgła, las, błyskawice,
sarny, wilki, wilkołaki, mgła, las, właściwie najpierw nic strasznego, budzę się dwa dni później na dywanie w dużym pokoju
nieźle wyspany, we własnym mieszkaniu, ale nie leżę w łóżku
wybranym przez Emkę w drogim sklepie, żadna tam Ikea, koszulkę mam na lewą stronę, na dywanie ślady po butach, też
mam na nogach buty i wokół mnie wszędzie pety, ktoś przewrócił popielniczkę, jak się tu znalazła, moja sekretna popielniczka,
zawsze chowana w rynnie na balkonie, bo Emka nie chce, żeby
ktoś palił w mieszkaniu, wszędzie walają się butelki po piwie
i resztki pizzy, na stole leży niedojedzony kebab, super, a więc do
Turka dotarłem, hurra, na komputerze leci Detektyw, drugi sezon, no dobra, taki był plan, ale poza tym nie wiem nic, tylko
mgła i las, nie wiem, co się stało, chyba bomba atomowa, wstaję i idę do kuchni, śmierdzi kapustą i wędzonką, na kuchence
garnek pełen żarcia, jasne, już wiem, jedna z tych dziewczyn
była Polką, widzę, jak wyłania się z mgły, jesteśmy w wietnamskim sklepiku na rogu, kupuje mięso i kapustę, ja płacę, studenci nie mają forsy, chcę być miły i wspaniałomyślny, a jeśli ktoś
chce być miły i wspaniałomyślny, to zawsze kończy się katastrofą, mogłem na to wpaść, ugotuję nam bigos według przepisu
mojej babci, mówi ta Polka, będę gotowała przez całą noc, albo
lepiej dwa dni, i potem zjemy go na śniadanie, mówi, dziadek
zawsze tak jadł, zanim szedł w niedzielę do kościoła, ktoś inny
kupuje piwo i butelkę rumu, a potem znów nic nie widzę, tylko
mgła i las, błądzę po mieszkaniu w koszulce na lewą stronę, na
drzwiach plakat Dawida Bowie, którego Emka lubi i który wisiał

w jej pokoju w akademiku i w pierwszym, i w drugim mieszkaniu,
pamiątka
humanistycznych
studiów,
zanim
wylądowała w korpo, ktoś mu domalował na gębie małe cipki,
a na dole wielkiego kutasa, jasne, któreś z nich mówiło, że studiuje na ASP, może ta Polka, no, to była ona, mówiła, że trzeba
wszystko zniszczyć, żeby mogło powstać coś nowego, jasne, artystowskie pieprzenie, dobrze to znam, sam takie rzeczy wygadywałem, przecież studiowałem operatorkę i myślałem o wielkich filmach i książkach, których nie da się nakręcić, teraz robię
reklamy wafelków, ale z drugiej strony mamy to piękne mieszkanie, cholera, ktoś się zrzygał na dywan, ten w niebieskiej koszulce z napletkiem, no, to był on, widzę, jak wyłania się z mgły, nie
mogę znaleźć ścierki, ściągam koszulkę, może Emka nie zauważy, plakatu też nie, ani dywanu, posprzątam, nie da się, plamy
i smugi, Emka, Emka, Emka, dlaczego pojechała w delegację,
kurwa, co ja takiego niby zrobiłem, mogliśmy urządzić sobie
miły wieczór i może wreszcie po miesiącu poruchać, może nie
bylibyśmy zmęczeni jak zwykle, jaki dziś dzień, cholera, kurwa,
środa, Emka dzisiaj wraca z delegacji, błądzę po mieszkaniu
i szukam komórki, Emka, Emka, Emka, jedna z tych dziewczyn
była do niej podobna, jasne, ta chuda wysoka blond Polka, cholera, ubytek moralny, groził mi ubytek moralny, kurwa, całkiem
możliwe, że jej powiedziałem, że mi się podoba, że jest piękna i,
cholera, myślę, że się całowaliśmy, albo i więcej, więcej nie, w sypialni łóżko jest rozgrzebane, nie, przecież w nim nie spałem,
przecież spałem na dywanie w dużym pokoju, kurwa, kto tu
przymierzał jej bieliznę, ta dziewczyna albo któryś facet, podwiązki i pończochy, prezent na święta, Emka miała je na sobie
tylko raz, potem powiedziała, nie jestem twoją dziwką, trochę
mi było przykro, jasne, rozumiem, powiedziałem wtedy, spoko,

chciałem tylko spróbować coś rozruszać, posprzątam, wszystko
posprzątam, ale nie da się, kręcę się i wszystko leci mi z rąk,
durna trawa, kiepski sort, jeszcze ta wóda, szukam komóry, Kawiarnia w Lesie, sklep na rogu, gotowanie w kuchni, co dalej, co
było dalej, na pewno pocałowałem tę dziewczynę, ale więcej
nic, przysięgam, ruchał ją ten w niebieskim swetrze, teraz to widzę, to oni byli w naszym łóżku, to ona założyła podwiązki, wyglądała super, ale ja jej nie ruchałem, tylko patrzyłem przez
chwilę i zasnąłem, tylko nie wiem, dlaczego zdjąłem koszulkę
i włożyłem na lewą stronę, potem widzę, jak jaramy na balkonie
i krzyczymy w ciemną noc, jasny dzień albo kolejną ciemną noc,
ktoś drze się na nas, że wezwie policję, to mieszkanie wybraliśmy ze względu na balkon, piękny widok na miasto i na Hrad,
gacie już tam nie wiszą, Emka ma tu kilka kwiatków i pomidory,
kurna, pomidory, ktoś je zerwał i zżarł, nie szkodzi, Emka nie
zauważy, kupię u Wietnamczyka nowe pomidory i powieszę na
krzakach, przyczepię małymi drucikami, jestem zręczny, na planie zdjęciowym człowiek często musi radzić sobie sam, stoję na
balkonie i widzę, jak chłopak w niebieskim swetrze opowiada
mi, skąd powinniśmy się znać, był na dermatologii, ale nie na
zwykłej, tylko na wenerologicznej, miał coś z napletkiem i kutasem, a obok siedział gość podobny do mnie, on myśli, że to byłem ja, tylko że wstydzę się przyznać, to byłeś ty, serio, wydaje
mi się, że to byłeś ty, poszliśmy potem do knajpy, obaj z kremem
na napletek, kremy w dzisiejszych czasach łączą ludzi, jak w tej
reklamie, w której wszyscy są szczęśliwi, mówi ten chłopak,
Emka, kurwa, Emka, telefon jest w doniczce, ktoś wyrwał kwiatka i wyrzucił z balkonu, na jego miejscu zasadził moją komórkę,
kurwa, cała w glinie, tysiąc nieodebranych połączeń od Emki,
z produkcji, trzeba zrobić dokrętkę wafelków, no tak, w kółko to

samo, że też nie poszedłem kręcić tych artystycznych gówien dla
dwustu ludzi, tam nie ma dokrętek, bo nie ma forsy, na reklamę
są, SMS od Emki, doleciałam cała i zdrowa, hotel straszny, ale
szef zachwycony, jesteś ze mnie dumny, jak się masz, kochanie,
pewnie zajęty, jak tam wafelki, spoko, u mnie spoko, napisz mi
wieczorem, słonko, kocham cię, musimy częściej ze sobą sypiać,
dobranoc, no to dobranoc, halo, dobranoc, mam nadzieję, że
nie chlejesz znowu, jak chcesz, mam nadzieję, że nie jarasz w mieszkaniu, no, jak chcesz, jeśli mnie zdradzasz, mam nadzieję, że
używasz kondomów, dzień dobry, całą noc przez ciebie nie spałam, będę miała doskonałą prezentację, bardzo ci dziękuję, żyjesz, wszystko robię dla ciebie, ty się zabawiasz, a ja muszę pracować, co się dzieje, halo, żyjesz, jak chcesz, a więc koniec,
chyba nie muszę wracać, jak chcesz, ja cię kocham, robię dla
ciebie wszystko, a ty co, co się dzieje, jak chcesz, Emka, kurwa,
kiedy przyleci, która godzina, dzisiaj, jakoś dziś, muszę sprzątnąć, gdzie zacząć, ciągle nie schodzi, zbieram pety, ale dywan
nie jest ani odrobinę bielszy, jest szary od popiołu,
zarzygany i przepalony, kupię nowy, ktoś dzwoni, Emka stoi
w drzwiach, cześć, kochanie, mówię, chcę ją objąć, dlaczego jesteś bez koszulki, mówi, wchodzi do środka, dlaczego tak śmierdzisz, trochę zapijaliśmy ten spot wafelków, wiesz, bardzo się
udało, sprzedali go od razu na Słowację i do Polski, wiesz,
wszystko posprzątam, mała impreza, nic takiego, wszystko poukładam, przepraszam, wyładował mi się telefon, wiem, że pisałaś, Emka nic nie mówi, żadnych emocji, idzie do łazienki,
idzie do sypialni, widzi pomazany plakat z Bowiem, widzi zarzygany brudny dywan, widzi niedojedzony kebab, idzie na balkon,
przygląda się krzakom pomidorów, zrobiłem ci bigos, mówię,
polski przysmak, odgrzewam go, siadamy naprzeciwko siebie,

Emka płacze, głaszczę ją, chcę przytulić, odsuwa się, a ja nie
wiem, nie wiem, co się stało, bigos jest zaskakująco smaczny,
Emka nie je, no tak, przecież od dwóch miesięcy jest weganką,
mamy dwie lodówki, zjedz chociaż kapustę, mówię, kapusta jest
wegańska, co nie, silę się na dowcip, ale ona nadal ryczy, i nagle
jest mi niedobrze, znowu ten las, idę do kibla, Jezus Maria, niedobrze mi, Emka idzie na balkon i dzwoni do mamy, jak zawsze,
kiedy coś się zesra, potem do niej jedzie, znowu będą o mnie
rozmawiały, jaki jestem straszny, co ze mnie za nieudacznik
i idiota, idę po samochód, ciągle jeszcze stoi pod Kawiarnią
w Lesie, napiłbym się kawy, mam nadzieję, że nikogo nie spotkam, jak tam napletek, barman się szczerzy, piję kawę, w gazecie ciągle uchodźcy, a przydupas prezydenta mówi o zniewadze
głowy państwa przez czerwone gacie. Emka pisze, że zostanie na
kilka dni u mamy, że potrzebuje się nad paroma rzeczami zastanowić, no to jej piszę, że jasne, rozumiem, a ona, że skoro piszę,
że jasne, że rozumiem, to wszystko jasne i że nie musi się już nad
niczym zastanawiać, chcę coś napisać, coś przepraszającego, ale
teraz komórka mi się naprawdę wyładowała, myślę sobie, no
nic, dziś zrobię sobie spokojny męski wieczór, dojem bigos
i obejrzę drugi sezon Detektywa, a rano wyślę Emce kwiaty do
biura, jak zawsze, gdy coś się spieprzy, potem kupię jej coś do
ubrania, nowe buty, to działa, wielki bukiet w wielkim biurze
i do tego ładne nowe buty, Emka będzie się chwaliła przed idiotami i koleżaneczkami w biurze, jakiego ma superfaceta, który
tak ją kocha, że kupuje jej kwiaty, i znowu będzie dobrze, jak
zawsze, będzie w porządku.
Przekł. Katarzyna Dudzic-Grabińska

Pierogi dla Jolanty
Kateřina Tučková
Kiedy ostatnim razem widziałyśmy się z Jolantą, na rynek prószyły płatki wielkie niemal na pół dłoni. Skrzyły się pod światło
ulicznych latarni, spadały na nową kostkę brukową i znikały. Na
ułamki sekund osiadały na czapeczkach krasnoludków z brązu figlarnie powyginanych na wrocławskich ulicach. Jednego,
z otwartymi ramionami i sercem na dłoni, było mi szczególnie
żal, choć o mało się o niego nie potknęłam. Na zwróconym
do nieba nosie rozbijał się jeden płatek za drugim, topniał
i w miniaturowych kropelkach ściekał po jego wypukłym brzuchu i krzywych nóżkach. Stał w kałuży. Jeśli chodzi o mnie, nie
lubię tej pory roku. Kiedy za kołnierz wgryza mi się dokuczliwe
zimno, chętnie odpuszczam poetycki spacer po cichym nocnym
mieście. Poza tym byłam głodna. Konferencja przeciągnęła się
do późnych godzin, a ostatnią rzeczą do jedzenia, którą udało mi
się zdobyć, były faworki do popołudniowej kawy. Kiedy Jolanta
oświadczyła: „Następnym razem” i pośpiesznie ruszyła w kierunku restauracji i barów w bocznych uliczkach, odetchnęłam.
– Myślę, że nigdy nie było gorzej – powiedziała, kiedy wreszcie usiadłyśmy.
Potem było jak zwykle. Zasypałyśmy jedna drugą drobnymi
sukcesami i katastrofami naszego życia codziennego niczym
wierzby szeleszczące w regularnym półrocznym rytmie.
Teraz Jolanta jest w drodze z Wrocławia, jej autobus przyjedzie za niecałą godzinę. Upłynie kolejna, zanim dostanie się
z dworca do mojego domu. Czasu mam więc wystarczająco
dużo. Na blacie w kuchni leżą wszystkie potrzebne składniki.

Mąka, jajka, sól, pieprz. Mięso i kapusta, cebula i śmietana, duży
garnek, miska.
Nie gotuję. Musi być naprawdę wyjątkowa okazja, żebym stanęła przy kuchence. Do przeżycia wystarczają mi rzeczy, które
można kroić i od razu jeść, nie lubię tracić czasu na gotowanie.
Oczywiście wiem, że teraz to jest modne – przejawianie swojej
kreatywności poprzez gotowanie, zachwycanie przyjaciół na Facebooku zdjęciem pomysłowej aranżacji posiłku, odwiedzanie
modnych restauracji, gdzie z sufitów zwisają na samych kablach
ekożarówki i pije się ze słoików. Nie rozumiem tego, nie jadam
w takich miejscach. Jedzenie to jedzenie, powinno być smaczne,
zdrowe i stosunkowo pożywne, a jeśli jestem zmuszona sama
je przygotować, to musi być gotowe do podania po dziesięciu
minutach, co wyklucza większość potraw poddawanych obróbce cieplnej – poza tymi jajecznymi. W przyrządzaniu jajek – na
twardo, na miękko, jajecznicy, omletów czy sadzonych – jestem
prawdziwym ekspertem.
Tym razem jednak dałam się przekonać. Jolanta, troskliwa,
opiekuńcza, zawsze chętna do pomocy, po sześciogodzinnej podróży autobusem zasługuje na coś więcej niż jajko na twardo.
A już na pewno zasługuje na niespodziankę.
– Naprawdę jeszcze nie jadłaś pierogów? Nie możemy tego
tak zostawić, musisz spróbować pierogów – denerwowała się
wtedy w zimie i ciągnęła mnie od jednej restauracji do drugiej
i zaglądała do menu albo pokrzykiwała na kelnerów. Kręcili
głowami, wszędzie kuchnie były już pozamykane. Nasza droga
skończyła się w wąskim przejściu z matowymi żółtymi kafelkami, gdzie na rożnie w kącie obracał się nabity kokon wołowiny,
a z frytkownicy unosił smród przypalanych frytek.

– Następnym razem zrobię ci takie pierogi, że nigdy ich nie
zapomnisz – obiecywała, kiedy balansowałyśmy na barowych
krzesłach przy wąskim barze w tureckim fast foodzie i łapczywie
pożerałyśmy kebaby.
Ten „następny raz” wypadł u mnie.
Czeską kuchnię Jolanta zna jak własną kieszeń. Bohemistki,
która studiowała w Pradze, gdzie zaczęła się nasza przyjaźń,
z pewnością nie trzeba było oszałamiać czeskim schabowym
z kapuchą czy tradycyjną polędwicą. Ale przygotowanie pierogów – to by doceniła. I to ode mnie! Pierogi!
Karkówkę należy umyć i ugotować. Kapustę posolić i również
ugotować, do wody można wrzucić pół kostki rosołowej, przeczytałam na głos przepis znaleziony na stronie z polskimi przysmakami. Mięso gotujemy mniej więcej godzinę piętnaście…
kapustę trzydzieści minut, na koniec dusimy grzyby… Cholera,
grzyby! Było tam napisane czarno na białym ekranie laptopa,
musiałam je przegapić przed zakupami. Tylko skąd wziąć grzyby
w kwietniu, w centrum Pragi?
No to będą pierogi bez grzybów. Wzruszyłam ramionami i odpędziłam straszne wspomnienie morelowych knedli bez moreli,
które podałam mojemu mężowi. Tamten plan jednak od początku skazany był na niepowodzenie. Morele w plastikowym
woreczku (niewłaściwe przechowywanie), gorączkowy wieczór
po całym dniu pracy (źle oszacowany czas), a przede wszystkim
jego podstawowe życzenie: poprosił mnie (błędne założenie)
o przygotowanie słynnego dania jego babci.
To jego wina, że do ciasta (zaskakująco szybko skisłego) wymyślił morele i w dodatku na pierwszą rocznicę ślubu. Jego poprzednicy nie akceptowali tak wspaniałomyślnie mojej koncep-

cji prostego gotowania.
Ugotowane mięso i kapustę mieszamy, dodajemy grzyby, sól
i pieprz, czytałam dalej. Z mąki, jajek i wody wyrabiamy ciasto.
W zależności od konsystencji dodajemy mąkę lub wodę, aby ciasto się nie kleiło. Następnie wałkujemy na grubość około dwóch
milimetrów, po czym szklanką o średnicy 4-5 cm wykrawamy
z ciasta kółka. Nabieramy łyżką mięsny farsz, nakładamy na
wycięte kółko, zaklejamy i formujemy pękate półkola. Zlepione
brzegi półkoli możemy ozdobić, odciskając na nich wzór widelcem. Tak przygotowane pierogi wrzucamy do lekko osolonej
wody, od czasu do czasu mieszamy, żeby nie przykleiły się do
dna. Gotowe pierogi wypłyną na wierzch.
Proste jak drut, a na brak grzybów Jolanta na pewno nie zwróci uwagi, pomyślałam, kiedy sprawdzałam twardość gotującego się mięsa. Pokrojone na kawałki (maszynki do mielenia ani
miksera nie mam) dokładnie według instrukcji wymieszałam
z kapustą i wciskałam w przygotowane kawałki ciasta. Woda na
kuchence już wrzała, jeden pieróg za drugim ześlizgiwał się między zniecierpliwione bąbelki.
Pod przepisem była taka uwaga:
Pierogi podajemy polane odrobiną roztopionego masła lub
usmażoną na złoto cebulką. Niektórzy wolą pierogi polewać
śmietaną. W naszej rodzinie – chodzi o stary rodzinny przepis
– zwolennicy cebulki i śmietany dzielili się na dwa obozy. Przynajmniej z tego, co pamiętam. Jestem rocznik 1934 i wszystkich krewnych straciłam w powstaniu warszawskim. Została mi
tylko mama, która jednak nie poradziła sobie ze śmiercią taty
i młodszego brata i pół roku po wojnie otruła się gazem. Po ukochanych członkach rodziny zostało mi tylko trochę rzeczy oso-

bistych, między innymi książka kucharska babci. Do dziś gotuję
z niej swojemu czeskiemu mężowi i dzieciom, i tym sposobem
jesteśmy połączeni z moimi płytkimi, ale jednak korzeniami.
Wszyscy kochamy polską kuchnię!
A pod nią komentarze:
Mniamik: Cześć, ziomeczki, zrobiłam te pierożki na sobotni
obiad i wyszły super! Daję lajka!
Svatko: Chciałbym zaznaczyć, że ta potrawa pochodzi ze
wschodniej Słowacji. Oryginalny przepis mówi, że ciasto wyrabia się z mąki pszennej, farsz to twaróg, który miesza się z żółtkiem (nie z całym jajkiem). Twaróg musi być słony, żeby podczas
konsumpcji (razem z wywarem) nadał specyficzny smak. Oczywiście masło trzeba stopić na złoty kolor i polać nim pierogi.
Według oryginalnego przepisu nie dodaje się żadnej bułki tartej,
niczego. Życzę smacznego, SŁOWACKIEGO! oryginalnego dania.
Janka: Bzdura – każdy wie, że pierogi są z Rosji! U nas robimy
je z powidłami i posypane makiem. Pyszności!
Ta twoja polska babcia nie była przypadkiem Rosjanką?
Svatko: Pierogi pochodzą ze Słowacji!!! Jeszcze na Ukrainie
mogliby twierdzić, że pierogi są ich potrawą, no, może, ale tam
się nazywają wareniki!!!
Mniamik: A w tej Warszawie po bombardowaniu normalnie
leciał gaz?
Mój mąż mówi, że nie mógł lecieć, cały gaz był wyłączony przez obozy koncentracyjne. Co masz jeszcze w tej książce
kucharskiej? Nie wiem co zrobić na niedzielny obiad! Dzięki –
(uśmiech – emotikon) – buziak!
Svatko: Mogę spytać, Mniamik, ile masz lat i jakie masz IQ?

Mniamik: Svatko, robaczku, w tym roku skończę dwadzieścia
siedem, ale jeśli potrzebujesz też adres (IQ?), to jak już pisałam
– mam już męża, hi, hi! Papatki – uśmieszek – buziak!
Janka: Svatko, nie czepiaj się Mniamika. A pierogi są z Rosji!
„Uff,” wymsknęło mi się, kiedy doczytałam komentarze na
stronie pod przepisem. Na numery oznaczające kolejne strony
nie miałam odwagi kliknąć. Dopiero teraz dotarło do mnie, jak
skomplikowaną dyscypliną jest gotowanie.
Ciekawe, co o tej dyskusji powie Jolanta? – zastanawiałam się.
I co powie na moje pierogi?
W dzikim wirze wrzątku unosiły się kawałki mięsa, kapusty
i białego rozgotowanego ciasta. Gdzieś popełniłam błąd.
– Źle zagniotłaś ciasto – odgadła Jolanta, kiedy zajrzała później do garnka z rozgotowaną mieszaniną na dnie. – Albo rozwałkowałaś zbyt cienko i pękło. Ten kawałek jest zupełnie jak
papier, niczego by nie wytrzymał.
Na końcu widelca, którym grzebała w garnku, huśtał się kawałek prześwitującego śliskiego ciasta.
Dopiero potem poszła zdjąć płaszcz. Widziałam, jak wyciągała
z niego szczupłe ramiona, spod cienkiej koszulki przebijał grzebień jej kręgosłupa.
– Pokaż się, strasznie schudłaś! – powiedziałam ze źle skrywanym strachem. Przez głowę przeleciały mi najgorsze scenariusze: Jest chora? Rodzice Jolanty? Jej córka? Wniósł pozew
o rozwód? Praca?
Ależ skąd. Jolanta odwróciła się z promiennym uśmiechem:
– Widać?

– Bardzo – przytaknęłam, nieco uspokojona jej spojrzeniem.
– Zainspirowałam się – no co tak patrzysz? – tobą. Krojenie
zamiast gotowania, czyż nie tak? Inni nazywają to raw food. Jem
tylko surowe pokarmy. Jedyny wyjątek zrobię dzisiaj – powiedziała i z tajemniczym uśmiechem otworzyła plastikowy pojemnik, który wyłowiła z walizki.
W równych rządkach, w kilku warstwach, ułożone były jeden
na drugim pierogi, starannie powykrawane w półkola z bufiastą
lamówką na brzegach.
– Domowe, świeże, robiłam wczoraj wieczorem.
Dzięki temu miałyśmy jednak pierogi i mój „pierwszy raz”
smakował wspaniale. Na tyle, że zaproponowałam Jolancie,
żeby założyć trzeci, również wyraźnie ukształtowany obóz. Taki,
którego zwolennicy głoszą, że polskie pierogi smakują najlepiej
z dobrze schłodzonym czeskim piwem. Jeśli chodzi o witarian
– Jolanta wzruszyła ramionami – na pewno nie będzie o czym
dyskutować. Ale obie nie możemy się już doczekać, co na to powiedzą Svatko z Mniamikiem.
Przekł. Anna Wanik

Takich rzeczy się nie mówi, tato!
Chaim Cigan
– Opowiadaj – nalegała.
– Kochanie, przecież już ci wszystko opowiedziałem.
Ale ona się upierała.
Kiedy bronił się, że musiałby wszystko powtarzać, przyszło mu
na myśl blaknięcie żywych wspomnień aż do zupełnego zaniku. Niedawno zamyślił się nad pewnym zdjęciem z Norwegii, na
którym ma cztery lata, z 1946. Było lato, siedział nagi na schodach przed domkiem nad morzem należącym do cioci, ptaszka
miał sprytnie schowanego między nogami, a obok stała miednica z wodą. Tylko czym bawił się w miednicy, skoro w wodzie
niczego nie było?
Wiedział jednak, dlaczego miał głowę ogoloną do gołej skóry. To była wina sąsiadów z trzeciego piętra, drzwi naprzeciwko.
Tuż przed wyjazdem do Norwegii wzięli go do siebie, póki mama
nie wróci, i dali mu do zabawy maszynkę do włosów. Wyjaśnienie tak nierozważnego postępku było ponad jego siły. Prawdopodobnie z nudów wyciął sobie ścieżkę od czoła aż po potylicę,
a potem nie pozostało nic innego jak pozbawić go pozostałych
włosów na całej głowie i wysłać do Norwegii łysego.
I tak pewnie by je stracił, bo w pociągu złapał wszy. Rok po
wojnie podróż trwała kilka dni: z Pragi przez zbombardowane
Niemcy do Kopenhagen i stamtąd całym pociągiem na promie
do Norwegii. Pozostałe dzieci, jadące bez mam, które by je trzy
razy dziennie szorowały, oczywiście nie złapały wszy. Tylko on,
choć mama o niego dbała.

Ten leczniczy dwumiesięczny pobyt czeskich sierot wojennych
w Norwegii zorganizowała z Fredrikstad starsza siostra mamy.
Dzięki temu jemu, żydowskiemu półsierocie, mogła towarzyszyć
mama. Pamiętał to wszystko tylko dlatego, że mając dwadzieścia pięć lat, potrafił przypomnieć to sobie w kolorze. Do dwudziestego piątego roku życia ostro widział kamienne nabrzeże,
zdaje się w Kopenhagen, i grupę kolorowo ubranych kobiet, Cyganek, palących fajki. Potem widział na morzu wieloryba, ale
najlepiej ze wszystkiego zapamiętał wnętrze domku cioci, przed
którym siedział na schodach z miednicą. Dziś już tego nie pamiętał, wiedział tylko, że kiedyś we wspomnieniu widział najdrobniejsze szczegóły. Na przykład to, że domek z zewnątrz był
drewniany, jak ten, który według życzenia jego matki zbudował
ojczym.
– Właściwie nie opowiadałem ci o cioci Helenie – powiedział.
– Oczywiście, że opowiadałeś. Była aktorką, grała u E. F. Buriana, pokazywałeś mi ją na zdjęciu. Miała taki twarzowy kapelusik
przekrzywiony na bok, jak z lat trzydziestych, krótkie blond włosy, nogę wyzywająco założoną na nogę i do tego paliła papierosy!
– Wiem, ale nie mówiłem, że gdyby nie ona, nie przyszedłbym
na świat w czterdziestym drugim. Przed wojną mój ojciec zabiegał o jej względy, lecz ona miała na oku lepszą partię, a jego zostawiła najmłodszej siostrze Žanynce, która nie miała szczęścia
w miłości. Rzuciła teatr i wyszła za mąż za dyrektora norweskiego oddziału IG-Farben.
– IG-Farben? – powtórzyła. Po głosie jednak można było poznać, że nie jest pewna tego, co przeczuwa.
– Nie, z tego, co wiem, w Norwegii nie produkowali cyklonu

B. Na początku lat sześćdziesiątych przeprowadzili się z Fredrikstad do Leverkusen w Niemczech Zachodnich. Nie mieli
dzieci, pewnie dlatego myśleli też o innych sierotach, nie tylko
o mnie. Poza tym jej mąż chyba wiedział, że większość z nich została sierotami w Auschwitz przez cyklon B produkowany przez
koncern IG-Farben.
Coś jeszcze zaświtało mi w głowie.
– Opowiadałem ci, że w sześćdziesiątym szóstym byłem
w Polsce?
– Z tymi królikami?
– Widzisz, to też ci opowiadałem. – Wzruszył rozczarowany
ramionami.
– Ale co to ma wspólnego z ciocią Heleną?
– Z ciocią nic. – Zawahał się. – Właściwie pojechałem tam zamiast ojczyma, bo ktoś szukał go przez Polski Ośrodek Kultury
i Informacji w Pradze. Ojczym nie zareagował, choć gdy potem
go o to pytałem, wiedział, że ten Polak podczas wojny uratował mu życie, i wiedział, dlaczego go szuka. Tam, gdzie mieszka, w Sosnowcu, ponoć od lat ukrywał się pod innym nazwiskiem niejaki Wolf, Niemiec z polskiego Śląska, który w czasie
wojny był w SS i pracował tam na dworcu kolejowym. Tata był
ostatnim żyjącym człowiekiem, który mógł go zidentyfikować.
I dawny trzynastoletni wybawca taty chciał, żeby tego Niemca
wsadzili na resztę życia do więzienia. Gdyby to było tuż po wojnie, tłumaczył mi ojczym, sam posłałbym mu kulkę w łeb, bez
wyrzutów sumienia, ale od wojny upłynęło już dwadzieścia lat.
Ten Wolf ma rodzinę i ja ich na sumieniu mieć nie chcę, mówił.
– Skończyłem wtedy dwadzieścia cztery lata, byłem pierwszy

raz żonaty i wydrukowali mi już w gazecie dwa reportaże! Poszedłem do Polskiego Ośrodka, dostałem adres człowieka, który szukał taty, i pojechałem pociągiem do Sosnowca. Nie tylko
ze względu na reportaż, który potem bym napisał, ale przede
wszystkim ze względu na tego chłopaka, o którym tata mi opowiadał, gdy byłem dzieckiem. Szczerze mówiąc, potraktowałem
to jako okazję do sprawdzenia, ile prawdy było w opowieściach
taty o ucieczce z Treblinki. Mama wierzyła mu tak na dziesięć
procent, a znajomi nie wierzyli w ogóle. A tak na marginesie, to
ten reportaż napisałem i wydrukowali go, czekaj… może gdzieś
go znajdę i sobie przeczytasz…
Gdy grzebał w skrzyniach z zapiskami, starymi gazetami, fotografiami i listami, które targał ze sobą z miejsca na miejsca,
z małżeństwa w małżeństwo i z kraju do kraju, młoda kobieta
otworzyła leżącego na kolanach laptopa i słuchała.
– To był koniec listopada – podjął. – Szybko robiło się ciemno
i padał śnieg i nagle z sylwetki znanej i wciąż jeszcze dalekiej
bramy usłyszałem ciche, lecz wielogłosowe piszczenie. Brzmiało to strasznie, jak rozpaczliwe wołanie dusz, które dawno po
śmierci swoich spalonych na popiół ciał nie mają spokoju i nie
mogą wyrwać się z tego potwornego miejsca. Nie opowiadałem ci tego, bo byłaś za mała. I wtedy jeszcze nie wiedziałem,
że jeżeli ciało Żyda po śmierci zostanie spalone, nie będzie miał
prawa być wskrzeszonym w lepszym świecie. Jednak dźwięki
w widmowej mgle otaczającej obóz koncentracyjny miały bardziej prozaiczne źródło: dzikie króliki albo zające, które myśliwi
w tyralierze zaganiali do sieci rozstawionych wokół obozu. To ci
opowiadałem.
– Błąd – odezwała się krytycznie zza otwartego laptopa. – To

było w grudniu, tu piszesz o tym inaczej. Padał śnieg.
Siedział koło szafy dosłownie zawalony papierami ze swojej
leciwej przeszłości.
– Gdzie?
– Tu, w artykule.
– Jakim artykule?
– Ma tytuł Tam i z powrotem. Posłuchaj, co napisałeś…
Spojrzał na nią zaskoczony.
– Gdzie to znalazłaś? Przecież to dwadzieścia lat starsze od
ciebie.
– No ale posłuchaj. – I zaczęła czytać mu jego własny tekst.
Nie zdziwiło go nawet, że nie usłyszał najpierw pisku, tylko
zobaczył ciężarówki, myśliwych i olbrzymie reflektory oślepiające nieszczęsne króliki uciekające przed ich światłem i wplątujące się w zastawione sieci. O wiele bardziej zaskoczyło go to, że
w całym artykule ani słowem nie wspomniał o swojej wizycie
u Janka Latosa w Sosnowcu.
Musiał to zrobić ze względu na tatę, bo Janek całą historię
ucieczki opisał trochę inaczej. Z drugiej jednak strony potwierdził, że tata złapał go na polu i ukrywał się u jego babci. No
i Janek zagroził jej, że jeżeli wyda czeskiego partyzanta Niemcom, to się zastrzeli. Zgadzało się też to, że zanim przyszedł front
i niemieccy żołnierze zaczęli uciekać, ukryli tatę w stodole.
Jednak ojczym opisywał to tak, że wyszedł niczym kowboj
z koltami nisko zawieszonymi na biodrach i jednego po drugim rozbrajał, Hände hoch, Hände hoch, a do Rosjan przyszedł
z taczką pełną broni.

Jego wybawca pamiętał to inaczej. Musiał siłą wyciągać go ze
stodoły, tak się tata bał. W czterdziestym czwartym Janek miał
trzynaście lat, więc oczywiście chciał mieć partyzanta, bo tak
należało, tak samo jak ojciec chciał po wojnie wywołać zachwyt
słuchaczy.
W sześćdziesiątym szóstym Janek musiał mieć trzydzieści pięć
lat, choć bez przednich zębów wyglądał jak pięćdziesięcioletnie
niemowlę. Był biedny, mieszkał z żoną w jednym pokoju z kuchnią. Mimo to był komunistą, na ścianach w kuchni obok ramek
z jeleniami na rykowisku wisiały fotografie najważniejszych polskich urzędników partyjnych. W sypialni trzymał bardziej osobiste zdjęcia, kolorowane ślubne i swoje w mundurze – jedno
z kolegą z wojska i jedno grupowe z mężczyznami i kobietami
w mundurach kolejowych podczas pochodu pierwszomajowego. Oba mundury, zarówno wojskowy, jak i kolejowy, wisiały na
nim jak na bałwanie, który w międzyczasie się pod nimi roztopił.
– Ale najgorsze było to – znów zabrał się do wkładania swojej przeszłości do skrzynek po bananach – że wyjęli z lodówki
cały talerz polskiej kiełbasy i butelkę polskiej wódki. Musisz wiedzieć, że charakterystyczne dla polskiej kiełbasy jest to, że ma
więcej tłuszczu niż mięsa, bo je się ją jako zakąskę do wódki.
– Przyszło mu do głowy, że ona nie jest już dzieckiem i teraz wie
to lepiej niż wtedy on. – Żona Janka pokroiła kiełbasę, on nalał
wódkę do szklanek, wsadził sobie plasterek kiełbasy do bezzębnych ust i gdy już zmełł ją dziąsłami i połknął, zapił mnóstwem
wódki. Ale ja rok po pierwszym ślubie dostałem żółtaczki i jeszcze przez wiele lat musiałem przestrzegać ścisłej diety. Żadnego
tłuszczu, żadnego alkoholu, ale spróbuj to wytłumaczyć takim
ludziom, gdy chcą cię ugościć jak należy. Na dodatek przywiozłem złą wiadomość, że zbrodniarz wojenny nadal będzie kalał

swoją obecnością dworzec w Sosnowcu!
Zakażne zapalenije wątroby – powiedział nagle. – Tak się po
polsku mówi na żółtaczkę, ale wtedy tego nie wiedziałem i gdy
próbowałem im wytłumaczyć, że nie mogę zjeść nawet plasterka kiełbasy, a co dopiero wypić szklankę wyborowej, bo muszę
przestrzegać diety, odebrali to tak, jakbym uważał ich za żebraków i nie chciał zjeść jedynej rzeczy, którą podali. Na dowód, że
partia i rząd dają im wszystko, wysłał żonę po następny głęboki
talerz pełen zwojów kiełbasy i postawił na stole kolejne dwie
butelki wódki z lodówki. Straszna szkoda, że nie mogę znaleźć
zdjęcia, które dał mi na pamiątkę. Zobaczyłabyś, jak wyglądał.
Chociaż był na niej młodszy i jeszcze nie wypadły mu zęby, miał
twarz jak niemowlę, które jeszcze nie ma rysów twarzy.
– Ale gdy groził babci, że jeśli wyda twojego tatę, to się zastrzeli, był odważny. Nie każdy trzynastolatek by tak zrobił.
– Dlatego dałem się namówić i jadłem tę kiełbasę, zapijając
wódką.
– Wróciła ci żółtaczka?
– O dziwo, nie. Od tamtego czasu znów jadłem wszystko. Ale
trochę się upiłem i zaprosiłem ich do Pragi, bo myślałam, że gdy
mama go zobaczy, to pozwoli ojcu jechać do Polski, bo ma dobre serce. Wydawało mi się to słuszne.
– Dlaczego miałaby mu zabronić?
– Bo miał w Polsce kobietę.
– Kiedy?
– Gdy przywiózł na rosyjską komendę taczkę pełną maszynówek, przesłuchiwał go politruk, też Żyd. I to był problem. Tata
nie został obrzezany i nie miał wytatuowanego numeru, a więc

na jego ciele nie było żadnego dowodu na to, że jest Żydem –
ani żydowskiego, ani niemieckiego. Kiedy ten politruk zażądał,
żeby wyrecytował Szema Israel, nawet nie wiedział, co to jest.
Oprócz tego, że nie miał wytatuowanego numeru, bo Niemcy
zamknęli go, bo był Polakiem i w Treblince pracował jako elektryk, a potem mechanik, uciekł stamtąd ciepło ubrany i miał
buty, jakie w Armii Czerwonej nosili tylko oficerowie. Dlatego
uważali go za szpiega i wysłali z niemieckimi jeńcami na Syberię.
Miał szczęście, że od razu go nie zabili. No i w tym rosyjskim łagrze spotkał kobietę – nie wiem, jak do tego doszło. Była Polką
i po wojnie mogła wybrać, czy zostanie w Związku Radzieckim,
czy będzie optowała za Polską. Krótko mówiąc, umówili się,
że ukryje go w skrzyni i potajemnie załaduje do pociągu wraz
ze swoimi rzeczami. On jednak uciekł z łagru, a ona wyjechała
sama. Potem nie pozostało mu nic innego jak ucieczka z Rosji
na własną rękę, i nie mógł wybrać sobie pociągu jadącego do
Polski. W ten sposób przez Rumunię i Węgry dostał się do Pragi
i mama wzięła go do swojego mieszkania, ponieważ mieszkanie
jego rodziców w naszym domu podczas wojny zawłaszczyli inni
ludzie. Z jego rodziny nikt nie przeżył i choć był w domu, nie miał
gdzie spać. To było jakoś wiosną czterdziestego szóstego. Kilka
miesięcy później pojechaliśmy z mamą do Norwegii. Potem zastanawiały się z ciotką, czy ma wyjść za niego za mąż. Mama
podejrzewała, że kocha tamtą Polkę. W każdym razie wiedziała
o niej, a tata lubił się przechwalać i nie jest wykluczone, że gdy
byliśmy w Norwegii, próbował ją w Polsce odnaleźć. Mimo to
mama była o nią zazdrosna nawet po dwudziestu latach.
– Skoro dziadek ją kochał – wyjrzała zza srebrnej obudowy
laptopa – to przecież nie ma znaczenia. Ja też bym nie puściła
Michala, gdybym wiedziała, że jej szukał, gdy byłam w Norwegii,

i wrócił tylko dlatego, że jej nie znalazł!
– Nawet po to, by zidentyfikował zbrodniarza, który miał na
sumieniu nie wiem ilu Żydów i dwadzieścia lat po wojnie wciąż
był na wolności?
– Ale ty przecież chciałeś napisać o tym reportaż!
– Jeśli okazałoby się, że ten człowiek na dworcu to naprawdę
Wolf! Ale gdybym już wyciągnął tatę do Polski, może dałby się
namówić i pojechalibyśmy do Treblinki, chociaż podobno tam
już nic nie zostało.
Tak jak podejrzewał, rodzice nie byli zadowoleni, że zaprosił
Janka z żoną do Pragi. Koniec końców zapłacił im za noc w drogim hotelu Jałta. Jako kolejarze podróż mieli za darmo. Umówili
się, że obejrzą miasto i wieczorem spotkają się na kolacji.
– Przypomniałem sobie – nagle się zdumiał – że na tej kolacji
była też ciocia Helena. Musiała specjalnie przyjechać z tej okazji z Niemiec. Wiesz, była dla taty ważna, szanował ją, bo była
bogata i była damą. Dla mnie też, ponieważ przed wojną grała
u E. F. Buriana i u Voskovca i Wericha, a w latach pięćdziesiątych
przysyłała nam paczki. Zawdzięczam jej też to, że dostałem się
do szkoły filmowej! – Zaśmiał się. – Jesienią tysiąc dziewięćset
pięćdziesiątego dziewiątego roku, gdy byłem w klasie maturalnej, uciekłem z domu i chciałem przedostać się przez Austrię do
Niemiec. Wiem, że już o tym opowiadałem, ale z pewnością nie
mówiłem, że przecież nie byłem taki naiwny. Polegałem na cioci w Niemczech, wierzyłem, że o mnie zadba. Młodsza z moich
dwóch przyrodnich sióstr opowiadała mi niedawno, że po mojej ucieczce rodzice szaleli. Ale gdy w nocy zadzwoniła policja,
że zatrzymali mnie w Trhovych Svinach, tata odłożył słuchawkę, włożył płaszcz i jeszcze w nocy po mnie pojechał. Przez to

dyrektorka nie dała mi rekomendacji na studia. Ale tata miał
kolegę taksówkarza, który kiedyś był sławnym bokserem i znał
osobiście profesora Wassermanna, który uczył reżyserii filmowej na FAMU. Zaprosił nas do swojej winiarni Jizerka przy placu
Wacława, kilka kroków w dół za kinem Blaník, żeby pan profesor
mógł mnie sprawdzić. Z całego spotkania pamiętam tylko to, że
zamówili tatara. Tata w życiu nie jadł surowego mięsa, chyba
że w łagrze, ja tym bardziej, więc obaj gapiliśmy się jak cielę na
malowane wrota, jak bokser z profesorem pałaszują tatara. Tata
oczywiście zachowywał się tak, jakby jadał go codziennie. – Zaśmiał się, wspominając jego minę.
Potem przyszło mu do głowy, czy przypadkiem nie zasnęła za
otwartym laptopem. O tym, jak dostał się na FAMU z pewnością jej opowiadał. Wspominał też pewnie o tatarze, ale teraz
nie mówił tego bez powodu. Poza tym sam był zaskoczony, jak
bardzo wszystko do siebie pasuje: ciocia Helena, jego nieudana
ucieczka, Auschwitz, żółtaczka i tatar.
– Śpisz? – spytał spod szafy.
– Nieeee – odpowiedziała powoli z kanapy. – Tylko zastanawiam się, czy ta Polka specjalnie go nie zabrała, czy się nie dogadali. Gdyby się nie dogadali, to skoro ją kochał, chyba próbowałby od razu odszukać ją w Polsce. Ale jeśli tylko go zwodziła,
to po co jej szukał? Nie mógł być tego pewny, a więc szukał jej,
bo ją kochał.
– Oto jest pytanie – odrzekł. – Z drugiej strony, gdy wrócił, nie
miał nikogo poza nami, to znaczy poza mamą. Byliśmy dla niego
rodziną zastępczą.
– Niezależnie od wszystkiego nie powinieneś ich zapraszać,
skoro wiedziałeś, że nie chce mieć z tym nic wspólnego. A skoro

już ich zaprosiłeś, powinieneś sam o nich zadbać i nie mieszać
do tego rodziców. I tak chciałeś przede wszystkim napisać reportaż o złapaniu zbrodniarza wojennego, nie mów, że nie –
beształa go.
– Nie kłóć się ze mną, jeszcze nie skończyłem!
– Mogę to sobie wyobrazić! – Wyprostowała się. – Mama zaprosiła ciocię, żeby jako kobieta doświadczona i światowa wyjaśniła Latosowi, że przed sądem świadectwo taty i tak nie miałoby znaczenia. Gdyby można było udowodnić, że Wolf był w SS,
Janek nie potrzebowałby zeznań twojego ojca.
– To prawda, Wolf miał nawet świadków, że podczas wojny
był partyzantem. Ciocia wyciągnęła to z Latosa jeszcze przed kolacją, kiedy wypił dwie śliwowice. Ale to było za komunistów,
w Polsce, nie w Niemczech Zachodnich, gdzie z braku dowodów
wypuszczali nawet tych, którym udowodniono morderstwa,
a więc była nadzieja. Sam tata mówił mi, że Wolf nie był lepszy
od innych, Ukraińców i tak dalej. Tylko że ciotka obstawała przy
swoim, widziała to w dyskusji w niemieckiej telewizji i czytała
o tym w gazetach, a Janek z żoną nie mogli przy niej dojść do
słowa. Poza tym oczywiście nie mówili po czesku. A czy wtedy
zależało mi bardziej na reportażu, czy na prawdzie, to już nie ma
znaczenia. Minęło czterdzieści osiem lat i wszyscy już nie żyją,
tata, mama, Helena, prawdopodobnie też Wolf, Janek Latos
i jego żona. Opowiadam ci to wszystko ze względu na jedzenie!
Zaskoczona zamknęła laptopa.
– Nie mogę! Myślałam, że opowiadasz mi o ciotce!
– To ona płaciła za kolację w Jałcie, więc zamówiła dla wszystkich befsztyk z frytkami. Tylko że, jak już wspominałem, Jankowi

brakowało wszystkich zębów z przodu, a ten befsztyk był bardzo, bardzo twardy. Ciocia nie mogła wiedzieć, że w jednym
z najlepszych hoteli w Pradze podadzą mięso jak podeszwę,
potrafiła jednak wykorzystać sytuację! Biedny Janek próbował
przeżuwać kawałki mięsa dziąsłami, zanim połykał je w całości.
Gdybyś widziała, jak się wstydził, w takim eleganckim hotelu
i w towarzystwie damy! Ale ciotka była słodka jak miód, zawołamy kelnera, kochany, pokroją ci to w kuchni na mniejsze kawałki, skoro nie masz zębów… a mama do niej dołączyła, złociutki,
dlaczego nie zrobisz sobie protezy, czy w Polsce jest tak drogo?
Gdybyś nie miał, Pepíček chętnie ci się do protezy dołoży, przecież jesteśmy waszymi dłużnikami! Poniżyły tego idiotę, a tata
uśmiechał się rozpaczliwie, jak wtedy, gdy w Jizerce postawili
przed nim tatara i nie wiedział, jak go jeść.
Wstawił dwa pudła do najniższej przegródki szafy, oparł się
o łóżko i podnosząc się, spojrzał na nią.
– Nie spytasz, jak ja się wtedy zachowywałem?
Milczała przez chwilę, po czym zniesmaczona pokręciła trzydziestoletnią głową.
– Nie powinieneś mi tego opowiadać. Takich rzeczy nie mówi
się dzieciom, tato.
Przekł. Katarzyna Dudzic-Grabińska

Kotlet schabowy
Radka Denemarková
CZWARTEK
Ema zrobiła Tony’emu herbatę w ulubionym czerwono-białym kubku. Tony nawet jej nie tknął. Po cichu poleciał do pracy,
jakby Emy w ogóle nie było. Ema szpera na półce z książkami.
Wyciąga jedną, po czym zauważa, że nawet nie ma porozcinanych kartek. Przynosi z kuchni nóż i używa go do przecięcia papieru. Rozcina strona po stronie. Czyta fragmenty książek i swoje zapiski w niebieskim zeszycie:
Miłość między partnerami wymaga od nich obojga, aby wyrzekli się swojej pierwszej i najwierniejszej miłości, tj. miłości do
swoich rodziców. Chłopiec może stać się mężczyzną i obdarzyć
miłością kobietę, dopiero wtedy gdy uniezależni się od matki.
Dziewczyna może stać się kobietą i dać miłość mężczyźnie, dopiero gdy uniezależni się od ojca. Warunkiem koniecznym udanego związku partnerskiego jest poświęcenie i przekształcenie
naszych relacji z rodzicami.
Chłopiec przeżywa dzieciństwo głównie w strefie wpływu
matki. Jeśli w niej pozostanie, wpływ matki zaleje jego duszę
i chłopiec będzie uznawał pierwiastki żeńskie za wszechmocne.
Pod wpływem matki może stać się zręcznym podrywaczem i kochankiem, jednak nie będzie mężczyzną, który szanuje kobiety
i jest zdolny do życia w trwałym związku. Nie będzie silnym ani
oddanym ojcem. Jeśli chce być mężczyzną zdolnym do życia
w związku partnerskim, musi zrezygnować z pierwszej i najgłębszej miłości – do matki – i musi wejść w strefę wpływu ojca.

To skomplikowane przejście w przeszłości było ukonstytuowane społecznie i wspierane przez obrzędy wprowadzania w dorosłość. Gdy tylko chłopiec przeszedł przez tradycyjne rytuały,
zyskiwał pewne miejsce w świecie ojca i już nigdy nie mógł żyć
jak dziecko w domu matki. W naszym społeczeństwie te obrzędy
zanikły, więc przejście ze strefy matki do strefy ojca jest często
bardzo trudne.
Również dziewczynka przychodzi na świat w strefie wpływu
matki, jednak kobiecość i zainteresowanie męskim światem
przeżywa inaczej niż jej brat. Ojciec ją ubóstwia, ona zaś, bezpieczna w jego miłości, może się ćwiczyć w sztuce przyciągania
mężczyzn. Jeśli jednak pozostanie w strefie wpływu ojca, stanie
się „córeczką tatusia”.
Może wprawdzie zostać czyjąś kochanką, ale nigdy całkiem
nie dorośnie. Będzie miała problemy z przemianą w równoprawną partnerkę i przychylną matkę. Jeśli dziewczyna pragnie
stać się kobietą, musi opuścić pierwszego mężczyznę w swoim
życiu – ojca – i wrócić do matki.
Ema odnosi nóż do kuchni. Książkę, z większością na wieki nierozciętych kartek, wsuwa na półkę. Niebieski zeszyt chowa do
torby. Idzie do kuchni. Przygotowuje kotleta schabowego, czyli
żeberka po polsku z ziemniakami. Nakłada na talerz jedną porcję. Stawia na tacy czubatą porcję, serwetkę i sztućce. Ziemniaki
ozdabia zielonymi listkami oregano. Ostrożnie, powoli stawiając
kroki, niczym usłużna gejsza niesie przez korytarz ciepły posiłek.
Sąsiadka w swojej kuchni łapczywie pochłania ciepłe jedzenie. Ema siada naprzeciwko. Sąsiadka jest dla niej postacią tajemniczą – z powodu sposobu mówienia, zachowania. Oczy ślizgają się po ścianach. Jeden cykl kolaży przedstawia świętych.

W dłoniach trzymają kufle, a na ich kolanach siedzą kobiety
w rozpiętych stanikach i z pełnymi piersiami. Sąsiadka wyciera
usta serwetką. Zapala papierosa.
– Nie musiałaś.
– To jest prezent za pani prezent.
– To bardzo miłe.
Sąsiadka proponuje jej papierosa. Ema tym razem nie odmawia. Palą w ciszy. Ema ciągle się rozgląda.
– Wiele spraw widzi pani inaczej.
Sąsiadka nie reaguje. Kiedy Ema sprząta ze stołu, sąsiadka
potrząsa rozczochranymi włosami Emy. Ema również intryguje
sąsiadkę. Wywołuje w niej i jednocześnie odzwierciedla rozdzierającą tęsknotę za niewinnością, doskonalszą moralnością,
uprzejmością.
– Jeszcze jesteś młoda.
– Nie jestem.
– Jesteś. Inaczej nie powiedziałabym tego akurat tobie. Do
tego, co jest naprawdę dobre, musisz podchodzić ze strachem
i lękiem, i z głębokim szacunkiem. W przeciwnym razie nie wyzbędziesz się swego nieszczęścia, a pustka nie wyzbędzie się
ciebie.
– Gdy wtedy pani mnie zapytała…
– No.
– Nie mam dzieci. Ale mam męża.
– Bycie mężatką ma sens. W przeciwnym razie nigdy nie poznasz faceta naprawdę. Nie powie, co rzeczywiście myśli.

Sąsiadka się śmieje. To raczej grymas.
– Jak pani właściwie na imię?
Sąsiadka nie odpowiada. Siada przy biurku. Nachyla się nad
kolażami. Ema bierze tacę z pustym talerzem. Otwiera łokciem
drzwi do mieszkania sąsiadki. Drzwi same się za nią zatrzaskują.
Późnym popołudniem Ema idzie do fryzjera. Ruda asystentka
z recepcji prowadzi ją po schodach na górę. Zanim posadzi ją na
fotelu, mijają Petra, który kończy modelować klientowi fryzurę.
Petr zatrzymuje rudą asystentkę.
– Tony teraz kończy, nie?
Ruda asystentka wzrusza ramionami.
– Tak, miał kończyć. Ale mówiła, że jest z nim umówiona.
Tony czuje na sobie badawcze i zakochane oczy Petra. Ema
robi minę wyrażającą poczucie winy. Tony jest jak w potrzasku.
Ema ścisza głos.
– Mam na ciebie poczekać?
– Tak, ale nie tu.
Tony i Ema zaczynają mówić głośno. Udają, że się nie znają.
– Długo się pani u nas nie pokazywała.
– Muszę zmienić fryzurę.
Tony strzyże i czesze Emę. To pełen czułości balet. Petr i pozostali fryzjerzy dostrzegają to.
Nie rozumieją. Ema spogląda figlarnie. Tony farbuje i obcina
jej włosy.

Jego wyraz twarzy jest nieczytelny.
Ema i Tony wracają z salonu fryzjerskiego do domu. Ema jest
ostrzyżona na krótko. Po drodze robią zakupy. Ema czeka przed
sklepem na Tony’ego, który płaci przy kasie. Przed sklepem stoi
też dziewczynka i rozmawia z tatą przez telefon. Obok niej dziadek z babcią. Dziewczynka mówi na pożegnanie:
– Tatusiu, też posyłam buziaka jak lizaka. Chcesz rozmawiać
z dziadkiem czy z babcią?
Dziadek gestykuluje tak, żeby babcia nie widziała.
– Dziadek mówi, że chcesz rozmawiać z babcią.
Ema razem z Tonym niesie po schodach torbę z zakupami.
Tony otwiera drzwi mieszkania. Ema się odłącza. Kładzie pod
drzwiami sąsiadki karton papierosów.
Krótkowłosa Ema i Tony leżą razem w wannie pełnej piany.
Popijają wódkę Wyborową. Tym razem jest inaczej. Ema podłączyła się pod Tony’ego. Wysysa z niego energię, kwitnie.
– Zaprosiłbym kogoś.
– Dobra!
– Nie ma dwunastu lat. Ani siedemnastu. I nie jest z dworca.
Ani nie jest męską prostytutką.
– Znowu się nachodzę.
– Nie, nie, nie. Kolacja we troje. Razem go obejrzyjmy. To by
się mogło udać. Ugotujesz coś?
Ema się uśmiecha.

NIEDZIELA
Tony z Emą śpią w wielkim łóżku. Tulą się do siebie jak dzieci.
W środku nocy budzi ich hałas. Tupanie na schodach. Walenie
do drzwi. Głosy. Z mieszkań w kamienicy wybiegają ludzie. Za
nimi unosi się dym. Wśród nich pojawiają się Tony z Emą. Oboje
w męskich piżamach, Tony ma na swoją narzuconą marynarkę,
a Ema płaszcz. Słychać syreny strażackie i policyjne. Syrena karetki pogotowia. Przed domem miesza się ludzkie panoptikum.
Mieszkańcy budynku są niewyspani, rozczochrani, zdezorientowani, w piżamach. Nieumalowani, nieprzygotowani, zaskoczeni.
Niektórzy panikują. Wybiegli i nie zabrali z mieszkania niczego
cennego. Prezentacja konwencjonalnych, czytelnych rodzin
i związków. Rodzice z małymi i dorastającymi dziećmi. Ktoś trzyma na rękach niemowlę. Kilku emerytów. Niezaszeregowani
Tony i Ema wyróżniają się spośród nich. Jak się okazuje, dym
unosi się tylko z jednego okna, od sąsiadki. Jest gęsty i czarny.
Na szczęście udało się go na czas ugasić. Ema szuka w tłumie
sąsiadki. Zaczyna biegać. Tony tylko patrzy. Stoi z boku. Słucha
informacji, które ludzie przekazują sobie jak cichą pocztę. Kiedyś ten jedyny, wyjątkowy moment swojego życia będą opisywali z wielkim zapałem i dramaturgią. Przecież o mały włos nie
stracili życia.
– Sąsiadka z czwartego. – Nie była już najmłodsza, nie wiadomo, czy nie miała udaru. – Od papierosa zapaliło się łóżko.
– W tym burdelu wszystko szybko się zajęło. – Nie dziwię się,
musiała mieć straszny syf. – Podobno kiedyś robiła zdjęcia. – Że
też jej nigdzie w porę nie zamknęli. Zawsze była dziwna.

Ema próbuje przedrzeć się przez strażaków do domu. Silni faceci ją zatrzymują. Nie udaje jej się przebić. Sanitariusze wynoszą zwęglone ciało w worku zamkniętym na zamek. Ema pada
na ziemię. Teraz wszyscy patrzą na nią.
– To było zabójstwo. I nikt tego nie zauważył.
Tony obejmie ją ramieniem.
– Emo, tam już nic nie zdziałasz.
Chodzą po nocy w piżamach, marynarce i płaszczu. Ema ściska rękę Tony’ego. Przeraża ją myśl, że takie samo zachowanie
może być w efekcie końcowym i dobre, i złe. Z całej siły próbuje
oprzeć się o Tony’ego. Jest w szoku.
– Tony. Tony. Tony.
Tony całuje ją w czoło.
– Była świrnięta, można się było tego spodziewać. Jesteś tu od
tygodnia. Ja znam ją dziesięć lat. Tylko jarała i jęczała. Tak jest
dla niej lepiej.
– Rozmawiałeś z nią kiedyś?
– Nie. Ona nigdy z nikim nie rozmawiała. Ale do psychiatryka
to się nie nadawała.
Podczas rozmowy Ema odłącza się od Tony’ego. Milczy. Patrzy
przed siebie. Idą wzdłuż torów. Emie kapią łzy. Zaczyna zbierać
kamienie. Rzuca je przed siebie i w przejeżdżający pociąg.
– Jeśli to ma się tak kończyć, to ja tego nie chcę. Dlaczego ciągle powtarzasz, że była stuknięta? Nie była. Nic o niej nie wiesz.
Po prostu chciała żyć inaczej.

Tony próbuje ją uspokoić. Bierze z jej ręki kamień.
– A ty czego chcesz? Być wiecznie schowana?
– A ty czego chcesz? Być wiecznie młody?
Ich banalne spotkanie może być magiczne i niemal święte, bo
w tej chwili ukryte jest we wzruszającej intymności. Miasto, metalowe niebo. Świta i brzuchy chmur robią się cięższe od czerni.
Ema wraca do domu. Daje wolność wszystkiemu i wszystkim.
Idzie ulicą ze świadomością, że dla niej to już za duży koszt, tak
stać obok życia i tylko je obserwować. Idzie ulicą, znika nam
z oczu. Poszukiwanie równowagi trwa.
Przekł. Anna Wanik

Amuse Bouche
Martin Reiner
I.
Marynowane ostrygi z dresingiem z sosu sojowego i octu ryżowego, marynowany imbir, glony wakame
– To – opisuje kształt dobrze ukrwionej śluzówki – jest mapa
raju. A tu… widzi pan?
Gość przesunął się odrobinę do przodu, ale ewidentnie wciąż
czuje szacunek do nachylonego kelnera.
– Tu jest drzewo, z którego Ewa z Adamem zerwali jabłko, czy
raczej sashimi grzechu.
Teraz zamożnie wyglądający pan przygląda się wywalonemu
językowi z bliska, jest przecież zainteresowany, nie widzi jednak
żadnego drzewa, tylko chropowaty krajobraz kawałka ludzkiego
ciała.
– Źródło smaku umami – oznajmia triumfalnie kelner po schowaniu języka i robi taką minę, jakby siedzącemu przed nim człowiekowi właśnie zdradził tajemnicę świętego Graala.
– Smaku u mamy? – powtarza gość z bardzo małym znakiem
zapytania na końcu, a w jego głosie przebłyskuje cień rozbawienia.
Kelner delikatnie podnosi podbródek jak ktoś, kogo godność
została urażona, lecz równocześnie znajduje się w pozycji, która

uniemożliwia mu bronienie się z wszystkich sił.
– Życzy pan sobie deser? – pyta urzędowym głosem, po czym
– proszony – odchodzi po rachunek.
Tę fantastyczną scenę zobaczyłem zaledwie w kilka minut po
tym, jak zasiadłem na krześle w restauracji Kazoku, ukrytej w jednej z oddalonych od centrum brneńskich dzielnic. Zabrał mnie
tam na kolację lokalny bogacz, deweloper. Początkowo byłem
zdezorientowany wszystkim, co mnie otaczało, nie wiedziałem,
czy chodzi o rzeczy żywe czy nieżywe. To nie był świat, w którym
czułbym się jak w domu. Szerokie okrągłe żyrandole wysadzane małymi ruchomymi reflektorami naświetlały szczegółowo
to, co leżało na talerzach gości. Kelnerzy w luźnych spodniach
i prostych eleganckich koszulach zachowywali się raczej jak wysłannicy kapłana, niż jak o b s ł u g a. Ich chęć wyjaśnienia, co
właśnie leży na talerzu, i umiejętność doradzenia, jak prawidłowo nakarmić się pałeczkami, przypominała rytuał inicjacyjny.
Zresztą kapłan również był obecny i obserwował wszystko leniwym spojrzeniem: niemal dwumetrowy, dobrze zbudowany
Japończyk z łysą głową i o bardzo oszczędnych ruchach.
– Mistrz Sasada – szepnął mój towarzysz i skinął głową w stronę baru, za którym szef kuchni i sushi master w jednym spokojnie kroił wielkim nożem surową rybę. Nie miałem odwagi podnieść wzroku, żeby nie spotkał się z nieco gadzim spojrzeniem
tego demona.
Powinienem od razu wyjaśnić pewną istotną rzecz: świat
cichego i spokojnego luksusu, który tu nieumiejętnie opisuję,
był dla mnie interesujący tylko dlatego, że stanowił dla mnie
nowość. Byłem ponad to. Natomiast urzekł mnie luksus, który

można było w Kazoku zjeść.
Nie stało się to od razu, choć doznania, jakich dostarczało mi
jedzenie, były wspaniałe. Po kilku dniach jednak pojawiło się
coś, czego dotąd nie znałem: gwałtowna potrzeba włożenia
do ust choć jednego niewielkiego kąska, małego wałeczka ryżu
z odrobiną wasabi i kawałkiem surowej ryby. Pragnienie narastało, aż zaciągnęło mnie na próg restauracji nieprzeznaczonej
dla ludzi mojego pokroju. Już wtedy podejrzewałem, że igram
z ogniem, lecz było to uczucie tak mocne, że nie potrafiłem mu
się oprzeć.
Usiadłem przy stoliku w rogu – jego motywem przewodnim
był obraz ośmiornicy i miałem nadzieję, że przyjdzie obsłużyć
mnie kelner, którego pamiętałem z poprzedniej wizyty. Udało
się!
Polecił mi bisque ze słodkiej kukurydzy z małżami świętego
Jakuba, olejem chili i estragonem. I to było pierwsze danie na
rozgrzewkę. Po nim przeszedłem na sushi i na stole szybko wylądował zestaw shiosai, w którym było sześć nigiri i tradycyjna
rolka hosomaki z łososiem.
O tym, co działo się ze mną p o d c z a s jedzenia, wstydzę
się mówić. Właściwie, nawet gdybym się nie wstydził, nie potrafiłbym tego opisać. Moje dotychczasowe doświadczenie i, co
za tym idzie, zasób słownictwa, po prostu są niewystarczające.
Przy czym miałem nieodparte wrażenie, że potrzebuję jakiegoś
wentyla dla moich nowych uczuć.
Odważyłem się na jedno. Podczas płacenia poprosiłem m o j e
g o kelnera, aby opowiedział mi „to o tym smaku umami”.
(Mogą mi państwo wierzyć lub nie, ale to egzotyczne słowo

zapamiętałem podczas pierwszej wizyty!)
– To nowy smak – zaczął bardzo poprawnie – oprócz tych,
które pan zna, piąty. Odkryli go Japończycy. Proszę nie myśleć,
że to przypadek… Jada pan niekiedy we francuskich restauracjach? Ach, no tak, rozumiem. Skąd wziąć w Brnie francuską
restaurację? Ja natomiast jadłem w takiej w Grenoble, to było
dawno temu. Ale intensywne wrażenie pamiętam do dziś. Jakie
to było wrażenie, pyta pan? Mniej więcej takie, jak gdy grupka
starszych chłopców zagna pana pod mur w ślepej uliczce i rzuca w pana twardymi piłkami. Nie, proszę mi wierzyć, nie przesadzam. Francuska kuchnia nie jest koncertem, czyli harmonią
smaku, to strzelanina, w której być może nie straci pan życia, ale
za każdym razem ucierpi pański woreczek żółciowy!
– Ale przecież… – chciałem zaprotestować, choć tak naprawdę zżerała mnie ciekawość – francuska kuchnia jest słynna…
– Z pewnością! Francuzi są wspaniałymi kucharzami, artystami, kochankami… A wie pan, kto im tę sławę zbudował?
To nie było pytanie retoryczne. Kelner naprawdę oczekiwał
ode mnie odpowiedzi, której mimo szczerych chęci nie mogłem
mu udzielić.
– Francuzi.
– Naprawdę?
– Właściwie… jedzenia to tak naprawdę nie dotyczy. To znaczy
olbrzymi kawał pracy wykonali za nich Anglicy. Tak na marginesie, jadł pan kiedyś w a n g i e l s k i e j restauracji?
Ironii takiego pytania nie można było nie zauważyć, ale jeszcze przez chwilę byłem gotów przelewać krew za Francuzów.
Zanim zostanę zmuszony do zmiany stanowiska.

– Amuse bouche… to brzmi jak francuski, nie sądzi pan?
– Ach, nie można zaprzeczyć, że mają wyobraźnię! Jednak
zasadniczo brakuje im dyscypliny. Ich ego i kłótliwość zawsze
sprawiają, że tracą panowanie nad sobą i przy okazji coś bardzo
ważnego w kuchni…
– Mianowicie?
– Umiar! Są na świecie dwa narody, dwie bardzo stare kultury, którym go nie brakuje… A to dlatego, że rozpoznały w nim
zasadniczą wartość i rozwijały tę sztukę jako jedną z najważniejszych.
– Proszę nie trzymać mnie w niepewności!
– Włosi i Japończycy.
– Zaskoczył mnie pan. Przecież…
– Wiem, co chce pan powiedzieć. Można by wskazać bardziej
namiętnych ludzi. Tylko że Japończycy poskramiają swoją dramatyczną namiętność, a Włosi ją kultywują. Francuzi natomiast
lubią ją udawać… Dobrze pan słyszał, udawać!
– Ale…
– Tak?
– Właściwie pytałem o…
– Umami. Mam tego świadomość i mam na uwadze pańskie
zainteresowanie… Wie pan, kiedy pierwszy raz spotkał się pan
z tym smakiem?
– A spotkałem się z nim?
– Bez wątpienia, o ile pańska szanowna matka karmiła pana
piersią.

„S z a n o w n a matka” naprawdę mnie rozbawiła.
– Nie wiem… Według mnie mleko matki jest raczej słodkawe.
– Tak? – Brwi kelnera poleciały do góry szybciej, niż zdołał
je zdyscyplinować, lecz ja nie zamierzałem niczego wyjaśniać,
w związku z czym wreszcie doszło do wykładu:
– Odpowiedni receptor smakowy dla umami odkryty został
dopiero niedawno. Odczytuje on zawarty w jedzeniu kwas glutaminowy lub jego sole, glutaminiany.
– Brr, brzmi naprawdę strasznie!
– Przyznaję, że pańska reakcja mnie cieszy. Jestem dumny
z mojej spostrzegawczości!
– Chce pan powiedzieć, że przejawiłem przeczuwany przez
pana brak s z l a c h e c t w a?
– Wręcz przeciwnie. Mógł pan zacząć mądrze przytakiwać…
i ja wtedy, za pozwoleniem, wiedziałbym, że nie ma sensu kontynuować.
– A więc to nie koniec?
Uśmiechnął się jak dziecko, któremu oddano zabraną wcześniej zabawkę.
– Skoro dziś wiemy, co wybredne podniebienie rozpoznaje,
możemy je trochę lepiej zaspokoić.
Wydawało mi się, czy na jego twarzy nagle pojawił się odrobinę obleśny wyraz?
II.

Carpaccio z ośmiornicy, cząstki mandarynek, fenkuł pokrojony
na cienkie plasterki, chrupiący, prosto z lodowatej wody, lekko
marynowany w oleju limetkowym, sproszkowane miso
Amuse bouche to „mały kąsek”, który podaje się w luksusowych restauracjach jako przystawkę za darmo. Japończycy nie
znają tego terminu i właśnie w japońskiej restauracji nie kultywuje się tej uwertury…
Ale Kazoku, jak już Państwo zauważyli, nie znajduje się w centrum Tokio, lecz w najbardziej odległej brneńskiej uliczce, jaką
mogą sobie państwo wyobrazić, i dla tutejszego kucharza sformułowanie „sprawić ustom przyjemność” (co jest dosłownym
tłumaczeniem amuse bouche) nie jest czystą formalnością, lecz
jednym z bożych przykazań.
Nie mogę porównywać, ale powiedziałbym, że właśnie w Kazoku doskonale zrozumieli sens takiego powitalnego gestu. Tu
naprawdę po zjedzeniu pierwszego kęsa poczują się Państwo
w epicentrum wybuchu, który Was i Wasze wybredne podniebienia zabierze daleko od świata świeckich problemów.
Pozostaje tajemnicą, dlaczego j a odbieram to w taki sposób.
Gdybym miał scharakteryzować się dwoma słowami, musiałbym powiedzieć: zwykły człowiek.
Ale po kilku wizytach w Kazoku zacząłem sobie uświadamiać,
że chyba jest we mnie coś, czym nie każdy jest obdarzony.
Na talerzu z krewetkową tempurą w cieście dim sum w kilku
kęsach zdołałem rozpoznać smak zielonych szparagów, chutney
z młodej marchwi i oczywiście kolendry. O n a z w a c h tego,
co czułem w ustach, naturalnie nie miałem pojęcia. Wszystko

to jadłem pierwszy raz w życiu. Potrafiłem jednak mojemu kelnerowi-kapłanowi opisać je w taki sposób, że bez problemu zorientował się, o co mi chodzi.
Nie wiem, jak mogło mi się to stać.
Czy któryś z moich przodków był szlacheckim bękartem? Czy
może w wyniku bożego kaprysu dostałem taki prezent, który
mógł zostać nierozpakowany do końca mojego życia?
Kiedy próbowałem przybliżyć swoje doznania koledze w pracy, powiedział mi tylko:
– W poprzednim życiu musiałeś być foką, skoro surowe ryby
tak ci podeszły.
Tylko że według naukowców człowiek ma od pięciuset do
dziesięciu tysięcy kubków smakowych – i to jest różnica, o której próbuję tu mówić.
Przyjąłem ten dar jak Kopciuszek trzy orzeszki w słynnym filmie Vorlička (drobno pokrojone i zatopione w ogórkowej piance), których gałązka nagle uderza nas w nos podczas drogi. Mówiąc o darze, mam równocześnie na myśli coś, co szybko może
zmienić się w wyrok. Obawiam się, że jeszcze będę miał okazję
państwa o tym przekonać.
W każdym razie już najwyższy czas na k l u c z o w ą postać
naszej opowieści.
Mam na myśli Jego Eminencję Yoshiro Sasadę, o którym chętnie napisałbym całą powieść, gdybym potrafił. Co stanowiłoby
jej treść? Że Mistrz Sasada jest mrocznym rycerzem i kluczem
do zakazanych i surowo strzeżonych komnat. Władcy kuchni na
przełomie tysiąclecia stali się nowymi półbogami i ulubieńcami
mediów.

Sasada jednak był ponad całym tym staraniem się i kuchenną
gonitwą…
Użyłem słowa „władca” – w przypadku Mistrza Sasady nie jest
to żaden ozdobny epitet. Niechętnie używam superlatywów,
lecz ten Japończyk, na ile go znam, był symbolem człowieka
w szczytowym punkcie rozwoju cywilizacyjnego… W sekundę
zmienił moje życie na lepsze. Moje uzależnienie od jego sztuki
kulinarnej miało jednak również spodziewaną drugą twarz.
Kazoku była najdroższą restauracją w całym mieście i mówiąc
„najdroższa”, mam na myśli o wiele droższą od wszystkich pozostałych. Przychodzili tu bogaci ludzie i nic w tym dziwnego. To
dla nich wyrosła ta restauracja na końcu dzielnicy Králove Pole.
Tylko co ze mną? I, przede wszystkim, co ja na to? Nie byłem
biedakiem, miałem nawet pewne oszczędności, które byłem gotów wydać do ostatniego halerza na ura maki caviar czy sashimi
maguro. Ale też dobrze wiedziałem, że ten worek nie jest bez
dna, podczas gdy moje pragnienie wszystkiego, co przygotował
swoimi grubymi łapami Mistrz Sasada, było zawsze jak przepaść. Dna nie widać, a kamień wrzucony do ciemnej otchłani
nigdy nie doleci do ziemi.
Może zacznę napadać na starsze panie w Lužánkach? Z pewnością obronią się gazem pieprzowym, a ja przez kilka dni będę
miał zrujnowany węch.
Będę się prostytuował, żeby zyskać środki na mój nowy narkotyk?
Nie, na razie miałem wszystko pod kontrolą. Przynajmniej na
tyle, na ile byłem tego świadom. I chciałem wierzyć, że sobie
poradzę… W nocy jednak byłem skazany na najmroczniejsze zapaści podświadomości. Prawdopodobnie wiedzą Państwo, na

co w erotycznym slangu mówi się wet dreams? Sny o kształtnych pięknościach, które powoli osiadają na Państwa kroczu, a
w długich pomalowanych paznokciach trzymają lekko uniesioną
halkę…
Ja w moich dzikich snach widziałem Mistrza Sasadę z głową
jak u buldoga, obwiązaną kolorową chustką w japońskie wzorki,
jak otula się czeską flagą. I samurajskim mieczem (daitó) wskazuje środek lodowiska.
Potem oświadcza gardłowym głosem „Wznowienie” i po przebłysku szabli z baru odlatuje kawałek tekka maki i zapycha moje
otwarte szeroko usta… Tylko że zamiast się dusić, czuję, że po
moim ciele rozlewa się intensywna rozkosz, która narasta, narasta…
– Nagano! – uświadomiłem sobie rankiem, kiedy zastanawiałem się, skąd Mistrz Sasada wziął się na meczu hokejowym.
Ale hokej z pewnością nie był przyczyną mojego w y p a d k u,
z tych, jakie ostatni raz przeżyłem jako nastolatek.
A potem sny te powracały w regularnych interwałach, w przeróżnych odmianach, lecz za każdym razem ze „szczęśliwym zakończeniem”.
Nie ma powodu opowiadać ich Państwu dla rozrywki. Zresztą
za długo by Państwa nie bawiły.
A Państwa uwaga, że Kazoku chyba nie jest jedyną restauracją
sushi w Brnie, jest mi bardzo na rękę. Boję się, że sam o tak delikatnej sprawie nie zacząłbym mówić.
Myślą Państwo, że nie próbowałem? Dwa razy tu, za trzecim
razem gdzieś indziej. Ile według Państwa jest w Brnie restauracji, które próbują czerpać profity z nagłej popularności ja-

pońskiej kuchni? Ile chińskich barów sprzedaje zestawy sushi
za jedną trzecią tego, co oferują u Mistrza Sasady? Nie wiem.
Byłem w czterech lokalach i wszystkie wyglądały przynajmniej
na solidne restauracje. Mogą Państwo uważać, że sushi to sushi.
Pod warunkiem, że nie macie ukrytego w ustach zdrajcy. Proszę
sobie wyobrazić, że stoicie przed tablicą oferującą najbardziej
kuszące obrazki ryżowych rolek z łososiem czy tuńczykiem, tablicę, która przechwala się terminami takimi jak „hamakaze” czy
„kuroshio” i państwa oko natychmiast wysyła do centrum radosną nowinę. Fabryka rusza pełną parą, nozdrza się rozszerzają,
ślina uderza o białą tamę szkliwa, noga wstępuje na pierwszy
schodek.
Jednak gdy tylko otwierają się drzwi i wchodzą Państwo do
środka, słychać śmiech. Lekko odwracają Państwo głowę, wysuwając do przodu ucho. No tak. Wnętrze się z Was śmieje.
Nie trzeba go nawet opisywać, bo już podchodzi kelner i każdy
jego gest i krok zmienia ten śmiech w nieskończony ryk dzikich
osłów. Kiedy mówi, ściany restauracji chodzą jak podczas trzęsienia ziemi i pojawiają się na nich pierwsze pęknięcia. Instynkt
samozachowawczy nakazuje natychmiast wziąć nogi za pas,
mają jednak Państwo misję, którą trzeba wypełnić, nawet jeśli
ceną będzie życie.
I niemal nią jest, kiedy stawiają przed Państwem talerz – głupiutkie oko wciąż jeszcze niczego się nie spodziewa, a Państwo
wkładają do ust nigiri aburi sake toro. To najlepszy papierek
lakmusowy. Lekko zgrillowany brzuszek łososia jest kawałkiem
pergaminu, który w jednej sekundzie postawi golema smaku
na nogi. Albo nie postawi. Straszliwy, złośliwy śmiech zmienia
się w nieopisywalny jazgot, który będzie do Państwa powracał
i wpadał w środku niedospanych nocy. Znajdziecie w sobie wy-

starczająco dużo siły, żeby poprosić o zapakowanie całego zestawu – zdarzyło się coś n a p r a w d ę pilnego i b a r d z o Państwu przykro, że nie mogliście w spokoju nacieszyć się kolacją
– po czym wyrzucacie wszystko jakiemuś bezpańskiemu psu.
I nagle budzą się Państwo w nocy zlani potem, siadają na łóżku i wybałuszają oczy w ciemność.
– Boże, a co, jeśli tak jest ze wszystkim?!
A jeśli to nie dotyczy tylko jedzenia, ale tak samo jest z kobietami, książkami, piłką nożną…
Na przykład jeden z tych oddanych kibiców Zbrojovki, który
chodzi na stadion na ulicę Srbską, tak jak jego ojciec chodził za
Lužánki. Jest po prostu lokalnym patriotą, który właściwie nigdy
nie zrozumiał, co w tej piłce nożnej jest takiego zabawnego, ale
chodził. Po czym w pewną środę wieczorem włącza telewizor
i widzi, że po murawie biegają panowie Messi, Ronaldo czy Robben, i jakiś komentator śmiało twierdzi, że t o też jest piłka nożna. Jeśli mu uwierzy, jego miejsce na trybunie prawdopodobnie
zostanie osierocone na zawsze.
Ale nawet gdyby to była prawda, czy naprawdę można tak
żyć?
Oddać całe życie jednej, idealnej kobiecie, której oczywiście
nigdy się nie spotka?
Czytać w kółko tylko Tajemniczą wyspę?
III.
Marynowany labraks, purée ze szparagów, pianka kokosowa

z jaśminowego ryżu, olej pietruszkowy i chips z jaśminowego
ryżu, sałatka z zielonych szparagów
Kelner-kapłan ma na imię Bronislav.
Podczas moich częstych wizyt nawiązała się między nami znajomość, którą chciałbym nazywać koleżeńską. Przy czym wciąż
nie wiedziałem o nim prawie nic i gdyby wcześniej nie odezwał
się do niego jeden z kolegów, do dziś prawdopodobnie nie znałbym nawet jego imienia. Poza tym Broniek był doskonale wyszkolony i nigdy nie pozwoliłby, żeby jego osoba stała się przyczyną choćby najdrobniejszego rozdrażnienia któregoś z gości.
Maszynom obsługującym w Kazoku wolno jednak było, a nawet
im to zalecano, okazywać odpowiednią pasję dla pracy.
I to wystarczyło, żebym znalazł w nim bratnią duszę.
Nie żyłem iluzją. Jego zachowanie było po prostu profesjonalnie bezbłędne, mimo to pewnego popołudnia, kiedy restauracja
na chwilę niemal się wyludniła, powiedział nagle:
– Jest pan sympatyczny, da się z panem porozmawiać.
– Niech pan da spokój – odrzuciłem komplement zgodnie
z zasadami savoir-vivre’u, przy czym podejrzewałem, że to nagłe
spoufalenie się nie pojawiło się przypadkowo.
Otóż Broniek podczas mojej ostatniej wizyty był świadkiem
„zderzenia”, które miałem z tutejszym menedżerem, wysokim
Słowakiem z wiecznie uśmiechniętą, rozłożystą twarzą. Jak
wszystko w Kazoku, również on był bez najmniejszych wątpliwości człowiekiem na swoim miejscu. Z kelnerami komunikował
się tylko za pomocą dyskretnych, aczkolwiek zdecydowanych
gestów. Kiedy już pojawił się na sali, w sposób niewymuszony
rozmawiał z gośćmi, których z grubsza znał. W ten sposób sobie

pochlebiał – umiał zabawić, powiedzieć komplement, zawsze
miał doskonałe rozeznanie, kto jest kim.
Zapewne z tego powodu z e m n ą nie rozmawiał.
Aż do tego wieczoru, gdy z premedytacją zatrzymał się przy
moim stoliku. Z miłym uśmiechem opowiadał, jak się cieszy, że
może mnie przywitać wśród gości tej restauracji, i spytał, czy nie
odpowiadałoby mi bardziej odwiedzanie Kazoku w godzinach
popołudniowych. Nie, nie powiedział, że zajmuję miejsce bardziej wypłacalnym gościom. Musiałbym być jednak skończonym
idiotą, żeby nie zrozumieć, o co mu chodzi. Miał zresztą rację.
Podczas gdy przy innych stolikach kolacje jadły całe grupy czy
trzypokoleniowe rodziny, a ich rachunki opiewały na astronomiczne kwoty, ja zawsze zamawiałem skromną porcję i lampkę
wina, którymi należycie się rozkoszowałem. W końcu ta lampka
kosztowała mnie więcej niż trzy c a ł e butelki, które kupowałem
zazwyczaj. Zadaniem tego człowieka było zapewnienie restauracji profitu, a dla mnie, ze względu na mój zawód, naprawdę
nie było problemem przyjście o godzinę czy dwie wcześniej.
Z tej zmiany jednak wynikła pewna nieprzyjemność. Nie mogę
być zbyt konkretny – na razie powiem tylko tyle, że w chwili,
gdy moje oszczędności zaczęły się dramatycznie kurczyć, do głowy przyszedł mi diabelski plan, w którym główną rolę miał grać
Mistrz Sasada.
Ale jak go zrealizować, skoro nie mogłem poczekać do zamknięcia restauracji? To był naprawdę poważny problem.
Tylko że potem szczęście się do mnie uśmiechnęło.
Pewnego wieczoru w barze Rendez-vous spotkałem Brońka
w cywilu. Na początku w ogóle go nie poznałem. Bez znakomicie leżącego uniformu nagle stał przede mną zupełnie inny czło-

wiek i – będą się Państwo śmiali – w pierwszej chwili niemal mi
brakowało jego profesjonalnego okazywania szacunku.
Ale gdy powiedział, że jest z Vendryni, odrzekłem, że sam
pochodzę z niedalekich Velkich Bílovic i od razu bardzo się do
siebie zbliżyliśmy.
– N a p r a w d ę jest pan murarzem? – Broniek się zaśmiał.
– Fasadowym. No i co? – Zachowywałem się tak, jakby to była
najbardziej oczywista rzecz na świecie, ale potem przyznałem,
że mam za sobą kilka semestrów na wydziale nauk społecznych.
– Ale mnie to wkurzało. Chciałem zarabiać, mieć forsę, a nie ciągle skakać jak tresowana małpa przed jakimiś starymi dziadami!
Nasza rozmowa wraz z upływającym wieczorem i wypitym alkoholem stawała się coraz bardziej poufała.
– Niech pan nie wierzy wszystkiemu, co mówią panu przy
stole – powiedział Broniek, prawdopodobnie nawiązując do
własnych przemówień do gości. – Jedzenie to przede wszystkim
kwestia serca! Wie pan, gdzie najbardziej mi smakuje? – kontynuował. – W Krakowie, u jednej z babć. Jeździłem tam przez
całe dzieciństwo. Gdy zrobiła naprawdę mocny domowy krupnik, a na główne danie bigos w wielkim garze dla całej rodziny,
no to wtedy usta milczą, dusza śpiewa.
– Nie mam pojęcia, co skrywa się pod tymi nazwami, ale chcę
ci wierzyć. – Nieoczekiwanie zacząłem do niego mówić na ty.
– Powinien pan! A wie pan dlaczego?
– Ponieważ w każdym kęsie są ukryte najpiękniejsze wspomnienia starych czasów – spróbowałem.
– Dokładnie tak! Pachnące i zawsze świeże wspomnienia…

– To z pewnością ważne składniki, które mogą doprawić jedzenie nawet tam, gdzie kucharz dał ciała.
– Daj pan spokój. – Broniek zrobił groźną minę. – Zaraz mi pan
powie, że głód jest najlepszym kucharzem.
Zaczęliśmy się śmiać i wreszcie mogłem skierować rozmowę
w rejony, na których od początku mi zależało.
– Broniek, powiedz, skąd jest ten Sasada?
– No, z Japonii.
– Boże, wiem. Ale z jakiej wyspy? Miasta?
– Nie mam pojęcia – powiedział Broniek i gdy zauważył zwątpienie na mojej twarzy, dodał: – On za bardzo z nikim nie rozmawia.
– Nie mówi po czesku?
– Zna kilka słów.
– A po angielsku? – wyciągałem z Brońka informacje.
– Trochę… na pewno gorzej niż chłopcy z sali. On po prostu za
dużo nie mówi.
– Jest dziwakiem – powiedziałem tak, żeby nie było pewne,
czy to pytanie, czy stwierdzenie faktu.
– Jest strasznym dziwakiem. Jego największe hobby to łażenie
po antykwariatach i różnych sklepikach z wojskowymi rupieciami.
Uniosłem brwi.
– No, kupuje na przykład stare lalki, w domu musi już mieć
ich kupy.
– Skąd wiesz?

– Czasem chwali się Dušanowi jakimś nowym nabytkiem…
– Komu?
– Menedżerowi. Z nim najwięcej rozmawia.
– I kupuje tylko lalki?
– Nie! Jeszcze puste puszki po cyklonie B…
– Tym gazie, którego używali w obozach koncentracyjnych?
– Dokładnie tak.
– Ożeż w mordę… – wyrwało mi się.
– I czasami – Broniek opowiadał ze wzrokiem wbitym gdzieś
w dal – przynosi paczkę, której nikomu nie pokazuje, wkłada ją
do lodówki i na końcu zmiany zabiera do domu.
– A więc to raczej nie jest ani lalka, ani puszka.
IV.
Filet z pstrąga z marakują i pesto z orzechów włoskich i mięty,
pokropione olejem z orzeszków ziemnych aromatyzowanym kawałkiem imbiru, chips z ciabatty
I ta tajemnicza paczka była pierwszą rzeczą, która przyszła mi
rano do głowy.
A więc Mistrz Sasada po skończeniu południowej zmiany pojedzie gdzieś do miasta, skąd przywiezie paczkę, której zawartości nikt nigdy nie widział i która przez tych kilka godzin, zanim
trafi do domu, musi leżeć w lodówce.

To jest moja szansa!
Teraz tylko muszę sprawdzić, dokąd chodzi ten japoński
kuchcik – a przede wszystkim po co – i będę miał go w garści.
Czułem, że opanowuje mnie gorączka… w pracy od razu wziąłem trzydniowy urlop. Ale nie po to, żeby się wyleżeć, wręcz
przeciwnie, by za piętnaście trzecia (Mistrz Sasada potrzebował
kwadransa na przebranie się) wyruszyć jego śladami i być maksymalnie spostrzegawczym.
Śledzenie Sasady było łatwiejsze, niż się spodziewałem. Może
wszyscy cudzoziemcy tak mają, a może tylko Japończycy, ale na
przystanku, jadąc tramwajem, a potem jeszcze idąc na piechotę
z ulicy Joštovej aż do wydziału medycyny, Sasada zachowywał
się tak obojętnie, że nawet gdyby miał mu na głowie wylądować
samolot, pewnie by tego nie zauważył.
Nie miał o mnie pojęcia, nawet gdy zatrzymał się pod pomnikiem T. G. Masaryka na placu Komeńskiego. Mogłem sobie nawet pozwolić na przejście przez jezdnię i wmieszanie się
w niejednorodną grupkę studentów, jakich mnóstwo stało na
otwartej przestrzeni placu.
Potem przed Mistrzem Sasadą nieoczekiwanie zatrzymał się
starszy mężczyzna z wąsami, wyjął coś z torby i szybko mu to
podał. Paczka!
Poruszony tym, czego właśnie byłem świadkiem, odrzuciłem
wszelkie skrupuły i swobodnie przeszedłem za plecami kucharza. Pozostałem nierozpoznany i zszokowany: bez wątpienia Sasada rozmawiał z tym człowiekiem płynną czeszczyzną!
Szybkim krokiem opuszczałem miejsce, które w mgnieniu oka
rozbiło wszystkie moje dotychczasowe, i muszę przyznać, dość

naiwne, wyobrażenia na temat tego, kim jest Mistrz Sasada i jak
mógłbym nadepnąć mu na odcisk.
Byłem przekonany, że chodzi o nieco osamotnionego geniusza, który żyje w obcym mieście otoczony starymi lalkami
i puszkami po cyklonie B, nieznającego języka ani zwyczajów
ludu czeskiego. I że łatwo będzie mi użyć w stosunku do niego
jedynej broni, którą posiadam i którą umiem się posługiwać,
czyli umiejętności wzbudzania sympatii u ludzi. Niestety…Nagle
lalki i puszki stały się tajemniczymi składnikami czegoś znajdującego się poza moim rozumieniem i równocześnie budzącego
moją obawę.
Co właściwie ten facet robi?
Może gotowanie w Kazoku to tylko przykrywka? Skąd wziął
się w Brnie? Jak taka mała restauracja w Královym Polu zdobyła
wybitnego mistrza sushi, co?
To wszystko było bardzo podejrzane i muszę przyznać, że
moja następna wizyta w Kazoku różniła się od tych poprzednich. Zamówiłem wielki zestaw shiranami, drogi jak diabli, ale
też wystarczająco duży, żebym mógł spędzić nad nim dwie godziny. I uparłem się, żeby posadzono mnie przy stoliku z dobrym
widokiem na roboczy bar Mistrza Sasady. Jedno muszę państwu
powiedzieć: jeśli ten facet był w coś zamieszany, to miał nerwy
ze stali. Zachowywał się tak samo obojętnie jak przez wszystkie
te długie miesiące, zanim go odkryłem jako prawdopodobnego
wysłannika yakuzy.
Czy to przypadkiem nie jest dokładnie to, czego potrzebowałem? – przyszło mi nagle do głowy. Słaby punktSasady. Zawsze
byłem zwolennikiem kompromisu, a nie agresji, lepiej mieć jednak w zanadrzu obie możliwości, prawda? Nawet gdyby japoń-

ska mafia produkowała bombę wodorową w piwnicach wydziału medycyny, co mi do tego? Mój cel jest inny i nie mogę spuścić
z niego wzroku. Powiem mu przesadnie i trochę z niego drwiąc:
„Mistrzu, pańskie prawdziwe zadanie w tym spokojnym kraju
nie jest dla mnie tajemnicą, lecz nie interesuje mnie to ani trochę. Niech pan czyni, co potrzeba. Mnie chodzi o sushi!
V.
Grillowany turbot na brokułowej piance z japońskim ziołem
shiso, pokropiony olejem sezamowym z miętą
Sprawienie ustom przyjemności… wybredne podniebienie…
Smakoszostwo ma w sobie wiele z literatury. I na odwrót.
Dobre opowiadanie to takie literackie amuse bouche i jako
autor mogę to o nim powiedzieć z pełnym przekonaniem.
Co czeka naszego bohatera?
A Mistrza Sasadę?
Czy każde uzależnienie skończy się źle, czy może istnieje wyjście z tego coraz bardziej skomplikowanego labiryntu?
Ilu znają państwo murarzy z pięcioma semestrami Uniwersytetu Masaryka?
To pytanie dla powieści.
I być może taka powieść powstanie. Napiszę ją sam – albo
ktoś inny… Ale teraz trzeba przełknąć, wytrzeć usta serwetką
i trochę posprzątać stół.

– Panie Brońku, mogę pana prosić?
– Oczywiście, do usług.
– Zamieniam się w słuch…
– Bohaterowi kończą się pieniądze i kolacje w Kazoku stają
się coraz mniej dostępne. Zaczyna mieć problemy z kontaktem
z rzeczywistością. Spostrzeżenia na temat Mistrza Sasady są coraz bardziej szalone. W jednej chwili jest nawet przekonany, że
Sasada ma w domu olbrzymie akwarium pełne ryb i że karmi je
ludzkim mięsem! W paczce z wydziału medycyny przynosi kawałki nieboszczyków prosto z patologii, oczywiście tylko świeże,
jeszcze dobrze ukrwione. Jak może być inaczej, mówi sobie bohater, skoro jego lekko zgrillowany łosoś rozpływa się na języku,
a wszędzie indziej człowiek żuje po prostu surową rybę?
– To nie brzmi najgorzej, panie Brońku.
– Dziękuję bardzo.
– Kanibalizm, fascynujące i właściwie bardzo archetypiczne.
Jak Baba Jaga w Jasiu i Małgosi!
– Słucham?
– Przepraszam. Widzę, że nie jestem tu jedynym gościem.
Mógłby pan tylko szybciutko, jak skończył nasz bohater?
– Oczywiście źle. Bohater na koniec zbiedniał i podupadł, stał
się samotnikiem mówiącym do siebie. A pan wie, co dzieje się
z tymi, którzy zaznają p r a w d z i w e j pasji? Nigdy już nie
zaspokoją się substytutem. W stanie, w jakim się znajdował, naturalnie nikt go już do Kazoku nie wpuszczał, nawet gdyby wyżebrał na jakieś maki czy nigiri. Czasami wynosiłem mu resztki, ale
gdyby ktoś się dowiedział, mogłoby mnie to kosztować posadę.

– Biedaku!
– Czasem jego zmieniona szaleństwem, zarośnięta twarz straszyła gości za szybą. Stał tam bez ruchu i obserwował restaurację. Trzeba było wezwać policję i stróże prawa pewnie porządnie
się nim zajęli, bo od tego czasu już go tu nie widzieliśmy.
– Zniknął? Zupełnie?
– No…
– Panie Brońku, pan chce być tajemniczy, ale opowiadanie nie
może się t a k skończyć.
– To już pana zadanie, niestety muszę iść. Było mi miło…
Bezmyślnie wkładam do ust następny kęs, jednak boleśnie
doskonały smak grillowanej maślanej ryby rozpala moje neurony do białości! Boże!
W ogóle nie dziwię się temu nieszczęśnikowi…
I zaczynam rozumieć, co zrobił.
Po tym, jak policjanci odwieźli go do wariatkowa, gdzie zostawili go na kilka dni, kupił w lombardzie przy Anenskiej tanią
lornetkę i chodził obserwować wieczorny szum w Kazoku, skryty
między krzakami w niedalekim parku. Kto wie, jak długo wystarczyłby mu ten sposób obcowania. Pewne jest to, że któregoś
dnia odłożył lornetkę na pierś i delikatnie, ale jednak wyraźnie
się uśmiechnął.
W tym czasie w Kazoku wszystko było na swoim miejscu – stali klienci lubią wprowadzone zwyczaje. Japoński kucharz kroił
tuńczyka na cienkie plastry, tyle że był to drobny czarnowłosy
mężczyzna.
Mistrz Sasada odszedł.

I od tego czasu naszego bohatera nikt już nigdy nie widział.
Przekł. Katarzyna Dudzic-Grabińska

Pierogi
Jan Němec
Agnieszkę poznałem dzięki temu, że zaczęło padać. Obchodziłem miasto, spacerując po Plantach, kiedy deszcz uderzył w liście kasztanów. Najpierw kropla za kroplą, a w ciągu kilku minut
zmieniło się to w oberwanie chmury. Asfaltowe chodniki błysnęły czernią i ucieszyłem się, że właśnie dochodzę do kawiarni
Bunkier. W ręku miałem „Gazetę Wyborczą” i pomyślałem, że
usiądę w zadaszonym ogródku i będę doskonalił język.
Czwartkowy wieczór, kawiarnia pełna. Usiadłem przy stoliku
dla czworga, wszystkie inne były zajęte. Małżeństwo japońskich
turystów, które przyszło chwilę po mnie, zawahało się na moment, po czym wyszli na deszcz. Agnieszka, która weszła minutę
później, też się zawahała, ale ostatecznie jakby runęła w moim
kierunku, może również dzięki lekkiemu skinieniu, które jej posłałem, mimo woli lub z uprzejmości.
Czasem, zupełnie przypadkiem zdarza się, że dwoje nieznajomych ludzi się zejdzie. Są mężczyźni, którzy zastawiają takie
pułapki, lecz ja się do nich nie zaliczam. Nie starałem się rozmawiać z Agnieszką, podobało mi się, że tak wyszło: nagły letni
deszcz zapędził nas do jednego okrągłego stołu, który na kilka
minut stał się punktem przecięcia naszych życiorysów, do stołu, przy którym ja będę czytał gazetę, a ona… pewnie za chwilę
wyjmie telefon, więc i tak każdy pozostanie w swoim świecie.
Agnieszka rzeczywiście wyjęła telefon. Proszę popatrzeć, powiedziała.
Na ekranie było zdjęcie zbliżającej się burzy, czarne chmu-

ry złowieszczo wysuwały się na niebieskim niebie na pierwszy
plan. Myślałam, że zdążę, ale… wzruszyła ramionami.
Nawet nie wiedziałem, że w ogóle na coś się zanosi, powiedziałem, pod tymi drzewami i na ulicach zupełnie nic nie widać.
Szłam wzdłuż Wisły, stamtąd jest dobry widok, ona na to.
W tym momencie potężnie zagrzmiało i deszcz jeszcze się nasilił. Kelnerka przyniosła mi espresso, a Agnieszce lampkę białego wina. Pod metalową konstrukcją, na poły secesyjną, na poły
przemysłową, która wystawała nad ogródkiem, zapaliło się kilka
przytłumionych białych kul.
Mogę pana dziś zaprosić na pierogi? – spytała Agnieszka.
Musiałem źle zrozumieć – mój polski napotykał na pewne
problemy – ale z pewnością nie uśmiechnąłem się, żeby zyskać
na czasie. Pierogi? – powtórzyłem ostatnie słowo, które wypowiedziała. Ja i Agata zawsze jemy w samotności, a pan jest
obcokrajowcem, dodała, jakby to miało cokolwiek tłumaczyć.
Jestem obcokrajowcem i dlatego miałbym poznawać polską
kuchnię? Jestem obcokrajowcem i dlatego nie trzeba zważać na
społeczne konwencje? Jestem obcokrajowcem, więc do Krakowa przyjechałem się zabawić, a to jest miejscowy miękki sposób
proponowania seksu?
Chodźmy, powiedziała po chwili spierania się, którego przebiegu na nieszczęście już nie pamiętam. Naprawdę znowu wyszliśmy na deszcz, by poznać coś silniejszego niż to, przed czym
z początku chcieliśmy się ukryć.
Agnieszka mieszkała kawałek dalej, przy ulicy Krzywej, w przestronnym wysokim mieszkaniu, które, jak się szybko dowiedziałem, początkowo należało do jej babci. Po Agacie, której imię

padło w Bunkrze, nie było ani widu, ani słychu, ale być może
ukrywała się w jednym z pokoi, do których Agnieszka mnie nie
zaprosiła, albo dopiero miała przyjść. Agnieszka nastawiła stary
gramofon, posadziła mnie w kuchni przy poobijanym drewnianym stole, na którym nie było obrusa.
Musiała zdawać sobie sprawę, że znaleźliśmy się w dość dziwnej sytuacji, więc spróbowała mi co nieco wyjaśnić. Swoją niechęć do przedstawiania się, którą rzekomo potrafiła pokonać
tylko raz na jakiś czas w taki sposób, że pomijała kilka zwyczajowych kroków, i w lekkiej panice, bez ogródek wyrzucała z siebie
decydujące pytanie. Jak potem zrozumiałem, w jej przypadku
nie chodziło o bezczelność, wyrachowanie czy kwestię przesadnej emancypacji, lecz raczej o specyficzny rodzaj bezsilności.
Wyobrażenie, co by się musiało wydarzyć, aby się do kogoś zbliżyła. Wprawiało ją to w strachliwe zdumienie, dlatego od razu
przeszła do rzeczy, choć wywołała w ten sposób niemały zamęt.
Ma pani świadomość, że pani ryzykuje? – spytałem. Ryzyko to
ryzyko, zaśmiała się.
Deszcz ustał, a ja otworzyłem okno w kuchni. Z garnka, w którym gotowały się ziemniaki, już unosiła się para i lepiła do szyby,
skwarki skwierczały na patelni i przeszywały kuchnię chyba zbyt
wyraźnie. Oparłem się o parapet, na którym stały dwie doniczki z kwiatkami, i obserwowałem, jak Agnieszka zagniata ciasto,
wałkuje je na oprószonej mąką stolnicy, a potem za pomocą
szklanki wykrawa kółeczka, które po chwili napełnia mieszaniną
ziemniaków, twarogu i skwarek. Już po drodze, kiedy przebiegaliśmy przez przejście na czerwonym świetle, oznajmiła mi, że
wieczorem przygotuje ruskie pierogi, takie, jakie robiła jej babcia.

Kiedy dosiadła się do mnie w Bunkrze, dość bezmyślnie wziąłem ją za osobę, która udaje młodszą, niż jest. Na ramieniu miała płócienną torbę z logo jakiegoś festiwalu, z której sterczał rulon papieru, ubrana była w zwyczajną żółtą spódnicę i kolorową
koszulkę. Pomyślałem, że pewnie chciała, aby ludzie brali ją za
studentkę trzeciego roku historii sztuki, choć coś takiego byłoby trudne. Kiedy jednak teraz widziałem, jak gotuje w twarzowym koronkowym fartuchu, musiałem przyznać, że naprawdę
ma w sobie coś młodzieńczego. Zaproponowałem, że pomogę
w nakładaniu farszu do ciasta, ale powiedziała, że chce być przy
tym sama i odesłała mnie do dużego pokoju. Królował w nim
duży drewniany krzyż wiszący na ścianie nad czarną płaszczyzną
ekranu telewizora, którą na próżno próbował przykryć skromny obrusik, więc wyglądało to tak, jakby telewizor spod niego
wyrastał. Na górze, na telewizorze, tuż pod krzyżem, stała mała
ramka z portretem młodej dziewczyny. Bardzo mi się podobała,
a kiedy odwróciłem ramkę, był tam napis „Agnieszka” i jakaś
dawna data.
Tego wieczoru uczucia maszerowały we mnie jak na wojskowej defiladzie. Podobało mi się, że jako obcokrajowiec, zdany na
pokoje hotelowe, sklepy i ulice, nagle znalazłem się w krakowskim mieszkaniu, na tak zwanym zapleczu. Byłem ciekaw, dokąd
to wszystko zmierza, i pochlebiało mi, że po długim czasie jakaś
kobieta się mną zainteresowała. Z drugiej jednak strony wciąż
czułem się niepewnie, szczególnie gdy Agnieszka momentami
również wyglądała na zakłopotaną.
Właściwie to nawet się sobie nie przedstawiliśmy, powiedziała, kiedy przyniosła talerze i cała zesztywniała, jakby dopiero
teraz zrozumiała, że zaprosiła do domu obcokrajowca. Podaliśmy więc sobie nieco uroczyście ręce – jej dłoń była krucha jak

ręka dziecka albo przeciwnie, jak ręka staruszki – wznieśliśmy
toast z okazji nieoczekiwanego spotkania, a ona zaczęła nieco
niezgrabnie wypytywać, czym właściwie się zajmuję, na jak
długo przyjechałem i tak dalej. Nie ułatwiałem jej tego zbytnio,
ponieważ, jak wielu mężczyzn, którzy nie są z siebie zbyt zadowoleni i brakuje im pewności siebie, niechętnie mówię o sobie.
Bo i co tu mówić? Już od kilku lat jestem handlowcem w firmie,
która produkuje tarcze szlifierskie, zajmuję się rynkiem polskim
i krajami bałtyckimi, gdzie idzie nam całkiem dobrze, ponieważ
jest tam dużo drewna... Przez pewien czas jedliśmy w milczeniu pierogi i pomiędzy kęsami słychać było tylko tykanie zegara
z wahadłem i ze złotą tarczą.
Co z Agatą? – spytałem. Nie przyjdzie?
Babcia? Bez obaw, wyjechała dziś do koleżanki do Wrocławia
i zostanie tam na noc, powiedziała Agnieszka. Ale jeśli pan chce,
pokażę panu jej sypialnię.
Koło dwudziestej drugiej zrozumiałem, że już czas iść. Agnieszka nie protestowała. Włożyła stary szlafrok i odprowadziła mnie
do drzwi, gdzie się pożegnaliśmy, już bez zbędnych rozmów.
Zbiegłem z trzeciego piętra jak człowiek, który trochę odmłodniał, ale gdy tylko wyszedłem na ulicę, odetchnąłem z ulgą, że
mam to za sobą.
Powietrze było wilgotne po deszczu, chodniki schły. Tym razem szedłem przez Planty prosto do centrum – po tych kilku
godzinach w pustym mieszkaniu babci Agaty chciałem pobyć
między ludźmi. Na rynku było gwarno, obszedłem go dookoła i stanąłem w kółku z gapiami, którzy obserwowali artystów
ulicznych, kuglarzy i połykaczy ognia.
Stałem tam może pięć minut, gdy jedna z kuglarek wyszła do

przodu i zaczęła prezentować numer, dla którego również ja
podszedłem jak najbliżej. Położyła sobie na ramieniu metalową
kulę, rozłożyła ramiona i zaczęła wić się w taki sposób, że kula
przejeżdżała z jednego ramienia na drugie, tam i z powrotem,
przez zgiętą szyję, jakby artystka miała w ciele drążek, czy raczej
namagnesowane kości. Początkowo poruszała się powoli, a potem coraz szybciej i szybciej, zgodnie z rytmem wybijanym przez
bębniarzy, którzy ją dopingowali. To był jednak tylko początek,
gra wstępna, kuglarka dodawała kolejne ruchy, wyginała się
i wypinała, a posłuszna metalowa kula przejeżdżała jej miedzy
piersiami i po brzuchu, a nawet między udami, tańczyła na biodrach, toczyła się po kręgosłupie i tylko czasami, kiedy już nie
było drogi powrotnej, kuglarka pomagała sobie swoimi namagnetyzowanymi kośćmi i szybkim ruchem kończyn, którym wyrzucała kulę do góry, aby po chwili złapać ją inną częścią ciała.
Stałem w pierwszym rzędzie i na chwilę zupełnie zapomniałem
o wszystkim, co wydarzyło się wcześniej. Inni ludzie też tylko
patrzyli.
Kuglarka dygnęła, co miało zakończyć pokaz. Jednak znowu
wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Wskazała na mnie i skinęła,
żebym podszedł bliżej. Zrozumiałem, że chce włączyć mnie do
dalszej części występu. W ogóle mi to nie odpowiadało, takie
męczenie widzów zawsze budziło mój wstręt również w teatrze,
z tego powodu nawet nauczyłem się unikać pierwszych rzędów.
Tu jednak rozegrało się to zbyt szybko, już miałem w ręku kulę,
która była znacznie lżejsza, niż oczekiwałem, a kuglarka przykazała, abym wyrzucił ją jak najwyżej w górę. Potem zawsze robiła
kilka obrotów lub przewrotów i łapała kulę w przedziwnej pozycji lub różnymi częściami ciała – pachami lub między kolanami.
Zasłużyła na wielki aplauz, ale to aportowanie nie wydawało mi

się już tak efektowne, jak poprzedni numer, a przede wszystkim
czułem się głupio, stojąc w kręgu widzów, mimo że moje zadanie było właściwie bardzo proste.
W tym momencie akrobatka znowu pokazała na mnie i powiedziała: A teraz ty.
Co ja? – pomyślałem przerażony, choć było to jasne. Kuglarka podrzuciła wysoko kulę i wiedziałem, że nie mogę pozwolić jej spaść na ziemię. Przez głowę przeleciała mi absurdalna
obawa, że kula mogłaby się rozbić i jak by to wyglądało przed
tymi wszystkimi ludźmi? Okazałoby się, że nie potrafię się bawić, a widzowie może nawet zaczęliby gwizdać! Złapałem więc
posłusznie kulę obiema rękami, jak dziecko, i oddałem artystce.
W tej chwili pewnie mogłem zejść ze sceny, tak samo jak powinienem był znacznie wcześniej wyjść z tamtego mieszkania,
ale kobieta znowu pokręciła głową, aby mi pokazać, że jeszcze
czegoś ode mnie oczekuje. Tym razem wyrzuciła kulę trochę
w bok, więc musiałem zrobić parę kroków, żeby ją złapać. Kuglarka wprawdzie mnie pochwaliła, ale gestem pokazała, że
mam dodać jeszcze jakiś element, spróbować złapać kulę za
plecami lub zrobić fikołka, zanim ją złapię, krótko mówiąc, coś
więcej, skoro już tu jestem i mamy taki piękny wieczór. I znowu
wyrzuciła kulę do góry. Życzyłem sobie, aby ta durna kula zawisła w powietrzu, ale stałem tam jak wryty, ponieważ nie mogłem się zdecydować, co zrobić, żeby nie zawieść artystki i jednocześnie zachować godność; kiedy kula z brzękiem upadła na
bruk, uświadomiłem sobie, że przegapiłem najlepszy czas, żeby
odejść. Zalała mnie fala gorąca. To samo musiał czuć gladiator
na arenie, pomyślałem, co było oczywiście śmieszne, bo otaczał
mnie krąg turystów, a zamiast bestii była kuglarka w podkoszulku. Podeszła do mnie i tak, by widzowie nie słyszeli, syknęła:

Zrób fikołka. I znowu zabrzmiały te straszne bębny, kula poleciała w górę, skuliłem się i zrobiłem przewrót w przód, którego
oczywiście nie robiłem przez parę lat, zwłaszcza na tak twardym
podłożu, ostatnio w łóżku, w którym pachniało starością, więc
zrobiłem go powoli i niezdarnie, bo zanim zdążyłem się ustawić,
kula była już zbyt nisko i uderzyła mnie w nogę, i tylko przypadkiem przeskoczyła prosto na moje kolano, więc wyglądało
to niemal jak celowe działanie. Zamachałem niepewnie, zasłużyłem na oklaski, potem musiałem powiedzieć swoje imię, które połykacz ognia natychmiast wywoływał, jakby to była jakaś
wielka sensacja: DA-NIEL, DA-NIEL! Kuglarka poklepała mnie po
ramieniu i pięknie mnie podrapała. Myślałem, że umrę ze wstydu, i wreszcie stamtąd uciekłem.
Chwilę potem zrobiło mi się niedobrze. Nie przykładałem do
tego wielkiej wagi, czasami miewam problemy z brzuchem, ale
z biegiem czasu nie mogłem tego bólu lekceważyć. Na szczęście
do hotelu było niedaleko.
W lustrze hotelowej windy dostrzegłem tylko zgarbionego
mężczyznę o pociągłej twarzy. Starał się głęboko oddychać, co
z kolei trochę go prostowało. Wszystko razem wyglądało tak,
jakby nie do końca panował nad swoim ciałem, cały się trząsł,
a jego twarz szpecił grymas. Oparłem się jedną ręką o lustro,
jakbym chciał nadać obrazowi bardziej dynamiczną perspektywę, i spojrzałem na siebie z litościwym wyrzutem: Coś ty dziś
narobił? Czy wiesz, że jutro rano masz firmowy lunch? Jednak
gdy tylko pomyślałem o śniadaniu, szybko musiałem odwrócić
się od lustra.
Wkrótce przeszła mi ochota na jakiekolwiek żarty. W pokoju
szybko połknąłem parę tabletek, które z powodu problemów

zawsze mam przy sobie, i marzyłem o porządnym prysznicu.
Niestety nagły atak wykręcił mi nad umywalką ciało i do dużego
hotelowego łóżka doczołgałem się na czworaka i nieumyty.
Skuliłem się jak embrion i przykryłem narzutą ze złotymi frędzlami. I to by było na tyle, pomyślałem. Od tej chwili wszystko
zaczęło mi się zlewać. Pamiętam jeszcze, że zastanawiałem się,
czy zadzwonić na recepcję albo od razu na pogotowie, ale nie
potrafiłem utrzymać tej myśli na tyle długo, ab wprowadzić ją
w czyn. Moje zwykłe problemy trawienne objawiały się zazwyczaj niemal przyjacielskim uciskiem w żołądku, chwilę się w nim
przewalały, a po dwóch godzinach przechodziły. To jednak było
coś innego, bez wątpienia musiały to być te doskonałe ruskie
pierogi, pomyślałem. Objąłem brzuch rękami, wcisnąłem głowę
w poduszkę i zacząłem wyć. Po co mi to wszystko było? Czułem
się tak, jakby ktoś wsadził mi głowę w imadło i powoli zaciskał.
Zaczęło mi się wszystko mieszać, głowa i żołądek, Agnieszka
i Agata, mieszkanie i rynek, w mojej czaszce, jak po welodromie,
krążyła metalowa kula, która zrzucała jeden kręgiel za drugim,
zanim nie odbiło jej olbrzymie wahadło z zegara o złotej tarczy.
Kula jednak wracała po innej trajektorii i któż to na niej siedzi
okrakiem, jak nie czarownica na miotle, kuglarka? Ma bardzo
zmęczoną twarz. Chrystus wiszący nad telewizorem nie może
na to patrzeć i jak człowiek, który ma ciężkie sny, przewraca
się z pleców na brzuch, przyciska twarz do ściany, jakby chciał
szepnąć coś sąsiadom, a połykacz ognia na rynku wpycha sobie do gardła pakuły tak długie, że na pewno go uduszą. Później
oszukańcze wspomnienie wyrzuciło na brzeg Agnieszkę wygiętą
na łóżku, jak w chwili pracochłonnego szczytowania. Odwraca
głowę i już słyszę skandowanie mojego imienia przez zgromadzoną na rynku publiczność, jakbym coś wygrał, jakbym dziś coś

udowodnił. Wyśmiewają się ze mnie? Na moim ciele pojawił się
pot. Wściekle uderzyłem w puszystą poduszkę z monogramem
hotelu leżącą na sąsiednim łóżku. Polacy się ze mnie wyśmiewają? Zrobili ze mnie pierrota otrutego pierogami i teraz bawią się
moim kosztem? Byłem pewny, że to wszystko zaczyna mieć sens
i w przebłysku świadomości ujrzałem scenę: Agnieszka siedzi
spokojnie w starym fotelu, popija ziołową herbatę i rozmawia
z babcią Agatą.
Mamy go, mówi.
I co? Babcia unosi brwi. Jaki był?
Zjadł wszystko.
Do ostatniego kęsa, dziewczynko?
Aż dziwne, że nie wylizał talerza.
Niczego nie zauważył?
Przecież tak to wymyśliłaś, że nikt niczego nie zauważy.
A jak było potem? Stara szturcha ją łokciem.
Potem mnie dotykał, babciu, dotykał mnie.
I tak ma być, tak ma być.
Patrzyłaś?
Podobało mi się to!
A teraz cierpi gdzieś jak pies!
Zabawił się, to niech teraz cierpi.
Następnego dnia obudziłem się dopiero po południu. Zaspałem na firmowy lunch, a na obiad nie miałem ochoty. Byłem
tak wyczerpany, że znowu zasnąłem na kilka godzin. Kiedy znów
się obudziłem, było późne popołudnie. Ostrożnie spróbowałem
wstać i dotrzeć do łazienki. Na umywalce stała pusta fiolka. Wie-

czorem wziąłem dwie lub trzy tabletki i nie pamiętałem, żebym
w nocy wstawał, ale przemawiało za tym również kilka innych
nieładnych szczegółów w łazience.
Najważniejsze, że przeżyłem, powtarzałem sobie i poszedłem
pod prysznic, który był najdłuższy w całym moim życiu.
Z Krakowa miałem wyjechać dopiero w sobotę po południu,
został mi więc jeszcze jeden dzień. Ubrałem się powoli i wyruszyłem na poszukiwanie jakiejś kawiarni. Znalazłem taką, w której siedziało się w starych otwartych szafach, i zamówiłem doppio. Dopiero po chwili uświadomiłem sobie, jak nieprzyjemnie
się tak siedzi, anulowałem więc zamówienie i poszedłem gdzie
indziej.
Należało podsumować to, co wydarzyło się poprzedniego
dnia. Młoda nieznajoma kobieta, całkiem ładna, zaprosiła mnie
do domu na kolację i mnie uwiodła. Na to już nic się nie poradzi
i właściwie to całkiem zrozumiałe – jestem przecież mężczyzną
bez zobowiązań i mogę robić, co chcę. Kiedy wracałem do hotelu, mimo woli stałem się częścią głupiego pokazu kuglarzy dla
turystów. Mniej więcej w tym czasie zrobiło mi się niedobrze,
bo zjadłem coś niedobrego na kolację, przez całą noc mdlałem
i przespałem prawie cały następny dzień. Teraz jestem tu i piję
kawę, taka jest teraźniejszość i nie wygląda znowu aż tak źle…
Nagle cała ta historia wydała mi się banalna, i bardzo dobrze.
Pomyślałem sobie, że tak naprawdę nie wiem, czy Agnieszka
otruła mnie celowo i czy po moim odejściu nie przechodziła
przez to samo, co ja. Właściwie to bardzo ciekawe: a jeśli leży
teraz martwa w swoim mieszkaniu? Tak bardzo zająłem się tym,
co mnie spotkało, że nawet o niej nie pomyślałem. Coś takiego.
Jeśli naprawdę doszło do zatrucia, jej ciało, kilkadziesiąt kilogra-

mów lżejsze niż moje, zapewne nie zniosłoby podobnej dawki. Poza tym miałem pod ręką całą fiolkę sprawdzonych tabletek… Zastanawiałem się też, jak w tym przypadku wyglądałoby
śledztwo? Czy to nie ja byłem ostatnią osobą, która ją widziała,
w dodatku w bardzo podejrzanych okolicznościach? Jako obcokrajowiec znalazłem się u niej w mieszkaniu, oględziny lekarskie
wykazałyby, że doszło do stosunku, a kilka godzin później kobieta zmarła. Sekcja zwłok z pewnością wykaże, że przyczyną
śmierci było zatrucie pokarmowe, ale w jaki sposób miałbym
udowodnić, kto otruł kogo? Czy nie lepiej wrócić do hotelu
i zniknąć? Tylko co zrobić, jeśli Agnieszka naprawdę jest martwa
i będą badać całą sprawę? Takim postępowaniem raczej bym
sobie nie pomógł – w hotelu potwierdzono by, że próbowałem
uciec przed sprawiedliwością. Nie mam lekko, tylko tyle mogę
powiedzieć.
Jeszcze raz przeanalizowałem przebieg wieczoru. Powoli
przypominałem sobie kolejne szczegóły: Agnieszka wyprosiła
mnie z kuchni, gdy miała napełniać farszem pierogi, wyraźnie
zesztywniała, podając mi talerz… Moją czujność powinno obudzić już to, że zostałem zaproszony na pierogi ruskie – z tego
przecież nie mogło wyniknąć nic dobrego. Byłem tak rozgorączkowany, że postanowiłem zmierzyć się z tą zagadką. Nie mogę
przecież tak po prostu wyjechać, nie sprawdzając, czy Agnieszka
żyje, a jeśli tak, należy to wszystko z nią wyjaśnić.
Znowu szedłem przez Planty. Wzdłuż drogi na wielkich tablicach prezentowane były sceny z życia papieża Jana Pawła II, na
ławeczkach tulili się kochankowie i polegiwali bezdomni. Skądś
dobiegł grzmot, a z drzew zerwały się setki czarnych kawek i na
krótką chwilę zrobiło się nade mną szaro.

Od chwili, gdy postanowiłem się wczoraj schować przed
deszczem w kawiarni Bunkier, nie upłynęły nawet dwadzieścia
cztery godziny. Mimo że właściwie większość czasu przespałem,
wydaje mi się, że wydarzenia toczą się szybko. Kupuję bukiet
– zamierzam udawać, że wróciłem podziękować za przyjemny wieczór – po czym skręcam w Długą i idę na Krzywą, gdzie
mieszka Agnieszka.
Pamiętam, że mieszka na trzecim piętrze, ale drzwi do budynku są zamknięte, a ja nie znam jej nazwiska. Wygląda na to, że
będę musiał odejść, ale akurat ktoś wychodzi i przytrzymuje mi
drzwi. Na klatce schodowej znowu nasilają się obawy, najchętniej bym się wycofał. Co będzie, jeśli za zakrętem zobaczę policyjną taśmę? I co zrobię, jeśli – co jest przecież prawdopodobne
– nikt mi nie otworzy? W takiej sytuacji w ogóle się nie dowiem,
czy Agnieszka leży martwa w mieszkaniu i czy ktoś tam jest, czy
tylko nie chce otworzyć. Pokonałem pierwszą przeszkodę, drzwi
do budynku, ale najpewniej nie pokonam tej drugiej, czyli drzwi
do mieszkania.
Zanim zapukam, dokładnie oglądam szyld z nazwiskiem. Ha,
Agnieszka ma na nazwisko Kuchta. Nie przykładam wagi do takich przypadków, ale to przecież dziwne: kobieta o nazwisku
Kuchta, która mieszka przy ulicy Krzywej, próbuje otruć mnie
ruskimi pierogami? Coś takiego może się przydarzyć tylko Czechowi w Polsce.
Ze środka dobiegają dźwięki starego gramofonu. Wyciągam
bukiet i pukam. Słyszę skrzypienie parkietu, po czym ktoś przykłada oko do wizjera. Sam nie wiem dlaczego szybko zakrywam
twarz kwiatami.
Wiem, że oko na mnie patrzy, czuję mdłości, ale nikt nic nie

mówi. To ja, nie wytrzymuję i na chwilę uchylam bukiet. Ja
z wczoraj. Pierrot.
Agnieszka odsuwa łańcuszek, ale kiedy drzwi się otwierają,
stoi w nich – kto?
Pan z wczoraj? – mówi Agata. W jakiej sprawie? Musiałam być
wczoraj młoda.
Jestem przerażony i mam nadzieję, że to nie jest prawda. Patrzę na nią, owszem, bez wątpienia ma rysy Agnieszki, choć należałoby powiedzieć dokładniej, że to Agnieszka odziedziczyła
rysy po niej.
Czy jest Agnieszka? – pytam błagalnie.
Proszę lepiej dać mi te kwiaty, zostawię je sobie. Agata najwidoczniej uznaje sprawę za załatwioną i zamierza zamknąć drzwi.
Proszę poczekać, mówię. Czy pani wie, co się wczoraj stało?
Poza tym, że wczoraj znowu byłam młoda? – parska. Wiem,
Danielu, wiem. I podobało mi się to. Ale czy pan to wie? Dlaczego właściwie pan przyszedł? Nie spodziewałam się, że pan
wróci.
Proszę mnie teraz dobrze posłuchać, mówię najbardziej stanowczo, jak tylko można. Po pierwsze, pani wnuczka zaprosiła
mnie wczoraj na kolację. Po drugie, o mały włos mnie nie otruła.
Przyszedłem to z nią wyjaśnić. Czy jest w domu?
Spogląda na mnie i mówi to, co musi wybrzmieć: Otruło pana
najwyżej to, że przespał się pan ze staruchą…
Przekł. Anna Wanik

Reality
Marek Šindelka
Woleliśmy wyruszyć.
Anno, bądźmy ostrożni, żeby znowu nie zaczęła się rozwijać
między nami jakaś historia. Mam w tym doświadczenie. Znam
historie. Przecież ci mówiłem, że jestem pisarzem (musiałem
chwilę odczekać, aż Anna skończy się śmiać, nie wierzy w ani
jedno moje słowo). Owszem, jako piętnastolatek napisałem
siedemsetstronicową powieść historyczną Siostra Hitlera w ulubionym gatunku „los małego człowieka na tle wielkiej historii”
(bierzesz drugą wojnę światową, dodajesz małego człowieka
i mieszasz w proporcji około 3:4, dopóki nie powstanie misja).
Rok później wydałem z dużym sukcesem dramat miłosny z filozoficzną wstawką Miłość za żelazną kurtyną (w książce na pięciuset stronach rozgrywa się to samo, co w czterech słowach
tytułu, gdybyś kiedyś chciała sama spróbować, przepis jest następujący: komunizm, miłość, filozoficzna wstawka, przeplatasz
to byle jak mniej więcej w proporcji 3:4:1, dopóki nie powstanie
komunikat), ale kiedy miałem siedemnaście lat i poznałem życie, zgorzkniałem. Nagle dostrzegłem, że między słowami „holokaust” i „transformers” nie ma znowu tak dużej różnicy. Oba
należą do jakiegoś odległego wszechświata. Bardzo potrzebujemy historii, bez których już nie możemy żyć – trochę jak cukiernik bez sacharozy czy spawacz bez aluminium. Myślimy, że
to z nich przebija nasza tożsamość, korzenie i przeszłość. Ale to
wszystko kłamstwo, Anno, źle sami siebie widzimy. Te wszystkie
historie nie dają nam wglądu w przeszłość, lecz wgląd w Google. Rzeczywistość nie ma żadnej historii. Ma tylko nieskończo-

ną ilość strzępków, które składają się na coraz to nowe obrazy
w tym szalonym kalejdoskopie naszego krótkiego życia.
Każde zło ostatecznie zmienia się w perwersyjny romantyzm.
W produkt. W komiczny, sprzedawalny artykuł. Hitler to prawdziwe zbawienie marketingu. Nazwij coś „Hitler” i wygraną
masz w kieszeni. Uwierz mi, Anno: za Hitlerem ludzie oglądają
się jak za piękną dziewczyną. Poruszaj Hitlerem na boki, a ludzie będą to oglądać jak mecz tenisa. Każda postać historyczna
zmienia się w markę, w żałosny symbol składający się z dwóch,
trzech wikicytatów. W coś, co można konsumować ze smakiem,
łatwo, szybko i lekkostrawnie. Zauważyłem to podczas pewnego
szczególnie nostalgicznego wieczoru, kiedy w całym mieście odbywało się jesienne poruszanie gałęziami i skrzypienie korzeni
– przyjechałem do domu, zaparkowałem samochód marki Picasso, a ponieważ było mi jakoś smutno, wypiłem butelkę koniaku Napoleon, a potem jeszcze pół butelki wódki Amundsen,
w lodówce nie znalazłem niczego poza kilkoma czekoladowymi
kulkami Mozart, przeterminowanym serem Karol IV, nadgryzionymi pączkami Rembrandt i paczką kocich chrupek Matisse.
Ostatkiem sił w mikserze marki Bosch przygotowałem lód do
koktajlu Hemingway i na koniec (ponieważ był to naprawdę
ciężki okres) wlałem w siebie również wodę po goleniu Dali,
skuliłem się na kanapie i w towarzystwie szumu starego, mizernego telewizora Tesla zasnąłem zmęczony całą tą Europą.
Uważaj, Anno!
Wokół jest świat!
Popilnuj go przez chwilę za mnie. Lekko pada, taki delikatny deszczyk, po którym drogi jak lustra obrócą miasto do góry
nogami, chmury się poruszają, gdzieniegdzie odkrywając ka-

wałek słońca, nie mamy w sumie źle, przy stoisku z gazetami
– z pierwszych stron komik gapi się jak sowa, ponieważ znowu
był komuś niewierny – kupuję pół litra rumu i idziemy potem
przez zmoknięty park, na liściach w słońcu migoczą olbrzymie
krople, pijemy rum, ten bursztyn ze szkła, ekstrakt z Bożego Narodzenia, piernikową esencję, smakuje jak dzieciństwo. Anno,
zamykasz oczy, wokół zimna noc, czarna jak kwadrat Malewicza,
dzieci wstrzymują oddech, a wkoło domu szwenda się Dzieciątko, o potędze piekielnej nikt jeszcze nie ma żadnego pojęcia,
może tylko tatuś i mamusia, oni już swoje przeżyli, ale dzieci są
świeże, śnią sny słodkie jak rum.
Anno, wstawaj!
Nie możemy tu spać, śmieję się. Drewno ławki jest czarne,
miękkie od wody, trawa skrzypi, światło słoneczne zaczyna być
ciepłe, z gliny unosi się para. Oglądam cię, podrzemujesz na
moim ramieniu, zalana światłem nowego dnia. Kiedyś napiszę
książkę o kąciku twoich ust, o malutkiej zmarszczce, która akurat mignęła ci między brwiami. Anno, skąd się tu wzięłaś? Byłem
przyzwyczajony do swojego życia jak do wnętrza swoich ust, ale
kiedy zjawiłaś się ty, to było tak, jakby ktoś zaplombował mi ząb.
Chodź.
Mrużysz się do słońca, śmiejesz się zaspana.
Idziemy przez miasto, a wokół nas te wszystkie rzeczy, zobacz!
Podnoszę wyświetlacz telefonu komórkowego i wszystkie domy
zaczynają mówić i oferować mi swoje towary, restauracje, jak
zaklęci, nieruchomi kelnerzy same prezentują swoje menu,
taksówka wyjaśnia mi, za ile dowiezie mnie na lotnisko, widzę,
że tam, za ścianą, siedzi mój przyjaciel, którego nigdy nie widziałem, ale łączy nas wiele rzeczy i akurat podnosi palec na

przedpołudniowy show komika, który ogląda na swoim tablecie, a z boku jeszcze ćwierka z uzbeckim kolegą z drugiej strony
planety. Świat jest taki bogaty, Anno, naciągnęliśmy na niego
kolejną warstwę rzeczywistości, która nas bawi i zarabia dla nas
pieniądze, pozostaje już tylko oduczyć się jedzenia i oddychania,
i jeszcze kilku innych przeżytków i będziemy naprawdę szczęśliwi. Bardzo mi to odpowiada – kiedy byłem mały, lubiłem budować z klocków lego, dzisiaj można już zbudować całe swoje życie. Załóż się, o co chcesz, że twój sąsiad żyje w zupełnie innym
wszechświecie niż ty. Tak na marginesie, niedawno odkryłem,
że mój sąsiad jest kimś w rodzaju arcymistrza przetaktowywania
procesorów komputerowych. Jest na swój sposób sławny, nazywa się Misza, ma trzynaście lat i cały prześwituje. Kiedy stanie
pod światło, widać, jak w jego uszach i na umęczonym przez alchemię procesorów czółku pulsują na niebieskofioletowo kłębki
tętnic i żył.
Wiesz, Anno, czasami tęsknię za rzeczywistością. Niedawno
mój przyjaciel Makler zaprosił mnie na imprezę firmową. Takie
przyjemne spotkanie dla trzystu pięćdziesięciu członków filii
jego biura nieruchomości. Zatrudnia ludzi między osiemnastym
a dwudziestym piątym rokiem życia, to nie żaden gerontobiznes, gdy tylko ktoś trochę dorasta, wylatuje – z takimi nie da się
pracować, wyjaśnił mi Makler i na resztę wieczoru zniknął w tłumie. Siedziałem przy stoliku z ledwie dorosłymi specjalistami IT,
którzy się straszliwie spili i mówili już tylko kodami liczbowymi,
ale w końcu skądś wkradła się melancholia i weszła w chłopaków niczym duch w maszynę i zaczęli być ckliwi. Wspominali,
jak przed pięcioma laty przez całą noc grali w sieci w jakąś strzelankę i cali oszalali z niewyspania nagle znaleźli się w tym dziwnym magazynie, w jakimś zardzewiałym, zniszczonym hangarze,

osmalone messerschmitty, resztki starych wojskowych maszyn,
dach do połowy zerwany, do środka padał delikatny deszcz, ale
niebo było poszarpane, tak jak wtedy, gdy zaczyna dnieć albo
gdy się ściemnia, czysta zorza, chrzęszczenie w słuchawkach,
szło ich wtedy pięciu, nie było dobrze, jeden był ciężko ranny,
wszyscy już prawie bez nabojów i gdzieś po ciemku, między tym
szrotem, poruszał się cyborg: ni to człowiek, ni maszyna, olbrzymie monstrum, mięśnie połączone z metalem, w ręce druty,
węże, karmiły organizm ropą naftową albo nie wiadomo czym,
zamiast oka czerwony teleskop, zamiast ręki bazuka, nie mieli
odwagi się wychylić, gdyby ich zobaczył, byłoby po nich; słyszą
tylko te złowieszcze kroki, syczenie hydraulicznego tłoka, czasami się zatrzymywał i było słychać, jak zoomuje swoim okiem,
niczym jakiś przerażający paparazzi, jak skanuje ciemność dookoła. Bali się poruszyć, pisali do siebie wiadomości – ktoś się
denerwował, że zmarnowali wszystkie zdalnie odpalane miny,
wyglądało na to, że cyborg to usłyszał, zatrzymał się i nasłuchiwał – jakby myślał. Nikt nawet nie pisnął i znowu te dudniące
kroki, tłoki, ścięgna porośnięte metalem, mam jeden granat,
ktoś pisze, ja mam dwa, mówi ktoś inny, to wszystko, chwilę się
kłócą, są u kresu sił, maszyna jest zbyt potężna. I nagle wchodzi
ten jeden, ciężko ranny, który już jest na czerwono, czternaście
procent życia, który ma ksywkę Zilvar. Wy odciągniecie jego
uwagę strzelaniem, ja tam dobiegnę, schowam się za beczką
i odpalę to, dajcie mi granaty. Nie! Szybko pisze dowódca. Ale
nagle Zilvar jest opanowany, pogodzony i spokojny. Chwilę trwa
podniosła cisza. Potem ci z granatami przystępują, wyciągają je
ze sprzętu przed Zilvarem i kładą na ziemi, a on je zabiera. Potem przychodzi sam dowódca, podchodzi tak blisko, że widać
poszczególne piksele na twarzy Zilvara, stoją naprzeciwko sie-

bie w milczeniu, tylko że nie ma skrótu klawiszowego dla ofiar.
Cicho, do kałuż wkoło pada deszcz, straszne kroki oddalają się
w ciemności. Teraz! Ktoś mówi. Ktoś kilka razy wystrzeliwuje
w ciemność. A Zilvar biegnie. Wybiega naprzeciw przeznaczeniu, niczego już nie zauważa, leci w ciemność, na ostatni bój,
nie myśli o niczym, jest czysty, tylko niech wytrzyma i zniszczy tę
przeklętą ludzką istotę, która zmieniła się w maszynę!
Zamilkli, siedzimy na tej firmowej imprezce Maklera, jednak
świat wokół jakby przestał istnieć, jakby utracił kontury. Siedzę
wzruszony z tymi chłopakami, jeden z nich z zaczerwienionymi oczami podnosi kufel i stukam się z nimi wszystkimi. Jakbym
sam tam wtedy był i przeżył razem z nimi coś prawdziwego, co
można by było wspominać.
Anno, to wszystko już dawno minęło, tak dawno, że nikt już
nawet nie wie, jak głęboko i w którym cyfrowym królestwie
osiedliła się ta tęsknota, ta gorycz. Myślę o tym jednym miejscu, do którego byłoby miło wracać, o jednym kącie, znaleźć
tam swoją ścianę płaczu, cofać się przez poszczególne rundy
i poziomy, zbędny żołnierz idący pod prąd, nigdzie nic nie czyha, pory roku stoją w miejscu. Gdzieś tam chętnie bym chodził,
znalazłbym swoją ścianę i gdzieś między dwoma pikselami, pod
jakąś cyfrową szparę po kuli chodziłbym szeptać te wszystkie
opowieści, wszystkie rzeczy, z którymi nie chcę żyć.
Anno…
Anno?
Jesteś tu?
Już się wystraszyłem. Co bym bez ciebie począł?

Anno, patrz tam! I tutaj. Błędy! Idziemy przez miasto i obserwujemy błędy, są wszędzie. Banery reklamowe pełne ciał.
Właśnie zaczął się okres, w którym marketingowcy zrozumieli,
że doskonałość już nikogo nie podnieca, nikt jej nie zauważa,
sensorycznie wyniszczonych konsumentów o wiele bardziej pociąga skaza. Zamiast wyrzeźbionych atletów i modelek na billboardach, spotach reklamowych w internecie i telewizji osiedliły
się poczwary. Patrz! Kobieta, której twarz wygląda, jakby przeszła właśnie przez układ pokarmowy jakiegoś roślinożercy o co
najmniej pięciu żołądkach – z wywalonym językiem, rozciągniętymi nozdrzami i najeżonymi brwiami zachęca do przejścia do
jakiegoś banku. Potwór mówi do nas numerem: do jamy ustnej
kobiety prowadzi strzałka z dymkiem, na którym widnieje stopa procentowa. A tam! Pewna stacja radiowa oparła reklamę
swojego programu porannego pełnego radości, piosenek, wesołych prowadzących (komik i jakieś zarośla) na sloganie Wymieńcie uśmiechy, który postanowiła dosłownie zilustrować.
Miasto zapełniło się więc plakatami nieszczęsnych mutantów,
potworów niczym z albumu fotograficznego obłąkanego chirurga plastycznego: grafik przekroił głowę starego, zjełczałego
dziadka z plamami pigmentowymi rozlanymi po skórze jak kontynenty na globie, a pod nosem przykleił mu obślinioną mordkę
roześmianego niemowlaka, niemowlę natomiast otrzymało wąsatą szczękę jakiegoś samca alfa, którego górna połowa twarzy
bezsilnie się gapiła, a pod nią wystawały czerwone dziewczęce
usteczka, górna połowa twarzy dziewczyny obrzydliwie przechodziła w wyschnięte dziąsła dziadka i tym sposobem krąg się
zamykał. Albo postępował spiralnie dalej na kolejnych billboardach i podświetlanych tablicach.
Idziemy przez ten gąszcz potworów, Anna się uśmiecha, a ja

ją rozumiem, też mam słabość do monstrów, błąd jest mi bliższy
niż rodzinne science fiction z poprzedniej epoki marketingowej
wyprodukowane według wzoru: ojciec kulturysta, matka tleniona anorektyczka, dzieci 2 x to samo w wersji mini, rodziny
z inkubatorów, wyhodowane z fizjologicznego roztworu z waty,
nieznośnie szczęśliwe kultywary z jakiegoś równoległego świata, do którego konsumenci zmuszeni są zaglądać przez okna
banerów reklamowych, ekran telewizora, wyświetlacz telefonu. Na to już naprawdę nie dało się patrzeć, od razu miało się
ochotę coś zniszczyć, nie kupować – nie był to więc ten właściwy efekt, marketingowcy marszczyli czoła i bezradnie rozkładali
na naradach ręce. Nadeszło wiele bezsennych nocy, skurczów
mięśni, krwawych pęknięć w białkach, rozpadów starych marketingowych przyjaźni i ślubów, transfuzji młodej krwi, potem
również starej (jakby co), kilka kofeinowych złotych strzałów, tuziny zaburzonych biorytmów, kilka wypaleń, jedno samospalenie, aż wreszcie znaleźli błąd! Trzęsącymi się rękami wynieśli ją
jeszcze mokrą na światło i reklama zaczęła się psuć. Sukces był
fenomenalny. Marketingowcy zacierali ręce, wiedzieli, że ludzie
nie będą potrafili oprzeć się skazie, gdy tylko w peryferyjnym
widzeniu mignie im jakiś potwór, szybko idą go obejrzeć, kręcą
nad nim głową, ale razem ze skazą wpisuje im się w strukturę
nerwową i pewnie od razu w DNA nazwa radia, marki, banku,
kod kreskowy batoników lub proszku do prania. Skaza działa
jak magnes, Anno, ludzie tęsknią za błędem. Wszystko jest zbyt
bezpieczne, zbyt czyste.
Kiedyś w radiu komik zabawiał ludzi i wyjaśniał: wszystko zdezynfekujemy. Wszystko zdezynfekujemy, zanim się w ogóle zranimy. Ubieramy się czysto, płuczemy usta płynem, golimy każdy
włosek, połykamy witaminę C na zdrowie i witaminę E nie wia-

domo na co, wapno na kości, kwas foliowy na krew, ginkgo biloba na mądrość i ekstrakt z zielonej herbaty na nieśmiertelność
i tak dalej i wychodzimy do kina na rodzinną superprodukcję
o holokauście lub zaniku dziewięćdziesięciu dziewięciu procent
ludzkości i zagładzie wszelkiej cywilizacji, którą z głębin wszechświata przyjeżdża pożreć któryś z potworów.
Anno, ty tak samo jak ja chętnie chodzisz na filmy o zagładzie ludzkości i podobne zabawy, mamy ze sobą tyle wspólnego,
jesteś w tym świecie szczęśliwa, rozumiesz jego różnorodność.
Nie każdy jednak z taką radością pławi się w nieskończoności.
Kiedyś komik w programie Gotuj z komikiem wyjaśniał jakiemuś
politykowi podczas mieszania bigosu: „Dlaczego pan uważa, że
ludzie tak bardzo lubią wojnę?”. „Nie wiem, odpowiedział polityk (spocone czoło, palce za kołnierzykiem, z bigosu uderzyła chmura pary), nie zauważyłem, aby ją lubili” (uśmiech, pot,
wąs). „Z całym szacunkiem, powiedział komik, niczego pan nie
rozumie, lubią wojnę, ponieważ jest łatwa. Znacznie bardziej
niż pokój. Nawet pan sobie nie wyobraża, jak wielu ludzi dziś
potajemnie tęskni za totalitaryzmem, za tym, aby wybuchło coś
strasznego, ludobójstwo, terror i tym podobne. Są zmęczeni tą
straszliwą niejednoznacznością, nie są do niej stworzeni”. Komik
podnosi chochlę, przymyka oczy, dmucha, siorbie, nie jest zadowolony, polityk z wysiłkiem miesza dalej (pot, wąs, uśmiech
– potem już tylko wąs). „Nasze organizmy to maszyny do przeżycia, kontynuuje komik i przyjacielsko kładzie rękę na ramieniu
polityka, mamy w sobie olbrzymie zasoby, nasze ciała to broń,
jesteśmy przygotowani do walki, do biedy. Nasza fizjologia nie
liczy się z możliwością dobrobytu, mózg przeraźliwie się nudzi:
gdy nie ma totalitaryzmu, stwarza własny. Umysł jest kapitalistą. To zły burżuj, który gromadzi czas. Wykorzystuje całe ciało

do własnych ciemnych celów, dysponuje wszelkimi produkcyjnymi i reprodukcyjnymi środkami, potrafi mówić, oszukiwać,
doprowadzić resztę organizmu do śmierci dla jakiegoś niematerialnego ideału. Dla jakiegoś duchowego zbawienia, które jest
skradzione takim jelitom czy woreczkowi żółciowemu, zdoła
uśmiercić nie tylko je, ale ostatecznie i sam siebie. Biednych
joginów zmusza przez trzydzieści lat do trzymania ręki nad głową, aż zmieni się w kościstą gałązkę gnijącą żywcem, zmusza
anorektyczki do chudnięcia, sportowców, by narastali jak balony, dla swej rozkoszy truje całe ciało alkoholem, wyżyma hormony z nadnercza, jest niepohamowanym dzikim zwierzęciem
pragnącym czasu, wspomnień, które gorączkowo wymienia
z innymi układami nerwowymi. Ciało to struktura polityczna,
panie i panowie, dyktatura wielokomórkowa, komórki rodzą się
i umierają posłusznie i w dyscyplinie, harują do śmierci i umierają wdeptane w ziemię przez tysiące następnych, serce, ten
szalony oscylator nastawiony nie wiadomo gdzie ani przez kogo,
ten rytm, który między sobą przekazują miliardy samców od zawsze, serce jak metronom, do którego bicia cały organizm śpiewa swą krwawą, żywą i pracującą pieśń – takiej fugi, jaką teraz
zagramy, nawet sam Sebastian Bach nie zagrał – śpiewają ciała
wyższych naczelnych, ciała rodu homo i uczą się dzielić swe kończyny, otwory cielesne i skórne wypustki na czyste i nieczyste,
zakazane i dozwolone, uczą się nienawidzić i wstydzić swoich
ciał, proszę mieszać porządnie, bo inaczej się przypali!”. Polityk,
który przez cały czas patrzył jak na malowane wrota, natychmiast zamieszał łyżką i powiedział coś w stylu: „Ekhm, nam chodzi przede wszystkim o rodzinę, o jakąś, że tak powiem (wąs)
podstawową uczciwość, o dzieci…”, w ogóle zaczął wygadywać
same nonsensy, ostatecznie wolałem wyłączyć telewizor i nadal

ćwiczyć jogę albo tai-chi lub oddychanie holotropowe, sam się
nie znam na tym wszystkim za bardzo.
Fragment książki Mapa Anny, Odeon, Praga 2014
Przekł. Anna Wanik

Żurek for Roman
Petr Zelenka
Wnętrze/plener – Praga, jadące auto, wieczór.
Prowadzi asystentka produkcji. Ma trzydzieści lat, ale wygląda na więcej. Nerwowa praca pozostawiła na jej twarzy ślad.
Obok niej siedzi escort girl, która dla odmiany wygląda na piętnaście lat.
ASYSTENTKA PRODUKCJI: (Sięga na tylne siedzenie i podaje
dziewczynie jakieś papiery).
Tutaj ci to napisałam.
Dziewczyna mruży oczy nad kartką.
ASYSTENTKA PRODUKCJI: Przeczytasz?
DZIEWCZYNA: Ćpanie zniszczyło mi wzrok. (spojrzenie asystentki produkcji)
To był żart. Mam kurzą ślepotę. Po mamie.
Asystentka produkcji zapala lampkę na suficie. Dziewczyna
nadal mruży oczy nad kartką.
ASYSTENTKA PRODUKCJI: Ile ty właściwie masz lat?
DZIEWCZYNA: Mam pokazać pani dowód?
ASYSTENTKA PRODUKCJI: Właściwie chętnie zobaczę.
Dziewczyna grzebie w torebce, wyjmuje indeks. Asystentka go
ogląda, jednocześnie prowadząc.
ASYSTENTKA PRODUKCJI: Studiujesz prawo?
DZIEWCZYNA: Tak.

ASYSTENTKA PRODUKCJI: Przepraszam. Wyglądasz naprawdę
bardzo młodo.
Oddaje jej indeks i wraca do papierów.
ASYSTENTKA PRODUKCJI: Wystarczy, jeśli zapamiętasz dwa
najważniejsze filmy.
Nóż w wodzie i Pianistę, za którego dostał Oscara.
DZIEWCZYNA: Myślę, że nawet nie zaczniemy rozmowy na
ten temat.
ASYSTENTKA PRODUKCJI: Mógłby się obrazić, gdyby odkrył,
że nie widziałaś żadnego jego filmu.
Dziewczyna składa kartkę i chowa do torebki.
DZIEWCZYNA: Będzie chciał czegoś ponad normę?
ASYSTENTKA PRODUKCJI: Na przykład?
DZIEWCZYNA: Na przykład anal. (Spojrzenie asystentki produkcji). Anal jest w porządku.
ASYSTENTKA PRODUKCJI: Nie wiem, czego będzie chciał. Jeśli
będzie chciał znowu się spotkać, to już twoja sprawa. My odpowiadamy tylko za ten wieczór.
DZIEWCZYNA: Denerwuje się pani?
ASYSTENTKA PRODUKCJI: Czym?
DZIEWCZYNA: Tym, że jeśli nie zagwarantuje mu pani escort
girl, nie zrobi z panią filmu?
ASYSTENTKA PRODUKCJI: Nie. To raczej taki gest.
DZIEWCZYNA: Co na to jego żona?
ASYSTENTKA PRODUKCJI: Nie ma żony. Zabili mu ją. Jakiś psy-

chopata w latach sześćdziesiątych. Może o tym słyszałaś. Charles Manson.
DZIEWCZYNA: Znam tylko Marilyna Mansona. Jest super.
ASYSTENTKA PRODUKCJI: On ma pseudonim właśnie po tym
mordercy.
DZIEWCZYNA: (zainteresowana) Ale numer! A więc dzisiaj
będę z gościem, któremu żonę zabił ktoś, po kim Marylin Manson ma ksywkę? Ekstra.
Escort girl bierze smartfona i zaczyna googlować...
ASYSTENTKA PRODUKCJI: Najważniejsze, żebyś zapamiętała
te filmy.
DZIEWCZYNA: Nóż w jeziorze...
ASYSTENTKA PRODUKCJI: ...w wodzie.
DZIEWCZYNA: ...w wodzie. Jasne.
Auto zjeżdża z ronda i skręca w ulicę Evropską.
DZIEWCZYNA: Ej, ale on zna angielski, nie?
ASYSTENTKA PRODUKCJI: Pewnie.
DZIEWCZYNA: Ja po polsku nie umiem ani słowa.
ASYSTENTKA PRODUKCJI: Nie będzie takiej potrzeby. (Zastanawia się przez chwilę, co będzie, jeśli na przykład pójdą do restauracji). Ale wiesz, co to jest żurek?
DZIEWCZYNA: (Robi minę profesjonalistki). Tak sądzę.
ASYSTENTKA PRODUKCJI: Co sądzisz?
DZIEWCZYNA: To jest jak to… jak obciąganie.
ASYSTENTKA PRODUKCJI: Słucham?

DZIEWCZYNA: Żurek to po polsku fellatio, nie?
ASYSTENTKA PRODUKCJI: Nie. Żurek to zupa.
DZIEWCZYNA: Aha.
ASYSTENTKA PRODUKCJI: (śmieje się) A wiesz, co to jest bigos?
DZIEWCZYNA: Kiedy ktoś lubi dziewczyny i chłopaków?
ASYSTENTKA PRODUKCJI: Nie. To taki polski gulasz.
DZIEWCZYNA: Chyba nie będę mu gotowała, nie? (Na myśl
o tym zaczyna się śmiać).
Asystentka produkcji też się śmieje, ale w trochę wymuszony
sposób. Auto zjeżdża na stację benzynową.
Wnętrze – stacja benzynowa, noc.
Asystentka produkcji wyciąga z bankomatu kilka tysięcy koron
i wraca do auta. Dziewczyna stoi oparta o maskę i przegląda się
w małym lusterku.
DZIEWCZYNA: Jest dobrze?
ASYSTENTKA PRODUKCJI: Tak, jesteś ładna.
DZIEWCZYNA: Pani też. (Spojrzenie asystentki produkcji). Spokojnie, nie lecę na dziewczyny.
ASYSTENTKA PRODUKCJI: Pod koniec tygodnia zawsze jestem
wykończona. Czasami przygotowania są gorsze niż same zdjęcia.
DZIEWCZYNA: O czym jest ten film?
ASYSTENTKA PRODUKCJI: O Żydach.
Odlicza dziewczynie około ośmiu, dziesięciu tysięcy.
ASYSTENTKA PRODUKCJI: Co chcesz robić, kiedy skończysz

studia?
DZIEWCZYNA: (Chowa pieniądze). Dzięki. Myślę, że pójdę na
aplikację adwokacką.
ASYSTENTKA PRODUKCJI: (Traktuje to serio). Pewnie nie dajesz faktur, co?
DZIEWCZYNA: Nie. Daję różne rzeczy, ale faktur akurat nie. To
był żart. Musi to pani rozliczyć?
ASYSTENTKA PRODUKCJI: Coś wymyślę.
Dzwoni telefon asystentki. Idzie na stronę i odbiera.
ASYSTENTKA PRODUKCJI: No cześć… Jadę na lotnisko.
Nie słychać jej dalszych słów. Zostajemy z dziewczyną, która
idzie kupić kanapkę. Łapczywie się w nią wgryza, a nieopodal
asystentka produkcji ewidentnie rozmawia o czymś bardzo dramatycznym. Potem wyłącza telefon i wraca do auta.
DZIEWCZYNA: Jakiś problem?
ASYSTENTKA PRODUKCJI: Zatrzymali Polańskiego.
Wnętrze – studio produkcyjne, wieczór/noc
W studiu jest dość duże, przeszklone biuro, w nim dużo biurek. Kiedy zdjęcia idą pełną parą, zmieści się tu około piętnastu,
dwudziestu osób. Teraz jest tu tylko kierownik produkcji (45 l.),
asystentka produkcji, a przy ekspresie do kawy z zaciekawieniem
rozgląda się escort girl, która jednocześnie szuka czegoś w internecie w telefonie. Kierownik produkcji początkowo w ogóle jej
nie zauważa.
ASYSTENTKA PRODUKCJI: To chyba jakiś głupi żart, nie?
KIEROWNIK PRODUKCJI: To jest ta jego sprawa z Ameryki. (Za-

gląda do internetu). W wiadomościach jeszcze niczego nie ma.
ASYSTENTKA PRODUKCJI: Myślałam, że Szwajcaria to neutralny kraj. Poza tym to już trzydzieści lat, prawda? Jak to możliwe,
że to jeszcze nie jest przedawnione?
KIEROWNIK PRODUKCJI: Gwałtu raczej nie przedawnią. Nie
wiem. To jakiś totalnie nieznaczący festiwal. Nie rozumiem, po
co tam w ogóle pojechał.
ASYSTENTKA PRODUKCJI: Zatrzymali go na festiwalu?!
KIEROWNIK PRODUKCJI: No właśnie.
Escort girl cytuje Internet:
DZIEWCZYNA: Jest zapalonym narciarzem. KIEROWNIK PRODUKCJI: No to sobie pojeździł. Siedzi w areszcie w Zurychu. (Do
asystentki produkcji): Znasz Szwajcarów. To się może ciągnąć
miesiącami.
ASYSTENTKA PRODUKCJI: A co Béda o tym myśli?
KIEROWNIK PRODUKCJI: Béda tu jedzie. Też jest przerażony.
DZIEWCZYNA: (Googluje) Bigos – bardzo smaczne, pikantne
danie gotowane, przygotowuje się z kapusty i dużej ilości różnych rodzajów mięsa i kiełbasek.
KIEROWNIK PRODUKCJI: (Do asystentki produkcji): Najgorsze
jest to, że od wczoraj stoją w naszym atelier dekoracje! Teraz
mamy pięć baniek, a każdy kolejny dzień kosztuje nas dwieście
tysięcy.
ASYSTENTKA PRODUKCJI: Spokojnie, Aleš.
KIEROWNIK PRODUKCJI: Nie spokojnie, tylko mamy przerąbane!

DZIEWCZYNA: (Googluje). Żurek – kwaśna zupa z ziemniakami, kiełbasą lub jajkiem, niekiedy podawana w wydrążonym bochenku chleba.
Kierownik produkcji wreszcie ją zauważa.
KIEROWNIK PRODUKCJI: A co pani tu robi? (Do asystentki produkcji): Co to za dziewczyna?
ASYSTENTKA PRODUKCJI: Była dla niego.
KIEROWNIK PRODUKCJI: Dla kogo?
ASYSTENTKA PRODUKCJI: Dla Polańskiego.
KIEROWNIK PRODUKCJI: Zamówiłaś mu dziewczynę?
ASYSTENTKA PRODUKCJI: Mieli to w umowie. Wiesz o tym.
KIEROWNIK PRODUKCJI: Nie, nie wiem. Mieli w umowie
escort girl? Jaja sobie ze mnie robisz?! (Do dziewczyny): Proszę
pani, pani klient nie przyleci, więc nic z tego nie będzie.
ASYSTENTKA PRODUKCJI: Już ma zapłacone.
KIEROWNIK PRODUKCJI: Jak to zapłacone? Zapłaciłaś jej?
Więc to idzie z twoich pieniędzy.
ASYSTENTKA PRODUKCJI: Aleš, proszę cię!
KIEROWNIK PRODUKCJI: Co „Aleš, proszę cię”?! To twoja robota. Ja o żadnych dziewczynach dla Polańskiego nie wiem. Panna ma już skończone piętnaście lat? Żeby nas wszystkich też nie
zamknęli.
ASYSTENTKA PRODUKCJI: Studiuje prawo.
KIEROWNIK PRODUKCJI: Prawo?
ASYSTENTKA PRODUKCJI: Tak, ma dwadzieścia jeden lat.

Dziewczyna wstaje, przechodzi przez pokój i podaje kierownikowi produkcji rękę.
DZIEWCZYNA: Cześć, jestem Jana.
KIEROWNIK PRODUKCJI: Cześć. Aleš.
Nerwowo chodzi po pokoju, po czym bierze telefon i zastanawia się, czy do kogoś zadzwonić. Próbuje, ale po drugiej stronie
nikt nie odbiera.
DZIEWCZYNA: Nie możecie tego ugrać na vis maior?
KIEROWNIK PRODUKCJI: Nie mam pojęcia. Dlaczego tak myślisz? Czy raczej, dlaczego tak pani myśli?
DZIEWCZYNA: Przerabialiśmy to na prawie handlowym.
KIEROWNIK PRODUKCJI: Naprawdę nie mam pojęcia. Nie jestem prawnikiem.
DZIEWCZYNA: Ale macie prawnika, co?
KIEROWNIK PRODUKCJI: Tak, gdzieś we Francji, w górach!
DZIEWCZYNA: Jeśli pokażecie mi umowy, to wam powiem, co
myślę.
KIEROWNIK PRODUKCJI: Ja mam pokazywać ci umowy?
ASYSTENTKA PRODUKCJI: No, pokaż jej.
KIEROWNIK PRODUKCJI: To jest poufne, nie mogę jakiejś
escort girl pokazywać umów!
(Po chwili zmienia decyzję, teraz już jest mu wszystko jedno).
Dobrze, pokażę jej umowy, a ty przynieś, proszę, coś do jedzenia. Jakieś kanapki od Wietnamczyka.
Asystentka przytakuje.

DZIEWCZYNA: Dla mnie cokolwiek z tuńczykiem.
Asystentka produkcji wychodzi na korytarz. Przez przeszklone
drzwi obserwuje, jak escort girl z kierownikiem produkcji dyskutują nad stołem z umowami.
Zapala papierosa. Wybiera numer.
ASYSTENTKA PRODUKCJI: Cześć. Obudziłam cię? Przepraszam.
Nie wiedziałam, że jest tak późno. Wiesz, kiedy mi proponowałeś tych Norwegów… Aha. Szkoda… Ale gdyby coś się pojawiło,
daj, proszę, znać. Nie, teraz nic nie robię. Cześć. Dzięki.
Rozłącza się i jeszcze chwilę stoi na nocnym chłodzie.
KONIEC
Przekł. Anna Wanik

Drugi dzień
Petr Hruška
Schylasz się do płaszcza na podłodze
i próbujesz
wyciągnąć rękawy
z tej dzikiej plątaniny w środku
wsunąć i pozapinać kieszenie
otrzepać
i wskrzesić go
musiało to być wczoraj
ciężkie rewidowanie samego siebie
i następnie zupełna utrata rąk
musiało to być wczoraj
dzika próba cząstkowego podsumowania
Jest ten drugi
dzień, w którym Pan stworzył sklepienie
ile razy już doświadczałeś
dnia drugiego
podnieś ten zdechły płaszcz i powieś go
lub włóż
i wyjdź
w mroźnym powietrzu jaśnieją sylwetki
tych drugich
Chcę napisać małe wyznanie o polskiej sztuce jedzenia i przy-

pomniałem sobie wiersz Dzień drugi, który nosiłem w sobie
kilka lat i napisałem dopiero przed dwoma miesiącami. Chyba wszyscy znamy ten stan „dzień po”, a więc drugiego dnia,
kiedy musimy wyciosywać się z czegoś ciężkiego, co zostało
w nas uwięzione z dnia poprzedniego. Popatrzeć na siebie jakby
wstecz, a następnie zebrać siły i odwagę, by z tego wyjść. Pokonać ten drugi dzień, przynajmniej ten drugi dzień, a potem już
wszystko jakoś się ułoży…
Niejeden raz przeżyłem „drugi dzień” w Polsce. Zmiotła mnie
iskrząca siła tamtejszej literatury, jędrna żywotność ludzi w połączeniu ze straszliwym pięknem ichnich wódek, żubrówek, warzonek, miodówek, piwa zimnego i piwa grzanego, z dodatkami
i bez, i znów wódka, jeszcze jedna lub dwie…
Drugiego dnia rozpościerała się Polska w ogromnych odległościach nie do pokonania, wewnątrz chwiały się światła końcowe ostatnich wczorajszych słów i światłoczuła niepewność, czy
trzęsąca się ręka znajdzie jeszcze siłę, by czegoś lub kogoś tak
naprawdę jeszcze w życiu dotknąć. To są zachwiania psychiczne,
a do ich pokonania potrzebny jest impuls fizyczny. Im prostszy,
tym lepszy. Na przykład (jeżeli jest to choć trochę możliwe) coś
zjeść.
Uważam, że to, czy naród jest wysoko rozwinięty, rozpoznaje się po tym, że ma własną dobrą receptę na ten drugi dzień.
Ludzkość w trakcie swojego rozwoju zdobyła wiedzę, że tym, co
najlepsze, jest zupa. Francuzi na przykład zalecają bulion wołowy, mocny i klarowny, który się po prostu wypija. Słowiańskie
narody natomiast preferują zupy treściwe i pikantne – Ukraińcy
soliankę z grzybami i ogórkami, Rosjanie nauczyli się od Ukraińców gotować barszcz z mięsem i burakami, Czesi gotują zupę

czosnkową z jajkiem i grzankami, Słowacy kwaśnicę ze śmietaną. A Polacy mają żurek.
Żurek przywrócił mnie do życia niezliczoną ilość razy. Z początku naśladowałem tylko moich polskich przyjaciół literatów,
którzy drugiego dnia, oprócz stawiającego na nogi kielicha, jakby automatycznie zamawiali żurek. Przynoszono im gęstą zupę
z pieczywem pachnącą kwaskowato i czosnkowo. Później byłem
już pierwszym, który niecierpliwie wołał o żurek. Czasami spotykałem się z połączeniem żurek śląski, kiedy indziej żurek staropolski, szybko jednak zrozumiałem, że żurek to nie jest jedna
zupa, lecz cały rozgałęziony ród zup – i że co drugi Polak (czy
raczej Polka) jest przekonany, że właśnie on wie najlepiej, jak
taki porządny żurek ma wyglądać.
Żurek przestał być dla mnie tylko sprawą drugiego dnia. Zacząłem go zamawiać jakby prewencyjnie, w miarę możliwości
natychmiast po dotarciu na terytorium Polski, to był swego rodzaju rytuał wstępny. Na terenach przygranicznych żurek jest
dostępny praktycznie wszędzie. Jadłem go w jadłodajniach
(które, w odróżnieniu od Czech, w Polsce są), przydrożnych barach (tych jest w Polsce jeszcze więcej niż u nas), w obskurnych
knajpach (tych mamy tyle samo) i wysztafirowanych restauracjach (tych jest w Czechach więcej). Jadłem doskonałe żurki
w śmiesznie niskiej cenie, przyniesione przez zwykłe gospodynie, i zawyżone cenowo żurki podawane jako skarb narodowy.
Jadłem żurki domowe, kupowałem żurki w puszkach i woreczkach (i bywałem zawiedziony). W polskim Cieszynie na targowisku zdobywałem ten genialny podkład, żur – mętną ciecz
w plastikowych butelkach sprzedawaną przez miejscowe babcie. Z niego w domu produkowałem zupę według najnowszego
przepisu, który zdobyłem od doświadczonych handlarek. A przy

okazji stopniowo dowiadywałem się, jak wielka jest w Polsce,
obok sztuki literackiej, także sztuka gotowania zup.
Uważam, że kulturalne narody poznaje się po tym, jak dobrze
znają się na zupach. W podziwie wchodziłem do świątyni tego
pokarmu, na przykład do restauracji z zupami na warszawskim
dworcu kolejowym. Oprócz żurku zaczynałem spotykać na przykład niezwykle różnorodne sposoby przyrządzania flaczków, które wprawdzie również dobrze gotujemy u nas, lecz w Czechach
człowiek nie znajdzie w nich jarzyn. Poznałem barszcz, dla nas
zaskakująco klarowny, czy też niezliczone odmiany zupy grzybowej… Właściwie ta ochota i zdolność do stosowania w kuchni dużej ilości grzybów jest dla mnie bardzo sympatyczna, tak
samo jak opętanie koperkiem, u nas używanym najwyżej do
sosu koperkowego. Nigdzie indziej poza Polską nie jadłem czipsów ziemniaczanych o smaku koperku. Lecz koronną koperkową dyscypliną są oczywiście polskie ogórki, które w niektórych
lokalach podaje się nawet jako zakąskę do kieliszka wódki. Piję
czasem wódkę z powodu tych ogórków – a raczej tak to przed
sobą i swoją żoną usprawiedliwiam. I twierdzę, że naród, który
potrafi robić tak smaczne ogórki, musi być z natury kreatywny
i nieustraszony.
Gdybym kiedyś przypadkiem miał przestać pisać wiersze – kto
para się słowem, ten wie, że taka rzecz może się zdarzyć nagle
i twardo, nawet wbrew woli samego autora – otworzę w Ostrawie polską restaurację. Nie rozumiem, dlaczego ktoś bardziej
zdolny i aktywny ode mnie już tego nie zrobił. Może ma to związek z tą typową dla Czechów wadą, pewnym rodzajem dalekowzroczności, która czasem pozwala dać się oczarować i zwrócić
uwagę na to, co jest bardzo daleko, ale równocześnie powoduje
niezdolność do zauważania tego, co powstaje w naszym najbliż-

szym sąsiedztwie, ewentualnie skłania do przyjmowania a priori
nieufnej postawy wobec tego, co mamy blisko, właśnie dlatego
że jest to zbyt blisko… A więc u nas do ogłupienia powstają kolejne i kolejne restauracje chińskie, włoskie, hiszpańskie i indyjskie, powtarzające ofertę i utwierdzające nas w stereotypowym
pojmowaniu tego, które kuchnie narodowe są „wielkie”.
W mojej restauracji, oprócz obowiązkowych polskich piw
i wódek, podawane będą bigos, zimne nóżki, gołąbki, pierogi
z mięsem, z grzybami i z innymi farszami, flaki, sałatki jarzynowe
z marchewką i buraczkami… Kotlet schabowy serwowany będzie z doskonałą polską kapustą, które to danie z przyjemnością
jadłem w Bielsku-Białej. Kotlet schabowy, ten symbol czeskiej
Wigilii i niedzielnego rodzinnego błogostanu, w kombinacji
z kapustą jest dla konserwatywnego Czecha czymś niewyobrażalnym! Zimny pot występował na czoło ludzi, którym o swoim
obiedzie w Bielsku-Białej opowiadałem. To było jak znieważenie
symbolu narodowego, jak zagrożenie czeskiej państwowości!
O skandale w mojej restauracji nie muszę się więc bać.
W okienku, w którym będzie przechodniom oferowane jedzenie
na wynos, nie znajdą ogólnoświatowego, smętnego hot doga,
pizzy ani hamburgera, lecz szeroki wybór zapiekanek. Ogórki,
marynowane rybki czy koperek będą do dyspozycji konsumentów obowiązkowo na każdym stole. A głównym punktem programu będzie oczywiście wspaniały wybór zup. Małe, średnie
i ogromne miski przygotowane na flaki, zupę jarzynową, grzybową, barszcz czy zupę ziemniaczaną. I oczywiście codziennie
żurek! Żurku nigdy nie może zabraknąć.
Moja restauracja będzie się nazywała DRUGI DZIEŃ.
Przekł. Franciszek Nastulczyk

Ivan Binar, pisarz i tłumacz
Chaim Cigan, pseudonim literacki rabina Karola Sidona,
prozaika, dramatopisarza i scenarzysty
Radka Denemarková, pisarka, scenarzystka, tłumaczka
Petr Hruška, poeta i scenarzysta
Petr Janyška, dyplomata, publicysta, obecnie dyrektor
Czeskiego Centrum w Warszawie
Igor Malijevský, pisarz i fotograf
Jan Němec, poeta i prozaik, redaktor literackiego czasopisma
Host i przewodniczący Stowarzyszenia Czeskich Pisarzy
Magdalena Platzová, pisarka, dramatopisarka i dziennikarka
Martin Reiner, poeta, prozaik i wydawca
Jaroslav Rudiš, pisarz, autor trylogii komiksowej Alois Nebel
Karel Steigerwald, dziennikarz, dramatopisarz i scenarzysta
Marek Šindelka, poeta i prozaik, absolwent scenopisarstwa na
czeskiej FAMU
KateřinaTučková, pisarka i kuratorka
Lucie Zakopalová, polonistka i tłumaczka
Petr Zelenka, reżyser filmowy i teatralny, dramatopisarz
i scenarzysta

