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 Dwa gmachy

 W starych, ceglanych korytarzach kroki brzmiały jak 
gong. Odbijały się od ścian, od sufitów, od wysokich drzwi, 
po ceglanych schodach spadały do piwnic. Najpełniej brzmiały 
na trzecim piętrze, i na trzecim aż chciało się chodzić, 
maszerować, nawet stepować, ale prawie nikt nie stepował. 
Posadzki wyłożono linoleum, większość drzwi wytłumiono 
gąbką, na ściany weszły reprodukcje, pod drzwi wprowadziły się 
ławki, z korytarza robiła się poczekalnia. Od kiedy w budynku 
zapanował uniwersytet, tłumiono kroki i rozprawiano się 
z echem. Nie wiem, o ile skrócono rezonans, może o ćwierć 
sekundy, może o jeszcze mniej, ale tylko w korytarzach, 
na schodach wspaniała akustyka jeszcze się poprawiła. 
Gmach tam brzmiał pełną klatką schodową, tam grał bez 
tłumika. Można było przeskakiwać po dwa, po trzy stopnie, 
zbiegać, żeby skoczyć z pięciu albo wbiegać po jednym, tylko 
zjechać po zabezpieczonych poręczach nie można było. 
Krawędzie schodków miały mosiężne okucia, lekko naruszone 
przez miliony kroków, co dziesiąte okucie błyszczało sygnaturą 
niemieckiego rzemieślnika. Błyszczały też oczka po mosiężnych 
prętach, kiedyś przytrzymujących dywany. Cegła i blacha 
wybrzmiewały na schodach głównych i pobocznych. Czułem, 
że echo nie daje spać akademickiej władzy, 
i że się zabierze za schody, jak zabrała się za korytarze. Trzeba 
się było wybiegać, naszeptać czy nakrzyczeć, nacieszyć echem, 
lepszym niż w łódzkiej filharmonii, zanim zniknie. W latach 
dziewięćdziesiątych zburzono starą filharmonię i zbudowano 
nową, z martwą, głuchą salą koncertową, i wtedy zabrano się 
też za echo na schodach filologii. Skuto stopnie, wyłożono 
kaflami, po miesiącu kafle zaczęły chrzęścić, potem trzaskać, 
w końcu ruszyły na dół razem z ludźmi. Co semestr musiano 
reperować nowoczesną formę.

        Siadałem wieczorami między trzecim piętrem 
a drewnianym poddaszem, żeby posłuchać długiej ciszy. 
Aż w zimowy czwartek ktoś usiadł dwa stopnie wyżej, w sinym 
mroku. Patrzyłem na ciężkie dachy kamienic, nie spoglądałem 
za siebie, nasłuchiwałem, ale z góry długo niczego nie było 
słychać. Po kwadransie, który wydawało mi się trwał godzinę, 
nieznajomy spytał, czy może zagrać. Jak dobrze, 
że zgodziłem się wtedy z grzeczności. Grał na flecie małych 
mistrzów baroku południowego. Po pierwszych dźwiękach 
sopranu chciałem pójść sobie, tak odbijały się od schodów 
i korytarzy, jakby gmach ich nie chciał, ale dawne liceum 
niemieckie niczego bardziej nie chciało niż południa, 
i wygrzewało się w tej muzyce jak staruszki na słonecznym 
skwerze. Raz tylko jeszcze słuchałem nieznajomego, chociaż 
niejeden wieczór na niego czekałem. Liczyłem, że jeszcze 
przyjdzie, żeby zagrać na pożegnanie z ciszą, ale nie przyszedł, 
znikł wraz z nią. W wieczornych godzinach zaczęto upychać 

 

 

wykłady i zajęcia. Nawet późnym wieczorem odbywały się 
jakieś zebrania i dyskusje, jakieś sprawy naukowe 
i organizacyjne codziennie omawiano, na kaflach panował ruch 
dużego biura. Od rana do nocy szumiały kopiarki, zgrzytały 
bindownice, trzaskały zszywacze, z dołu dochodziła bez przerwy 
muzyka powielania. Dla biurowych spraw nie wystarczało już 
pięter, zajęto piwnice, szatnie, część schronu przeciwlotniczego 
i poddasze bez okien. Ledwo zapełniono gmach, zaczęto mówić 
o nowych sprawach, o nowych specjalizacjach, kierunkach, 
grantach, o wyzwaniach nowego tysiąclecia, o nowej 
humanistyce. W starym gmachu brakowało przestrzeni, by nowe 
słowa mogły wybrzmieć. Brakowało tylko ostatniej warstwy, 
zanim przeniosą nowe słowa do nowego gmachu, ostatniego 
akordu; wtedy zaprosiłem Andrzeja.

 Na parterze kafle prowadziły na lewo do licznych 
pomieszczeń dziekanatu, a na prawo do  biblioteki anglistów. 
Biurokracja i nauka przyglądały się sobie z oszklonych gablot, 
zamykanych na klucz. Między prawem a lewem mógł 
wybrzmieć ostatni akord. Wiedziałem, że Andrzej potrzebuje 
dużo miejsca, przynajmniej od połowy lat 90. wtedy 
z jego drzeworytni zaczęły wychodzić formy, jakby nie mogły 
się już zmieścić w ramach pracowni, w ramach obrazu, jakby 
same szły swoimi drogami. Wychodziły na ulice Łodzi, Pabianic, 
na plaże, na wydmy, na pola, wiejskie drogi, do lasu, topiły się 
w morzu, toczyły po wyspie, wyskakiwały przez okna kamienic, 
przepychały przez bramy, szurały po deptakach, zwieszały 
ze schodów, dlaczego nie miałyby wejść na głuchy korytarz 
starego gmachu? Drzeworyty wychodziły z siebie, by stać się 
kulą, elipsoidą, sztandarem, zwojem, filmem, kroczącą postacią, 
słownikiem, esejem, w końcu nawet sześcianem. Już nie wisiały 
na ścianach, nie czekały, aż ktoś przyjdzie oglądać, tylko 
wychodziły do ludzi. Może co innego wychodziło z ram, 
nie – drzeworyty? Może matryce rodziły ciała, może drzewa, 
ryte i cięte, ruszyły na drogi. Jak książki. To znaczy, tak książki 
powinny robić, kiedy nie należą do tłumu, powinny wychodzić 
z bibliotek i mówić, ale nie ruszały się z miejsca. Biblioteki 
zamknięte na klucz, filologowie, na ulicach nic nie mówiły. 
Czego oczekiwałem, by matryce drzeworytnicze ożywiły 
matryce drukarskie? A może chciałem tylko, by do starego 
gmachu na chwilę wróciło pulsowanie materii?

        Jeszcze Andrzej nie przyjechał, a już widziałem, jak spod 
drzwi dziekanatu wychodzi zwój drzeworytniczy, jak figura 
pokryta rytem ustawia się w kolejce, jak kulami stempluje się 
dokumenty. Urzędniczka prosiła na rozmowę Nienasycenie, 
następna w kolejce Janulka, córka Fizdejki musiała jeszcze 
poczekać, niecierpliwił się Bungo i Wścieklica. Rezygnowali 
z czekania i wychodzili na Kościuszki i na Wólczańską. 
My na dziekańskich kaflach czekaliśmy cierpliwie, koło 







naukowe i opiekun, razem z piętnaście osób; najpierw wturlał 
się zwój papieru, piętnastometrowej długości, potem wpadł 
polny kamień, za chwilę drugi i trzeci, przetoczyły się 
od portierni aż pod drzwi dziekana. Ktoś burzył ledwo 
wyremontowany stary gmach. O tej porze na dole urzędował 
tylko portier, emerytowany policjant. Przybiegł, żeby spytać 
o pozwolenie. Czy mamy pozwolenie na rzucanie kamieniami 
polnymi? Spisał dane i poszedł telefonować. Ale kamienie miały 
być wstępem do drzeworytniczej kuli, postarzonej nagle, może 
nie o milion lat, ale o dwieście. Kula o średnicy metra pamiętać 
musiała narodziny starego gmachu, przynajmniej chwilę 
narodzin. Jeszcze starszy był biblijny ryt na kuli, wydawało mu 
się, że pamięta początek świata. Przedwczoraj Andrzej toczył 
kulę po zwoju materiału, a dzisiaj pokazywał wydruki, 
sześciometrowe. Co może zostawić kula, jakieś kawałki, jakieś 
linie znaków, jakieś przecinające się ścieżki czy bieżniki? 
To samo zostawiał stary gmach na naszych materiałach?  

 Bardzo szybko zaczęto budować nową filologię: 
przejrzystą, pojemną, słoneczną. Ta przyszła przejrzystość 
odsłoniła wszystkie cienie starej filologii. Z murów zaczęły 
odpadać ulepszenia, jakby gmach otrząsał się z nowoczesności. 
Spod kafli, płyt meblowych, farb olejnych i kartonów gipsowych 
wychodziły choroby, tylko na chwilę zatrzymane przez remonty. 
I można było zobaczyć, co wisiało nad nami przez całe lata, 
bo teraz schodziło z wysokich sufitów na dół, we wszystkich 
kolorach pleśni. Łatwiej pracowało się w pochmurne dni albo 
wieczorami, przy słabym świetle. Codziennie zjawiało się jednak 
coś dawno zapomnianego. Odpadły przewody, które kiedyś 
prowadziły do głośników, kratka wentylacyjna odsłoniła 
mikrofon, pęknięty karton pokazał wejście do korytarza 
biegnącego wzdłuż fasady. Co dzisiaj wyjdzie, można było 
zgadywać, niemieckie gimnazjum czy socjalistyczny 
uniwersytet? O wiele częściej wychodził uniwersytet. 
Raz w samo południe, na początku zajęć dla pierwszego roku, 
ze ściany odleciał kawał tynku wielkości szkolnej tablicy. Echo 
zaniosło hałas do wszystkich pomieszczeń. Niektórzy przybiegli 
nawet z auli, żeby przekonać się na własne oczy, że nie stało 
się nic strasznego. Patrzono z lękiem na sufit, czy się trzyma 
i zastanawiano się nad zapachem. Od tynku szedł brud nigdy 
nie opróżnianej popielniczki. Jak się tutaj paliło, wzdychaliśmy, 
my palacze wykładowi i konwersatoryjni, jak się paliło i jak oni 
palili. Od razu zjawił się w słowach Jurek, znawca Słowackiego 
i presokratyków, z cygarniczką w kolorze ciemnego bursztynu, 
Sławek od teatru norwidowskiego, z dwoma zapalonymi 
papierosami, po jednym na każdym końcu stołu, i Mirek od fajki 
francuskiej, i Anna od tytoniu oświeceniowego, i cienie wielu 
innych. I z nas czuliśmy, też coś się ulotniło, coś co wniknęło
w mury starego gmachu.

        Latem przeprowadzali nasze rzeczy, jesienią mieliśmy 
wejść do nowego gmachu. Z centrum, minutę od deptaku 
i pasaży, przenosili nas na peryferie. Nie było właściwie czego 
przenosić, wszystko miało być nowe, poza archiwami, książkami 
i biurokracją. Na początku września mógł już oglądać, kto chciał 
szklaną robotę, szklane podłogi klatki schodowej, lustrzane 
elewacje i ogólną przejrzystość, zresztą niektórzy obejrzeli 
już wcześniej. Można było obstawiać, kto był pierwszy. 
P., który wielbi nauczanie na odległość? 
Z surowego stanu pisał do wszystkich pracowników, 
że się wreszcie „zainstalował”. Z nowego gmachu codziennie 
wysyłał długie maile złożone z parafraz trzech zdań 
o wspólnocie, naukowej komunikacji i o przyszłości. 
Do wszystkich pisała też K. od literatury popularnej: o świetle, 
czystości i pięknych toaletach. Dziekanat wysłał fotografie auli 
z dwoma wielkimi ekranami.  Na zdjęciu już wyświetlały 
program wrześniowego posiedzenia rady wydziału. Proszono 
też o wybór sentencji na ścianę przy wejściu, każdy kierunek 
miał wybrać swoją mądrość. Nie wystarczała jedna, trzeba było 
dziesięciu sentencji, wybranych w głosowaniu. „Wieczność 
nie jest bynajmniej dłuższa od życia”? Źle byłoby, gdyby słowa 
Chara wygrały w głosowaniu i zaraz straciły znaczenie na murze.

 

       

 

 Niektórym nie chciało się tam pójść, nie chciało 
rozpakowywać. Udawali, że zgubiono ich bagaż, chociaż 
ich rzeczy już tam były, na Pomorskiej. Jednego dnia życzyli 
sobie, żeby do nich wróciły, jak wracają walizki zagubione przez 
linie lotnicze; drugiego, by się zgubiły, najlepiej gdzieś 
w ślepych korytarzach starego gmachu. Transport dostarczał    
pudła bezbłędnie pod wskazany adres, pod nowe biurka 
z płyty meblowej. Bagaż czeka, informował sekretariat instytutu 
i dziekanat, pisali koledzy, strona wydziału przesyłała 
zawiadomienia. O nowym śpiewała poczta i telefon.
Rok akademicki rozpoczął się w środku przelotów. Pierwsze 
skowronki z wschodu już leżały u fundamentów. 
W szklane ściany uderzały dzwońce, czyże, sikory, mazurki, 
grubodzioby i inne maleństwa. Słoneczne dni zabijały, 
pochmurne ocalały. Październik roku przeprowadzki był piękny. 
Codziennie na kamiennych płytach przed wejściem dyszeli 
jacyś ocaleni, po wstrząsie mózgu, bez kilku piór. Mieli godzinę, 
nie więcej, by odlecieć albo położyć się na boku i umrzeć. 
Nie było chrząszczy ani mrówek, przynajmniej przez pierwszy 
rok na granitowych płytach nie widziało się życia.

        Nikt by nie wpuścił do nowego gmachu człowieka 
z polnymi kamieniami, chyba że to byłby ktoś z banku 
albo korporacji, kto łowi pracowników na ulotkę reklamową 
albo obraz z rzutnika. Widzę go, jak z walizki ostrożnie wyjmuje 
kamień, żeby powiedzieć: „nasza firma jest opoką”.  Słuchają 
go pracownicy i studenci nowego kierunku – angielski 
w biznesie. Pracownicy wracają do swoich sal, żeby przeczytać 
nowe zadania wysłane przez administrację albo idą 
do punktu kawowego czy schodzą do kateringu na dole. 
W szklanej klatce schodowej można patrzeć z dołu na ich stopy. 
Na tym szkle może grać teraz cały wydział, wszystkie nowe 
kierunki niedawno urodzone, nie tylko stare filologie. Tu pasuje 
brzmienie mediów i biznesu, tu jest odpowiedni pogłos. 
Po to zbudowano nowy gmach, by warstwy najnowsze 
wybrzmiewały, a stare, które wprawiają w drżenie palimpsest, 
by przycichły. Można w szklanej klatce schodowej patrzeć 
też z góry, jak pracownicy wspinają się do dziekanatów, 
które zajmują najwyższe piętra. Z góry można marzyć o locie 
w dół, można rozrzucić wiersze albo prozę, z poręczy mógłby 
zwieszać się drzeworyt metr na trzydzieści, na papierze, 
albo lepiej na bawełnie. I jeszcze dłuższy, na przykład 
pięciusetmetrowy, kilometrowy, żeby przepleść go przez 
wszystkie piętra, zawinąć wokół rzutników i ekranów, spuścić 
do podziemi, żeby z drzwi zamykanych automatycznie wyszedł 
na parking z drzewami przyciętymi krótko. 
Nie, trzeba dłuższego rytu, trzeba co najmniej pięciu kilometrów 
druku. A może wystarczy mniej – drzeworyt sześcian, kloc 
z ciałem wyrytym na każdej ścianie i na krawędziach? 
Gdyby Andrzej przyniósł swoje ciało nagie, zmieszczone 
w bryle, co powiedziałoby w nowym gmachu? Usiadłbym 
na klocu, może na kolanach albo na klatce piersiowej, 
może podciągnąłbym stopy do kręgosłupa. Może jeszcze ktoś
by się przysiadł na szklanym sześcianie, prosto z fabryki?

       

 


