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wojciech ligęza napisał książkę na
poły eseistyczną, na poły literacką, 

którą czyta się świetnie, ponieważ jest na‑
pisana fantastycznym, zdyscyplinowanym, 
a przy tym fantazyjnym językiem. istotą tej 
książki jest prywatność, codzienność, nie 
banalna i prozaiczna jednak, lecz szcze‑
gólna, bo podniesiona do rangi pisarstwa. 

ligęza, jak zauważył Stanisław Stabro, 
narodził się jako pisarz. Jest to chyba w wy‑
padku krytyka literackiego, historyka lite‑
ratury, naukowca, literaturoznawcy w koń‑
cu, czynność jeśli nie szczególnie niebez‑
pieczna, to nadzwyczaj trudna. w końcu 
przez całe życie naukowej kariery autor 
takich książek jak Jerozolima i Babilon. 
Miasta poetów emigracyjnych czy O poe-
zji Wisławy Szymborskiej: świat w stanie 
korekty żywił się istotnie sokami cudzymi, 
niczym drzewna huba, czerpał z cudzego 
słowa obficie, aby w końcu, w formie jakie‑
goś, arcyciekawego przełomu, sam stać się 
być może owym słowem cudzym, zjedno‑
czyć się z drzewem przez siebie kochanym 
istotnie, wreszcie – sam stać się tym drze‑
wem i odważnie rosnąć w swoim słowie. 

moje pytanie nie jest bowiem pyta‑
niem o wartość najnowszej książki ligę‑
zy (jej wartość jest niezaprzeczalna), ale 
jest przede wszystkim pytaniem o to, czy 
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jej autor, mistrz cudzego słowa, znalazł 
i posiadł słowo własne?

Jest w pisarstwie krytycznoliterackim 
oraz historycznoliterackim wojciecha li‑
gęzy pewien rozpoznawalny idiom, styl – 
nie do podrobienia, indywidualna sygna‑
tura, której nie da się wymienić na żad‑
ną inną. Cała różnica polega na tym, że 
przedtem przedmiotem namysłu tego 
znakomitego profesora literatury była 
literatura, a teraz tymże jest życie samo. 
Profesor, badacz, odsłania nagle w swej 
książce siebie, człowieka. Profesora znam 
już od dłuższego czasu i tym mocniej mu‑
szę stwierdzić, że szczególnej przepaści 
między ligęzą‑człowiekiem a ligęzą‑pi‑
sarzem nie znajduję. Powiem wręcz prze‑
ciwnie: ligęza‑pisarz świetnie uzupełnia 
ligęzę‑człowieka, który przecież pisarzem 
nigdy być nie przestaje. 

Przy całym swoim wyrafinowaniu, pi‑
sarstwo ligęzy jest niezwykle żywe i ko‑
munikatywne, jakby ciągle zachęcało czy‑
telnika do rozmowy, dialogu. Czasem tę 
rozmowę z czytelnikiem zagłusza albo ryk 
ulicznych odbiorników radiowych, które 
dobiegają z samochodów mało wyrafino‑
wanych odbiorców kultury, albo też zwy‑
kłe zaczepki tzw. dresiarzy, żuli w rejonach 
Hali targowej, którzy prosząc o przysło‑
wiowe „drobne, szefie”, nierzadko dysku‑
tują z napotkanym odrobinę żwawiej i ży‑
wiej, a niekoniecznie przyjemnie i mile, 
o czym tak pisze autor Pod kreską: „idę
ulicą i zostaję zdeptany przez osobnika,
który obrał ten sam kierunek, lecz na‑
potkał na przeszkodę moich pięt. w od‑
powiedzi na prośbę o minimum uwagi
młodzieniec w średnim wieku rozłożył
szeroki wachlarz inwektyw. Przyznaję:
tak wprawnie zagrał na klawiaturze obelg, 

że z łatwością przebiegł cały alfabet. Jeśli 
przykłady ograniczymy do litery »p«, to 
skala rozciągać się będzie między »paja‑
cem« a »pedałem« [...]. Ale słuchajcie da‑
lej. odzywam się głosem swoim‑nie‑swo‑
im. Przerywam potok wymowy frazą: »na‑
tychmiast zamknij się, idioto«. o wstydzie, 
o klęsko, zaliczyłem niechcący kolejną eu‑
ropejską rozmowę – w polskim wydaniu”. 

widać w tym fragmencie wirtuozerię 
i językowy dowcip ligęzy. Sytuacja dość 
przecież brutalna, wulgarna, można po‑
wiedzieć prymitywna, jest świetnie skon‑
trastowana z językiem intelektualisty, jaw‑
nie i skrajnie nieprzystającym do języka 
ulicy, który woli prostsze wyrazy i zdania. 
Pozbawiona wulgaryzmów wypowiedź 
ligęzy mogłaby – że tak powiem – sku‑
tecznie „zgasić” pałającego żądzą odwe‑
tu dresiarza, wprawić go w tak głębokie 
zdumienie, że jego zamilknięcie byłoby 
równoznaczne z cichym uznaniem swojej 
klęski w tym pojedynku na słowa. 

inny przykład, także zabawny (choć 
przecież podszyty cieniem grozy), pocho‑
dzi z felietonu Przejazd wojska i opisuje 
scenę w pociągu, do którego wsiedli „po‑
borowi”: „wódka polała się wartkim stru‑
mieniem, zabrzmiały pieśni, potoczyły się 
jędrne dialogi. zapach koszar przytłumił 
dyskretną woń perfum. [...] rozprzestrze‑
niały się połajanki i bójki. Siedzieliśmy 
w kątach przedziału, opanowani mrocz‑
nym przeczuciem, że kulminacja dopiero 
nastąpi. znikąd nie należało spodziewać 
się ratunku [...]. A jednak, kiedy przed 
kolejnym wybuchem witalności, wrzawa 
na chwilę przycichła, łagodnie przywraca‑
jąc do pozycji siedzącej młodzieńca, któ‑
ry, znużony wojaczką i libacją, przysnął 
na mych kolanach, zwróciłem się był do 
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przedstawicieli rezerwy w taki mniej wię‑
cej sposób: Szanowni Panowie, wspólna 
podróż wymaga poszanowania podmio‑
towej wolności, przeto zechciejcie hałaso‑
wać nieco ciszej, a w doborze słownictwa 
miejcie wzgląd na damy. Jeśli już upra‑
wiacie szlachetną sztukę śpiewu, z łaski 
swojej trzymajcie się tonacji. zapanowa‑
ła cisza, lecz nie stało się nic spodziewa‑
nego, gdyż przeżyłem [...]. wspomniany 
młodzieniec, podniósłszy ciężkie powieki, 
i kod komunikacyjny umiejętnie przełą‑
czywszy, wyrzekł taką replikę: »Pan jest 
nietolerancyjny«”.

Scena wyjęta z życia, powtarza się 
schemat ze sceny poprzedniej – a jednak 
hałaśliwa młodzież, można powiedzieć, 
została po trochu niedoceniona przez nar‑
ratora. młodzieniec puentujący opowieść 
zdaniem „Pan jest nietolerancyjny” wyka‑
zał się swoistym rodzajem dumy i honoru, 
co przecież dotknęło i narratora tej sceny. 
Swoistym rodzajem usprawiedliwienia 
można nazwać kolejne stronice w książce 
ligęzy – poświęcone tolerancji, filozoficz‑
nemu namysłowi, w duchu, któremu pa‑
tronują przywoływani Kołakowski i wol‑
ter. Autor zaznacza, że świat „poborowych” 
oczywiście jest w biegunowej opozycji do 
jego świata, w pewien szczególny sposób 
rozgrzesza jednak diabelską hordę. zazna‑
cza bowiem na końcu: „w gruncie rzeczy 
mieliśmy szczęście. można było trafić na 
futbolowych kibiców. z tymi to już nie 
ma żartów. im nie przyszłoby do głowy 
dziwne słowo »tolerancja«”.

w przedmowie do swojej książki au‑
tor zaznacza, wyjaśniając tytuł Pod kres-
ką, że coraz mniej rozumie czasy i świat, 
w jakich przyszło mu żyć. Ginie w hałasie 
i chamstwie rodzaj duchowej kindersztu‑

by, nastały czasy panowania edka z Tan-
ga, wszędobylstwo tępej siły, wulgarno‑
ści, nadmierne przywiązanie do pieniądza, 
który nagle zajął miejsce Boga. Autor tej 
książki jest bowiem staroświecki, a jego 
staroświeckość jest magiczna. Spaceru‑
jąc z Chodkiewicza na Gołębią, para się 
zupełnie dziwacznym i skrajnie nienowo‑
czesnym zajęciem, jakim jest przyglądanie 
się światu, drzewom, ptakom, szczegółom 
architektonicznym, ludziom. z uważności 
na świat wynika zapewne jego na wskroś 
oryginalne i nie dające się podrobić pi‑
sarstwo. w epoce ksera i (post)moderni‑
stycznego przepisywania (celna anegdotka 
z pierwszych stron książki o błyskotliwym 
sąsiedzie, który wyczuwając nachodzące‑
go ducha czasów nazwał czynność pisania 
doktoratu przez ligęzę „przepisywaniem”), 
w epoce, w której autor apeluje z żarli‑
wością o przywrócenie należnego miej‑
sca maszynie do pisania, w epoce kom‑
puterów, blogowania, portali, zanikania 
więzy prawdziwie międzyludzkich, ligęza 
jawi się trochę jak Don Kichot XXi wie‑
ku, walczy z wiatrakami, które przecież są 
w istocie realnymi potworami. 

wojciech ligęza zwyczajnie apelu‑
je o wrażliwość: „Często przemierzam 
trasę z Chodkiewicza na Gołębią. mam 
dwadzieścia minut, by oddawać się ob‑
serwacjom. interesują mnie kobiety, psy, 
drzewa, detale architektury, na samym 
końcu samochody. Pozostańmy przy po‑
zycji pierwszej. Staroświecka magia, co 
trzeba stwierdzić ze smutkiem, znalazła 
się w odwrocie [...]. Krzykliwość ulicz‑
nych kawiarń. Często wywalone na po‑
ręcz krzesła, zgrabne łydki w znoszonych 
adidasach. Czy cały teatr kobiecości miał‑
by pójść w zapomnienie w epoce, kiedy 
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wszystko jest obnażone, jawne? [...] właś‑
ciwy przedmiot dumań pozostaje na za‑
wsze zakryty [...]. tajemnica musi pozo‑
stać niedocieczona”. 

ligęzie nie podoba się współczesny 
Kraków. „[z]a nic nie wsiądę do odcza‑
rowanej dorożki” – pisze autor. i choć 
wydawać by się mogło, że edek z Tan-
ga zwyciężył, że do niego należy teraz to 
miasto, autor Pod kreską proponuje jed‑
nak swoją cichą, skromną, staroświecką 
i niemodną alternatywę. Chodzi na wy‑
stawy malarskie, na koncerty muzycz‑
ne, czyta książki wydawane w niszowych 
wydawnictwach, odwiedza antykwaria‑
ty w poszukiwaniu zaginionych skarbów. 
Co więcej, z czułością opiewa okaleczony, 
miniony, ale przecież nie do końca utra‑
cony świat, który ożywa dzięki profesor‑
skiej pamięci. A zatem zabawy „panicza” 
w dzieciństwie, przypominające podró‑
że w dzieciństwo Brunona Schulza, kleje‑
nie modeli samolotów, pierwsze przygo‑
dy z rowerem, by po latach odnaleźć owo 

„coś” (z felietonu o takim tytule pochodzi 
opis poniższych wspomnień) – zardze‑
wiały wiatraczek, pamiętający minioną, 
genialną epokę: „zbratany z żywiołem 
powietrza przedmiot najwyraźniej kpił 
sobie z poszukiwań. Ciężko polatywały 
klecone przeze mnie modele samolotów, 
apatycznie kręcił się po parkiecie błękitny 

samochód z kremowym dachem. Paniczo‑
wi dostarczano rozrywek. rozbierałem 
więc na części misterne (i zapewne drogie) 
zabawki, wszelako nie bez ukrytych my‑
śli, że upragniony mechanizm odnajdzie 
się wewnątrz, że odkryję wreszcie źródło 
ruchu”. Dalej następuje cudownej urody 
fragment o niezgodzie na przywrócony 
i odnaleziony czas, „dotknięty rozkładem 
mit dzieciństwa, nikczemne coś. odrzu‑
ciłem zezwłok na stertę rupieci”. 

ten fragment, ze względu – jakby po‑
wiedział Bergson – na szczególne w nim 
umiłowanie żyjącej materii, przypomina 
poetykę Schulza; ten sam mit mesjański, 
autor stawia siebie w centrum świata, któ‑
ry powołuje do istnienia gestem demiurga. 
najważniejsze są bowiem wewnętrzne i ze‑
wnętrzne fluktuacje materii (nie)ożywionej, 
podskórne prądy, które płyną pod jej po‑
wierzchnią, rzeźbiąc jej kształt zewnętrz‑
ny, wpływając przez to istotnie na warstwę 
ukrytą, wewnętrzną. można powiedzieć, 
że to genialny pastisz Schulza, ale pastisz 
z ducha wybitnie hermeneutyczny, bo nie‑
zwykle głęboko rozumiejący i wnikający 
w specyfikę Schulzowskiego świata. w cu‑
downym felietonie Coś zmartwychwstaje 
nie tylko ucieleśniony mit dzieciństwa, mit 
początku, źródło, które oblekło się ciałem, 
ale też – na tych kilka interwałów lektu‑
rowych – wojciech ligęza przy zapalonej 
lampie, podczas ciemnego, jesiennego wie‑
czoru odbył swoją ważną rozmowę z cie‑
niami umarłych, pokazując istotnie czym 
jest i czym powinna być prawdziwa lite‑
ratura. więc dobrą receptą na hałaśliwego, 
tępego demona tych czasów jest pamięć 
pisarza, która przynosi ocalenie. 

Świat literacki ligęzy jest zatem we‑
wnętrznie rozdarty – między tym, co 

Plakat do filmu 
Andrzeja wajdy 
Popiół i diament, 
Hiszpania
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teraźniejsze (walką z wiatrakami współ‑
czesności), i tym, co przeszłe (nostalgia 
za minionym, uporczywa praca pamięci, 
która przywraca świat sprzed upadku). 

Sceny, w których ten wybitny kry‑
tyk literacki, wcielając się w rolę „wa‑
kacjusza” (uprzednio przeprowadzając 
przy tym rzetelną, filologiczną anali‑
zę słowa vacare), chodzi po plaży w sa‑
mych kąpielówkach, czasem zanurzy się 
w morzu (na chwilę zdejmując mary‑
narkę i „krawat w zielone grochy”), czy 
te, w których w miejscowości górskiej 
siada na kopce siana, dowartościowując 
urok wiejskości, ciszy dalekiej od zgieł‑
ku miasta – są mi szczególnie bliskie 
zarówno ze względu na ukrytą w nich 
zadumę, refleksyjność, jak i nostalgię, 
odcień melancholii.

ten zbiór wspaniałych próz (nie do 
końca trafnie nazwanych przez Janusza 
Szubera i samego autora „felietonami”, bo 
przecież są to autonomiczne, literackie 
opowieści, czasem stające się rodzajem 
eseju, przywodzącego na myśl najlepsze 
tradycje francuskie) dowodzi, że wojciech 
ligęza dawno posiadł własny język pisar‑
ski, własny styl. zatem bez wątpienia po‑
winien sięgnąć po nią ten, kto nigdy nie 
wejdzie do odczarowanej dorożki, kto lu‑
bi słuchać starych płyt, czytać niemodną 
i nie na czasie literaturę, kto miłuje „staro‑
świeckość magiczną”, kto lubi przechadzać 
się ulicami Krakowa, Grzegórzek, Plant 
i przypatrywać się światu w niegasnącym 
zachwycie (pomimo widocznych na jego 
skórze zadrapań, rys i ran), kto odwiedza 
często antykwariaty i szpera w zagubio‑
nych, osieroconych książkach w poszu‑
kiwaniu Księgi. 

Michał Piętniewicz




