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A życie kobiet i mężczyzn to pogoń jednego za drugim, z wzajemnością 
i bez wzajemności. 

I ucieczka jednego od drugiego – często nieodwzajemniona. 
A wszystko w alchemicznych transmutacjach, gdy wydaje się, że kobiet 

i mężczyzn jest wielu.
Tymczasem każdy praski alchemik ze Złotej Uliczki potwierdzi, że to 

tylko jedna Kobieta i jeden Mężczyzna – owszem: w wielu postaciach i al-
chemicznych przemianach, ale tylko jedna Kobieta i jeden Mężczyzna. Tę-
sknią do siebie, marzą o miłości, uciekają przed sobą lub cierpią z powodu 
porzucenia i samotności. 

I przeistaczają się Adam i Ewa, których Ty, mój słuchaczu, nazwiesz 
być może swoimi bohaterami – lub zobaczysz w nich siebie, w alchemicz-
nych przemianach, zwanych przez alchemików akcją najistotniejszą. 

Bo znasz ten los. To jest też Twój los. Tylko odmienny kruszec oczu, 
włosów i ciała wywołać może mylną identyfikację i w istocie mylne wra-
żenia.

Aż do nocy wiosenno-letniego przesilenia. 
Stopią się wtedy Adam i Ewa z odmiennych kruszców w pulsujące 

i tańczące złote ciało. 
I staną się jednością na zawsze. 

Michał�Sędziwój�(Sendigovius�Polonus),� 
z�wykładu�na�Uniwersytecie�Karola�w�Pradze,�1593
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Rozdział 1. 
Jestem bliżej ciebie niż ty mnie

Większość�par�zdaje�sobie�w�końcu�sprawę,�że�nie�jest�szczę-
śliwa.�Od�dawna.�Szczęście�trwało�krótko�lub�było�tylko�ilu-
zją.�Dla�niektórych�to�dopiero�początek�drogi.�Przez�mrok.�
Albo�przez�miłość.�A�ona�uciekała�przed�nim,�wyrywając�się�
poza�krawędź�jego�marzeń,�docierając�na�sosnowy�brzeg�snu,�
gdzie�kończyła�się�drewniana�rama�ich�małżeńskiego�łoża,�
od�dawna�podzielonego�na�dwa�osobne�materace.

Napisał� te� zdania� jako� ostatnie� i� zastanawiał� się,� czy�
mogą�być�zdaniami�pierwszymi.�Zastanawiał�się,�czy�w�ogóle� 
mogą�być!�Ostatecznie�przypominały�mu�początek�powieści�
o kobiecie.� I� dla� kobiet.�A� tylko� kobiety� czytają� książki,
napisał,�leżąc�w�łóżku,�jak�Marcel�Proust.�Ale�już�nie�w�ich
sypialni,�lecz�w�hotelowym�pokoju,�w�stylu�„ewidentny�soc”,
z�monumentalną�hotelową� szafką� z� radiem,� telewizorem
i� gramofonem� –� przypominającą� Pałac�Kultury� i�Nauki
albo�centrum�dowodzenia�komunistycznych�mediów.�Me-
dia�od�dawna�już�milczały,�ale�działały�pokrętła�wielkości
mosiężnych�czeskich�koron.�Sprawdził�to.�Media�milczały.
Pokrętła�działały.�Radio�z�dowolnej�częstotliwości�uderzało
wściekle�szumem,�stawiając�na�baczność�zaspane�poduszki
i�kołdry,�dywan�oraz�stary,�lampowy�telewizor.�Jednak�on
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wolał�wyświetlać�swoją�historię�na�ekranie�zaoceanicznego�
komputera.�

Śmieciarka�obudziła�go�o�piątej.�Śnił�wtedy�swój�wczo-
rajszy�koszmar,�a�potem�nie�mógł�zasnąć,�bo�czuł�nazbyt�
wielką�samotność�w�nazbyt�wielkim�łóżku�i�zimno,�które�
sączyło�się�zdradliwie�przez�lekko�uchylone�okno�w�kwiet-
niową�noc.�Nawet�w�jego�ukochanych�Włoszech�działy�się�
rzeczy� straszne� i� padały� rekordy� zimna.�Panowała� tem-
peratura�najniższa�od� sześćdziesięciu� lat.�Dlatego� starał�
się�wtulić�w�Nią,�żeby�ogrzała�go,�choć�trochę,�resztkami�
małżeńskiej�miłości�i�ciepłem�delikatnego�ciała.�Ale�ona�
uciekała,� tam,�gdzie�zwykle�–�do�krawędzi�snu,�na�jego�
drewniany�brzeg,�gdzie�kończył�się�jej�materac�i�kończyła�
się�ich�miłość.

A�teraz,�gdy�leżał�w�hotelowym�łóżku�sam,�mając�po�
lewej�i�prawej�puste�łóżka�–�a�jedynie�środkowe�pełne�sie-
bie�aż�do�przesady,�napisał,�że�w�tamten�kwietniowy�ra-
nek�powiedział�jej�w�końcu,�z�typowo�poranną,�małżeńską�
pretensją…�A�może�tylko�z�żalem�zawiedzionego�faceta,�
który� zaraz� rozpłacze� się� jak� dziecko,� bo� ona� jest� coraz�
dalej�od�niego.�Z�wielką�czułością,�demonstracyjną�wręcz,�
głaszcze�obce�psy,�a�jego�traktuje�jak�psa,�który�jej�się�znu-
dził.�Albo�takiego,�który�gryzie.�A�przecież�zaliczał�się�do�
grona�tych�nowoczesnych�mężczyzn,�którzy�robią�zakupy�
i�obiady,�obierają�ziemniaki,�gotują�makarony,�ryże,�kasze�
gryczane,�jęczmienne,�bulgur�i�inne�takie.�Piekł�ryby,�go-
tował�zupy�pomidorowe�i�dyniowe.�Ubijał�wegetariańskie�
kremy.�Robił�nawet�hummusy.�Gotował�dania�hinduskie�
i�meksykańskie.�A�mimo�to�ona�zmierzała�na�drewniany�
brzeg�ich�(jeszcze)�małżeńskiego�łóżka,�gdzie�kończył�się�
materac�i�kończyła�się�ich�miłość.�I�szła�dalej�sama,�drogą�
dawnej,�męskiej� szowinistycznej� szorstkości,� która� teraz�
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stawała� się� surowością� feministek.�A�może�poranionych�
kobiet?�A� idąc� tą�drogą� –�ku� jego� zaskoczeniu� –� zaspa-
nym,�a� jednak�pewnym�siebie�głosem,�dobywającym�się�
z�jej�delikatnego�ciała,�powiedziała:�„Jestem�bliżej�ciebie�
niż� ty�mnie”.� I�może�właśnie� to,�od� tysięcy� lat,�kobiety�
chciały�przekazać�każdego�dnia�mężczyznom.�Dudnił�mu�
jeszcze�w�uszach�uliczny�krzyk:�„Teraz�kobiety�muszą�sta-
nąć�na�pierwszym�planie,�po�to�żebyśmy�naprawdę�mogli�
być�równi�w�przyszłości”.�Jednak�mężczyźni�tego�nie�za-
uważali�albo�nie�traktowali�serio,�tylko�pytali,�na�ile�nowy�
usuwający� się� w� cień� mężczyzna� może� być� pociągający�
i� fascynujący?�Aż�wreszcie�kobiety�poszły�drogą�męskiej�
szorstkości,�która�teraz�stawała�się�surowością�feministek,�
co�przecież�też�jest�pułapką�i�potrzeba�trzeciej�drogi.

Kiedyś�przekomarzali�się�z�W.,�gdy�nie�chciało�się�iść�
jednemu�do�drugiego,�i�mówili:�„Ty�masz�bliżej�do�mnie�
niż�ja�do�ciebie”.�Po�latach�żart�powrócił�do�niego�z�jej�
ust,�ale�już�bez�samczej�autoironii.�Słowa�brzmiały�ostro�
i�dobitnie,� jak�na�Sądzie�Ostatecznym,�ale�przecież�ona�
zawsze� lubiła�być�w�swoim�pięknie�prostolinijna� i�osta-
teczna.�Nie�kokietowała.�Nie� ironizowała.�Nic�w� sumie�
nie�musiała.�Taka�była�piękna�i�naturalna.

A�jaki�piękny�i�naturalny�powinien�być�świat,�pokaza-
ła�mu,�gdy�przyszła�do�niego�pierwszy�raz.�Tamtego�dnia�
miał�urodziny,�i�ona�o�tym�wiedziała,�choć�o�jego�marze-
niach�–� już�nie.�A�może�wiedziała,� tylko�nie� zamierzała�
tych�marzeń�spełniać,�bo�nie�były�dla�niej�piękne�i�natural-
ne.�Siedziała�nieruchomo�w�fotelu�„Sen”�jak�wielki�męski�
szowinista,�konkurując�z�męskim�szowinistą�w�jego�osobie.�
Wygrywając� z� nim� w� oziębłości� erotycznej.� Wygrywając�
z�nim�w�oschłości�emocjonalnej.�A�może�cierpiała�na�wi-
dok�kolejnego�samca,�który�chce�od�niej�tego,�czego�chcieli�
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wszyscy.�I�masochistycznie�zamykała�się�we�własnych�ra-
mionach,�które�również�dla�niego�stawały�się�drutem�kol-
czastym�na�polu�minowym�dopiero�co�kiełkującej�miłości.�
I�nie�dotknęła�go�przez�cały�dzień.�To�on�miał�ją�objąć�czule�
i�pocałować�jakby�była�największym�darem�niebios.�

I�opalali�się�w�królewskim�Teatrze�na�Wodzie,�w�czerw-
cowym� słońcu,� ale� jemu� zrobiło� się� piekielnie� zimno.�
Z�niewymuszoną�naturalnością�żałowała�mu�też�czułości�
podczas� koncertu� pewnej� rockowej� gwiazdy,� która� prze-
brała�się�tamtego�wieczoru�w�amerykańską�suknię,�jakby�
przyjechała�prosto�z�Broadwayu�i�była�polską�odpowiedzią�
na�Barbarę�Streisand.�A�Ona�polską�odpowiedzią�na�jego�
pragnienie�czułości�być�nie�chciała.�

I�ustaliła�zasady�na�całe�ich�życie.�To�on�musiał�wycią-
gać�rękę�do�niej.�To�jego�ręka�miała�bliżej�do�niej,�a�nie�
jej�do�niego,�choć�pewnie�ona�uważała�inaczej:�że�to�ona�
jest�bliżej�niego�niż�on�jej.�Nawet�w�tamten�kwietniowy�
ranek�tak�powiedziała.�A�w�rzeczywistości�jej�ręka�miała�
najbliżej�do�każdego�obcego�psa,�któremu�z�uśmiechem�
targała�sierść�i�psią�fryzurę.�Ale�on�nie�zasłużył�na�to,�co�
mógł�mieć�każdy�obcy�pies.�Był�złym�psem,�który�gryzie,�
którego� trzeba� trzymać�na� dystans,� na� żelaznym� łańcu-
chu,�w�drewnianej�budzie,�z�miską�poobiednich�odpadów.�
Takim�był�jej�złym�psem.

Mówił� o� tym� kiedyś,� na� pewnym� bankiecie,� gdy� na�
dużej� bani� napadł� go� po� raz� pierwszy� atak� szczerości.�
Ale� tamten,�który� słuchał,� odpowiedział� tylko:� „My�nie�
mamy�z� tym�problemów”.�Szkoda,�że�się�nie�sparowali,�
Ona�i�tamten�–�żałował�nieszczerze.�Byłaby�z�nich�zgrana�
parka.�Szczęśliwa�–�ironizował.

A�ona�powtarzała�mu�coraz�częściej,�że�kobieta�ma�seks�
w�głowie,�a�nie� tam,�gdzie� faceci.�Mówiła�mu�to�nawet�



13

w�takie�dni�i�noce,�kiedy�nie�zszargał�sobie�u�niej�opinii�
i�nie�był�złym�psem.�Przynajmniej�tak�mu�się�wydawało.�
Bo�zazwyczaj�wyglądało�tak,�jakby�miał�opinię�non�stop�
zszarganą.� Jakby� zasługiwał� tylko� na� żelazny� łańcuch,�
drewnianą�budę�i�metalową�miskę�z�resztkami�po�obie-
dzie.�Być�może�samo�jego�pojawienie�się�w�jej�życiu�było�
błędem,�bo�na�nią,�na� ten�kobiecy�cukiereczek,�nie� za-
sługiwał.�I�zawsze�musiał�mieć�bliżej�do�niej�niż�ona�do�
niego.�Zawsze,�a�zwłaszcza�po�dłuższych�okresach�ograni-
czonej�komunikacji�słownej�i,�oczywiście,�bez�cielesnego�
kontaktu.�A�także�wyjazdów,�których�nie�przerywały�żad-
ne�telefony�ani�SMS-y.�

Na� jednym� z� takich� wyjazdów� siedział� U� Czarnego�
Woła,�w�niedocenionej�praskiej�piwiarni�za�Hradczana-
mi.�(Tak,�to�nie�był�wegański�bar,�ale�przecież�nie�było�
wtedy�jeszcze�wegańskich�barów!).�Za�Hradczanami,�ale�
idąc,� rzecz� jasna,� od�Mostu�Karola,�którym�ona,� rzecz�
jasna,� chodzić� nie� lubiła.� Albo� chodziła� tak,� żeby� nie�
chodzić�i�nie�zachwycać�się�po�raz�setny�tłumem�tury-
stów,� co� on� uwielbiał,� bo� wiedział,� że� idzie� przez� ten�
wielki�tłum�do�niedocenianej�przez�wszystkich�piwiarni�
U� Czarnego�Woła.� Tymczasem� ona� szła� tak,� żeby� jak�
najszybciej�wrócić�do�hotelu.�A�najchętniej�wyjechałaby�
z�Pragi,� którą� on�pokochał,� zanim� jeszcze� się� poznali.�
Żeby�było�jasne:�Pragę�pokochał�platonicznie.�Choć�tego�
nigdy�nie�można�przecież�wiedzieć�do�końca,�jak�się�ko-
goś�pokochało.

A�ta�druga,�a�ta�inna�i�młodsza,�kiedy�indziej�to�było,�
U�Czarnego�Woła�zapytała�go…�chociaż�przecież�on�jej�nic�
nie�mówił…�Ale�może�czuła?�A�może�jej�się�podobało,�że�
z� taką�determinacją,�nomen�omen,�jak�zły�pies,�walczył�
o to,� żeby�jednak�kelner,�który�nie�chciał� ich�obsłużyć,
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jednak�ich�obsłużył.�Bo�nie�zamierzał�wyjść�z�Czarnego�
Woła�–�jak�Hiszpanie�i�Włosi,�których�kelner�też�od�daw-
na�nie�chciał�obsłużyć.�

Nie� chciał�wyjść,� chociaż�Włosi� i�Hiszpanie,� śmiejąc�
się�w� aurze� praskiej�mañany,� uprzedzali� ich,� że� kelner�
obsługuje�tylko�swoich.�A�zagranicznych�pseudoturystów,�
którzy�robią�w�Pradze�wyłącznie�tłok�i�wypijają�piwo�ro-
dowitym� prażanom,� okrąża� szerokim� łukiem.� Chociaż�
nie� wiadomo� jak,� bo�w� sali� –� wymalowanej� portretami�
husytów,�Heleny�Vondráčkovej�i�Karela�Gotta�–�był�jedy-
nie�wąski� korytarzyk�między�masywnymi� stołami,� czar-
nymi�jak�woły.�Więcej�miejsca�kelner�miał�tylko�w�salce�
przy�wejściu,� gdzie�obok� szynkwasu� siedzieli�miejscowi,�
gdzie�na�stołach�były�zawsze�kartki�o�treści�„Rezervače”.�
Tylko� tam�można� było� (ewentualnie!)� okrążyć� kogokol-
wiek� szerokim� łukiem,� a� przecież� akurat� nie� tam� kel-
nerzy�okrążali�szerokim�łukiem�zagranicznych�turystów.�
Tam�ich�w�ogóle�nie�wpuszczano.�Tam�podawano�piwo�
tylko� swoim.� A� nawet� pozwalano� palić.� A� Hiszpanom�
i�Włochom� nie� pozwalano� i� nie� podawano.� I� Polakom�
też.�To�znaczy�jemu�i�tej�młodej.�Ale�on�trwał�w�Czarnym�
Wole�niezłomnie� jak� żołnierze�majora�Sucharskiego�na�
Westerplatte�w�1939�roku,�bombardowani�z�niemieckie-
go�pancernika�Schleswig-Holstein.�Ale� trwał�nie�po� to,�
żeby�zginąć,�tylko�po�to,�żeby�skosztować�Pilsnera�w�sto-
licy�pana�Jaroslava�Haška,�który�na�pierwszych�stronach�
Przygód dobrego wojaka Szwejka�napisał,�że�w�Warszawie�
są�wspaniałe�browary.

Były!�Były,�panie�Jaroslavie,�ale�to se ne vrati!�Wszystko�
spłonęło,� a� po� tamtym�browarze,� który� zachwycał� pana�
Haška,�zostało�chyba�tylko�wspomnienie�pana�Stanisława�
Tyma.�Pan�Stanisław�Tym�opowiadał,�że�kiedy�Warszawa� 
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zdobyła� się� na� słynne� i� pamiętne� sześćdziesiąt� trzy� dni�
bohaterstwa�i�chwały�w�1944�roku,�jako�dziecko�jadł�jęcz-
mień�na�śniadanie,�obiad�i�kolacje.�W�różnych�postaciach:�
kaszki,�papki,�zupki.�O�ile�była�woda!�Takiego�sobie�na-
ważyli�piwa�podczas�słynnych�i�pamiętnych�sześćdziesię-
ciu�trzech�dni�bohaterstwa�i�chwały�powstania�warszaw-
skiego.�A�on�wolał,�żeby�jęczmień�służył�do�ważenia�piwa�
dla�piwoszy.�Dlatego� trwał�w�Czarnym�Wole�pewny,� że�
prędzej� czy�później�kelner� skapituluje.�A�chociaż�Włosi�
i�Hiszpanie�wycofali�się�z�Czarnego�Woła,�jak�ich�dziad-
kowie�spod�Moskwy,�on�–�potomek�powstańców�warszaw-
skich� –� trwał�w� swojej� reducie� bez� żadnych� strat�w� lu-
dziach�i�zabudowie.�I�dostał�czego�chciał,�czyli�oszroniony�
kufel� Pilsnera� z� fantazyjną� piwną� czapą� –� jako� puchar�
zwycięstwa.�I�może�właśnie�to�jej�zaimponowało.�Tej�dru-
giej,�tej�młodej.�Zaimponowało�jej,�że�potrafił�być�ostrym�
psem.�Na�piwo.�To�z�pewnością!�A�na�baby?�Ona,�ta�młod-
sza,� jeszcze� tego� nie�wiedziała.� Ale� podobało� się� jej,� że�
choć�lubi�piwo,�do�lubienia�piwa�się�nie�ograniczał.�Lubił�
też�teatr.�Lubił�sztuki�piękne.�I�podświadomie�był�nawet�
otwarty�na�feminizm,�choć�jeszcze�nie�zadeklarował�tego�
oficjalnie.�Zresztą,�nie�było�wtedy�w�Polsce� feminizmu.�
A�ona�–�niech�padnie�wreszcie�to�pozornie�zapomniane�
pytanie�–�zapytała�go:�„I�po�co�będziesz�się�z�żoną�męczył?�
Bądź�ze�mną!”.�

Kobieta�kobiecie�chciała�zgotować�taki�los.�Kobieta�dla�
kobiety�chciała�być�Don�Giovannim.�Chciała�zagrać�po-
pisową�rolę�Don�Giovanniego,�za�którą�Don�Giovanniego�
strącano�do�piekieł,�co�w�niektórych�teatrach�operowych�
wciąż� się� jeszcze� praktykowało,� choć� przecież� wkrótce�
miało�się�to�zmienić.�I�to�też�w�swoim�czasie�zostanie�tu�
opowiedziane.


