ZEGAREK
„W nakręcanym codziennie zegarze
Wskazówki dawno odpadły
A ciężary nieznanych wydarzeń
Na dwoje wróżą z wahadła…”
Czy ktoś jeszcze wierzy w to, że prawda nas wyzwoli? Chyba tylko
ten, co to powiedział, choć nie wiadomo do końca, czy naprawdę
istniał. Cóż to zresztą jest prawda, skoro nawet filozofowie spierają
się o jej właściwą istotę, o sens adekwatności myśli i rzeczy, słowa
i czynu.
Prawdą jest tylko to, że biją zegary. Że zegary chodzą i z grubsza
rzecz ujmując chodzą równo, różniąc się między sobą w sposób dla
laika niezauważalny. Tylko te bijące ujawniają czasem niedoskonałość, zdradzoną zbyt późnym lub zbyt wczesnym uderzeniem. Te, co
tylko chodzą, nie bijąc, skazane są na bolesną anonimowość, chyba że prezentują sobą wartość inną niż precyzyjne odmierzanie
czasu: na przykład stanowią cenną lokatę kapitału.
W pracowni zegarmistrza zegarów jest w bród. Tykanie i bicie pokazuje tę piękną iluzję prawdy, tę znamienną adekwatność i jednoczesność, które pozwalają mieć jeszcze złudzenie, że prawda nas
zaiste wyzwoli. Nieważne, że wyzwolenie poprzez taką prawdę wikła
nas w niewolę czasu, w jednolity dla wszystkich schemat odmierzonych skrupulatnie chwil poprzednich, teraźniejszych i następnych;
jest nadzieja, co pętlę wiąże.
W pracowni zegarmistrza, w jakimś niewielkim miasteczku, jest
mistrz i jest uczeń. Pracują zgodnie nad przywracaniem czasomie2

rzom klientów wymiaru prawdy, czyli dokładności mierzenia czasu,
jakiego klienci oczekują. Mistrz jest tu u siebie – bo jest właścicielem zakładu. Uczeń też jest u siebie, bo ojciec ucznia przyjaźnił się
kiedyś ze starym zegarmistrzem i przed swoją śmiercią syna mu
pod opiekę polecił.
Zajrzyjmy przez okno pracowni i podziwiajmy ich zgodny trud, bo
niebawem spokój tego miejsca zostanie zachwiany i już nigdy nie
powróci.
Stary zegarmistrz Arten ma zwyczaj wychodzić w ciągu dnia do
cukierni, gdzie zagłębia się na pół godziny w polityczne spory, zostawiając na posterunku ucznia Jana.
Tak było i tym razem. Zegarmistrz wyszedł, uczeń przyjął krótką
wizytę zaprzyjaźnionego mecenasa, a gdy mistrz wrócił, nic już nie
było takie samo.
Z gabloty za plecami ucznia zginął drogi zegarek, jeden z tych,
których celem istnienia nie jest odmierzanie czasu, lecz lokowanie
kapitału. Stary Arten denerwuje się i próbuje ustalić, co się
z zegarkiem stało. Wypytuje Jana, ale ten nic nie wie.
Zdenerwowanie daje o sobie znać w sposób doskwierający
i zniewalający. Wszak nie ukradł zegarka mecenas, nikogo innego
tu nie było, zatem wychodzi na to, że złodziejem jest Jan.
Stary zegarmistrz Arten grupuje cenne spostrzeżenia: widział
niedawno Jana, dziewiętnastolatka, pod rękę z jakąś panną.
Wszystko jasne. Ubogi uczeń chce zdobyć kobietkę, więc zegarek
kradnie. Może nawet więcej – to ona odebrała spod drzwi pracowni
cenny łup – i teraz szukaj wiatru w polu.
Uczeń pod przymusem i zagoniony w kozi róg zawiera z mistrzem
ugodę: wyjedzie, zniknie, a jak będzie mógł, utratę zegarka spłaci,
a za to Arten policji nie wezwie i przed nikim Jana o kradzież nie
oskarży.
Cóż zrobić? Trzeba wyjechać. Wszak wszędzie zegary chodzą
w tym samym tempie i o tych samych porach biją. Jan tuła się kilka
lat po kraju, po czym wyjeżdża do Szwajcarii. Tam, w ojczyźnie zegarmistrzów i przytułku anarchistów, robi w swym zawodzie karierę.
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„W nakręcanym codziennie zegarze
Wskazówki dawno odpadły
A ciężary nieznanych wydarzeń
Na dwoje wróżą z wahadła…”
Po latach co najmniej dwudziestu przychodzi do Jana, obywatela
Szwajcarii, raczej zegarmistrza niż anarchisty, list. Pisze jakaś tajemnicza dama z Polski, że chce z nim mówić. Jan nie odpisuje, bo
właśnie podróż do kraju młodości planował, więc jedzie. Spotyka
się ze starszą kobietą, która, jak się okazuje, jest siostrą nieżyjącej
już żony zegarmistrza Artena. Kobieta opowiada mu, jak to było
z kradzieżą. Prawda odsłania obszary kłamstwa. Jan wzdryga się,
lecz słucha.
Żona zegarmistrza miała młodego „przyjaciela”, co popadł w długi. Jej mąż był sknerą, więc wsparcia z dochodów małżeńskich dla
kochanka ukryć by nie mogła. Musiała więc ukraść coś cennego,
czyli ów nieszczęsny zegarek. Jan siedział nad jakimś zepsutym
czasomierzem, wozy konne hulały po bruku ulicy, więc Jan nie słyszał, jak żona szefa zakrada się do gabloty i przedmiot drogocenny
zeń wyjmuje. Chwila. Kilkanaście sekund.
A potem całe życie Jana, tymi kilkunastoma sekundami naznaczone na lata.
Nie, żeby żałował tego, kim i czym jest dzisiaj. Wszak ma dobry
zawód, który lubi, zacne dochody, społeczną pozycję w nowym kraju. Może nawet podyskutować z anarchistami, kiedy najdzie go
ochota podważać istniejący porządek. Ale coś jest nie tak.
Siostra żony mistrza ostrzega Jana, że bardzo już stary Arten
o niczym nie wie, bo wiedza o zdradzie żony, już nie żyjącej, i jego
pewnie natychmiast by zabiła. Wszak chodzi co tydzień z kwiatami
na jej grób i całe swoje samotne życie jej opowiada w pustkę.
Jan jest jednak nieubłagany i zamierza Artena odwiedzić, zaprezentować mu zasłyszaną właśnie opowieść i tym samym oczyścić
się z zarzutów. Prawda ma wszak wyzwalać, więc niech choć mnie
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wyzwoli, jestem tego wart – myśli Jan. Za te wszystkie lata, kiedy
byłem w niełasce u swego byłego mistrza, za to upokorzenie niesłusznego posądzenia, za tę tułaczkę i niewygody emigracji, wreszcie – w imię prawdy, tak reklamowanej w świecie, tak ważnej
w deklaracjach zacnych ludzi, tak mocnej w teorii.
Idzie Jan do starego Artena pewien swego, pewien tego, że opowie mu o niewątpliwych faktach sprzed dwudziestu lat, być może
nawet w swej zapalczywości fakty te nazywa w swej głowie prawdą.
Wchodzi do pracowni, dobrze mu znanej, i widzi półślepego starca
pochylonego nad skomplikowanym mechanizmem. Starzec ledwie
go rozpoznaje, ale wita uprzejmie.
Jan mięknie. Chce bardzo niewinność swą udowodnić, lecz wie,
iż nie wszystkich dostępnych mu narzędzi będzie mógł użyć. Używa
więc podstępu: należność za niby ukradziony zegarek wkłada na
oczach Artena do skarbonki na zasilenie domu starego zegarmistrza. Opowiada niezbornie, lecz wiarygodnie, że to nie on był złodziejem, bo gdyby nim był, czy teraz wróciłby z pieniędzmi nienależnymi zegarmistrzowi, aby niewinność udowodnić?
Starzec dopytuje jednak o prawdę. Skoro nie Jan, to kto ukradł?
Diabeł – twierdzi Jan z przekonaniem. Niezbadane są ścieżki złego i nieodkryte jego moce. Może wejść drzwiami z ulicy, drzwiami
od domu, nawet kominem. To musiał być diabeł.
Stary Arten Janowi wierzy. Też ma swoje porachunki z prawdą,
a skoro w Boga wierzy, to czemu by nie uwierzyć i w diabła? Tym
bardziej, że w politykowanie w cukierni już się nie bawi, woli
siedzieć sam, w pustej pracowni obok pustego domu, i pielęgnować
pamięć ślicznej, kochającej, młodo zmarłej żony.
Opowiada jej wszystko przez grobową płytę każdej niedzieli. I to
jej opowie – tę niezwykłą ingerencję czarta. Ciekawe – cóż może na
świecie diabeł. A taki wydaje się niepozorny, niewart wiary, niewart
uwagi.
Dość już o bezsile prawdy i o mocach diabła. Skoro dwa razy cytowaliśmy tu wiersz Kaczmarskiego, zacytujmy go i po raz trzeci. Jeśli nie prawda – może zwrotka poezji nas wyzwoli:
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