
5 grudnia 2008 
      po wstępnych powitaniach z Getem zostałem potraktowany jego nalewką  typu ratafia na truskawkach i 

malinach,  nie własną, jak sprostował gospodarz, lecz sporządzoną przez człowieka, który – jak Beethoven, jeden z 
nielicznych Europejczyków, który nie słyszał nawet najmniejszego fragmentu IX Symfonii – umiał sporządzać wspaniałe 
nalewki, 

           ale mu już nie było wolno ich pić ani próbować. W kolejności zjawia się na stole „obiekt” sklejony z białego 
styropianu              (jest nim niewykorzystany projekt scenografii Jana Jaromira Aleksiuna do Pułapki Różewicza), 
ów obiekt „Y”,

 wyglądajacy mniej więcej tak: , (oj, niezupełnie!) który pos u y  Getowi za inspiracj  rysunków do dwu-j zycznejł ż ł ę ę  

nauki chodzenia gehen lernen (Tadeusz Ró ewicz ż nauka chodzenia gehen lernen, Przek ady / Übersetzungen Karl Dedecius,ł  
Bernhard  Hartmann, Andrzej S omianowski, Rysunki / Zeichnungen Eugeniusz Get-Stankiewicz, Biuro Literackie, Wroc aw 2007,ł ł  
Poezje 6), ilustracje ksi ki czarno-szare... co  jak ąż ś Carceri Piranesiego, ale przestronne, „niefizjologiczne”. Nie czuje si  cia emę ł  
tego ci kiego wi ziennego powietrza obrysowanego cianami, które przygniata cz owieka (miedziorytnicze podobizny obiektu węż ę ś ł  
grafikach Geta s , w przeciwie stwie do tamtych, „nieprzewiewne”, przedstawiaj   ca  bry ). Kolor pojawia si  dopiero w ksi ceą ń ą łą łę ę ąż  
ilustrowanej przez Ró ewicza ż kup kota w worku (Tadeusz Ró ewicz ż Kup kota w worku (work in  progress), Biuro Literackie, 
Wroc aw 2008, Poezje 24). ci lej – w ksi ce ilustrowanej przez osiesemdziesi ciosiedmioletniego Tadeusza Ró ewicza i, du oł Ś ś ąż ę ż ż  
zapewne m odszego, sprawniejszego rysunkowo Ró ewicza Paw a.ł ż ł
 

                             Ale właśnie... 
 jeśli wierzyć autorowi książek , 
do Klubu Niedo(?)syconych Beethovena 

i producenda nalewki należy także Get,
on także nie byłby w stanie zobaczyć
barwnego obrazu, który sam namalował. 

 Czytam w nauce chodzenia: 
            der Maler Get

            sagt mir dass er keine Farben sieht
              [...]  seine Palette ist grau  
                 kolory rozróżnia po napisach / na tubach czy pudełkach 
           czyta i wie że to żółty czerwony niebieski   (s. 20, 21)  

– jeżeli mówi prawdę, jeżeli nie mistyfikuje, żeby sprowokować rozmówców, ożywić rozmowę. 

ale ale  (9 grudnia)  
         szliśmy z Krystyną  przez ten mglisty wieczór 5-tego, ona lepiej znajduje drogę, orientowaliśmy się na kopułę kościoła 

św.Elżbiety (to już druga nasza kopuła św. Elżbiety; pierwsza spłonęła w 1973  chyba, albo 74, mieszkaliśmy wtedy tuż, na Nowym Świecie, 
Wojtek chodził do przedszkola i przedszkole ewakuowano... –  a w ogóle były    dwa pożary tej wieży za naszych czasów, ale za drugim 
mieszkaliśmy już po sąsiedzku z Getem – w Popowicach...  Nasza pamięć Popowic, wspominamy tamtych ludzi, wspominamy panią Zdzichę, 
którą od lat znaliśmy, i z opowiadań Marianny Bocian o wspaniałości czy, jak mówiła, świętości tej kobiety. Nasz bardzo dobry, szczęśliwy 
czas! Wszystko ważne w naszym życiu i pisaniu rozstrzygnęło się, dopełniło w Popowicach), no więc orientujemy się na kopułę Elżbiety, 
dochodząc z Rynku zaraz za rogiem trafiamy na kamieniczkę Geta, na domek imieniem  Jaś,  naszym zdaniem, za nim Małgosia, większa (o ile 
się nie mylę, pan Placek miał w niej swój Dom z Cytrami, zanim go przeniósł na Plac Kościuszki, odbyły się tam też ze dwa albo trzy spotkania 
literackie dotyczące Tymka Karpowicza)... Dla nas nie są te wątpliwości błahe, osoba Geta i najbliższe otoczenie jego pracowni przywołują w 
naszych odczuciach dużo dawniejszą epokę Wrocławia, siedemnastowieczny śląski spirytualizm, mistyczny Wrocławski Śląsk Anioła Ślązaka, 
oglądamy ledwo widoczną w ciemności tablicę nagrobną z tamtych czasów umieszczoną przy portalu kościoła św. Elżbiety, tu na jej tle pan 
Janusz Stankie-wicz robi nam zdjęcie, dołączamy w ten sposób do jego Poczetu Twórców Wrocławskiej Kultury Na Tle Portalu I Tablicy, 
zastanawiamy się czy to przypadkiem nie nagrobek Silesiusa, ale nie – Angelus Silesius pochowany jest przecież w kościele św. Marcina. 
      (Jerzy Prokopiuk pisze za Janem Tomkowskim o całkowitym zapomnieniu Silesiusa po 
śmierci. „Zainteresowanie Aniołem Ślazakiem odżyło dopiero w epoce romantyzmu i trwa 

 nieprzerwanie do dziś”– ale, mimo to, mimo nieprzerwanego do dziś zainteresowania      —       „jest on zupełnie nieznany”...)
      no tak, chyba nie mylę się, według mnie Jaś stoi przy Mikołaja, bliżej Elżbiety, to przecież domek Geta, a Małgosia, 

połączona z Jasiem łukowatym przęsłem – przysuwa się do Odrzańskiej... Byłżeby więc „domek M” (M = Małgosia?) na grafikach Geta-
Różewicza tylko licencją poetycka, „licencją P”? Kolejną taką licencją jest chyba pieczątka z Oszmiany, miejsca urodzenia Geta, „Muzeum w 
Oszmianie”. Nie wiem, czy w Oszmianie jest muzeum, od Mickiewicza wiem o prawdziwej przyjaźni w oszmiańskim powiecie, a muzeum 
może – dopiero będzie? Zajmuję się tu nieważnymi pewnie szczegółami   ––   ale bo moim zadaniem jest, jak rozumiem,   pomoc oglądającemu 
w obejrzeniu plansz.   

I jeszcze. O niepokoju obdarowanych
          Chodzi o ten moment, gdy Get przystąpił do przygotowania dla nas upominku. Kiedy na wspaniałe miedzioryty z okre-
su wczesnego i średniego Geta-Stankiewicza, jedne z najwspanialszych, jakie można dziś zobaczyć, porównywalne tylko
 z  niderlandzkimi i niemieckimi miedziorytami z XVI wieku (i stalorytami Ranzoniego, niekiedy Słani na znaczkach po-
cztowych), grubym mazistym pisakiem, jakim znaczy się blachy okrętowe w stoczniach, zaczął nakładać plamy. Męski 
profil przeznaczony dla mnie szczęśliwie pozostał nietknięty, ale niezwykłe oko dla Krystyny naruszył czarną mazią. 
Chciałem powstrzymać mu rękę, ale jak – prezenty wprawdzie dla nas, ale dzieła jego. Jaki feblik dzisiejszy w tym tkwi? 
Dlaczego, w sposób tak dowcipny, niszczy swoją pracę?    Coś czuję, że przyjdzie mi się jeszcze nad tym zastanawiać.

      Czy przypomina to moją pisarską robotę? To, co robię w swych książkach? Moje ględy poplątane na tej karcie? 
Wiedzę wyszukiwaną Google’em w internecie i ściąganą niewiadomym mi sposobem do Puszczykowa? Galanterię   

 wyklikiwaną z komputera?   ? ? ? ? ? ?  ?     ?      ?     Po co ?  ?


