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Szary pokój
Kazi
Drogiej żonie mojej
poświęcam
Mo e ostatnie mieszkanie też mnie nie zadowoliło. Zrazu zdawało się, że to, przed czym
uciekłem z dawnego, tuta wykluczone bezwarunkowo, że bezpiecznym będę przed czymś
nieznanym, które zmusiło do opuszczenia przedostatnie sieǳiby. Lecz kilka dni spęǳonych
w tym świeżo wyna ętym poko u przekonało, że nowe schronisko eszcze gorsze od poprzedniego, gdyż pewne niepoko ące cechy, a-

kie zraziły mnie do tamtego, tu zaczęły występować w ostrze sze , silnie podkreślone formie. Po tygodniowym pobycie w nowym lokalu doszedłem do przykrego wniosku, że wpadłem w matnię stokroć zawilszą od dawne , że
niemiły nastró , aki wypłoszył mnie z byłego
mieszkania, powtarza się znów, i to w spotęgowane znacznie mierze.
Uświadomiwszy sobie ten niezbyt ponętny
na przyszłość stan rzeczy, począłem w pierwsze chwili dopatrywać się przyczyny w samym
sobie. Może pomieszkanie¹ nie ma z tym nic
wspólnego? Może to a sam przywlokłem z sobą przykry ton, z którego immanentności² nie
zda ąc sobie asno sprawy, usiłu ę zrzucić go
na otoczenie i przypatru ąc mu się ako czemuś
poza mną, w ten nieszczery sposób staram się
zamaskować własną słabość?
¹pomieszkanie (daw.) — mie sce zamieszkiwania przez akiś czas, mieszkanie.
[przypis edytorski]
²immanentność (ﬁloz.) — wewnętrzna cecha tkwiąca w czymś, niezależna od
innych przedmiotów, niewynika ąca z ǳiałania czynnika zewnętrznego. [przypis
edytorski]
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Lecz temu przypuszczeniu stanęło na przeszkoǳie pełne poczucie wewnętrzne pogody
ducha, aką tchnęło w tym czasie całe me estestwo, i wy ątkowo pomyślny stan zdrowia.
Niebawem wpadłem na inną hipotezę, która
wnet zmieniła się w pewność stwierǳaną coǳiennym doświadczeniem.
Oto wieǳiony trafnym przeczuciem, zasiągnąłem³ informac i co do ostatniego lokatora, który bezpośrednio przede mną za mował pokó . Jakież było me zdumienie, gdy wymieniono nazwisko Łańcuty. Był to ten sam
człowiek, po którym wyna ąłem i poprzednie
mieszkanie. Jakiś ǳiwny zbieg okoliczności kazał mi być dwukrotnie ego następcą. Poza tym
nic mnie z nim bliższego nie łączyło, nie wieǳiałem nawet, kim est i ak wygląda.
W ogóle nie można było dowieǳieć się
o nim niczego pozytywnie szego⁴ nad to, że
się nazywał Kazimierz Łańcuta i mieszkał tu
parę miesięcy. Na zapytanie, ak dawno temu
³zasiągnąłem — ǳiś: zasięgnąłem. [przypis edytorski]
⁴pozytywny (z łac. positivus: oparty na faktach, uzasadniony) — tu: pewny,
konkretny. [przypis edytorski]
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i dokąd się wyprowaǳił, odźwierny bąknął mi
akąś nieokreśloną odpowiedź, widocznie nie
ma ąc na mnie sze ochoty zapuszczać się w dokładnie sze ob aśnienia. A ednak po wyrazie
ego twarzy domyśliłem się, że mógłby mi nieedno powieǳieć o mym poprzedniku, lecz woli milczeć z własne inic atywy czy nakazu właściciela domu; może miał spec alne do tego powody, może z zasady nie lubiał⁵ uǳielać dale
idących informac i.
Dopiero znacznie późnie zrozumiałem ego ostrożną taktykę; istotnie z punktu wiǳenia interesów gospodarza była edyną: nie należało gości odstraszać. Lecz sprawa wy aśniła
mi się dopiero po szeregu własnych przeżyć,
które rzuciły światło na osobę byłego lokatora
i ego właściwe, zata one przede mną umyślnie
losy.
W każdym razie podobieństwo nastro owe
obu mieszkań tak ǳiwnie schoǳące się z tożsamością przedostatniego lokatora dawało dużo do myślenia.
⁵lubiał — ǳiś popr.: lubił. [przypis edytorski]
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Z biegiem czasu nabrałem przekonania, iż
dusza, że się tak wyrażę, obu pokoi nasiąkła aźnią Łańcuty.
Że coś podobnego est możliwym, wcale
nie wątpię. Owszem, sąǳę, że wyrażenie takie
ak: „zostawić gǳieś cząstkę swe duszy”, nie
tylko przenośnie brać należy. Nasze coǳienne
współżycie z danym mie scem, dłuższe przebywanie w pewnym środowisku, choćby ono należało tylko do świata organicznego bez współbytności luǳi, co więce , ograniczało się do
sfery tak zwanych przedmiotów martwych —
musi po akimś czasie wywołać wza emny wpływ
i obopólne odǳiaływanie. Powoli wytwarza się
roǳa nieuchwytne symbiozy, które ślady nieednokrotnie utrwala ą się na dłuższą metę i po
zerwaniu bezpośrednie styczności. Jakaś energia psychiczna pozosta e po nas i czepia się mie sc
i rzeczy, do których przywykła. Owe remanenty⁶, subtelne pozostałości związków ubiegłych,
pokutu ą potem latami, kto wie, może wieki
⁶remanent (z łac. remanes, remanetis: pozosta ący) — tu: pozostałość. [przypis
edytorski]
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całe, niewidoczne dla niewrażliwych, lecz niemnie istotne, by czasem odezwać się wyraźnie szym gestem.
Stąd ǳiwny lęk i szacunek zarazem wobec
starych zamków, zapadłych domów, czcigodnych zabytków przeszłości. Nic nie ginie i nic
nie iǳie na marne; po pustych ścianach, wyludnionych krużgankach tuła ą się uporczywie
echa lat minionych…
W moim ednak wypadku zastanawiał eden ważny szczegół, który musiałem uwzględnić od samego początku. Jak utrzymywał dozorca, mieszkał Łańcuta w tym domu parę miesięcy, po czym gǳieś wyprowaǳił się. Czas zatem, przez aki mógł wpływać na wnętrze i przepa ać e sobą, był stosunkowo znacznie krótszy od tego, który spęǳił przede mną w poprzednim mieszkaniu. Mimo to ślad ego zaznaczył się tuta silnie niż w dawnie szym lokalu, gǳie miał możność ǳiałania na otoczenie przez dwa lata z górą. Widocznie siła rozpromieniania aźni w tym okresie u niego wzmo   Szary pokój



gła się i w nierównie krótszym przeciągu czasu
doszła do rezultatów znacznie wydatnie szych.
Choǳiło tylko o to, czemu należało przypisać ten nieproporc onalny do dawnie szego
stanu wzrost zdolności uǳielania się na zewnątrz.
Wnosząc z roǳa u nastro u, którym tchnął
mó obecny pokó , powód tego z awiska nie
leżał byna mnie w spotęgowaniu energii życiowe ego byłego mieszkańca. Przeciwnie. Na
podstawie rozmaitych ob awów doszedłem do
wniosku, że przyczyną był tu racze akiś rozkład wewnętrzny, akiś rozstró duchowy, i to
dość silny, który zakaził sobą otacza ącą atmosferę. Łańcuta był wtedy na prawdopodobnie
człowiekiem chorym.
O tym świadczył zasadniczy ton, akim oddychało mo e mieszkanie. Była nim cicha, beznaǳie na w swym smutku melancholia. Wiała
od popielatych obić ścian, stalowe barwy aksamitnych foteli, szła od srebrnych ram obrazów. Czuło się ą w powietrzu rozpyloną w tysiączne, nieuchwytne atomy, ocierało niemal
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o wiotkie, delikatne przęǳe, akie rozsnuła po
wnętrzu. Smutny, szary pokó …
Nawet kwiaty w doniczkach przy oknie i parę większych w wazonach koło etażerki⁷ akby przystosowały się do panu ącego tu stylu:
pochylone anormalnie na edną stronę łodygi
i kielichy zginały się smutno w bezwładne zadumie.
Głos nawet, chociaż pokó był duży i słabo zastawiony sprzętami, cichnął gǳieś wylękły po wnękach, ak intruz strwożony własną
śmiałością. Kroki mo e głuchły bez echa w posaǳce; przechoǳiłem ak cień.
Mimo woli chciało się usiąść gǳieś w kącie w wygodnym, pluszowym fotelu i zapaliwszy papierosa, goǳiny całe trawić w zamyśleniu, gonić bezcelowym spo rzeniem za obłoczkami dymu, śleǳąc, ak skręca ą się w spirale, rozpierścienia ą w obręcze, płożą w taśmach

⁷etażerka — lekka szafka składa ąca się z kilku otwartych półek. [przypis edytorski]
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po stropie… Coś ciągnęło do palisandrowego⁸
pianina, by wygrywać melodie łagodne, o tonach ściszonych, smutne ak łkania esieni…
Na tym szarym, chorobliwie nastra a ącym
tle zaczął po pierwszym tygodniu mego pobytu rozsnuwać się akiś ǳiwaczny senny ha.
Odtąd śniłem co nocy bez przerwy.
Treść snów była mnie więce zawsze ta sama; marzenia zdawały się być tematem ustalonym, który ulegał tylko nieznacznym modyﬁkac om lub drobnym przeróbkom; były to rozmaite redakc e te same historii.
Tłem, na którym rozgrywała się owa, zresztą monotonna, akc a, było mo e pomieszkanie. W akie ś porze nocy wyłaniał się na ekranie snu mó szary pokó z drzemiącymi po kątach sprzętami, z melancholĳną nudą zamyślonych zwierciadeł i tak trwał przez długie goǳiny nocnego spoczynku. Pod oknem wsparty na łokciu siadywał akiś mężczyzna o pociągłe , blade twarzy i patrzył smutno przez szy⁸palisandrowy — wykonany z palisandru: drewna tropikalnego drzewa z roǳa u Dalbergia, o barwie brązowe lub ciemnoﬁoletowe , używanego głównie do
wyrobu instrumentów muzycznych i mebli artystycznych. [przypis edytorski]
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bę na ulicę. Przeciągało się to czasami na całe goǳiny. Potem wstawał, przemierzał parę
razy pokó powolnymi, automatycznymi krokami ze wzrokiem utkwionym uparcie w posaǳkę, akby za ęty wyłączną akąś myślą. Czasem przystawał i pocierał ręką czoło, podnosząc w górę oczy asne, duże, cichą melancholią
zaciągnięte. Gdy go przechaǳka znużyła, siadał z powrotem, lecz teraz zwycza nie uż przy
biurku pod lewą ścianą i znów długie chwile
spęǳał w pozyc i nieruchome z twarzą ukrytą
w dłoniach. Niekiedy pisał coś drobnym, nerwowym charakterem. Skończywszy, odrzucał
gwałtownie pióro, prostował wątłą postać i znów
rozpoczynał spacer. Chcąc widocznie zyskać na
przestrzeni, wędrował po poko u w linii koliste , czemu nie przeszkaǳało rozmieszczenie
sprzętów. Spostrzegłem ednak, że linia ta załamu e się nierówno w okolicy prawego węgła⁹ od drzwi, gǳie stała szafa; tuta krzywizna, którą opisywał, z wypukłe przechoǳiła
⁹węgieł — mie sce zetknięcia dwóch pionowych ścian, róg. [przypis edytorski]
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we wklęsłą: wyglądało tak, akby tego kąta unikał.
Na tym wyczerpywał się temat snu. Po kilku goǳinach takie monotonne wędrówki, przerywane dłuższym lub krótszym wypoczynkiem
przy oknie, stoliku lub w którymś z foteli —
smutny człowiek, a wraz z nim i obraz pokou rozwiewał się i upadał w senną otchłań, a a
buǳiłem się zazwycza uż nad ranem. Tak powtarzało się co nocy bez zmiany.
Ta uporczywość powraca ących wciąż obrazów i styl ich tak znamienny doprowaǳiły
mnie niebawem do niezachwianego wniosku,
że aktorem rozgrywa ące się co noc pantomimy¹⁰ nie est nikt inny tylko Łańcuta. Sny te
pełne melancholĳne monotonii były nie ako
plastycznym uświadomieniem duszy mieszkania, którą odczuwałem tak przygnębia ąco za
dnia, praktyczną materializac ą rzeczy za subtelnych dla stanu awy.
¹⁰pantomima — nieme przedstawienie, w którym treść przekazywana est za
pomocą gestów, ruchów i mimiki. [przypis edytorski]
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Przypuszczam, że to samo ǳiało się bez
przerwy i przez ǳień, lecz wyraźnemu percypowaniu¹¹ sprzeciwiały się zwodnicze zmysły i przemądry w swe zarozumiałości intelekt.
Wszak gwiazdy istnie ą i w ǳień, lubo¹²
przyćmione zgiełkiem przemożnych promieni
słońca — widać e dopiero po zachoǳie. Przypomina się mimo woli tak zwane pismo sympatyczne sporząǳone przy pomocy atramentu,
który po wyschnięciu czasowo sczeza¹³, pozostawia ąc papier pozornie niezapisany; by móc
list odczytać, trzeba go nagrzać przy ogniu —
wtedy niewiǳialne dotąd litery wynurza ą się
wywabione ciepłem.
W początkach za mowało mnie obserwowanie snów i wyszukiwanie odpowiednich związków, akie bezsprzecznie zachoǳiły mięǳy nimi a nastro em ǳiennym poko u. Lecz powoli
spostrzegłem, że nieznacznie, lecz stale ulegam
szkodliwym wpływom mego otoczenia, że wi¹¹percypować — odbierać akieś z awiska zmysłami, postrzegać. [przypis edytorski]
¹²lubo (daw.) — chociaż. [przypis edytorski]
¹³sczeza (daw.) — czeźnie, niknie, ginie. [przypis edytorski]
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ǳiadła senne i wnętrze, w którym przebywam
za dnia, odǳiaływu ą¹⁴ na mnie u emnie, zatruwa ąc mą aźń ukrytym adem.
Postanowiłem bronić się. Należało wydać
walkę niewiǳialnemu poprzednikowi, zetrzeć
się z nim i wyrugować wspomnienia po nim,
którymi tu wszystko przesiąkło.
Przede wszystkim trzeba było usunąć i zastąpić innymi sprzęty zna du ące się w poko u.
One bowiem, ak trafnie przypuszczałem, stanowiły eden z punktów atrakcy nych dla groźnych pozostałości obce psychiki. Spoǳiewałem się, że po wyǳieleniu ich poza nawias mieszkania, tym samym wyschnie parę zasadniczych
źródeł przynęty, zerwie się kilka ważnych węzłów sympatii¹⁵, utrzymu ących niebezpieczny
dla mnie związek.
Rzecz przeprowaǳiłem systematycznie, niemal doświadczalnie, metodą drobnych, ledwo
dostrzegalnych różnic.
¹⁴odǳiaływują — ǳiś popr.: odǳiału ą. [przypis edytorski]
¹⁵sympatia (łac. sympathia, z gr. sympatheia, syn: wspólne, razem, pathos: uczucia, emoc e, doświadczenia) — tu: współodczuwanie. [przypis edytorski]
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Kazałem tedy¹⁶ na pierw wynieść z poko u
duży pluszowy fotel sto ący przy oknie i zastąpić go zwykłym krzesłem. Już ta drobna modyﬁkac a mebli odbiła się wyraźną zmianą w przebiegu snu, który uległ ak gdyby pewnemu uproszczeniu; zabrakło mianowicie ednego z ego momentów: obrazu Łańcuty w pozyc i sieǳące
pod oknem; przez całą noc melancholik ani razu nie za ął świeżo sprowaǳonego krzesła.
Naza utrz usunąłem biurko, a na ego mie sce ustawiłem mały zgrabny stolik na karty,
nie omieszku ąc przy tym zmienić też przyborów do pisania na inne. Na bliższe nocy usiadł
wprawǳie Łańcuta przy gerydonie¹⁷ na dawnym, nieruszanym eszcze krześle, lecz nie opierał się uż na ego pulpicie, przez cały czas nie
ruszył piórem i w ogóle zdawał się wystrzegać
wszelkiego z nowym meblem kontaktu.
Gdy z kolei i to krzesło wymieniłem na
elegancki, ostatnimi dniami nabyty taburet¹⁸,
¹⁶tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
¹⁷gerydon (. guéridon) — niewielki, lekki stolik o edne noǳe. [przypis edytorski]
¹⁸taburet — ǳiś: taboret, stołek. [przypis edytorski]
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nie zbliżył się uż nawet do stolika. Ta partia
poko u stała się dlań nie ako terenem obcym,
a stąd wrogim, którego widocznie unikał.
Tak stopniowo wyrzucałem sprzęt po sprzęcie, wprowaǳa ąc meble zupełnie nowe, w rażące sprzeczności z dawnymi, o barwach obić
żywych, pełnych umyślne askrawości i krzyku. Po dwóch tygodniach pozostały z dawnie szych mebli tylko wspomniana uż szafa i obok
nie wiszące lustro przy drzwiach; tych dwóch
sprzętów nie miałem zamiaru zmieniać z te
oczywiste przyczyny, że według mych przypuszczeń byłoby to całkiem zbytecznym¹⁹: Łańcuty widocznie nic nie łączyło z tym kątem poko u i unikał go ostentacy nie. Po cóż więc narażać się na niepotrzebny trud?
A ednak domysł mó tym razem był mylny; powód niechęci, aką okazywał Łańcuta ku
te partii, był całkiem inny; była nim nie oboętność, lecz wstrętne wspomnienie. Lecz nie
¹⁹byłoby to całkiem zbytecznym — ǳiś: byłoby to całkiem zbyteczne. [przypis
edytorski]
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wieǳąc o tym, nie zarząǳiłem tam żadnych
transmutac i²⁰.
Przeprowaǳone zmiany wywarły zbawienny wpływ na mo e coǳienne otoczenie: pokó akoś poweselał, nadwątlił się przygnębiaący nastró wnętrza, ustępu ąc mie sca pogodnie sze atmosferze. Równocześnie i sny moe przeszły w nowe stadium. W miarę ak postępowała coraz dale metamorfoza mieszkania,
Łańcucie akby grunt usuwał się pod nogami.
Odciąłem go na pierw od okna, późnie odsunąłem od te części poko u, gǳie stało niegdyś
biurko, z kolei ograniczyłem do kilku ledwo
foteli. Wreszcie po usunięciu tych pozostała
mu wąska przestrzeń mięǳy nowymi meblami. Lecz znać²¹ zmieniona atmosfera poczęła
też wpływać nań deprymu ąco²², bo zauważyłem w ego dotąd wyraźnie rysu ące mi się
postaci pewną rozwiewność konturów: czło²⁰transmutacja (łac. transmutatio: zamiana) (daw.) — przemiana, przeobrażenie, przekształcenie. [przypis edytorski]
²¹znać (daw.) — widocznie. [przypis edytorski]
²²deprymujący — przygnębia ący, zniechęca ący; wprawia ący w zakłopotanie,
odbiera ący pewność siebie. [przypis edytorski]
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wiek ten z nocą każdą akby subtelniał i ulatniał
się; wiǳiałem go uż ak przez mgłę. W końcu przestał choǳić pomięǳy krzesłami, lecz
przesuwał się ak cień po ścianach. Czasami całość postaci rwała się i dostrzegałem tylko agmenty rąk, nóg lub zarysy twarzy. Nie ulegało na mnie sze wątpliwości — Łańcuta pobity
na głowę ustępował. Uradowany niechybnym
uż zwycięstwem zacierałem ręce z zadowoleniem, zabiera ąc się do zadania mu ostatecznego ciosu; kazałem zedrzeć stalowoszare tapety
i obić pokó czerwonym papierem.
Skutek nie zawiódł: cień upartego przeciwnika przestał wałęsać się po ścianach.
Lecz czułem eszcze ego obecność w powietrzu; była nieuchwytna, niezmiernie rozrzeǳona, lecz mimo wszystko była. Musiałem zmierzić²³ mu atmosferę do reszty.
W tym celu przez dwie noce z rzędu urząǳiłem w swym domu wesołą, bachiczną²⁴ zabawę. Sam podniecałem wyuzdanie pĳanych
²³zmierzić (daw.) — obrzyǳić. [przypis edytorski]
²⁴bachiczny — upo ny, hulaszczy; związany z kultem Bachusa, rzym. boga wina
i ǳikie natury. [przypis edytorski]
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gości, dorzucałem ognia do tryska ącego zdrowiem i młodą, bu ną żąǳą żaru. Szaleliśmy.
Po tych dwu piekielnych, bezsennie odbytych
hulatykach²⁵, które mi narobiły wiele nieprzyemności ze strony współlokatorów, w końcu
trzecie dopiero nocy rzuciłem się w ubraniu,
śmiertelnie wyczerpany na łóżko i natychmiast
usnąłem.
Zrazu zmęczenie przemogło one roplastię²⁶
i spałem bez wiǳeń. Lecz po kilku goǳinach
wypoczynku wynurzył się z mgławicy senne
ak zwykle mó pokó . Patrzyłem nań spoko nie, przez sen uśmiecha ąc się tryumfu ąco²⁷:
w poko u nie było nikogo, absolutnie nikogo.
Chcąc umocnić się w przekonaniu, woǳiłem oczyma zwycięzcy po wszystkich kątach,
zaczyna ąc od okna; tak przewędrowałem trzy
czwarte poko u, przeglądnąłem bystro fotele,
sięgnąłem wzrokiem pod strop, zaczepiłem uważ²⁵hulatyka (daw.) — głośna zabawa połączona z pĳaństwem; hulanka. [przypis
edytorski]
²⁶onejroplastia (z gr. oneiros: marzenie senne, plastos: ukształtowany, ulepiony)
— tu: wytwarzanie obrazów sennych. [przypis edytorski]
²⁷tryumfująco — ǳiś częście : triumfu ąco. [przypis edytorski]
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nie o ściany — nigǳie pode rzanego śladu, nigǳie choćby na lże sze poszlaki. Nagle rzuciwszy niedbałe spo rzenie w ciemny węgieł pode drzwiami, ową edyną partię zawsze tak starannie omĳaną — spostrzegłem go. Stał w pełne , wyraźne postaci, trochę zgarbiony ak zwykle, odwrócony do mnie plecyma²⁸.
Właśnie wyciągnął rękę ku szaﬁe i przekręciwszy klucz, otworzył. Zatrzymał się tak wpatrzony w puste e wnętrze z rzędami szczerzących drewniane zęby kołków. Powoli, ze spoko nym namysłem wydobył z kieszeni roǳa
taśmy czy skórzanego rzemyka i przywiązał do
ednego z wieszadeł; spada ący koniec zgiął w pętlę i zakluczył²⁹. Zanim zdołałem zorientować
się, uż wisiał. Ciało skręcone śmiertelnym podrzutem zwinęło się o pewien kąt i odbiło w lustrze na sąsiednie ścianie. U rzałem dokładnie
w ego głębi twarz wisielca: była wykrzywiona

²⁸plecyma — ǳiś popr.: plecami. [przypis edytorski]
²⁹zakluczył — tu: zawiązu ąc koniec rzemienia, zamknął pętlę. [przypis edytorski]
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szyderskim³⁰ uśmiechem i patrzyła wprost we
mnie…
Krzycząc, zerwałem się z posłania i wstrząsany febrycznym³¹ dreszczem wyskoczyłem przez
okno na ulicę. Tu, nie ogląda ąc się poza siebie,
zacząłem biec wśród nocy po pustych chodnikach, póki nie wpadłem do akie ś austerii³².
Otoczyło mnie wnet pode rzane towarzystwo
podmie skich rzezimieszków. Ich wesołość ocuciła mnie; potrzebni mi byli w te chwili. Zaciągnęli mnie do drugie , eszcze plugawsze oberży; poszedłem; potem do trzecie , czwarte i tak
dale — towarzyszyłem wszęǳie aż do końca,
aż do białego rana. Wtedy, słania ąc się na nogach, zawinąłem nareszcie do akiegoś hotelu,
by tu zasnąć snem kamiennym.
Naza utrz wyna ąłem wesoły, słoneczny pokoik na krańcu miasta. Do dawnego mieszkania nie wróciłem uż nigdy.
³⁰szyderskim — ǳiś popr.: szyderczym. [przypis edytorski]
³¹febryczny — taki ak w febrze, tropikalne chorobie zakaźne ob awia ące się
gorączką połączoną z silnymi dreszczami. [przypis edytorski]
³²austeria — daw. karczma, gospoda. [przypis edytorski]
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