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Z ILIADĄ NA WAKACJACH  

Bez morza nie byłoby Homera
Ale to Homer uczynił wszystko poezją
Morze, jego fale, jego gniew i jego tęsknoty
Miłość, która sama w sobie jest poezją nadekstremalną 
Wyspy, których kształt i cienie opiewał heksametrem
Nawet wojenne zmagania miały poetycki wymiar 

Morze jak arcywitrażysta na ułamki sekund oślepia
Na ułamki sekund przywraca widzenie
Patrzę jak bezszelestnie mija przylądki smukła guleta
Niczym morska gazela unosi się tuż nad powierzchnią 
Sawannowych fal
Navigare necesse est
Poetica necesse est 

(Halikarnas,  sierpień 2011 ) 

DWA DEMONY

Wieczorem bulwary Bundu zalewa tłum
Wszyscy wyjmują ciekło-krystaliczne tabliczki smart fonów
I robią selfie
Iluminowane kryształowe wieże Pudongu
Oriental Pearl, Shanghai Tower, Jinmao
Jak bambus pną się coraz wyżej 

Partia nie może już  powstrzymać kapitalizmu
Ale kapitalizm nie może też powstrzymać partii
Dlatego dwa demony
Którym ludzkość powierzyła idee postępu
Tkwią  teraz w uścisku tej 
Nieśmiertelnej symbiozy  
                                   (Szanghaj, Pudong, lipiec 2018) 

SPOTKANIE Z FIGOWCEM  

Wiem, że nazywasz się ficus religiosa
Ale ty możesz o tym nie wiedzieć 
Twoja wiedza nie jest wiedzą z mego życia
Skomplikowany i wielowątkowy jak sanskryt 
Wciąż budujesz piętra kosmicznej świadomości
Awalokiteśwara mogłaby pozazdrościć ci ilości ramion
A wszelacy konspiratorzy rozbudowanej siatki podziemnej 

Kiedy dotykam twojej kory
Czuję się jakbym podłączał się pod olbrzymi
Akcelerator myśli
Jednakże najcenniejsze jest to, że w tej spiekocie
Dajesz schronienie tak wielu istotom 

(Kandy, Peradeniya Garden, Sri Lanka)  

PROSTYTUTKI I ORCHIDEE  

Na  Lockhart Road 
W ulewnym deszczu mokną 
Prostytutki i orchidee
Te pierwsze rozpaczliwie starają się 
Ocalić resztki makijażu
Te drugie, przeciwnie
Jakby nabrały pewności siebie
I dumne niczym zamożne republiki
Wciągają na maszt flagę głębokiego fioletu
Wyzywającego różu i filigranowej weneckiej 
krużgankowej bieli 

W ulewnym deszczu
Niejedna z tych dziewczyn
Może teraz bez obawy, że dostrzeże to klient
Przemycić na swoim porcelanowym policzku
Łzę 

(Hong Kong, sierpień 2005) 

Grzegorz Zientecki,  Wiersze podróżne

Martyna Kurowska, „Wśród deszczu”
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Adam Urban

Burza

wciąż jęczała
- adoruj!
nie przestawała
zanurz się we mnie
jak błagała! 

ja dziękując odszedłem
                       w ciemnościach się 
zanurzając 
nie! poczekaj!
już biegłem 
mokrą twarz ukrywając

się bidulka rozryczała
i z nerwów czy rozżalenia 
coraz większymi ciskała
łzami gęstości kamienia 

a te ciągle o mnie
rozpryskując się
coraz to krzyczały
patrz jak pięknie jest!

więc gonię
i gonię i gonię
przed się
a krople
krop krople
ciągle gonią mnie

lecz patrzcie!
już blisko!
to domu cień!
dobiegłem
w drzwi wbiegłem
i schowałem się

Bogdan Łoś

Pierwo II

Znowu się ubiorę
i przez dłonie kobiety
odwieszę zasuszone jabłko

otulę

A Bóg
co się przechadzać będzie
znowu zagada
„Dobrze, dobrze…”

i nie rozłoży
w popioły grudy ziemi
i wody nie rozdzieli 
na tlen i wodór

a światła
co wszystkiego początkiem
nie zredukuje
w atomy.

Marek  S.Podborski

LETNISKO

I jakież to krótkie lato
i nasze zapomnienie
jeszcze krótsze

Nie mogę objąć
Twych wytrawnych bioder
one wirują by rodzić
cierpienie

A morze  
to umizgi nieletniej
wody
i jadowite panny
będą w niej brodzić
ale nie odpłyną

Bo co
by mi dało
Twoje letnie ciało
oprócz zaćmienia 

Dreszcz cierpkiej rosy
ramion powrozy
zapach letnich traw ?

Marek S.Podborski

Budzenie

Poezja współczesna traci bezpośredniość
staje się pseudofilozoficznym substytutem
To musi budzić sprzeciw i budzi
Poezję czuje się w roziskrzeniu
pod-cieniem

 A jak mi opowiadała
 zdenerwowana sąsiadka
 to piski zbudziły ją
 o pierwszej w nocy

 Wyszła na taras a tam
 w naszych marcinkach
 nawoływały się dwa 
 szczury

 Jeden wielki jak pół kota
 a drugi jak ćwierć

 Popiskiwały szczekliwie 
 a pięć dorodnych kotów 
 przypatrywało się im 
 za ogrodzeniem

 Groźnie cmokające 
 szczury
 sąsiadka i niewysokie
 mar cinki

 Twarda miotła rozepchała
 inercję

 Młody szczur uciekł
 przez tuje za płot
 stary schował się 
 pod mój samochód
 
 Koty pierzchły w rozsypce
 zakręciły się w naddźwiękach
 włochate nietoperze
 psy pukały się w czoło

 bo to były jeże

Marek S.Podborski

JA TO OPISZĘ

I tak tego nie zostawię
rano wyszliśmy ze wsi
w Boże Ciało na pierwszej stacji

Spróbujemy zauroczyć się
łąką pełnym pocałunkiem
zaplecionym w lament

Jasne (że) ubrania, fryzury
dosyć usztywnione w sumie
kontury uśpione bro-katem

Cały czas tu krwawię
uważny i martwy
w kwiat  miniony czwartek

Wiatr nagle poszargał pranie na tarasie, zwalił suszarkę i rozwlekł rzeczy po schodach, 
jakby ktoś w popłochu uciekał z domu, przewracając krzesła, zrzucając z siebie ubranie i 
biegnąc jak oszalały w stronę lasu wciąż potykał się, turlając w upadkach. Kłębisty tuman 
ulicznego pyłu przewalał się wężowo w ogrodach, wycofując koty pod krzaki w szarpiących 
szelestach. Przekrzyczane ptaki jakby ścichły w sinym horyzoncie przestrojeń, wyczekując 
nieuchronnych implikacji wietrznej pohulanki. Chyba w końcu przyjdzie deszcz i wybuchnie 
niebo. A jeśli się już nie zabliźni i na zawsze zakotłuje, wiecznie grafitowo krwawiąc wrzącą  
smołą chmur? Jeśli wszystkie struktury mistyfikacji stracą formę i znaczenie, a całe nasze 
projekcje nie znajdą żadnego e-kranu, nie popłyną, nie pochwycą pragnień, nie określą 
snu w proporcach - proporcjach przestrzeni? Nasze nagie postacie w bezkształtnych przed 
miotach zagubią swą przynależną tożsamość, namacalność, temperaturę doznań i wyuzdany 
taniec wszelakich odniesień. Na czym wtedy myśli zbudują swoją misterną, bitewną arenę, 
biorąc na świadka i smutnego jeńca samego wszechmocnego Boga?

A kim tak naprawdę jest nasz Bóg; uśrednionym konsensusem urojeń, doradcą indywi-
dualnych kar i er, a może astralnym okiem cyklopa, które prześwietla i spamięta wszystko: 
ablucje, perwersje i szwindle? 

Czy mój i twój Bóg są do siebie choć trochę podobni, lubią się, żar tują i wymieniają 
kosmiczne poglądy? 

Niesie się piskliwe, niemowlęce łkanie chrztu, ulatują białe gołębie naszych przed Bo-
giem zaślubin, rozcina serce hejnałem złota, cmentarna trąbka. Czy jeszcze coś może zostaje  
pomiędzy - wierszami?  Pada,  nici z plaży.

                                                                                              Marek S.Podborski
                                                                                              lirykaakantu@gmail.com

Przed deszczem
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Fragment przygotowywanej do druku powieści: 
„PANI EGUCKA I TRÓJKĄT METARZECZY-

WISTY”.

Wszystko to PANI EGUCKIEA dostrzegała 
wówczas swoim TRZECIM OKIEM. 

LEWORĘCZNY NIE POKRAKA 
WIE – LAWINA WSZYSTKO ZMIATA
TO CO KANT NAM WYPYSKUJE 
TEGO SAMA ZASMAKUJE 
BO LAWINA MASAKRUJE.

PANI EGUCKA podrzuciła w górę sądowy 
protokół, w którym – ku przestrodze i pamięci 
potomnym, utrwalony został obraz złej energii 
słów ISTNEJ KANT.

Te PANI EGUCKIEJ TRAUMY sądowe... 
zawsze z tą FACIES NIEBOSZCZYKA, który 
wówczas tym NIEBOSZCZYKIEM jeszcze nie 
był w tle… ach, jakaż PANI EGUCKA była 
wówczas GŁUPKOWATA powiedziałaby Stasia 
od św. ZYTY – bo ON wtedy PANIĄ EGUCKĄ 
ostrzegał – przestrzegał mówiąc:

– Nie chcę mieć z tym DOMEM nic do 
czynienia.

Aż tyle? TYLKO tyle, bo jak ten PIŁAT – 
umył ręce.

A te TRAUMY stale powracały do PANI 
EGUCKIEJ, wraz z tym pytaniem:

DLACZEGO?
NADMIERNIE NIE POZOSTAJE BEZ 

GRZECHU. ŻYCIE I ŚMIERĆ SĄ POD WŁA-
DZĄ JĘZYKA?

Kancelaria mecenasa – naukowca, położo-
na w pobliżu starego gmachu sądu rejonowego 
w Poznaniu, w niczym nie przypominała napu-
szonych salonów prawniczych, wypełnionych 
imitacją antyków, mających świadczyć o wzięto-
ści owych adwokatów. 

Po krętych schodach starej secesyjnej 
kamienicy wchodziło się do mrocznego, roz-
ległego hallu – poczekalni i zarazem pokoju 
aplikantów sądowych.

W części przeznaczonej dla klientów, stały 
wyleniałe przybrudzone fotele – leniwce, zaś na 
szklanych stolikach – porozrzucane – walały się 
sterty tak leciwych gazet, że przypominały epokę 
wczesnego Gierka. Część zajmowana przez apli-
kantów odgrodzona była potężną ladą.

W całym tym pomieszczeniu, nieomal w 
każdym jego kącie, poskładane były grube paki 
powiązanych sznurkami teczek SPRAW; z nie-
których z nich wyłaziły i zwisały strzępy kart.

Tylko telefon i faks na owej ladzie, a także 
komputer na bocznym stoliku przypominały, 
że kancelaria należała do człowieka żyjącego w 
dwudziestym pierwszym wieku.

Wszystko tu było nieco przykurzone i jakby 
lepkie; jedyne wąskie okno w wykuszu – w ścię-
tym narożu pokoju rozjaśniało HALL skąpym 
światłem, bo wychodziło na ciemną studnię 
dziewiętnastowiecznego podwórza. 

– Mecenas się spóźni – zniechęcała PANIĄ 
EGUCKĄ aplikantka, bardzo gruba, omotana 
w jakiś czarny luźny strój i jakby przybrudzona, 
jak tu wszystko.

– Nie szkodzi – poczekam – odpowiedziała 
uprzejmie PANI EGUCKA.

– To proszę zatem spocząć, bo to może 

potrwać. Czy pani była umówiona? 
– Nie, bo nikt nie odbierał moich telefo-

nów – westchnęła PANI EGUCKA.
– Komórka pana Profesora też wyłączona. 

Pan Profesor jest uczulony na komórkę – takie 
rozmowy mu szkodzą. Klienci zarzucają go ab-
surdalnymi pytaniami, które nie pozwalają mu 
się skupić na pracy naukowej. Boli go potem 
głowa. 

– Teraz też go rozboli – mruknęła pod 
nosem PANI EGUCKA. – Tym lepiej więc, że 
przyszłam się rozmówić osobiście – powiedziała 
głośno.

– PO CO? Sprawa się toczy zwykłym 
trybem, rozprawa dopiero chyba za pół rok – 
wstała, chcąc podejść do PANI EGUCKIEJ z 
pismem w ręku, by pokazać jej datę czarno na 
białym, ale potknęła się o jakąś stertę papierów. 
Kopnęła je, mówiąc: pogardliwie – To dopiero 
potrzebne za rok. 

– Za rok? – zdziwiła się PANI EGUCKA
– Sprawa karna, zawsze przeszkadza spra-

wie cywilnej, a tu się one nakładają, – sędzia 
cywilny, chce poznać wyrok w sprawie karnej. 

– No dobrze. Przypuszczam, że tak odległe 
terminy SPRAW, także mojej, pomogą mece-

nasowi na staranne przygotowanie wszystkich 
dowodów i ostateczną rozprawę z KANT. Pół 
roku – i po krzyku.

– Co też pani! – obruszyła się przybrudzona 
– będzie jeszcze wiele rozpraw w sprawie: teraz 
musi wystąpić pan Szlachecki – odpowiedzieć na 
zarzuty powódki, na następnej rozprawie wystą-
pią świadkowie powódki, jeszcze na następnej 
– świadkowie powoda wzajemnego, na jeszcze 
jednej strony ustosunkują się do wypowiedzi 
świadków, potem sąd powoła biegłego, potem 
biegły będzie zapoznawał się z dokumentacją – 
nieraz bardzo długo, potem biegły wystąpi przed 
sądem z wnioskami w SPRAWIE,..

– I koniec? Tak? – przerwała tyradę W 
GARNKU DZIURA MIŁY ROMCIU, PANI 
EGUCKA.

– Skąd! – oburzyła się aplikantka. – Teraz 
strony ustosunkują się do wypowiedzi biegłego, – 
odpowiedzą na jego zarzuty, lub nawet odwołają 
się od jego opinii i zawnioskują o powołanie no-
wego biegłego, potem to samo co poprzednio: 
studiowanie akt itd.… – tłumaczyła z satysfakcją 
w głosie napuszona aplikantka. – No, a potem 
są mowy końcowe stron i ich pełnomocników, 
znów czeka się na wyrok, potem jest odwołanie 
się od wyroku instancji – tutaj – bo sprawa toczy 
się o duże pieniądze w Sądzie okręgowym – już 
tylko do Apelacyjnego. Może być jeszcze kasacja 
wyroku – wtedy wszystko, od początku…

– W GARNKU DZIURA, MIŁY ROM-
CIU… – odśpiewała PANI EGUCKA.

Elżbieta Stankiewicz-Daleszyńska

Przeprosiny od nieboszczyka (4)
dokończenie z poprzedniego numeru
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– Niekoniecznie – mogą być jeszcze sprawy 
z komornikami, gdy przegrany nie będzie chciał 
płacić. mogą być jeszcze warianty pośrednie: 
mogą nie stawić się na rozprawę świadkowie 
– mogą chorować, może zachorować sędzia, 
wówczas potrzebny jest czas, aby nowy sędzia 
mógł zapoznać się ze sprawą. 

– To jak długo ta Apokalipsa potrwa – jęk-
nęła PANI EGUCKA.

– Najkrócej pięć lat, może nawet siedem! 
To po co tu przynaglać pana mecenasa jakimiś 
telefonami – wyjaśniła nie bez animuszu przy-
brudzona.

PANI EGUCKA już wiedziała, skąd to 
przybrudzenie i zakurzenie: lata całe walają się 
dokumenty po kątach, by zaciemniać, a nie 
rozjaśniać SPRAWĘ.

Bo SPRAWA jest w TRYBACH ISTNE-
GO. 

Po godzinie oczekiwania do kancelarii 
wszedł dostojnym krokiem mecenas – wcale 
nie był zabrudzony, ani zakurzony: wręcz prze-
ciwnie – kwitł! Elegancki, jasny, letni garnitur 
z tropiku, błękitna jak włoskie niebo świeża 
koszula, jedwabny krawat. Marynarkę miał, jak 
na angielskich filmach dżentelmeni, jedynie 
zarzuconą na ramiona, nieco rozluźniony pod 
szyją perłowo – szary krawat rzucał blask na 
całą kancelarię, rękę głęboko i nonszalancko 
trzymał w kieszeni spodni. Z całej postaci biło 
zadowolenie, energia i radość życia. Jedynie 
modnie nieogolona broda i jakiś chłopski, 
stajenny zapach potężnego cielska, którego nie 
mogła zagłuszyć bardzo droga woda kolońska, 
podpowiadały PANI EGUCKIEJ, że to jakiś 
przebieraniec. 

Nie rozglądając się nawet po kancelarii, 
już od progu pytał: 

– Czy dzwonili już mecenasi ROJEK? Jeśli 
nie, to proszę mnie łączyć. Proszę łączyć! – 
mówił, zacierając duże czerwone łapska, wcale 
nie dystyngowane, nie pasujące do image pana 
mecenasa.

Jakieś czerwone światełko zapaliło się w 
tyle głowy PANI EGUCKIEJ – mecenasi ROJEK, 
kancelaria z której wywodził się aplikant wystę-
pujący jako pełnomocnik KANT… no, chyba 
rzeczywiście CHODZĘ PO ŚCIANACH! Źle 
myślę o innych; Nie można być podejrzliwym w 
stosunku do swego obrońcy, którego się opłaciło 
takim horrendalnym honorarium! WYJĄTKO-
WO wysokim – nieprzespana noc, daje mi się 
we znaki. Szlachecki – junior miał rację – jestem 
szalona – mitygowała się.

Naraz mecenas rozejrzał się: – Pani tutaj? 
– był wyraźnie zaskoczony – Po co? PO CO? – 
nieomal krzyczał – przecież już pani mówiłem, 
że sprawa idzie w ZŁYM KIERUNKU, prawda? 

– No właśnie, po to tu jestem, żeby pana 
mecenasa uspokoić…

– MNIE… uspokoić?! – no wie pani. Zaraz 
panią poproszę do gabinetu. 

– Proszę. Słucham. – rozparł się za biur-
kiem, nie czekając aż usiądzie PANI EGUCKA. 
Zupełnie inny człowiek, niż na pierwszym 
spotkaniu, kiedy PANI EGUCKA wpłacała mu 
pieniądze. 

Ponieważ PANI EGUCKA, nie wiadomo 
czemu, od czasu do czasu wypowiadała coś nie-
obliczalnego, czego nie potrafiła potem niczym 
wytłumaczyć, chyba tylko jakąś falą tajemniczej 
intuicji, pochodzącej z jej TRZECIEGO OKA i 
tym razem rozpoczęła rozmowę trochę niekon-
wencjonalnie: 

– Bracia ROJEK – czy tak? Ach, ci bracia 
ROJEK, niepokoili nawet mistrza Gałczyńskie-

go, zna pan to, prawda?
Chwile wolne nad Przekrojem 
ja spędzam w dezabilu 
tam piszą bracia ROJEK 
lecz nie wiadomo ilu…

Mecenas gwałtownie zerwał się z fotela:
– Co mi tu pani imputuje, że ja jestem 

jednym z braci ROJEK! Coś podobnego! 
– PAN? Bratem ROJEK? Przecież pan ma 

własną kancelarię. Konkurencyjną. Prawda? – 
szczerze zdumiała się PANI EGUCKA.

– Prawda – opanował się już mecenas. – 
Mam z nimi… no, pewne sprawy na pieńku 
– tłumaczył już spokojnie, zakładając nogę na 
nogę i przesuwając swym mocnym cielskiem 
fotel, na którym siedział, nieco do tyłu, rów-
nocześnie z nieco głupawym uśmieszkiem, 
przyglądając się trzymanemu w ręku wiecznemu 
pióru. 

– Z czym pani raczyła się do mnie fatygo-
wać, jak mogę pomóc w pani trudnej sytuacji? 
– mówił teraz już dawnym, ugrzecznionym gło-
sem. – Wiem, że pani trudno się pogodzić z tym, 
że sprawa idzie w złym kierunku, ale muszę być 
z panią szczery – tu wzrok wbił w sufit, wysoko 
ponad głową PANI EGUCKIEJ, byle tylko nie 
spojrzeć jej w oczy – ta ewidentna dziura w rurze, 
to FAKT niezaprzeczalny!

– Ale FAKT dla nas bardzo korzystny! 
– zawołała PANI EGUCKA, zaciskając z de-
terminacją palce, na trzymanej na kolanach 
lakierowanej torebce.

– Taak? – zaniepokoił się mecenas – niby 
dlaczego – wyprostował się naraz w fotelu i 
utkwił przymrużone nieco oczy w PANI EGUC-
KIEJ, pochylając się w jej kierunku. 

– Bo gdyby DZIURY W RURZE nie było, 
Szlachecki popełniłby błąd w sztuce. – teraz 
PANI EGUCKA swobodnie rozgościła się na 
swym krześle, wieszając torebkę na jego porę-
czy. 

– Jaśniej, jaśniej – przynaglał mecenas – 
bębniąc palcami o blat biurka.

– Bo rura spalinowa, a więc przewód łączą-
cy kocioł z kominem MUSI być nacięta, a więc 
wyposażona w otwór do badania prawidłowości 
ciągu kominowego – wyrecytowała, jak dobrze 
wyuczoną lekcję, PANI EGUCKA.

– Mam rozumieć, że MUSI być DZIURA 
W RURZE? – przeraził się mecenas.

– Dokładnie tak ma pan to rozumieć i takie 
pytanie ma pan zadać KANCIARZE: – Czy wie, 
PO CO jest DZIURA W RURZE. Szlachecki na 
to odpowie i po SPRAWIE. 

– Niekoniecznie… – z nadzieją w głosie 
powiedział mecenas – niekoniecznie. Instalacja 
jest przez stronę rozebrana i nie ma dowodu na 
to, że dziura była właściwie wykonana, a nacięcie 
prawidłowe. 

– Oczywiście, że jest na to dowód – roze-
śmiała się PANI EGUCKA – Strona nie wie, że 
Szlachecki wykonał szczegółowy serwis foto-
graficzny kotłowni, sfotografował również tę 
nieszczęsną dziurę – nacięcie jest prawidłowe, 
każdy biegły sądowy to przyzna.

– Hm… – zasępił się mecenas, ale mogą 
być jeszcze inne usterki, które wykaże strona. 

– Nie ma usterek. Jest znakomity serwis fo-
tograficzny oraz dowód bezstronnego świadka. 
Otóż powódka, chcąc się z całą premedytacją 
przygotować do wyłudzenia pieniędzy od 
Szlacheckiego na drodze sądowej, zaprosiła 
serwisanta pieca, aby dokonał inwentaryzacji 
kotłowni i napisał oświadczenie, że jest ona 
źle wykonana. Kiedy ten bezstronny człowiek 
napisał, że kotłownia jest wykonana wręcz rewe-

lacyjnie, wpadła w prawdziwą furie i nie bacząc 
na obecność Szlacheckiego i inżyniera który 
zaprojektował kotłownię, krzyczała: 

– Nie po to panu płacę, żeby pan pisał, 
że kotłownia jest dobrze wykonana. Ile mam 
dopłacić, by pan napisał, że jest wykonana 
niezgodnie z umową, z polskimi normami, 
no wie pan, błędnie. Są na to świadkowie, a 
bezstronny przedstawiciel serwisanta wystawił 
Szlacheckiemu wzorową opinię i – na jego 
szczęcie – kotłownie zinwentaryzował – tę, którą 
KANCIARA rozebrała! 

– No, no – istne rewelacje zasępił się me-
cenas zniesmaczony.

– No więc: w jakim kierunku idzie sprawa 
– złym czy dobrym. Ma pan doświadczenie, a 
stale próbuje zbić mnie z pantałyku.

– No, ja muszę, przewidywać, co zrobi 
strona przeciwna. MUSZĘ. – jakoś bardzo go-
rąco zapewniał mecenas. – Zresztą, ja myślę, że 
powódka ma jakieś jeszcze cięższe zarzuty i że 
one się ujawnią w toku sprawy– dodał dziwnie 
tajemniczo.

– Że co? Że PERPETUUM MOBILE? 
ANTYMATERIA? Jestem pewna, że powódka 
nie ma żadnego asa w rękawie – to zwyczajna 
SZACHRAJKA. Oszukała już trzy firmy, teraz 
idą POD NÓŻ dwie następne. ÉCRASONS Í´ 
NFÁME – ZMIAŻDŻMY CO NIKCZEMNE! 
Tylu ludziom wytoczyła procesy – sprawy toczą 
się w sądach – dlaczego pan mecenas tego nie 
podniesie? 

– Każda sprawa jest rozpatrywana nie-
zależnie od drugiej i nie może być mowy, o 
łączeniu spraw, a nawoływanie do miażdżenia, 
to groźby karalne, teraz może pani mieć proces 
o zniesławienie.

– To już nawet nie można cytować VOLTA-
IRE´A? No tak. Nikogo w sądzie nie obchodzi 
ISTOTA, tylko FAKTY, pod które wolno pod-
łożyć róóóżne treści.

– Otóż to! – ucieszył się mecenas – i tu 
jest nasza rola: oświetlać Wysokiemu Sądowi 
FAKTY. Teraz mówi pani rozsądnie i jako pani 
obrońca radzę – niech pani w sądzie nie cytuje 
VOLTAIRE´A. Zresztą póki co, mamy czas 
do jesieni. Ja wyjeżdżam na Baleary, nieco się 
odstresować – pani też to radzę zrobić. Jak pani 
zamierza spędzić lato. Chyba nie w Poznaniu. 
Póki co dodał: – Całuję rączki – i cmoknął 
wilgotnymi, lepkimi ustami PANIĄ EGUCKĄ 
w rękę – wprost ją zaślinił.

Kiedy zamknęły się za nim drzwi, PANI 
EGUCKA natychmiast udała się do toalety.

– Jest obleśny – pomyślała ze wstrętem 
i wzdrygnęła się: RURA W DZIURZE mu w 
głowie…

Toaleta była mała, z okienkiem prowa-
dzącym na to samo podwórze – studnie, co 
okno w hallu, nieco uchylonym, ale odrobina 
nagrzanego powietrza płynącego ze dworu, 
nie potrafiła usunąć przykrego odoru stęchli-
zny wydzielającego się ze starych, grubych rur 
kanalizacyjnych. Piękna staroświecka, mająca 
chyba ze sto lat, umywalka w formie konchy, 
odlana z żeliwa, była już nieco wyszczerbiona i 
poobijana, przypominała umywalnie w pałacu 
pana von HOFF. PANI EGUCKA popatrzyła 
na nią z sentymentem jakby niespodziewanie 
spotkała starą znajomą. Z wysiłkiem odkręciła 
staroświecki miedziany kurek: popłynął wąski 
strumień stęchłej, nagrzanej wody.

PANI EGUCKA długo i starannie myła 
ręce, by spłukać cały brud tej pokrętnej roz-
mowy.

Ciąg dalszy nastąpi…
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Azja Paronom

Zawias

i to co się kręci na zawiasie
bolec czy tłok i ten taki bęben
to wszystko tłuste i śruba
a jeszcze na tym drzwi
wielkie jak futryna
i coś do łapania
jakaś taka klamka
ale nic w ogóle nie skrzypi
i wykończone też w miarę
okucie listewka i szyba
mówiłaś coś?
Wybacz.

Bogdan Łoś

Mielonka

Jadą świnie ściśnięte
jak śledzie
smród za autem pomiata

wciągam 
nożem i widelcem

jak lufą kara binu
w skroń schronień przed brudem
kiedy gaz idzie
ku czystkom gatunku(owej).

Niewinny jestem.

Ja zaledwie pat roluję zza stołu
ruch turystyki
z żywcem

jak bosman na morzu
koszernym lub nie
jeszcze.

Dorota Czerwińska

Tekla

Ale się pręży, ale nagina
ta pajęczyna. Oj, plotę, plotę,
trochę o Nietzschem, chociaż milczenie
ponoć jest złotem.
Z lekka podwiało cienką sukienkę.
Jejku, przepraszam! Przecież nie będę
muśnięcia wiatru ci w palce wplatać!
Z Witkacym to bym się mogła zbratać.
Mówił, że baba ma tylko ciało.
Chorobcia, oczko mi poleciało!
I już się miotasz, i już buraczysz,
więc pomędrkujmy więcej
przy pracy.

Dorota  Czerwińska

Z uszu wypływa

 
W podświadomości siedzą koszmary, 
siedzą i mnożą się jak poczwary. 
Bez czci i wiary! 
 
W pierwszej komórce same grubasy. 
Tak pragnę pożreć z nimi kiełbasy, 
ale nie mogę, bo dieta chuda 
każe mi listki sałaty skubać. 
 
W drugiej komórce inteligenci. 
Jak bardzo mądrość kusi i nęci, 
lecz mój rozumek, zawsze na bańce, 
pojmuje tylko proste romanse. 
 
W trzeciej komórce wielcy bogacze, 
panowie świata pełni wypaczeń. 
U mnie w portfelu same miedziaki, 
mogę je zmienić na figę z makiem. 
 
W czwartej komórce są poligloci, 
co każdy język pojmują w locie, 
a ja, choć słówka wbijam do głowy, 
nie umiem nawet rodzimej mowy.
Nagle - buch, 
żądze - w ruch, 
rozum – stop, 
w dupę – kop.
Ruszyła nienawiść po żyłach ospale, 
wypływa, bo czaszkę pogryzły robale, 
i kipi, i rusza tak w górę i w dół, 
jestestwa nie starcza, wycieka na stół, 
i gnębi, i puszcza, i gna coraz prędzej, 
uderza, rozsadza i swędzi wciąż, swędzi, 
i niszczy, i kopie, i pluje z odrazą, 
i bucha, i pali, i złością zaraża, 
przedsionki migoczą, i puka, i stuka to: 
wal w to to, wal w to to, wal w to to, wal w to to… 
 
walc to to?

Szymon  Florczyk

Dekalografia

To mówi Pan, Styl twój,
Styl twoich braci i sióstr
oraz twojego potomstwa
do siedemdziesiątego siódmego wydania: 

oto nie będziesz miał innych stylów,
a twoje wiersze będą liczne
i pełne wyróżnień będą twoje półki. 

Niech twoje wersy nie zadrżą rymem,
w strofach niech błyszczą laminat i światłowód;
niech będą równe i spokojne niczym ciała
Rymokletów poległych pod Idiomem,
zaś słowa perlą się niby nazwy potęg:
Anafilaksji, Panspermii, Entropii
albo Epinefryny, albo Limfy, albo Kwantu
i każdego motywu, który należy do mnie. 

Liryku z pokolenia wołającego na puszczy -
z ust swoich wypluj zrozumiałe frazy, 
a jeśli ręka przywodzi cię do złego, odrąb ją
i razem z piórem odrzuć jak najdalej
od siebie, aby nie gorszyć 
serc maluczkich.

Nie będziesz miał innych stylów przede mną 
jak i po mnie, 
albowiem wtedy wiersze oraz publikacje twoje
staną się liczne niczym ziarnka piasku 
na pustyni. 

SATYRA
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Kontakt oraz obecność w kontakcie 
tu i teraz to dwa pojęcia, które – w naj-
różniejszych kontekstach rozwojowych 
– robią od lat zawrotną karierę. I jak to 
z takimi popularnymi hasłami bywa, naj-
częściej stają się one sloganami. Bo niby 
są one ciągle w zasięgu naszej uwagi, ale 
jakoś tak potykamy się o nie bezmyślnie i 
pędzimy dalej. Chcę się podzielić z Tobą 
ćwiczeniem z kontaktu, które nazywam 
praktyką obecności i wykonuję je wte-
dy, kiedy tylko się da. Czyli codziennie, 
bo codzienność to czasoprzestrzeń dla 
rozwoju (bogatsza niż niejedna oferta 
warsztatowa).

Bądź w kontakcie, zauważaj!
Zaplanuj  któregoś dnia,  że od 

rana do wieczora będziesz obserwować 
wybrane cechy i zachowania wszystkich 
napotykanych osób. Na przykład zwracaj 
uwagę na to, w jaki sposób ludzie się dziś 
uśmiechają i jak okazują Ci złość. Może to 
być też inny zestaw obserwacyjny, wszyst-
ko według Twojego pomysłu. To połowa 
ćwiczenia, bo znacznie ważniejszą jest 

jego druga część, a mianowicie zauważa-
nie, jak Ty reagujesz na te zaobserwowa-
ne uśmiechy i sygnały złości (lub innych 
emocji). Stawiaj sobie pytania: jak to na 
mnie działa, co to ze mną robi i co ja z 
tym robię wtedy, kiedy obserwuję sytu-
ację? Kluczem do zadania jest moment, 
który ja nazywam okienkiem zauważania. 
Chodzi właśnie o tę chwilę, jaka następu-
je pomiędzy zarejestrowaniem przez nas 
cechy lub zachowania danego człowieka, 
a naszą reakcją. Okienko zauważania to 
taki przełącznik pomiędzy bodźcem a re-
akcją, czyli miejsce na nasze zatrzymanie, 
oddech i refleksyjność. To, co zauwa-
żone, już nie miota nami. Zauważone, 
to złapane i przejęte. To jest podstawa 
sztuki kontaktu.

Zauważaj, a będziesz zauważany!
Sztuka codziennego kontaktu jest 

częścią szerszej perspektywy praktyki 
świadomej obecności. Być w kontakcie, 
to znaczy być obecnym, a być obecnym to 
umieć zauważać rzeczywistość taką, jaką 
ona jest w sytuacji jej wydarzania się. Już 
po kilku obserwacjach wybranych osób, 
ich cech i zachowań, dostrzeżesz bardzo 
prostą regułę przepływu uwagi pomiędzy 
obserwowaną osobą i jej obserwatorem 
(Tobą). Zobaczysz, że poświęcenie ko-
muś uwagi przez obserwatora, skutkuje 
obejmowaniem go uwagą przez osobę 
obserwowaną. Uwaga za uwagę. Uwaga 
to taki krążący dar, który zawsze jest 
zwrotny. Zauważaj, a będziesz zauważo-
ny. Osoby poświęcające uwagę innym 
są lepiej pamiętane i postrzegane jako 
życzliwsze oraz wartościowsze. Spraw-
dziłam to. Doświadczyłam prawdziwości 
tej zasady w bardzo konkretnej sytuacji, 
kiedy kasjerka w banku, po pracy i po 
tak zwanych „godzinach”, zadzwoniła 
do mnie z informacją, że chętnie odda 

Anna Kapusta

Sztuka kontaktu-praktyka obecności 

- Sebastian, chodź! – matka złapała 
chłopca za ramię tak, że zabolało.

- Nie! – syknął i rzucił się na bok.
- Uszanuj dziadka. On ciebie tak ko-

chał – syknął w ostatniej chwili, bo chło-
piec odszedł już prawie na metr, ojciec.

- Nie ma serca – głos matki aż kipiał 
ze złości.

Może właśnie dlatego, kiedy trumnę 
spuszczano do grobu nie buchnęła pła-
czem. Kobiety zazwyczaj w tym momencie 
płaczą, bo dopiero wtedy zdają sobie spra-
wę, że coś  się rzeczywiście skończyło. Póki 
jeszcze trumnę widać, to tli się nadzieja, 
że to tylko jakieś chwilowe przykrycie, że 
za chwilę, zaraz…

Stefan Pastuszewski

Kamień wielkości mysiego łebka

Ksiądz stojąc na boku, pospiesznie 
zdejmował, komżę. Wiadomo, obiad. 
Grabarze pospiesznie zabierali wieńce i 
wiązanki. Też obiad, ale po kielichu naj-
pierw. Wiadomo, zawsze tak było. Ojciec 
dziękował żałobnikom za przybycie. Matka 
szukała wzrokiem Sebastiana.

- Dobrym byłeś dziadkiem – mruknął i 
z całej siły kopnął leżący na ścieżce kamień 
wielkości mysiego łebka. 

Pękła szyba karawanu, lecz nikt nie 
zwrócił na to uwagi, bo trębacz trąbił z 
całej siły łzawe Amazing grace.

Sebastian z dziadkiem ćwiczył różne 
sztuczki.

mi od razu zapomnianą przeze mnie 
książkę. Umówiła się ona na jej odbiór 
specjalnie, obdarzając mnie komenta-
rzem, że „głupio by jej było trzymać w 
niepewności tak życzliwą osobę”. Czując 
się zauważoną nawet w tak rutynowym, 
formalnym kontakcie, odpowiedziała 
mi własnym zaangażowaniem. Tak działa 
praktyka obecności. Zauważony, zauważy 
także nas. To siła kontaktu.

Praktykuj obecność!
W kilku różnych tradycjach medy-

tacyjnych mówi się o najbardziej wyma-
gającym wymiarze twórczej obecności 
w świecie, jakim jest de facto skuteczne 
zarządzanie uwagą na co dzień. Oczy-
wiście pisma specjalistów od medytacji 
nie operują tym słownictwem z zakresu 
zarządzania sobą (czyli najważniejszym 
zasobem w naszym życiu). Także w każdej 
z oficjalnie uznanych szkół i orientacji te-
rapeutycznych wątek uwagi poświęcanej 
zaangażowanemu kontaktowi z rzeczywi-
stością, a więc okolicznościami, ludźmi i 
faktami, na które chcemy mieć wpływ w 
naszym życiu, sprowadza się do treningu 
umiejętności dostrzegania szczegółów, a 
następnie abstrahowania z nich adekwat-
nych dla nas rozwiązań. Bo nie ma w życiu 
scenariusza dobrego dla wszystkich i w 
każdych okolicznościach. Wspólnym mia-
nownikiem dla rozwiązywania życiowych 
problemów jest zawsze uwaga i świadoma 
obecność z nią związana. Można się jej 
nauczyć i korzystać z jej skutecznych stra-
tegii. Patrząc wnikliwie, bez uprzedzeń i z 
zawieszeniem nieużytecznych schematów 
z przeszłości, jesteśmy w stanie nauczyć 
się widzieć osoby, sytuacje i sprawy tak, 
„jakby widziane one były przez nas po raz 
pierwszy”, jak to określa jedna ze strategii 
psychoterapii Gestalt. Sztuka kontaktu to 
zwyczajny i codzienny trening obecności. 
Nie ma w tej praktyce oczekiwania na cud 
ani innych, komercyjnych obietnic bez 
pokrycia. Jest za to wysiłek w kontakcie, 
zaangażowana obecność i gotowość do 
ponawiania realizacji celu. To praca na 
tu i teraz.

Zakład Optyczny

AUTORYZOWANA
PRACOWNIA OPTYCZNA 

ZAPRASZA
Pn. - pt. 10:00 - 18:00

Sob. 10:00 -13:00

D.H. HERMES
ul. Wojska Polskiego 23

52 361 96 46

GABINET OKULISTYCZNY
Pn., śr., czw., pt. od 16:00

ul. Niedźwiedzia 7
52 322 47 47

GABINET OKULISTYCZNY
Pn., wt., od 16:00; pt. od 14:30
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Czarownica

kiedyś wypuszczę na wolność 
wszystkie burze zebrane pod płaszczem 
pierzchnę przed nimi za każdą rzekę 
 
zamieszkam w niewielkiej chacie 
pośród leśnych ostępów 
stanę się czarownicą 
 
każde rozszeptane imię 
uwiążę w bezwładnym ciałku 
lalki 
posadzę równiutkim rzędem 
ponabijam igłami 
a w takiej ilości 
że sama się w kłębek przemienię 
i już nie będzie miejsca 
które by pamiętało 
 
wieczorami na dzikiej polanie 
będę śpiewać potępieńcze pieśni 
i cieszyć się brzmieniem echa 
spadającego na pulsujące skronie 
jak zimne krople deszczu 
obrysowujące wątłą sylwetkę 
na tle łuny dogasających ognisk 
 
zaś nocą 
ćmy zbierać z pajęczyn 
przeżuwać pustymi dziąsłami 
 
lecz jeszcze dzisiaj 
zasieję wiatr 
i parząc palce wśród ostów 
zbiorę zapasy na zimę 

Inna muzyka

Kiedy nadchodzi jest jak pogłos
batuty odbitej tuż nad powierzchnią
wody w głębokiej studni

Nagle trwa od samego początku
który w pozłocie herbaty płótnie nieba 
wydłużonym cieniu jabłonki 
nie przepowiada żadnego potem 
a przestrzeń zagięta w krąg 
dźwięczy podobnie do bransoletki
zsuwającej się wolno z nadgarstka 

Wtedy rodzi się wiersz 
wyfruwa z dłoni
nie wraca

Płaszcz

Pewnego dnia stwierdziłem, że znów jest mi zimno. 
Wypożyczyłem więc płaszcz i wsunąłem się ostrożnie. 
Poczułem, jak mrowienie przenika skórę, dociera 
do płuc, rozwiera usta, zmusza do zaczerpnięcia 
i zwrócenia oddechu. 
 
* 
 
Zadomowiłem się w nim. Dopasowałem kroje, 
by nic nie uwierało, szorstkie swetry starły się 
o wnętrze. Nosiłem go niczym skórę. Topił śnieg 
na barkach, dźwigaliśmy chmury, wiatr 
szarpał, a ja kurczowo ściskałem poły. 
Niemal zapomniałem o zwrocie, a przecież 
zbliżały się ciepłe dni. 
 
Poczułem się jak złodziej albo 
zabójca płaszczy. Rzekłem więc zawstydzony: 
 
- Płaszczu, zrobię to tak, 
że nic nie zauważysz: 
proszę, oto wieszak 
 
- a on stał w lustrze 
i nawet nie drgnął. 

Więcierz

Gdzieś tam, na mglistym brzegu, stoisz 
i wypuszczasz z rąk trzepocące ogony.

Przemykają karasie, płotki, węgorze
albo szczupaki, boleśnie tnąc łuskę wody. Czasem 
skaczą, iskrząc się w słońcu, nim wpadną 

w więcierz. Rybie serca biją w ciemności;
ich puls przesiąka i przez chwilę wibruje

w nurcie, którym podąża moje nagie ciało, 
wciąż 
spływające tą samą rzeką. 

Brakująca część garderoby

światło rozkłada się 
na posadzce, tynk
osypuje w szarość.
zrostem ścian pełznie
.
.
nic w sugestywny deseń. 
.
para butów – otwory na 
cień, pnący pod żebrowania 
sufitu; skądś płynie miękkość,
głuchota mchu 
obtulającego ściany.  

Ciało i zgłoska

Od wczoraj nie rozumiem, co to znaczy. 
Słowa przybłędy, słowa zguby 
pętają się po domu i wchodzą pod nogi. 
Z jakiegoś powodu nic nie mówią, 
z jakiegoś powodu przecież muszę 
poczuć je po absolutną biel kości. 
 
umarł ojciec. 
Ojciec nie żyje. 
ojciec Umarł. 
 
Wrzuciłem słowa do studni, ale 
nie odpowiedziały echem, a tym bardziej 
nagim łoskotem. (umarł ojciec) 
Postawiłem je w oknie, tak widoczne 
jak zachód słońca, przez co i on 
zaszeleścił jak papier. 
 
Zmarł ojciec 
dlatego Nie ma ojca 
i nie Będzie. 
 
Krążyłem, nie mogąc znaleźć 
stałego punktu. Wtedy kątem oka dostrzegłem 
podłużny przedmiot związany białą nitką - 
 
ten Grzebień Umarł 
i Nie Poruszy się 
Nigdy Więcej 
 
- a słowa brzmiały wszędzie 
sącząc syk i szczerząc boleśnie 
zęby. 

Wyspa

mieszka za jeszcze siódmiejszą górą
a mnie jeszcze bardziej odjaśminiło

ona nie wie że mój cień się wyrywa
na jedną z fal rozbłyskujących podczas burzy

nie wie że słowa zbieram do koszyków
i jak łaszą się obiecują 
to znów ofukną wtedy tak śmiesznie
kulą się moje palce 
zmarznięte

ona siedzi w fotelu głęboko
zaczytana albo szlifuje wiersz historię 
z zupełnie innym bohaterem i tak pięknie
nie wie że ja 
już czuję pod stopami dźwięczność 
brukowych klawiszy na rynku miasta
oślepianego słońcem 

na wszelki rozsądek

sam nie wiem czemu ale
za tak maleńkim światełkiem
z pewnością kryje się 

stały ląd 
 
 

Szymon Florczyk
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Lekomania i nadużywanie leków stały się 
obecnie trzecią najczęstszą - po chorobach serca 
i nowotworach - przyczyną przedwczesnej śmier-
ci na świecie1. W Polsce roczne koszty reklamy 
leków przekroczyły już 4 miliardy złotych, pod-
czas gdy roczne wydatki Polaków tylko na leki 
b e z  r e c e p t y (leki OTC) oraz rozmaite tzw. 
suplementy diety osiągnęły odpowiednio kwotę 
9 i 4 miliardów złotych2. Przypomnieć warto, że 
jeden z największych skandali w historii polskie-
go przemysłu farmaceutycznego związany był z 
dostarczeniem na krajowy rynek w ciągu 2006 
roku kilku tysięcy opakowań, w których zamiast 
ampułek z Corhydronem (solą sodową bursz-
tynianu hydrokortyzonu) – lekiem ratującym 
życie  alergików i astmatyków – były umiesz-
czone ampułki z Chlorsuccillinem (chlorkiem 
suksametonium) czyli zwiotczającym mięśnie 
szkieletowe, a przy tym osłabiającym przeponę, 
krótkodziałającym lekiem stosowanym w ane-
stezjologii (intubacja, narkoza)3. Takie, spowo-
dowane wszechobecną biopolityką i biowładzą, 
które  s k a z u j ą  nas na życie4, fakty i procesy 
społeczne nasuwają na myśl nieco przewrotne 
pytanie: czy w obecnym stanie unijnoeuropej-
skich i krajowych regulacji prawnych dotyczą-
cych  b e z p i e c z e ń s t w a  wprowadzania na 
rynek farmaceutyczny innowacyjnych leków5,6,7 
byłoby możliwe odtworzenie i zastosowanie we 
współczesnej terapii któregoś z wynalezionych w 
przeszłości i złożonych z wielu surowców roślin-
nych środków leczniczych, jak chociażby będący 
w użyciu w dziesięciu odmianach od 170 r. p.n.e. 
do końca XVIII wieku mitrydat8,9,10, teriak11,12,13 
lub driakiew toruńska14 ?

W Toruniu wytwarzano je w XVII wieku 
jako „uniwersalne antidotum” w aptekach Pawła 
Guldeniusza (1588–1658) i Krzysztofa Hof-
fmanna (ok.1640–1720) dzięki specjalnym 
zezwoleniom wydanym przez uniwersytety w 
Wittenberdze i Padwie oraz królewskim przy-
wilejom i mecenatowi15,16. Sporządzano te mik-
stury według własnych receptur tworzonych na 
podstawie obszernych zielników infantki Szwecji 
i Polski Anny Wazówny (1568–1625) oraz Szy-
mona Syreńskiego (Syreniusza, 1540–1611). 
Można przypuszczać, że różniące się znacznie 
składem i ceną, choć podobne w działaniu, 
teriak, driakiew i mitrydat trafiały także w latach 
1588, 1600, 1622, 1652–1656 do działających 
wtedy w bogatym i zasobnym Krośnie – często 
określanym jako Mały Kraków – stacjonarnych 
aptek Pawła Piotrowskiego (lata funkcjono-
wania 1576–1599), Tomasza Domańskiego 
(1580–1600), Mutiusa i Hieronima Cantellusa 
(1609–1655), Filipa Korbanowicza (1629–1630) 
Jakuba Roskiewicza (1650–1674) i jezuickich 
aptek zakonnych (1614–1773), gdy nawiedzały 
to miasto i jego okolice wyniszczające epidemie 
dżumy (mors nigra), zarazy i morowego powie-
trza17. Niezwykła skuteczność i utrwalona sława 
tych cennych leczniczych specyfików powodo-
wała, że jeszcze w 1763 r. Mikołaj Drozdowski, 
jezuicki aptekarz zakonny, działający w Krośnie 
od 1737 r., prawdopodobnie zakupił je także 
razem z dużą partią innych leków we Wrocławiu 
za niebagatelną kwotę 6 tys. złotych polskich na 
zlecenie Aleksandra Romera (ok.1615–1772) 
byłego podczaszego pilzneńskiego (1754–1757) 
i elektora Stanisława Augusta Poniatowskiego 
(1732–1798)18. W zbiorach Muzeum Etnogra-

Grzegorz Bazylak

Konsumpcja medycyny, czyli mitrydat 

ficznego we Wrocławiu znajduje się pochodzące 
z Francji z pierwszej połowy XVII wieku pokryte 
bogatą malaturą podszkliwną, ozdobne cera-
miczne naczynie do przechowywania mitrydatu, 
tego leku wszechczasów i magicznej krypty 
dziedzictwa przeszłości19.

Próby odtworzenia tego leczniczego 
specyfiku podejmowano jeszcze w latach 90. 
XX wieku w sieci 40 laboratoriów wojskowych 
pod kierunkiem Siergiusza Popova w ramach 
antyterrorystycznego projektu „Biopreparat”20. 
Oryginalny Theriaca Andromachi zawierał od 64 
do 89 składników, w tym substancje mineralne, 
miód i części roślinne, tworzące alegoryczną 
dyspozycję całości, jak m.in. chaber Centaurea 
minoris L., cynamonowiec wonny Cinnamomum 
aromaticum L. J. Presl, czapetka pachnąca 
(goździkowiec korzenny) Syzygium aromaticum 
L. Merr. & Perry, czarnuszka siewna Nigella 
sativa L., dziurawiec Hypericum perforatum L., 
imbir lekarski Zingiber officinale Rosc., kokorycz 
pusta Corydalis cava L., kozłek lekarski Valeria-
na officinalis L., lawenda francuska Lavandula 
stoechas L., mak lekarski Papaver somniferum L., 
ożanka czosnkowa Teucrium scordium L., ożan-
ka właściwa Teucrium chamaedrys L., pięciornik 
rozłogowy Potentilla reptans L., szafran Crocus 
sativus L., szanta zwyczajna Marrubium vulgare L., 
trawa cytrynowa Cymbopogon citratus (DC.) Stapf, 
wawrzyn szlachetny Laurus nobilis L., wszewłoga 
gorska Meum athamanticum Gersault. Natomiast 
wiosną 2016 r. pracownicy naukowi Uniwersy-
tetu w Uppsali (Szwecja), gdzie swego czasu w 
miejscowej katedrze odnaleziono bransoletkę 
wspomnianej uprzednio Anny Wazówny, uzy-
skali fundusze od Riksbankens Hubilee Fund 
na realizację 3-letniego projektu odtworzenia 
opracowanego w końcu XVII w. przez Urbana 
Hjarne (1641–1724) uniwersalnego antidotum 
o nazwie Elixir amarum Hiaernei, dla którego 
inspiracją był oryginalny antyczny teriak opisa-
ny w dziełach Nikandera z Kolofonu (ok. 170 
r. p.n.e) i króla Pontu Mitrydatesa VI (132 r. 
p.n.e. – 63 r. p.n.e.)21,22. Ten szwedzki projekt 
zakłada także wykonanie szczegółowych badań 
nad sposobami pozyskiwania i metodami wyko-
rzystania w europejskiej farmacji okresu Baroku 
i Oświecenia egzotycznych roślin i surowców 
farmakognostycznych (m.in. rzewień Rheum 
rhaponticum L., szafran Crocus sativus L, mirra, 
kamfora), które stanowiły wówczas trudno do-
stępne składniki preparatów leczniczych23,24. Ce-
lem tego projektu jest także ustalenie przyczyn, 
które spowodowały, że tylko wybrane składniki 
teriaku (mytridatu) zostały zastosowane przez 
Urbana Hjarne w pierwotnej recepturze jego 
eliksiru oraz są nadal stosowane w oferowanej 
od dziesiątków lat w Szwecji mieszance leczni-
czej składającej się z 22 roślin i surowców zie-
larskich(m.in. aloes Aloe vera L., szafran Crocus 
sativus L., rabarbar zwyczajny Rheum rhaponticum 
L., dziewięćsił Carlina vulgaris L., dzięgiel litwor 
Archangelica officinalis Hoffm.) o nazwie Swedish 
Bitter (Schwedenbitter), która przeznaczona 
jest do konsumpcji po uprzednim sporządzeniu 
wyciągu alkoholowego25. Dodatkowy impuls do 
rozwijania podobnych projektów stanowi szybko 
postępujący od kilku lat proces standaryzacji 
wytwarzania produktów zielarskich, do czego 
przyczynia się opracowanie do grudnia 2015 r. 
przez ekspertów Europejskiej Agencji Leków 

(ang. EMA) ponad 130 zatwierdzonych mono-
grafii indywidualnych surowców pochodzenia 
roślinnego26,27.

Pochodzący z ziemi przemyskiej Józef Sa-
wiczewski (1762–1825), autor fundamentalnej 
„Historii farmacji” (1825) i profesor farmacji 
na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, 
twierdził, że teriak to „potwór zdrowego rozsądku, 
błędu i wschodniego zabobonu” 28,29. Z jego synem, 
profesorem farmacji Florianem Sawiczewskim 
(1797–1876), gdy pełnił właśnie godność rek-
tora UJ i był wykładowcą farmakognozji, jako 
osobnego przedmiotu nauczania30,31, zetknął 
się w latach 1848–1852 podczas swoich studiów 
farmaceutycznych w tej uczelni niepodległo-
ściowy konspirator i biegły w fachu aptekarz 
ze Lwowa Ignacy Łukasiewicz (1822–1882). 
Kontakt ten sprawił, że Łukasiewicz, późniejszy 
genialny wynalazca i wybitny działacz społeczny, 
dyplomu magistra w krakowskim uniwersytecie 
nie uzyskał32. Spowinowacony z Łukasiewiczem 
Franciszek Pik (1871–1930) z Krosna, konty-
nuator rodzinnej tradycji aptekarskiej, a przy 
tym modernistyczno-ekspresjonistyczny poeta, 
pisarz i genialny tłumacz ponad 200 najważ-
niejszych dzieł literatury niemieckiej i skandy-
nawskiej, które są do dzisiaj wznawiane, czytane 
lub inscenizowane jako adaptacje w teatrach33, 
publikował pod pseudonimem Franciszek 
Mirandola, ukończył już bez przeszkód w roku 
1893 studia farmaceutyczne w UJ 34. Profesor 
Józef Łazarski (1854–1924) wykładał tam wtedy 
famakognozję i farmakologię35 i niewątpliwie 
dobrze znał dwutomowe dzieło polskiego bo-
tanika Willibalda Bessera (1784–1842) z roku 
1809 dotyczące geobotaniki i fitogeografii m.in. 
dzisiejszego województwa podkarpackiego36 
oraz studiował zawarte w obszernym dziele 
austriackiego botanika Josefa Armina Knappa 
(1843–1899) z roku 1872 pomnikowe opraco-
wanie florystyki okolic Jasła, Sanoka, Bieszczad, 
Galicji i Bukowiny37.

Franciszek Pik, którego działalność ap-
tekarska w Krośnie i kilku innych miejscowo-
ściach, pomimo usilnych starań, zakończyła 
się fiaskiem38, być może chcąc stworzyć swego 
rodzaju literacki odpowiednik – a może zaka-
muflowany receptariusz czegoś, co „uprzedza 
niejednokrotnie wynalazczość ludzką i pobudza subtel-
ny instynkt przyjmowania” 39 –uniwersalnego leku 
znanego mu z praktyki farmaceutycznej, który 
składałby się z kwiatów, tej najcenniejszej części 
roślin, gdzie skupia się „pęd ku światłu i świadomo-
ści, święty dreszcz epifanicznego rozbłysku samowiedzy” 
40, przetłumaczył w 1922 roku i wydał w Pozna-
niu intrygujące dzieło „Inteligencja kwiatów” 
(„L’Intelligence des fleurs”) flamandzkiego 
pisarza Maurice’a Maeterlincka (1862–1949), 
laureata literackiej Nagrody Nobla z 1911 r., 
gdy wyróżnienie to uzyskała po raz drugi Maria 
Skłodowska-Curie (1867–1934). Następne 
wydania tej książki ukazały się w Polsce w 1948, 
1992 i 2017 roku. O ukrytej intencji Franciszka 
Pika może świadczyć pewien istotny szczegół, nie 
wiadomo czy było to zamierzone,  gdyż każde 
z czterech polskich wydań dzieła Maeterlincka 
posiada na pierwszej stronie okładki inną rośli-
nę leczniczą 41,42,43,44. Były to: grążel żółty Nuphar 
lutea (L.) Sibth. & Sm. (wyd. 1922), koniczyna 
Trifolium pratense L (1948), chaber bławatek 
(czyli wawer) Centaurea cyanus L (1992) i stor-
czyk Orchidaceae Juss (2017). Pierwsza z nich to 
bogate żródło toksycznych alkaloidów (nufary-
dyny)45, druga – pobudzających estrogennych 
izoflawonów (daidzyny)46, trzecia – kardiopro-
tekcyjnych antocyjanów (sukcynylocyjaniny)47, 
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czwarta – żródło pektyn i śluzów oraz jadalnych 
bulw 48. Pierwsza roślina to antyafrodyzjak, druga 
to typowe zioło dla kobiet, kolejna to środek 
odtruwający, kardiotoniczny i moczopędny, a 
ostatnia m.in. przydatna w leczeniu biegunek 
i do wzmagania męskiego popędu płciowego. 
Czyżby krył się w tym połączeniu jakiś archaiczny 
system symboliczny, mistyczna skłonność do 
czterodzielnych schematów („dyskurs to figura 
czterech” 49), złożona sekwencja mimetycznej 
informacji lub echo manwantarycznego cyklu 
traumatycznych wydarzeń? Co może być jeszcze 
wspólnego dla tych czterech roślin oprócz 
ambiwalentnego spektaklu stawania się i 
przetwarzania? Być może są to nasycające zmysły 
ich właściwości jako pełnego „zapachu spraw nie-
dorzecznych” 50 pokarmu dla ludzi (kłącze grążela, 
bulwy storczyków), bydła mlecznego (kiszonki 
z koniczyny) i pszczół (miododajny chaber)? 
Warto na zakończenie wspomnieć, że grążel jest 
symbolem zatrutej miłości, koniczyna – Trójcy 
Świętej, storczyk (orchidea) - miłości, płodności, 
bogactwa i szczęścia, a chaber – centaura Chi-
rona, który był nauczycielem, urodzonego na 
płonącym stosie Asklepiosa (Eskulapa) – syna 
greckiego boga Apollina i niewiernej nimfy 
Koronis – antycznego boga sztuki lekarskiej 
i ojca Panakeji leczącej kwiatami i ziołami 51, 
od imienia której pochodzi „panaceum”, ów 
mityczny „lek na wszystko”, skąd wzięła się idea 
mitrydatu i teriaka 52.

      Takie historyczne peregrynacje 
prowadzą niekiedy do spraw aktualnych. Oce-
nia się, że tylko 1% spośród około 10 tysięcy 
gatunków znanych nauce roślin leczniczych 
i aromatycznych zostało dotychczas objętych 
badaniami efektów synergetycznych o znacze-
niu farmakologicznym, które przebiegają na 
poziomie molekularnym podczas stosowania 
tych roślin w składzie rozmaitych mieszanek 
leczniczych, jakie wykorzystuje np. trady-
cyjna medycyna chińska (TMC), ajurwedyjska, 
koreańska i meksykańska53,54,55. Synergizm tego 
rodzaju obserwuje się często w badaniach in 
vitro, np. synergiczny efekt przeciwnowotworowy 
kłącza kokoryczy (chin. Yan Hu Suo) i kłącza 
ostryżu długiego (chin. Jiang Huang) 56, ale jak 
dotąd tylko nieliczne przypadki synergicznego 
działania składników m i e s z a n e k ziołowych 
zostały potwierdzone w badaniach klinicznych 
57. Należy jednak zauważyć, że lista wykonanych 
w różnych krajach pełnych badań klinicznych 
ciągle się zwiększa i do 2015 roku lista ta 
obejmowała preparaty uzyskane z pojedynczych 
roślin leczniczych, takich jak dziurawiec zwyc-
zajny Hypericum perforatum L. (depresja, ogółem 
102 badania), miłorząb dwuklapowy Ginkgo 
biloba L. (demencja, 70), imbir lekarski Zingiber 

officinale Rosc. (wymioty, 38), głóg Crataegus spp. 
(choroby serca, 18), niepokalanek pospolity Vi-
tex agnus-castus L.(napięcie przedmiesiączkowe, 
13), bluszcz pospolity Hedera helix L. (kaszel, 
5), oczar wirginijski Hamamelis virginiana L. 
(podrażnienia skory, 4), morwa biała Morus 
alba (cukrzyca, 3), płucnica islandzka Cetraria 
islandica (L.) Ach., (zapalenie śluzówki jamy 
ustnej, 1) 58,59.

W badaniach klinicznych serii antydepre-
syjnych fitofarmaceutyków uzyskanych z 
dziurawca zwyczajnego Hypericum perforatum 
L. ustalono, że ich stosowanie wpływa na 
biodostępność wielu powszechnie stosowanych 
leków, m.in. znacząco obniża u pacjentow 
stężenie w stanie stacjonarnym amitryptyliny 
(spadek o 22%), digoksyny (25%), teofiliny 
(50%), cyklosporyny (52%), takrolimusu 
(80%) oraz zmniejsza o 50% całkowitą ilość 
wchłoniętej simwastatyny, a w przypadku 
acenokumarolu, warfaryny i fenprokumonu 
(anatagonistow witaminy K, ang. VKA) obniża 
wartość znormalizowanego współczynnika czasu 
protrombinowego (ang. INR) 60.

    W przypadku stosowanych od wieków 
w celach leczniczych mieszanek ziołowych, 
które zawierają setki potencjalnie farmakoaty-
wnych związków chemicznych, najczęściej 
ich aktywność nie ujawnia się według spodzi-
ewanych i dobrze sprawdzonych mechanizmów 
molekularnych. Potwierdzona w praktyce kilku 
pokoleń fitoterapeutów skuteczność wielu 
leków roślinnych, ziołowych i ziołopochodnych 
„nie układa się wstecz, jest rtęcią w palcach, nie zmie-
nia się w złoto” 61 i pozostaje często w nie dającej 
się zracjonalizować „transcendentalnej sferze niez-
determinowania” 62, co jest być może związane 
z odwołującym się do umysłowości archaic-
znej, akceptowanym także w społeczeństwie 
współczesnym, mechanizmem „(…) odwrócenia 
poprzez nadmiar, aktywnością sił przywracania, odw-
racania, rewersji (…)” 63,64. Nawet szczegółowe 
poznanie składu cząsteczkowego mieszanek 
ziołowych, co jest obecnie technicznie możliwe 
dzięki zastosowaniu wielowymiarowych me-
tod chromatograficznych (LC-MS/MSn) i 
spektroskopowych (1H-NMR), sensorowych 
układów matrycowych i zaawansowanych 
analiz chemometrycznych (PCA, PLS) 65,66,67,68 
oraz identyfikacji indywidualnych celów 
molekularnych, które są rozpoznawane przez 
biodostępne związki roślinne w komórkach 
tkanek i narządów, nie doprowadziła jak doty-
chczas do jednoznacznego określenia sposobu 
uzyskiwania powtarzalnego efektu terapeutycz-
nego wśród większości pacjentów przyjmujących 
takie mieszanki ziołowe 69,70.

Obserwowana in vivo skuteczność tera-
peutyczna złożonej kompozycji składników 
mieszanek ziołowych może być wynikiem jed-
noczesnej, zwielokrotnionej, stosunkowo słabej 

inhibicji w i e l u różnych białek komórkowych, 
które jako cel molekularny stanowią element 
tego samego szlaku sygnałowego w komórce 
71, co neutralizuje, dewaluuje, ogranicza, 
modyfikuje, spowalnia lub zatrzymuje proces 
chorobowy wskutek działania biochemicznych 
efektów synergetycznych, addycji, sub-addycji, 
multiplikacji, efektów polifarmakologicznych 
oraz supramolekularnej deregulacji subtel-
nej sieci oddziaływań farmakologicznych72. 
Przetwarzając filozoficzne rozważania Jac-
quesa Derridy (1930–2004), które odnosiły 
się do związanej z „pharmacos” (czyli „kozłem 
ofiarnym”) i farmakonem (czyli naturalnym leka-
rstwem polepszającym pamięć) dekonstrukcji 
platońskiej relacji mowy i pisma, można by 
powiedzieć, że „(…)[skuteczność  substancji po-
chodzenia roślinnego – G.B.] konstytuują r ó ż n i c e 
i różnice różnic, jest ona z samej swej natury całkowicie 
heterogeniczna i [poprzez zmienność w składzie leku 
roślinnego] stale pertraktuje  z  siłami [obronnymi 
organizmu], które dążą do jej usunięcia (…)” 73.

Zgodnie z wysuniętą w 2007 r. hipotezą 
Andrew L. Hopkinsa przypuszcza się, że znaczna 
ilość słabo aktywnych wtórnych metabolitów 
zawartych w ekstrakcie roślinnym może być 
wystarczająca do wywołania u pacjenta spodzi-
ewanego efektu farmakologicznego nawet w 
sytuacji braku w takim ekstrakcie wysoko bio-
aktywnego składnika (lub grupy związków)74. 
Parafrazując filozoficzne sformułowanie Jeana 
Baudrillarda (1929–2007), które odnosi się 
do współczesnych relacji społecznych można 
by stwierdzić, że „(…)[składniki leku roślinnego 
– G.B.] przeciwstawiają  dominującemu  kodowi 
[choroby] swe jednostkowe [cząsteczkowe] subkody 
i ostatecznie poddają recyklingowi wszystko to (…)
[do czego dotarły] w swym własnym cyklu (…)” 75. 
Wbrew wysuniętej przez Ernsta Antona Nicolai 
(1722–1802) i Paula Ehrlicha (1854–1915), 
laureata Nagrody Nobla (1908 r.), twórcę 
podstaw racjonalnej chemioterapii, koncepcji 
leku jako „kuli i celu” (ang. magic bullet), sty-
mulacja sieci oddziaływań farmakologicznych 
przez grupę związków pochodzenia roślinnego 
może być z punktu widzenia skuteczności 
terapii znacznie efektywniejsza od pobudzania 
p o j e d y n c z e g o celu farmakologicznego 
przez jeden selektywny lek, co potwierdzają 
także ostatnie osiągnięcia współczesnej bioin-
formatyki i biologii systemowej, które dążą do 
całościowego wyjaśnienia wzajemnych powiązań 
funkcjonalnych genów i białek w organiźmie 
ludzkim76,77,78. Integracja metod biologii sys-
temowej, polifarmakologii i farmakochemii 
supramolekularnej zwiększa szanse odkrycia 
zupełnie nowych i możliwych do wykorzystania 
w procesie projektowania innowacyjnych leków 
(w tym opartych na związkach roślinnych) celów 
molekularnych przydatnych w terapii rożnych 
chorób cywilizacyjnych79,80. Przewiduje się, że 
przy użyciu takiej zintegrowanej procedury zost-
anie zbadany zróżnicowany system odziaływań 
allosterycznych cząsteczki proponowanego 
leku z każdym białkiem komórki, co pozwoli 
na optymalizację takich interakcji, umożliwi 
sterowanie szlakami sygnałowymi i kontrolę 
hamowania ekspresji genów związanych media-
torami stanu zapalnego w komórce. Uważa się, 
że sposób działania większości znanych przeci-
wzapalnych związków roślinnych polega przede 
wszystkim na wiązaniu i blokowaniu aktywności 
białek81. Ponadto wiele powszechnie znanych 
fitozwiązków stanowi dobry inhibitor martwic-
zego czynnika transkrypcyjnego NF-kappaB, 
który odgrywa kluczową rolę w regulacji pro-
cesów przejścia od stanu zapalnego do inicjacji 
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karcenogenezy w komórce. Nie ustalono doty-
chczas, z jakiego powodu rośliny biosyntetyzują 
w większości związki, które w mieszaninie jako 
środek leczniczy wykazują zazwyczaj u ludzi 
synergiczne, a nie antagonistyczne, efekty 
farmakologicznie. Gertsch82 przypuszcza, że 
niezależnie od typu szkieletu strukturalnego, 
roślinne metabolity wtórne raczej przyczyniają 
się do inhibicji białek komórkowych niż do 
ich aktywacji. Metabolity takie aktywują tylko 
niektóre białka receptorów membranowych, 
natomiast przeważnie wiążą się i blokują białka 
cytoplazmatyczne 83. Wydaje się zatem, że 
białka komórkowe, jakie powstają w patofizjo-
logicznym procesie zapalnym, są przez związki 
roślinne raczej blokowane niż aktywowane, 
co prowadzi do uzyskania skutecznego efektu 
przeciwzapalnego84,85.

Pomimo coraz szerszego dostępu do 
zaawansowanych metod chemoinformatycznych 
i biologii systemowej, ciągle brak sprawdzonego 
i akceptowanego sposobu, który pozwoliłby 
na naukowo uzasadnione wyjaśnienie obser-
wowanej praktycznie wysokiej skuteczności 
terapeutycznej pojedynczych roślin leczniczych 
lub ich mieszanin. Przykładem takich skutec-
znych w leczeniu fitofarmaceutyków mogą 
być sprzedawane w krajach Unii Europejskiej 
IberogastR (wzdęcia i dolegliwości gastryczne) 
oraz SinupretR (działanie sekretolityczne), 
które stanowią mieszaninę ekstraktów z kilku 
różnych roślin leczniczych i zawierają tysiące po-
tencjalnie bioaktywnych związków, ale właściwy 
sposób działania tych preparatów w organiźmie 
ludzkim jest ciągle nieustalony 86. Podobnie, 
pomimo zastosowania metody wielokrotnych 
modeli farmakoforowych, analizy in silico i 
sprzężonego skriningu biologicznego, oprócz 
potwierdzenia znanego efektu spazmolitycz-
nego i ustalenia wiodącej roli furanokumaryn, 
np. w postaci rutamaryny, nie udało się wyjaśnić 
pozostałej aktywności farmakologicznej innych 
składnikow ruty zwyczajnej (Ruta  graveolens 
L.), znanej już od czasów antycznych i szeroko 
stosowanej w krajach środziemnomorskich 
rośliny leczniczej. Spektakularnym przykładem 
takiego „dystansu między tym co rzeczywiste a co ro-
zumne” 87 jest także stosowana w etnomedycynie 
meksykańskiej mieszanina dwunastu silnie t o k s 
y c z n y c h  roślin jako skutecznej i bezpiecznej 
fitoterapii różnych nowotworów 88.

Według sformułowanej w roku 2011 
koncepcji profesora Jurga Gertscha89 istnieje 
szczególnie pilna potrzeba wdrożenia tzw. 
paradygmatu sieci oddziaływań farmakolog-
icznych (farmakoforowych) lub farmakologii 
supramolekularnej w projektowaniu fitofarma-
ceutyków oraz metod fitoterapii stosowanych 
do leczenia tzw. chorób wieloczynnikowych 
czyli nowotworowych, autoimmunizacyjnych 
i układu krążenia, które rozprzestrzeniają 
się gwałtownie wśród osiągającej już masę 
krytyczną populacji ludzkiej (wzrost o 6 mil-
iardów (sic !) w ciągu ubiegłych 50 lat 90) oraz 
w sprzyjających kulturowemu wydziedziczeniu, 
bezwzględnemu wykluczeniu i nieodwracalnej 
degradacji warunkach zglobalizowanej gospo-
darki rynkowej91.

Pomimo kilkunastu tysięcy opublikow-
anych wyników badań in vitro, nadal pilnym 
zadaniem jest dokładne rozpoznanie i opracow-
anie kryteriów biodostępności pozwalających 
na naukowo uzasadnione odróżnienie fitofar-
maceutyków i mieszanin roślin leczniczych, 
które są farmakologicznie aktywne od roślin 
farmakologicznie nieaktywnych 92. Większość 
dostępnych bioaktywnych produktów natu-

ralnych przyjmowanych doustnie, w tym 
pochodzenia roślinnego, nie wykazuje w orga-
nizmie ssaków optymalnych właściwości w zakre-
sie farmakokinetyki, wchłaniania, dystrybucji, 
metabolizmu i wydalania (ang. ADME), co jest 
spowodowane działaniem wrodzonych mecha-
nizmów detoksyfikacyjnych wobec większości 
zawartych w tych produktach związków chemic-
znych, podobnie jak podczas spożywania diety 
warzywno-owocowej. Substancje pochodzenia 
roślinnego wykazują często brak dostatecznego 
zróżnicowania właściwości, które związane są z 
procesami wchłaniania i metabolizmu (ma to 
miejsce w warunkach in vivo), co powoduje, że 
wyniki badania parametrów ADME ekstraktów 
roślinnych w testach na liniach komórkowych 
są często niewiarygodne. Na przykład niska 
biodostępność i szybki metabolizm zawartej 
w żywności gallokatechiny i pochodnych 
kurkuminy, które wykazują efekt synergetyczny 
z wieloma chemioterapeutykami, powoduje, 
że stężenie tych fitozwiązków w surowicy krwi 
osiąga tylko niewielki zakres nanomolowy93,94. 
Wartości stężeń maksymalnych i okresu 
półtrwania wyznaczone dla fitofarmaceu-
tyków w badaniach in vitro są często znacznie 
zawyżone, co staje się dla wielu ich producentów 
nieuzasadnioną podstawą do wnioskowania o 
potencjalnej skuteczności terapeutycznej takich 
faktycznie słabo biodostępnych produktów 95. 
Jeśli znana byłaby biodostępność wszystkich 
fitozwiązków, które zawarte są w konkretnym 
ekstrakcie roślinnym (lub mieszaniny roślin), 
można by określić metodami in vitro wszystkie 
potencjalne efekty synergetyczne i antagonistyc-
zne pomiędzy tymi związkami w zakresie stężeń, 
jakie są realnie obserwowane w surowicy krwi 
ludzkiej.

Jest to możliwość tylko teoretyczna, gdyż 
oprócz uwzględnienia zmienności składu 
badanych próbek ekstraktu roślinnego, 
wymagałoby to przeprowadzenia milionow ek-
sperymentow wszystkich możliwych kombinacji 
i permutacji, np. przy zastosowaniu tzw. metody 
izobolowej Berenbauma96,97,98. W przypadku 
wieloskładnikowych ekstraktów roślin lecznic-
zych liczba wykonanych jak dotąd pełnych 
badań biodostępności i określenia parametrów 
farmakokinetycznych oraz innych właściwości 
ADME jest ciągle znikoma, a dostępne obecnie 
procedury wysokowydajnego skriningu moleku-
larnego (ang. HTS) nie uwzględniają tego fun-
damentalnego aspektu farmakodynamicznego 
99,100. Warto zauważyć, że komercjalizacja nauki 
i uporczywa promocja powstających obecnie 
w tym zakresie licznych naukowo-badawczych 
start-upów i firm innowacyjnych101,102,103, które 
generują nazbyt optymistyczną i holistyczno-
heurystyczną perspektywę permanentnej hip-
ersymulacji104, gdzie w pogoni za maksymalnym 
zyskiem oraz minimalizacją rynkowego ryzyka 
„(…)dochodzi do przemieszczania  i utożsamienia 
rzeczywistości  i modelu (…)” 105, może również 
doprowadzić do kolejnej fali eskalacji „(..) 
nadmiernej, niepohamowanej, niekontrolowanej k o 
n s u m p c j i medycyny, panicznego k o n f o r m i 
z m u wobec wymogów zdrowotnych, który całkowicie 
sprzeniewierza się celom i społecznym powinnościom 
medycyny (…)”106, co spowoduje, że – jak 
ostrzegał niegdyś francuski klasyk antyglobal-
izmu i maestro ironicznego paradoksu – „jeszcze 
jedna wściekła krowa, a całe  stado będzie musiało 
zostać wyrżnięte”107. 
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Na głównym placu prowincjonalnego 
miasteczka, wśród gromkich braw, westchnień  
i okrzyków tłumu, stał wędrowny rapsod z 
laurowym wieńcem na głowie i przy dźwię-
kach kitary snuł opowieści o heroicznych 
czynach i tragicznych losach bohaterów 
sprzed lat. Tak w starożytnej Grecji rodziła 
się poezja, jeden z głównych tropów in-
terpretacyjnych w analizie otaczającej nas 
cywilizacji.

Przeszło dwa i pół tysiąca lat później, na 
obrzeżach pewnej europejskiej metropolii,  
w niewielkim studyjnym kinie, kilku widzów 
w skupieniu i z zaangażowaniem ogląda 
film, zupełnie nową i równie epokową, co 
poezja, formę ekspresji sztuki.

Co łączy te dwa, tak dobrze znane 
każdemu obserwatorowi naszej kultury, 
obrazy? I czy łączy je coś więcej niż tylko 
to, że są kolejnymi hipostazami tej samej 
ludzkiej dążności, która poruszyła przed 
wiekami naszych przodków z Lascaux? 
Paralela między nimi być może nie jest aż 
tak oczywista dla powierzchownego obser-
watora – ot, dwie gałęzie tej samej sztuki 
– film może opowiadać o poezji, poezja o 
filmie, ale zawsze jedna jest tu, a druga tam, 
a to że mogą się przenikać albo wzajemnie 
inspirować, wcale nie oznacza, że musi 
łączyć ich jakaś wyjątkowa więź. Zastanów-
my się, czy odpowiedź ta, mogłaby ulec 
zmianie pod wpływem precyzyjniejszego  

i wnikliwszego oglądu tego zagadnienia.
Zacznijmy od naszych najbardziej natu-

ralnych asocjacji: kino, dla którego tematem 
przewodnim staje się poezja w tradycyjnym 
i akademickim znaczeniu tego słowa. „Sto-
warzyszenie umarłych poetów” P. Weira jest 
niewątpliwie ukłonem w stronę romantycz-
nego podejścia do poezji (czyli najbardziej 
rozpowszechnionego), wyrazem jej buntu, 
wolności, tajemnicy i nieuniknionego dra-
matu ludzi, którzy zawierzyli jej swe życie. 
Film, po którym nawet widz nieżyczliwie 
nastawiony do poezji, z dumą i nostalgią mógłby 
wykrzyknąć wersety  antycznych  liryków. „Cał-
kowite zaćmienie” A. Holland jest jeszcze 
krwiściej poetyckim filmem, jednakże tylko 
w tym sensie, że śledzi biografie dwóch wiel-
kich poetów francuskich, ukazując je jako 
ścieranie się wielkich fascynacji i szaleństwa, 
zarówno tych wynikających z liryki, jak i tych 
bardziej przyziemnych, erotycznych. Naj-
czystsze podejście do klasycznej poetyckości 

Jakub Domoradzki

Czy kino jest godnym następcą poezji?
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daje nam jednak reżyser, który nie sili się 
na wybujały romantyzm, czy pewną formę 
banalizowania w zbyt jednoznacznym utoż-
samieniu poezji i obłędu, a wybiera drogę 
zwyczajnego oglądu szarej rzeczywistości 
mieszkańców globalnego społeczeństwa. 
„Paterson” J. Jarmuscha jest jakby zaprze-
czeniem tego wszystkiego, co przez wieki 
poezji zarzucano i o co ją posądzano. Poezja 
to przecież nie tylko emfaza, obłąkanie, de-
wiacja i tragiczne zakończenia – poezja to 
przede wszystkim niejednoznaczność.

Innym, choć równie szablonowym, 
skojarzeniem kina i poezji, są filmy na pod-
stawie dzieł lirycznych – dramatów, powieści 
poetyckich, ballad i wszystkiego innego, 
co wyszło spod ręki poetów. Droga ta jest 
naturalną przy rozumieniu kina jako sztuki 
równej poezji – jeden artysta trawestuje 
dokonania drugiego i tworzy własne dzieło, 
niejednokrotnie nawet przewyższając pier-
wowzór. „Sanatorium pod klepsydrą” W. 
Hasa, powstałe na podstawie wyjątkowego  
i magicznego opowiadania B. Schulza, 
przewyższa go niejako ze względu na za-
bieg bardzo rzadko udany – przeniesienie 
poezji języka na poezję kinową, która dzię-
ki takiemu połączeniu staje się bogatsza 
i paradoksalnie jeszcze bardziej liryczna. 
Podobnie wygląda odbiór „Siekierezady”  
W. Leszczyńskiego – literacki pierwowzór 
E. Stachury w niczym z kinowym obrazem 
nie konkuruje, bo przemawia on nieco in-
nym językiem, wciąż jednak na tym samym 
artystycznym pułapie. Odwrotnych przykła-
dów jest oczywiście znacznie więcej – gdy 
ambitny lecz niedojrzały do poetyckich 
obserwacji świata reżyser (lub rzemieślnik 
kina) próbuje mierzyć się z klasyką literatu-
ry. „Grabarz” S. Kardosa na podstawie prozy 
poetyckiej R. Rilkego w swych eksperymen-
talnych, czy wręcz efekciarskich próbach, 
traci esencję liryki austriackiego mistrza.  
A filmy (a raczej widowiska filmowe) 
na podstawie dwóch największych po-
ematów Homera, na czele z „Troją” W. 
Petersena, są znakomitym przykładem 
na to, jak łatwo można obnażyć poezję  
z wszystkiego, czym powinna ona dla nas 
być.

Szczególnym przypadkiem eklektyzmu 
sztuk są filmy, do których scenariusze pisali 
poeci – jak choćby dzieła wybitnego duetu 
M. Carne – J. Prevert. Poetyckość ich filmów 
(„Ludzie za mgłą”) leży nie w ich malow-
niczości, muzyce, scenografii, czy nawet 
historii, ale właśnie w warstwie językowej. 
Mamy wrażenie, że bohaterowie mówią do 
siebie strofami poetyckimi, jednocześnie, 
niezależnie, czy jest to kierowca ciężarówki, 
czy pracownik portu, nie tracąc nic ze swej 
naturalności i spontaniczności. W Polsce 
podobnym mistrzowskim duetem okazała 
się być współpraca dwóch braci: Stanisława 
i Tadeusza Różewiczów, twórców takich 
arcydzieł naszej rodzimej kinematografii 
jak „Świadectwo urodzenia” czy „Głos z 
tamtego świata”.

Powyższe związki kina i poezji, mimo, że 
różnorodne, nie zaspokajają intuicji zaanga-
żowanego i sumiennego widza, który zdaje 
sobie sprawę, że dzieło sztuki nie wyczerpuje 
się w jednej interpretacji. Jeśli przyjmiemy, 
że poezja jest formą kreowania rzeczywi-
stości według własnej nieskrępowanej woli 
tworzenia w połączeniu z wyobraźnią i wraż-
liwością daleko odbiegającymi od tych pod-

stawowych, filmy autorskie byłyby najwyższą 
formą poezji w kinie, mimo, że poezja w 
klasycznym sensie może być im całkowicie 
obca. Niejednokrotnie o takich reżyserach 
jak A. Tarkowski, A. Wajda, I. Bergman, czy 
L. Bunuel, mówi się jako o poetach kina, 
nie dlatego, że za oręż swoich dzieł uczynili 
oni słowo poetyckie, ale dlatego, że z ich 
ręki wychodził niejako duch liryki. Widzimy 
to najjaśniej w przypadku P. Greenawaya, 
którego filmy rzeczywiście opowiadają o 
tworzeniu (niejednokrotnie literackim), a 
na ekranie widzimy pisane piórem kwestie 
poszczególnych bohaterów, ale dla każdego 
uważnego widza jego filmografii staje się 
jasne, że to nie te zabiegi budują poetyckość 
jego kina, a jest nią raczej to niezidentyfiko-
wane coś, co w starożytnej Grecji zmuszało 
zapracowany i zbłąkany lud do wytrwałego i 
pieczołowitego słuchania wersetów Sofokle-
sa czy Ajschylosa. To antyk właśnie nauczył 
naszą europejską kulturę, że prawdziwa 
sztuka (w tym poezja) zaczyna się w mo-
mencie, gdy jej odbiorca wróci do domu,  
a przed zaśnięciem jeszcze raz pomyśli o 
tym, czego przed paroma godzinami był 
świadkiem – coś, co jeszcze niedawno go 
wzruszyło, pobudziło lub zadziwiło, staje się 
odtąd jego bogactwem.

Jest jeszcze jeden – być może naj-
ważniejszy – aspekt złączenia tych dwóch 
gałęzi sztuki. Poezja, która jeszcze nie 
tak dawno była pierwszą i najważniejszą 
instancją nie tylko dla kulturalnego życia 
– do poetów przychodziło się po poradę, 
poetów szanowano niczym duchowych oj-
ców narodu, słowem poetyckim okraszano 
wszelkie realne zmiany – staje się w XXI 
wieku wstydliwym reliktem niemodnego 
już świata. Gdzież podziały się śmiałe słowa 
Goethego, Schillera, Baudelaire’a, czy Mic-
kiewicza i Asnyka, które dawały początek 
nowym pokoleniom, które zagrzewały do 
działania, które towarzyszyły buntownikom 
w momencie kruszenia monarszych mu-
rów? Czy byłoby zbytnim uproszczeniem i 
za daleko posuniętym generalizowaniem, 
gdybyśmy to dawne, zagubione już przez 
poezję, roszczenie, żeby realnie zmieniać 
życie pojedynczych ludzi, odszukali teraz w 
kinematografii? Czy film można nazwać po-
ezją na miarę naszych czasów? A jeśli tak, to 
czy jest to poezja, której nie powstydziłby się  
E. Poe lub A. Puszkin? Istotnie poezja stra-
ciła swą niekwestionowaną rolę pobudzania 
sumień i wskrzeszania umarłych myśli już 
dawno. Ale przecież jeszcze na początku 
ubiegłego stulecia nic nie zapowiadało ta-
kiego literackiego kataklizmu. Czy należało-
by zatem połączyć fakt zmierzchania poezji 
jako niewzruszonej świętości z początkiem i 
rozwojem kinematografii? Być może pytanie 
to stanie się mniej absurdalne, jeśli uprzy-
tomnimy sobie, czym poezja tak naprawdę 
dla europejskiej kultury jest.

Poezja, tak samo jak film, od czasu swo-
ich początków zmieniała się wielokrotnie; 
zwiększało się jej zainteresowanie podejmo-
wanymi tematami, umniejszano zdobycze 
poprzednich pokoleń literackich, przesuwa-
ła się granica jej przyzwoitości, czy wreszcie 
ewoluowały zasady formalne. W tym całym 
procesie można jednak wyłuskać pewien 
wspólny mianownik, a jest nim chęć bycia 
sztandarem, tarczą i wizytówką swoich cza-
sów. Istotnie, jeśli chcemy poznać niepoko-
je, rozterki, sny i marzenia danej generacji, 

często sięgamy po jej twórczość poetycką. 
Dlaczego? Ona bowiem bez jakiegokolwiek 
zakłamania, cwaniactwa, czy pośrednic-
twa, wyrazi to wszystko, co dla większości 
uchwytne jest tylko niewerbalnie. Każdy 
poeta chciał być głosem swoich czasów – i 
znacznej części się to udawało – bo ludzie 
wokoło takiego głosu potrzebowali. Dziś 
jest zupełnie inaczej, nie dlatego, że poeci 
utracili tę pompatyczną wizję swojego talen-
tu, ale dlatego, że audytorium nie oczekuje 
już tego głosu od niej. I w tym momencie 
pojawia się film – ten wspaniały wynalazek, 
który przez dziesięciolecia pchał ludzi do 
porzucania swojego dotychczasowego życia, 
do stawiania na szali własnego bogactwa, do 
ryzykowania życia osobistego i zawodowego. 
Siła oddziaływania tej nowej gałęzi sztuki z 
całą pewnością wykracza daleko poza zwykłą 
chęć zysku, czy sławy. Musiało i musi istnieć 
w niej coś głębszego, coś bardziej pierwotne-
go, coś na tyle górnolotnego, acz bliskiego, 
że każdy mógł łaknąć jej bliskości.

Kiedyś wyrazem buntu młodych była 
„Oda do młodości” A. Mickiewicza, 60 
lat temu była nim już skórzana kurtka 
Marlona Brando z „Dzikiego” L. Be-
nedeka, a dziś jest nim Rey walcząca  
z Najwyższym Porządkiem z „Gwiezd -
nych Wojen: Przebudzenia Mocy” J.J. 
Abramsa. „Głosy ludów w pieśniach” J. 
Herdera były dla XVIII-wiecznej Europy 
tym, czym dla Amerykanów jest kowbojski 
kapelusz J. Wayne’a, a dla Polaków dumne 
spojrzenie D. Olbrychskiego z „Potopu”  
J. Hoffmana – nostalgicznym westchnie-
niem za wspaniałą historią i tradycją. Można 
oczywiście zarzucić, że powyższe skojarzenia 
są tendencyjne i zbyt uproszczone, a poezja 
szczyty swoich sił osiągała w czasach, gdy 
ponad połowa społeczeństwa nie umiała 
czytać, ale nawet w najmniejszym stopniu 
nie umniejszyłoby to roli, jaką przykładam 
do relacji kino-poezja. Najważniejszym py-
taniem, na które powinniśmy odpowiedzieć 
przyglądając się obrazom filmowym, jest 
proste, ale jak dotąd nie mające jeszcze kon-
kurencji, zagadnienie stosunku oglądanego 
właśnie dzieła sztuki do naszej codzienności. 
Czy ten film mnie ożywił, czy wskazał coś, 
co od jutra będę baczniej obserwował, czy 
cokolwiek we mnie zmienił? – odpowiedź 
„tak” może otworzyć zupełnie nowe pola 
dla naszej twórczej wyobraźni. Nie musimy 
przecież w scenach filmowych widzieć po-
etyckich strof, żeby w kinie poczuć się jak 
na wieczorze autorskim – to dopiero byłoby 
tendencyjne i zbyt uproszczone podejście 
do tematu – wystarczy, że kino poruszy tę 
samą strunę naszej osobowości, co wiersze 
romantyków, a wtedy możemy podumać, 
kiedy ta struna dźwięczała bardziej: czy  
w realiach Whitmana, czy w czasach Cha-
plina, a jeśli już odpowiemy na to pytanie, 
ze spokojnym sumieniem możemy zasiąść 
do podziwiania innych gałęzi sztuki – może 
malarstwa? – kino zdaje się być przecież 
wspaniałym spadkobiercą jego motywów.

Czy film jest godnym następcą poezji? I 
czy w ogóle jest jej następcą? Odpowiedź twier-
dząca byłaby pewnie zbyt prosta, odpowiedź 
przecząca zbyt niesprawiedliwa, zarówno dla 
filmu, jak i dla poezji, więc zamiast odpowia-
dać, zadałbym inne pytania: co za 100 lat bę-
dzie godnym następcą filmu? I czy ktokolwiek 
będzie miał jeszcze odwagę stworzyć coś, co do 
tego miana będzie mogło dorosnąć?
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Kuba Kapral

Jaram się

 
jaram się 
strasznie 
bo dożyję 
końca świata

tak mówią  
znaki  
na niebie 
znaki  
na ekranie 
tak mówią

znaki  
na ekranie 
mówią  
umrzesz  
w męczarniach  
i twoje  
dzieci  
umrą  
w męczarniach

więc  
jaram się 
jaram się  
i płaczę 
strasznie

patrzcie  
moje dzieci 
patrzcie

niebo 

takie 
wielkie  
i kruche  
brudne  
i dziurawe  
takie 
obrażone  
i niskie 

uważajcie  
na głowy 
dzieciaki 
uważajcie 
na głowy

i na znaki 
uważajcie  
na niebie  
i na ekranach

albo srać to

dalej 
dzieciaki 
odpalmy 
fallout 
odpalmy 
i am alive 
the last of us 
dying light 
odpalmy

potrenujmy 
trochę 
potrenujmy

Kuba Kapral

My artyści

my, artyści z drugiej ligi (a może i nawet trzeciej)
z niesłabnącą zazdrością śledzimy doniesienia
o sukcesach artystów z pierwszej ligi 
(a może i nawet extraklasy)

każde takie doniesienie jest jak nóż
wbity w nasze przygarbione plecy

mamy tych noży w tych plecach tyle,
że przypominamy jeże, a jakże

w byciu jeżem 
dobre jest jedynie
bycie 
pod ścisłą ochroną 
wyobraźni 
zmieszanej pół na pół 
(albo jakoś tak)
z wymówkami

bo nie mieliśmy dobrego
trenera 
bo nie mieliśmy 
trenera
bo nie mieliśmy
warunków

bo nikt nam nie powiedział, że 
nasz klub jest drugoligowy

bo nikt nam nie powiedział, że 
w ogóle są jakieś ligi

sądziliśmy
że gramy 
w jednej
drużynie
do jednej 
bramki
na tym 
okłaczonym 
mgłami
rozbłoconym
boisku, 
po którym 
ganiamy za 
szmacianą 
piłką
zziajani 
i szczęśliwi
(za świadków mający jedynie
łysiejących pseudokibiców
w żółto-czerwonych 
szalikach)

a tu, kurwa, klops
już po meczu
się okazuje, 
że jedni wracają
do swoich 
wypasionych 
chawir
terenówkami
a my do naszych
pokoików 
u rodziców
na piechtę

(i nawet nie 
proponują
podwózki)

Kuba Kapral

Nadwrażliwiec

mam w sobie 
miliony
końcówek

i jeden 
początek

czy 
tam 
odwrotnie

Marcin Stachelski

*** 

bo stoję wyżej w hierarchii i nie wypada 
albo niżej i też nie wypada 

bo uważam cię za skurwysyna albo 
faktycznie nim jesteś 

bo uważasz mnie za skurwysyna albo 
faktycznie nim jestem 

gdy nie chcę się zarazić ani pobrudzić 

bo straciłem prawicę w wypadku 
i gnije gdzieś na trawniku 

bo po wylewie nie ustępuje 
ten cholerny paraliż 

bo umarłem i dzięki postępowi medycyny 
steruje nią inny mózg 

bo nie ochrzciłeś mojego wnuka 
nawet dla świętego spokoju 

bo przyjąłeś zaproszenie od świadków jehowy 
na wspólny koniec świata 

boś lewak 
boś katolik 
boś wariat 
bo się boję! 

ponieważ po prostu cię nienawidzę 
i vice versa 

kiedy wszystko co ludzkie 
jest obce naszym dłoniom

Marcin Stachelski

Przekaz medianimiczny

po co świeczki
jeśli sprzedałaś moje
książki do antykwariatu

daruj sobie kwiaty
Grzesio wspina się na drzewo
nie wiedząc kto je zasadził

zrób coś dla mnie
nie rozbij kubka z moim imieniem
i zamiast odmawiać różaniec

odmów sobie wódki

Marcin  Stachelski

Rozwiązać koniec z końcem

myślał że jakoś to będzie
dumny i prosty z wężem
ogrodowym przed prawie
spłaconym domem

tej dwójki dzieci nie zrobił
przy zgaszonym świetle
ale pokonały go czas i wstyd
gdy w kale ujrzał krew

oczy kobiety wysiadającej
na przystanku przy krzyżach
wypłowiały odkąd nie zjada
jej ogórkowej i schabowego

nie zabiera pilota
od telewizora
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Nie przekonuje mnie slogan, że 
KAŻDY jest niezastąpiony. Uwagę zwra-
cam tylko na nielicznych. Na tych, co do 
których nie wątpię, że po ich śmierci nikt 
nie da rady owocnie kontynuować ich 
osiągnięć i inicjatyw, choćby nawet am-
bitnych następców nie brakowało. Lepiej 
przy tym, by ewentualni następcy działali 
na własnym poziomie, zamiast udawać, że 
coś kontynuują, sięgając tam, gdzie ich 
wzrok nigdy nie sięgnie!

W Gdańsku przykładowo z maniakal-
nym wręcz uporem „ciągną” czasopismo 
„Autograf”, założone i przez wiele lat 
redagowane przez Andrzeja Krzysztofa 
Waśkiewicza (zmarłego 11 lipca 2012). 
Przede wszystkim powinni jednak zmie-
nić tytuł periodyku, ponieważ ani szata 
graficzna, ani zawartość w niczym nie przy-
pomina wizji pomysłodawcy i założyciela. 
Kontynuatorzy dobrali się na zasadzie: im 
mniej wybitny, tym bardziej ambitny – szkoda 
tylko, że są to ambicje zastępowania nie-
zastąpionych. 

Po śmierci Jerzego Szatkowskiego 
(zm. 2 kwietnia 2019), choćby wydawanie 
jego słynnej „Okolicy Poetów” ktoś konty-
nuował, pozostanę czytelniczką tylko tych 
licznych egzemplarzy, które otrzymałam 
od Mistrza. Na kulturotwórczą rolę bi-
bliotek i czytelni nigdy w podobnych kwe-
stiach nie liczyłam. Nawet gdy konkretne 
czasopisma lub książki w danej placówce 
się znajdują, w każdej chwili mogą zostać 
wyrzucone, by „w duchu postępu” zrobić 
miejsce napierającym hałdami zawalidro-
gom nowszym.

Gdy 13 czerwca 2009 roku zmarł Leon 
Zdanowicz z Łobza, który w 1995 roku 
założył czasopismo literackie „Łabuź”, 
wiadomo było, że tak charyzmatycznej 
osobowości niezwykle kreatywnego i 
NIEZALEŻNEGO od wszelkich mód 
redaktora na pewno nikt nie zastąpi. 
Ostatni numer pisma (2010), wydany rok 
po śmierci założyciela, poświęcony był 
prezentacji jego działalności i osiągnięć. 
Część rozproszonej spuścizny literackiej 
Leona Zdanowicza wydał w formie książ-
kowej jego brat – Bogdan Zdanowicz, 
krakowski poeta i krytyk. Taki krewny to 
dla zmarłego twórcy prawdziwy dar losu! 
Niestety, znacznie częściej widzę wokoło 

Ariana Nagórska

Niezastąpieni!

takich „spadkobierców”, którzy ze szcze-
gólną energią wyrzucają wszystko, co po 
zmarłych zostało, a już w pierwszym rzę-
dzie wszelkie „papiery” niedochodowe.

Wspominając powyżej pisarzy bę-
dących jednocześnie założycielami i 
przez wiele lat redaktorami świetnych 
czasopism, muszę także wymienić dwie 
mieszkające w bliskiej od siebie odległości 
poetki, które czasopism nie wydawały, ale 
były niezrównanymi animatorkami kultu-
ry w swoich środowiskach, organizowały 
spotkania literackie, konkursy, występy, 
promocje książek. Mimo poważnych kło-
potów zdrowotnych, przez wiele lat były 
niestrudzenie aktywne, z entuzjazmem i 
życzliwością skupiając wokół siebie liczne 
grona twórców, czytelników, słuchaczy. 
Te dwie panie to: Swietłana Owczarska 
z Inowrocławia (zm. 13 kwietnia 2010) 
i Jadwiga Stróżykiewicz z Barcina (zm. 
6 kwietnia 2019). W ich działalności 
szczególnie cenię wielość i różnorodność 
inicjatyw, nieograniczanie się tylko do 
promocji pisarzy z regionu lub z najbliż-
szej sobie grupy wiekowej, ale zapraszanie 

NISZA KOZIOROŻCA

Suzanne rozsiadła się wygodnie na 
małym, acz wysokim krzesełku. Dosunęła 
je delikatnym, pieszczotliwym ruchem do 
fortepianu i zaczęła harmonijnie uderzać 
opuszkami palców w klawiaturę dźwięków. 
Spod jej dłoni wypływały miłe i ciepłe 
akordy znanego sercu utworu. Po chwili 
przerwała. Odpaliła papierosa i zapadła 
w głęboką zadumę. W jej duszy kołatały 
się niepojęte żadną siłą woli uczucia. 
Wciągnęła głęboko w płuca codzienności 
ożywczy powiew dymu i rozważała całą 
gamę najprzeróżniejszych wariantów swo-
ich zachowań, gdyby cała sprawa ujrzała 
kiedyś światło dzienne. W pewnej chwili z 
odrętwienia umysłu wyrwał ją głośny dzwo-
nek do drzwi. Podeszła do nich szybko i 
zdecydowanie. Za drzwiami dostrzegła 
kłębiące się w dzikim amoku własne myśli. 

Marek Jagliński

Żeńskie opowiadanie kosmiczno – psychologiczne

osób z całego kraju, autorów znanych, jak 
i debiutantów, zainteresowanie plastyką, 
muzyką, teatrem, twórczością dzieci. 
Współpracowały z bibliotekami, domami 
kultury, zespołami artystycznymi, za swe 
zaangażowanie były doceniane i wielo-
krotnie nagradzane Piszę o tym skrótowo 
i ogólnie, bo np. w Internecie nie brak 
bardzo dokładnych informacji. Wpraw-
dzie profil Jadwigi Stróżykiewicz na Face-
booku, pełen niepowtarzalnych zdjęć, pa-
miątek spotkań, podróży, rozmów – został 
natychmiast po jej śmierci zlikwidowany, 
żeby już nikt sobie powspominać nie 
mógł, na szczęście jednak niesympatyczni 
likwidatorzy nie mieli żadnych szans, by 
usunąć na przykład liczne artykuły pra-
sowe poświęcone działalności i postaci 
zmarłej poetki.

Niezastąpionych nawet wiele lat po 
ich śmierci ktoś jednak z życzliwością i 
uznaniem wspomina. Barbarzyńcy szybko 
tracący pamięć wskutek uwikłania w swą 
skołowaną teraźniejszość nie wszystko 
zdołają pogrzebać i wykasować!

Po chwili jednak opanowała zdenerwowa-
nie, poprawiła ręką włosy i zdecydowanym 
ruchem otworzyła je. W ściszony świetle 
korytarza ujrzała zieloną postać kosmity, 
który trzymał w ręku bukiet gwiezdnych 
kwiatów. Dla Suzanne nie była to pierwszy-
zna, ponieważ była od kilku dni skrzynką 
kontaktową dla istot z innego wymiaru i 
takie wizyty zdarzały się u niej dosyć czę-
sto. W jej mieszkaniu za lustrem w łazience 
ukryte były niebiańskie wrota, przez które 
mogli wracać na swoją rodzinną planetę. 
Każdy z nich przechodził u niej kilku 
godzinną kwarantannę oczyszczającą pa-
mięć, aby nie zaśmiecać swoimi wspomnie-
niami wymiaru do którego mieli wrócić. 
Przyczyną tych wizyt było to, iż ich statek 
kosmiczny o napędzie ponad myślowym 
na skutek błędu nawigatora wleciał w pole 

siłowe jej marzeń i rozbił się w nich 
o skały naszego czasu. Na skutek 
wstrząsu rozrzuceni zostali we 
wszystkie zakątki podświadomości 
Suzanne i teraz po wielu przygo-
dach wracają do źródła katastrofy 
poprzez jej kręte korytarze myśli. 
Dziewczyna w czasie każdej wizyty 
podchodzi z przybyszem do lustra 
i głęboko wpatruje się w nie przez 
kilka godzin. 

Kosmita w tym czasie wtapia 
się w wypolerowaną taflę szkła i 
znika bezpowrotnie, a wtedy w jej 
świecie zmysłów zjawia się nowy 
przybysz z niepojętej planety roz-
stania.
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Znaki zapytania

(Fragment większej całości)

Moja ukochana. Po swojej śmierci będę 
Cię poszukiwał w Innym Świecie. Kiedy zaś 
znajdę, wejdziemy oboje na wysoką górę i 
rzucimy się razem w dół, trzymając za ręce. 
Jeśli Bóg Kocha  -  nie zginiemy marnie.

Nasze myślenie ma charakter epizo-
dyczny w danej sytuacji a w dodatku jest pro-
cesem niewidzialnym: słyszymy jedynie efek-
ty w postaci określonych myśli i wypowiedzi 
tych myśli – zastanowień.Można pytać, czy 
myślenie jest faktycznie niewidzialne, czy 
też jedynie tylko  -  ukryte? Są to zapewne 
jedne z wielu tajemnic egzystencji człowie-
ka wśród ludzi na tej planecie, znajdujące 
jednak swe jakże istotne uzewnętrznienie: 
w mowie, literaturze, malarstwie czy muzy-
ce. Wszystkie te wytwory ludzkiej inwencji 
pochodzą przecież z owego tajemniczego 
wnętrza. Rzecz tylko w tym, że u niektórych 
się wybitnie uzewnętrzniają.

   Istnieje w komunikacj międzyludzkiej 
zastanawiająca własność umysłu. Objawia 
się zwłaszcza w lużnej konwersacji. Powstają 
wówczas, niejako automatycznie, pewne 
konstrukcje zdaniowe, wymagające właśnie 
ich natychmiastowego uzewnętrznienia w 
procesie dyskursu. Te konstrukcje myślowe 
budują się w czasie sanego dyskursu i to na 
poziomie nie tylko zdroworozsądkowym, ale 
także naukowym, czy nawet  -  mistycznym. 
Czy umysł zawiera je w sobie, czy też są 
tworzone ad hoc – oto jest pytanie. Możliwe 
także, że na potrzeby całego dyskursu anga-
żują się siły Kosmosu.   

A intelekt? Jest to jedna z ważnych 
składowych umysłu jako całości. Jego jakby 
„wektor wodzący”, dzięki któremu umysł 
wie, jakie elementy wybrać i złożyć w całość 
dyskursu. Słownego, plastycznego, muzycz-
nego, poetyckiego itp. To dzięki intelektowi 
symbolika matematyczna dotyka spraw 
nieskończoności czy też próbuje w ilościo-
wy sposób nazywać i opisywać świat realny. 
Intelekt wykazuje szczególną zdolność do 
precyzowania i problemu i charakteryzują-
cej go wypowiedzi. Bądź w formie językowej, 
plastycznej czy innej. Można powiedzieć, że 
z intelektem ma bezpośredni związek nasz 
stan emocjonalny, a ściślej  -  stan naszego 
ducha.  Poprzez sferę intelektualną  wyra-
żają się akty poznawcze, percepcyjne, emo-
cjonalne itp. naszego ducha. Jego  -  innymi 
słowy  -  stany, mające odzwierciedlenie 
w życiu emocjonalnym. Jednym słowem 
relacja duch – intelekt stwarza ogromne 
potencjalne możliwości w życiu człowieka. 
Jeszcze nie odkryte, a jak się wydaje  -  raczej 
ukryte.  Relacje te niosą ukryte znaczenia, 
które  -  można ogólnie powiedzieć  -  są 
jak gdyby „poza”. Poza np. czymś, kimś czy 
wręcz poza tworem wirtualnym. W sferze 
intelektu do określenia „poza” nadaje się 
także, o czym należy sądzić, dość tajemni-
cza struktura głęboka intelektu, o której 
zresztą, ze względu na jej istotność, będzie 
tu jeszcze mowa.

Kiedy mówimy o umyśle człowieka  
-  sprawa wydaje się nam banalna. Kiedy 
jednak wtrącimy domysł o przekraczalno-
ści umysłu  -  ta pozorna banalnosć wręcz 
pryska. Nasuwają się skojarzenia z ukrytą 
w człowieku swoistą duszą, która jest no-
śnikiem energii i myślowej motywacji, ale 
działa w sposób niejawny, ukryty. Ta właśnie 
„ukryta energia”, jakkolwiek ją nazywać, 
wypełnia nas, nasze umysły, będąc zbiorem 
wszelkich znaczeń, z których czerpiemy  w 
aktywnym tak osobnuczym jak i społecznym 
życiu. Jest zastanawiające, że owa rozmaitość 
w sferze znaczeń, ktorymi się posługujemy, 
jest zrozumiała dla wszystkich ludzi danego 
kręgu kulturowego. Co więcej, „noszone w 
nas” znaczenia dają się przełożyć  na inne 
kulturowo znaczenia.

Czy istnieją znaczenia nieistotne? To 
tak, jak w matematyce: pewne wielkości 
tworzą łańcuch zależności podstawowych, a 
pewne  -  są wielkościami uzupełniającymi. 
Rzecz jednak w tym, że bez owych „wartości 
uzupełniających” nie uzyskalibyśmy pełnego  
-  a jedynie cząstkowy  -  obrazu rzeczywisto-
ści. Tak więc znaczenia nieistotne (raczej: 
mniej istotne) istnieją i czasami mogą nawet 
nadawać swoisty koloryt naszym rozważa-
niom, np. w dyskusji. I wiemy, że wszystkie 
znaczenia, jakie niesie nasz umysł mają 
zatem komplementarny charakter.  Bez 
nich główne rozważania byłyby zapewne 
niepełne i ułomne z poznawczego punktu 
widzenia.

Czy umysł w sposób jawny daje nam 
znać o naszych zadziwieniach egzysten-
cjalnych?  W życiu potocznie rozumianym 
tak można oczywiście zakładać. Również w 
zbiorowych dysputach i sporach. Jednak-
że „umysł lubi ciszę”, tzn. najsprawniej i 
najefektywniej zdaje się nam przekazywać 
swoje zasoby sam. W samotności. Możemy 
powiedzieć, że aby skutecznie i efektywnie 
zaspokajać naszą ciekawość nasz umysł 
szuka osamotnienia. Szuka wręcz „ukrycia” 
przed zgiełkiem zbiorowego życia.

Przechodząc na nieco inną płaszczyznę 
rozważań, bynajmniej nie potocznych czy też 
zdroworozsądkowych, można powiedziec, że 
umysł nasz jest po prostu w tym właśnie celu  
-  oddzielony od wszystkich rzeczy. Samego 
myślenia także nie ma w rzeczach. Jest po-
miedzy rzeczami, w relacjach. Nie ma także 
żywej myśli w zależnościach funkcyjnych, 
jak chociażby funkcje matematyczne czy 
prawa nauki. Myślenie było aktywne jedynie 
w procesie ich tworzenia, wyprowadzania z 
nicości.  Jednym słowem umysł jest  w swej 
twórczości niezwykle samotnym obiektem 
a rezultaty  -  to jego produkty.

Procesy myślowe. Czy są zdeterminowa-
ne? Należy podkreślić, że w tej sferze panuje 
całkowita przypadkowość. Skojarzenia sa-
motnego umysłu mają charakter statystycz-
ny. Chyba, że za tymi procesami kryje się 
niezbyt jasno określona wola. Wola Boga, 
przełożona na zakres możliwości człowieka. 

Stąd też w wyniku takich stochastycznych 
procesów mogą, acz nie muszą rodzić się 
myśli genialne i epokowe odkrycia. Jednak 
w większości, chyba z woli samego człowieka  
-  rodzi się nam banał.

Nasz umysł spełnia swe przykazanie: 
myślę, więc jestem. Innymi słowy, gdyby nie 
owe myśli, byłby nam niepotrzebny i trudno 
powiedzieć, w jaki sposób szeptalibyśmy 
modlitwy i poznawali nasze Wszechświaty.  
Nasz umysł  -  dopóki żyjemy  -  skazany jest 
na konieczność ustawicznego wykonywa-
nia w szerszym bądź węższym rosumieniu 
ustawicznej pracy. Pracy najmniej w społe-
czeństwie cenionej i docenianej: myślenia. 
Ustawicznego, permanentnego myślenia, 
zamyślenia, domysłów i domyślania się stale 
czegoś nowego. Czy istnieje umysł, który nie 
myśli? Przecież nawet człowiek ociężały umy-
słowo myśli swoimi własnymi kategoriami. 
Myśli na swój sposób układa debil, imbecyl 
a nawet kretyn. O czym myślą?

Niezwykle, jak się zdaje, ekscytuje czło-
wieka problem, czy myśli, którymi się w życiu 
posługuje istnieją w jego umyśle (istniały 
wcześniej?), czy też tworzą się, powstają i 
formują w zależności od potrzeb. Oczywi-
ście te tzw. nowe myśli mogą powstawać na 
bazie już istniejących jako nowa kombinacja 
pojęć, ale mogą także być specjalnie w tym 
celu wygenerowane. Kto, wzglednie co je 
generuje  -  oto jest pytanie.Przecież nowe 
pomysły czy odkrycia (naukowe, literackie 
itp.) są procesami przekraczania przez jed-
nostkę ludzką standardów dotychczasowego 
używania owego „ruchu myśli”.

Czy rzeczy, zbiory tychće, ich właści-
wości i wzajemne do siebie odnoszenie się 
mają w człowieku gotowe nazwanie, czy 
też jest ono w jakims sensie? Czy z owej 
ukrytości wychodzi w razie usilnego poszu-
kiwania, by objawić całe swe znaczenie? A 
jeśli owo poszukiwanie nowego znaczenia 
ma inne, transcendentne pochodzenie i 
proweniencje? To tak, jakby sam Bóg nam 
je podpowiadał, stwarzając w nas wrażenie, 
że „zawsze wiedzieliśmy”. Bo te nowe, pełne 
znaczenia, patrząc z drugiej strony, ułatwia-
ją nam przekraczanie pewnych ograniczeń 
pojęciowych, tworząs domysły a z czasem i 
płodne hipotezy. Wydaje się więc słusznym 
przypuszczenie, że naprawdę pełne znacze-
nia istnieją, ale są w ukryciu.

Przez całe dojrzałe życie poszukujemy 
znaczeń. Nasze myślenie oscyluje pomiędzy 
różnymi znaczeniami ogólnymi, ale nam 
najbardziej chodzi o takie znaczenia, które 
są dla nas w danym momencie życia  -  istot-
ne. Są to nasze główne przedsięwzięcia, 
potrzebne do opisania życia, nas samych 
i naszego postrzegania świata. Bo życie 
człowieka to materialne przedsięwzięcia a 
życie umysłu  -  to głównie przedsiewzięcia 
myślowe, które charakteryzują się niepowta-
rzalną zjawiskowością.

Można powiedzieć, że myśl, pomysł, 
domysł itp. się po prostu w nas  -  objawia. 
Ze stanu niewidzialnego twania przechodzi 
w formę ekspresji. Nigdy nie znamy osta-
tecznego jej kształtu, ponieważ potencjalne 
myślenie przebywa w świecie falującego 
chaosu. W świecie różnych możliwości kon-

Wacław Ṧmid

Język ducha (1)
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struowania wypowiedzi. Można nawet po-
wiedzieć, że daną konkretną myśl zrodziło 
takie właśnie falowanie chaosu, nieskoń-
czoności i nieoznaczoności. Powstaje zatem 
nieodparte pytanie: czy rzeczy niewidzialne 
są w umyśle obecne niejako  a priori?

Ta dychotomia: widzialne  -  niewidzial-
ne w sferze wytworów myślowych prowokuje 
do zadawania sobie kolejnego pytania typu: 
czy rzeczywiście nieobecne jest wszystko, co 
„faktycznie” nieobecne? Czy tylko tak sądzi-
my?To pytanie brzmi trochę na wyrost, tak 
jak lot naszego umysłu w niebie idei. Z tym, 
że dla ludzkiej potocznej percepcji może 
to być  -  ów lot  -  w niebie idei ciemności, 
a w każdym razie  -  na pewno niejasności. 
Oczywiście takie tezy mogą wywoływać opory 
ze strony tzw. „powszechnej opinii”, z którą 
jednak w przypadku tak ważkich spraw nie-
koniecznie trzeba być w zgodzie.

Konstrukcje myślowe to nasza filozofia 
życia – bycia. U jej źródeł ykwi i to równo-
cześnie, zmienność jak i trwałość. Zależnie 
od tego, ku której własności się przychyli-
my, będziemy uprawiać określony sposób 
myślenia. W tej swoistej grze ruchu myśli 
istnieje oczywiście sfera świadomości, ale 
także dość specyficzna gra pewnych auto-
matyzmów, które mogą czasami decydować 
nawet o wyniku naszej refleksji. Rzecz w 
tym, iż chodzi o ich nadmiar, który może 
psuć ogólną, wypracowywaną przez nas 
koncepcję Boga i świata.  Używając matafo-
ry, nasze poszukiwania mozemy porównać 
do penetracji podwodnego świata, który, 
mimo postępów nauki, jest dla nas ciągle 
wielką niewiadomą.

Wszystko wszak płynie,,, Taki sam ruch 
hipotetycznych elementów obserwujemy w 
procesach zapamiętywania (kiedy jak gdyby 
do nas „przychodzą”) i odwrotnych proce-
sach: zapominania (czyżby odchodziły?). To 
właściwie tenże ruch daje w pracy naszego 
umysłu wyłonienie się czasami poznawczo 
płodnej hipotezy, przypuszczenia, że... 
Wyłanianie się hipotez – domysłów jest już 
budulcem dla konstruowania jakichś wła-
snych wizji świata. Ponieważ są to procesy 
tak ukryte i tajemnicze jak są, wiążemy je  -  i 
słusznie  -  z ingerencją Bpga. Budowaniu 
obrazów świata towarzyszy bowiem zwykle 
skłonność do wyobrażania sobie nie istnie-
jących, a przecież możliwych obrazów w 
zwykłym, plastycznym sensie,

Myśli nasze zdają się biec określonym 
torem pomiedzy wieloma znaczeniami Ale 
aby pomyśleć z sensem, należy oczywiści 
uchwycić dążenie, tendencję, do jakiej takie 
myślowe przepływy zdążają. Co nieobecne 
z nami w danej chwili a o czym jesteśmy w 
stanie pomyśleć, zatrzymać z refleksją jest  -  
można powiedziec  -  właśnie nieocenionym 
Darem. Nosimy go w sobie i każdej chwili 
wybrać daną refleksję możemy. Te elemen-
ty, które chcemy „gościć” w naszym umyśle 
mogą wszak zaistnieć, ale wtedy wymagają 
samotności. Wręcz  -  wycofania. Wówczas 
pojawią się dopiero oczekiwane elementy. 
Co interesujące, taki stan „świadomości” 
można usiłować wyjaśnić wyłącznie poprzez 
rozliczne teorie nieświadomości....

Czy myśl, koncepcja, rozwiązanie 
problemu najczęściej ucieka nieuchwytna? 

Otóż nie. Tego typu poznawcze myślenie 
charakteryzuje tzw. zwrotność, pozwalająca 
na dogłębną analizę powracający stale do 
świadomości teorii i koncepcji. Ta własność 
uwypuklać się zdaje przy samotnym roz-
myślaniu, wyłącza się raczej w tłumie. Tak 
jak samotność umysłu, tak i znaczenie tzw. 
prostych danych zdaje się mieć ogromne 
znaczenie dla higieny samego myślenia, 
ale również  -  co bodaj ważniejsze  -  dla 
pomyślnego rozwiązania problemu. Jed-
nym słowem, tak się składa, że samotność 
w myśleniu plus posługiwanie się prostymi 
danymi  daje nam możliwość przekraczania 
pewnych granic w myśleniu, co jest cechą 
charakterystyczną mistyki natchnienia.

Ruchowi myśli niewątpliwie towarzyszą 
określone stany emocjonalne  -  stany nasze-
go ducha. Mimo to niejako „na zewnątrz” 
ludzkiej osoby istnieje  -  przynajmniej z 
pozoru  -  stan pewnej stabilności, świad-
czący o pewnej harmonii stanu ducha i 
pracującego umysłu. Można mówić o „dwu 
światach” w człowieku, właśnie w powyższym 
sensie. To na ich granicy tworzą się pomysły, 
a nawet mogą istnieć bez pokazywania się, 
jeśli nie przywoła ich nasza świadomość. 
Tę potrzebę ekspresji pomysłu może w co-
dziennym życiu sprowokować nawet nasze 
roztargnienie. Jest więc ono w tym sensie 
stanem pozytywnym.

Oględnie mówiąc, myślenie polega 
na wycofywaniu się w zgoła niematerial-
ne, duchowe sfery świata. Dzieje się tak 
zapewne byśmy mogli doświadczyć wiecz-
ności w formie chociażby medytacji na 
zmianę z kontemplacją rzeczy potocznie 
nieodczuwalnych a już na pewno  -  niewy-
obrażalnych.  Tym sposobem można dojść 
do „uzmysłowień zmysłowych”, które są 
równoczesnym tworem myśli i emocji i są 
przy tym także  -  niewidzialne. Oczywiście 
głównie dla drugiej osoby. W tych interesu-
jących stanach naszej osobowości ogromną 
rolę zdaje się odgrywać – wbrew pozorom  
-  pamięć. Można ją nazwać „pamięcią 
uobecniania”, mająca własność tak uobec-
niania myśli i wrażeń odległych w czasie jak 
i ich dokładniejszego odkrywania.A sfery 
te, jakże niematerialne już z potocznego 
punktu widzenia, mają ścisły związek z du-
chowością człowieka i jego możliwościami 
komunikowania poprzez narrację religijno 
– mistyczną z Bogiem.

Należy odróżniać tendencje uobecnia-
nia fikcji, np. natury literackiej od tendencji 
uobecniania myśli, związanych z przeżyciami 
natury mistycznej. Te pierwsze, to „zwykłe” 
konstrukcje myślowe, drugie zaś cechuje ta 
niezwykłość, że stanowią podstawę do komu-
nikowania się ludzkich zbiorowości. Także z 
Inną Osobą. Jest to myślenie, wykraczające 
poza zdolności konstruowania fraz zdanio-
wych przez umysł. Byłby to najgłębszy wyraz 
wycofania umysłu z działania i oddanie się 
kontemplacji (napawaniu się duchem). A to 
z kolei jest po prostu  -  warunkiem sine qua 
non  jego życia i funkcjonowania pośród mu 
podobnych (jeśli nie takich samych).

Jednym słowem, wycofanie bywa heury-
stycznie płodne a nawet odkrywcze. Umysł i 
cała emocjonalna otoczka poszukuje w tym 
celu jakiegoś niemal mistyczneg, czy wręcz 

kosmicznego spokoju. Możliwe, że wówczas 
nasila się przepływ przez naszą jaźń nieozna-
czoności, którą umysł skrywa w sobie jako 
niewidzialny byt. Bezdźwięczny język szerzej 
pojmowanej komunikacji. Są w tm pomocne 
takie elementy, jak właśnie pamięć, antycy-
pacja, zdolność uobecniania, czy wreszcie 
istotna zdolność odzmysławiania. Stwarza 
to wsztstko możliwość doświadczenia wiecz-
ności, jeśli właczymy w ów proces naszą 
intuicję i napawanie się wielkością Boga i 
Wszechświata (kontemplację).

W życiu istnieją zasadniczo dwie głów-
ne postawy do tegoż życia: aktywne w nim 
uczestnictwo, względnie jedynie obserwa-
cyjne  wydawanie sądów.  Pierwszy rodzaj 
aktywności wiąże się z uczestnictwem, 
zaś drugi  -  raczej ze współuczestictwem 
w rozmaitych procesach bio – psycho – 
socjologicznych. Podobnie jak sacrum i 
profanum. . Wchodzimy w sfery, których 
nasz język nie zawsze jest w stanie ogarnąć 
czy też wyrazić i najczęściej najlepszym 
środkiem wyrazu jest po prostu  -  mil-
czenie. Tak samo ogromne jak milczenie 
Boga czy Kosmosu. Bo  -  być może  -  jest 
to milczenie, posiadające sw własny, jeszcze 
nie odkryty, język.

Ciekawą deformację wizji świata odda-
je nam tzw. wizja kwantowo – relatywistycz-
na. Tylko  -  czy jest to wizja trafiona, ade-
kwatnie odgadnięta? Możliwe, że wizja ta 
jest częściowo przynajmniej zgodna z tym, 
co zawiera struktura głęboka umysłu i dla-
tego ta struktura kwantowo relatywistyczna  
-  także z braku innej  -  jakoś funkcjonuje. 
Możliwe, że w strukturze głębokiej istnieją 
zawiązki innych wizji, ale nie zostały do tej 
pory ujawnione. Zwłaszcza założywszy, że 
umysł nie obejmuje ze swej natury świata 
widzialnego.

Możemy powiedzieć, że pojemność 
i zdolność umysłu do rozmaitych form 
narracji się nie kończy nigdy: jedne for-
my po prostu ustępują miejsca nowym, 
wygenerowanym przez środowwisko Boga 
i Kosmosu. W tej własności tkwi wolność 
umysłu.  Życie takoż naszego rozumu i 
potencjalnych cywilizacji kosmicznych, dla 
których nasz antropocentryzm jest tylko 
jednym ale ważnym aspektem, bowiem 
inne elementy  -  czego nie wiemy  -  mogą 
być takie same a wręcz  -  identyczne. Inge-
rencja czynnika nadprzyrodzonego jest w 
takiej sytuacji wręcz koniecznością. Byłby 
to tzw. Boski Zamysł.

Mówimy często o możliwości istnie-
nia wszechświatów równoległych, a w swej 
ziemskiej praktyce badawczej  człowiek 
dysponuje zaledwie kilkunastoma  stałymi 
uniwersalnymi, przy pomocy których opi-
sujemy nasz Wszechświat, Czy  rzeczywiście 
może zostać z tej ilości wygerowana  taka 
też ilość ich wzajemnych  konfiguracji, 
że będziemy w stanie opisać tzw.  „inne 
wszechświaty”?  Rzecz zapewne w tym, 
że istota Bóstwa jest w nich  -  taka sama. 
Możliwe jedynie, że różnica, tkwiąca w 
tzw. „wzajemnych oddziaływaniach” ich 
autonomicznych  elementów, które które 
w sumie mogą być innej natury, niż te, 
jakie już znamy.

cdn.
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Bogusław Janiczak

Pozwól mi Panie jeszcze raz

Pozwól mi Panie jeszcze raz
Zobaczyć tamtą siną dal
Płynąć pod niebem pełnym gwiazd
Gdzie księżyc budzi się wśród fal

Pozwól mi Panie jeszcze raz
Usłyszeć tamten wiatru śpiew
Zorzy polarnej ujrzeć blask
Tam gdzie żeglują stada mew

Ile mi czasu jeszcze dasz
Żeby opłynąć cały świat
Ty wszystkie morskie szlaki znasz
Nie rzucasz nigdy słów na wiatr

Daleka podróż setki mil
Samotność to żeglarski los
Dni pełne zwykłych szarych chwil
Gdzie słychać tylko morza głos  

Pozwól mi Panie jeszcze raz
Odwiedzić w porcie jakiś bar
Przy pełnym dzbanie spędzić czas
Gorących nocy poznać żar

Pozwól mi Panie jeszcze raz
Zapomnieć wszystko to co złe
Uwierzyć w prawdy które znasz
Odnaleźć drogę w szarej mgle 

Eugeniusz Koźmiński

Pożegnanie 

poranna bryza, wiatr wyrzuca strzępy piany
z nimi resztki letniego krzyku, potu i śliny
wciska to nam do ust; sierpień jak historia z podręcznika 
przesuwa się już tylko po ekranie, gna ulicą, zaczepia, 
gwiżdże - zuchwały wyrostek

a morze, lustro nieba i kąpiel obłoków
nas zdradziło, pluje wilgocią, zgniłymi algami 
przekracza niepisane prawo, umowę którą zawarło
łamie, miota obelgi i wyzwiska, szuka kogoś
by uderzyć w twarz

przysiadła ulica Nadbrzeżna , wie że została sama
że czekają nas puste noce do czuwania nad zmarłymi
psy szukające towarzystwa, wystawianie krzeseł 
dla Godota, ślepe, zeschnięte rośliny
gorszy sort zdeptanego zielnika

Janusz Orlikowski

Tam

ten dom z pewnością tam jest
z okien nocą słychać cichy szum morza
który o wschodzie milknie

śniadanie na tarasie – po kąpieli
w blasku pierwszych promieni słońca

lubimy pływać nago niczym ryby
które budzą się później

z nimi taniec gdy już rozgościmy się
na naszej plaży

porzucone łachmany i my
ubrani w okulary
twój kapelusz i klapki

patrzymy w dal przez powierzchnię gładkiego 
morza
lub na drugą stronę piętrzących się gór
towarzyszy nam słońce

raj który nie wiemy że nim jest
i on nie mija

Jarosław Seidel

Glossa koło nossa 

Inspirują mnie młodzi poeci:  
jedni piszą o rzeczach ważnych  
inni o nieistotnych ale też ładnie  
z własnej bytności uczynili smugę  
dymu który nie razi nie dusi nie pachnie  
niczym po prostu jest i może to jest piękne  
że tak sobie piszą kołysząc się na falach  
swobodnej wyobraźni języka przed którym  
nie czują jeszcze żadnego respektu  
Młodzi poeci wychodzą na miasto a kiedy wracają  
z sieciami pełnymi połyskliwych metafor  
siadają i z radością zawijają je w papierowy język  
który nic nie waży tak lekko im się darzy  
nie lubią oni rymów oj nie lubią  
bo są nowocześni i młodzi i w ogóle  
kto im zabroni pisać o Koluszkach albo  
mieście Łodzi lubią się wysławiać pisząc  
słowa słowa słowa lekkie jak muszki  
latające mi koło nosa tłuściutkie metafory  
kołyszą się swobodnie bez początku bez końca  
bez puenty niewinni czarodzieje dzieci lepszego słońca

Eugeniusz Koźmiński

Skrawek plaży

obłoki wargami dotykają wody
w jej lustrze oczy wodorostów, drobne stopy sinic
algi wpół śpiące z otwartymi ustami
przez które woda wędruje tam i z powrotem

na płyciźnie małe srebrzaki ze smoczkami w pyszczkach
patrzą z zachwytem
stary dorsz wyszedł na piasek oddać mocz

niech patrzą; za rok będziemy je patroszyć
kroić ich mięso, palić ogniska, tańczyć
poleje się wino, aż zmęczeni zaśniemy na piasku
na skrawku plaży
na który nocą wychodzą na ląd stare dorsze

Eugeniusz Koźmiński

Głosy 

słucham głosów wody, uczę się zapachów
 -  ich krwiobieg to opis materii, wspinanie się
na powierzchnię jak po stopniach gamy, by zapamiętać
(ale  my jesteśmy srebrzaki, odłamki gwiezdnego pyłu! )

na fali strzępek mewy, jej krzyk niby kula przeźroczysta toczy się po morzu
nawołuje; patrzę jak życie sączy się wolno, ryby grają ze sobą o fanty, suszy się
porzucona koszula z napisem : Konstytucja, lato odchodzi 
ze spuszczoną głową
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Jerzy Grupiński

Epitafium kogutowi

I podstępnie zwabiliście
do ciemnej komory
i głowę dałem na pień
pod siekierę
Trupa ciało
uwieźliście do miasta
płaczą gdaczą więc kury
Jarząbka i Drapista
O mnie wiersze mówił po weselach
Mościbroda Józef i Truś
O mnie zwrotki śpiewał
Kłysz i Świerszcz

Teraz gdy przestanie
księżyc wschodzić
i nie zbudzi już
nikogo mój krzyk
staną zegary w Kraczówce
i patrzeć będą
bielmem źrenicy
Kobiety przestaną rodzić
- i stanie wam w gardle
moje czarne serce

Jerzy Grupiński

Gromnica

Chłopaków gdzieś wymiotło…
Jerzy B. Zimny             

Jerzy do Krosna na Dąbie
z nim Leszek Widok i Sławek
do Kargowej nach Unruhstadt
każdy ze swoją świecą
Wszystko się zgadza – tak jak spisane
Bóbr płynie do Odry
Klub „Cargovia” ciągle w A Klasie
Rdzewieją na stacji PKP tory
na Sulechów na Wolsztyn
i rośnie dzwoni cisza martwica
I tylko pawie w parku pałacowym
jak nieszczęście krzyczą

Na komodzie wciąż dzwonek srebrny 
ten od burzy – pamiętasz?
Słowo modlitwy i w ramce obrazek
Nie daj Bóg
by ktoś zmylił skłamał ten świat
jak ten istny dowcipny co wrzucił
na weselu do wygódki petardę

Śledź – fotograf
ustawi na trójnogu skrzynię
i przykryje się czarną płachtą
bo są wszyscy i każdy ze swoją świecą
Tylko wuj Michał
szabla niebieski mundur hallerczyka
wciąż grzebie się spod cmentarnego 
piachu

Płomień się łamie
w szkle musztardówek
„Dzień się zjawia i odchodzi
a noc trwa i nie przestaje” –
pisze mi szlifierz lastryka
liternik nagrobków – poeta
ten co przez noc niesie gromnicę

Irena Batura

Zegarmistrz

Pamięci Tadeusza Fuglewicza

Zatrzymał się zegar
Tadka Fuglowica
Tego z Brzezówki
z zielonego zagajnika

Dzielił mnie od niego
las Borówka w dolinie
i potok
i kilkadziesiąt lat życia w oddali

Łączyła pamięć
izby obwieszonej zegarami
i czarne płótno płachty
narzuconej na jego głowę
z maleńkim oczkiem aparatu
Mówił -
stąd wylatuje ptoszek
patrz
Myślałam cygani
Wszystkie ptoszki
zostały na polu

Irena Batura

Przeznaczenie

Babka moja Antonina z Korbów
 z Borku nad Ryjokiem
była zobowiązana 
mieć wiechcie ziół 
na dolegliwości

Kiedy traciła wzrok
tłumaczyła mi
- To co różowo kwitnie
to  cenceryjo
narwij na duży bukiet
tsza wiele
ludziom czasym źle
po jedzyniu
- To żółte 
to dziurowiec
poznosz go zawsze
po dziurkach w listkach
jak patrzyć pod słońce
- A tu bławaty
coby oczy przemywać
- Z kruszyny ścinty
ściongniemy kore
na wzdyncia u bydła
To znów jesienią
- ułóż bukiet z gałonzek kaliny
a w drodze pozbierej 
łostatni kminek

Każdy urobek 
wnosiła po drabinie na strych
bukiety kwiatów wiązała powrósełkami
u łat pod kiczkami
korę i gałęzie
układała na boncie

Wpadała Nowotarska z Borówki
-  Babko dejcie troche kaliny
Regina umiro na gruźlice
- Myślałam 
 Zbierałam kalinę przy ich chałupie
czemu sami tego nie zrobili…

Widać takie babki przeznaczenie

15 listopada 2016

Irena Batura

Gienek

Czekałam każdego dnia
na sygnał
od strony świerczyny

Gwizdanie czułe
bogate w tony
melodie podsłuchane
pod ścianami okolicznych remiz
(na wstęp grosza nie było)
- A to Wiła wianki i wrzucała je 
do falującej wody..
- a to O Maryjanno…
- Widziałem motyla rannego wśród drzew…
i wiele codziennych

Na wiosnę był czasem przystanek
i zmiana instrumentu
z trawki trzymanej między kciukami
rozlegały się Chwalcie łąki umajone…

Czarna szopa
rozwichrzonych włosów
mijała ogrody
w drodze do sklepu
z jajkiem czy dwoma
jak tam matka z siostrą uzbierały

Ojciec z białą grzywą włosów
(mówili Odmiyniec – wszyndzie bioły) 
już nie żył
W 1953 odwiózł świnie do Przeworska
Słońce paliło
zdrożony napił się wody z kałuży
Po dwóch dniach już po chłopie
W jednoizbowej chatynce
przysiółka Potoki
zabrakło gospodarza

Zagwizdał Gienek żałośnie
i brnął przez lata
i gruźlicę płuc
do swojego ślubu
w czarnym garniturze
mojego ojca
Czy ubranie szczęśliwe
czy błogosławiąca dłoń kapłana

W  żniwa biegaliśmy do niego
przez pola z kosami
i do całodziennego pogwizdywania
dołączał się rytmiczny stukot klepania

Żyje Gienek
bioły tero jak jego łojciec
Zachowuję jego obraz
i muzykowanie w myślach
przez dziesiątki lat
i setki kilometrów
  

              14 listopada 2016

Kto tam wie
czy umiał pisać i czytać
Znał sposoby
na popchnięcie czasu
w każdym zegarze
i zatrzymania go na fotografii

Czy w niebie będą
przygotowane czasomierze serc pogórzan
by mógł przy nich nadal majstrować

                           27 grudnia 2016 r. 
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Wioska ma okazały kościółek z wieżą. 
Kościół bez wieży widziałem we mgle, Olga 
rozlała mleko- lotne było, do tego gęste, 
więc ten kościół znikał a źrenice otwierały 
się coraz bardziej, nie nadążały za znika-
niem kościoła. Wypić mgłę i stać się lekkim 
dla leniwego podmuchu wiatru. Przyleciał, 
raczej wypadł z głowy w której jest dziura 
od północy, czyżby kometa zmieniła kurs? 
Miałem otwarte okno.Co jeszcze otwarte 
było nad ranem? Kluczę w domysłach, 
otwieram pokoje; każdy z innej dekady, 
jest ich siedem, na razie z klamkami i twar-
de w nich ściany. Pająki, w którym to już 
pokoleniu zjadają muchy, nie martwią się 
o byt, odkurzacz tutaj nie chce wchłaniać 
przeszłości, szmaty się tu nie zeszmacą, a 
miotła nie straci włosów. Będzie czerwony 
deszcz i niebieski grad spadnie. Zanurzę 
się w wodzie królewskiej, wytrąci ze mnie 
to srebro, symbol sztywnych stawów poło-
żonych na nizinie, w strefie ochronnej, ale 
ani to park krajobrazowy, ani niedostępne 
bagna,zwykła osiedlowa wysepka zieleni, na 
którą lokatorzy zrobili kiedyś zrzutę. Żadne 
tam wydatki na leki przeciw chorobie pole-
gającej na nadmiernym wyglądaniu przez 
okno. Mój kraj jest plackiem ze śliwkami, 
coraz droższy i coraz cieńszy.Na sucho moż-
na przełknąć i w brzuchu mieć cukiernię.
Dystrybucja za darmo, buntuje się jedynie 
odbyt, fatygowany procentowo przez związki 
chemiczne i zawartość pestki owocu mango. 
Kobieta gotuje zupki, listonosz uwielbia 
stołek w przedpokoju, inkasent gubi się w 
przewodach, facetz pizzerii nie wydaje resz-
ty, widząc podciętego beneficjenta.Nie wie, 
że przed chwilą beneficjent był w kosmosie, 
trudne chwile przeżywa sąsiadka wchodząc 
do zsypu. Nie jest weteranką, nie należy do 
żadnej grupy, nie pobiera zasiłku, na nic 
nie leci mimo, że jest wdową. Spotykamy 
się w aptece, ona kupuje leki na tuziny, ja 
przychodzę się napić wodyi trochę posie-
dzieć przy tej wodzie, posłuchać co mówią 

ludzieo swoich schorzeniach, porównuję 
do moich i wiem więcej od lekarza. No 
właśnie, mój lekarz przez dekadę podwoił 
się, kiedyś jedno skrzydło drzwi otwierał, 
dzisiaj oba, podobno połyka czekoladę, 
uzależnił się od niej. Pacjentki już wiedzą, 
co doktorowi trzeba, dałem mu kiedyś kopa 
i teraz po porady chodzę do apteki. Dawniej 
przesiadywałem u fryzjera, każda głowa była 
przedmiotem porównań, fryzjer rodem z 
Podola fizylierem był u Berlinga, pod Miro-
sławcem oberwał odłamkiem, więc w kółko 
te same historie opowiadał klientom.Kiedy 
likwidował zakład dał na mszę proboszczowi 
w intencji tych, których golił i umarli.

Nie cierpię środy, w ogóle środków, 
środki czegoś to kurewska matnia, na ten 
przykład środek placu, człowiek na celow-
niku z każdej strony, albo w centrum uwagi, 
albo bójki, nie daj boże zawieruchy. Skraju 
trzeba szukać, obrzeży, kantów, zakończeń. 
Bliżej ucieczki trzeba się kręcić, nigdy nie 
wiadomo kto pierwszy a kto ostatni oberwie. 
Ten poza zasięgiem zmusza tego co chce 
skrócić dystans- do wysiłku, pokonania dro-
gi, a wiadomo - przy powszechnym lenistwie 
wiele człowiekowi uchodzi na sucho.  Leni-
stwo, błoga racja stanu, polityka niemalże, 
udaję że nie mam już sił, pralka chodzi 
zabiera spokój, telewizor- przeciwnie- pra-
gnie spokoju, woda kapiąca z kranu chce 
wykolegować zegar, a mucha nie siada, w 
przysłowiu jest jeszcze o duszy, ma hulać bo 
nie ma piekła. Racja, piekło jest na ziemi. 
Wybrukowane dobrymi chęciami decyden-
tów i pojedynczych osobników, spowinowa-
conych, posąsiedzku, i przygodnie w każdym 
miejscunacechowanym dramatem, Każdy 
coś gra, przeciąga na swoją stronę. Czasem 
odpycha od siebie, podrzuca innemu, Mówi 
się, że są to kamyczki rzucane przez płot, a 
kwiaty i tak kwitną po swojemu.Schronisz 
się w altanie i czekasz zachodu słońca, mrok 
może zapaść wcześniej, nawet w południe, 
jednak nie wywiesisz białej flagi, ona jest w 

tobie od dawna.Obce zastępy 
zbliżają się do głowy, ostatni 
bastion- mózg odpowie ostat-
nią salwą, świadomość uleci z 
dymem niespotykanej barwy. 
W koszyku dóbr wszelakich re-
lanium i środki przeciwbólowe, 
zastrzyk powietrza, ale na jak 
długo? Mój przyjaciel zabrał 
ze sobą tajemnicę do grobu. 
na insulinie jechał, osobowym 
bez przesiadki, w żart obracał 
dramat, z balkonu puszczaliśmy 
dymki w kierunku Rataj, zawsze 
w grudniu, i zawsze naładowani 
planami na lato. Miał być Szlak 
Jakuba, a ostał się szlak sztyw-
nych, przynajmniej dwa razy 
w roku idziemy tym szlakiem.
Na ten czas on wstaje z grobu 
a ja sposobię się do niego, na 
trzeźwo.Zawsze na trzeźwo wi-
dzę wszystko za granicą wzroku, 
i to czego mózg nie pojmie, 
tylko intuicja pojona liryką- 
damą bezwzględną- kiedy chce 

Jerzy Beniamin Zimny

Niezwykłe sny ostrzarza noży

przychodzi, kaprysy ma wielkie, wymagania 
księżnej, a nawet jest jak pompa, ssie wszyst-
ko co jest dobrego w człowieku. 

Jesteś ze mną plamo, na szczęście biel 
przyoblekasz, w mroku dajesz mi spokój, 
największym twoim wrogiem jest słońce, 
znaczy nie słońce pisane poecie, piaski 
na wydmach, a co będzie ze śniegiem? Na 
ostrzu noża odbija się światło, duże i małe, 
ludzie znosili przed chaty siekiery, bagnety 
rzeźnickie. Jaki charakter, taki nóż, jaki 
poeta takie rośliny w ogródku, przy domu, 
pod blokiem. I kurz na półkach, wycieranie, 
to zacieranie śladów, przedmioty niektóre 
nie ruszane od lat, w książkach karteczki, 
kwity. Kartki pocztowe, jedna z Żar, Kasia 
pisze że była w Sarbinowie na wczasach, 
pamięta i tęskni. Zachodzę w głowę, ra-
chuję dziewczęta, ale Kasi nie pamiętam. 
Data: lipiec 1968 r. Wysiadywałem wtedy 
w kawiarni o wdzięcznej nazwie, Danusia. 
Pamiętam kiedyś zimą przeszedłem wpław 
Bóbr, od Bobru zaczęło się pisanie wierszy, 
w Danusi- dla Joli, później była Marysia,  
Alicję zapamiętałem bo była jakby z krainy 
czarów, z tej krainy powędrowałem w świat 
wydarzeń bardziej dramatycznych. I oto je-
stem tu gdzie jestem, niby na wozie, ale ten 
wóz nie ma kół. Dyszel ktoś puścił z dymem 
w kominku, a dziewczęta konsekwentnie 
wyskakiwały podczas szalonej jazdy. Imiona 
pozostały po nich, nic więcej. 

Czy nieszczęście bywa na szczęście? 
Oczywiście sprawa jest paradoksalna i 
względna zarazem, jako że prawie wszystko 
na świecie zależy od… Właśnie, od czego? 

Przypadek, który mnie zainspirował, 
to wrażenia z poetyckiego spotkania au-
torskiego. Idzie więc o nastrojowe wiersze, 
napisane pod wpływem osobistego nieszczę-
ścia, które kiedyś spotkało autora. Piękna 
poezja.

Ale od razu przyszły mi na myśl dzieła 
sztuki innych dyscyplin artystycznych, któ-
rych geneza też sięgała nieszczęścia jako 
siły sprawczej. Pod jego wpływem powsta-
wały utwory muzyczne, dzieła plastyczne 
i dramatyczne, z których wiele osiągnęło 
status wybitnych, nawet na skalę światowego 
dziedzictwa kulturalnego. Znając życie tych 
wielkich artystów raczej pewne, że gdyby nie 
ich własne nieszczęścia, wiele z arcydzieł 
w ogóle by nie powstało. A tak cieszą uszy 
i oczy milionów współczesnych, nie licząc 
już przyszłych pokoleń. Można założyć, że 
doświadczać się zatem będzie nieszczęść 
własnych i cudzych, ciesząc się kolejnymi 
arcydziełami powstałymi z ich inspiracji. 

Czyż to zatem nie modelowy paradoks? 
Nieszczęście jednostki szczęściem milio-
nów? Czyż to zatem nie również względność 
modelowa?   

Ciekawe czy znajdzie się ktoś, kto na 
serio zada to ostatnie pytanie, i czy będzie 
ono retoryczne. Czy nieszczęście a la moment  
może być szczęściem a la long?

Juliusz Rafeld

(Nie)kochane nieszczęście

Ksiêgarnia Pa³ucka w ¯ninie oferuje 
bogaty wybór ksi¹¿ek, podrêczników  

i artyku³ów biurowych.

Zapraszamy do zakupów, wybieraj¹c 
bezp³atny odbiór zamówienia w naszej 

ksiêgarni.
www.ksiegarniapalucka.pl
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Adam Michalak

Różanka

Różanooka tak Cię muzo nazywam
różanko perłowołuska od dziecięcych lat
jak wędrowna tęcza, która 
nie wie o dzbanie złota
jednocześnie stara i młoda
do Ciebie się zwracam

Różo ukryta pod powierzchnią
pod dachem rozpędzonej rzeki
płyniesz nocnym biegiem
wewnętrznym głosem spowita
przemawiasz cicho jak zapach
jak szmer więziony w strumyku
tak dojrzale krągły łuk

Serce zabiło mocniej 
jakbym skorupy otwierał muszlę
popatrz zakwita muzyka
kaczeniec płonie, wierzba tańczy
płyniesz nutkami tęczy
skąpana rytmu dzwonem

Eliza Segiet

Być sobą 

Pomiędzy lądami
dzieje się życie, 
pod krystaliczną taflą − 
inny świat. 

Wielobarwne, 
zachwycające poruszenie,
którego można stać się częścią.

Przez parę chwil
oddychać inaczej, 
widzieć bliżej,
doznawać po nowemu. 

W bezmiarze toni
toczy się podwodna magia.

Choć na moment zapomnieć,
że nasze miejsce jest powyżej,

tam, gdzie wdech i wydech 
nie wymagają myślenia.
Tam, gdzie potrzeby 
są coraz większe. 

Zostać rybą, 
wzbudzać zachwyt, 
nie przekraczać własnych możliwości.

Po prostu:

Być.

Lucyna Dobaczewska

Przeobrażenie

We włosach miała wstążkę
 – porwał ją wiatr

tego samego lata
przy sandałkach popsuł się paseczek

nikt jej nie powiedział
co te zmiany znaczą

ale wtedy u ramion
pojawiły się małe skrzydła

nikt tego nie zauważył
nawet Bóg był zaskoczony

Lucyna Dobaczewska

Turbulencje

Jak ptak, który się zmylił i uderzył o szybę
jej umysł dotarł do granic wyobraźni. 
Jednym drgnieniem weszła w obszar innym zakazany 
i od razu wiedziała, 
że tutaj nie zakwitną nawet zwykłe petunie.

Niech tę planetę obejrzą wiedźmy lub czarownice 
pomyślała róża i spojrzała wstecz.
Ślad pozostawiony po tym zdarzeniu 
przypominał obraz odciśniętej na szkle postaci anioła 
o upiornych oczach. 

Kwiaty jego skrzydlatej sukni rozpływały się powoli 
w świetle wiszącej pomarańczy.
Róża westchnęła i skurczyła się. 
Musi teraz bardzo się zmienić, aby kiedyś być sobą. 
Zamierała jak zawrócona na dno oceanu morska fala. 

W zawieszeniu próżni wszechświata 
słyszała muzykę swej duszy, 
ale tańczyć do niej nie mogła.
 
Jej podróż nadal trwa.

Dorota Czerwińska

Praga – północ

znów na moim przystanku balują anioły
kilkunastu upadło wielu jest straconych
dla ludzi nie dla świata bowiem świat głęboki
jest niczym wielka studnia co odbija kroki

w tańcu mało szalonym lecz mocno pijanym
rwą się wianki pną dłonie przewracają ramy
plączą włosy puszczone po słupach i bramach
a ja plotę trzy po trzy czekając do rana

Martyna Kurowska, „Róża”



str. 22     AkAnt 8(281)2019

Konrad Wrzesień

Bardzo lubię

Bardzo lubię widzieć smutek
i euforię w jednym czasie

Albo czasem myśli burzę
lub głupoty proste lico

Jak w czytelni
lecz nie w ciszy
i wśród książek
z dziwną treścią

Bo to język mi nieznany
jak grafiki dawnych ludów

Niczym cichy krzyk, wołanie
który słyszeć nam nie sposób

Maria Majewska

Trochę więcej niż tylko

patrzę na rzeźby a one są wielkie
ważne postacie drewno kamienie pył
bardzo dostojne bogate lecz takie
takie nic więcej niż o ludziach co prym
wiodą i tym co zupełnie przeciwnie
mogłabym powiedzieć tym samym nawet
siedząc nisko a przecież już jak stoję
przewyższają mnie ogromy ich zalet
czuję się wyższa a poczucie moje
wyjaśniam chyba słusznie tym że czuję

Mirosław Pisarkiewicz

Portret Beatrycze

Beatrycze wierzy
w dobre anioły
i w niepodległość drzew
— czasami wydaje jej się
że są lepsze
od ludzi
 
Wierzy we wróbla
przylatującego
od czasu do czasu
na jej balkon
— ptak siada na najdalszej
części balustrady
i przyjmuje pozę modelki
z sesji fotograficznej
 
Beatrycze wierzy
w muzykę
 
Nie ufa zegarom
obłokom
biedronkom
i zeschniętym liściom
 
Nie cierpi
wyznawców hałasu
 
Szuka siebie
za kolejnymi zakrętami
wieczorów
i w książkach
których tytuły
są równie zapomniane
jak ona
 
Beatrycze chciałaby
chodzić zimą
po nadmorskiej plaży
…nad Bałtykiem
i wędrować przez
rozsłonecznioną Wenecję
 
Zwykłe marzenia
Zwykła dziewczyna
Zwykły wiersz
 
Tak powiecie
 
A ja myślę
że w wieku
w którym
nie ma białych plam
na mapach
a sny
wędrują
na orbitę okołoziemską
i dalej
 
Beatrycze
jest jak
nieodkryty świat
z ukrytego wymiaru
śnionego
w równoległej rzeczywistości

Mirosław Pisarkiewicz

Physalis

Biorę w dłonie
owoc peruwiańskiej
miechunki
zamknięty w zmysłowej
sukience
 
rozchylam ją
i sięgam
po jasnopomarańczową
kuleczkę
 
jest jednocześnie
trochę kwaśna
i troszeczkę słodka
 
podobnie
jak codzienność

Martyna Kurowska, „Kobieta”

Stefan Pastuszewski

***

biegliśmy
każdy w swoim tempie
ja, wiecznie zadyszany
dziwiłem się, że zawsze czara czasu i przelewa się
a w najlepszym przypadku wypełnia się po brzegi
Janusz się ociągał
Mariola wciąż stała
i tak dobiegliśmy do krawędzi
dla wszystkich tej samej
nie śmiała się ironicznie
kamienista, szara
też nie na  swoim miejscu

smutkiem zewsząd wieje
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Pewnego ciepłego letniego wieczoru w 
połowie PRL-owskich lat siedemdziesiątych, 
a więc w tzw. latach Gierkowskich, dwudzie-
stoletni wówczas Tadeusz wybrał się w dwoma 
kolegami na dancing w swoim rodzinnym 
średniej wielkości mieście. Zabawy tanecz-
ne zwane dancingami były wówczas bardzo 
popularne. Do lokali takich chodzili jednak 
specyficzni ludzie szukający niespecjalnie 
wyszukanej rozrywki i możliwości poznania 
się.

Często chodzili grupami sami panowie 
albo same panie. Z reguły nie mieli wyszuka-
nych kreacji. Wiele z tych osób nie było już 
wcale w młodzieżowym wieku.

Zabawy te były jednak na tyle popular-
ne, że trudno było się na nie dostać, gdy już 
się rozpoczęły.

Lokal, do którego się wówczas wybierali, 
choć położony przy głównej  ulicy miasta, był 
dość pośledniej jakości i nie najlepszej repu-
tacji. W jego przedsionku wraz z nimi tłoczyła 
się grupa ludzi, którzy chcieli wykupić karty 
wstępu. W pewnej chwili podeszły do nich 
dwie młode, też jak oni dziewczyny. 

- Słuchajcie, idziecie się bawić? - jedna z 
nich zagaiła rozmowę. - Brakuje nam trochę 
pieniędzy na wstęp. Moglibyście nam doło-
żyć? - tu wymieniła pewną niewielką kwotę, 
za którą można było dostać wówczas w lokalu 
ćwierć litra wódki.

Słysząc te słowa koledzy Tadeusza za-
częli się nieco wiercić i wcale nie kwapili się 
do odpowiedzi.

- Sami mamy mało pieniędzy - w końcu 

odrzekł jeden z nich.
- Dobrze- odpowiedział Tadeusz i wrę-

czył dziewczynom brakującą kwotę.
Gdy już po chwili weszli do środka 

lokalu zajęli miejsca, oni trzej razem i te 
dwie dziewczyny przy stolikach niedaleko 
od siebie.

Lokal składał się z trzech, dużych sal. W 
dwóch pierwszych stały obstawione krzesłami 
stoliki. 

Trzecia służyła do tańca.
Orkiestra grała głównie zachodnie 

taneczne przeboje, przy czym wokalista nie 
znając angielskiego śpiewał wymawiając 
słowa jedynie podobne do tych, które były 
w oryginale.

Potem była kilkunastominutowa prze-
rwa.

Ludzie popijali alkohol, głównie wódkę 
i zjadali przekąski, głównie szynkę, co było 
w ramach tzw. konsumpcji wliczone w kartę 
wstępu. Kto chciał zjeść i wypić więcej, musiał 
za to dodatkowo zapłacić.

Prawie wszyscy tańczyli. Tadeusz jednak 
nie bawił się, jako że jedna z tych dziewczyn, 
której dołożył pieniądze, skrytykowała jego 
taneczne umiejętności.

Późną nocą zabawa się skończyła.
Goście powoli, najczęściej grupami, 

opuszczali lokal. Tadeusz i jego koledzy 
też.

W pewnym momencie Tadeusz zauwa-
żył po drugiej stronie ulicy niewielką grupę 
stłoczonych ludzi. Zaciekawiony poszedł 
zobaczyć, co się tam takiego dzieje. Zoba-

Lechosław Trubicki

Po dancingu

Mokotów, połowa lipca, południe. Niemi-
łosierny upał skuł miasto żarem. Do tramwaju 
na przystanku przy Polskim Radiu wsiada mu-
zułmanka z dwojgiem dzieci. Zadziwiające pięk-
no: Oczy niezwykłe ciemne, tajemnicze, twarz 
prawie czarna, wargi liliowe. Powolne falujące 
ruchy ciała pod długą niebieską koszulą, obfite 
piersi wznoszące tę koszulę…

Do jej uda lgnie, przytula się trzyletnia 
dziewczynka, smagła, kędzierzawa. Agatowe 
oczy nieruchome utkwione w szybie, w przesu-
wających się budynkach za nią.

W wózku może dwuletni chłopczyk ubrany 
za grubo, spocony, zanosi się od płaczu. Wy-
machuje raczkami, kopie nóżkami, buzia czer-
wona, nabrzęknięta, mokra od łez. Arabka na 
wszelkie sposoby próbuje go uspokoić, wyciera 
chustką oczy, policzki dziecka, coś tam szybko, 
niezrozumiale, pochyliwszy się nad nim szepcze. 
Na próżno. Malec tylko jeszcze głośniej krzyczy, 
miota się w spazmach splątany siecią szelek.

Stojący opodal młody mężczyzna, smukle 
wysoki, z granatową marynarką przewieszoną 
przez przedramię, w śnieżnobiałej koszuli, 
pod krawatem, zapewne pracownik jakiejś 
korporacji których tu wiele, wyjmuje smartfon, 
czegoś w nim przez chwilę szuka i zgiąwszy się 
na wózkiem wkłada telefon w mokre, rozdrgane 
rączki dziecka, zaplata jego paluszkami.

Chłopczyk zaskoczony zastyga, milknie 
raptownie, rysy jego znękanej buzi łagodnieją. 
I po chwili z dziecięcą ciekawością, z zachwytem 
zaczyna wpatrywać się w połyskujący czernią 
ekranu. Jego siostra oderwała się od uda 
mamy. 

Kobieta uśmiecha się z wdzięcznością do 
mężczyzny, pochyla nieznacznie w podziękowa-
niu swą azjatycką rzeźbioną głowę. W tramwaju 
jak w samolocie po wylądowaniu rozlegają się 
najpierw ciche, nieśmiałe, potem coraz głośniej-
sze oklaski, burza oklasków.

Janusz Gryz

W tramwaju

W imponującym nakładzie 9.000 egz. 
ukazał się z datą marzec 2019 roku kwar-
talnik kulturalny „Nowy Napis”, sygnowa-
ny dodatkowo „liryka, epika, dramat”. Jest 
to bowiem czasopismo wydawane przez, 
utworzoną w 2019 roku, nową narodową 
instytucję kultury – Instytut Literacki.

Pierwszy, powstały z doboru, a nie 
wyboru numer liczy 310 stron, czyli jest 
ogromny niczym praca habilitacyjna. Jest 
to dowód, że na literaturę są jednak w 
Polsce pieniądze. Jednym z podstawowych 
celów Instytutu jest bowiem – jak napisano 
na ulotce wyjaśniającej – „podnoszenie 
czytelniczych kompetencji odbiorców 
i przygotowanie ich do pogłębionej, 
krytycznej lektury”. Wprawdzie zabrakło 
tam – jako celu – inspiracji do twórczości 
i opieki nad debiutantami. Obserwujemy 
bowiem w ostatnich latach nie tylko spa-
dek czytelnictwa, ale i twórczości literac-
kiej wśród młodzieży.

Dziwny jest tytuł nowego kwartalnika, 
być może jest to żart językowy. Neologizm 
od napisania i można to tłumaczyć jako 
„Nowe napisanie”, albo wręcz jest to 
oddziaływanie na podświadomość okre-

Witamy Ogólnopolski kwartalnik literatury współczesnej

ślonych struktur politycznych, aby nigdy 
– nawet w literaturze – nie wyszły one z 
obiegu myślowego. Mogą o tym świadczyć 
przerażające wiersze Joanny Mueller, a 
szczególnie ten dedykowany poronistkom.

Ale nie to najważniejsze, każdy na 
prawo mieć swoje poglądy. Najważniejsze, 
że mamy dobrze usytuowane czasopismo 
literackie o zasięgu krajowym. Oby tylko 
zasięg ten utrzymało i co kwartał zbyło 
9.000 egzemplarzy w cenie po 18 zł każdy. 
Nam, którzy już ponad 20 lat przebywamy 
na rynku czasopiśmienniczym wydaje się 
to niemożliwe. W związku z tym propo-
nujemy, aby wysyłać te egzemplarze do 
wszystkich liceów z zaleceniem, aby raz 
na kwartał omawiane były one przez po-
lonistów. Tak swego czasu omawiano w 
liceach „Życie Literackie” i „Kulturę”, w 
wyniku czego zrodził się całkiem niezły 
zastęp pisarzy, z których większość czynna 
jest do dziś.

Życzymy „Nowemu Napisowi” sukce-
sów w krzewieniu dobrej literatury.

Redakcja „Akantu” 

 

czył dwie, walczące ze sobą wysokie kobiety. 
Najprawdopodobniej, co wynikało z sytuacji, 
były one na dancingu i popadły ze sobą w 
ostry konflikt. Zaciekle ze sobą walczyły. Z 
niewypowiedzianą furią ścierały się ze sobą 
tak zajadle, że nie wydawały w ogóle żadnych 
okrzyków, słychać było jedynie chrypliwe 
odgłosy dartej odzieży. Z niewiarygodną 
prędkością kopały się, szarpały, drapały się i 
ciągnęły za włosy, a tłumek gapiów bez słowa 
stał i oglądał zaciekawiony to niewybredne 
widowisko. 

Kiedy było już po wszystkim, jedna z 
wojowniczek, grubsza, poprawiając poszar-
paną odzież szybko oddaliła się. Druga, 
przykucnąwszy, szlochała. Tadeusz zbliżył się 
do niej. W pewnym momencie spojrzała na 
niego załzawionymi oczami. Tak, to była ta, 
która powiedziała, że on tańczy jak słoń. W 
tych oczach było tyle bezradności i błagania, 
że Tadeusz pochylił się i pomógł jej wstać. 

Z wdzięcznością przytuliła się do niego. 
Drżała.

- Czy jestem słoniem? – zapytał.
- Tak. Dobrym słoniem – odparła, poły-

kając łzy. – Chcę takiego słonia. Na zawsze.
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Adam Michalak

Czesanie do snu

Wejść w wiersz tak jak do domu
powraca Ona 
obcasami manewrów

otwiera drzwi porankiem
uchyla okien zatroskane story
demaskuje ciszę 
przyprawia o zawrót głowy
kanonem dźwięku  
płynie na skrzydłach peanu

pod dachem dialogu jest moją
muzą czytelnie pożądaną 
żebrem wyrwanym z piersi osamotnienia

gra  pieśń spojrzeniem okna 
rozumnej światłości
przy akompaniamencie 
układa w kokon snu 
zaplecione  włosy 
rozpuszczone strumieniem milczenia

maskuje zawojem miłości

Aleksandra Brzozowska

Schyłek lata                    

Jestem owadem 
na twoim policzku
spijam nektar 
późnego lata

Masz oczy
jak agrest dojrzały
na rzęsach
kołysze się słońce

Po wargach  krążę
po ramionach
kryję się
w zagłębieniu szyi

Główki kwiatów
wpół omdlałe
zmęczone snem
gdzie cień jesieni 

Ukryj mnie
w zielonym spojrzeniu
w dłoniach
jak lato gorących...

Amelia Wielicka

Latem

Uśmiech chłopca chodził za mną
dzień i noc
wsiedliśmy do pociągu
bilet do kontroli

Wiatr wywiał z przedziału

Bawią się w chmurach
a ja sama
w echu bezuśmiechu
przytulona do okna

Daria  Łamejko

W zbliżeniu

kładziesz ją 
na podniebieniu miłości
otwierasz furtkę

ona jest prawdą niedomówioną 
gładka i naga jak skóra nocy 
odległa jak sen we śnie

dłońmi opisujesz jej świat 
rysujesz jutro
które błyszczy pod naskórkiem 
zmierzchającego dnia

ona ukryta w twoim biodrze
ubrana w światło 
śmiechem czyni wiosnę 

Justyna Wojdyło-Rybarczyk

Sterylnie

mam od twoich oczu
popatrzenia trzeciego stopnia

ubrania odchodzą płatami

Marek S.Podborski  

PORTRET

Chciałbym Cię opisać raz jeszcze
na nowo, ale nie dyktandem
drukowanych manier

Zacząłbym chyba od koniuszka
nosa, dotknąłbym go prawie
niezauważalnie

Usta cierpliwie w każdym
tchu kąciku 
i słone oczy we mgle 

Czoło zagrabione w busz
niedowierzaniem dłoni
wytrawionych lasów i słów

Lekko falujące jeziora
brzucha wygładzam warg literą
Twoje imię z ognia

Nie widziałem po drodze
innych pożarów

Jesteśmy zdani tylko na siebie

Szymon Florczyk

Czy tamten mężczyzna czyta twoje wiersze

i znowu czuję że mi potrzeba wiedzieć

czy tamten mężczyzna (tylko nie wypowiadaj imienia)
zaczytuje się w twoich wierszach 
do porannej kawy a na czubku języka 
mrowi go przekład zapachu na lirykę 

czy rozmyśla o twoich wierszach 
wtulony w zagłębienie obojczyka
rozplata włosy tak jak wersy 

a kiedy płaczesz
to czy w nich szuka wytrwale odpowiedzi  
na nigdy niezadane pytania i gestem
skreślone strofy 

czy by je czytał
gdyby nie posiadały twarzy 
i tylko nawoływały w tę niemożliwie zimną pustkę
zwąchując się po najcichszym echu 
wydobywanym ze sztolni nocy 

bo w taką właśnie noc chciałbym mieć pewność 
że tamten mężczyzna czyta ciebie dokładnie
jak ja 
kiedy choć odrobinę mniej zachłannie
kocham się z twoim wierszem 
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Martyna Kurowska, „Jasność”

Rzadko zdarza mi się mieć czas, a jed-
nak zdarzyło się. Nie miałam warunków do 
czytania, a tym bardziej do pisania, bo… 
Nieważne. Za to pojawiły się dwa wieczory do 
zagospodarowania. 

W obcym mieście wszystkie drogi prowa-
dzą do kina. Pierwszego wieczoru wybrałam 
się na Faworytę. Zachętą do obejrzenia tego 
filmu był fakt aż 10. nominacji do Oskara!  
Drugiego wieczoru  wybrałam Kobiety mafii II. 
W przypadku drugiego filmu do jego obejrze-
nia skłoniła mnie „podsłuchana” przed szkołą   
rozmowa nastolatków. Dominowały słowa 
zaczynające się na za…  Przymiotnik zajefajny  
był najdelikatniejszym określeniem. Przy 
innych zastosowanych epitetach brzmiał jak 
kojąca muzyka. Dwie niewinnie wyglądające 
dziewczątka dołączyły do grupy i podzieliły 
się obawami co do  możliwości zakupu biletu.  
Film dozwolony od lat piętnastu . Bardziej 
zainteresowana, niż zachęcona tym, co też 
młodzi dzisiaj oglądają, wybrałam się  do 
kina. Nikt tam wieku nie sprawdzał. Przede 
mną idą po schodkach kina, chichocząc i 
popiskując dziewczynki, które obawiały się, 
że mogą  nie zostać wpuszczone do kina.  
Spostrzegłam zaraz tę grupę, ale też ją dobrze 
słyszałam, bo przed  seansem zachowywali się 

tak,  jakby zostali  specjalnie zatrudnieni do 
zagłuszania reklamy. Jednak zdecydowanie 
lepiej oglądać znienawidzone reklamy, niż 
słuchać takich „rozmów”. Nikomu to chyba 
nie przeszkadzało, oprócz mnie, bo na sali 
przeważnie młodzi. A może i przeszkadzało, 
ale bali się zwrócić uwagę „kochanej” mło-
dzieży,  bo przecież z kina trzeba wrócić do 
domu. Wreszcie zaczyna się.

Film brutalny i „kraszony” wulgarnymi 
żartami. Kasa, seks i przemoc. Dialogi ubogie 
jak kieszeń wojaka, ale za to ładownice pełne 
przekleństw i wulgaryzmów. Trzeba, czy nie 
trzeba, strzela się w widza absurdem i głupotą. 
Oczywiście, znałam zwiastun. Mogłam nie 
iść. Skutki tego oglądania tkwią we mnie do 
dzisiaj. Przestałam lubić, a nawet szanować 
znanych mi aktorów. Ile zapłacono im za takie 
„granie”? Najgorsze było, i jest dla mnie to, że 
widownię zdominowali nastoletni widzowie. 
Oni to nagradzali braweczkami sceny z wier-
tarką, piłą czy pilnikiem. Narzędziami tymi 
torturowano, kaleczono i uśmiercano ludzi. 
Krew bryzgała na wszystkie strony. W tym 
filmie nie ma czasu na myślenie, bo kolejne 
sceny bez ładu i składu atakują seksem, prze-
mocą, alkoholem…  Niepokoję się. Jak taki 

Anna Błachucka        

Aborcja uczuć

młody, niewyrobiony moralnie widz poradzi 
sobie z nawałą przemocy? Każdy w tym filmie 
chce żyć w luksusie i nie martwić się o pienią-
dze. Każdy chwyt jest dobry, jeśli prowadzi 
do celu. Pierwszy raz jestem zaniepokojona 
wolnością, która w moim rozumieniu jest 
dowolnością.

Wróćmy do Faworyty. Film o żądzy władzy, 
też dozwolony od lat piętnastu. Intrygi, chora 
rywalizacja, zaciętość, przebiegłość, kombina-
cie i wszelkiej maści matactwa. Film „ubrany” 
w historyczne kostiumy XVIII Anglii. Los 
zwykłych ludzi zależy od kaprysów, zachcianek 
i samopoczucia chorej i zmanierowanej królo-
wej Anny, sterowanej przez księżną Marlboro-
ugh, a potem przez przewrotną i bezwzględną 
Abigail. W tej opowieści wszyscy przegrywają, 
ukarani za bezmyślność, nieodpowiedzialność 
i pychę. Nie byłam tym filmem zachwycona, 
wydawało mi się, że robiony pod „Oskary”, ale 
jasny przekaz filmu jest ostrzeżeniem, jest po-
uczeniem, że każda władza skupiona w rękach 
kobiety lub mężczyzny deprawuje, wyniszcza 
uczucia, przeinacza stare prawdy ludzkości o 
byciu i trwaniu. Sceny wulgarne, czy brutalne 
czemuś tam służą, zmuszają do myślenia.

Dusze i ciała ludzkie w obu filmach,  
chorobliwie pragnące rozkoszy, pieniędzy  
i władzy – przerażają  swoją bezwzględnością. 
Aż strach pomyśleć, że tacy ludzie żyją obok 
nas, że decydują o życiu i śmierci. Kobiety, 
które postrzegałam jako delikatne, bardziej 
uczuciowe, które można wziąć na litość, bo 
nie są tak bezkompromisowe – w tych fil-
mach są „wyskrobane” z wszelkich uczuć. Są 
automatami.

Czy nauka lub jakiekolwiek wyznanie 
mogą zrozumieć i  zmienić obraz kobiety, 
mężczyzny, który jest propagowany w obecnej 
kulturze?

Tuż za oknem

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-
Pomorskiej w Wejherowie, ul. Zamkowa 2a, 

84-200 Wejherowo

1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim 
wziąć udział poeci, którzy ukończyli 18 lat, 
zrzeszeni jak i nie zrzeszeni w organizacjach 
twórczych.

2. Jeden Autor może przysłać tylko jeden zestaw 
utworów nie przekraczający trzech arkuszy 
maszynopisu bądź wydruku komputerowego 
formatu A 4 – czcionka 12.

3. Na konkurs należy wysłać 3 dotychczas nie 
publikowane i nie nagradzane w innych kon-
kursach utwory poetyckie w 4 egzemplarzach, 
opatrzone jedynie godłem. To samo godło winno 
występować na dołączonej kopercie zawierającej 
wewnątrz kartę zgłoszeniową.

4. Nadesłane utwory literackie muszą być o 
tematyce patriotycznej, natomiast ich forma 
może być dowolna.

5. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 paź-
dziernika 2019 roku.

I OGÓLNOPOLSKI KONKURS 
POEZJI PATRIOTYCZNEJ 

„O MIECZ JAKUBA WEJHERA”



str. 26     AkAnt 8(281)2019

RECENZJE    RECENZJE    RECENZJE   RECENZJE    RECENZJE   RECENZJE   RECENZJE  

Im dalej w czas, tym więcej objawień 
przeszłości. Nowych, nieważnych dotąd 
faktów, ale też zniekształceń temporalnych 
(ach, ta pamięć!) oraz konfabulacji. Wspo-
mnienia z II wojny światowej już się zakoń-
czyły, teraz ma miejsce dyskurs o Polsce 
Ludowej (75 lat od początku jej powstania 
i 30 lat od początku jej wygaszania).  

Choć 45 lat Polski Ludowej to nie 
był w całej rozciągłości okres heroiczny, 
raczej mozolnej, często bezsensownej 
pracy, to jednak w tych zdyskontowaniach 
tego okresu sporo jest bohaterszczyzny, a 
już co najmniej przerysowania. DARIUSZ 
TOMASZ LEBIODA na okładce powtórzo-
nego z 1982 roku nielegalnego wydania 
zbioru wierszy Zomowcy i gitowcy poszerzo-
nego o Dziennik  ze  stanu wojennego pisze, 
że w przygotowywaną przeciwko niemu 
prowokację „zamieszani byli przedstawicie-
le bydgoskiego środowiska artystycznego, 
literackiego, tajni współpracownicy SB 
i członkowie PZPR-u”. Wiem, że dziś, w 
dobie rozpaczliwego poszukiwania czy-
telników, na okładkach i „skrzydełkach” 
książek pisze się różne dziwne rzeczy, ale 
jako badacz historii najnowszej grodu 
nad Brdą i Wisłą o żadnej tego typu pro-
wokacji nie słyszałem. Często przedziwne 
zbiegi okoliczności kojarzymy z celowym, 
wyrafinowanym działaniem według reguł 
atrakcyjnej „spiskowej teorii dziejów”.  W 
każdym razie nie to jest najważniejsze, tylko 
treść przywoływanej książki. A jest ona bez 
wątpienia frapująca. 

Poezja z uliczno-więziennej prozy
Wiersze napisane po prowokacji bydgo-

skiej (19 marca 1981 roku) i po rozpoczęciu 
stanu wojennego (13 grudnia 1981 roku), 
powiększone o teksty z więzienia (1986 
rok) są pełne patosu i publicystycznej 
klarowności, zawierają cytaty z dyskursu 
potocznego (na przykład: Bóg jest w niebie 
i  nie  pozwoli  nas  skrzywdzić) i z potocznej 
świadomości (jesteśmy  więźniami  tej  samej 
celi). Są również zapisem ulicznych haseł 
z tamtego okresu, jak Socjalizm  i  człowiek 
to brzmi dumnie, Welcome to Poland. Są więc 
przede wszystkim dokumentem nieco, ale 
nie za bardzo, ufryzowanym poetycko, 
zgrabnie ufryzowanym, bo twórca Pilotów 
ultrafioletowych dali ma warsztat literacki, 
którego tylko pozazdrościć.

Najbardziej poetyckie są jednak 
Wiersze więzienne,  choć zdają się być tylko 
opisem zdarzeń i osób. Takie obrazy jak 
Wiesiu kochał się w Hani kurwie spod Włocław-
ka a ona bawiła się nim jak kotka upolowanym 
niebieskim  ptaszkiem  są measterią gorzkiej 
liryki. Porównania typu: Latem pod celą sen 
jest lepki jak plwocina, czy z boku widać strzępy 
miasta – dwa strupy jak dwa fragmenty zbitego 
lustra są w stanie nawet największego de-
likacika, który aby uniknąć więzienia jest 
w stanie oskarżyć swoją matkę, zamknąć 
właśnie (to jest metafora!) w celi. A jak 
tam jest? Ot tak: 

DZIEŃ

Więc najpierw wstać z wyra usiąść – nie 
szamać – na bardach umyć w zimnej 
wodzie pysk złożyć równiutko koc 
do apelu stanąć uśmiechnąć się 
do klawisza-świra co bije w ryj 
dla zabawy; zrobić groźną minę
do klawisza-cykora co trzęsie 
się gdy klapę otwiera – potem 
śmigać pod celą jarać nawijać 
grać w karty pionki domino 
– szamać myć platery słuchać 
betoniary patrzeć z boku blindy 
znowu szamać znowu jarać 
znowu meldować i znowu
spać

Dzienniczek ze stanu wojennego, 
zapiski drugiego obiegu

Proza wspomnieniowo-polemiczna 
D.T. Lebiody jest poszarpana. Wiadomo 
– ciśnienie rzeczywistości, emocje, brak 
paradygmatów, w które można by włożyć 
kolejne sekwencje zdarzeń. Jest to jej 
autentyczność, ale dziś, gdy „kolejne se-
kwencje zdarzeń” ułożyły się już w „bieg 
historii”, tchnie ona naiwnością. Przesad-
ne wyolbrzymienie grozy pierwszych dni 
stanu wojennego, o którym – gdy szedłem 
14 grudnia 1981 roku do więzienia – mó-
wiłem kpiąco, że to będzie „śmieszny stan 
wojenny, gdyż oni nie potrafią niczego 
porządnie zrobić”. Jest jednak usprawie-
dliwienie dla tej naiwności pamiętnikarza 
– ja wtedy miałem 31 lat i byłem głęboko 
zanurzony w „Solidarność”, a więc znałem 
jej styk z władzą, a D.T. Lebioda, student 
filologii polskiej, miał dopiero 23 lata i 
patrzył na wszystko z zewnątrz, a ponadto 
aspirował do środowiska artystycznego, 
które też zazwyczaj odbiera świat rzeczy-
wisty hiperbolicznie. Gdy potraktuje się 
te młodzieńczo – artystowskie naiwności 
jako świadectwo świadomości pokoleniowej 
określonej grupy społecznej, gdy przejdzie 
się do porządku dziennego na chaosem 
wypisanych z gazet i dziennika TV „faktów 
wojennych” (niektóre z nich zostały póź-
niej sfalsyfikowane), jak na przykład, ten 
że „premier Francji Mauroy powiedział, że 
jego kraj jest w żałobie po utracie wolności 
przez Polskę” (s. 84), to otrzyma się bardzo 
obrazowy zapis życia prowincji, która mimo 
„wojny” i mrozu zaspokaja swoje potrzeby 
konsumpcyjno-prestiżowe. Pod koniec 
Dziennika mamy bowiem świetny opis  balu 
u „bogaczy”; „A tam wykwint dość tandetny, 
jacyś komicznie ufryzowani panowie i ich 
rozhisteryzowane żony lub partnerki. Na 
stole pojawiły się mocne alkohole, różne 
whisky i koniaki, a przy tym wina i wiele 
piw. Szybko wszyscy przeszli na „ty” i poczu-
łem jak miękną mi nogi, więc raz jeszcze 
zacząłem oszukiwać i piłem więcej soku niż 
alkoholu. Jedna z panienek, rzeczywiście 
ładna i zgrabna, przysiadła się do mnie i 
zaczęła mnie adorować. Panowie zajmowali 
się sobą” (s. 88).

Zawsze podziwiałem u D.T. Lebiody 
jego prozatorską umiejętność wychwyce-
nia szczegółów i celne, bardzo lapidarne, 

rzeczowe, acz złośliwe opisy napotkanych 
indywiduów. Z racji tego, że niektórych 
znałem, to absolutnie zgadzam się z takimi 
określeniami jak: „nieustający protekcjo-
nizm” (s.53), „straszliwy zarozumialec, 
starający się pozować na cynika” (s. 57).

 O typowym dla pisarzy egotycznym 
podejściu do przedstawionego świata i 
przejęcia się nim tylko na chwilę świadczy 
zakończenie  Dziennika ze stanu wojennego 
już 23 lutego 1982 roku:  „Powoli wygasa we 
mnie chęć dalszego pisania tego dziennika, 
do czego przyczynia się mój nowy, ekscy-
tujący związek z Danką i wiele pracy na 
studiach filologicznych, jeszcze coś czasem 
notuję, ale coraz częściej uciekam się tylko 
do słuchania Wolnej Europy przed snem 
(s. 89). Tak, w pełni to zrozumiałe, życie z 
Danką w centrum jest przecież najważniej-
sze, tylko dlaczego tyle wojennej emfazy na 
początku Dziennika?

D. T. Lebioda pisze „nieprzytomnie”, 
czyli dużo, bardzo jednak obserwując. W 
internecie prowadzi bloga Dziennik  Orni-
tologa (jest autentycznym miłośnikiem i ob-
serwatorem ptaków), więc w zakończeniu 
swej „kombatanckiej” książki zawarł kilka 
internetowych zapisów, tytułując je Wokół 
agentów SB. Są opisy bojów o eliminację z 
kierownictwem ZLP byłych tajnych współ-
pracowników SB: Marka Wawrzkiewicza 
(KT „Mar”) i Leszka Żulińskiego (TW 
„Jan”). Z bojów tych nic do dziś – oprócz 
„złej krwi” w Związku – nie wyszło, ale D.T. 
Lebioda pokazał swą autentyczną „ludzką 
twarz”, za co zresztą też go cenię, litując się 
nad TW „Janem”. Podczas posiłku w war-
szawskim Domu Literatury „z braku innych 
miejsc” jadł obiad u jego boku. Wspomina: 
„Patrzyłem na tego marniejącego, przy-
garbionego działacza i widziałem w nim 
upadek  człowieka, jakże wychudzonego, 
złamanego przez choroby i noszącego na 
twarzy czytelną wiadomość, co do jego 
przyszłości (…). Tak mi go było żal, że 
gotów byłem podać mu talerz z ciastkami, 
gdy nie mógł ich dosięgnąć, ale ubiegła 
mnie niewiasta, siedząca bliżej niego” (s. 
120-121).

Ta egotyczna i trochę neurotyczna 
proza wspomnieniowo-polemiczna w sferze 
faktografii historycznej nie wnosi niczego 
nowego,  jak również nie wyjaśnia różnych 
mechanizmów, nie będąc także filozoficzną 
zadumą. Jest natomiast wiarygodnym zapi-
sem świadomości współczesnego pisarza, 
który kreując według swojej egotycznej 
miary świat przedstawiony, kreuje również 
siebie samego. Przenikliwy, silny, bezkom-
promisowy, zawsze mający ostateczną rację, 
społecznie zaangażowany, politycznie 
zainteresowany, z martyrologiczną prze-
szłością…

Tych cech bohatera-narratora owych 
wspomnień, monodramów, polemik, li-
stów do… można by mnożyć i choć trochę 
dziwią, to na pewno nie odstręczającej od 
kultury. Bohater-pisarz, choć egota, to 
jednak potrafi zrozumieć, a przynajmniej 
opisać innych ludzi. A czyni to językiem 
soczystym i precyzyjnym oraz – mimo wspo-
mnianych kreacji – autentycznym. Jak na 
Dziennik przystało. 

Dariusz Tomasz Lebioda, Zomowcy i gitowcy. Dziennik 
ze stanu wojennego, Bydgoszcz 2016, Biblioteka „Tema-
tu”, ss. 122.

Stefan Pastuszewski

Gorąca, żywa poezja i urwany dziennik
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KRYSTYNA MAZUR wydala w zeszłym 
roku tomik wierszy Przyciąganie  nieziemskie. 
Jest to jej trzecia książka. Poetka jest również 
animatorką kultury, popularyzuje poezję, 
zainicjowała powstanie kilku literackich 
grup. Do jej najnowszej publikacji dołączyła 
córka Dorota, użyczając matce swoich grafik. 
Omawiany zbiór otwierają teksty poświęcone 
członkom rodziny Beksińskich - Stanisławowi, 
Zdzisławowi, Tomaszowi. To opowieści tragicz-
ne, pełne wewnętrznych potyczek i frustracji. 
Ich przewodnim motywem jest samotność, 
izolacja, śmierć. Ta ostatnia jest rodzajem 
obsesji, elementem pokoleniowej gry, wresz-
cie rodzinnego szantażu. Ale te wiersze są też 
uważnym spojrzeniem na stan ducha każdego 
artysty, anonimowego twórcy, opisem jego 
codziennych, prywatnych wojen ze światem.. 
W „Pieśni ojca” czytamy - „zawsze tęsknię za inną 
stroną”, w „Pieśni syna” odnajdujemy wers - „po 
drugiej stronie też piekło”. Życie jest zatem rodza-
jem pułapki, labiryntem bez wyjścia, nie ma dla 
„tej strony” choćby mglistej alternatywy. Nawet 
śmierć jest wątpliwym zadośćuczynieniem za 
doczesne cierpienia. Ten motyw przewija się 
wyraźnie w wierszu poświęconym Tomaszowi 
Beksińskiemu. Tutaj graniczna niezgoda na 
rzeczywistość staje się zarzewiem destrukcji, 
rozpadu osobowości, wreszcie choroby. A ta 
pomaga artyście w podjęciu decyzji ostatecznej. 
Przytoczę fragmenty:
chcę znęcać się nad kimś, lecz jestem tylko ja.
torturuję więc siebie.

śmierć pierwsza.
czas na numer z klepsydrą. mam 18 lat. pierwszy 
raz
jest mi głupio. pierwszy raz czuję się ohydnie.
/.../

śmierć druga,
zakręcam gaz. po co 
się śpieszyć, po drugiej stronie też piekło.
/.../

ze  śmiercią nie  jestem  sam. na  ścianach  obrazy 

Ludwik Filip Czech

Chłodnym okiem                                                        

ojca.
ludzi na słupach wieszam nad łóżkiem. torturuję.
/.../

Autorka tego zbioru czuje pokrewieństwo 
z taką narracją. Ale uzupełnia ją własną filozo-
fią, wzbogaca językową odrębnością. Choćby 
w wierszu „Liturgia cienia”, gdzie po codzien-
nym akcie „zmartwychbudzenia” przechodzi do 
rytuału „zmartwychkładzenia”. To wszystko, co 
pomiędzy też nie napawa optymizmem. W 
wierszu „Niedoczynność” ziemia jest płaska, po-
etka zwisa z jej krawędzi, choć sugeruje, że nie-
chętnie. Tylko garść medykamentów sprawia, 
że owe balansowanie pomiędzy wyobraźnią a 
jawą dnia powszedniego kończy się względną 
równowagą. W kilku wierszach odnajdujemy 
synonimy chłodu -  jest więc lód, jest zlodowa-
cenie. W  utworze „Nasiąkam” poetka „odśnieża 
lotki”. W „Nie  zamykaj drzwi” „ - „obmywa się  z 
mrozu”. Ten motyw niskich temperatur określa 
jej relacje z dzisiejszością. Nie ma w nich en-
tuzjazmu, optymizmu, żaru. Jest realistyczna 
ocena, dawanie świadectwa faktom, kronikar-
ska rzetelność. Choć nie bez sarkazmu i ironii. 
Dowodem na to jest tekst „Odmiana nie przez 
przypadek”. Tutaj współczesna technologia jest 
motorem absurdalnych zmian, pochopnych 
decyzji, wymuszonych konsumpcją wyborów. 
Nawet w dziedzinie prywatności rozpętuje 
swoistą rewolucję, stawia akcenty na pozornych 
wartościach. Przytoczę fragment:
zmieniasz komórki
bez potrzeby zaglądania do wnętrza.
z końcem okresu przydatności rzucasz.
po chwili zapominasz PIN starego Boga.
/.../

zobojętniałeś 
na jesienny winobluszcz i odchody psa na trawni-
ku.
na  ciepło,  które wpełza pod  skórę,  rozciąga usta, 
prostuje kości.
rozgrzewa człowieka, nie komórkę, kartę kredytową, 
samochód.
/.../

Są w tym zbiorze wiersze pokoleniowe, w 
których głos zabierają bliscy poetce. To matka, 
ojciec, krewni, cały korowód duchów. Ich przy-
pieczętowane śmiercią życiorysy jeszcze raz, 
może ostatni,  stają się inspiracją dla żywych. 
To oni są bohaterami wierszy „Bezpieczne matki” 
i „Bez budzika”, Ale ich obecność dostrzec moż-
na w całym zbiorku. Ten motyw przemijania 
nakłania poetkę do rozliczeń osobistych, bilan-
sów prywatnych. Wstępem do nich może być 
„Odcień sepii”, z wierszem Ryszarda Krynickiego. 
Tutaj każdy kolejny dzień jest darem od losu, 
lecz niekoniecznie zapowiedzią następnego. 
W tekście „Przejście” poetka chce sobie „zaklepać 
ciepłą wieczność”. W „Nic nie trzyma się kupy” pisze 
- „śmiech małej dziewczynki stygnie w starym ciele”. 
Dramatyzm tych refleksji jest oczywisty, tak jak 
czytelny jest obraz w wierszu „Wyglądam”. Tutaj  
upływ czasu zapoczątkowuje bolesną wiwisek-
cję, listę uszczerbków i strat. A te ostatnie nie 
dotyczą jedynie fizyczności. .Mają też wpływ na 
relacje intymne, obszar emocji i uczuć. Przyto-
czę fragment wiersza „Zostawiam”:

czas, gdy jego oczy wołały mnie
głosem aniołów i przysiadały
z delikatnością motyla.
/.../

widziałam wystarczająco, 
by docenić dzień
spędzony z niczego, 

a wieczorem przyglądać się
miłości przybitej do krzyża.
ot, zwykła kolej rzeczy

Wyjątkowym wierszem w „Przyciąganiu nie-
ziemskim” jest „Nagłaśniam”. Tekst realistyczny, 
surowy, jednocześnie jednak z nutką poetyckie-
go szaleństwa. „Siekiery zdjęte z drzew” wyjątkowo 
korespondują z moją wyobraźnią. Jedna rzecz 
przeszkadzała mi natomiast w odbiorze tych 
wierszy - interpunkcja. Myślę, że jej brak nie 
zaszkodziłby tym wierszom. A nawet wręcz 
przeciwnie. Autorkę pozdrawiam i zachęcam 
do kolejnych publikacji.

Książkę polecam.

Krystyna Mazur, Przyciąganie nieziemskie, Wydawca SAPiK, 
Szczecinek 2018, ss. 56
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Publikacja 12 tomu poetyckiego MAR-
KA BASIAGI przypadła w „przeddzień” 
dwóch ważnych jubileuszy tego poety. W 
2019 roku przypada 45 rocznica jego de-
biutu literackiego oraz 40 rocznica debiutu 
książkowego. 

Prezentowana tu książka nosi tytuł, któ-
ry nie tylko intryguje, ale również wywołuje 
niepokój. 

„Requiem słowa” – jak można interpre-
tować ten tytuł? 

Requiem to kompozycja mszalna za 
zmarłych, to także inne żałobne utwory mu-
zyczne. Kompozycje takie wykonywane były 
w Dzień Zaduszny oraz podczas uroczystości 
żałobnych. Z czasem uniezależniły się od 
liturgii, stając się jedynie kompozycjami do 
wykonań koncertowych. 

Powróćmy do tytułu promowanej 
książki.

Requiem – czyli odpoczynek, tu – sło-
wa… 

Czytelnik biorący do ręki ten tom 
poetycki może pomyśleć, iż publikacja ta 
to zapowiedź złamania pióra przez autora, 
to komunikat, że Marek Basiaga zamierza 
przestać uprawiać sztukę słowa. 

Możliwe są też inne interpretacje. Oto 
jedna – dosyć karkołomna… Tytuł zdaje 
się być dwuczęściowy – poszczególne słowa 
napisane są w dwóch linijkach. Zatem „re-
quiem” – przyjmijmy najbardziej oczywiste 
znaczenie – to utwór żałobny. Napisany 
poniżej wyraz „słowa” oznacza, iż nie jest to 
dzieło muzyczne, lecz literackie. 

Ale – na jaką okoliczność powstało?  
Z jakiej okazji?
Dla kogo? 
Komu dedykowane? 
Odpowiedzi na te pytania trzeba szu-

kać podczas lektury składających się na 
tom wierszy. Odpowiedzi te nie są, moim 
zdaniem, jednoznaczne. I znów powraca 
niepokojąca myśl, że autor uznał, iż napisał 
już wszystko, że niczego więcej nie ma do 
powiedzenia. A może ma, lecz nie chce, 
bo nie warto tego pisać, ponieważ poezja 
niewiele, albo zgoła nic nie znaczy… 

Jeśli takie jest postanowienie autora, 
to chcę wierzyć, że nie jest ono ostatecz-
ne i będziemy jeszcze mogli przeczytać w 
przyszłości wiele nowych wierszy tego zna-
komitego poety. 

Czas zajrzeć do książki…  
W prezentowanym tu tomie poetyckim 

autora „Bez powrotu” panuje spokój i wyci-
szenie. Wiele w nim wchodzenia w siebie, 
w głębię swego jestestwa. Podmiot liryczny 
często jawi się jako istota niezwykle skompli-
kowana i tajemnicza, ale zawsze obdarzona 
ogromną, nieprzeciętną wrażliwością. Cza-
sem, mimo iż portret bohatera lirycznego 
nakreślony jest w sposób dość szczegółowy 
i dowiadujemy się, m.in. iż (…) wiele razy 
chodził  na  pielgrzymki/  zdecydowany  antyko-
munista/ o  lewicowych proweniencjach/  ciągle 
myśli  o  wrześniu  i  powstaniu  warszawskim/ 
ma za nic literaturę i sztukę/ podnieca go tylko 
sport (…), to nadal pozostaje zagadkowy, 

Danuta Sułkowska 

Odpoczynek słowa chwilowy

ponieważ (…) był tym kim był lub nie był/ albo 
może zupełnie kimś innym (…) kraina poznania 
świata jego myśli nikomu nieznana. 

Podmiot mówiący jest znawcą literatury 
i sztuki. Swobodnie porusza się po różno-
rodnych światach twórczości cenionych 
przez siebie artystów, prowadzi z nimi 
interesujące rozmowy. Tak – rozmowy, 
mimo iż czytamy tylko monologi liryczne. 
Bo przecież adresaci tych wypowiedzi prze-
mawiają do podmiotu mówiącego swoją 
twórczością. A on im odpowiada; czasem 
spiera się z nimi, czasem się zgadza, czasem 
snuje refleksje dotyczące znaczenia ich 
sztuki lub egzystencjalne. I tak właśnie toczy 
się rozmowa… 

Jedno z ważnych pytań, które wielo-
krotnie musi zadać sobie czytelnik podczas 
lektury  składających się na „Requiem 
słowa” wierszy brzmi: Czym jest dla ich 
autora poezja?  W utworze „Nic nad wiersz 
niepotrzebnego” czytamy: 
(…) 
bo tak naprawdę pomyśleć jak normalniak starczy 
do niczego się nie 
przydaje 
(…) 
kiedyś podobno kamienie rozbijać miała – pod-
powiadam poezja ustna 
dzisiaj  rozbita  przez  poetę  czy  innego  stwora u 
wodopoju szklanka jej 
wylatuje do zsypu 
a nie do muzeum literatury  (…) 

Podobnych stwierdzeń znajdziemy w 
tej publikacji więcej. Ale są też przeciwne – 
takie, w których sztuka słowa jest ważna. Bo 
w wierszu wszystko jest możliwe. Wszystko 
zdarzyć się może.  

Szczególnie wiele uwag na temat po-
ezji, często gorzkich lub sarkastycznych, 
można przeczytać w utworach poświęconym 
cenionym przez Marka Basiagę poetów, 
m.in. pamięci Tadeusza Nowaka, Rafała Wo-
jaczka, czy Ryszarda Milczewskiego Bruno. 
Cierpkie padają tam słowa i czytelnik może 
poczuć przygnębienie. Ci, którzy nie chcą 
mu się poddać, poszukają w książce momen-
tów jasnych i optymistycznych, lub powrócą 
do tych, które już poznali. A jest ich sporo. 
Zapamiętałam szczególnie jeden, z wiersza 
„Wieczne echo”: (…) tylko ty musisz próbować 
rozedrzeć  zasłonę mgły/  by  doczekać wiecznego 
echa gdzieś w tobie/ z biegiem lat z biegiem dni 
bardziej zanikającego (…). 
A w utworze bez tytułu na stronie 26 czy-
tamy: 
(…) 
dlaczego miłość idzie tym lasem 
który pachnie grzybami i jagodami 
tym brzegiem 
z muszelkami i zielonkawymi glonami 
dlaczego  umiera  stary  posiwiały  żubr  poza 
nami 
nie wiem 
ale  czy  bóg  znalazł  coś  od  człowieka  piękniej-
szego 

odpowiedz 

Miłość… Pojawia się kilkakrotnie w 
różnych punktach prezentowanego tomu. 
Zaryzykuję stwierdzenie, iż jest dla autora 
bardzo ważna. Bywa realistyczna; sytuacje, 
obrazy, klimaty, przeżycia wewnętrzne bo-
hatera lirycznego są znajome, bliskie każde-
mu, bo wszak każdy takich w swym życiu do-
świadczył. Bywa też niezwyczajna; podmiot 
mówiący zdaje się śnić lub marzyć. 

Spośród nastrojów, scen, odsłon, wy-
znań miłosnych szczególnie zapamiętałam 
jedno, bardzo proste, ale jakże znamienne 
zdanie: (…) i  tak obijam się po morzach oce-
anach w maleńkiej kropelce miłości (…). 

Nie należy utożsamiać podmiotu 
mówiącego z autorem, ale to stwierdzenie 
autorowi właśnie przypisałabym… 

Porzućmy rzeczywiste oraz wyobrażo-
ne doznania i stańmy mocno na ziemi. Na 
tej naszej – ojczystej. Ojczyzna jest przed-
miotem ogromnej troski Marka Basiagi. 
Jej przeszłość, a nade wszystko trudne w 
niej momenty oraz wcale niełatwa teraź-
niejszość budzą w nim silne emocje – to 
niepokój, sprzeciw wobec tego co wadliwe, 
nieprawidłowe, złe. W wierszach padają 
gniewne, krytyczne słowa dotyczące polityki 
oraz negatywnych faktów i zjawisk. Ze strof 
wierszy, których tematem jest ojczyzna wieje 
smutkiem. 

I na zakończenie rozważania odnoszące 
się do problemów egzystencjalnych. Oczy-
wiście te z tomu będącego przedmiotem 
naszego tu i teraz zainteresowania. Gęsto 
w nim od nich. Padają odwieczne pytania 
o sens i cel istnienia, o trafność życiowych 
wyborów. 

Które z tych spraw są dla autora szcze-
gólnie ważne? Wspomnę tylko jedną.  
(…) 
nie  wydaje  mi  się  by  istniał  punkt  taki  na 
mapie 
który  należy  naciągając mięśnie  i  wyobraźnię 
osiągnąć
raczej taki stan inteligencji poziom ducha poza 
którym 
nic światu ze mnie i dla mnie ze świata (…) – 
stwierdza podmiot liryczny w wierszu „Nikt 
nie zobaczy na drodze”. 
A wierszu „Myśl” czytamy inspirowane Kar-
tezjuszem przesłanie: 
póki na tej wirującej orbicie jesteś 
i za tobą jest cień 
póki słowa układają się w sensowny wzór 
drzewa wschodzą z mgłą o świcie 
i potrafisz pożegnać ze wszystkim 
co ludzkie 
nieludzkie 
zdarzyło się w twoim niepowtarzalnym życiu 

myśl nad tym 
przecież tylko wtedy jesteś 

Polecam „Requiem słowa” uwadze i 
wrażliwości czytelników. To dobra, mądra 
poezja. Ale wymaga, aby czytający był uważ-
ny i cierpliwy. Trzeba do niej powracać wie-
lokrotnie, aby ją zgłębić. Każdy powrót, to 
nowe odkrycia. I właśnie dlatego – warto. 

Marek Basiaga, Requiem słowa, Wydawnictwo „Poligraf”, 
Brzezia Łąka 2018, ss. 120 
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„Pokruszona – prawda
               jakiej świat nie widział
W powietrznym wymiarze uwięziona
               w przejrzystej otoczce

Gotowa na ponowne odrodzenie”

Przytoczony powyżej wiersz pochodzi 
z książki poetyckiej BRYGIDY MIELCA-
REK, która stanowi dziewiątą już pozycję w 
dorobku tej autorki. Pierwszy wers  wiersza 
stanowi jednocześnie tytuł całego tomiku i 
brzmi – „Pokruszona prawda”.

Autorka książki – wydaje się – jest oso-
bą dysponującą dużą wrażliwością, o czym 
świadczą jej twórcze wypowiedzi nie tylko 
poprzez słowo – lub jak kto woli – poprzez 
mowę wiązaną, ale również pisze ikony, a jej 
cykl obrazów na drewnie z motywem anio-
łów jest przepięknym dopowiedzeniem lub 
uzupełnieniem słowa wewnętrznego dialogu 
autorki z rzeczywistością zastaną

Sądzę, że każda z kolejnych książek sta-
nowiła dotychczas rozwinięcie poprzedniej i 
w sposób naturalny stawała się bardziej „doj-
rzałą” w sensie użycia środków artystycznego 
wyrazu, lub też w bardziej dogłębnym wyraża-
niu duchowych przeżyć i przemyśleń.

Jest rzeczą znamienną, że poprzez 
wszystkie niemal wydane dotychczas wier-
sze Brygidy Mielcarek przewija się motyw 
niepewności, powtarzają się pytania bardzo 
często posiadające wymiar kosmologiczny 
względnie egzystencjalny. W książce no-
szącej tytuł „Pokruszona prawda” nie jest 
inaczej, przy czym poszukiwanie tytułowej 
„pokruszonej prawdy” bywa bardzo często 
logiczne i wyraziste acz nie pozbawione 
znaków zapytania.

Układ treści książki oscyluje wokół 
związków między mikro- a makrokosmo-
sem. W takim zamyśle istnieje bardzo ważny 
szczegół – moja rzeczywista obecność w tym 
co niepojęte, a więc szukam odpowiedzi, czy 
Wszechświat jest tylko tłem dla współistnienia 
w nim bytu. A jednak – jestem – częścią ogro-
mu istnienia i utożsamiam się z nim, choć go 
nie rozumiem do końca. Dociekam więc jego 
sensu, a on pozostaje wciąż tajemnicą.

Jest w poezji istotne to, aby opierając się 
na przestrzeni intelektualnej znajdować okre-
ślenia danej sytuacji w sposób obiektywny i 
opisać ją analizą własnej wizji, a więc określić 
pewien ciąg zdarzeń w sposób immanentny. 
I czyni to autorka zadając niemal retoryczne 
pytania – czy Wszechświat jest ciszą (?), by 
następnie stwierdzić, że moja myśl wypełnia 
się słowami, a więc czytam ciszę lecz jej nie 
rozumiem do końca –  „…to  nie  te  słowa” 
(„Czytać ciszę”,str.12), ale jestem przecież w 
tym istniejącym czasie – czyżby wszystko było 
„ . . zaprogramowaną kapsułą czasu?” („Kapsuła 
czasu” str.19). I nagle moja obecność wiąże 
się ze wspomnieniem. Te słowa, które istnieją 
we mnie są zagadką, jak „białe łabędzie w locie” 
(„Prawda o pięknie” str.43).

W „Mistrzu i Małgorzacie” Bułhakowa 
Piłat zadaje wieloznaczne pytanie: „…a cóż to 
jest prawda? Oczywiście, na tak zadane pyta-
nie nie można skonstruować jednoznacznie 

brzmiącej odpowiedzi. Prawd w rozumieniu 
obiektywizacji rzeczywistości nie ma. Ile by-
tów myślących tyle prawd „oczywistych”. Po-
zostaje więc wieczne poszukiwanie – co czyni 
autorka niniejszej ksiązki. Już w pierwszym 
utworze zawarte są pytania niemal retorycz-
ne: „…Kto zasiał w nas kwiat życia? Oraz „…
Kto dyryguje? Energia czy Duch…”.

Nawiązanie – zresztą nie jedyne w tej 
książce – do hipotezy panspermii opubli-
kowanej w pierwszej połowie XX w. przez 
Arrheniusa jest oczywiste. Nadmienić tutaj 
należy, iż według powyższej hipotezy wszel-
ka materia żywa jest równie odwieczna, jak 
wszelka materia we Wszechświecie i jest 
rozsiewana pod działaniem promieniowania 
świetlnego w przestrzeni kosmicznej z jednej 
planety na drugą, a życie na Ziemi nie po-
wstało samorodnie, lecz przybyło z innych 
układów planetarnych w postaci zarodników 
drobnoustrojów.

Odniesienia do powyższej hipotezy 
znajdujemy m.in. w słowach:  „…-  jesteśmy/ 
dziećmi Kosmosu w którym/ zapisano nasze naro-
dziny i trwanie/ w ziarnach pyłu kosmicznego…” 
(„Dzieci kosmosu” str.15) etc.

Pozostaje jeszcze dylemat. Prawda jest 
jednolitym monolitem, czy jest „pokruszoną” 
ludzką myślą(?).

Według „Wielkiego Słownika Języka 
Polskiego” – prawda, to: zgodna z rzeczywi-
stością treść słów, prawidłowość, szczerość, 
rzetelność itp. Trzeba przyznać, że wielość 
znaczeń tego wyrazu jest ogromna, a więc 
może to być prawda: głęboka, szczera, rzetel-
na, gorzka lub też psychologiczna, moralna, 
życiowa, a także np. ekranu - - ale i tak prawda 
będzie u każdego osobnika rodzaju ludzkie-
go inaczej pojmowana i przeżywana.

We wierszu „Prawda o pięknie” autorka 
odnosi się do słów Johna Keats’a zawar-
tych w jego „Odzie do urny  Greckiej”: „…
piękno jest prawdą/ prawda – pięknem” i 
w tym samym utworze zastanawia się nad 
myślą K. C. Norwida zawartą w jego „skrzy-
dlatych słowach” – „Bo piękno na to jest 
– by zachwycało do pracy/ Praca – by się 
zmartwychwstało” definitywnie twierdząc, 
że „Zmysły oszukać/ Płakać – w miłości – 
radości – smutku/ Zachwycać się pięknem” 
– a więc poszukuje empirycznego doznania 
tego, co było dotychczas ulotne, co nie mia-
ło pełnego potwierdzenia, nie można było 
tego sprawdzić i jednolicie określić. I nagle 
powstaje konstatacja, że wszystko jest ulotne, 
że wszystko przemija oprócz mojej myśli. 
Myśl istnieje zawsze.

Principium Logos istnieje nieskończe-
nie. Jestem razem z Logosem we Wszech-
świecie, a cząstki Słowa są zawsze we mnie i 
ze mnie. Sądzę, że autorka rozumie potrzebę 
wspólnoty Słowa między ludźmi próbuje 
swoją poezją dotrzeć do ich duchowości, 
do chwil, które ogarniają swoją złożonością 
życie człowieka przekształcając je w miłość i 
. . szczęście (?).

Brygida Mielcarek,  Pokruszona  prawda, Wydawnictwo 
Bonami,Poznań 2019   

Marek Słomiak

Pytam, więc jestem. . .

.
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autorskie. KPK szczególnie interesuj¹ siê 
literatur¹ wspó³czesn¹, skupiaj¹c jej gorliwych 
czytelników.

Prosimy pisarzy o ich ksi¹¿ki!

-

-

-
-
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Z prawdziwym zainteresowaniem sięgnę-
łam po kolejny tomik wierszy MAłGORZA-
TY LEBDY, młodej i utalentowanej poetki 
z Krakowa, zatytułowany Sny uckermàrkerów. 
Książka została wydana przez Wydawnic-
two Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i 
Centrum Informacji Kultury w Poznaniu, w 
2018 roku. Na okładce wykorzystano obraz 
Aleksandry Waliszewskiej.

Już sama okładka jest intrygująca, przed-
stawiająca zwierzęta (koty?) białe i czarne, 
jakby zdziczałe, niespokojne, na czerwonym 
tle. Idealnie komponuje się z tematyką 
wierszy. Tomik obejmuje 24 utwory, a całość 
zadedykowana jest Magdalenie, nieżyjącej 
siostrze poetki.

Moim zdaniem, dla pełnego zrozu-
mienia wierszy, niezbędne jest przekazanie 
czytelnikowi kilku istotnych informacji. 
Oczywiście nie chcę tutaj naruszać prywatno-
ści autorki, chodzi mi tylko o odbiór wierszy. 
Małgorzata Lebda, wraz z siostrą bliźniaczką, 
dorastała w podbeskicjzkiej wsi Żeleżnikowa 
Wielka. We wsi życie koncentrowało się 

Lucyna Siemińska

Intrygujące sny

głównie wokół trzech ośrodków: rodzinnego 
domu, kościoła i ubojni, położonej w bez-
pośrednim sąsiedztwie domu. To w ubojni 
swoje życie kończyły krowy, może i te, rasy 
uckermärker, krowy o dużej masie ciała, 
łagodnym temperamencie i wysokim instynk-
cie macierzyńskim. Odpady z ubojni, kości, 
ochłapy mięsa stawały się łakomym kąskiem 
dla dzikich zwierząt i domowych psów.

Tak, wiersze Małgorzaty Lebdy z tomiku 
Sny uckermàrkerow z sielankowych. Krótkie, 
lapidarne, komunikatywne, pisane pięknym, 
poetyckim językiem, zawierają w sobie sporą 
dawkę grozy, mroku i niepokoju. Nad wyraz 
realistyczne i bezpośrednie, osadzone są w 
klimacie codzienności wiejskiego życia, przy-
pomnijmy - życia w sąsiedztwie ubojni.

Na uwagę zasługuje forma tomiku. 
Każdy z wierszy nosi tytuł, zaczynający się 
od słowa „zbliżenie” i dopiero po dwukrop-
ku następuje tytuł właściwy, np. „zbliżenie: 
skóra”, „zbliżenie: nurt”. Jakby zatrzymane 
stop klatki. Taka konstrukcja nasuwa tylko 
jedno skojarzenie. Tomik Małgorzaty Lebdy, 

to swoistego rodzaju album z okresu dzieciń-
stwa. Album, w którym nośnikiem przekazu 
są wiersze. Wiersze, zamiast fotografii, które 
nie powstały, a powinny były być. Potrzeba 
poetyckiego talentu, aby słowa wiersza z 
pełnym powodzeniem zastąpiły fotografię. 
Co więcej, wiersze są jakby obrazem rejestro-
wanym przez Magdalenę (wciąż obecnego 
ducha trzeciej siostry, który wszystko widzi i 
czyta w myślach?)

zbliżenie: ogień

moje siostry po raz pierwszy 
życzyły dzisiaj śmierci 

nocą jeszcze płonęły 
im gardła
 
Wiersze z tomiku „Sny uckermärkerów” 

dotykają takich tematów, jak wiara, śmierć, 
choroba, dorastanie w niełatwej przecież 
codzienności. Ważną rolę pełni natura - ta 
surowa, bezwzględna, piękna, ale jednocze-
śnie budząca niepokój i grozę. Potok wydaje 
trzaski”, „halny połamał konary renklod”, 
„koty podchodzą pod wymiona krów”, „ogień 
podjada pobliski las”.

zbliżenie: fiolet

moje siostry przypominają chore ptaki 
kiedy pierwszy raz zobaczyłam je nagie 
ich ciała pokrywała wietrzna ospa

wystawiały wtedy fioletowe języki 
do wiszącej nad boazerią Maryi

zbliżenie: kamień

jeszcze mało wiedzą o śmierci

rozpalone porządkują rodzinny grób 
coraz płynniej literują imiona zmarłych 
jednak coraz częściej na serpentynicie 
pozostawiają tłuste plamy wosku

zbliżenie: wiara

moje siostry najstraszniejsze są w chwilach 
kiedy modlą się do świętych porozwieszanych 
po domu

modlą się bowiem nie o coś 
ale przeciwko

zbliżenie: szorstkość

od  pierwszych  skaleczeń  podkładają  krwawiące 
rany 
pod ciepłe pyski psów po latach będą wspominać 
szorstkość ich języków a także wykrzykiwane 
po lasach należące do zwierząt imiona

imiona brane z ludzi

W wierszu kończącym tomik Małgorzaty 
Lebdy pojawia się zaskakujące pytanie. Burzy 
ono cały dotychczasowy porządek, niejako 
wymusza głębszą refleksję nad całością, skła-
nia do ponownego przeczytania książki: „a 
co jeśli śnią nas przywleczone przez psy łby 
uckermàrkerów?”

Małgorzata Lebda, Sny uckermàrkerów, Wydawnictwo WBP 
i CAK w Poznaniu, Poznań 2018 r. s. 4 
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Sprzedawca kawy to najnowsza książka 
poetycka, której autorem jest Grzegorz J. 
Grzmot - Bilski, pisarz i filozof, współtwórca 
Czasopisma Filozoficznego „Filo-Sofija”, czło-
nek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. 
To prawda, że nieraz bycie filozofem - doktorem 
filozofii, autorem licznych prac naukowych z tej 
dziedziny - a zarazem bycie poetą nie jest łatwe 
i proste. Język filozoficzny, nieraz zbyt może 
hermetyczny, może zakłócać czystość dykcji 
poetyckiej, pozostawić na odbiorcy wrażenie 
intelektualnego „przeładowania”, utrudnić 
kontakt z poezją. Tak na szczęście nie dzieje 
się w przypadku poezji G. J. Grzmota-Bilskiego, 
która jest klarowna w języku i narracji. Ewident-
nym walorem tej twórczości jest to, iż wyrasta 
ona nie tylko z subtelnych filozoficznych czy 
teologicznych dociekań umysłu, ale i z czystej 
materii życia. Ta „życiowość” sprawia, że wiersze 
aż oddychają autentyzmem, prostotą, głębią i 
przenikliwością. Są tu też wątki miłosne, autor 
zgłębia niezgłębialny w swej istocie fenomen 
wiecznej kobiecości, która - jak to niedawno 
określił na spotkaniu promującym ten tomik 
Marek Kazimierz Siwiec - „ogarnia sobą wszyst-
ko”, to co cielesne i co duchowe; mężczyźni nie 
zawsze to potrafią. Dlaczego taki tytuł „Sprze-
dawca kawy” ? Wyjaśnia to zaraz po otwarciu 
książki tytułowy wiersz, w którym bohater 
/ narrator - obywatel G. - „po długim 
procesie uniewinnienia” przez jakiś sąd 
(prawdopodobnie sąd... Boga, może 
sumienia?) wyszedł sobie na spacer, 
poczuł się nagle lekki i przeszedł na 
drugą stronę ulicy „jakby po wodzie”. 
Sam wiersz jest zbyt długi na to, by 
cytować go w całości, więc może tylko 
przytoczę fragment:

Ludzie wciąż się spieszą 
dokąd?

W małym pasażu 
zobaczyłem cafeterię 
wszedłem do środka 
sprzedawca kawy 
wiecznie młody 
mistyczny barista 
o androgynicznej urodzie 
przywodził na myśl 
dziewczynę z perłą Jana Vermeera 
emanował głębokim pokojem

przypominał ewangelicznego kupca 
który znalazł skarb ukryty w roli 
i sprzedał wszystko 
aby go kupić.

W końcu obywatel G. nawiązuje 
dialog z owym tajemniczym Sprzedawcą 
Kawy - czy jest to anioł? - który zachęca 
go, by przyłączył się do niego i zaczął 
pracować w tej cafeterii. Bohater 
przyjmuje ofertę - i teraz on jest Sprze-
dawcą Kawy, teraz on będzie sprze-
dawał ludziom nie tylko kawę, ale i... 
coś znacznie, znacznie więcej. Wiersz 
kończy się przejmującym apelem:

Oferta pracy 
wydała mi się dobrym rozwiązaniem 
na dalsze życie 

Jarosław Stanisław Jackiewicz

„Sprzedawcy kawy”, czyli człowiek jako ziarnko światła

pytam 
- co mam robić? 
- nic wielkiego 
tylko przekazywać wiedzę 
o niestworzonym świetle 
z wiarą ufnością i miłością

Prorokuj ubogim ludziom 
od rozpaczy przechodźcie do radości 
bo żyć i umierać  
trzeba pięknie.

Motyw sprzedawcy kawy powtarza się też 
w ostatnim wierszu zbiorku, spinając całość 
klamrą (czyżby zapowiedź całego cyklu?), w 
wierszu zatytułowanym Ziarnko światła. 
Owym ziarnkiem światła, a zarazem ziarnkiem 
nadziei, wiary i miłości, jest Człowiek - każdy 
z nas. 
Poeta - filozof spotyka w tym wierszu pięk-
ną kobietę o greckim imieniu Sofia, czyli 
Mądrość, która fascynując go jest zarazem 
jego duchowym przewodnikiem po labiryncie 
świata - czy może światów... W książce Sprzedaw-
ca kawy G. J. Grzmot-Bilski pozostaje wierny 
swoim stałym tematom z pogranicza filozofii 
i wiary, życia i sztuki, miłości i śmierci. Więk-
szość tekstów to wiersze narracyjne, opisowe, 
chciałoby się powiedzieć: epickie. 

Najpiękniejsze jednak są wiersze najprostsze, a 
zarazem (czemu mnie to nie dziwi?) najbar-
dziej przejmujące, jak wiersz - pożegnanie ze 
zmarłą matką czy Biedronka, który przytoczę w 
całości:

Myjąc dłonie 
zobaczyłem w umywalce 
biedronkę siedmiokropkę 
- Coccinella septempunctata

Zmyta wodą biedaczyna 
spadła w pustkę

Po chwili zaskoczony 
widzę jak wychodzi 
z czeluści zlewu 
odrodzona boża krówka

Żyje
Rozwinęła skrzydła 

przez otwarte okno 
wyleciała do swojego świata 
udzielając mi 
bezcennej lekcji przetrwania.

Piękny obraz duchowego zmartwych-
wstania czy „przebóstwienia”, jak to nazwał 
Autor w swojej poprzedniej książce. Sprzedaw-
cą kawy Grzegorz J. Grzmot-Bilski potwierdził 
swoją dużą klasę poetycką, wręcz maestrię, 
ale to także uczta duchowa dla tych, dla 
których poezja to coś znacznie więcej od słów 
i metafor. 

Grzegorz J. Grzmot-Bilski, Sprzedawca kawy, Galeria Autorska, 
Bydgoszcz 2019
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Jubileusze skłaniają do podsumowania i oceny. 

30 lat Oddziału Bydgoszcz Stowarzyszenia Pisarzy Polskich zmobilizował nas do wnik-
nięcia w głąb historii życia literackiego miasta nad Brdą i Wisłą. Rozpoczynamy więc prezen-
tację tego ośrodka. Życie literackie Gniezna prezentował w odcinkach Sławomir Krzyśka,  
a Podkarpacia – Mieczysław Arkadiusz Łyp. Łamy „Akantu” są otwarte na kolejne prezentacje.

Redakcja „Akantu”  

Literatura w Bydgoszczy. 30 lat Bydgoskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (2)

BADANIA NAUKOWE – towarzyszą 
bydgoskiej literaturze, analizując ją według 
różnych metodologii, zależą od zaintereso-
wania poszczególnych naukowców. Znaczące 
opracowania to: Jerzego Koniecznego Adam 
Grzymała-Siedlecki. Niepożegnani (1972) i Adam 
Grzymała-Siedlecki.  Życie  i  twórczość (1981), 
Zdzisława Mrozka Życie  kulturalno-społeczne, 
teatralne  i  literackie Bydgoszczy w latach 1919-
1939 (1984), Jana Malinowskiego Mariana 
Turwida  twórczość  i  działalność (1987), An-
drzeja Dyszaka Jak mówili bydgoszczanie. Mały 
słownik  gwary  bydgoskiej (2008) bazujący 
głównie na powieści J. Sulimy-Kamińskiego 
Most Królowej Jadwigi. Od 2003 r. Małgorzata 
Święcicka z UKW prowadzi serię wydawniczą 
Polszczyzna bydgoszczan. Historia i współczesność. 
Uczestnicy seminarium magisterskiego pod 
kierunkiem Zdzisława Mrozka pisali prace o 
bydgoskich literatach; m.in. Lidia Mülhstein 
napisała Zarys monograficzny twórczości Stefana 
Pastuszewskiego. 

S.P.

BART-KOZłOWSKI MAKSYMILIAN – 
poeta, prozaik, publicysta (Bart to przydomek 
artystyczny). Ur. 9.IX.1936 r. w Bydgoszczy. 
Podczas II wojny światowej przebywał w Turku. 
Uczył się w szkole górniczej w Szopienicach. W 
1959 r. powrócił do Bydgoszczy. Pracował m.in. 
w Fabryce Opakowań Blaszanych i Zakładach 
Rowerowych „Romet”. W 1988 r. przeprowadził 
się do Mogilna, gdzie pracował w Mogileńskiej 
Fabryce Mebli do 1991 r. 

Debiutował w „Nowej Wsi” w 1969 r. Zbiory 
wierszy: Taniec delfina (1977), A na ziemi dzwonem 
(1978), Moja wasza obecność (1978), Gdziekolwiek 
jest konwalia (1981), Zwierzenia (1982), Psalmy 
użyteczne (1987), Wygnanie w wieczność (1990), 
Ukrzyżowanie  ziemi  obiecanej (1991), Wiersze o 
miłości (1992), Krzyk oszukanych (1992), Lot 
brylantowych ptaków (1993), Księga domu (1993), 
Kainowe wiano (1994), Posłuchaj Julianie (1996), 
Innej pogody czas (1998), Człowieczy poemat (2000), 
Oratio recta (2003), Za wcześnie na noc (2004), 
Twój Horeb (2017); zbiory prozy: Opowiadania 
na czas podróży (1997), Daleko od San Marino 
(1999), W drodze do Efezu (1999), Pochyleni w 
słońcu (2001), Barwy minionego czasu (2003). 
Wyjście z doliny Eszkol (2004).

Nagrodzony w XIV Ogólnopolskim 
Turnieju Poezji Społecznie Zaangażowanej 
„Czerwona Róża” (1973), konkursach „Ru-
binowej Hortensji” (1975) i Klubu „Forum” 
(1976 i 1977). Członek-założyciel Grupy Faktu 
Poetyckiego „Parkan” (1975-1981). Członek 
ZLP od 1992 roku.

S.P.

BIBLIOTEKA POLSKA – właść. Instytut 
Wydawniczy Biblioteka Polska Spółka Akcyjna 
w Warszawie Filia w Bydgoszczy – wydawnictwo 
powołane w 1920 r. z inicjatywy Władysława 
Augusta Kościelskiego (1887-1933) mające cen-
tralę edytorską w Warszawie a Zakłady Graficzne 
w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 1 (zakup 
drukarni Fryderyka Grünauera). Profil literac-
ko-naukowy. Do 1939 r. wydano 819 tomów 
oraz 4 czasopisma „Nowy Przegląd Literatury 
i Sztuki” (1920-1921), „Przegląd Warszawski” 
(1921-1925), „Polonista” (1931-1939), „Życie 
Literackie” (1931-1939), drukowanych w Byd-
goszczy. Inicjator Instytutu zamierzał utworzyć 
w Bydgoszczy ośrodek twórczy, w wyniku czego 
do miasta przybyli Witold Bełza (1888-1955), 
Antoni Chołoniewski (1872-1924), Antoni 
Grzymała-Siedlecki (1876-1967), Leopold 
Kronenberg (1890-1929), Zygmunt Malewski 
(1860-1932), jednak brak konsekwencji unie-
możliwił realizację tego zamiaru. BP nie wpłynę-
ła bezpośrednio na życie kulturalne Bydgoszczy, 
z wyjątkiem współpracy grafików, jak Stanisław 
Brzęczkowski (1897-1955) oraz wykształcenia 
poligrafów i unowocześnienia Zakładów Gra-
ficznych przejętych w 1947 r. przez Państwowe 
Zakłady Wydawnictw Szkolnych. BP była jednak 
w świadomości opinii społecznej znakiem rangi 
bydgoskiej kultury, gdyż Bydgoszcz jako miejsce 
druku pojawiała się na kartach tytułowych ksią-
żek i czasopism wydawanych przez BP. 

Swoistą kontynuacją BP jest Fundacja 
Kościelskich przyznająca od 1962 r. nagrody 
młodym pisarzom. Fundacja im. Kościelskich 
z siedzibą w Genewie powstała na mocy testa-
mentu zmarłej w lipcu 1959 Moniki Kościelskiej, 
wdowy po Władysławie Auguście Kościelskim. 
Celem fundacji jest wspieranie rozwoju literatu-
ry i poezji polskiej poprzez przyznawanie nagród 
młodym twórcom polskim (głównie pisarzom i 
krytykom literackim), którzy nie ukończyli 40. 
roku życia (w kilku przypadkach odstąpiono 
od tego wymogu), zamieszkałym w kraju lub 
na emigracji. Laureatów wybiera jury, powoły-
wane przez Radę Fundacji. Do 1989 uroczystość 
wręczenia nagrody odbywała się w Genewie, a 
później na przemian w Warszawie i Krakowie 
oraz w wielkopolskim Miłosławiu (w pałacu, bę-
dącym dawną własnością Kościelskich). W 1990 
r. laureatem został bydgoski pisarz Grzegorz 
Musiał, a w 1992 r. Krzysztof Myszkowski. 

Źródła: Grażyna Szmali, Instytut Wydawniczy 
„Biblioteka Polska” – monografia bibliotekoznawcza, 
Bydgoszcz 1981; Biblioteka Polska. Bydgoszcz Oficyna 
Wydawnicza w latach 1920-1939, red. Zofia Wa-
chowiak, Bydgoszcz 1983

S.P.

BIWAK POETYCKI – plenerowa prezen-
tacja poezji na osiedlu Błonie 17.IV.1977 r., 
zorganizowana przez kierownika Domu Kultury 
„Orion” Piotra Szymańskiego, impreza w formie 
„wyjścia na ulicę z kulturą”, a konkretnie do 
parku, gdzie rozstawiono namioty, w których 
oprócz poetów występowali recytatorzy i wyko-
nawcy poezji śpiewanej; największą atrakcją była 
przejażdżka „zaczarowaną dorożką”. Biwak Po-
etycki zbiegł się z ulicznymi prezentacjami wier-
szy przez → Grupę Faktu Poetyckiego „Parkan” 
(1975-1981), co przez pewien czas zapewniło 
Bydgoszczy pierwszeństwo w zakresie nowych, 
oryginalnych form popularyzacji literatury.

S.P.     

„BłĘKITNY NIEDŹWIADEK” – młodzie-
żowa grupa artystyczno-literacka zainicjowana w 
1935 r. przez Tadeusza Nowakowskiego, repre-
zentowała „tendencje awangardowe”, burzyciel-
skie, skierowane przeciw zastojowi kulturalne-
mu miasta i jego filistrów”; członkowie: Henryk 
Chylarecki, Andrzej Czyżowski, Witold Degler, 
Nora Kalecianka, Janusz Karczewski, Tadeusz 
Nowakowski, Zbigniew Prevoz-Woźniewski.

Źródło: Zdzisław Mrozek, Życie  kulturalno-
społeczne,  teatralne  i  literackie w Bydgoszczy w  latach 
1919-1939, Bydgoszcz 1984

S.P.  

BORUŃ KRZYSZTOF (1923-2000) – pi-
sarz science fiction, dziennikarz. Ur. 29.XI.1923 
r. w Częstochowie. W l. 1943-1946 pracował jako 
nauczyciel fizyki i matematyki. Był żołnierzem 
Armii Krajowej, uczestnikiem powstania war-
szawskiego. Od 1946 r. mieszkał w Bydgoszczy. 
Pracował w „Ilustrowanym Kurierze Polskim”, 
od 1953 r. w Warszawie, sekretarz redakcji 
„Tygodnika Demokratycznego”, w l. 1982-1984 
redaktor naczelny dwumiesięczników „Astro-
nautyka” i „Postępy Astronautyki”. Autor wraz 
z Andrzejem Trepką, powieści science fiction 
Zagubiona przyszłość (1954), Proxima (1956), 
Kosmiczni  bracia (1959) i Próg nieśmiertelności 
(1973); powieści napisane samodzielnie: Ósmy 
krąg piekieł (1978), Małe zielone ludziki I (1985), 
Małe zielone ludziki II (1985), Jasnowidzenie inży-
niera Szarka (1990); zbiory opowiadań: Antyświat 
i inne opowiadania fantastycznonaukowe (1960), 
Toccata (1980), Człowiek z mgły (1956).

Członek SPP. Zm. 22.V.2000 r. w War-
szawie. 

Źródło: Andrzej Niewiadowski, Antoni 
Smuszkiewicz, Leksykon polskiej literatury fantastycz-
nonaukowej, Poznań 1990

S.P. 
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BROMUND DIETER – prozaik, publi-

cysta. Ur. 1938 r. w Bydgoszczy, którą opuścił 
w 1945 r., mieszkając w Grefenmoor, a potem 
Buchschlag. Debiut w 1954 r. Powieści: Die erste 
Reise von angenehm (Pierwsza podróż była przyjemna; 
1977), Tod für die Startbahn West (Śmierć na pasie 
startowym Zachód), Mord ist nichts für feine Nasen 
(Zbrodnia nie pachnie), Korsischen Freunde (Korsy-
kańscy przyjaciele) oraz opowieści dla młodzieży: 
Die Heiligen des Störtebeker (Święci pirata Störte-
bekera), Schatz des Schweden (Szwedzki skarb), Das 
Geheimnis der Karina (Sekret Kariny).

S.P.

BRZOZOWSKA ALEKSANDRA – poetka, 
bajkopisarska. Ur. 15.XI.1956 r. w Częstocho-
wie, w Bydgoszczy od 1972 r. Ukończyła biologię 
na Wydziale Biologii i Nauki o Ziemi UMK To-
ruń. Życie zawodowe związała ze szkolnictwem, 
przede wszystkim średnim. Pracowała jako na-
uczyciel biologii i mikrobiologii oraz pedagog 
szkolny. Debiutowała w 2011 r. w „Akancie”. W 
2012 r. Wydawnictwo landie.pl wydało trzy wier-
szowane bajki dla dzieci w formie e-booka: Myszka 
Hania  idzie do  szkoły, Przygody Stasia w krainie 
Skrzatów i Podróże Stasia i skrzata Psotnika. Zbiory 
wierszy: Kropelka perfum Chanel (2012), Chwila 
w roli głównej (2016). Obok poezji pisze utwory 
satyryczne w formie fraszek, wierszy, opowiadań 
i tekstów piosenek, wykorzystywanych m.in. w 
programie kabaretu „Galimatias” oraz teatru 
„Przy Stoliku”.

S.P.

BYDGOSKI TRÓJKĄT LITERACKI 
– w latach 2003-2009 doroczna wiosenna 
impreza popularyzująca literaturę, organizo-
wana przez trzy instytucje: Miejski Ośrodek 
Kultury, WiMBP oraz sieć księgarni Matras. 
Kiermasze na Starym Rynku, wystawy książek  
i rękopisów, spotkania autorskie w placówkach 
k-o, bibliotekach, szkołach. Seria katalogów, 
4 numery „Jednodniówki Literackiej” (2006-
2009). W 2009 r. udział pisarzy z miast part-
nerskich. 

S.P.

B Y D G O S K I E  D N I  L I -
T E R A T U R Y  –  o r g a n i z o w a n e 
z inicjatywy Oddziału ZLP od 1978  
r. majowe imprezy popularyzujące literaturę 
współczesną. Spotkania autorskie w szkołach  
i placówkach k-o woj. bydgoskiego pisarzy 
bydgoskich i przybyłych z całego kraju: 
kulminacją była impreza Poezja na moście, 
podczas której poeci czytali swoje wiersze 
na Moście Staromiejskim. W 1979 r. BDL 
włączono w Bydgoskie Dni Kultury i Sztu-
ki, w całości poświęcając je literaturze. Od 
1986 r. fundacja Nagrody Literackiej im. 
Klemensa Janickiego.

S.P.

CIELESZ PIOTR - poeta, publicysta, 
dziennikarz. Ur. 30.XII.1958 r. w Byd-
goszczy. Ukończył polonistykę w Wyższej 
Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy. 
Współzałożyciel Oddziału Niezależnego 
Zrzeszenia Studentów w 1980 r. Członek 
PZPR. W latach 1985-1990 pracował 
w tygodniku „Fakty”. Współpracował z 
tygodnikiem „Kujawy” (1990). W 1991 
r. zamieszkał w Gdańsku, gdzie zajął się 
handlem. Debiutował na antenie Polskie-
go Radia w 1975 roku. Zbiory wierszy: 
Widok ze sklepu z zabawkami (1980), Ikony 
rodzinne (1984), Jeszcze  maleńka  Europa 
(1987), Anatomie (1989), Z księgi wschod-
niej (1992), Kochanie (1996), Trzy  źródła 
(1998), Obok (2001), Kochanie – II (2001), 
Długo mnie u Ciebie nie było (2003), Czucie i 
wiara (2007), Moje nie-moje kobiety (2009), 
Effatha (2014). Wydał zbiór Satyry, groteski, 
felietony… 1982-2005 (2006). 

Laureat I nagrody w IV ogólnopol-
skim konkursie „Wobec własnego czasu”. 
W 1985 r. nagroda „Faktów”, a w 1988 r. 
nagroda im. Stanisława Piętaka. Zbiór 
wierszy Obok został w 2001 r. nomino-
wany do Paszportu „Polityki”. W latach 
1978-1981 członek Koła Młodych ZLP, od 
1989 r. członek SPP, od 2003 r. członek 
Polskiego PEN - Clubu.

S.P.

CYBULSKA ANNA - poetka, prozaicz-
ka, malarka, autorka mikro sztuk teatral-
nych, interpretatorka ballad i pieśni. Ur. 
w 1968 w Radziejowie Kujawskim, od 2010 
r. w Bydgoszczy.  Zbiory wierszy Anioły we 
mnie śpią (2005), Szklane marzenia (2005) 
i W  twoich  dłoniach  sen (2006). Proza 
poetycka: Szepty intymne (2006), Wyspy 
wyobraźni (2009), Wiersze rozedrgane (2009) 
w przekładzie na język niemiecki Karla 
Grenzlera, Ktoś  Pana  uwielbia… (2010), 
w przekładzie na francuski Sławomiry 
Jasińskiej, Epifanie. Wybór  poezji (2018); 
powieść Smak marcepanu (2013).  

Laureatka Nagrody Ryszarda Mil-
czewskiego-Bruna w kategorii prozy za 
Wyspy  wyobraźni (2010), Nagrody Pracy 
Organicznej im. Marii Konopnickiej 
(2013), Medalu Jerzego Sulimy Kamiń-
skiego (2009). Członkini ZLP.

DTL 

CZĘSTOCHOWSKI RYSZARD – poeta, 
dramaturg. Ur. 12.IX.1957 r. w Bydgoszczy. Od 
1985 r. zawodowo zajmuje się terapią narkoma-
nów w bydgoskiej Poradni Monar, którą założył. 
W 1993 r. był współzałożycielem i zastępcą re-
daktor naczelnej „Kwartalnika Artystycznego”, w 
którym pracował do 1997 r. Debiutował w „Po-
ezji”. W l. 2010-2013 prowadził dział prozy w nie-
regularniku „Kujawy”. Zbiory wierszy: Wybrane 
fragmenty świata (1991), Mnie już nie ma (1993), 
Inna wersja (1996), Do początku (1998), Liryki 
mordercze (1999), Z sufitu nocy (2000), Wszystko 
już będzie (2006), Kto nie upada (2008), Gorące 
masy powietrza (2009), Przebudzeniem  jest  śmierć 
(2010), Młode i stare (2017); wybór dramatów 
Zmierzch w mieście B. (Bydgoszcz 2004), granych 
w Teatrze Studio w Lublinie i Bydgoszczy; zbiór 
biograficzny Pamięć (2018); w 2019 r. sfilmowany 
został dramat Zabić nie zabić. Członek SPP.

DTL

CZWARTKI LITERACKIE – organizowa-
ne od 28.X.1937 r. przez Sekcję Literacką Rady 
Artystyczno-Kulturalnej odczyty popularyzujące 
literaturę w auli Miejskiego Gimnazjum im. 
Mikołaja Kopernika; 9.XII.1937 r. pierwszy 
zbiorowy wieczór autorski pisarzy bydgoskich: 
Franciszka Grotta, Alfreda Kowalkowskiego, 
Józefa Kołodziejskiego, Henryka Bruno Ku-
minka, Bolesława Malaka, Jana Piechockiego, 
Karola Junoszy Szaniawskiego, Mariana Turwi-
da. Po II wojnie światowej Czwartki Literackie 
organizowano w Toruniu, a w Bydgoszczy → 
Środy Literackie.

S.P.

DERDOWSKI KRZYSZTOF (1957-2017) 
– prozaik, krytyk literacki, dziennikarz. Ur. 
4.VI.1957 r. w Bydgoszczy. Absolwent filologii 
polskiej WSP. Nauczyciel – polonista, w latach 
1995-1998 kierownik Oddziału Fundacji Demo-
kracji Lokalnej, w latach 2000-2003 redaktor 
naczelny i likwidator „Ilustrowanego Kuriera 
Polskiego”, w latach 2000-2003 redaktor naczel-
ny „Bydgoskiego Informatora Kulturalnego”, 
w latach 2011-2017 redaktor internetowego 
portalu informacyjnego „Bydgoszcz 24”  debiut 
literacki w tygodniku „Fakty” (1979). Zbiory 
wierszy: Czasowo nie ma wieczności (1985) i Cienie 
i postacie (1986). Powieści: Znikanie (1993), Chłód 
(2002), Naga (2005), Papuga (2009), Wstyd 
(2011), Plac Wolności (2016). Zbiór opowiadań 
Robal (1998), zbiór dramatów Zawsze (2004), 
eseje: Mistyka,  zwierzęta  i  koany (o twórczości 
Stanisława Czerniaka; 2013) i Kto w wielkiej 
gonitwie  życia… Rzecz o poezji Marka Kazimierza 
Siwca (2015). Sztuki teatralne: Zawsze, W Szwecji, 
Kołysanka miały studyjne prezentacje w Teatrze 
im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Teatrze 
Współczesnym we Wrocławiu i Teatrze Nowym 
w Poznaniu. Laureat XXIV Ogólnopolskiego 
Turnieju Poezji Zaangażowanej „Czerwona 
Róża” (1983) oraz Bydgoskiej Literackiej Nagro-
dy Roku „Strzała Łuczniczki” (2002-2003, 2011, 
2016). Członek SPP i SDP. Zm. 17.III.2017 r. w 
Pradze, pochowany na Cmentarzu Starofarnym 
w Bydgoszczy.

Źródło: Stefan Pastuszewski, Pisarze z Bydgosz-
czy 1980-2005, Bydgoszcz 2005 

S.P.
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„DLATEGO” – nieregularne czasopismo 

literacko-artystyczne wydawane w l. 1998-2000 
przez grupę młodych twórców; utwory literac-
kie, wywiady, felietony, publicystyka o profilu 
subkultury; 6 numerów, wydawca: Spółka Czy-
telnicza „Doker”. redaktor naczelny Marek 
Maciejewski; „rekonstrukcja” wspominanego 
czasopisma odbyła się IV.2011 r. w Cafe Pianola 
(Filia MOK) przy ul. Jagiellońskiej 2.

S.P.

DłUGOłĘCKI RYSZARD WOJCIECH 
– tłumacz literatury pięknej. Ur. 6.VII.1933 r. 
w Prużanie na Polesiu. Absolwent Gimnazjum 
i Liceum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu 
(1951). Ukończył Wydział Lekarski Akademii 
Medycznej w Warszawie (1957). Specjalizował 
się w chirurgii, a także w organizacji ochrony 
zdrowia. Kierował bydgoskimi placówkami: Wo-
jewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego, Woje-
wódzkim Szpitalem Zespolonym, Szpitalem im. 
dr. Jana Biziela w okresie budowy. Konsultant 
d/s budowy Szpitala Wojskowego w Bydgoszczy 
i Szpitala im dr L. Błażka w Inowrocławiu. Był 
lekarzem wojewódzkim i uczestnikiem prac 
związanych z powołaniem Akademii Medycznej 
w Bydgoszczy. Członek Komisji Bioetycznej 
Bydgoskiej Izby Lekarskiej. Długoletni biegły 
sądowy w zakresie chirurgii. Zajmował się także 
zagadnieniami medycznymi gór wysokich. Był 
lekarzem wypraw polskich i międzynarodowych 
w góry Afryki i Alaski, w Karakorum, oraz w Hi-
malaje. Autor cyklu wspomnień z wypraw w góry 
wysokie (Zapiski himalajskie) i cyklu artykułów na 
temat organizacji ochrony zdrowia w Polsce (Bez 
złudzeń – Panie i Panowie). Autor zbioru fotografii 
górskich, wystawianych w Bydgoszczy i Toruniu 
Tłumacz literatury pięknej i naukowej. 

Przekłady: Julian Hudson Czarny alert 
(2009), Ib Melchior Kryptonim Grand Guignol 
(2011), Ib Melchior Projekt Haigerloch (2012), 
William Shakespear: Hamlet (2013), Sonety 
(2015), Makbet (2018), Król Lear (2019).

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Or-
deru Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym 
Krzyżem Zasługi oraz Medalem im. Jerzego 
Sulimy-Kamińskiego.

S.P.

DOBACZEWSKA-SKONIECZKA HE-
LENA – poetka. Ur. 15.X.1954 r. w Gorzowie 
Wielkopolskim, od 1972 r. w Bydgoszczy. Absol-
wentka pedagogiki kulturalno-oświatowej WSP, 
animatorka ruchu kulturalnego niewidomych, 
redaktorka kwartalnika „OKO” (2002-2009), 
prezeska Okręgowego Klubu Aktywności Twór-
czej i Kulturalnej „OKATiK” w okręgu kujawsko-
pomorskim Polskiego Związku Niewidomych.

Zbiory poezji: Czułe  spojrzenia (2007), 
Teneraj rigardoj (w j. esperanto; 2009), Odcienie 
świata (2010), Ślad niewidomego przyjaciela (2011, 
2012), Słowa – moje światło (2012), Pod skrzydłami 
Rafała Archanioła (2013), Bramy do jutra (2014), 
Przedranne sny (2016), Wiersze  z  żywego drzewa 
(wspólnie z Wandą Niedziałkowską-Dobaczew-
ską; 2017, 2018), Z harcerską krajką (2019).

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi 
(2011) i Odznaką Honorową „Zasłużony dla 
Kultury Polskiej” (2006).

S.P. 

„DODATEK LITERACKI KLUBU LI-
TERACKIEGO NAUCZYCIELI POMORZA I 
KUJAW” – założony w 1984 r. w celu prezentacji 
twórczości literackiej nauczycieli na łamach mie-
sięcznika metodycznego „Wiadomości, Głosy, 
Rozmowy o Szkole” (1999-2012), ukazywał się 
raz w roku. Redakcja: Jadwiga Czub-Rejewska, 
Wiesława Barbara Jendrzejewska, Małgorzata 
Klimińska, Anna Rupińska.

S.P.

DRAMATOPISARSTWO – początki byd-
goskiego dramatopisarstwa, głównie o charakte-
rze okolicznościowym, sięgają Teatru Jezuickie-
go → EB, t 2, s. 2017, a więc 1623 roku. Podczas 
pobytu króla Zygmunta III Wazy wygłoszono 
okolicznościowy dialog witający króla w bramie 
triumfalnej. Dialogi były najpopularniejszą for-
mą prezentowaną w okresie baroku podczas 
świąt i uroczystości jubileuszowych. Podobnie 
witano biskupa Kacpra Działyńskiego w 1623 r. 
i króla Jana Kazimierza w 1678 r. Inscenizację na 
cześć św. Stanisława ze Szczepanowa uczniowie 
kolegium wystawili w 1680 r.  Gdy w 1734 r., 
gdy król Stanisław Leszczyński przejeżdżał przez 
Bydgoszcz, to uczniowie kolegium jezuickiego 
wygłosili dialogi, mowy i wiersze, których auto-
rami także byli profesorowie kolegium. Motywy 
czerpano głównie z Biblii i żywotów świętych. 

Kolejne teatry polskie i niemieckie po-
sługiwały się scenariuszami napisanymi bądź 
przerobionymi przez różnych autorów, a także 
reżyserów i aktorów. Późniejsi miejscowi pisarze 
też mieli ambicje nie tylko napisania dramatów, 
ale i wystawiania ich na lokalnej scenie, jak 
Stefania Tuchołkowa (1874-1924), jej poemat 
dramatyczny w 3 aktach Ludwik Narbutt miał 
premierę 20.I.1922 r. na scenie Teatru Polskie-
go, który w 1921 r. wystawił dramat Gabriela 
Tadeusza Hennera (1989-1949) Król Dawid. 
10.XI.1922 r. ten sam teatr wystawił komedię w 
3 aktach Adama Grzymały-Siedleckiego Subloka-
torka. Pisarz ten był najpłodniejszym dramatopi-
sarzem związanym z Bydgoszczą (19 dramatów): 
ostatnia jego sztuka na łamach TP to Popas króla 
Jegomości (1963) → Grzymała-Siedlecki Adam. 
14.II.1931 r. w Wiedniu miała miejsce premiera 
sztuki Teodora Brandowskiego Sarajewo. Oka-
zjonalnie dramatopisarstwem zajmowali się: 
Władysław Dunarowski (3-aktówka Dni oczekiwa-
nia; 1947), Zdzisław Pruss (widowisko Wszystko 
do Desy; 1978), Wiesław Rogowski (Człowiek, który 
umarł młodo; Spotkanie na skraju cienia; Tariki) 
oraz Stefan Pastuszewski (jednoaktówka Według 
Łukasza; 1982). Zbiór dramatów Zmierzch w mie-
ście B. wydał w 2004 r. Ryszard Częstochowski, 
a Krzysztof Derdowski zbiór Zawsze w 2008 r. 
Bartłomiej Siwiec napisał następujące dramaty: 
64 pozycje z życia szachisty (2012), Wyszła z domu 
(2013), Skóry (2014), Anyżek (2015), Krzysztofa 
Nowickiego Pięć dni Lemuela Guliwera wystawił 
w 1986 r. Teatr Telewizji, a sceniczną adapta-
cję Wagonu z miejscami do leżenia Teatr Polski w 
Bydgoszczy. Na sceny różnych teatrów w Polsce 
weszły dramaty → Jarosława Jakubowskiego; 
część z nich wystawiono w Teatrze Telewizji i 
Teatrze Polskiego Radia. Andrzej Baszkowski 
napisał 8 sztuk dla teatru lalek → Baszkowski 
Andrzej (1932-2001). Specyficzną formą dra-
matu są → słuchowiska radiowe. 

S.P.   

DUNAROWSKI WłADYSłAW (1902-
1987) – powieściopisarz, nowelista. Ur. 
14.I.1902 r. w Jaworznej pow. Limanowa 
(właśc. nazwisko: Władysław Dudek). Uczył 
się w gimnazjach w Nowym Sączu i Nowym 
Targu. Po ukończeniu Państwowego Kursu 
Seminarialnego w Bydgoszczy  został nauczy-
cielem pomocniczym w Bydgoszczy, potem 
w Solcu Kujawskim, gdzie uczył w 7-klasowej 
szkole powszechnej do 1934 roku. W 1925 r. 
złożył egzamin nauczycielski, w pięciu latach 
zdał praktyczny egzamin na nauczyciela 
publicznych szkół powszechnych. W 1934 
r. został przeniesiony do Polskiej Szkoły 
Powszechnej im. S. Staszica w Bydgoszczy. 
W czasie okupacji niemieckiej przebywał na 
Podhalu, gdzie zajmował się między innymi 
tajnym nauczaniem. Po wojnie powrócił do 
Bydgoszczy i podjął pracę w szkole podsta-
wowej, w której uczył przed wojną. W latach 
1948-1950 r. pracował  w redakcji literackiej 
Rozgłośni Polskiego Radia w Bydgoszczy, w 
latach 1955-1970 w redakcji dwutygodnika 
„Pomorze”, którego w okresie 1959-1967 
był redaktorem naczelnym. Wakacje spę-
dzał w swoim domu w Ujanowicach pow. 
Limanowa.

Debiutował pod pseudonimem Wła-
dysław Wosnak nowelą Złodziej  kwiatów, w 
miesięczniku „Naokoło Świata” w 1927 r. Za 
utwór ten otrzymał nagrodę wydawnictwa 
„Rój”. W 1935 r. Polska Akademia Literatury 
przyznała mu jako młodemu twórcy, „Srebr-
ny Wawrzyn”. W 1939 r. „Rój” opublikował 
pierwszą jego książkę Ludzie spod miedzy.

Powieści: Ludzie spod miedzy (1939, 1947, 
1987), Leżąc krzyżem (1947), Lato w Gorcach 
(1954), Przygody Małgorzaty (1954); zbiory 
opowiadań: Ciężar rąk (1949), Wiosenny deszcz 
(1951), Zachodni wiatr (1952), Maska na twa-
rzy (1957), Znaki na sosnach i inne opowiadania 
(1958), Czarne wiśnie (1960), Niepotrzebni  i 
inne opowiadania (1962), O  złej  dziewczynie 
(1962), Wspólnik czasu (1965), Opowiadania 
wybrane (1967), Wieczorna  opowieść (1967), 
Weselni goście (1969), Serce na wietrze (1971), 
Tajemnica Agnieszki (1973), Dom pod wino-
gronami (1974), Nad Dunajcem pachnie siano 
(1978), Z małego okna (1979), Skazani na do-
żywocie (1985), Różne opowieści (1985), sztuka 
teatralna Dni oczekiwania (1947). 

Uhonorowany Nagrodą Miasta Byd-
goszczy (1957), Nagrodą Literacką WRN 
w Bydgoszczy (1956), Nagrodą MRN w 
Grudziądzu (1960). Odznaczenia: Krzyż 
Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, 
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 
(1967), Srebrny Krzyż Zasługi (1952), Złoty 
Krzyż Zasługi, Odznaka Zasłużony Działacz 
Kultury (1972). W l. 1965-1973 prezes Od-
działu ZLP w Bydgoszczy.   

Zm. 28.XII.1987 r. w Bydgoszczy, został 
pochowany na Cmentarzu Nowofarnym; 
imię jego nosi skwer na osiedlu Błonie.

Źródła: S. Błażejewski, J. Kutta, M. Roma-
niuk, Bydgoski Słownik Biograficzny, t.5. Bydgoszcz 
1998; Z. Mrozek, Mały  słownik pisarzy Kujaw  i 
Pomorza  (1920-1991), Bydgoszcz 1992; Słownik 
pisarzy  regionu  bydgoskiego red. J. Pszenna, A. 
Walukiewicz, Bydgoszcz 2008.

DTL



AkAnt 8(281)2019     str. 35     

L I T E R A T U R A  Z  B Y D G O S Z C Z Y

cdn.

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI – cykl 
spotkań autorskich organizowanych od 
2011 roku przez Wojewódzką i Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy przy 
współpracy dotacyjnej Instytutu Książki; 
spotkania w Bydgoszczy i w bibliotekach 
podregionu bydgoskiego; w l. 2016-2018 
dotacja Samorządu Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego, koordynator Lucyna 
Partyka.

S.P.

„ET CETERA” - grupa literacka założo-
na 1.XII.2006 r. przez Tomasza Owczarzaka 
i Piotra Stareńczaka; należą także: Joanna 
Gładkowska, Marietta Gabryszewska, Jaro-
sław Jaruszewski, Agata Kotecka, Dariusz 
Ozimkiewicz, okresowo: Dominik Kiepura 
i Marina Dombrowska. Almanach The best 
off (2012). W lipcu 2012 r. wydarzenie 
pn. Prekariat Poetycki, dowodzące kondycji 
współczesnego poety, zdanego na łaskę 
kapitalistycznej ekonomiki i wpisującego 
się „w kontekst życia kruchego i nieprze-
widywalnego”. Efemerydalna platforma 
internetowa poet.pl.

S.P.

„FABULARIE”  – wychodzący od 
2013 r. kwartalnik literacko-artystyczny 
o podtytule „kultura: stan najnowszy”, 
programowo zajmujący się „twórczością 
bieżącą” zarówno w Polsce jak i na świecie; 
jeśli omawia pisarzy z innej epoki, to tylko 
dlatego, że omówienia tego dokonują mło-
dzi. Oprócz twórczości oryginalnej, krytyka 
i eseje o charakterze naukowym, wywiady. 
Organizacja w 2017 r. Pierwszego kulturopisu 
czyli  targów czasopism poświeconych szero-
ko rozumianej kulturze – papierowych 
i sieciowych. Redaktor naczelny Marek 
Maciejewski, wydawca Bydgoska Fundacja 
Wolnej Myśli; od 2013 r. – współwydawcą 
jest Miejskie Centrum Kultury.

S.P.

FAC BOLESłAW (1929-2000) - poeta, 
prozaik, tłumacz, publicysta, redaktor. Ur. 
9.II.1929 r. w Międzychodzie, dzieciństwo i mło-
dość spędził w Bydgoszczy. We wrześniu 1939 r. 
podczas potyczki między Polakami a Niemcami 
został ranny. Podczas okupacji ukończył nie-
miecką szkołę powszechną, ucząc się równo-
cześnie w tajnych kompletach polskich. Podjął 
pracę w zakładach naprawczych samochodów. 
W 1945 r. działał społecznie w OM TUR. W 1946 
r. przeprowadził się do Gdańska, gdzie ukończył 
Państwowe Liceum Budownictwa Okrętowego 
Conradinum. Studiował w Wieczorowej Szkole 
Inżynierskiej na Wydziale Budowy Okrętów. W 
l. 1950-1982 pracował jako inżynier w Stoczni 
Gdańskiej im. Włodzimierza Lenina; prowadził 
tam również działalność kulturalno-oświatową. 
W sierpniu 1980 r. był rzecznikiem prasowym 
strajku solidarnościowego w Stoczni Gdańskiej 
im. W.I. Lenina. Wykładał na Uniwersytecie 
Gdańskim, był członkiem redakcji miesięcz-
nika literackiego „Litery”. Współorganizował 
Teatr Studencki „Kontrapunkt” oraz Kabaret 
Literacki „Szkoła Grafomanów”, do którego 
też pisał teksty.

Debiutował w 1956 r. w „Kontrastach”. 
Zbiory wierszy: Gotyk dźwięku (1959), Definicje 
osobiste (1964), Analogie (1966), Ścinanie kani 
(1970), Oswojeni  z  tandetą (1973), Faksymilie 
(1977), Zegar w brzuchu  Jonasza (1980), Kró-
lowanie  kaszubskie (1984), Sina  jesień (1984), 
Wspólne  zmartwienia (1987), Sztuka przemilczeń 
(1988), Rozmowy o  zmierzchu (1991), Doniesie-
nia, dochodzenia (1999), poematów Damroka 
(LSW, 1973) i Odpust z frëpką (1974), dramatu 
Zakonnica dla księcia (1977). Powieści: Ucieczka 
niedaleko (1963, 1966, 1978), Na pamięć (1976), 
Na widoku (1979), Rzeźnia Maksa Heroda (1981), 
Misja  specjalna (1982), Aureola  czyli powrót do 
Wrzeszcza (1990), Mroczne uciechy wojny (1999). 
Przełożył z języka niemieckiego powieść Hor-
sta Bieńka Opis pewnej prowincji (1994), zbiory 
wierszy Güntera Grassa Wiersze wybrane (1986) i 
Listopadia (1994) oraz zbiór wspomnień Raport 
z pracowni 1951-1992 (1993).

W l. 1956-1957 był współzałożycielem i 
członkiem Grupy Literackiej Seledyn w Gdańsku. 
W l. 1960-1989 należał do ZLP (w l. 1981-1983 
był prezesem oddziału gdańskiego), w l. 1989-
2000 do SPP, a w l. 1979- 2000 do Polskiego 
PEN-Clubu; w l. 1988-2000 członek Stowarzy-
szenia Tłumaczy Polskich.

Otrzymał nagrodę Szwedzkiego Stowarzy-
szenia International Progressiv Autoren (1979) 
oraz nagrodę kulturalną tygodnika „Fakty” 
(1980). Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Zm. 12.I.2000 r. w Gdańsku.
S.P.

„FAKTY I MYŚLI”  – czasopismo 
społeczno-literackie pod red. Jana Górec-
Rosińskiego założone w 1958 r. przez To-
warzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej; nr 
1-4 jako miesięcznik, od nr 5 dwutygodnik, 
w 1973 r. połączony z dwutygodnikiem „Po-
morze” w tygodnik „Fakty”; dodatek literacki 
→ „Wiatraki” w l. 1958-1972.

Źródło: Pisarze Ziemi Bydgoskiej, red. Maria 
Kowalewska, Gdynia 1968

S.P.

„FAKTY” – tygodnik społeczno-kulturalny 
powstały w 1973 r. z połączenia dwutygodników 
„Fakty i Myśli” oraz „Pomorze”. Zasięg ogólno-
polski, publikacja utworów oryginalnych, krytyka 
literacka, dyskusje pisarzy. Redaktor naczelny 
Jan Górec-Rosiński od 1973 do 1987, potem  
Wiesław Krzysztoszek (od 1.X.1987 roku do 
27.I.1990 r.). Ostatni numer tygodnika społecz-
no-kulturalnego (nr 40, 1191, rocznik XXXI) , 
ukazał się 7 października 1989 r. Na str. 2. Poja-
wiła się informacja, że  z przyczyn technicznych 
od 21 października pismo ukazywać się będzie 
jako „Tygodnik Bydgoski-Fakty” w zmniejszonym 
formacie i zwiększonej do 32 kolumn objętości. 
Nowy kształt pisma pociągnie za sobą wzrost 
kosztów druku i dlatego nowe „Fakty” znów będą 
kosztować więcej – cena jednego egzemplarza 
wyniesie 180 zł”. „TB-F” o charakterze popular-
nego magazynu, z marginalizacją literatury, do-
trwał do 27 stycznia 1990 r. (nr 4/1206, rocznik 
XXXII), kiedy został zawieszony przez wydawcę 
(RSW „Prasa-Książka-Ruch” – Pomorskie Wy-
dawnictwo Prasowe), ale już się nie odrodził. 
22.III.1990 r. Sejm uchwalił ustawę o likwidacji 
RSW, będącej wydawcą tygodnika.

S.P.

FESTIWAL KSIĄŻKI OBRAZKOWEJ 
DLA DZIECI – LITEROBRAZKI - organizo-
wana od 2002 r. przez Wojewódzką i Miejską 
Bibliotekę Publiczną im. dr. Witolda Bełzy do-
roczna impreza poświęcona książce dla dzieci; 
zyskała rangę jednej z największych i najbardziej 
rozpoznawalnych imprez tego typu w kraju. Osią 
jest ambitna książka dziecięca, jednak program 
wykracza poza formę standardowego festiwalu 
literackiego; rozciąga się na literaturę, muzykę, 
teatr, film i szeroko pojęte sztuki wizualne. Każda 
odsłona festiwalu to warsztaty dla dzieci z arty-
stami i animatorami kultury, projekcje filmów, 
koncerty, słuchowiska, przedstawienia teatralne, 
wystawy, spotkania autorskie, prelekcje, pre-
zentacje, pokazy, konsultacje psychologiczne i 
logopedyczne, sztuka introligatorska, sitodruk 
dla dzieci, czerpanie papieru, gry, zabawy i inne 
atrakcje. W VII Festiwalu Książki Obrazkowej 
dla Dzieci LiterObrazki (2018 r.) udział wzięło 
ponad 7.000 osób.

S.P.

FRASZKOPISARSTWO – twórczość saty-
ryczna, w małych formach wierszowanych, publi-
kowana na łamach czasopism. Spośród pisarzy o  
uznanym dorobku konsekwentnie zajmujących 
się fraszkopisarstwem należy wymienić: Jerzego 
Bekkera, Tomasza Fąsa, Bogdana Piotra Kozłow-
skiego, Leonarda Milczyńskiego (1922-2011), 
Zdzisława Prussa i Mieczysława Wojtasika, a 
okazjonalnie: Aleksandrę Brzozowską, Małgo-
rzatę Mówińską-Zyśk i Stefana Pastuszewskiego. 
Amatorscy twórcy fraszek to: Zbigniew Becker, 
Kazimierz Chyła (1920-1989), Adam Jezierzań-
ski, Lesław Mazurkiewicz (1931-1964), Marian 
Mroziński, Zbigniew Wicherek (1913-1992), 
Józef Witkowski. W stylistyce fraszki utrzymane 
były gazetowe szopki noworoczne Jacka Deptuły, 
Jacka Kowalskiego, Stefana Pastuszewskiego, 
Zdzisława Prussa. Okazjonalnie fraszkopisar-
stwem zajmują się też dziennikarze.

Źródło: Bydgoski leksykon literacki, red. H. 
Borawska, S. Pastuszewski, Z. Pruss, Bydgoszcz 
2015, s. 70.     

S.P.   
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