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Aleksandra Sołtysiak

W AURZE PRZEMIJANIA

pojawiła się w akcie stworzenia
starość - dobra nowina przed kresem życia
chciałaby coś jeszcze ugrać
w dyskursie po wątpienia  pomiędzy głupotą i mądrością
obijając się o nierówny stan proporcji
uświęcona w metaforach przed mistyką nieba
wypływająca na bezkresne połacie melancholii
kuszeniem rajskiego jabłka
strącona z pychy nieśmiertelności ciała
nieuleczalną chorobą
zapomniał o niej powiedzieć Adam
w punkcie wyjścia

Ariana Nagórska

Trzy przystanki

za tym oknem widocznym z kolejowej stacji
mijały kiedyś święta w arkadii dzieciństwa
dzisiaj tam obcy ludzie mieszkają
czy nieraz moi zmarli dziadkowie spoglądają na nich?

za oknami skrytymi w ustronnym zaułku
mijały później święta wzniosłe i dorosłe
dziś lokal pod wynajem, wciąż nowi mieszkańcy
moi zmarli rodzice chyba tam nie zajrzą

a tu na dzikie czasy świąteczna oaza
dużo książek, światełek, widok z górnych pięter
dziś relaks, wspominanie i pogoda ducha
jak mieszkać przyjdą przyszli, czy zechcę nawiedzać?

9 XI 2019

Jerzy Grupiński

Z Konstelacji Wieloryba

Nad siostry twe gwiazdeczki
nad Kaitos nad Tauri wielokrotną
twój blask Mira Ceti
Noc się ciągnie
i dłuży w granat i fiolet
Gdy oko twe nagle
jak lilia haft
stokrotka w podwiązce pończochy 

Mona Mira podwójnie zmienna
i ja – karzeł i olbrzym w twych rękach
Wczoraj jasna – bosa
dziś czas twój się wypełnia
w czerwonych żarzy pieczęciach
Bo widziałem przez tę lornetkę
co ją kupiłem – wiesz – od afgańca
od ruskiego komandosa

Mona Ceti 
najpiękniejsza ze zmiennych
i ja twój wieloryb niebieski 
ssak nad nad ssaki
zwierz co go wiesz 

IV 2019 
Malinowa

Tadeusz  Zawadowski

Kolejna rozmowa z  Kacprem Płusą

znowu siedzimy z kacprem. tym razem nie na tarasie 
ale w moim ogrodzie. rozmawiamy o życiu 
poezji w kobietach i kobietach w poezji. przenikają się
jak mrok z nocą. lampa na stole niczym gwiazda uparcie
przypatruje się naszym twarzom jakby chciała pierwsza
z naszych ust wyczytać niezapisane jeszcze wiersze. wspominamy
żywych. umarli rodzą się w naszych słowach i przysłuchują 
rozmowie. znowu spalamy się w ogniu. kacper 

w kolejnych papierosach ja unoszę się w dymie z ogniska.
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Dariusz Kadyszewski

Zasady niepokoju

Ustalmy wreszcie zasady niepokoju 
Czego się bać 
Na filmach przed 
Płaskimi telewizorami 
Bezpieczni w fotelu 
Najlepiej nie sami 
Pomiędzy kęsem lepkiego zachwytu 
A łykiem umiarkowanego dreszczu 
W wysokiej rozdzielczości 
I z efektami specjalnymi 
Realistycznie się rozrywamy 
Bez liczenia zabitych 
I poszkodowanych 
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Marek S.Podborski, 
lirykaakantu@gmail.com

Bogdan Łoś

Wirtualne 
 
 
W jaśnie nie – uniżonej
wysokości prądu
co razi
i pali w kikuty

z dostępem
do wszystkiego 
jakby chwytać światło

na wzgórzu
pokuszeń.

Pokłonić się
usłuchać głosu
co zwodzi
posiadaniem. 

Wczoraj chleb z kamienia
dziś rzut w kolorową ciem-
ność

bez aniołów
zdradzonych

sam na sam 
z nicością. 

Dariusz Zeller

J. D. M.

lecz
jeśli umieliby słuchać
słyszeliby w milczeniu
śpiew lampionów
oblegających obce mury

jeśli umieliby patrzeć
ujrzeliby twarz
skupioną w niemym wyrazie
współczesności

jeśli mieliby siebie
- ze sobą
zamiast tradycji
- pamięć niezdobytą
złożyliby u stóp Twoich
- zamiast przywileju róż

odmieniliby dar pojednania
w owoc łaski
zwisający z Twego drzewa

Małgorzata Anna Bobak-Końcowa

Wariatka

wariatka śpiewa w metrze arie operowe
policjant jednym strzałem nagrał dobry film
wystawi na YouTube zarobi pieniądze
wariatka głosem niesie
niepokojący zapach rozmarynu i bazylii
bo to włoskie melodie
a reklamówki tną nadgarstki 
i szeleszczą akordy 
jakich nikt by nie wymyślił
po nocach wariatka śni o aeroplanie
z porcelany malowanej  w esy floresy 
takim co leniwie zawisa 
nad domem przy basenie
wariatka nie ma domu nie ma basenu
nie ma powideł własnej roboty
ma głos do diabła ma głos na szczęście
w aeroplanie podają rybę bez ości
ostrygi migdałowe torty marcepany 
wlewają szampana prosto do mordy 
zupę z krewetek na ostro
żetony czerwone i zielone
garną się same do dłoni
jazz-band dziennikarzy gra
wśród pisków i gwizdów
jak chmura szarańczy 
wariatce kwitnie szałwia  w przełyku
nagra profesjonalną płytę
pościel z gazety zamieni na jedwabne róże
będzie niczyja i samotna  
pośrodku wielkiego salonu który zaklaszcze 
po jej powrocie 
z tourne

Małgorzata Anna Bobak-Końcowa

Zimne pocałunki
 
 
czasem wychodzimy z cienia 
zbieramy martwe zwierzęta 
potrącone przez samochody
układamy na trawie 
choć wolimy przeprowadzać jeże i ślimaki 
na drugą stronę jezdni
z poczuciem czynienia dobra 
uśmiechamy się do nich i siebie 
fotografujemy motyle z obawą 
że za jakiś czas ich nie będzie 
marzymy o własnej pasiece 
i ogrodach z miododajnymi roślinami
kiedyś potrąciliśmy sarnę 
śmierć zaciskała się na jej szyi 
miała gdzieś moje czułe myśli 
i zielone modlitwy miękkie jak mech
poranek był pojemny 
mieścił wiele skrajnych uczuć 
spadały do studni 
nie było słychać plusku 
zamykały się nam głowy do ziemi
a wczoraj wiewiórka 
była potrzebna naszym duszom 
ukłoniłaś się i złożyłaś dłonie
myślę o tym głaszcząc wieczór 
w kocim futrze chowam palce 
w których trzymałam zimną sikorkę
zlazłyśmy ją w centrum na chodniku 
zaraz po moim przyjeździe 
musiała umrzeć by nas ostrzec 
przed martwymi mężczyznami

Siwy chłopiec o lisiej twarzy podaje mi suchą dłoń (a oczy ma ciemne i smutne) w zbyt cięż-
ki, mosiężny kandelabr z trzema świecami. Schodzimy po krętych schodach wieży, wypuszczam 
gąbczaste słowa, ale one wnet spadają tylko, skłębione coraz niżej bezgłośne, zamieniając się w 
śniade wrzeciona szczurów, szukających swego nowego króla. Chłopiec podąża za nimi w dumnych 
insygniach. 

Piec, tu musi być jakiś piec! Czuję ten cynamonowo–galwaniczny posmak w ustach i ziarnisty 
kurz na obrzeżach zmętniałego lustra. Żółtawe i zdymione światło utwierdzało tylko śnięty półmrok, 
wystarczający do pełzania konturów tylko i wyłącznie.

  - Witaj, powiedział na progu gospodarz, jesteś właściwie u siebie. Ja tylko zarządzam tu czasem, 
w oczek kiwaniu powrotów.

  - Ale ja nie rozumiem, przecież się nie znamy, to że trochę w snach przelotnych i nie-mych 
słów przeprawach.

  - Usiądź i napij się mojej mikstury, warzyłem ją wiele sezonów na tym piecu grzejąc ogniem 
spalanych słów i studząc pochopnej mgły słodem. Prawdziwym łez ogrodem jest ten snu bukiet 
doraźny w prawdziwym bezczasie.

  - Czy mógłbym kiedyś przestać cierpieć i co to właściwie jest czas?
  - Tu nie dolega droga. Tu tylko potok bez chłodu, góra bez wiatru i zieleń bez tchu.
Wczoraj wytopiłem w zupełnie nowych formach kilka bezimiennych słów. Może spróbujesz?

Sławomir Krzyśka

***

Codziennie ją mijasz
ma twarz
zimne spojrzenie

Ubrana w garnitur
pytyjski krawat 
zaczepny szept

W rdzawych widokach
wyrywa milczeniu 
oddech

Sławomir Krzyśka

***

Dni zwinięte
jak stara gazeta w rulon
w lunetę przez którą
nie zobaczysz brzegu

O tym co w zasięgu i poza
widzialne i nie
co zostawia ślad 
przemija i wraca jak wiatr

O tym co było
jest a czy będzie
daj w ukrytych odgłosach
znak

Podziemia
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Abstrakt
Artykuł omawia blisko trzy lata (2014-

2017) moich doświadczeń w obszarze prób 
wdrożenia praktyk kulturowych (autorskich 
warsztatów) z zakresu tekstoterapii kulturowej 
w krakowskich, publicznych instytucjach kul-
tury z uwzględnieniem specyfiki unikalnego 
produktu warsztatowego (innowacji) i ostatecz-
nego niepowodzenia w jego wdrożeniu (insty-
tucjonalizacji innowacyjności) w tychże typach 
instytucji kultury oraz równoległego (czasowo i 
metodycznie) sukcesu wdrożeniowego tego sa-
mego produktu na gruncie komercyjnych usług 
w niepublicznych i prywatnych instytucjach 
biznesowych oraz edukacyjnych. Posługuję się 
operacyjnie pojęciami: profesjonalizacji, insty-
tucjonalizacji, zarządzania innowacją i kulturą 
innowacyjności w odniesieniu do spektrum tych 
doświadczeń.  Korzystam z socjologicznej 
perspektywy jakościowych badań w działaniu i 
antropologicznej obserwacji uczestniczącej oraz 
dokonuję ewaluacji tych danych jakościowych i 
zarysu rekomendacji. 

Słowa kluczowe
innowacja, innowacyjność, instytucjonalizacja, 
tekstoterapia kulturowa, warsztat

Motto: 
Kultura organizacyjna działa niczym grawi-

tacja. Nie zastanawiasz się nad nią na co dzień 
ani jej nie widzisz, ale jeśli próbujesz inicjować 

Anna Kapusta

Zagadnienie instytucjonalizacji tekstoterapii kulturowej (1)

innowacyjność, a jest to niezgodne z kulturą, nie 
uda się. Kultura organizacyjna to system jawnych 
i ukrytych, ale głęboko zakorzenionych założeń, 
przekonań, norm i zasad, czyli przyjętych sposo-
bów działania. To ona określa, co jest ważne, co 
ma sens, a co nie. Decyduje o tym, „jak się u nas 
coś robi i co jest źle widziane”. Odpowiada także 
za nawyki myślowe, których się już nie podważa i 
nie weryfikuje, ponieważ „zawsze tak było”. Tym-
czasem pierwszą cechą kultury proinnowacyjnej 
jest gotowość do nieustannego podważania 
własnych rozwiązań, współpracy nad nowymi po-
mysłami i wymieniania się wiedzą zarówno przez 
zarządzających (to oni są najczęściej źródłem, 
wzorem i strażnikami kultury organizacyjnej), 
jak i przez pracowników.
Joanna Heidtman, Piotr Piasecki, Sensotwórczość1

I. Koncepcja tekstoterapii kulturowej. Geneza, 
zakres, projekt, wybrane instytucje kultury

Pojęcie tekstoterapii kulturowej jako dzie-
dziny jednocześnie: 1. badań naukowych (cho-
dzi tu przede wszystkim o transdyscyplinarne 
badania nad potencjałami treściowymi tekstów 
kultury, mogącymi wykazywać właściwości wspie-
rające psychoterapię i rozwój osobisty) oraz – 
wynikających z wiedzy uzyskanej w powyższych 
badaniach – 2. praktyk terapeutycznych i roz-
wojowych, wymagających bazy profesjonalnych 
ram instytucjonalnych, sformułowałam w kon-
tekście moich autorskich działań badawczych 

oraz kompetencji merytorycznych. Centrum 
tego pojęcia jest etyczność tekstu kultury oraz 
wymóg szacunku dla godności osoby ludzkiej 
w rozwoju: 

Pojęcie tekstoterapii kulturowej stworzone 
zostało przeze mnie, aby zaakcentować kluczo-
wy fakt społeczny, iż tekst kultury (wyrażony w 
dowolnym kodzie: werbalnym, wizualnym czy 
audialnym) stać się może kulturową ramą, czyli 
podstawą procesu wspierającego współczesnego 
człowieka: jego leczenie (terapię) lub rozwój 
ogólny (rozwój osobisty). W pierwszym przy-
padku jest to klasyczny proces terapeutyczny, w 
drugim proces rozwojowy, ale cel obu stanowi 
zawsze centrum – dobrostan człowieka zapo-
średniczony o tekst kultury.2 

Koncepcja tekstoterapii kulturowej zawie-
ra w sobie zatem człon kompetencji terapeu-
tycznych oraz komponent wiedzy szczegółowej 
dotyczącej poszczególnych dziedzin, z których 
wywodzą się dane teksty kultury, od literatu-
roznawstwa do studiów wizualnych. Problemy 
te omawiałam konsekwentnie publikując 
rozprawy naukowe na łamach wrocławskiego 
„Przeglądu Biblioterapeutycznego”3, jedyne-
go dotąd w Polsce czasopisma naukowego 
poświęconego biblioterapii, i równolegle po-
pularyzowałam w czasopiśmie metodycznym 
dla nauczycieli „Hejnał Oświatowy”4 oraz w 
„Biblioterapeucie. Biuletynie Polskiego Towa-
rzystwa Biblioterapeutycznego”5. Wszystkie te 
działania autorskie prowadziłam nieodpłatnie, 
inwestując (bezzwrotnie) swoje prywatne pie-
niądze i osobisty czas na: szczegółowe szkolenia 
merytoryczne, upowszechnianie mojej specjali-
stycznej wiedzy oraz pracę autorską konieczną 
do doprowadzenia wyników powstałych w 
tym obszarze prac naukowo-badawczych oraz 
warsztatowych do publikacji6. W każdej z tych 
dziedzin mojej aktywności akcentowałam 
zawsze etyczny, czyli godnościowy, wymiar 
kontaktu kulturowego na linii tekst autorski 
– człowiek (autor tekstu, prowadzący warsztat 
lub uczestniczący w warsztacie) oraz wartość 
etyczną aktu twórczego odbioru. 

I. 1. Geneza 
Geneza sformułowania przeze mnie 

pojęcia oraz autorskiej koncepcji tekstoterapii 
kulturowej wynikała z trzech czynników, dwu 
społecznych i jednego ściśle merytorycznego. 
Dwa czynniki społeczne związane są z lokalnym, 
specyficznie polskim systemem (teraźniejszego 
braku i tradycji dobrych praktyk) jakościowego 
zrządzania rynkiem usług terapeutycznych i 
rozwojowych. Po pierwsze (i przede wszystkim) 
w Polsce nadal nie ma, a zatem i nie obowiązuje 
prawnie, żadna wiążąca ustawa o zawodzie psy-
choterapeuty, co w praktyce oznacza, że rynek 
usług terapeutycznych i rozwojowych rządzi się 
prawami silniejszego/bardziej aroganckiego/ 
ad hoc gotowego na zachowania nieetyczne 
wobec klienta z pogranicza przekroczenia Ko-
deksu Cywilnego, a bywa że i Kodeksu Karnego7. 
„Terapeutą” nazwać się w Polsce może w zasa-
dzie każdy, kto ma na to ochotę, co skutecznie 
eksploatuje wolny rynek usług terapeutycznych 
i rozwojowych8. Sytuację tego wolnego rynku 
podziela sektor „biblioterapii”, nie posiadającej 
także statusu zawodu ani kwalifikacji i co, w tym 
kontekście jest już oczywiste, nie wymagającej od 
biblioterapeutów żadnych formalnych kwalifika-
cji psychoterapeutycznych. „Biblioterapeuci”, 
z którymi w Krakowie miałam do czynienia 
(żadna i żaden z nich nie byli ani psychotera-



AKANT 1(287)2020     str. 5     

peutami, ani psychologami, a zwykle swoiście 
przyuczonymi do prowadzenia warsztatów absol-
wentami różnego rodzaju bibliotekoznawstw), 
używali (nieco makiawelicznie) cynicznego – jak 
dla mnie - argumentu, iż uprawiają oni przecież 
„biblioterapię rozwojową, a nie kliniczną”, a 
więc „nie muszą być psychoterapeutami i nie 
mają zamiaru kończyć nigdy ani psychologii, 
ani żadnych szkół terapeutycznych, bo i po co” 
(to autentyczny cytat z wypowiedzi jednej z roz-
poznawalnych w Krakowie „Biblioterapeutek”, 
obsługującej jednoosobowo większość [Sic!] 
lokalnych programów dotacyjnych). Skala 
tej uwarunkowanej instytucjonalnie patologii 
braku kompetencji psychologicznych i psycho-
terapeutycznych9, a czasem – po prostu - oso-
bistych predyspozycji interpersonalnych – do 
pracy z grupą, połączona z instytucjonalnym 
zawłaszczeniem bibliotek i środków finansowych 
z puli „promocji czytelnictwa” spowodowała, że 
konstruując swoją ścieżkę budowania kompe-
tencji profesjonalnych, chciałam bezwzględnie 
odciąć się od tego rodzaju braku elementarnej 
jakości w markach osobistych biblioterapeutów 
oraz ich ambiwalentnego wizerunku, znanego 
klientkom i klientom takich usług bibliotera-
peutycznych10. Owa skala niekompetencji oraz 
ignorancji terapeutycznej i rozwojowej, której 
doświadczałam, eksplorując zasoby (przede 
wszystkim krakowskie) tego środowiska, napawa 
mnie ciągle niepokojem o kondycję psychiczną 
uczestniczek i uczestników tego typu „warszta-
tów biblioterapeutycznych” - niestety - najczę-
ściej dzieci i seniorów, a więc grup szczególnie 
narażonych na wykluczenie, psychomanipulację 
i subtelne krzywdy mentalne, z racji wieku i 
postaw zależnościowych z niego wynikających. 
Co gorsza, jak wiemy z obserwacji stylu praktyk 
grantowo-urzędniczych w Polsce, „na grupy 
dzieci i seniorów”, a ostatnio „matek z dziećmi” 
najłatwiej „dostać” i „zużyć” publiczne pieniądze 
dotacyjne („dzieci i seniorzy oraz matki z dzieć-
mi w instytucji edukacyjnej lub kulturalnej” to 
przecież hasło, z którym się w Polsce nie dysku-
tuje, tak jakby nie istnieli na przykład młodzi 
dorośli albo osoby u szczytu aktywności zawodo-
wej jako interesariusze instytucji publicznych). 
Nikt nie zadaje tu kluczowych pytań o jakość 
terapeutyczną lub rozwojową warsztatów (py-

tania zadaje się tylko o frekwencję, którą łatwo 
można wykreować sprowadzając do instytucji 
grupy przedszkolne lub kluby seniora), zatem 
biblioterapeutyczny psychobiznes „się krę-
ci”11, zasilany brakiem świadomości klientów, 
którym do głowy przecież nie przychodzi, że 
jakikolwiek polski „certyfikat biblioterapeuty” 
nie jest kwalifikacją zawodową, a tym bardziej 
dokument ten nie gwarantuje treningu psy-
chologicznego ani psychoterapeutycznego, 
a nawet nie poświadcza osobistych predys-
pozycji psychologicznych „biblioterapeuty”, 
którego do współpracy zaprasza dyrekcja 
danej instytucji. To pierwszy i najpoważniejszy 
argument mojego etycznego sprzeciwu.

Przypisy:
1 J. Heidtman, P. Piasecki, Kultura proinnnowacyjna, [w:] 

Tychże, Sensotwórczość. 7 sposobów tworzenia wartości w 
zespole i organizacji, Wydawnictwo mtbiznes, Warszawa 
2017, s. 63. 

2 A. Kapusta, Cytat w działaniu. Studium przypadku tekstote-
rapii kulturowej na podstawie wystawy Izba przyjęć rzeczy 
biednych. Re_KOLEKCJE z Kantora, „Przegląd Biblio-
terapeutyczny”, R: 2017., Nr 1., T. VII., s. 54. 

3 Zob. A. Kapusta, Wyspiański biblioterapeutyczny, bo zgen-
derowany? O pragmatyzacji instytucji klasyka, „Przegląd 
Biblioterapeutyczny”, R: 2015., Nr 2., T. V., s. 53-68.; 
Tejże, Genderowanie percepcji. Requiem: tekst uważności, 
„Przegląd Biblioterapeutyczny”, R: 2015., Nr 2., T. 
V., s. 69-88.; Tejże, Gender lęku. Wyspiańskiego baśniote-
rapia „nie-męskości”, „Przegląd Biblioterapeutyczny”, 
R: 2015., Nr 2., T. V., s. 89-133.; Tejże, Gestalt pieśni. 
Terapeutyczny aspekt wykonań wiejskich tradycji muzycznych 
w opowieściach mówionych (przyczynek do badań i praktyki 
tekstoterapeutycznej), „Przegląd Biblioterapeutyczny”, 
R: 2017., Nr 1., T. VII., s. 161-172.; Tejże, Książeczka 
do rzeczy. W stronę biblioterapii kulturowej, „Przegląd Bi-
blioterapeutyczny”, R: 2016., Nr 1., T. VI., s. 241-245.; 
A. Kapusta, A. Rachwalska, Biblioterapeutyczny program 
eksploracyjny, „Przegląd Biblioterapeutyczny”, R: 2015., 
Nr 1., T. V., s. 89-114.; M. Jazowski, A. Kapusta, Partytura 
Siebie. Muzeoterapia według Tadeusza Kantora, „Przegląd 
Biblioterapeutyczny”, R: 2016., Nr 1., T. VI.,  s. 231-234.; 
Tychże, Przedmiot wzruszenia. (Anty)Coaching według 
Tadeusza Kantora, „Przegląd Biblioterapeutyczny”, R: 
2016., Nr 1., T. VI., s. 235-238.

4 Jako pierwsza wprowadziłam na łamy „Hejnału 
Oświatowego. Miesięcznika Małopolskiego Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli” zagadnienie biblioterapii 
i tekstoterapii kulturowej – zob. A. Kapusta, Papier 
i szuflada. Baśń o niepisaniu, „Hejnał Oświatowy”, R: 
2015., Nr 1/139., s. 14.; Tejże, Szczęśliwa Żabka i Dobry 
Dorosły. Warsztat rozwojowy dla dziecka i dorosłego: czynniki 
procesu biblioterapeutycznego, „Hejnał Oświatowy”, R: 
2016., Nr 12/158., s. 33-34.; A. Kapusta, A. Marzęcka, 

Szczęśliwa Żabka. Warsztaty biblioterapeutyczne w Czerni-
chowie, „Hejnał Oświatowy”, R: 2015., Nr 11/147., s. 
24-26.; A. Rachwalska, A. Kapusta, Szczęśliwa Żabka 
wędruje. Warsztat biblioterapeutyczny w Piekarach, „Hejnał 
Oświatowy”, R: 2015., Nr 12/148., s. 31-32.; Tychże, A. 
Kapusta, A. Rachwalska, Szczęśliwa Żabka. Opowiadanie 
logopedyczno-terapeutyczne, „Hejnał Oświatowy”, R: 2015., 
Nr 1/139., s. 24-26.

5 Na łamach „Biblioterapeuty” utworzyłam rubrykę pod 
tytułem „Szuflada Biblioterapeutyczna” prezentującej 
autorskie teksty beletrystyczne, dedykowane autorskim 
warsztatom biblioterapeutycznym – zob. A. Kapusta, 
Staruszka Samowspierająca, „Biblioterapeuta. Biuletyn 
Informacyjny Polskiego Towarzystwa Biblioterapeu-
tycznego”, R: 2015., Nr 3(72)., s. 47-48.; Tejże, Księga 
Papy Krasnala. Mruczanka Kotka Nilusia, „Bibliotera-
peuta. Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa 
Biblioterapeutycznego”, R: 2015., Nr 3(72)., s. 45-47.; 
Tejże, Pusta miska. Opowieść o ufności, „Biblioterapeuta. 
Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Biblio-
terapeutycznego”, R: 2016., Nr 1(74)., s. 40.; Tejże, 
Muszka owocówka. O spokoju znikania, „Biblioterapeuta. 
Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Biblio-
terapeutycznego”, R: 2016., Nr 1(74)., s. 39-40.; Tejże, 
Praca metafory. Improwizacja, „Biblioterapeuta. Biuletyn 
Informacyjny Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycz-
nego”, R: 2016., Nr 4 (77)., s. 52.

6 Upubliczniam dokumentację swoich kompetencji w 
tym zakresie w portalu Linkedin – zob. Anna Kapusta, 
[dok. elektr.] https://www.linkedin.com/in/anna-
-kapusta-08111853/ [odczyt: 25.03.2018., godz. 19.02.]

7 Zob. B. Sabela, Medytacja z obitą twarzą. Sabela w sekcie, 
„Gazeta Wyborcza” („Duży Format”, „czwartkowiec”), 
R: 2017., Nr 21(22)., s. 4-6. 

8 Zob. T. Witkowski, Zakazana psychologia. Pomiędzy nauką 
a szarlatanerią, T. 1. Wyd. 2., Wydawnictwo Bez Maski, 
Wrocław 2015.; Tegoż, Zakazana psychologia. Nauka 
kultu cargo i jej owoce, T. 2., Wydawnictwo CiS, Warszawa-
-Stare Groszki 2013. 

9 Nikt w Polsce nie poddaje refleksji, jakie konkretnie 
kompetencje formalne i predyspozycje psychologiczne 
posiadają zatrudniani przez dyrekcje wykonawcy „warsz-
tatów biblioterapeutycznych” i nikt ich nie superwizuje 
psychologicznie.

10 Zob. A. Kapusta, Hamlet biblioterapeutyczny, „Akant”, R: 
2017 (20)., Nr 6., s. 5-7.

11 W Krakowie istnieje nawet paradoksalna kategoria 
„bezkonkursowych dotacji”, w których określone pule 
środków na działalność edukacyjną lub kulturalną 
przekazywane są dyrektorom instytucji, którzy z kolei 
rozdzielają je tak, jak uważają za stosowne, najczęściej 
jednoosobowo. Pracowniczka merytoryczna jednej z 
takich instytucji w nieformalnej rozmowie powiedziała 
mi wręcz, że „<<u nich>> od pięciu lat co najmniej 
warsztaty biblioterapeutyczne <<obsługuje>> jedna 
osoba i pracownicy wręcz proszą już o zmianę dyrekcję, 
żeby <<pojawiło się cokolwiek nowego w ofercie>>”. Nie 
wskazuję w tym miejscu placówki ani nazwy programu, 
jednak stwierdziłam autentyczność opinii. 

Jeżeli większość ludzi z początku XXI 
wieku za podstawowe oczekiwanie wobec 
świata zewnętrznego, a więc systemów 
społecznych, w tym władzy państwowej ma 
zapewnienie bezpieczeństwa, to od zarzą-
dzających tymi systemami oczekuje odpowie-
dzialności. A tego demokracja nie zapewnia. 
Decyzje podejmowane demokratycznie, a 
więc bardzo często w oparciu o matematycz-
ny algorytm, rozmywają odpowiedzialność. 
Prezydent USA Barack Obama, spotykając 
się w grudniu 2009 roku z autorami kryzysu 
gospodarczego, który postawił Stany Zjedno-
czone na skraju bankructwa i spowodował, że 
miliony Amerykanów straciło oszczędności 
życia, nie zażądał od prezesów banku ani 
dolara rekompensaty. Nie ponieśli odpowie-
dzialności eurokraci, którzy przyjęli do strefy 
euro niewydolną gospodarczo Grecję ani ci, 
którzy zaczęli forsować system obowiązkowe-

Stefan Pastuszewski 

Bezpieczeństwo kontra demokracja

go podziału emigrantów, co spowodowało 
poważne zamieszanie polityczne. Brukselska 
biurokracja z polską niemal patologiczną 
(świętsi od Papieża) odnogą nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności za błędy, bo wiernie służy 
politycznym, zazwyczaj niekompetentnym 
dysponentom. 

Demokracja we współczesnym wydaniu 
nie gwarantuje bezpieczeństwa. Nie potrafi 
też uporać się z absurdami globalizacji i tur-
bokapitalizmu, jakimi są produkcja dla pro-
dukcji, zniekształcająca naturalną sferę czło-
wieka poprzez wzbudzanie nowych, sztucz-
nych potrzeb i przeganianie konsumenta od 
nowości do nowości, od zmiany do zmiany. 
Zresztą demokracja dająca każdemu szansę 
i pozornie czyniąca każdego podmiotem, 
jest na rękę globalnemu turbokapitalizmowi. 
Po prostu sprowadza społeczności do roli 
bezradnych mas, które jak dzieci cieszą się 

z możliwości wyboru przy zakupach czy przy 
urnach. Wybory te w istocie dokonywane są 
w określonych warunkach na dyktowanych 
odgórnie zasadach, a ich efekty sprzyjają 
globalnemu turbokapitalizmowi. Wyborca 
towarów czy władz, choć bywa chwilowo zado-
wolony, to jednak wzrasta w nim niepokój… 
Co dalej? Jak w tym gąszczu się odnaleźć?

Człowiek początku XXI wieku ulega 
temu mechanizmowi, ale równocześnie zosta-
je wypatroszony z woli, wartości, sensu. Szuka 
wyjaśnień swoich sytuacji i sztuka drogowska-
zów, a tego demokracja w swym pluralizmie 
opinii i ocen, tudzież ogłupiania i przekupy-
wania, co zauważył Henryk Domański („Plus 
Minus” 2019, nr 49, s. 35), jako podstawowego 
instrumentarium sprawowania władzy, nie jest 
w stanie zapewnić. Łatwiej więc zawierzyć zwe-
ryfikowanemu autokracie, a jeśli on zawiedzie, 
to łatwiej pociągnąć go do odpowiedzialności. 
Dlatego też demokracja, przynajmniej w obec-
nym wydaniu, jest w odwrocie. Węgry, Turcja, 
Polska, nie mówiąc już o Rosji… A wszystko 
to dzieje się w poszukiwaniu bezpieczeństwa. 
Autorytaryzm, bonapartyzm (Białoruś) zdają 
się takie bezpieczeństwo zapewniać. 
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Monkey nuts

mamy wiewiórkę przychodzi do nas 
po orzeszki po miłość po ciebie 
kiedy zbiera się na kolejny dzień 
na noc zostawiamy otwarte  
 
okna - 
kiedy ona może jeść a kiedy my 
piszemy rysujemy po sobie 
kiedy nikt się nie spodziewa 
robimy jej zdjęcia # #

Nic

nie masz w sobie tylu ograniczeń żeby mówić mi 
co mam pisać co znaleźć wewnątrz bladego kamienia
co widzę kiedy zasłaniam ramieniem ekran telefonu
zapominam numer który sprawdza się u ciebie I dzwoni

kiedy mi w głowie chmury I siano kiedy odgarniam
nieprzytomne osy topione w dwóch wersach po słowie
nie lubię kiedy wspominasz o jej udach o piersiach
o winie rocznik 1996 zapomnijmy o sobie może do tej

strony kiedy odkryję że nic nie działa gorzej nic
bardziej nie prosi się o rytm o kilka lepkich cichych słów
niż -

Ruch

po co ci ja świat się wyspał 
zdążył na pierwsze metro  
ja też siedzę i piszę w kontrze 
gryzę pistacje 
 
wagon i głos który nie dał 
uwagi bez siebie 
 
a mógłby to być freddie mercury 
curt cobaine jon gorman 
którykolwiek spośród pięciu palców 
mojej prawej dłoni 
 
(a palce wkładam do ust 
poruszam nimi)

Sklep ze sznurkami

jak mam na imię, jaki mam obrazek z drewna, ze złota
z dyni, utrzymany w klasycznym kwadracie:
on, ona, literatura i ja. dzień dobry państwu,
tu stacja finalna, a ja wciąż trzymam ciebie w ustach
rozplątuję, krztuszę się, kołyszę i milknę

na imię mi przypadek, z drewna, ze złota, skruszony
marmur, zdziczała oliwka, kuzynka ze zgierza
albo innej opolszczyzny. matka ze stali, co cię wyprawia
za morza, za skały, taksówką, do żony. biegnę wtedy
jak pies za szybkim kołem i szczekam, ujadam, nisko, nisko

drżę albo umieram, kiedy pytasz, co dzieje się u mnie.
nic się nie dzieje, ponieważ nie może. nie mam imienia,
nie mam ust, niewiele się klei, nic nie wyraża. spaliśmy wczoraj?
przeciwko piątkom, sobotom, kładę swoje czoło podziwiam 
twoją panią, która od tej pory szuka sklepu ze sznurkami. 

Ü
 
 
rozdarłeś mnie na papier na kredę i kamień 
otwartą dłonią która spadła z lustra wprost 
w moje oczy w kilka chwil od niczego 
 
może mój akord był fałszem być może zgubiłam ścieżkę i cień może przerosły mnie gamy 
pasaże pełne usterek być może zabolała 
myśl o kobietach które mogłyby zostać 
moją biologiczną żoną a szły przeklinając  
historię silną jak biodra 
 
być może twoja mama gdzie była wtedy  
w pobliżu kiedy kopałeś to zwierzę 
dobrze ułożone 
w znak zapytania w liść rododendronu  
w paprotkę i umlaut 

Iza Smolarek

Najdłuższa noc

nie ma miłości, linorytu, słonecznej pogody, góry
z dołem, podpatrywanej od dołu. nie ma serca,
miejsca i jasnej po nim dziury. wiem, jesteś
w stanie kupić mi farby i zamalować wartość

kiedy oglądam twoje rodzinne zdjęcia
w kotach, ptakach, złotkach i chlebkach
z numerem domu na czole, z dumą
gratuluję sobie

że nie ma takich farb

Tatoo

nie spotkamy się nie ma w tym dramy nic 
zgubnego nie umiem odczytać ciebie 
śpisz jeszcze kiedy oddycham nad twoją głową 
zimny poranek znajduje miejsce 
w ustach poniżej pasa w dziurze 
 
leżę w jednym kawałku spijam resztki  
i marzę 
 
gdyby ten flow urwał się nagle gdyby 
zabrakło mu ducha albo spaniela - cocker 
który prosi o długi spacer wśród wzgórz 
w pustym i gładkim plenerze jak boli jama 
która krąży nam w mózgu i da się przekląć 
a co 
 
gdyby udało zapisać się ciebie 
jak tatuaż 
na skrawku palca wewnątrz
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Jednym z uczestników XI Ogólnopolskie-
go Zjazdu Bibliofilów „Bibliofilstwo w epoce cy-
frowej”, który odbywał się w Poznaniu i Kórni-
ku w dniach 13-15 września 2019 r., był piszący 
te słowa, członek Wielkopolskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Książki. Spotkania, wykłady i wystawy 
miały miejsce w Archiwum i Muzeum Archidie-
cezjalnym w Poznaniu. Na Zjeździe spotkało 
się blisko pięćdziesiąt osób z różnych ośrod-
ków w Polsce. Zjazdowi oprócz wykładów i 
komunikatów towarzyszyły cztery wystawy 
bibliofilskie: exlibrisów Jerzego Rybarczyka 
w Archiwum Archidiecezjalnym, moja pt. 
„Z mojej kolekcji bibliofilskiej z XIX i XX 
w.” w Muzeum Archidiecezjalnym. Członek 
WTPK ks. Szczepan Szymendera zaprezen-
tował wystawę w Bibliotece Uniwersyteckiej 
pt. „Leszczyńscy”. W Bibliotece Wydziału 
Filologii Polskiej i Klasycznej UAM również 
przedstawiciel WTPK Zbigniew Rutkowski 
przedstawił swoje zbiory dotyczące poety, 
prozaika i bibliofila Aleksandra Janty-Po-
łczyńskiego (1908-1974), a Biblioteka Poznań-
skiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk przed-
stawiła wystawę pt. „Bibliofile Wielkopolscy 
darczyńcami Biblioteki PTPN”. Zorganizowany 
także został spacer „Śladami drukarzy i wydaw-
ców” w Poznaniu, który prowadziła dyrektor 
Biblioteki PTPN dr Anna Kołos. 

Podczas Zjazdu wygłoszono ciekawe wy-
kłady i komunikaty, wśród nich wykład ks. dr. 
Rafała Rybackiego o ks. Edmundzie Majkow-
skim współzałożycielu Towarzystwa Bibliofilów 
Polskich w Poznaniu w 1923 roku i pierwszym 
dyrektorze Archiwum Archidiecezjalnego w 

Sławomir Krzyśka

XI Ogólnopolski Zjazd Bibliofilów w Poznaniu i Kórniku

Poznaniu, dr. Kazimierza Krawiarza prezesa 
WTPK o Edwardzie Kuntze pierwszym prezesie 
Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Poznaniu, 
czy dr. hab. Arkadiusza Wagnera „Książka jako 
dzieło sztuki w okresie renesansu” i dr. Jarosła-
wa Mulczyńskiego „Wydawnictwa Towarzystwa 
Miłośników Grafiki w Poznaniu w latach 1931-

1939”. W czasie pierwszego dnia Zjazdu przed-
stawiciele Towarzystw wygłosili komunikaty i 
przybliżyli w nich swoją działalność. Ciekawy był 
przedstawiony w drugim dniu Zjazdu wykład 
mgr. Grzegorza Kubackiego i dr Magdaleny 
Biniaś-Szkopek pt. „Od księgozbioru Tytusa 
Działyńskiego do platformy cyfrowej dostęp-
nej dla każdego – historia zbiorów Biblioteki 
Kórnickiej”. Jadwiga Tryzno omówiła Muzeum 
Książki Artystycznej w Łodzi i historię kroju 
pisma Brygada. Agnieszka Baszko natomiast 
przedstawiła obrady IV Zjazdu Bibliofilów w 
Poznaniu w 1929 r. Nie zapomniano także 

o działalności w okresie międzywojennym w 
Poznaniu Jana Kuglina drukarza i typografa. 
Wykład na ten temat wygłosiła prof. dr hab. 
Katarzyna Krzak-Weiss „Jan Kuglin – typograf 
wart Poznania”. W tym dniu zabrał również 
głos Wielki Mistrz dr Jerzy Duda, która wygło-
sił wykład pt.” Rycerski Zakon Bibliofilski z 
Kapitułą Orderu Białego Kruka w Krakowie. 
Na koniec drugiego dnia Zjazdu zwiedzono 
Katedrę Poznańską, po której oprowadził ks. 
prałat dr Jan Stanisławski. Po zakończeniu 
zwiedzania zaprosił gości zjazdowych do swojej 
prywatnej biblioteki. 

W czasie trwania zjazdu dużym zain-
teresowaniem cieszyła się przygotowana 
przeze mnie wystawa bibliofilska. Wystawie 
towarzyszył numerowany druk bibliofilski 
pod takim samym tytułem w nakładzie 120 
egzemplarzy. Druk ten zadedykowałem 
Uczestnikom Zjazdu. Wystawę otwarto 
pierwszego dnia Zjazdu (trwała do 18 wrze-
śnia 2019 r.) i przedstawiała ciekawe obiekty 
z mojej kolekcji. Były to gnesniana, różne 
podręczniki, zbiory muzyczne, bibliofilskie 
obiekty sakralne, tzw. „święte obrazki”, 
rozmaite dokumenty oraz varia związane z 
moją małą ojczyzną. Wystawa wyróżniała się 
profesjonalną oprawą plastyczną. 

W ostatnim dniu Zjazdu zwiedzono 
Bibliotekę Kórnicką i arboretum oraz Izbę 
Pamięci Wisławy Szymborskiej w Bninie. 
Uczczono także pamięć ks. Edmunda Majkow-
skiego składając wiązankę i zapalając znicz na 
jego grobie. 

Wielkopolskie Towarzystwo Przyjaciół 
Książki z okazji tego Zjazdu wydało w formie 
reprintu artykuł  Alojzego Preissnera „Życie i 
działalność bibliofilska Edmunda Majkowskie-
go (1892-1951)” opublikowanego w Roczniku 
Biblioteki PAN w Krakowie w 1966 r. 

Grupa artystyczna KaMPe, która od 
2010 roku działała w Londynie jako Koło 
Młodych Poetów przy Związku Pisarzy Pol-
skich na Obczyźnie wraz ze swoim liderem 
Aleksym Wróblem w tym roku w dniach 11-
13 października zorganizowała VII Festiwal 
Poezji „Słowiańska Brosza”. Ten Festiwal był 
ostatnim, bowiem ma zmienić swoją formułę. 

W pierwszym dniu po południu w Insty-
tucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego 
odbyło się uroczyste otwarcie Festi-
walu koncertem „Świętujemy Polską 
Niepodległość”, w którym wystąpili 
Janusz Kohut, Urszula Mizia, Joan-
na Korpiela-Jatkowska i Remigiusz 
Juskiewicz. Potem miało miejsce 
spotkanie z poezją Sławomira Krzyś-
ki, któremu wręczono  pamiątkowy 
medal i „podziękowania za otrzymaną 
pomoc i koleżeńskie wsparcie przy or-
ganizacji festiwali słowiańskiej poezji. 
Za dni i godziny spędzone pod zna-
kiem Słowiańskiej Broszy pełne pracy, 
dyskusji, serdeczności i uśmiechu. Ten 
wysiłek zaowocował promocją polskiej 
poezji emigracyjnej na łamach gazet 
literackich i licznych zagranicznych 
antologii”. 

Sławomir Krzyśka 

VII Festiwal Poezji „Słowiańska Brosza

Na zdjęciu: Sławomir Krzyśka razem z uczestnikami londyńskiego 
festiwalu Słowiańska Brosza. Fot. Marta Krzyśka 

Wiersze czytała mieszkająca w Londynie 
aktorka Beata Szajowska, członek Związku 
Artystów Scen Polskich za Granicą, która 
współpracowała z wieloma teatrami emigra-
cyjnymi w Londynie, a w 2007 roku została 
odznaczona medalem „Zasłużony Kulturze 
Gloria Artis”. Potem wiersze swoje prezen-
towali poeci z Rosji i Bułgarii. W godzinach 
wieczornych w Rosyjskim Ośrodku Kultury 
zaprezentowano widowisko poetycko-mu-

zyczne „Romowie w kulturze słowiańskiej”.  
W drugim festiwalowym dniu w godzi-

nach przedpołudniowych poeci spotkali się 
z uczniami Szkoły Przedmiotów Ojczystych 
im. Mikołaja Reja. Po południu w Jazz Cafe 
w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym 
odbył się koncert galowy, podczas którego 
zaprezentowano widowisko „A los jak los” 
zrealizowane przez Dom Kultury im. Wik-
torii Kubisz z Bielska-Białej wraz z Teatrem 
Katharsis przy polskiej parafii rzymskoka-
tolickiej w Dunstable. Wyróżniono także 
laureatów Szkolnego Konkursu Poetyckiego. 
Odbyło się również prawykonanie utwo-
ru „Suita 2019” skomponowanego przez 
Janusza Kohuta. Wieczorem w restauracji 

Łowiczanka czytane były wiersze poety 
bułgarskiego Lubomira Lewczewa z 
tomików wydanych przez Biblioteczkę 
KaMPe. Przedstawili swoją twórczość 
także polscy bardowie mieszkający w 
Londynie: Mariola Dobrenko, Piotr 
Cajdler i Remigiusz Juskiewicz.

Nazwę „Słowiańska Brosza” 
wprowadzono w 2016 roku. Jest ona 
symbolem graficznym Festiwalu i 
jednocześnie nagrodą przyznawaną 
corocznie osobom, które mają duże 
zasługi w upowszechnianiu literatury. 
Słowiańską Broszę i honorowy dyplom 
przyznano następującym osobom: 
Romualdowi Mieczkowskiemu z Litwy, 
Ełce Njagołowej z Bułgarii, Zuzanie 
Kuglerovej ze Słowacji.



str. 8     AKANT 1(287)2020

Agnieszka Mąkinia  

***

Zasypiam 
otulona
twoimi słowami 
wreszcie ciepło
rozpanoszyło się
głodny wzrok
spokorniał
dobre życzenia
traktat pokojowy
producenci piżam

w kryzysie

Aleksandra Szczepaniak

Mechanizm niechcący

W oczach widzę ten mechanizm
Ciebie ujrzałem pośród tłumu
Ciebie ujrzałem, choć nie chciałem

Broniłem się stalową szablą
nierdzewnego wzroku i
dwukolorowy błękit sprawił
że spadłem

Wyczekiwałem Cię
w geście nad ranem
i chociaż Cię nie kochałem
nocami nie spałem

Tak, Ciebie miałem, choć nie chciałem
tylko tak, powiedziano mi
że niechcący, przypadkiem

Wytrąciłem się z równowagi
i na oczy upadłem
widzieć prosto przestałem

Twój zarys bezkształtny
dobierałem do kształtów mi obcych
niechcący

Nie chciałem znać Twego zapachu
tak bardzo, że przeszył mi skronie
jak dym palący
z płuc do krwi

Właściwie to całą krwią moją jesteś
i choć tego nie chcę
ulatujesz mi nosem
coraz częściej

Daria Łamejko

Na przekór nam

Stoję obok ciebie, 
obok siebie, na przekór nam,
w poprzek życia zapiętego na ostatni guzik. 
Twoje ciało po przeciwnej stronie świata,
odbicie w mojej wodzie. 

Po co nam miłość bez kredytu 
i wspólnej treści, 
tak krótka jak sekunda utopiona w czasie. 
Po co nam łóżko,
w którym układamy stu przyszłych kochanków 
a dziura w czułości rozrywa ściany. 

Pytasz czemu odchodzę.
Moje włosy, oczy, skóra odjęte od ust. 
Spójrz, nic się nie zmieniło 
wczoraj i dziś. 
Kobieta we mnie dawno przestała świecić,
zabiera tylko czajnik, niewyspane serce 
i głowę bezsilną jak rwany wiatrem dmuchawiec.
Teraz proszę o ogień. 

Janusz Orlikowski 

Dotyk

żonie

dotykasz mnie tak często jak tylko możesz
wiesz – w tym życiu są nasze imiona
które poprzez to zamieniają się w jedno
nawet gdy słowa mówią inaczej

bo to one są tylko twoje lub moje
i myśli ten atrybut diabła
które zawsze dzielą
dotykam Cię tak często jak tylko mogę

Tam – gdy już go nie będzie
jak powiedział Jezus do ulubionej Marii
gdy ta w geście wysunęła dłoń:
nie dotykaj mnie

Tam nie w nim dzieją się prawa miłości
choć z pewnością są równie piękne
i dają szczęście
w naszym życiu dotyk to jego zalążek

Maciej Porzycki

Balet klasyczny

Odpowiadają mi 
zawołane tancerki

zaczną się rozkręcać, 
podejmują kroki

imponujące obrotnością 
łatwo wchodzą w układy

zarówno krążące 
jak i denerwujące

napięcie rośnie 
ku zaskoczeniu

końcowe wersy to już 
czubkami palców    

o każdej z was myślę 
pointa

Małgorzata Anna Bobak-Końcowa

***

mróz a ty 
straszysz ciszę 
jak bomba zegarowa 
panoszysz się we mnie
i mam pewność że jeszcze będziesz 
mi się snuł 
jesteś fanatykiem mojej skóry 
schowanej pod bawełną i kaszmirem 
ochraniam się chustą 
w kształcie tęczowego smoka 

nie odcinaj 
tylko nie ocinaj mu głów 

Sebastian Jabłoński

Tyłem do drzwi

Nie wstawaj mi już Słońc. 
Siedzę tyłem do drzwi i boję się,  
że zajrzysz mi przez ramię.

Nie śnij mi już pocałunków, 
nie uniosę ich w żadnych słowach. 
Chciałem wejść przez Twoje usta.  

Nie śpij mi pod łóżkiem, nie śpij, 
nie wchodź pod spoconą kołdrę snu, 
miłosnych kołysanek nie mrucz w ucho. 
Nie wygrzebię Cię wtedy spod paznokci.  

Wiesz, że muszę o Tobie napisać. 
Wiersze to siekiera — również wiesz. 
Drętwieją mi ręce. Mam ręce z drewna. 
Nie mam rąk.
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Choć przyrodnia siostra PANI EGUC-
KIEJ jej serdecznie nie lubiła, to jednak w 
jakowyś sekretnych zakamarkach swego serca 
ją przechowywała, a odwiedzając, obdarowy-
wała ją ekscentrycznymi prezentami – a to 
torebeczka GUCCI, a to paryski płaszczyk o 
artystowskim kroju w Polsce niewidzianym 
– spotykanym; nawet biżuteria – jakieś srebr-
ne blachy to były, powyginane JAK JASNY 
GWINT – ironizowała Stasia od św. ZYTY, bo 
najbardziej bywała zadowolona, kiedy PANI 
EGUCKA zakładała bluzeczkę z kołnierzycz-
kiem BABY, podpiętym starą KAMEĄ ze sło-
niowej kości, jaką PANI EGUCKA otrzymała 
w spadku po ciotecznej babce HRABINIE 
PLATTER. 

Ojciec EMMY, a ojczym PANI EGUCKIEJ 
– ów GALARETA OKRUTNIK – pochodził z 
ESSEN, toteż z takimi korzeniami znakomita 
BIZNESWOMAN EMMA poruszała się swym 
wypasionym autem (uwielbiała je zmieniać 
każdej wiosny) po OJROPIE jak REKIN w 
OCEANIE, zapełniając swoje życie wszelkimi 
nowinkami światowej mody, a będąc pedan-
tycznie zorganizowaną – poczucie porządku 
– ORDNUNG MUSS SEIN, odziedziczyła 
po przodkach z ESSEN, ale zamiłowanie do 
ekscentryzmu po Gertrudzie-Żannie, która 
wielką artystką była – jak Telimena w biurku 
w SANKT PETERSBUR(K?)U (chyba przez 
K Mickiewicz to, bo do rymu, pisał), z całą 
starannością przechowywała te osobliwości 
poukładane w swych walizach, które szczelnie 
wypełniały jej bagażnik samochodu. 

Toteż kiedy zjeżdżała do apartamentow-
ca PANI EGUCKIEJ przywoziła te kufry, kufer-
ki, kufereczki, wypełnione najprawdziwszą bi-
żuterią, najdroższymi kosmetykami, jedwabną 
bielizną, niebywałymi kreacjami; nawet szale 
się STALOWAŁY (Stasia... Stasia tak gadała), 
swe pochodzenie ujawniały napisem LOUIS 
VUITTON PARIS – PRAWDZIWY PARIS, 
żaden tam PETIT. 

Za EMMĄ się snuł zapach jakowyś nie-
zwykłych perfum, chyba ręcznie wyrabianych 
i ciągnął na wpół zgięty jej mąż TADZIO 
obarczony tymi ciężarami, przynaglany apo-
dyktycznym rozkazem EMMY: 

– TADZIO!!! wracaj do samochodu – 
brak jednej walizy! 

Ku zgrozie PANI EGUCKIEJ cały ten 
majdan lądował na SIEMMLEROWSKIEJ 
kanapie z EPOKI, odnalezionej w ÓWCE 
w kurniku tych GRZYBKÓW z czworaków 
pana von HOFF; co prawda kury siedzenie 
wydziobały, ale szkielet kanapy pozostał, toteż 
PANI EGUCKA swym TRZECIM OKIEM całe 
jej piękno dojrzawszy, poddała ją kosztownej 
renowacji, która co prawda dość poważnie 
nadszarpnęła jej zasoby finansowe, ale speł-
niała ważną funkcję, bo to ona, nie jakaś tam 
torebeczka GUCCI PANIĄ EGUCKĄ nobili-
towała: małoż to razy od dziadka ICZA herbu 
MOGIŁA a nawet TRZY słyszała: 

– Szlachcianka jak nie ma pałacu, to musi 
mieć choćby kanapę z EPOKI… 

Tymczasem w czas tej wizyty jej kanapa, 
przez najlepszego tapicera w Poznaniu mu-
zealną tkaniną obita, pięknie wyprofilowana 
(mało kto tak potrafi, a tapicer leciwy – rozpa-
czała w duchu PANI EGUCKA, może ponow-

Elżbieta Stankiewicz-Daleszyńska

Przeprosiny od nieboszczyka (2)

nie takiej męczącej renowacji nie zdzierżyć!), 
zarzucona przez EMMĘ tymi fatałachami 
– nowobogackimi łachami! Spostponowana!!! 

SPOSTPONOWANA! użalała się w du-
chu nad jej losem PANI EGUCKA i dyskretnie 
te kufrzyska rozeźlone – uwalone przenosiła 
była do kąpielowego saloniku. 

EMMĘ doprowadziło to do takiego 
wzburzenia, że w swej wzburzonej zaciekłości, 
ujrzawszy na konsoli pod lustrem torebkę 
PANI EGUCKIEJ hm… ze SKAJU, ze SKAJU, 
rzuciła cierpko: 

– Moja droga, rozumiem, rozumiem – 
widok MOICH torebek musi cię razić, jeśli ty 
nosisz COŚ TAKIEGO! W pewnym wieku się 
nosi PRAWDZIWĄ biżuterię, zaś torebka? jak 
cię na MARKOWĄ nie stać, to winna być cho-
ciaż ze SKÓRY – sapnęła, niby taka umęczona, 
jakby to ona, a nie Tadzio wnosiła te kufry. 

– Nie daj BOŻE, aby znajome z mojej 
BIZNESKLASY ujrzały mnie w towarzystwie 
siostry noszącej taką, NĘDZĄ podszytą tor-
bę – DZIAD na kiju nosi lepszą – wbiegła ze 
zwinnością tancerki – być by nią być mogła 
– talent miała – do łaziennego pokoju i wy-
niósłszy torebkę... no! no! no! – co za gest! 
GUCCIEGO! ustawiła ją pośrodku SIEMMLE-
ROWSKIEJ kanapy, za którą można by kupić 
wiele takich torebek), i triumfalnie ogłosiła, 
bo na antykach się nie znała, zawsze jakowyś 
NOWOŚCI pożądając:

– Te twojego dziadka ICZA herbu MO-
GIŁA a nawet TRZY spróchniałe antyki wrzuć 
nareszcie do tej jego MOGIŁY (Gertrudę-Żan-
nę zacytowała – zawsze jej ukochaną córeczką 
była), a teraz z ŻYWYMI NAPRZÓD IDŹ… 
(Gertruda-Żanna… znów nam ukazana w tej 
cytacie...) i noś nareszcie stosowne akcesoria 
do twego wieku. 

Wygarnąwszy pozostałe sakwojaże z ła-
zienki na środek pokoju, zaordynowała: 

– TADZIO!!! to nie na moje nerwy!!! 
Wyjeżdżamy. 

Wracając na wybrzeże, gdzie mieszkała, 
zaesemesowała: 

W łazience pozostawiłam parę marko-
wych – WYSOKO MARKOWYCH! ciuchów – 
są twoje – w nich nie będzie widać, że jesteś o 
siedem lat ode mnie starsza – mogłabyś jednak 
w twoim wieku bardziej dbać o siebie, a nie 
o spróchniałe kanapy. EMMA – twoja zawsze 
życzliwa siostra. 

EMMA... PANI EGUCKA ją kochała, ale 
nie lubiła, bo trudno było pogodzić szlachtę 
żmudzką z potomkami tych z ESSEN. 

Niestety – tym tu z PETIT PARIS też 
bliżej było do ESSEN niż do Żmudzi, toteż 
teraz to jej paryski płaszczyk, ten GUCCI, jej 
światowości dodawał, bo nie ten kołnierzyczek 
BABY z KAMEĄ hrabiny Platter. 

Zapachniała podana kawa i gdy już... 
już, PANI EGUCKA zamierzała oddać się 
lekturze zakupionych ksiąg, jakaś nieznajoma 
przysiadła obok niej – na tej kanapoławie – i 
bez PARDONU, obcesowo zapytała: 

– Gdzie się pani ubiera – taka elegan-
cja! – w Poznaniu nic takiego w sklepach nie 
wypatrzysz… 

Jaki PLANKTON, takie maniery – pomy-
ślała PANI EGUCKA – i chcąc mieć jak najprę-
dzej z głowy rozmowę z ową nieznajomą, nie 

odrywając oczu od rozwartej księgi, odparła: 
– Proszę pani, to nie Poznań, to prawdzi-

wy PARYŻ, siostra wracając ze Szwajcarii o ten 
PARYŻ zahaczyła... przykro mi – nie pomogę 
– chyba, że i pani do Szwajcarii pojedzie, no 
to ten PARYŻ też... 

PANI EGUCKA sądziła, że na tym owa 
dziwna konwersacja się zakończy, ale... to był 
wierzchołek góry lodowej tej rozmowy, bo 
nieznajoma aż podskoczyła! 

– Proszę pani, gdybyż to było siedem 
lat temu, kiedy to jeszcze żył mój mąż... był 
Szwajcarem, tam i w Paryżu też się ubierałam; 
mój mąż był dużo starszy ode mnie – naraz 
się rozgadała ta nieznajoma. – Był w wieku 
mojego ojca, bo to jego kolega był – kupo-
wał mi wszystko, co chciałam, ale siedem lat 
temu zmarł... – zamilkła na chwilę, jakby się 
nad czymś zastanawiała, jakby nie do końca 
wiedziała, co z sobą zrobić... mówić? nie 
mówić? naraz do swych osobistych wywodów 
powróciwszy, dalej – niby to spokojnie, ale z 
pewną jakby obawą w głosie relacjonowała: 

– Trudno mi to opowiedzieć, bo do dziś 
strach mnie za gardło chwyta – na zdrowy 
rozum nic takiego się zdarzyć nie powinno, 
ale... się zdarzyło – ciągnęła tak cicho, że PANI 
EGUCKA – gdyby nie jej wybitny SŁUCH… 
ten, po Gertrudzie-Żannie… może by nawet 
niedosłyszała tego trwożnego szeptu. 

– Dziś siódma rocznica śmierci mego 
męża – od rana mnie nosiło – jadąc na ten 
cmentarz, tutaj mnie coś przywiodło – PO 
CO? Może, aby choć w taki nieco urojony 
sposób, KOMUŚ? KOMUKOLWIEK – teraz 
więc na panią padło – jego PRZEPROSINY 
głosić... bo sumienie zagryźć może... – chwilę 
pomilczała, upiła łyk wody z cytryną, którą 
jej kelnerka zaserwowała; ponownie mono-
logowała: 

– Pani wybaczy śmiałość, ale muszę to 
z siebie wyrzucić... wszystko mając, chciałam 
coraz więcej i więcej! Budując dla naszej 
firmy potężną siedzibę – co tu mówić, prze-
cież ŚWIAT na oszukaństwie stoi – no to ja 
KOMBINOWAŁAM! co ja się po tych sądach 
nauganiałam – wszystkich! WSZYSTKICH 
przekręcałam, a najwięcej chciałam wycią-
gnąć od takiego inżynierka – ciepłownika, 
naiwniaka – bo dobrego, ale ja uważałam go 
za głupiego… 

Proszę pani, ja w tym sądzie od niego 
PERPETUUM MOBILE żądałam, ANTYMA-
TERIĄ się posługiwać nakazywałam, bo jak się 
w sądzie WŁAŚCIWIE mecenasami, biegłymi, 
pokieruje to sąd uwierzy we wszystko – no to ja 
NAWIJAŁAM ile się dało... bo się DAWAŁO! 
Proszę pani! ten ciepłownik już… już wykoń-
czony… bo taka DZIURA W RURZE, czy 
RURA W DZIURZE go załatwiała, gdy naraz!!! 
Objawiła się ciężka choroba mego męża: RAK 
TRZUSTKI – z przerzutami, z cierpieniami, 
wręcz męczarniami, jakowymyś OMAMAMI, 
bo proszę pani!!! DUCHY! A właściwie JEDEN 
DUCH! Jakiejś dziwacznej staroświeckiej 
DAMY co noc mu się ukazywał! Nie uwierzy 
pani – HRABIANKA w czarnych koronkach… 
każdej nocy; gdy on te ataki bólu, to ona już 
przy łóżku stawała, tą rączuchną w czarnych 
mitenkach do niego kiwała, nawet się przed-
stawiając, gadała: 

– Evelina von HOFF jestem, też cierpię 
– tylko, że w ZAŚWIATACH. Już sama nic 
zrobić dla siebie nie mogę, ale ty masz panie 
jeszcze parę dni... uratuj choć tego biedaka 
w sądzie, NIEWINNEGO!!! Jeśli to zrobisz, 

dokończenie z poprzedniego numeru

dokoñczenie na str. 10
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nie tylko siebie uratujesz, ale i mnie. Jakie 
to szczęście, że ta PANI EGUCKA za te, za 
mego życia zbierane w parku czterolistne 
koniczynki, za te tomki moich wierszy, które 
przecież pozwalają nam ŻYĆ w wieczności, 
mnie polubiła, do GROBOWCA panów von 
HOFF chadzała, nad moją mogiłą przystawała 
– dobrymi myślami obdarzała… dobre myśli 
– energii mi tyle dały, że mogę teraz choć 
nocami, cię panie odwiedzać, by BŁAGAĆ 
– o nas wszystkich RATOWANIE… pamiętaj 
– jeszcze tylko parę dni... wierszy nie pisałeś – 
nad twoją panie MOGIŁĄ ta PANI EGUCKA 
nie stanie... i to będzie twój koniec. 

WSZYSTKO! wszystko w sądzie odwoła-
łam... teraz, z resztkami majątku mego męża 
zostawszy, krawcową jestem, firanki szyję… 
pani taka elegancka... mam jeszcze 30 metrów 
szwajcarskiej gazy na firanki, może pani kupi? 
Zostawiam pani moją wizytówkę... gdyby się 
pani zdecydowała; na mnie już czas – rzuciła 
wizytówkę na stół, bo szybko ruszyła do wyj-
ścia, gdzie na parkingu stał ten czarny LAND 
ROVER – ten sam, którym ISTNA KANT 
do sądu siedem lat temu zjeżdżała...PANI 
EGUCKA zawsze się go trochę bała, znała ten 
pojazd, znała! 

PANI EGUCKIEJ pociemniało w oczach: 
niezdarnie pochwyciła w dłonie wizytówkę i 
odczytywała – odczytała: 

EULALIA KANT
ZAKŁAD KRAWIECKI – SZYCIE FIRA-

NEK
Czy ISTNA KANT jej nie rozpoznała? Te 

siedem lat ją bardzo zmieniło – w niczym tam-
tej KANT nie przypominała, taka otyła i szara, 
ale PANI EGUCKA? w jej wieku już się ludzie 
tak nie zmieniają, więc? może ISTNA KANT 
ją śledziła, by wypełnić OSTATNIĄ WOLĘ 
NIEBOSZCZYKA, który już tym NIEBOSZ-
CZYKIEM od siedmiu lat był?! PRZEPROSINY 
I ODPOWIEDŹ na to pytanie: DLACZEGO. 

Upiła łyk kawy – była mocna, przywracała 
energię – zaraz też pomyślała z wdzięczno-
ścią o Evelinie von HOFF; wszystko za mnie 
załatwiwszy, nawet po siedmiu latach PANIĄ 
EGUCKĄ zawiadomiła, że jest szczęśliwa w 
jakichś zapewne nowych PRZESTRZENIACH 
– jej się ukazała. W tej balowej sali pałacu 
panów von HOFF. 

UKAZAŁA? zaraz zaraz, może jeszcze 
w komórce przebywała? PANI EGUCKA w 
tej komórce jej poszukiwała? ale Eveliny von 
HOFF już w niej nie było. 

– WYLIZŁA! WYLIZŁA – wołała – in-
formowała PANIĄ EGUCKĄ STASIA od 
św. ZYTY, bo przez ciebie PANI EGUCKA 
uratowana. 

Jakby odpowiedzią na tę jej nieobecność, 
była ulubiona PANI EGUCKIEJ piosenka, któ-
ra naraz w PETIT PARIS z głośnika płynęła: 

ADIOS AMIGO, żegnaj, goodbye
Moja droga wciąż tutaj – twoja droga 

już tam...
łączy nas SIÓDME NIEBO – bo ono jest 

w nas...
ADIOS AMIGO niebiański RAJ…

Wszystko to nie do uwierzenia – a jednak 
NAPRAWDĘ się PANI EGUCKIEJ wydarzyło 
– zachowała wizytówkę, jako dowód na to, że 
DOBRO zawsze do nas powraca; zwłaszcza 
kiedy mamy dobre układy z DUCHAMI… 
Bo w DUCHY wierzyć trzeba, by żyć wiecznie.

Dawno, dawno temu, za sosnowym 
lasem, kiedy na świecie nie było jeszcze w 
użyciu telefonów komórkowych, lustrzanki 
cyfrowe nie stały się jeszcze marzeniem rocz-
nych dzieci, a komputer mógłby służyć co 
praktyczniejszym gospodyniom domowym 
do przykrywania go serwetką z haftem Riche-
lieu oraz doniczką z kolorowym kwiatkiem, 
bywalec Anina przypominał wczasowicza 
znad Bałtyku. Ten sam słomkowy kapelusik 
chroniący przed promieniami słonecznymi, 
krótkie, barwne spodenki dla panów lub lek-
ka, eteryczna sukienka dla pań, sandałki oraz 
wygodny leżak. Typowy kostium pogodnego, 
zadowolonego ze swojego żywota letnika. Wy-
generowani ze średniej statystycznej obecni 
mieszkańcy Anina to bladolicy, ascetyczni 
sekciarze międzynarodowych korporacji, 
zapracowani po ostatni guzik swoich drogich 
garniturów. Zamiast wygodnego, sprawdzo-
nego leżaka - korzystają raczej z ergonomicz-
nych foteli biurowych, wywodzących się ze 
stajni naukowców, którzy przebadali w nich 
wszelkie powierzchnie nacisku oraz wycią-
gnęli ze swoich dumań odpowiednie wnioski 
konstrukcyjne. Skoncentrowani na swoich 
zawodowych „targetach”, zestresowani i nie-
wyspani, powinni otrzymywać stosowne dawki 
Anina na receptę. Wypisać ją mógłby lekarz 
dusz smutnych Jerzy Zaruba – malarz, grafik 
i karykaturzysta, przez 35 lat mieszkaniec 
tego niezwykłego osiedla, pachnącego żywi-
cą sosen. Użyczał swego talentu czasopismu 
„Kolka anińska”, a dekoracje jego pomysłu 
zdobiły tuż przed wybuchem II wojny świato-
wej wnętrza miejscowego kasyna. Nie było to 
jednak kasyno w obecnym rozumieniu tego 
słowa – stanowiło ważny ośrodek kulturalny i 
miejsce towarzyskich spotkań, a nie świątynię 
hazardu oraz pożądliwych oddechów ma-
mony. Zaruba uważał Warszawę za peryferia 
Anina, jej budynki mieszkalne porównywał 
zaś do trzypiętrowych bud, uśmiechających 
się sztuczną szczęką fałszywego luksusu wystaw 
sklepowych i barów. Twierdził, iż atmosfera 
wielkiego miasta sprzyjała raczej ciągłym tur-
niejom słownym niż wnikliwym rozmowom. 
Synonimem komfortu stała się dla niego 
cisza, spokój i czyste powietrze. Pociągała go 
ówczesna kameralność Anina, żył tam „pod 
lasem, na boczku”. Lewym i prawym, by od-
leżyn z wypoczynku jednostajnego nie było. 
Centrum stolicy traktował zaledwie jako teren 
łowiecki – tam polował na grubszą forsę i in-
tratne kontrakty. I on miał anioła opatrzności, 
który zdradził mu istnienie tego niezwykłego 
miejsca. Tym aniołem był Stanisław Kazuro 
– dyrygent i kompozytor, którego Zaruba 
na kartach książki „Z pamiętników bywalca” 
tak wspomniał: „On to namówił mnie kiedyś, 
żebym pojechał do Anina – bo tam jest dobre 
żarcie, las, a w lesie drzewa! I rzeczywiście tak 
było…”. 

Uświadamiam sobie jak jest mi bliski jego 
punkt widzenia. Ja również przyjeżdżam do 
tej dostojnej Warszawy i poluję na gotówkę, 
uciekającą szybko przed moim wzrokiem - 
niczym zając z turbodoładowaniem. Patrzę 
uważnie przez celownik i strzelam swoimi 
umiejętnościami zawodowymi, ale to nie 
zawsze wystarcza. By zapomnieć o pogoni 

Anna Kokot

Zrzynki przeszłości, ścinki poezji

za kasą, którą zamienię potem na parujący 
obiadek w drogim garnku i świat skrojony 
na miarę histeryzującego projektanta, od 
czasu do czasu odwiedzam przyjazny mi Anin. 
Najchętniej w porze ciepłej, gdy zima jest 
już odległym wspomnieniem. Tam nie tylko 
mieszka moja wieloletnia przyjaźń, nawiązana 
bodajże jeszcze w okresie pieluszkowo-smocz-
kowym. Tam mieszka przede wszystkim moja 
prawdziwa dusza. Odwiedzam ją chętnie i 
z wyraźnym wzruszeniem, gdyż na co dzień 
nie zawsze mam czas, by wniknąć w jej zawiłe 
struktury uczuć. Czy można nazywać mnie 
bywalcem Anina? Według „Słownika języka 
polskiego” – bywalcem jest człowiek często 
bywający w danym miejscu lub też osoba, która 
zwiedziła kawał kuli ziemskiej, dużo widziała, 
jest obyta w świecie. Ja także bywam, ale nad 
wystawne przyjęcia VIP-ów, świecących złotymi 
kartami kredytowymi częściej niż intelektem, 
przedkładam zaciszne zakątki warszawskiego 
osiedla. Tak więc nolens volens i mnie można 
uznać za bywalca, a w zasadzie bywalczynię. 
Kto się bowiem jeszcze nie zorientował – je-
stem kobietą (choć kilku odrzuconych przeze 
mnie narzeczonych jest gotowych przysiąc 
na własną męskość, że to wcale nie jest takie 
pewne).  

Spacerując niespiesznie ulicami Anina, 
rozplątuję wewnątrz siebie zamotane kłębki 
emocji, ostrożnie wyciągam wbite gdzieś 
głęboko kolce oraz troskliwie opatruję cywili-
zacyjne zranienia. Niepotrzebna mi przy tym 
woda utleniona – wystarczy, że przejdę kilka 
kroków po tej ziemi, tak umiłowanej przez 
artystów, urzędników państwowych oraz woj-
skowych, a już daję się omamić tutejszym kli-
matem spokoju. Tak, spokoju – wciąż go tutaj 
odnajduję, choć wokół mnie błyskają światła 
samochodów, a kakofonia dźwięków osiada 
na uszach niczym pajęczyna. Zdarza się, iż 
zabieram ze sobą w ową anińską wędrówkę 
moją przyjaciółkę, na ogół jednak decyduję 
się na samotny spacer labiryntami uliczek. Nie 
czuję strachu – w owej podróży po przeszłości 
zawsze towarzyszy mi duchowo mój ulubiony 
rysownik Jerzy Zaruba oraz oczy… kamer 
monitoringu, które nie tak dawno temu uwiły 
sobie w okolicy wygodne gniazdka. 

Jeszcze kilka lat temu tuż przed wyjściem 
na spacer zakładałam na nogi zaufane kalosze, 
w obawie przed słynnymi anińskimi drogami. 
Takie same zresztą drogi atakowały mnie i 
kąsały po nogach także w mojej rodzinnej 
miejscowości, wiele kilometrów od Anina, 
więc byłam niejako przygotowana na wszelkie 
trudy podróży. Pamiętałam, że Jerzy Zaruba 
w swojej książce „Z pamiętników bywalca” 
przypominał, iż podczas jesieni oraz wiosny, 
mieszkańcy osiedla brnęli po kolana w błocie, 
a czasami nawet chodzili po płotach jak koty. 
Obecnie nie ma powodu, by na widok kałuży 
jak na zawołanie przemieniać się w to zwinne 
zwierzątko, skoro coraz więcej ulic pozwala 
się nam przejść suchą stopą. Korzystam więc 
z tego i tylko czasami, gdy odejdę zbyt dale-
ko od bardziej uczęszczanych szlaków, nogę 
pożera mi żarłoczna, błotnista papka. Sądząc 
po fakcie, iż nogi mam w komplecie, należy 
wysnuć wniosek, że w tej potyczce jak dotąd 
udawało mi się bezapelacyjnie zwyciężać. 

Przeprosiny...
dokończenie ze str. 10
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Zabłocona noga oczywiście nie dodawała 
mi szyku, nie była wyjątkowo modna, a już 
na pewno nie pasowała kolorem do torebki, 
ale przynajmniej wciąż ze mną była, a nie 
zostawała surrealistycznie wbita w błotnistą 
maź na środku ulicy. Nie jestem pewna, czy 
taki widok wytrzymałyby wszystkowidzące 
oczy monitoringu… Mogłyby przypadkowo 
wybałuszyć się ekstremalnie - fantazyjnie pęk-
nąć, narażając sympatycznych mieszkańców 
Anina na dodatkowe koszty. Tego zaś bardzo 
nie chciałam, bom z natury oszczędna, a na 
honorowym miejscu w moim domu nie stoi 
plazmowy telewizor, ale świnka-skarbonka. 
Od wielu lat zajęta trawieniem monet i mę-
czona finansowymi obstrukcjami.

Wciąż jeszcze rozstrojona codzienno-
ścią niczym gitara po koncercie rockowym, 
wędruję niespiesznie, prowadzona przez 
wspomnienia. Gdzieś w dali słyszę tajemnicze 
dźwięki anińskich ptaków, a może to głos 
należący do hrabiego Ksawerego Branickie-
go, który nazwał Anin na cześć swojej żony 
Anny. Podpisał akt parcelacji swoich dóbr w 
roku 1910 i tak rodził się słodki, różowiutki 
bobasek - Anin. Część mnie chciałaby usły-
szeć w głosie hrabiego aprobatę z powodu 
mojego osobistego stosunku do tego osiedla. 
Poza tym także mam na imię Anna i tak po 
kobiecemu myślę sobie, że już sam ten fakt 
powinien działać w Aninie na moją korzyść. 
Imię to tłumaczone z języka hebrajskiego 
oznacza ponoć osobę pełną wdzięku i łaski, 
a obecne jest w naszym kraju od roku 1229. 
Kusi mnie, by wyobrażać sobie, iż chodzę 
po Aninie jak po moim prywatnym mieście 
duszy. Mam wrażenie, że jaśnie hrabia Bra-
nicki się o to na mnie nie gniewa. Bo i jak 
gniewać się na taką smarkatą, przemądrzałą 
Anię, która z nieukrywanym zachwytem stąpa 
po tej ziemi, tkanej nitkami historii? Trzeba 
raczej machnąć na mnie z lekceważeniem 
ręką, pozwalając mi na dalszy spacer aniń-
skimi ulicami. Odurzona tutejszym, wciąż 
jeszcze wspaniałym powietrzem – przyglą-
dam się mijanym budynkom. Wiele z nich 
to piękne, nowe wille, czule wypieszczone 
dłońmi dekoratorów wnętrz, ale ja szukam 
innych budynków. Drewnianych domów 
o lekkiej konstrukcji, zdobionych rzeźbio-
nymi werandami, gankami, balkonami czy 
loggiami. Domów o dwóch kondygnacjach, 
których szczyty dachów, balustrady werand 
oraz balkony dekorowały misterne wycinan-
ki w drewnie, a cegłę stosowano tylko jako 
podmurówkę. Mościły się one wygodnie 
na leśnych parcelach, otoczonych zwykle 
drewnianymi parkanami lub ogrodzeniami 
z drucianej siatki. Wiele z nich skupiało 
się niegdyś między innymi przy ul. Po-
przecznych (od I do XII), Trawiastej czy 
Rzeźbiarskiej. Niestety, jest ich coraz mniej. 
Umierają podobnie jak najstarsi mieszkańcy 
Anina, którzy pamiętają jeszcze to osiedle 
jako miejscowość uzdrowiskowo - letniskową. 
Wspominają charakterystyczny, drapieżny 
profil Juliana Tuwima i sylwetkę Konstantego 
Ildefonsa Gałczyńskiego. Czasami spotykam 
na trasie swoich spacerów te żywe skanseny 
wspomnień. Za kilka minut uwagi, zawsze 
szczodrze odwdzięczają się ciekawą anegdotą 
lub nieprawdopodobną historyjką, dotyczącą 
dawnych dziejów Anina. Nawet jeśli nam 
jakieś wątpliwości co do prawdziwości owych 
dykteryjek, przekonuję się z czasem, że takie 
opowieści mogą się wydarzyć tylko tutaj. W 
tym miejscu, w którym czas wciąż zwalnia 

tempo i zrzuca swoje sportowe, ubrudzone 
błotem trampki, a przyroda nieomal kładzie 
się nam na kolanach - mruczy przyjaźnie ni-
czym oswojony kot. Jeśli mruczy mi do ucha 
zbyt nachalnie, za długo kusi niczym roz-
tańczona hurysa i bezczelnie blokuje moje 
kolejne kroki, zwalam ją z kolan i ruszam w 
dalszą drogę. Podatna na wzruszenia i chętna 
do odmalowania pod powiekami obrazów 
przeszłości, próbuję sobie wyobrazić wojen-
ny Anin, który znalazł się na linii frontu. 
Widzę przed sobą nieliczne, podupadające 
na duchu i budowlanym ciele drewniaki w 
stylu świdermajer i niemal wydaje mi się, że 
słyszę dźwięk pracujących łopat. Oddech 
posługujących się nimi osób staje się coraz 
szybszy, a w anińską ziemię wsiąkają kolejne 
krople potu. Tak powstawały okoliczne 
bunkry i rowy strzeleckie. Szepczący mi 
gdzieś do prawego ucha  Zaruba - ze śmie-
chem przypomina, że zadania tego podjęły 
się nawet panie z miejscowej inteligencji, 
przyozdobione futrami z lisów i obwieszone 
biżuterią. Ponoć zabrały ją ze sobą z domów 
w obawie przed kradzieżami. Rozszalała 
wyobraźnia usłużnie podsuwa mi pod oczy 
widok kolejnych kobiet, coraz intensywniej 
przyozdobionych wyrobami jubilerskimi, a 
ja próbuję uwolnić się od nadmiaru bab-
skich błyskotek. Niemal biegnąc, gubię po 
drodze obraz tych ciężko pracujących dam 
i niespodziewanie przystaję przy dawnej willi 
Tuwima, przy ulicy Zorzy. Gdy w lutym 1946 
roku przeprowadzono spis ludności, okazało 
się, iż w Nowym Aninie mieszkają 532 osoby, 
a w Starym Anianie – 1496. Jedną z nich był 
właśnie Tuwim, który w tym roku powrócił z 
USA, otrzymując od polskich władz między 
innymi elegancką willę. Odtąd przyjeżdżał 
do Anina podczas letniego wypoczynku i w 
czasie wolnych dni. Zawsze towarzyszyła mu 
żona i adoptowana córka Ewa. Poeta cierpiąc 
jednak na lęk przestrzeni, rzadko wychodził 
nawet do swojego imponującego ogrodu z 
olbrzymim basenem. Choć dotknięty przez 
muzę struną wrażliwości na piękno, nie 
przepadał także za przyrodą. Nudną, zbyt 
zieloną? Skarżył się kiedyś Jerzemu Zarubie, 
że nie odkrył w anińskim lesie nic ciekawego 
poza krzakami oraz brakiem… wygodnego 
miejsca do siedzenia. Biedaczysko przyrod-
niczo nieutulone! 

Zawsze uważnie przyglądam się willi, 
którą pisarka Anna Kowalska w swoich 
„Dziennikach 1927-1969”, nazwała pałacem. 
Chętnie bywała w owym pałacu – jedną 
dłoń zaciskała na rączce swojej kilkuletniej 
córeczki Tuli, a drugą dotykała z wyraźnym 
nabożeństwem kanapy, foteli i zasłon, całych 
w angielskich kretonach. Hermetyczne to 
miejsce męczyło jednak i osaczało Tuwima. 
Błądzę wzrokiem po zupełnie odmienionym 
budynku i udaję sama przed sobą, że wypa-
truję śladów poety. Prawda jest taka, że prze-
cież wiem o istnieniu tablicy pamiątkowej, 
znajdującej się na elewacji (przed pobliskim 
liceum przy ulicy Alpejskiej znajduje się 
zaś poświęcony Tuwimowi, pamiątkowy ka-
mień). Dumny budynek, zwany niegdyś willą 
Lotha (od nazwiska pierwszego właściciela), 
wciąż okrywa mgiełka tajemnicy. Po śmierci 
Tuwima jego żona i córka zostały z niego 
wyrzucone, a ich miejsce zajął premier Jaro-
szewicz z rodziną. Stopniowo wielki ogród 
został rozparcelowany na kolejne działki 
budowlane.

Nigdy nie zatrzymuję się zbyt długo w 

tym miejscu. Gdy przebiega mi po plecach 
lekki dreszcz, odchodzę szybkim krokiem, 
usiłując wyrzucić z pamięci ponure, telewi-
zyjne obrazy. Przypominam sobie zabawny 
wiersz Tuwima z roku 1953, który napisał na 
imieniny przyjaciela Zaruby. Zatytułował go 
„Lament Aniński”. Choć skarżył się w nim na 
nieznośne damy, tak naprawdę w niezwykły 
sposób zabawiał się nazwą „Anin”. Zaruba 
zresztą rzeczywiście miały teraz znakomity 
powód, aby lamentować, gdyż w roku 2008 
zburzono jego dawną willę przy ulicy Stra-
domskiej 35. Paradoksalnie – o czym szeptali 
sobie zmartwieni mieszkańcy osiedla, stało 
się to pod koniec trwania „Anińskiego Roku 
Jerzego Zaruby”. To przypadek całkowicie 
karykaturalny! 

Ponure rozmyślania przerywa mi żar-
tobliwy duch Zaruby, który pocieszycielsko 
klepie mnie w plecy. Zaskoczona tym nie-
spodziewanym gestem, nerwowo podskakuję 
i omal nie upuszczam na ziemię torebki, w 
której mężnie dźwigam mały, turystyczny ter-
mos z ciepłymi łykami herbaty. Przyznaję, że z 
mojej strony to nieco złośliwa praktyka. Ponoć 
przez lata osiedle nie mogło wyrobić sobie 
odpowiedniego zaplecza gastronomicznego. 
Obecnie ten stan rzeczy uległ zmianie i są 
przytulne miejsca, gdzie mogłabym wypić fi-
liżankę aromatycznej herbaty, ale ja wciąż nie 
dowierzam, droczę się z tutejszymi napojami, 
uśmiecham się do nich przyjaźnie, a potem 
pokazuję język. Długi, złośliwy język. Ten sam, 
który z wyrazem błogości na twarzy zanurzam 
we wnętrzu domowego termosu. Upijam 
kolejne łyki herbacianego smaku, a wyrazu 
zadowolenia na mojej twarzy nie zmienia na-
wet wyobrażona postać Zaruby, który na mój 
widok znacząco puka się w czoło. Doprawdy! 
Co za uroczy człowiek! Tak, wiem – śmieje 
się pewnie w duchu z tej mojej pokrzepia-
jącej herbatki o smaku termosowym z nutą 
gumową. Uchodził w końcu za znawcę tego 
szlachetnego napoju. Ponoć w czasie II wojny 
światowej żona przesyłała mu w paczkach z 
Anglii tamtejszą herbatę, która przybywała 
do niego przez Portugalię, ścigana gradem 
rozzłoszczonych bomb. Po sześciu latach 
wojny, gdy żona była już w jego życiu tylko 
zakurzoną fotografią z przeszłości, herbata 
wciąż zajmowała w jego myślach honorowe 
miejsce i jak się można domyślać – spacero-
wała po jego duszy w królewskiej koronie na 
głowie, wymachując przy tym niebezpiecznie 
ciężkim berłem. By oddać jej należny hołd 
(oczywiście herbacie, a nie żonie), urządzał na 
pięterku w swoim anińskim domu śniadania i 
kolacje konwersacyjne. Gdy złote słowa wysy-
chały na ustach rozmówców, chętnie podlewał 
dyskusję aromatyczną herbatką. Przez trzy 
lata dzielił swoją pasję z K. I. Gałczyńskim, 
którego namówił do osiedlenia się na terenie 
„zielonych płuc Warszawy”. Ponoć chcąc ze 
sobą porozmawiać, artyści stojąc w otwartych 
oknach nawoływali się głośno, nie bacząc 
na sąsiadów. To tylko taka mała dykteryjka, 
której istnienie mogłoby być zagrożone, gdy-
by wówczas funkcjonowały wspomniane już 
przeze mnie telefony komórkowe. Tak jednak 
nie było. Obaj panowie mogli godzinami 
zgłębiać tajniki aromatu herbaty (oczywiście 
niekoniecznie ryzykując życie w oknach) - w 
zależności od tego, w jakim naczyniu została 
ona zaparzona (miedzianym, cynowym czy 
porcelanowym). Z wypiekami na twarzach 
porównywali jej moc i próbowali określić, 

dokoñczenie na str. 12
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jaka pora jest najlepszą do jej przyrządzania. 
Często otaczała ich spragniona rozmowy i 
dajmy na to… herbaty, ówczesna bohema ar-
tystyczna Warszawy. Prowadzony przez Zarubę 
dom otwarty przyciągał jak magnes – i to nie 
tylko intelektualistów, ale również zwykłych 
ludzi z okolicy, którzy zawsze dobrze się czuli 
w jego urokliwym towarzystwie.  

Nietrudno się więc domyślić, że mój 
poczciwy termos z herbatką nie znalazłby 
uznania owych dwóch artystów. Ich wysu-
blimowane kubki smakowe na mój widok 
doznałyby atrofii, a do tego nie mogłabym 
przecież dopuścić. Z westchnieniem chowam 
termos do torby, udając, że nie słyszę gdzieś 
za plecami niezadowolonego mruczenia 
Zaruby, który najchętniej zobaczyłby go w 
najbliżej stojącym koszu na śmieci. Odważnie 
podnoszę niewidzialną przyłbicę, a potem ru-
szyłam dalej, wciąż głodna anińskich widoków 
i cudów wszelakiej maści.  

Zawsze nieodmiennie żałuję, że nie ma 
już drewniaka, w którym mieszkał Gałczyński 
(dawna ulica Leśna, obecnie Trawiasta). 
Podobno spłonął jeszcze w czasie wojny. Na 
pocieszenie miłośnikom jego poezji pozostaje 
nowa biblioteka, właśnie przy ulicy Trawia-
stej. W jej gościnnych wnętrzach można 
spotkać się z córką artysty – Kirą Gałczyńską. 
Przed biblioteką zobaczyć można kamień, 
upamiętniający znanego twórcę. Pozostają 
także magiczne wiersze – czytając je czuję 
ten aniński „rozbisurmaniony wiatr”, widzę 
oczyma wyobraźni „zaczarowane ćmy, które 
przyciąga blask lampy naftowej”, „zielone 
chmury” oraz „świszczące, tańczące sosny” 
(z utworu „A la russe”). Pamiętam, iż to ten 
poeta rozpropagował nazwę stylu w lokalnej 
architekturze - „świdermajer”, posługując się 
nią w wierszu „Wycieczka do Świdra”. Dzięki 
niemu zauważyłam anińskie poranki „lustrzą-
ce się jak woda” („Na przedwiośniu”), poko-
chałam „noce anińskie”, zaczytując się przy 
okazji „Noctes Aninenses”. W utworze „Opis 
domu poety” poznałam „tekstowo” byłą żonę 
Jerzego Zaruby – Szkotkę Florę MacPherson, 
która tak życzliwie wysyłała mu w czasie wojny 
paczki z angielską herbatą.   

Cieszę się, że mogę obejrzeć willę przy 
ulicy Niemodlińskiej, w której przez kilka lat 
(od roku 2000) jeden miesiąc wakacji spędzał 
ksiądz – poeta Jan Twardowski. Ponoć wstawał 
codziennie o godzinie 4.00 nad ranem, nigdy 
nie jadł mięsa, preferując warzywa kapustne. 
Gorliwie się modlił, ale wiele godzin poświęcał 
także pisaniu. Mieszkańcy Anina przez lata 
szanowali jego prywatność i starali się go nie 
nagabywać, by w spokoju mógł tworzyć. Nie 
udało mi się nigdy dostrzec jego charaktery-
stycznej sylwetki, gdy przesiadywał w przydo-
mowym ogrodzie na ulubionej zielonej ławce, 
ale czytając jego poezję - nieomal słyszę w niej 
śpiew anińskich ptaków i czuję zapach sosen, 
który niestety już wkrótce może być uchwytny 
tylko pomiędzy wersami wierszy. Choćby tych, 
znajdujących się w powstałym w Aninie tomi-
ku Twardowskiego „Jeszcze jedna litania”.  

Tyle jest niezwykłych miejsc w Aninie, 
o których jeszcze nie wspomniałam  - efek-
towny „pałacyk Więcka”, należący niegdyś do 
rodziny Ignacego Jana Paderewskiego, a także 
kościół MB Królowej Polski z tablicą upamięt-
niającą żołnierzy AK, przygotowaną przez 
mieszkańców osiedla. Jeszcze więcej jest zaś 

tutaj miejsc, których już nie ma – ta pozorna 
sprzeczność tylko tutaj jest możliwa. Przykro 
mi, że na trasie swoich wędrówek nigdy nie 
spotkam znakomitej aktorki Mieczysławy 
Ćwiklińskiej, która mieszkała tutaj w okresie 
międzywojennym. Od dziecka marzyłam, by 
została moją trzecią babcią, taką od rubasz-
nej zabawy i zaraźliwego śmiechu. Żałuję, że 
w Aninie nie słychać już kojącego stukotu 
końskich kopyt i dźwięku dorożek, które 
rozwoziły przybywających tu letników od stacji 
kolejowej w Wawrze, przystanku kolejowego 
w Falenicy i przystanków kolejki wąskotoro-
wej. Ponoć obowiązywała wówczas jednolita 
taksa dorożkarska i nigdy nie oszukiwano 
przyjezdnych. Zaoszczędzone pieniądze mogli 
wydać na wynajęcie mieszkań. W latach 30. 
cena wynajęcia w sezonie od maja do końca 
września jednopokojowego mieszkania wraz 
z werandą, kuchnią oraz „wygodami” (czyli 
wodą i kanalizacją) wynosiła 100 zł. Kto poszu-
kiwał ekstremalnych wrażeń – mógł wynająć 
mieszkanie bez „wygód” – wówczas płacił 80 
zł. Obecnie na terenie tego bogatego osiedla 
nikt nie mógłby wynająć za ową cenę nawet 
metra kwadratowego na postawienie szafki ze 
swoimi wygodnymi butami, służącymi do wę-
drówek po okolicy. Oczywiście to nie znaczy, 
że choćby próbowałam…

Podczas swoich wędrówek nie mogę 
usłyszeć odgłosów przedwojennych dorożek, 
porażona raczej agresywnym dźwiękiem klak-
sonów luksusowych samochodów. Zwykle czu-
ję, że ulokowany bezpiecznie nad moją głową, 
drży jeszcze z oburzenia Jerzy Zaruba, który 
nie przepadał za tym środkiem lokomocji. Co 
prawda jeździł starym Oplem Olimpią, ale 
wciąż obawiał się, że zakłóca spokój anińskiej 
przyrody. Ja nie mam wyrzutów sumienia. 
Po Aninie zawsze chodzę pieszo. Spomiędzy 
moich zakurzonych bucików nie wydobywają 
się spaliny, ale co najwyżej opary kurzu. 

Gdy upijam z termosu ostatni łyk herbaty, 
a anińskie słonko przeciąga się zmęczone i 
ziewa beztrosko, kończę swój magiczny spacer. 
W takim momencie czuję, że wszystkie kłopoty 
zgubiłam gdzieś w trakcie wędrówki – spadły 
z moich zgiętych pleców i roztrzaskały się z 
hukiem na drodze. Podczas kolejnych dni 
rozdeptają je na drobny mak pracowite nogi 
mieszkańców osiedla. Ostrożnie poruszam ra-
mieniem, ale nie słyszę już na poły ironicznych 
– na poły zabawnych szeptów Jerzego Zaruby. 
Oddycham głęboko, chcąc wciągnąć w płuca 
choć ślad sosnowego zapachu, ale częściej czuję 
mocne, markowe perfumy mijającej mnie ele-
gantki. Godzinę później smukły pociąg wiezie 
mnie do mojego codziennego świata, a ja na 
wpół śniąc zastanawiam się, czy rzeczywiście 
słyszę wydobywającą się spod kół pojazdu uspo-
kajającą, melodyjną mantrę, którą powtarzać 
sobie będę do czasu następnej wizyty w tym 
niezwykłym miejscu: „Byłam w Aninie! Byłam 
w Aninie! Byłam w Aninie!”… 

Bibliografia:
„Gazeta Wyborcza” z 20.12.2007 i 17.11.2008, 
za: www.gazeta.pl.
Kowalska Anna, „Dzienniki 1927-1969”, War-
szawa 2008.
„Kronika Warszawy”, nr 2 (137), Warszawa 2008. 
„Polska. Głos Wielkopolski”, nr 12, 15.01.2010.
„Spacerownik warszawski 2”, Warszawa 2007. 
Szymczak Mieczysław (red.), „Słownik języka 
polskiego”, Warszawa 1982.
Zaruba Jerzy, „Z pamiętników bywalca. Patrząc 
na Warszawę”, Warszawa 2007.

Odkaszlnąłem, by dyskretnie zwrócić na 
siebie uwagę. 

- Szanowna komisja pomyśli sobie, że ja 
się migam. Nic z tych rzeczy! Ja bardzo chciał-
bym pomóc, w imię sprawy rzucić siedemdzie-
siąt kilo swojej skromnej osoby na szalę. Ale 
nie mogę. Jak Boga i ojczyznę kocham, nie 
mogę! Rozumiecie panowie? 

Siwy, przewodniczący komisji, pociera w 
namyśle dolną wargę, po czym, chwyciwszy ją 
między palec wskazujący i kciuk, ciągnie lekko 
w dół, zupełnie jakby między tymi mięsistymi, 
stulonymi czule wargami było coś, co koniecz-
nie powinienem zobaczyć. Pozostali jak spali w 
lekturze dokumentów, tak śpią. Ich milczenie 
jest dla mnie szansą, opowiadam więc dalej. 

- Oszalałem, szanowni komisarze, od-
jebało mi do szczętu. Jestem strzęp, kłębek 
nerwów, ostateczny popapraniec. Może nie 
wyglądam, bo z oczu dobrze mi patrzy, białka 
oczu białe a źrenice reagują na zmianę światła. 
Mówię też dość składnie. Nie szukam słów 
zbyt długo i nie jąkam się wcale. To wszystko 
są jednak pozory! 

- Objawy? - pyta siwy. 
- Bezsenność, egzystencjalny niepokój. 

Pańska chandra - zabiera głos lekarz - wszystko 
to figuruje w naszych papierach. Ale! 

- Znużony nabiera wolno powietrza. - 
Bynajmniej, proszę mi wierzyć, bo skądinąd 
znam się na tym. Z tego wszystkiego wyleczy 
pana pierwsza rozgrzewka. 

- Głowa opada mu na pierś, ale nie prze-
staje mówić, choć głos jego dochodzi moich 
uszu nieco przytłumiony: 

- Proszę się nie przerażać i nie wierzyć 
w te historie o fali i o wilczej hierarchii. Tak 
było może w latach dziewięćdziesiątych. Teraz 
jest kultura. 

- Czy mógłby pan uprzejmie zrobić tysiąc 
pompek? - dopowiadam sobie w myślach, ale 
minę mam poważną, jak na wariata przystało. 

- Proszę też nie próbować numerów z 
pacyfizmem albo z próbami samobójczymi - 
odzywa się niski oficer. - Niejeden już się tak 
tłumaczył i nie robi to na nas wrażenia. I nie 
zwracaj Pan uwagi na to, co chłopaki opo-
wiadają sobie dla zabicia czasu w poczekalni. 
Ta z prześcieradłami na przykład - tu oficer 
przerywa, by dać koledze lekarzowi kuksańca 

łokciem i rzucić mu rozbawione spojrze-
nie.- Przyszedł taki jeden ze stosem przeście-
radeł. Każde jedno koncertowo obeszczane. 
Biedaczyna pracowicie, noc w noc, moczył się 
w pościel, bo mu ktoś szepnął, że to dowód 
ostateczny na niezdolność do służby. Ja mó-
wię, słuchajcie! - rozkłada dłonie, a gestem 
tym odsuwa na boki wszystko, co mniej ważne 
od słów, które pęcznieją w przywołanej owym 
gestem ciszy. - Ja mówię mu, że to właśnie 
najlepszy dowód na hart ducha i samodyscy-
plinę. Tak noc w noc w mokrym spać?! Zuch! 
Takich nam właśnie trzeba w jednostkach 
zmotoryzowanych. 

- Komisjo, jest źle - ciągnę desperacko. 
- Jest źle, a jeśli trafię w kamasze, to będzie 
jeszcze gorzej. Od roku magluję w głowie 
jedną i tę samą scenę. 

- Słuchamy - mamrocze lekarz, podkrę-
cając wąsa. 

Janusz Barwik

Komisja poborowa

Zrzynki...
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- Scena, o której mówię, staje mi przed 
oczyma przynajmniej kilkanaście razy dzien-
nie. Bez ostrzeżenia. Bam, i jestem w szkolnej 
klasie. I nie ważne, czy robię akurat coś waż-
nego: prowadzę samochód, kroję marchewkę 
czy uprawiam seks. Łup, i jestem znowu w tej 
cholernej klasie. 

- Proszę więcej szczegółów - domaga się 
lekarz, wypowiadając słowa cicho, na końców-
ce wydechu. 

- Podczas seksu też? - upewnia się oficer. 
- Też, szanowna komisjo. To jest nie do 

wytrzymania. Ile to ja się wstydu najadłem 
przez te nagłe napady. Ile razy oblałem się 
kawą, wpadłem na kogoś, potknąłem się albo 
zagapiłem na koleżankę z pracy. Zagapiłem? 
To jest, wyglądam jakbym się zagapił, podczas 
gdy naprawdę jestem w tamtej klasie, jest 
wiosna, za oknem boisko i bieżnia wysypana 
ceglanym żwirem. Wokół boiska rosną wyso-
kie topole, trawa jest zielona, choć im bliżej 
boiska, tym bardziej wydeptana. Nad boiskiem 
unosi się tuman lekkiego, rudego kurzu, taki 
jak wtedy, kiedy ktoś zrobi wślizg albo kiedy się 
go umyślnie wzburza szurając butem po przy-
jemnie chrzęszczącej nawierzchni boiska... 

- Dziękujemy, ładnie pan opowiada, ale 
czy mógłby pan przejść do rzeczy? - wtrąca 
milczący do tej pory mężczyzna w garniturze, 
a w jego głosie wyczuwam nieoczekiwaną 
delikatność. Słucha mnie już cała komisja. 
To dobrze. 

- Już, już! O to właśnie chodzi! Znaczy, 
nie o kurz konkretnie, ale o to, że jest wiosna, 
powietrze pachnie zielenią, przez szarawe 
firanki wpada światło, które rysuje na ścianach 

pochyłe czworokąty. Dookoła klasy cią-
gnie się tablica korkowa z poprzypinanymi 
planszami edukacyjnymi - jest tam anatomia 
żaby i wyjątki od reguły użycia „rz” z ilustra-
cjami pszczoły i kłosa pszenicy. Z tyłu klasy 
natomiast znajdują się przeszklone regały peł-
ne książek i słoików, w których zawekowano 
stworzonka i zbrązowiałe chwasty. 

- Zanim zacznie pan recytować rozdziały 
poszczególnych książek z tego regału, proszę 
się zlitować i przejść do rzeczy. My naprawdę 
mamy jeszcze dużo pracy i nie wyjdziemy stąd, 
dopóki nie skończymy. 

- Jest też globus na biurku nauczyciela, 
szkielet na stelażu w rogu klasy i wielka mapa 

przedstawiającą agresję Niemiec na Polskę w 
trzydziestym dziewiątym roku. 

- Agresja Niemiec na Polskę - powtarza 
pod nosem oficer, notując profesjonalnie 
każdą zgłoskę tej militarnej informacji. 

- W trzydziestym dziewiątym roku - do-
daję, żeby nie zapomniał. - No więc siedzimy 
w tej klasie we trójkę. Jestem ja, mam osiem 
czy też dziewięć lat. Jest też Eureka i Szymon, 
oboje w podobnym wieku. Nic specjalnego 
nie robimy. Siedzimy i rozglądamy się dokoła. 
Eureka siedzi na parapecie z podciągniętymi 
pod brodę kolanami, Szymon natomiast 
usiadł po turecku na szkolnej ławce i gapi się 
na planszę z żabą. Ja siedzę na ziemi oparty 
plecami o ścianę i widzę wszystko: Eurekę, 
Szymona, szkielet, żabę, tablicę przypomi-
nającą o tym, że wyjątki są po to jedynie, by 
potwierdzać regułę; przeszklone regały pełne 
książek i upiorne weki. Widzę też pochyłe 
czworokąty światła na olejno malowanych 
ścianach oraz globus. 

- Proszę mówić dalej - zachęca mężczyzna 
w garniturze. - A o czym tak myślicie, siedząc 
w tej klasie? - dopytuje, patrząc ponad moim 
ramieniem na drzewa za oknem. 

- Wydaje mi się, że siedzimy tam bo zro-
biliśmy coś złego. Ja osobiście nie pamiętam, 
żebym zrobił coś złego, ale może coś jest na 
rzeczy, bo pamiętam czasem i w głąb tej sceny, 
że zamknęła nas tam na klucz pewna młoda 
nauczycielka. Zanim zamknęła nas w tej klasie, 
oparła się wyprostowanymi w łokciach rękoma 
o kolana i powiedziała: 

- Teraz posiedzicie sobie w ciszy i zasta-
nowicie się nad sobą. 

- Wydaje mi się, że o tym właśnie myślę, 
siedząc pod ścianą. Szymon myśli raczej o 
żabie a Eureka patrzy przez okno, może więc 
myśleć o wszystkim. Nauczycielka powiedziała 
też chyba: - Przypomnijcie sobie, co mówili 
wam rodzice o tym, jak się zachowują dobre 
dzieci. 

- Tyle że, droga komisjo, nie jestem 
pewien czy powiedziała „dobre” czy „normal-
ne”. To drobiazg może, ale jakoś nie daje mi 
spokoju. 

- Czyli żeście coś obywatelu przeskrobali 
- podsumowuje przewodniczący komisji. - 
Czasem lepiej się przyznać i liczyć na ulgę w 
karze niż iść w zaparte. My tu wszyscy jesteśmy 

po pana stronie, proszę mówić. 
- Też chciałbym wiedzieć, 

za co tam siedzimy, ale, wysoka 
komisjo, za chuja sobie nie przy-
pomnę. 

Na znak protestu lekarz 
chrząka nieapetycznie i mówi: 

- Prosilibyśmy jednak o nie-
wyrażanie się! 

Zastanawiam się przez chwi-
lę, co mógłbym dodać, ale nic nie 
przychodzi mi do głowy, więc nie 
wyrażam się już wcale. 

- To wszystko? - pyta twier-
dząco oficer, spoglądając na 
swoich kolegów komisarzy. - Za-
proponowałbym w takim razie 
zmoto… 

- Chwileczkę, Panie kolego, 
ja bym się jeszcze chciał dowie-
dzieć, kiedy to się zaczęło? - pyta 
mężczyzna w garniturze. 

No to już po mnie, myślę. 
Na tego zapatrzonego w zieleń, 
psychologizującego krawata nikt 
tu, zdaje się, nie patrzy. Nie pozo-

staje mi już nic, jak tylko mówić prawdę. Jeśli 
coś ma do nich trafić, to właśnie ona. 

- Zaczęło się rok temu - mówię mocnym 
głosem. - Zrobiliśmy sobie z dziewczyną zi-
mową wycieczkę do Pragi. Lubimy książki, 
weszliśmy więc do dużej księgarni położonej 
przy jednym z większych placów starego mia-
sta. To była duża, kilkupiętrowa księgarnia z 
masą książek po czesku. Znudzeni czytaniem 
średnio zrozumiałych tytułów... 

- Brak zdolności językowych - sylabizuje 
pod nosem oficer, notując ważny ten fakt w 
moim formularzu osobowym. 

- Poszliśmy na ostatnie piętro. Tam po-
śród regałów z atlasami i dużymi, kolorowymi 
albumami była mała kawiarenka. Barek mały, 
a na nim stał ekspres do kawy, kilka flaszek 
cukierkowych likierów, pudełko z wyborem 
herbat i szklana salaterka z melancholijnie 
wyglądającym, chudym klinem ciasta. Nasz 
stolik przykryty był koronkowym obrusem, na 
który można było popatrzeć przez leżącą na 
nim szklaną taflę. Po wielogodzinnej tułaczce 
nie byliśmy skorzy do rozmowy. Dziewczyna 
wyglądała na trochę zmęczoną a w tym zmę-
czeniu wyglądała niezmiernie uroczo, robiłem 
jej więc zdjęcia. W pewnym momencie poło-
żyłem ostrożnie aparat na szkle i spojrzałem 
przez ramię na wychodzącą z korytarza za 
barem kobietę. W dwóch palcach trzymała 
ona przed sobą długą kokardkę, na której 
dyndał przechodni klucz do toalety. Przez ten 
klucz właśnie i przez jego rozdyndanie prze-
wróciłem wysoką szklankę, w której dopiero 
co przyniesiono mi kawę. Hałas, który przy 
tym powstał, był nie do zniesienia. Wszyscy 
zebrani w kawiarni goście spojrzeli w naszą 
stronę, kawa kapała na parkiet i wsiąkała w 
wystającą spod szkła białą koronkę. 

- Proszę kontynuować - ponagla, lekko 
podekscytowany, biurokrata. 

- Kelnerka wytarła stolik, a goście po 
chwili wrócili do swoich rozmów i nie patrzyli 
na nas wcale, ale w tamtej chwili wolałem, 
żeby już przestali nie-patrzeć. Niech już coś 
powiedzą, myślałem w panice, zaśmieją się, 
zamiast tak uparcie wracać do przerwanej 
rozmowy. Niech chociaż zaklaszczą! Dziew-
czyna dotknęła palcami grzbietu mojej 
dłoni i zapytała, czy wszystko w porządku. 
Odparłem, że tak, ale nie potrafiłem zmusić 
się do uśmiechu. W tamtej chwili dotarło do 
mnie, że nic już nie będzie takie jak przed-
tem i miałem rację. Postradałem zmysły i nie 
odzyskałem ich do dziś. 

Komisja milczy skonsternowana, a mi 
skończyły się argumenty. Rozczarowany 
mężczyzna w garniturze zagląda do kubka, 
na którego dnie pewnie już tylko fusy same, 
a niski oficer dłubie dużym palcem w nosie 
udając, że pozostałymi czterema gładzi jego 
nasadę. Lekarz prycha, jakby próbował coś 
przepłoszyć spomiędzy sztywnego jak druty, 
okalającego jego usta włosia, choć przy-
siągłbym, że dźwięki, które przy tym wydaje, 
układają się w dwa, rozciągnięte do granic 
możliwości słowa: pszenica i pszczoła. Prze-
wodniczący przybija zamaszyście pieczątkę 
i głosem pełnym braterskiego zrozumienia 
mówi: 

- Zmotoryzowani. 

Mnie już tam jednak nie ma. Jest na-
tomiast wiosna, są strzeliste topole, rudy 
pył i pochyłe czworokąty światła na ścianie. 
Dobrze mi tu. Chyba faktycznie coś przeskro-
baliśmy, ale nie rusza mnie to wcale. 

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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Aleksander Sławiński

Fritz Lang w Londynie

Moloch pożera motłoch. Ale nie ma zębów.
Dusi go pod dziąsłami. Połyka w całości.
I dławi się nim, zwolna rozpadając.
Make up znika.

Degrengolada z hipokryzją rządzą Metropolis. 
Lecz synowie rządzących nie zrobią rewolucji.
Ona ładnie wygląda tylko na filmach.
W rzeczywistości – nikt swych rąk nie zbruka. 

Metropolis pracuje. Oddycha. Jeszcze żyje. 
Lecz jego dni dawno policzono.
Kopia Hell zawładnęła ogłupionym miastem.
Dekadentyzm na górze, desperacja u dołu.
Czarnobiały film despota porżnął na kawałki.
Fabryka i Królowa oddadzą hołd przegranym
Jedynka, trzy szóstki – kodem do odrodzenia...
Nie feniksa, lecz kury, znoszącej złote jajka. 

Jacek Jaszczyk

List z emigracji III
 

1.
Podarte wiersze patrzą z twoich oczu.
Rozmawiamy o zaciemnionych wierzchołkach Olimpu,
i wygłodniałej poezji chodzącej ulicami Odessy.

Szepczesz o kolorach, których zabrakło między nami, 
i gałęziach na których opiłki deszczu 
tłumaczą na niewypowiedziane języki,
grzechy ukraińskiej zimy.

A my każdy jej oddech rozumiemy do głębi,
zatrzaskując między sobą światło.

2.
Rozrzucone słowa Jurija Andruchowycza, 
karmią pod oknami przelatujące ważki.

Jaśniejsi od wszystkich szczelin
kryjących skrawki słońca,
budujemy z wierszy skrzydła.

Może zabiorą z nas puste lotniska,
na których lądują nasze samotności.

3.
Czytam z linii papilarnych kamieni 
o słońcu rozdeptującym żwirowe brzegi Wisły 
i strugach światła zaplątanych w łuskach cert.

Odgadując w brzasku pochylone nawłocie,
dotykają mnie kręgi fal, 
w których Tarpno odpływa twoim imieniem.

4.
Okręty wydłubane z sęków lata,
nie potrafią odpłynąć dalej niż echo zamknięte w muszli.

Z drzew słyszę śpiew:
– Jesteś jednym z tych, którym do szczęścia 
potrzebny jest jedynie pusty horyzont i niebo pełne gwiazd. 

5.
Świat kurczy się nad krawędzią kałuży,
podobnie jak wtedy, kiedy Józef opierając się o ramię magla, 
opowiadał o salto mortale nad zieloną wodą 
i swojej rozmowie z królową Elżbietą.

I jak wtedy, kiedy w zwyczajny dzień tygodnia
zamykając się w twoich samotnościach,
zatrzaskiwała się we mnie Irlandia.

Jerzy Grupiński

Elegia na opuszczenie Doliny Fossylii

W nowym domu na Saalburgstrasse
z której strony masz teraz okna?
Na południe – daleko widzisz?
Śnisz grzbiety Staufów
i niżej wzgórza twej Szwabskiej Jury?

Tam gdzie młody
(a potem wielebny) pastor Edward Mörike
był wikarym – w Owen
u stóp góry – zamczyska Teck
I chodził daleko na zdrowych nogach
po wulkanicznych pagórach
i pisał ogniste wiersze pełne pstrągów
„Hier ist Freude hier ist Lust”
Pamiętasz – i dalej na płaskowyż
krokami Poethema i Hölderlina
do Ochsenwang – gdzie skała poety
Ten kamień podnosi cię
czy spycha?
Kto za ciebie pcha go teraz pod górę?

Tu w kraju Hesji
bielmem zachodzą szyby w oknach
Śpiew muezina szyje powietrze
gęstnieje cień minaretów
Men toczy mętną wodę
nie wiadomo po co i dokąd
Spławia barki olbrzymy – monstra
I rośnie nad miasto
cień od góry Taunus
jak słowo przepowiedni

Krzysztof  Nurkowski

Wannsee 2015

otoczony przez noc widziadeł
gdzie kartki pamięci

nie mylić z kartami pamięci
szukam miejsca gdzie Poeta z kraju

zimnych poranków i krótkiego
lata opiewa śmierć stylu empire

gdzieś nad rzeką
Spree

Berlin, 2014



AKANT 1(287)2020     str. 15     

I
Złota godzina.
Brudne szyby skrzą się w promieniach 

słońca. Ślizgając się po murach starych budyn-
ków, ulicami przedmieścia płynie oślepiające 
światło. Dzielnica jest spokojna i ciepła po 
kończącym się upalnym dniu. Nie mija się tu 
prawie nikogo. Nieliczni o bladych jak teatral-
ne maski twarzach nie zwracają najmniejszej 
uwagi na mnie, na siebie nawzajem, ani na 
cokolwiek innego.

Jak co dzień wracam do domu, paląc 
papierosa pogrążany w myślach. Wejście do 
mojej kamienicy znajduje się na rogu małego, 
okropnie nudnego skrzyżowania. Kamienica 
jest stara, pokryta kurzem, którego nikt nie 
ściera. Winda nie działa tu od lat, przez co 
muszę wspinać na szóste piętro stromymi, 
próchniejącymi schodami. Każdy mój krok 
odbija się głośnym, głuchym echem w całej 
kamienicy. Nim dostanę się do mieszkania, 
mija kilka chwil; drzwi bowiem zamknięte 
są na trzy spusty, a klucze trzymam w trzech 
różnych kieszeniach. Kiedy wchodzę, On już 
na mnie czeka. Jak zawsze siedzi na taborecie 
przy kuchennym stolę z nogą założoną na 
nogę. Promienie słońca wpadają do kuchni i 
świecą prosto w jego twarz, tak że w ogóle jej 
nie widzę. Całe pomieszczenie ogarnia jasność.

– Edward! Jak się masz?
Ma na imię Edward i jestem całkowicie 

pewny, że jest on jedynie płodem mojej nie-
spokojnej wyobraźni. Wymyśliłem go kiedyś 
z jednej prostej przyczyny – byłem samotny. 
Przez bardzo długi czas Edward był mi wspa-
niałym towarzyszem. Nie tak dawno temu 
zorientowałem się jednak, że coś jest nie tak. 
Przestałem panować nad wszystkimi jego dzia-
łaniami. Zdałem sobie sprawę, że Edward może 
postępować wbrew mojej woli.

– Nie mam na imię Edward – mówi sucho 
i szorstko, głosem bez emocji. – I to ja stworzy-
łem ciebie, a nie ty mnie. Rozumiesz?

Podchodzę do kuchennego okna i zaczy-
nam się wpatrywać. Widać stąd dużą część pa-
noramy miasta, odpadające wyblakłe dachówki 
porośnięte wysuszonym mchem, budynki ze 
szkła, milczące zaułki i place. Widzę także skra-
wek błękitnego nieba, które zasłaniają potężne, 
masywne chmury zmierzające prosto na nas.

– Kiedy umrę, ty po prostu przestaniesz 
istnieć. Jesteś w stanie to pojąć? – Edward 
kontynuuje.

– Zabij się w takim razie. Udowodnij mi, 
że rzeczywiście tak jest.

Adam Włodarczyk

Edward

– Naprawdę myślisz, że zabiłbym się tylko 
po to, żeby coś ci udowodnić? Przecież ty nawet 
nie istniejesz. Nie ma cię.

Nieprzerwanie wpatrując się w okno, 
stwierdzam, że chmury rzeczywiście są coraz 
bliżej. Nieubłaganie zmierzają w naszą stronę, 
tak że po chwili nie widać nic prócz nich.

– I co? Zamilkniesz? – pyta Edward.
– Te chmury…
Mój głos brzmi na tyle poważnie, że 

Edward zrywa się z taboretu i staje tuż obok 
mnie. Ramię w ramię obserwujemy, jak chmury 
powoli i dumnie wpełzają do kuchni przez 
uchylone okno. Delikatnie suną przed siebie, 
unoszą się i tańczą dookoła, wypełniając całe 
mieszkanie. Nieśpiesznie nadchodzi wieczór.

Nocą nie mogę spać.
W sypialni jest duszno, myśli kotłują 

się pod sufitem. Słowa Edwarda nie dają mi 
spokoju. Bezustannie zastanawiam się nad ich 
znaczeniem, w głowie poszukując faktów oba-
lających jego urojone tezy. Im dłużej nie mogę 
ich znaleźć, tym bardziej czuję się bezradny i 
przerażony. Jakbym zabłądził na pustkowiu bez 
nadziei na odnalezienie właściwych ścieżek.

Czy możliwe jest, że jestem tylko czyimś 
wyobrażeniem? – pytam sam siebie. Czy wszyst-
kie moje wspomnienia są po prostu przez 
kogoś wymyślone?

Nie mogę przestać myśleć.
Nagi wstaję z łóżka, zrzucając przepo-

cone prześcieradło na podłogę. Podchodzę 
do okna z widokiem na nieduży, kwadratowy 
dziedziniec. Powietrze za oknem jest śmier-
dzące i gęste. Zapalając papierosa, zauważam 
w dole przechadzającą się po dziedzińcu 
postać. Edward. Pali w luźnych spodniach i 
rozciągniętym podkoszulku. Widząc go, znów 
nabieram przekonania, że nie ma w nim nic 
realnego – jest iluzją, oszustwem, ułudą. Przez 
krótką chwilę jestem spokojny. Kiedy umrę, ty 
po prostu przestaniesz istnieć – przypominam 
sobie jego słowa. Przekonajmy się.

– Nie śpisz? – wołam z okna.
Mój głos odbija się echem od murów ka-

mienicy, zawisa pod nocnym niebem. Edward 
sprawia wrażenia zaskoczonego. Zadziera gło-
wę, przez chwilę mi się przygląda. Z góry widzę 
jedynie żar jego papierosa. W ciemności nie 
mogę dostrzec twarzy, lecz i tak jestem pewien, 
że to on. Patrzymy na siebie nawzajem. Wydaje 
się, że moment ten trwać będzie bez końca, 
kiedy Edward opuszcza głowę, gasi papierosa 
i znika w cieniu.

Po chwili słyszę, jak otwierają się wejścio-
we drzwi. Wyrzucam niedopałek. Otwarte na 
oścież okno podpiera duża, gliniana donica; 
nie ma w niej nic prócz garstki starego po-
piołu na dnie. Biorę donicę i chowam się w 
cieniu przy samych sypialnianych drzwiach. 
Edward przechadza się po mieszkaniu. Słyszę 
każdy jego krok, czuję jego obecność. Drzwi 
się otwierają i wtedy przede mną pojawia się 
niewyraźny kształt, ciemna, nierealna postać. 
Donica rozbija się z hukiem na jej głowie. 
Postać pada na ziemię.

Cienka stróżka krwi płynie po starych 
deskach w głąb mieszkania.

Nagle robi się zupełnie cicho. Siadam na 
łóżku i zapalam papierosa.

Wciąż istnieję.

II
Za oknami skwar.
Od śmierci Edwarda nieporadnie snuję 

się z kąta w kąt jak uwięzione zwierzę. Chodzę 
w kółko, bez celu, z jednego pokoju do dru-
giego, pragnąc tylko, aby być gdzie indziej. 
Sekundy wloką się w nieskończoność. Kim 
jestem, kreując człowieka po to tylko, aby w 
ostateczności zadać mu śmierć? – pytam siebie 
okropnie nieszczęśliwy .

Początkowo zdawało mi się, miałem taką 
nadzieję, że, zabijając Edwarda, sprawię, iż 
przepadnie wszystko, co z nim związane. Że 
uśmiercę każdą o nim myśl. Potwierdzę jego 
nieistnienie. Zapomnę, uwalniając się od niego 
raz na zawsze. W końcu przestaną dręczyć mnie 
jakiekolwiek wątpliwości i nie będę już dłużej 
więźniem własnej imaginacji.  

Na moje nieszczęście, tak się nie stało.
Rzeczywistość w jednej chwili stała się dla 

mnie wstrętna, obrzydliwie błotnista  rozwinęła 
swoje oślizłe macki i oplotła je wokół mojego 
biednego umysłu. Edward nie opuścił mnie 
nawet po swojej śmierci i zrozumiałem, że nie 
sposób, ot tak, pozbyć się pamięci o nim – nie 
da się nie myśleć.  Ciało – srebrnobiała, ponura 
kukła – zaczyna gnić ułożone w wannie za za-
ryglowanymi drzwiami, smród powoli staje się 
nie do zniesienia i zdaję sobie sprawę, że mu-
szę pozbyć się go jak najszybciej. Świadomość 
ta napawa mnie grozą. Przyszłość jest jednak 
nieunikniona.

Złote, niepełne oko księżyca zagląda do 
wnętrza mieszkania. Siedząc na kuchennym 
taborecie, obserwuję przez okno, jak nadcho-
dzi noc – niebo szybko ciemnieje, gwiazdy 
pojawiają się bardzo powoli i pojedynczo, jakby 
każda czekała na swoją kolej. Ja również cze-
kam – wyczekuję momentu, w którym nabiorę 
pewności, że mogę bez obaw, zupełnie spo-
kojny wyjść przed dom, nie ryzykując jakiegoś 
przypadkowego spotkania.

Gdy opuszczam kamienicę z dużym 
przewieszonym przez ramię workiem, wy-
glądam zwyczajnie, jakbym wynosił śmieci; a 
przynajmniej mam taką nadzieję. Jedynym 
problemem zdaje się być smród – koszmarny 
swąd, który mógłby wzbudzić czyjeś podejrze-
nia. Okolica jednak, całe szczęście, zdaje się 
być opuszczona. Dookoła zalega cisza, słychać 
jedynie stukot moich butów o chodnik.

Stare wysypisko znajduje się na samych 
obrzeżach, za nim biegnie wysoki płot wień-
czony kolczastym drutem, za płotem przestrzeń 
jest dzika i nieuporządkowana, nieznana i nie-
dostępna. Pośród licznych, ogromnych hałd 
brudu i chłamu szumi wiatr. Słychać szelest 

BOŻENA i ANDRZEJ KOWALCZYK

HAŁUSZOWA 9,

34-450 KROŚCIENKO N/DUNAJCEM

TEL. KOM. 784 969 576 ORAZ 692 417 937.

„WYPOCZYNEK NA WSI”
Przez Hałuszową przechodzi główny szlak turystyczny Pienin, prowadzący 

na Trzy Korony i w drugą stronę do Czorsztyna i Niedzicy.

ZAPRASZAMY!!!

dokoñczenie na str. 16
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streczu i folii. Ponad wszystkim górują wysokie 
do nieba reflektory rzucające białą, zimną 
poświatę na szary krajobraz wysypiska. Idę w 
głąb, po chwili znajduję odpowiednie miejsce 
i zaczynam odrzucać na bok śmieci, badziewia 
i rupiecie, aby zaraz zakopać pod nimi worek, 
który przyniosłem ze sobą, kiedy nagle słyszę 
za plecami głos:

– Zabiłeś go, tak?
Odwracam się. W białym świetle reflek-

torów nie mam problemów z dostrzeżeniem 
twarzy mężczyzny.

– Widzisz jego ciało? – pytam.
Przygląda mi się, lecz nie potrafię prze-

niknąć jego myśli.
– A więc nie istniejesz – głos mi drży, 

kiedy wypowiadam te słowa. – Jesteś tylko w 
moim umyślę – mówię roztrzęsiony. – Nie ma 
cię! Rozumiesz?

Cisza.
– Idź już... – rzucam na koniec zrozpaczo-

ny, zrezygnowany.  
… bo ciebie też zabiję – dodaję w myślach, 

po czym zakopuję worek pod stertą śmieci, 
nie zważając na obecność mężczyzny. Po 
chwili Edward znika przysypany kupą złomu i 
żelastwa. Wiatr jakby nagle ustaje, wszystko się 
uspokaja. Gdy znów się odwracam, odkrywam 
że w miejscu, gdzie przed dosłownie paroma 
sekundami stał człowiek, nie ma już nikogo. 
Jestem zupełnie sam pośród gór brudu. Zapa-
lam papierosa. Nadchodzi świt.

III
Złota godzina.
Wiązki jasnego, bursztynowego światła 

stopniowo wychylają się ponad dachy najwyż-
szych zabudowań. Chmury są lekkie, zabarwio-
ne odcieniami żółci i różu zdają się rozpływać 
w promieniach wschodzącego słońca. Mimo że 
na ulicach nie ma jeszcze nikogo, to w powie-
trzu czuć, że rodzi się nowy dzień.

Idę powoli pogrążony w myślach. Myślę 
o Edwardzie, którego obecność w moim życiu 
nagle wydaje mi się być ogromnie odległa, 
dziwnie niepokojąca. Rześkie powietrze po-
ranka sprawia, że przez chwilę czuję, jakby mój 
umysł został przewietrzony, jakby wszystkie złe, 
niepotrzebne myśli zostały na zawsze usunięte. 
Skoro Edward nigdy nie istniał, to chyba nie 
mogłem go zabić – tłumaczę sobie. Jestem 
zmęczony i chcę mi się spać.

Drzwi do mojego mieszkanie są zamknię-
te na trzy spusty. Gdy w końcu je otwieram i 
wchodzę do środka, On już na mnie czeka. 
Jak zwykle siedzi na kuchennym taborecie 
z nogą założoną na nogę. Promienie słońca 
świecą prosto w jego twarz, tak że nie mogę jej 
dostrzec. Całe pomieszczenie ogarnia jasność. 
Bez słowa przekraczam próg kuchni i podcho-
dzę do uchylonego okna. Edward także nic nie 
mówi, tylko śledzi wzrokiem każdy mój ruch, 
przygląda się uważnie, z kamienną twarzą. Z 
okna widać dużą część panoramy. Miasto budzi 
się do życia. Ludzie, przejeżdżające ulicami 
samochody, odległy szum, niewyraźny klakson 
w oddali – wszystko razem tworzy dziwaczną, 
spójną konstrukcję przypominającą nakręcany 
co noc mechanizm działający według określo-
nego rytmu.

To tylko wstaje nowy dzień – myślę so-
bie. Mija kolejne długie, gorące lato. Leniwe, 
duszne lato w tym samym starym mieście, w tej 
starej kamienicy.

Gdy Polka lub Polak dostaje Nobla (a 
zdarzyło się to za mojego żywota już kilka 
razy), zawsze szczególną frajdą jest dla 
mnie obserwowanie reakcji rodaków. Wia-
domo, że sporej części społeczeństwa jest 
to najzupełniej obojętne, część zaś pozo-
stała dzieli się na wściekłych i olśnionych. 
Cieszy mnie, że nie czuję się przynależna 
do żadnej z tych grup, bo obojętność w 
takiej sprawie uważam za cechę tępaków, 
a skrajne emocje za cechę świrów!

Przy każdym polskim nobliście część 
rodaków wyraża powątpiewania, czy to 
aby na pewno jest „prawdziwy Polak”, a 
najkrzykliwsi wiedzą z góry, że nie!  Patrio-
tyzm śledczo  - dochodzeniowy uniemożli-
wia im cieszenie się z sukcesu polskich 
noblistów. Wściekli „krytykują” w czambuł 
(co polega głównie na bluzganiu), z kolei 
olśnieni zdolni są w swym snobizmie tylko 
do histerycznego kadzenia na kolanach 
i euforii, że wskazano im poprawnego 
światopoglądowo idola. Ja mam podejście 
zdecydowanie mniej zakręcone. Im więcej 
osób z obywatelstwem polskim dostanie 
Nobla, tym większa Moja radość. Nigdy 
nawet na myśl  mi nie przyszło, by oczeki-
wać, że nobliści literaccy wyrażą w swych 
dziełach Moje poglądy i wyłącznie wtedy 
mógłby mnie cieszyć ich sukces. Pyszałek 
Doskonały (unikat) tym różni się od py-
szałków niedoskonałych (standard), że 
nie tylko nie wymaga, by inni akceptowali 
Jego widzenie świata, ale nawet nie jest 
w stanie sobie wyobrazić, by ktokolwiek 
mógł mieć poglądy z Nim identyczne lub 
choćby podobne. Znaku równości między 
JA i KTOŚ nie postawię nigdy!

Nie wątpię, że gdyby jakiemuś roda-
kowi przyznano dziś Nobla na przykład 
w dziedzinie fizyki, że nagrodzono go 
niesłusznie twierdziłaby nie tylko rzesza 
magistrów od nauk ścisłych, ale także 
literaci, jako „autorytety intelektualne i 
moralne”. Tym chętniej Nobla literac-
kiego oceniają masy więcej piszące niż 
czytające, nierzadko przynajmniej w du-
chu zestawiając go z dziełem własnym, co 
nieraz budzi dojmujące poczucie niespra-
wiedliwości losu. Piszący prawicowiec ma 
wkurzające go przekonanie, że nie dostał 
Nobla właśnie dlatego, że tworzy dzieła 
wartościowsze niż noblistka, a piszący le-
wicowiec traci dobrostan uświadomiwszy 
sobie, że pisze dokładnie tak jak ona, a 
jednak bez sukcesu.

Choć bezpośrednich kontaktów z 
piszącymi konsekwentnie unikam, i tak 
co rusz mam nieszczęście natknąć się na 
wkurzonego lub olśnionego, który przy 
okazji ocen noblowskich eksponuje swą 
mądrość. Jak wygląda opinia niestandar-
dowa, pokazałam pewnemu osobnikowi 
piszącemu, który z nagła sobie krzyknął: 
– „To hańba dla Polski! Ja bym jej Nobla ni-
gdy nie dał!” Odpowiedziałam, ze gdybym 
to JA przyznawała Nobla, też bym jej w 
tym momencie nie dała, bo najpierw do-

Ariana Nagórska

Świętowanie Nobla

stałby Wiesław Myśliwski. – Tego wcale nie 
znam! – kwaśno stwierdził „ekspert”. – To 
właśnie dowodzi, że jest od Tokarczuk 
lepszy – podsumowałam. Nie zauważy-
łam, by się „patriota” zainteresował, ale i 
tak dobrze, że nie zapytał, „czy to aby na 
pewno Polak?”

Obok nawiedzonych skrajnie, w każ-
dej sprawie istnieją też ugodowcy (tzw. 
koncyliacyjni), określani przeze mnie 
jako „ciepła woda”. Tacy moje poglądy w 
kwestiach noblistki nazywają wyważonymi. 
Poniżej udowodnię, że się mylą. Będą to 
poglądy niepoprawne zarówno dla „pra-
wych”, jak i „lewych”.

Gdy prawicowe władze ojczyzny po-
stanowiły zwolnić noblistkę z podatku od 
nagrody, bardzo mi się to nie podobało. 
Po pierwsze dlatego, że wazeliniarstwa 
w żadnej sytuacji nie znoszę, po drugie 
dlatego, że budżet państwa, skoro jest od-
powiedni przepis, powinien na celebrytce 
coś skorzystać! Było to w czasie kampa-
nii wyborczej do parlamentu i wtedy to 
usłyszałam młodego kandydata z partii 
rządzącej, który otwarcie mówił w radio, 
że tej decyzji rządu nie popiera! Natych-
miast na niego zagłosowałam, z radością 
dowiedziawszy się później, ze nie tylko 
w Gdańsku uzyskał najwięcej głosów, ale 
znalazł się pod tym względem w czołówce 
krajowej!

– Znasz jakieś  jej dzieła, zamierzasz 
przeczytać, czy też do ręki nie weźmiesz? – dopy-
tują nieraz. Na wszystkie te pytania mogę 
odpowiedzieć twierdząco. Znam (i mam 
w domu) dwie ksiązki z wcześniejszego 
okresu twórczości: „E.E.” oraz „Prawiek i 
inne czasy”. W latach 90. przeczytałam je 
chętnie, a następnie pożyczałam różnym 
osobom (od nastolatków po staruszków). 
Wszyscy byli zadowoleni z lektury, najczę-
ściej wyrażając opinie, że „jest to fajne, bo 
trochę życiowe, a trochę baśniowe”.  Później 
na „życiowe baśniowości” nie czułam za-
potrzebowania (gustując głównie w moc-
no niebaśniowej pani Jelinek). Obecnie 
mam chęć przeczytać późną wiosną „Księgi 
Jakubowe” i „Biegunów”. Jako wielbicielka 
łowiectwa i myślistwa do ręki nie wezmę 
na pewno ksiązki o pretensjonalnym tytu-
le, na której podstawie wyprodukowano 
film „Pokot”. W czasie okołoświątecznym  
przeczytam raczej „Zapiski myśliwego” 
Turgieniewa lub po raz któryś z kolei 
opis polowania na niedźwiedzia z „Pana 
Tadeusza”. A jeśli zgodnie z tradycją jakie-
kolwiek zwierzęta przemówią do mnie w 
Wigilię ludzkim głosem, to cud zostanie 
zmarnowany, bo gadającej fauny i tak nie 
będę słuchać!

NISZA KOZIOROŻCA

Edward...
dokończenie ze str. 15
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W Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się prezentacja 
trzeciego tomu Myśliwskich opowieści znad Sier-
pienicy pod tytułem „Nie muszę zabijać”, której 
autorem jest Ryszard Józef Suty.

Organizatorem spotkania była Konfrater-
nia Sierpecka w Bydgoszczy, której autor jest 
honorowym członkiem, zrzeszająca Sierpczan 
mieszkających w tym mieście. Zamiast jechać 
autokarem na promocję książki do Sierpca, 
Konfratrzy zaprosili go do siebie. Prezentacja 

odbyła się w 17 października 2019 roku w naj-
lepszym miejscu, jakie można sobie wymarzyć. 
Gospodarz spotkania, wicedyrektor Biblioteki 
Uniwersyteckiej Barbara Maklakiewicz koor-
dynowała przebieg prezentacji. Paweł Bogdan 

Paweł Bogdan Gąsiorowski 

Kolejna myśliwska książka z Sierpca

Gąsiorowski – prezes 
Konfraterni przybliżył 
zebranym sylwetkę twór-
cy i jego dorobek literac-
ki. Obszerną recenzję 
książki napisała dr Beata 
Malczewska z Katedry 
Językoznawstwa Uniwer-
sytetu Pedagogicznego 
w Krakowie. 

Jaka i o czym jest 
książka? Jest prawdziwa. 
Najpierw objaśnienie 
tytułu: autor nie jest 
przeciwnikiem polo-
wania, lecz chciałby jego przebieg widzieć w 
zgodzie z tradycją, obyczajem i polską kulturą 
łowiecką. W książce przytacza wiele przykładów 
na dominację czegoś odwrotnego. Zostawia 
czytelnikowi ocenę i wyciągnięcie wniosków z 
opisanych sytuacji. Pejoratywne w swej wymowie 
słowo zawarte w tytule „zabijać” jest zapowiedzią 
wydarzeń będących w konflikcie z kulturą, 
dobrym obyczajem, a 
nawet prawem. Autor 
nie chciałby w takich 
wydarzeniach uczest-
niczyć.

W książce został 
umieszczony rozdział 
napisany przez Janu-
sza Pęzika, zaprzyjaź-
nionego z autorem 
młodego człowieka z 
Łomianek, na obrzeżu 
Puszczy Kampinoskiej. 
To debiut literacki. 
Pokazana próbka ta-
lentu pozwala wierzyć, 
że jeszcze o nim usły-
szymy.

Dyskusja po za-
kończeniu prezentacji 
była rzeczowa, poważ-
na i wszechstronna. Wypowiedział się obszernie 
Jan Jerzy Jóźwiak z Kutna - przewodniczący 
Klubu Miłośników Języka i Literatury Myśliwskiej 
przy Naczelnej Radzie Łowieckiej. Mówił między 
innymi o listach Fryderyka Chopina, w których 
opisywał swoje przygody podczas polowania w 

Szafarni. Głos zabrała 
również dr Henryka 
Piekarska, wieloletnia 
prezes sierpeckiego 
oddziału Płockiego 
Towarzystwa Nauko-
wego,  która wręczyła 
Autorowi oprawioną 
w skórę książkę Józefa 
Weyssenhoffa „Soból 
i panna”, wydaną w 
1921 roku. Dr Stefan 
Pastuszewski, bydgoski 
pisarz, poeta, dzienni-
karz i wieloletni radny 
miejski, w swojej wypo-
wiedzi przypomniał, iż 
Weyssenhoff  był przez 
wiele lat związany z 
Bydgoszczą. Zapytał 
też autora o powody 

Na zdjęciu: Jan Jerzy Jóźwiak komentuje przedstawianą książkę.

Na zdjęciu: Ryszard Józef Suty obok plakatu 
informującego o prezentacji książki.

Na zdjęciu: Uczestnicy spotkania z Autorem książki pt.: „Nie muszę zabijać”.

Na zdjęciu: Od lewej: Barbara Maklakiewicz, Ryszard Józef Suty, Paweł 
Bogdan Gąsiorowski. W tle na sztalugach reprodukcje autorstwa Sławo-

mira Wesołowskiego.

zainteresowania łowiectwem oraz pisaniem o 
tym. 

W dalszych rozmowach nie pominięto bie-
żących problemów polskiego łowiectwa, takich 
jak afrykański pomór świń, zagrażający populacji 
naszych dzików, a co za tym idzie – trzodzie 
chlewnej. W spotkaniu wzięły również udział 
osoby przybyłe z Gdańska i Olecka, że wymienię 
tylko te z najdalszych stron. Osobistością wśród 

gości był ksiądz kanonik z Tłuchowa Andrzej 
Zakrzewski, autor kilkunastu książek o strażach 
pożarnych, honorowy członek Konfraterni.

Prezentowana książka jest ilustrowana 
czarno-białymi rysunkami, wykonanymi 
ołówkiem przez mistrza tej techniki - Sławo-
mira Wesołowskiego. Czytelnik zanim pozna 
i oceni treść, co może mu zająć kilka dni, w 
pierwszym wrażeniu zatrzymuje się na okładce 
i rysunkach. A te są doskonałe. Na tytułowej 
stronie okładki zamieszczono karykaturę 
polowania autorstwa znakomitego rysownika, 
Aleksandra Wołosa z Olsztyna. 

Każdy nabywca książki otrzymywał 
prezent w postaci wybranej przez siebie 
powiększonej reprodukcji rysunku spośród 
zamieszczonych w książce ilustracji. Należy 
dodać, że prace te były pięknie eksponowane 
na sztalugach i stanowiły wyjątkowe tło dla 
całego spotkania. Były też kwiaty i upominki 
dla Autora.

Po zakończeniu części oficjalnej z Bi-
blioteki wszyscy przenieśli się do pobliskiej 
restauracji „Ogniem i Mieczem”, gdzie biesia-
dowano i dyskutowano o pisarstwie w ogóle, 
a myśliwskim w szczególności. Do północy.
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Adam Urban

Pewną odległą zimą

połóżcie mnie na ka
                        ta
               falku
okno na oścież
niech wleci śnieg
bielą oblepi moje oblicze
bo przecież biało 
smakuje śmierć

chłód zmyje grzech
roztopi resztki
uczuć zaległych
gdzieś w sercu mym

i zapalcie świeczkę
bym mógł się obejrzeć
czystego lecąc
do chmur jak dym

Adam Urban

***

postrzeliłem się w głowę
pomyślanym słowem 
nie powiem go
więc rana się nie zabliźni
będzie ropieć
gnić
i rwącym bólem
nie pozwoli śnić

Aleksander Sławiński

Krok w ciemność

Mój świat jest mały. Ma kształt pudełka.
Trumny  wielkości trzy metry na cztery.
I satelity: kuchnię i kibel,
Do których robię – jak Armstrong – krok mały.

Za oknem mam niebo. A za drzwiami piekło.
Jest jeszcze czyściec. Ten siedzi w mojej głowie.

Są rzeczy gorsze niż pusta samotność:
To brzydka choroba, zwana depresją.
I kilka innych, których nie pamiętam.
Czasami niepamięć jest bezpieczniejsza.

Ciemno. Coraz ciemniej... Z kąta wylazł pająk,
Z wolna jad sączy, rozpuszczając duszę.
Sekwencja autozniszczenia – włączona.
Trwa odliczanie. Jestem przy czwórce.

Dziś wiem już, że nie ma dobrych zakończeń.
Każda historia kończy się trupem.
Myśl najpiękniejsza w martwym mózgu zgnije.
Wszystko przeminie i skończy się w glinie.

Palę obrazy, drę fotografie.
Wiersze kastruję ze słów najważniejszych.
Już się nie liczą. Są niepotrzebne.
Leżę. I czekam na koniec tykania.

Barbara Gębarowska

Chusteczka 

Nad wodą jasną i czystą   
siedziała młoda  dziewczyna, 
ze łzami w oczach –
patrzyła w niebo …

Łzy jak groch spadały po sukience
odbijając się jak kryształy,
raniąc jej dłonie

Barbara Gębarowska

Dziewczyna 

Na polu pszenicy 
chodziła dziewczyna 
o włosach jak te kłosy :
złotych , długich i lśniących

O oczach jak niebo
i ustach jak maliny
 
Chodziła bez celu - 
trzymając w  ręku nóż

Dominika Hęćka

Wiersz który nie wiem jak nazwać

Niewypowiedziany obraz
przestrzeń pod zamkniętymi powiekami

Będzie jeszcze tyle dni
i tyle samo nocy

Więcej będzie nocy
niewypowiedzianych
niemych

A potem będą powtarzać jak mantrę
w kółko i w kółko
aż zakręci się sens

Ziemia, ziemia, ziemia
Niebo

Za oknami kolejny świt
tłuką szkło
z tych okien, których nie ma

Kaleczysz się o to szkło, którego nie ma
i powtarzasz znów te słowa 
jak mantrę
w kółko i w kółko

Otwieram oczy
znikła przestrzeń, której nie było

Wstaję i patrzę przez okno 
kroczę po szkleJoanna Gołąbek-Motowidło

Ofiara

pianistko radości która w ofierze 
oddałaś opuszki swoich palców 
zobacz 
nie zagoiły się po latach 
nadal brudzisz pościel świeżą krwią 
ty która ofiarowałaś wszystkie swoje 
brzemienne myśli 
aby tylko nasycić się okruchami miłości 
zobacz – nadal jesteś głodna 
a twoje łono puste 
kobieto 
która na ołtarzu miłości 
roztrzaskałaś swoją czaszkę 
i wyjęłaś lepki mózg 
jaki to skarb otrzymałaś w zamian

Joanna Gołąbek-Motowidło

Śmierć

dostałam kiedyś 
od dalekiej młodej kuzynki zdjęcie – 
rodzinne zdjęcie 
ona jej mąż i trójka uśmiechniętych dzieci 
– 
naprawdę nie wiem po co je dostałam 
nie jestem sentymentalna 
nie przyjaźniłyśmy się 
włożyłam je do szafki 
na półkę z kubkami 
nie umiałam wyrzucić 
tej rodzinnej pamiątki 
zdawałoby się niepotrzebnej 
dwa tygodnie później umarła 
nagle i bez znaków ostrzegawczych 
teraz 
za każdym razem 
kiedy biorę kubek do kawy 
myślę o śmierci
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***

ciągle bałem się o Ciebie 
teraz jest już po wszystkim
leżysz na podłodze
 
z otwartymi ustami 
tak jakbyś próbowała 
złapać jeszcze odrobinę powietrza 

nagle wyschły w Tobie wszystkie źródła 
stałaś się pustynią 
nie zdążyłem nawet jeszcze posprzątać 

zostały strzykawki puste ampułki 
igły
zużyta amunicja po przegranej bitwie 

do końca miałem nadzieję 
chociaż rozmowy pielęgniarzy 
nie pozostawiały złudzeń 

ukryty w pokoju obok 
modliłem się czekając na cud 
na ziemię nie zstąpił jednak Anioł
 
nie zaśpiewały niebiańskie chóry 
nie zagrzmiały trąby Archaniołów 
nie otworzyło się niebo  

***

wokół wszystko tak samo 
pada śnieg 
autobus się spóźnił 
nie mam drobnych na bilet
zapomniałem kupić gazetę 
za oknem para kochanków 
chowa się pod parasolem 

a przecież stało się 
coś najgorszego na świecie 
umarła moja mama 
pozostawiła po sobie dziurę 
której już nigdy 
nie będę potrafił 
zakopać 

***

trupy napisanych wierszy 
i ledwie strzępy niezapisanych słów 
trupy zapomnianych zaklęć 
i trupy zakazanych miłości 

chowających się w składziku na szczotki 
ukrytych w bramie kamienicy 
pod mostem 
na dworcu 

jeszcze trochę poczekajcie 
niedługo z wami się spotkam 
i pójdziemy razem 
długim korytarzem 

trzymając się za ręce 
i rozmawiając ale już niespiesznie 
tylko tak jak trzeba 
z cierpliwością wysłuchując 

jedni drugich 

***

w czym jestem lepszy 
od mrówki wróbla
albo glisty 
że będę trwał wiecznie 
a oni tylko przez chwilę 
tak jak trawa albo mgła na wietrze 
czym zasłużyłem że jestem 
ich Panem i Władcą 
prawie Stwórcą 
przyszedłem tak jak oni 
znikąd bez zasług i historii 
bez wygranych bitew 
bez pomysłu
nowej teologii 
w prezencie dostałem 
psychoanalizę 
bombę wodorową 
ład społeczny 
loty w kosmos 
nawet Boga któremu służymy 
wspólnie 
tylko ja trochę jakby mniej wiernie 

***

zostają 
stare buty
kapcie które ukryły się pod łóżkiem 
miski patelnia telewizor 
kilka książek
armia plastikowych żołnierzyków 
które wyruszały do boju
kiedy przychodził wnuk
prawie nowe futro 
stół nocna lampka 
trzy obrazy otrzymane w prezencie 
i pełna szafa pościeli 
bluzek komplet nieużywanych sztućców 
i jeszcze zapach mydła
odcisk palca na szybie 
i numer telefonu kiedy byłem w potrzebie  

***
 

każde moje słowo 
kilku bogom służy
jest od Annasza do Kajfasza 
od wschodu do zachodu po drodze 
zahaczając o niewidoczny horyzont
nie przesiewam ich przez szczelne sito
nie wybieram jak perły z błota
odnajduję raczej przypadkowo 
łączę w pary
obdarowując drugim życiem 
odpłacają się przynosząc jak kot triumfalnie 
pod drzwi i kładą na progu 
napisanego wróbla 

***

umiera na poboczu drogi 
wywołując oburzenie przechodniów 
on nędzny świadek
nieśmiertelnych planów 
skazany tylko na domysły 
co do swojej przyszłości 
nie może tak po prostu 
przy nas odejść 
śmierć psa 
nie ma przecież znaczenia 
jego brak będzie tylko 
brakiem mokrych śladów  
na czystym chodniku 

Sąd

czy na końcu Bóg 
osądzi wszystkie podłości które popełniłem
wobec braci mniejszych 
a nie będzie pamiętał 
o ich barbarzyństwie 
czy Jego pamięć będzie dziurawa 
i poniosę zasłużoną karę za 
słowa gesty i nieskromne myśli 
a krowa osioł dzik tylko dlatego 
że nie zostali obdarzeni wolną wolą 
będą cieszyli się bez sądu 
tańcząc na zielonych pastwiskach
czy dotknie mnie ślepa sprawiedliwość 
a oni bez wysiłku i zasług
posiądą nową ziemię i nowe niebo 
czy dlatego że pytam
i mam wątpliwości 
już zostałem potępiony  

Artur Tomaszewski
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Od czasu do czasu nachodzą mnie 
przemyślenia nad tzw. „polityką historycz-
ną”. Bodźcem z reguły bywają rocznice, 
święta, czy też wydarzenia związane np. z 
zamieszaniem wokół określenia „polskie 
obozy…”, na które słusznie reagujemy. 

Ostatnio sprawa polityki historycznej 
wróciła do mnie po skandalu, jaki wybuchł 
wokół książki Piotra Zychowicza „Wołyń 
zdradzony, czyli jak dowództwo AK porzuci-
ło Polaków na pastwę UPA”. Książka została 
„po cichu” wycofana z ogólnopolskiego 
konkursu „Książka Historyczna Roku” w 
momencie, gdy sam konkurs, jego rozstrzy-
gnięcie, dobiegał końca, a książka Żychowi-
cza w głosowaniu czytelników prowadziła z 
ogromną przewagą i bezapelacyjnie zwycię-
żyłaby w swojej kategorii (wycofano także, 
ale to już bardziej oficjalnie, książkę W. 
Studnickiego „Wobec nadchodzącej drugiej 
wojny światowej”). 

W internecie zawrzało, wiele znaczą-
cych osób wyraziło swoją dezaprobatę wo-
bec takiej sytuacji (m.in. profesorowie S. 
Cenckiewicz, A. Dudek, A. Nowak, ksiądz 
Isakowicz- Zaleski, red. Ł. Warzecha, pi-
semne pytanie do organizatorów konkursu 
skierował Rzecznik Praw Obywatelskich), a 
cały konkurs ostatecznie odwołano! Szcze-
góły tego „wydarzenia” do prześledzenia w 
internecie.

Posypały się oskarżenia o powrocie 
cenzury, na co odpowiadano, że nie jest to 
cenzura, bo książkę można bez problemu 
nabyć w księgarniach. Uznano, że książka 
w złym świetle ukazuje AK, gloryfikuję 
Niemców (autor przytacza przykłady roli 
Niemców w przeciwdziałaniu pogromom), 
ogólnie przebijało się, że książka jest nie-
zgodna z polską racją stanu. 

Podczas tej afery zamieściłem post na 
Facebooku o następującej treści:

Myślę, że ten skandal mógłby rozpocząć 
jakąś poważną debatę nad tym, czym ma być 
„polityka historyczna”. Skoro sama polityka, w 
swym wymiarze praktycznym, często dopuszcza, 
przekłamania, interpretację faktów pod własny 
interes polityczny, czy zatem „polityka historycz-
na” w założeniu nie będzie walczyć z niewygod-
nymi dla, jak to się mówi, naszej „racji stanu”, 
faktami historycznymi? Niestety wydaje mi się, że 
„polityka historyczna” do tego prowadzi, i stąd 
ten skandal. Trzeba niestety pogodzić się z tym, 
że fakty historyczne nie zawsze będą dla nas, 
Polaków, chwalebne. Wolałbym, aby rozbudzano 
w nas świadomość historyczną, popartą wiedzą 
o faktach i skutkach wydarzeń historycznych. 
Myślę, że nie da się zbudować dumy narodowej, 
patriotyzmu, na przekłamaniach, bo dysonans 
poznawczy w przyszłości może być opłakany w 
skutkach nie tylko dla jednostki. Może warto 
zacząć edukację od poznawania historii swoich 
lokalnych ojczyzn i w ten sposób zacząć budować 
poczucie wspólnotowości.

Ogólnie wpis znalazł aprobatę, chociaż 
ktoś odnosząc się do moich słów o tym, że 
nie można budować dumy narodowej na 
przekłamaniach, uświadomił mnie:  

da się, inne narody tak robią. A jeśli nie, to 
tylko dlatego, że mają rewelacyjnie opracowaną 
propagandę historyczną. U nas niestety, dzięki 

Rafał Berger

Pytania o „politykę historyczną”

„wyzwolicielom ze wschodu” jest trochę za późno 
na stworzenie pewnych tez, bo niektóre „prawdy” 
dostały się do masowej świadomości. 

Z drugiej strony - Polacy chcą obiektywnej 
historii, więc może rząd powinien pójść tym 
trybem? Wprawdzie to nam niewiele pomoże, ale 
też niewiele zaszkodzi.

A zatem cisną się na usta pytania: 
Co to jest, czym ma być, i jaki ma mieć 

cel „polityka historyczna”?
Czy w ogóle ma ona sens, czy też jest 

to coś sztucznie wykreowanego? 
Czy zgadzamy się na bezwzględną 

prawdę historyczną, a wówczas, być może, 
cele tej polityki nie zostaną osiągnięte?

Czy jednak nie jest lepsza historia po-
dana z lekkim – cytując Cata-Mackiewicza 
– „różowieniem”? 

I pytanie bardziej ogólne, poboczne: 
czy zawsze cel uświęca środki?

Najcelniejszych odpowiedzi na te pyta-
nia zapewne udzielić mogą politolodzy i hi-
storycy, a ideałem byłaby opinia politologa i 
historyka w jednej osobie, ale skoro polityka 
dotyczy nas wszystkich, warto się nad tym 
zastanowić w szerszym gronie. 

Nie jestem politologiem, ani history-
kiem, więc jako pedagog („z wykształce-
nia”), chciałbym podkreślić wartość eduka-
cyjną w popularyzowaniu historii podanej 
zgodnie z faktami, bez retuszu. Zakładam, 
że wyedukowane społeczeństwo jest czymś 
dobrym i potrzebnym. Jednak, patrząc z 
pozycji polityków, czy tak naprawdę chcą 
oni społeczeństwa wyedukowanego? Pewnie 
przekraczam tu granicę tematu „polityki hi-
storycznej”, bo tak postawione pytanie może 
odnosić się do każdej społecznej edukacji.

Czy nie idziemy za daleko, patrząc 
nieprzychylnie na tych, którzy odkrywają, 
prawdy historyczne, które dla naszego 
poczucia dumy narodowej, dumy z naro-
dowych bohaterów, naszej historii, mogą 
być niewygodne? 

Czy w historii, a raczej w „polityce 
historycznej”, nie ma miejsca dla zasady:  
„lepsza najgorsza prawda niż kłamstwo”, a 
jest miejsce dla powiedzenia: „lepsze jest 
kłamstwo, które leczy niż prawda, która 
zabija”? 

Czy taka terapia jednak nie jest jedynie 
łagodzeniem bólu, bez rozpoznania jego 
przyczyny? 

Nie chciałbym, aby wydźwięk tych py-
tań brzmiał tak, że w naszej historii są tylko 
rzeczy wstydliwe, które chcemy zatuszować. 
Oczywiście, że tak nie jest. Z naszej historii, 
a na pewno z naszych historycznych bohate-
rów, możemy być dumni i nie ma żadnego 
wytłumaczenia dla tych, którzy przedsta-
wiają nasze dzieje w sposób jednoznacznie 
negatywny, czy też kłamliwy, np. czyniąc 
nas odpowiedzialnymi za Holocaust – o 
głupocie nie dyskutujemy. 

Jednak nie jesteśmy narodem wybra-
nym, który ma tylko i wyłącznie w swej histo-
rii rzeczy chwalebne. Takich narodów nie 
ma, nie ma takich historii, a fakty, które wy-
dają nam się niewygodne, bo zakłócają nasz 
wyidealizowany obraz samych siebie jako 
nacji, wcale nie muszą być niewygodnymi, a 

wręcz przeciwnie. Nie są niczym nadzwyczaj-
nym (dołującym nas) na tle dziejów innych 
narodów. Nie powinniśmy więc obrażać 
się na autorów, którzy próbują uzupełnić 
naszą historię o fakty przemilczane, nawet 
jeżeli zaburzają one nasze dotychczasowe 
spojrzenie na wydarzenia sprzed lat.

Wracam do pytań i aby uwypuklić swoją 
opinię, zacytuję ponownie Mackiewicza, ale 
tym razem Józefa:

„Tylko prawda jest ciekawa”. 
Wątpliwość: czy chcemy zaspakajać 

ciekowość, czy osiągać społeczne cele edu-
kacyjne, podporządkowane „polskiej racji 
stanu” (bo tak trzeba)?

Zatem inny cytat (również z Józefa Mac-
kiewicza), w odpowiedzi na tę wątpliwość:

„Tego rodzaju ujmowanie naszego kra-
ju w fałszywym świetle radosnej frazeologii, 
jest najfatalniej pojętym obowiązkiem”.

Słowa te nie odnosiły się bezpośrednio 
do historii, a do zafałszowania obrazu życia 
na kresach, ale dobrze oddają moją odpo-
wiedź na taką wątpliwość.

Wrócę do mojego wpisu w internecie. 
Muszę wytłumaczyć, dlaczego pisałem w 
nim o dysonansie poznawczym. Odniosłem 
się do własnego doświadczenia, gdzie, jako 
wychowany na filmowej „prawdzie”: „Gustlik 
my tak nie robimy”, przeżyłem w młodości 
swoisty szok, gdy dowiedziałem się, że nie 
zawsze nasi żołnierze brali jeńców. W moim 
przypadku nie zniechęciło mnie to do hi-
storii, a wręcz przeciwnie, wówczas zacząłem 
starać się ją poznać dogłębniej. 

A co do propagowania historii naszych 
małych ojczyzn, jako wstępu do szerszej 
edukacji historycznej, rozbudzania przywią-
zania do ojczyzny i tolerancji dla innych, tu 
także odwołam się do słów Józefa Mackiewi-
cza, który pięknie nazywał to „patriotyzmem 
pejzażu”:

„Dopiero patriotyzm pejzażu […] 
obejmuje całość, bo i powietrze i lasy, i 
pola, i błota i człowieka, jako część składową 
pejzażu […] czy włoski barok, czy bizantyj-
ska kopuła, i minaret i synagoga, tak samo 
należą do pejzażu, jak jezioro, czy rzeka, 
czy rynek, przy którym stoją. I czapki, które 
zdejmują ludzie wchodząc do świątyni, czy 
właśnie zdejmując.”

Wiele pytań, na które niełatwo znaleźć 
odpowiedzi. Jeżeli zgodzimy się z tym, że ma 
sens takie pojęcie jak „polityka historyczna” 
w ogóle, to trzeba zastanowić się jakie mają 
być jej kierunki w wymiarze zewnętrznym, 
a jakie w wewnętrznym? Ja stawiam więk-
szość pytań raczej w stosunku do polityki 
wewnętrznej, nakierowanej na nas, jako 
obywateli.

Niektóre pytania zadaję prowokacyj-
nie, na niektóre z nich nie mam odpowie-
dzi. Niech są one pretekstem do szerszej 
dyskusji. Mieliśmy podobne na łamach 
„Akantu”, np. dyskusja dotycząca umasowie-
nia każdej dziedziny naszego życia. 

A może i nasza historia, a bardziej 
sposób jej przekazu, podporządkowana jest 
procesowi umasowienia? Wiedza dostarcza-
na w sposób prosty, łatwy, jednoznaczny, 
szybki, ale do szerokiego odbiorcy…

Zapraszam do wypowiedzi, do dyskusji. 
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***

Gdzie chłód rozkoszny ścian zroszonych
Fontann świetlistymi kroplami,
Tam chanów zabawiał znudzonych
Poeta, wierszy swych perłami.

Na nici lenistwa błogiego
Nizał on pochlebstw koraliki,
Lecz skarby talentu swojego,
Potrafił wpleść w te naszyjniki.

Pokochał Krym Saadiego synów;
Wschodni bajarze tu bywali,
Czytali zwoje pergaminów
I Bakczysaraj  zadziwiali.

Ich opowieści tu się słały
Niby kobierce z Erewania
I tak wspaniale uświetniały
Girejom czas biesiadowania.
 
                            Lecz się żadnemu nie 
zdarzyło,
Rozumu darami tak władać,
By z równie niepojętą siłą
Wiersze i opowieści składać,

Jak przenikliwy i skrzydlaty
Poeta z przedziwnego kraju,
Gdzie mąż jest groźny i kosmaty,
A żona – jak hurysa z Raju.

1828

Noc

Wciąż płoszę, rozmarzony, nocy ciszę głuchą
I słowa pieszczotliwe szepczę w twoje ucho.
Świeca przy łóżku chwiejnym pali się płomykiem
I moje wiersze płynąc miłości strumykiem,
Szemrzą cicho w półmroku, przepełnione Tobą,
Twoje otwarte oczy widzę tuż przed sobą…
Nagle się w nich uśmiechu iskry zapaliły
I słyszę słowa: kocham… jestem twoją, miły…

1823

***

Piękna Gruzinko, pieśni swych
Nie śpiewaj przy mnie, gdyż są winne,
Że się pojawia w myślach mych
Daleki brzeg i życie inne.

Niestety, słysząc w zmierzchu czas,
Okrutne gruzińskie zaśpiewy,
Widzę step, noc, księżyca blask
I twarz dalekiej, biednej dziewy!...

Jakże dar miły losu ów
Zatarł w pamięci czas zdradliwy!
Ale ty śpiewasz –  i on znów
Pojawia się w niej niby żywy.

Piękna Gruzinko, pieśni swych
Nie śpiewaj przy mnie, gdyż są winne,
Że się pojawia w myślach mych
Daleki brzeg i życie inne.

1828

Poranek zimowy

Piękne słońce, mróz od rana,
A ty wciąż śpisz, ukochana – 
Zbudź się , ślicznotko, ze snu.
Przerwij drzemkę swą beztroską,
Spójrz Jutrzence w oczy prosto,
Bądź północy gwiazdą tu!

Wieczorem wichura wyła,
Mętne niebo mgła spowiła,
Ledwie przeświecała w niej
Plamka księżyca pobladła.
Smutna przy oknie usiadłaś,
A dziś …spojrzeć tylko chciej:

Jak pod niebios błękitami,
Wspaniałymi kobiercami
Lśni w promieniach słońca śnieg.
Niedaleko las ciemnieje,
Na świerkach okiść bieleje
I lód pokrył rzeczki bieg.

Pokój bursztynowym blaskiem
Jaśnieje, z wesołym trzaskiem 
Płoną w piecu smolne drwa.
Taki miły ten poranek!
Może więc do naszych sanek
Kobyłkę bym zaprzągł ja?

Pędem sań, urokiem zimy
Oboje się odurzymy;
Drogę koń wybierze sam,
Mknąc przez pola ośnieżone,
Gaje niedawno zielone,
Aż nad brzeg tak miły nam.

1829

***    

Ty powiernicą byłaś mi nie raz,
Gdy wśród swawoli smutki się zdarzały;
Spędzałem z tobą mojej wiosny czas,
Kiedy czarowne sny się zaczynały.
Czekałem chwili, kiedy obok mnie
Jako wesoła staruszka się zjawisz,
Figlarnie błysną okulary twe
I mnie dziecięcą grzechotką rozbawisz.
Mój słuch pieściły słowa pieśni twych,
Kołyską moją czule kołysałaś
I wśród pieluszek zostawiłaś mych
Tę fletnię, którą ty zaczarowałaś.
Jak krótki sen było dzieciństwo me,
Lecz beztroskiego chłopca też lubiłaś;
On w jednej z muz rozpoznał rysy twe,
A ty go kiedyś cicho odwiedziłaś.
Lecz inną miałaś postać, inny strój,
Jak miło byłaś cała odmieniona!
Jak twarz uśmiechem była rozjaśniona
I jakim ogniem wzrok zapłonął twój!
Szata niesfornie sfałdowana, biała,
Wdzięcznie twą wiotką postać spowijała.
Wianek z róż swoje słodkie wonie słał,
Od których włosy pachniały tak miło,
Sznur żółtych pereł czasem lekko drżał,
Gdy pierś westchnienie ciche poruszyło…

1822

*** 

Wyszedł siewca, aby zasiać ziarno…
(Mt. 13, 4)

Samotnie wychodziłem w pole,
Siewca wolności, przed jutrzenką,
By rzucać w zniewoloną rolę,
Swą czystą i niewinną ręką,
Wolności życiodajne ziarno – 
Ale traciłem czas na darmo
I trud mój próżną był udręką…

 Strzeżcie wolności swej narody,
Gdy ktoś zagrażać jej zaczyna!
Swobód nie potrzebują trzody,
Które się strzyże lub zarzyna;
A z pokolenia w pokolenie,
Dla stad jest bicz i jarzma brzemię.

1823

***

Wśród zabaw, w czas nudy bezpłodny,
Zdarzało się, że z liry mej
Dobyłem jakiś ton niegodny:
Szaleństw lub namiętności złej.

Lecz zaraz dźwięki te zuchwałe 
W strunach, tłumiły dłonie me,
Gdy głos Twój groźny usłyszałem,
Który porażał wtedy mnie.

Gdy wylewałem łez strumienie,
Zmieniał się jego gniewny ton;
Na poranione me sumienie,
Jak wonny balsam spływał on.

I dziś, z duchowej wysokości,
Rękę wyciągasz ku mnie Ty
I gestem pełnym łagodności
Odmieniasz me szalone sny.

A dusza ogniem Twym palona,
Porzuca ziemskie sprawy swe
I serafina harfy - ona
W przestrachu świętym słuchać chce.

1830

Aleksander Puszkin Przekład: Andrzej Lewandowski
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Adam Michalak

O obrotach ciał – frasobliwie

Bez pośpiechu
uszczypliwie badani
jak zapowiedziane
kąski bistro 

niespokojnie wwiercamy się
w ławki krzesła pień
dymiący kopiec słońca

rudymi skrzydłami motyla
źrenicą kota 
wypełzłą z pod powieki czerwia 
nocy księżycowej

brzuchem gila glistą
o dobrodusznym pysku karpia
łuską portfela 

dźwiganą na plecach tygodnia
hot weekendowych okazji

Dorota Czerwińska 

Gracz

Organista z kościoła w Niedzicy
wciąż naraża organy,  gdy ćwiczy.
Mówią mu parafianie:
W końcu dawcą zostaniesz,
bo gnasz po wsiach na swej BMW-icy.

Po słowie

Poseł z Kutna miał myśli kudłate,
więc kumpelę swą zwabił na chatę.
trzeci tydzień posłanka
nie wychodzi z posłanka,
zasłonięta sztampowo – mandatem.

Dorota Czerwińska

Jednostka posiadająca pierwszorzędne cechy 
krąży wokół własnej płci

czuję rozum stokrotki więc żółtym środeczkiem
promienieję nad światem rozsypując pyłki
na głowy domorosłych o ideach wzniosłych

mój czerep jest stokrotny i stokrotne dzięki
za taki piękny rozum z białymi płatkami
którymi łatwo będzie przypudrować nosek

wtedy gdy postanowię pozostać kobietą

Marek  S.Podborski                    

IM PLAN TY

Na tym planie zgiełk był nie nowy
gdy z nią się pojawiał, jak obłok mar sowy
To trwało by jeszcze zapewne dość długo
gdyby nie skonfrontował się znów z papugą
I wrócił w końcu do pierwszej połowy

Mieczysław Wojtasik

FRASZKI

Upadły  mit

Wanda, co nie chce Niemca,
do Wisły się nie rzuci, 
aby w glistach, tasiemcach
czystości  swej nie skłócić.

Nierzadka przypadłość

Nie jest gejem, a ma podnietę
propagować wciąż eLGeBeTe.

Przebrzmiały głos Broniewskiego

Sławione przez poetę uroki Wisły
w gęstwinie fekaliów skutecznie zawisły.

Paweł Tymirski

Prysznic czy wanna?            

Dwie naturystki z miasta Lozanna,
polemizują – prysznic czy wanna?
Widownia mdlała,
bo spór wygrała 
opcja odmienna – miejska fontanna.

Sławomir Mierzejewski

FRASZKI

PYTANIE

Dręczy mnie pytanie
Dzielę się nim z tobą
Kim będzie człowiek
Gdy przestanie.

CENIĘ

U kobiet
Najbardziej cenię
Milczenie.

PRACOCHOLIK

Zabrakło mi czasu
Rzekł
Odchodząc na drugi
Brzeg.

Tomasz Stefaniuk

Jestem sobie przedszkolaczek

Jestem sobie przedszkolaczek
Mały żółwik to mój znaczek
Jem z wieczora, piję z rana
Jak ten żółwik proszę pana

Jestem sobie przedszkolaczek
Zrobię zawsze prosty szlaczek
Powycinam, porysuję
Kiedy śpiewam, nie fałszuję

Jestem sobie przedszkolaczek
Mam swój nocnik i śliniaczek
Cztery siostry oraz brata
Trata-tata, trata-tata

Jestem sobie stary dziad
Mam samochód – stary fiat
Rdza wciąż zżera go powoli
Życie boli, życie boli

Jestem sobie stary dziad
Miałem konia, lecz mi padł
Teraz chodzę na piechotę
Siły nie mam wcale potem

Jestem sobie stary dziad
Mam na plecach palto z łat
Często mnie w kolanie łupie
Ale mam świat cały

SATYRA

LIMERYKI
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RECENZJE    RECENZJE    RECENZJE   RECENZJE    RECENZJE   RECENZJE   RECENZJE  

JERZY GRUPIŃSKI autor 17 książek 
poetyckich, nagradzany za swoją twórczość, 
tłumaczony na liczne języki, ciągle zaska-
kuje...

Sposób na motyle jest powrotem poety 
do formy oszczędnej w słowa. Jest także 
próbą innego spojrzenia na otaczającą nas 
rzeczywistość niż powszechnie to przyjęto. 
Już pierwszy wiersz tomiku wprowadza nas 
w tę odmienną perspektywę i wskazuje na 
jej źródło, bądź na jedno ze źródeł... Znów 
czytam / nocną chwilę Lao Tsy / Śnił mu się 
motyl? / Czy też on – mistrz / był senną marą 
/ między kolorowymi skrzydłami? Objawienia 
– iluminacje doświadczane przez podmiot 
liryczny są także kluczem do odczytywania 
tych krótkich, mistrzowsko napisanych wier-
szy. Umożliwia nam takie „funkcjonowanie” 
także tak zwany otwarty umysł, uwalniany od 
schematów - na miarę naszych człowieczych 
możliwości... Wiatr przewraca / karty książki / 
niewidzialną ręką / Podejdę do stołu / podniosę 
puste stronice / i zniknie ogród?

Pragnienie poznania poprzez epifanię 
i próba takiego odczytywania rzeczywistości, 
w tym zagadki bytu, to niezwykle ważny te-
mat – wątek tej książki poetyckiej. „Ilustru-
je” to wymownie będący pytaniem wiersz 
KWIETNIOWE  OGRODY: Dokąd / nas woła 
ta zieleń / forsycji wysoki krzyk / śpiew jak całun 
/ w oszalałych drzewach / kwiat jabłoni / trupio 
blady. Poeta zadaje także odwieczne ludzkie 
pytania o istnienie Boga i jego udział w na-
szym życiu : (…) jest jeszcze Ktoś / kto czyta tę 
Noc? (***), Czy idzie za mną Ktoś? [...](IDZIE). 
W wierszu IDZIE, zadedykowanym Grażynie 
Strykowskiej, autorce interesujących rysun-
ków pomieszczonych w tomiku Sposób na 
motyle, wyczytać można refleksję nie tylko o 
istnieniu Kogoś, lecz także o Jego obecności 
(…) Jakby szedł w długi mocny krok / Ognisty 
słup Głos czy choćby cień […]. Jest to: Głodny 
Bóg który chce / być człowiekiem – jeść chleb i rybę / 
Pali na brzegu ognisko / i czeka aż ktoś zapragnie 
zobaczy / i rzuci się przez wodę / w uścisk ramion. 
(EWANGELIA  - LEDNICA)

Niezwykle istotny jest także pojawiający 
się już od drugiego wiersza, obecny często 
i kończący tomik, motyw twórczości po-
etyckiej. Poeta zwraca się w wierszu TY do 
metaforycznego skrzydła: Przez mgłę poranka 
/ sklejone powieki / przez zaciśnięte usta / Otwórz 
się – Ty skrzydło / podnieś mnie // Zawsze jak 
dowód noszę / przy sobie kartkę. Ta kartka staje 
się świadectwem tożsamości. Metaforyczne 
skrzydło przywodzi na myśl m. in. antyczne 
skojarzenia – z mitologicznym skrzydlatym 
koniem Pegazem, symbolem poetyckiego 
natchnienia.  Pierwsza zwrotka wiersza, z 
uwagi na zastosowaną przez poetę figurę 
retoryczną, nadaje wypowiedzi patetyczny 
charakter. Druga będąca puentą przyjmuje 
dowcipne zabarwienie; jest jednocześnie 
informacją i nadaje inny już charakter wypo-
wiedzi, wprowadza do niej przez konkretyza-
cję codzienność podmiotu lirycznego. Wiersz 
zbudowany na zasadzie opozycji wzniosłego 
ze zwykłym, ukazuje przeżycia  twórcy, w 
pełni – całości. Podobnie – na zasadzie 
opozycji zbudowany jest wiersz KARTKA. 

Danuta Ewa Dachtera

Dokąd nas woła ta zieleń …

Jego pierwsza zwrotka będąca informacją 
– Kartka papieru / która rozcięła palec, staje 
się powodem poetyckiej refleksji o silnym 
zabarwieniu emocjonalnym – Więc to wszystko 
/ prawda?/ I krew i papier. Wiersz APOSTROFA 
ma zgodnie z jego  tytułem charakter wznio-
sły. Jest jednak jednocześnie zwróceniem 
się do fikcyjnego, metaforycznego skrzydła, 
symbolu poetyckiego natchnienia z prośbą o 
„ocalenie” - Ocal / zasłoń mnie skrzydło oraz do 
abstrakcyjnej ołowianej litery symbolizującej 
prawdopodobnie pracę twórczą - Ołowiana 
litero / podnieś, nadaje kierunek ku życiu 
doczesnemu. Czy ocalające, zasłaniające 
skrzydło nie niesie jednak skojarzenia z prze-
mijaniem doczesnej egzystencji? Przed czym 
bowiem ma ono chronić i od czego ocalać? 
Dokąd / nas woła ta zieleń /... / i kwiat jabłoni 
/ trupio blady. 

A jednak od czego jest nasz ludzki 
humor, remedium na wszelkie bolączki i 
nieuniknione... Poeta pisze, nadając ton 
autentyczności swojej wypowiedzi w wier-
szu  ARS POETICA – Sprzedawać / własne 
wnętrzności i dowcipnie puentuje Nigdy nie 
myślałem/ że będę / przy takiej brudnej robocie. A 
co do wzmiankowanych wnętrzności – wśród 
wielu świetnych wierszy, są także te - poświę-
cone najbliższym,  przepełnione miłością, 
czułością, niekiedy nostalgią np. ZACHÓD, 
ŚPIĄCEJ, KOŁYSANKA, DO GRZESIA i te 
- niosące obyczajowe obserwacje: scenki 
tryskające humorem np. RANY I PLASTRY 
Z SZAMOTUŁ, Z KSIĘGI PRZYSŁÓW, jak 
również poruszające tematy trudne (ANNA). 

Książka poetycka - Sposób na motyle zawie-
ra  więcej wspaniałych wierszy, zasługujących 
na odrębne analizy. Jerzy Grupiński zwraca 
się metaforycznie wierszem (DO CZYTELNI-
KA) do osób czytających jego utwory, z proś-
bą o ich „ożywienie”: (…) Stoi martwe / drzewo 
wiersza / Dopóki / nie poruszy liści / twój oddech.

Jerzy Grupiński, Sposób na motyle, Salon  Artystyczny im. 
Jackowskich, Poznań 2018, ss. 46.

Kiedy ostatnio w upalne sierpniowe 
popołudnie buszowałem po warszawskich 
księgarniach, wpadły mi w ręce dwie książki tej 
samej autorki: prozatorki i poetki z Warszawy 
MAŁGORZATY CIMEK-GUTOWSKIEJ. 
Pierwsza to zbiór opowiadań „Starość i winogro-
na”, druga – tomik poezji „Wiele kobiet, jedno 
imię AFRODYTA”.

Już lektura pierwszego opowiadania pt. 
Absolutna niepamięć nasunęła mi skojarzenia z 
poezją Wisławy Szymborskiej, a konkretnie z 
jej wierszem „Oda do starości a nawet dwie”. 
Czytamy w nim m.in.: 
„...Dwa razy dziennie – raz przy śniadaniu, a potem 
w obiad,
po drugim daniu zażywam leki, tabletki białe:
cztery połówki i cztery całe
Często się pieklę (bom nie aniołem), gdy w obiad nie 
wiem, czy rano wziąłem?...”
I kilkanaście wersów dalej:
„...Idę ulicą, ktoś mi się kłania.
Oddaję ukłon – znam przecież drania:
ta twarz, ten uśmiech i ten błysk w oku.
To miły facet, znam go od roku.
Jakże u diabła on się nazywa?...
Dziura w pamięci. Czasem tak bywa.
Wtedy myśl smutna w głowie się rodzi:
Nic nie poradzisz – starość nadchodzi.”...

Skojarzenia tym bardziej słuszne, gdyż jak 
się okazało, Autorka także poetką „bywa” i to w 
dosłownym tego znaczeniu. Kiedy zapytałem 
o jakiś nowy jej tomik, od razu podsunięto mi 
najnowszy, artystycznie skomponowany zestaw 
wierszy pt. „Wiele kobiet, jedno imię – AFRO-
DYTA”. 

To raczej rzadkość, żeby poeta poświęcał 
cały tomik jednej tematyce, a tak w tym przy-
padku autorka uczyniła. Świeżo wydany (2019) 
przez Wydawnictwo EDYTOR w Legnicy tomik, 
jak poetka informuje w „Kilku słowach do 
Czytelnika”, to zmierzenie się za pomocą słowa 
ze sztuką mistrzów – dawnych i współczesnych 
malarzy. To próba opisu słowem – tego, co 
twórcy wyrazili pędzlem – znanych arcydzieł 
w postaci kobiecych aktów: Venus z Urbino, 
Danae (Tycjana i Tintoretto), Odpoczywającej 
dziewczyny – Buchera, Mai nagiej – Goyi... i 
jeszcze kilkunastu innych. 

Tomik tak został skomponowany, że po 
każdym zaprezentowanym w nim akcie kobie-
cym prezentowany jest wiersz (czasami dwa lub 
kilka wierszy) rozszyfrowujący erotyczny temat 
arcydzieła.

Mam zatem w posiadaniu dwie literackie 
przygody w jednym. Dwie w jednym, chociaż 
osobno: zbiór opowiadań i zbiór wierszy.

Znam wcześniejszą twórczość warszawskiej 
autorki i wiem, czego mogę po niej oczekiwać. 
To bardzo odważna prozaiczka i dobra poetka. 
Odważna z uwagi na podejmowanie trudnych 
tematów miłości w jej zakamarkach sensu 
erotycznych uniesień, pożądania i zdrady oraz 
bezgranicznego oddania się emocjom duszy i 
serca. Dobra, bo skuteczna i prawdziwa warsz-
tatowo. Będąc z wykształcenia polonistką, swój 
zawód uczyniła sztuką, połączyła z potrzebami 
twórczego zaangażowania na rzecz literatury, 
przechodząc wcześniej drogę swoistego do-
skonalenia świata dziecka, upiększania go za 

Jan Stanisław Smalewski 

Dwa w jednym, ale osobno
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pomocą pochłaniającej jego wyobraźnię bajki.
Jej poprzedni zbiór opowiadań Onnagata, 

który już stoi na półce od kilku lat w mojej bi-
bliotece, trochę mnie jako mężczyznę szokował 
otwartością i niezwykłą szczerością opowieści o 
miłości, seksie i erotycznym barwieniu przygód 
kobiet, które zdradzały otwarcie swoje potrzeby 
seksualne. 

Autorka jest dojrzałą kobietą ze sporym 
dorobkiem literackim i nie trzyma się kurczowo 
narzucanych sobie ram.  W swych kolejnych 
książkach ewoluuje twórczo, jak ewoluuje życie 
każdego twórcy – od zachwytów młodością i 
ukazywania niespożytych sił witalnych, po... 
wygaszanie życiowego napięcia emocji i potrzeb. 
Po godzenie się z koniecznością wyciszenia i 
słabnięcia fizyczności trwania w cywilizowanym 
–  otaczającym nas świecie.

No właśnie, a jak to jest z tym naszym 
życiem? Jest z nim jak z wiszącym na ścianie 
kalendarzem: wiosna, lato, jesień i... czy chcesz 
tego, czy nie, trzeba zedrzeć te kolejne kartki, 
przejść do ostatniego etapu. W nowej książce 
Małgorzaty Cimek-Gutowskiej jest to po prostu 
starość. Z tym, że nie jest ona sama, pojedyncza, 
zwykła sobie starość. Ta starość też ewoluuje. 
Może dlatego Autorka połączyła ją z innym 
słodszym rzeczownikiem – z winogronami; żeby 
nadać jej winnego smaku, żeby była bardziej 
soczysta, żeby oznaczała coś więcej niż samo 
przemijanie.

Opowiadania, których w książce zgro-
madziła niemal czterdzieści, są różnorodne w 
obszarze opisywanych sytuacji i postaci. Są w 
stopniu większym, lub mniejszym powiązane z 
tym okresem życia, jakim jest starość. Są ciekawe 
ze względu na soczysty język prozatorski autor-
ki, który ani bajeczności (jak w opowiadaniu 
o starym kataryniarzu i jego Kopciuszku), ani 
rubaszności i groteski (jak np. w Świntuszku o 
starym zbereźniku Stefanku) nam nie skąpi.

Są po prostu soczyste jak smaczne winogro-
na, którymi dowolnie, z potrzeby smakowania 
dobrej literatury można się rozkoszować.

Od strony warsztatu literackiego książka 
„Starość i winogrona” Małgorzaty Cimek-
-Gutowskiej zwraca uwagę dopracowaniem 
poszczególnych opowiadań, zwięzłością treści i 
formy zapisu. A forma ta jest o tyle specyficzna, 

iż z ogromną starannością Autorka dba o każ-
dy szczegół charakteryzowania postaci, które 
podobnie jak kiedyś w jej bajkach dla dzieci są 
wyraziste, kolorowe, a przy tym nie pozbawio-
ne emocjonalnego zabarwienia, nadawanego 
z regularnością parafrazy literackiej opisów 
ubarwianych poetycką metaforą. 

Opowiadanie Absolutna niepamięć, o czym 
wspomniałem na wstępie tego eseju, przy-
pomina humorystyczny wiersz Szymborskiej 
zarówno pod względem opisu podobnych 
zdarzeń związanych z zapominaniem, jak i z 
groteskowością postępowania starszej osoby. 
W tym przypadku jest to starzejąca się kobieta. 
To jej przede wszystkim uwagę poświęca Au-
torka – opisując życie w samotności, warunki 
bytu i postępowanie. Emerytura, samotność, 
zamknięcie w klatce mieszkania i kilka jej świa-
tów: miniony, ten obecny, świat obok tracący 
na znaczeniu, świat w niej stygnący w pogo-
dzeniu się z przemijaniem, świat przed którym 
ucieka... No i cały ten bałagan, który trzeba 
jednak jakoś poukładać. Poukładać żeby...? 

Odpowiedzi jest wiele, znajdujemy je w 
kolejnych opowiadaniach. Ja tę najciekawszą 
odpowiedź znalazłem w jednym z końcowych 
pt. „Przemiana”, gdy do jego bohaterki starość 
dociera z brutalnością śmierci, gdy widzi się 
ona prochem w urnie... domyśla szczegółów 
pogrzebu. Z tą świadomością godzi się na 
zerwanie z dotychczasowym buntem. Już 
wszystkiego doznała, przeżyła wszystko, co było 
dla niej ważne, wszystko wie – nic jej nie dziwi. 
Pozostają jedynie niepewność ostatecznych 
rozstrzygnięć w kwestii Boga, wiary, życia – czy 
raczej bycia – po śmierci. No i ta wieńcząca 
opowiadanie piękna metafora, gdy pogodzenie 
się z losem wypracowane jednocześnie zarów-
no przez ciało jak i umysł, powoduje przejście 
przez furtkę do zdziczałego ogrodu i przeisto-
czenie się w drzewo. W jabłoń, rodzącą już 
tylko cierpkie owoce, ale podlegającą kolejnym 
przemianom biologicznym, jak cały otaczający 
nas świat i występujące na nim życie.

Dotychczasowe otwarcie bohaterki opo-
wiadania na ogromny świat zawęża się do 
małego wejścia w opuszczony, też, ogród. Na 
koniec pozostawia ona wszystko, co ją dotych-
czas trzymało, bo starość tak sprytnie działa, 
że z czasem wszelakie dobra stają się nieważ-
ne; meble, ckliwe pamiątki, nawet książki, 
bo... jeśli umrze w zapomnieniu i znajdą ją 

w opuszczonym mieszkaniu po paru dniach, 
będą „śmierdziały trupem”.

Powolne, najpierw ciała, potem całego 
JA dochodzenie do nieporadnej starości, za-
gubienie się w niej, zapętlenie w niemocach i 
nieważnościach wszystkiego, co kiedyś ważyło 
na życiu, powoduje nowy stan otwarcia. Unie-
ważnienia przeszłości i rozpostarcia ramion, w 
które wpada śmierć. 

Czym anonimowa bohaterka stanie się 
po śmierci?... Poetyckość tak trudnych, emo-
cjonujących, a zarazem brutalnych obrazów 
powoduje, że poprzez metaforyzowanie treści 
opisów, Autorka osiąga cel podstawowy; jest 
nim powtarzalność wchodzenia w inne światy, 
istnienia i sensy.

Zbiór ten w szczególności polecam 
Czytelnikowi z dojrzałym życiowym bagażem 
doświadczeń. Kobietom poszukującym wła-
ściwych rozwiązań w aspektach zagubionego 
czasu i mężczyznom, którzy tak często nigdy 
do końca nie potrafią zrozumieć kobiet.

Z nowym tomikiem poezji Małgorzaty 
Cimek-Gutowskiej jest inaczej. W książce w 
ujęciu artystycznym dominuje piękno obra-
zów znanych mistrzów pędzla i wszechobecna 
miłość. Jako, że jestem wzrokowcem, jak 
większość mężczyzn, domyślam się, iż książka 
kierowana jest bardziej w naszą, męską stronę. 
Ale nie tylko, bo sztuka, jej piękno i emocje 
zawsze podążają w stronę znawcy, w stronę 
ich miłośnika. 

Uduchowienie każdego artysty niesione 
poprzez sztukę współgra ściśle zarówno z 
intencjami autorki, jak i jej temperamentem 
twórczym. Wysublimowana metaforyka wier-
szy nie tylko wyjaśnia poetyckie rozumienie 
obrazów mistrzów, ale także proponuje Czy-
telnikowi współudział w ich rozszyfrowywaniu 
i rozpamiętywaniu. 

Wszechobecna erotyka, bo są to przecież 
akty kobiece, wzmacnia to wszystko i nadaje 
nowe sensy rozumieniu dzieł: zarówno dawnych 
(Tycjana, Tintoretto, Rubensa, Buchera, Goi, 
Maneta) , jak i współczesnych (Chwistka, Picas-
sa, Łempickiej, Weissa Nowosielskiego), czyniąc 
je jeszcze bardziej poetyckimi, co autorce udaje 
się – podkreślam – bowiem prócz rozbudowa-
nej metafory z zamysłem stosuje także czasowe 
rozróżnienia językowe. 
„(...) Złota nigdy za wiele,/ czas go nie zmitręży,/ 
uroda dar ulotny,/ wiesz przecież, Zeusie.(...) 
„(...) I dziwisz się zapewne, że frymarczę ciałem,/ choć 
wiem,/ że ciężar zbrodni/ spocznie także na mnie.” 
(…) - z wiersza Danae.

Nieco inaczej więc brzmią zapisy wersów 
i metafor charakteryzujących sytuacyjność 
namalowanego przez  Tintoretto aktu Danae, 
a inaczej współczesnego aktu inspirowanego 
płótnem Tamary Łempickiej Piękna Rafaela:
Madame... pani pozwoli?/ Pracownia tak blisko.../ 
Szybki szkic mi wystarczy.../ Proszę nie odmawiać.
Rafaela.../ Rafael.../ Gładkie twarze madonn.../ 
Portrety kobiet zwykłych/ patrzą na mnie z bliska.

La Fornarina/ światłem/ wydobyta z czerni,/ La 
donna Luti/ różem malowana...
I inne jeszcze były,/ lecz ich nie wymienię,/ bo ty dziś, 
Rafaelo/ jesteś moją branką.
Twe ciało, Rafaelo,/ dotykiem wypieszczę,/ wypukłości, 
krągłości/ grą światła i cieni.
Niepokój i żar w tobie/ w niecierpliwych skrętach.../ 
Tak właśnie się z poczwarki/ wydobywa miłość.

Małgorzata Cimek-Gutowska, Starość i winogrona, Legnica 
2018, Wydawnictwa Edytor, ss. 284; Wiele kobiet, jedno imię 
Afrodyta, Legnica 2019, Wydawnictwa Edytor, ss. 48.
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Na Jubileusz 15-lecia pracy twórczej po-
znański poeta KRZYSZTOF GALAS wydał swoją 
dziesiątą książkę poetycką. To wybór wierszy, 
zatytułowany „nieWIDOKI”. 

Czytając pierwszy wiersz, „Prośba czytel-
ników”, możemy się zorientować że autor jest 
niewidomy:

Jak to możliwe że nie widząc świata
potrafisz żyć z nim w zgodzie

nie opowiadaj o kolorach tęczy
złotej kuli słońca na błękitnym niebie
innych zjawiskach
których nie możesz zobaczyć

opisz codzienną walkę w ciemności

Jednak dla Krzysztofa życie nie jest walką w 
ciemności ani z ciemnością. Życie jest dla niego 
po prostu życiem, z jego wszystkimi kształtami, 
barwami i odcieniami. Na przykład: Znika błękit 
roztańczony/ odsuwa się/ ustępuje miejsca; Noc się 
dopala czarnym ogniem/ ziemię zalewa łuna świtu/; 
noszą kolorowe suknie/ okrywające zaokrąglone kształ-
ty; na czarnych poduszkach;  siwe latawce chmur;  nie 
pora / żałować tęczy/ złoconej ramy obrazu/ bezmiaru 
płomieni; Hiszpańskie Schody/ w promieniach włoskie-
go słońca; Drzewa dźwigają białe ciężary/ gałęzie gną 
się do ziemi; czarne skrzydła wron; Na pierwszym pla-
nie/ są czerwonolistne drzewa; zamglone wrzosowiska. 

W tym życiu ważny jest dom, rodzina i 
otaczająca go natura. A także poezja i muzyka. 
Ze wszystkich ważnych, wymienionych powyżej 
wartości, najważniejsza jest żona. To ona jest 
jego światłem i miłością, dla niej żyje, pisze i 
komponuje, dla niej śpiewa. Dzięki niej zapo-
mina o wszystkich przykrościach szarego dnia, 
o czającej się wokół niechęci, o niezrozumieniu, 
o codziennych trudach. W jej jasnej twarzy 
odnajduje obraz madonny ze złoconych ikon. 

Przy tobie
szukam drogi do starości
między pokrojonym chlebem
a filiżanką gorącej kawy
od smaku i zapachu
późnowiosennych truskawek
do jesiennych żołędzi
…
Tylko przy tobie mój świat się przeobraża
pozwala głębiej odetchnąć

To żona jest jego azylem, spokojną przystanią i 
najlepszym przyjacielem:

Słyszę jej głos
nie strofuje
niczego nie zabrania
nie ponagla krzykiem
jest moim przeznaczeniem
najprawdziwszą łaską
jedyną szansą i nadzieją

W zebranych w „nieWIDOKACH” wier-
szach poeta porusza wiele istotnych problemów 
społecznych, których często nie zauważamy, 
przechodzimy obok nich obojętnie. Widzi 
wokół siebie pazerność, podłość i pogoń za 
pieniędzmi, piętnuje wojny i niesprawiedliwość. 
Ukazuje przemoc i wszechobecne prawo pięści. 

Kalina Izabela Zioła

Widząc wyraźniej

Współczuje ludziom starym, którzy zamknięci 
w sieci swych zmarszczek daremnie czekają na 
okruch życzliwości ze strony innych, młodszych. 
Zauważa gorycz niepełnosprawnych, jeżdżących 
na wózkach inwalidzkich i  stających się niewi-
dzialnymi w tłumie. 

Odkąd wózek zastąpił mi nogi
. . .
bolą oczy od zdziwionych min
ciekawskich spojrzeń
głów odwracanych w popłochu

A przecież tu jestem
i nie czuję się gorszy od ciebie

W wielu utworach zauważyć można dą-
żenie autora do poznania sensu istnienia, do 
odkrycia prawdy absolutnej. Z kartką papieru 
i długopisem w dłoni zanurza się we własne 
myśli, stara się zrozumieć otaczający go świat. W 
swoich poczynaniach nie boi się ryzyka, w myśl 
zasady, że pod koniec życia najbardziej żałuje 
się grzechów... niepopełnionych. Choć świat 
poznaje za pomocą słuchu i dotyku, nie cofa 
się przed nieznanym, nie pozwala wykluczyć się ani 
zepchnąć na margines, nie ulega ślepej niemocy, po-
dejmuje nawet najtrudniejsze wyzwania. W tej 
odwadze tkwi siła Krzysztofa Galasa. Na przekór 
wszystkim złym przepowiedniom i obawom jego 
apetyt na życie nie maleje. Jest zawsze w cen-
trum ciekawych wydarzeń, z zainteresowaniem 
przysłuchuje się rozmowom, wysnuwając z nich 
własne wnioski. Stara się obiektywnie oceniać 
ludzi i ich postępowanie.

W wierszach Galasa wie-
le jest kształtów i kolorów, 
tak jak i w jego życiu. Jest 
światło i cień, wschody i 
zachody słońca, mozai-
ka zmieniających się pór 
roku. Brak widzenia wcale 
mu w tym nie przeszkadza.  
Jak sam pisze:
Patrzę w obojętne gwiazdy
na uśpionym niebie
...
Może nie powinienem
wpatrywać się w nocne niebo
tak często i łapczywie
…
Żyję z wiosną w sercu

Każdy, kto osobiście 
zna tego poznańskiego 
poetę, wie, że wiosna w 
sercu to jego znak rozpo-
znawczy. Zawsze uśmiech-
nięty, życzliwy, skory do 
pomocy, zbierający wo-
kół siebie wartościowych 
literatów oraz adeptów 
sztuki pisarskiej. Prowadzi 
wieczory autorskie, warsz-
taty dla młodych poetów, 
gra i śpiewa na wielu spo-
tkaniach. Bo muzyka to 
jego kolejna pasja. Zresztą 
można to wyczytać z za-
mieszczonych w książce 
wierszy. Muzykę słyszy w 

szumie drzew kwitnących wiosną i w skrzypco-
wym zawodzeniu wiatru, w ciszy lipcowej nocy i 
spadających lekko jak kolęda płatkach śniegu, 
w spokojnym szmerze deszczu. Muzyką jest dla 
niego również pełna miłości i czułości noc:

Na czarnych poduszkach pluszowej kanapy
wygodnie układa się noc
…
twoja nagość coraz bliżej

Słyszę muzykę innych światów
ciepło w nas i łagodność
mój dotyk zawsze niecierpliwy
i Ty we mnie jasna
jak blask świecy

Nie tylko miłość i muzykę słychać w utwo-
rach Krzysztofa Galasa. Jest w nich również 
cichy płacz tracącego wzrok dziecka, mieszka-
jącego w koszmarnym internacie i uczącego 
się żyć inaczej. Jest tęsknota za matką i domem 
rodzinnym. W wielu wierszach wraca poeta do 
tych odległych lat, jednak nie jest to oznaką 
zniechęcenia i słabości, lecz siły i wiary w lepsze 
jutro. Stracił kiedyś dawny kolorowy świat, lecz 
stworzył sobie inny, nowy, ciekawszy i bogatszy. 
Dotyk i słuch potrafi często odkryć więcej niż 
wzrok:

atłas twojej balowej sukni
mięknie pod moim uważnym dotykiem
i uwodzicielsko szeleści
ciało przenikają dreszcze

Ten cudowny, bogaty świat poznać może 
czytelnik, zanurzając się w strofy wierszy „nie-
WIDOKÓW”.

Krzysztof Galas „nieWIDOKI”, wyd. Libra, ZLP Poznań 
2019, ss. 80
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Poeta PAWEŁ BARANOWSKI wydał 
ostatnio tomik wierszy Obchodzi. To jego czwarta 
książka. Autor jest animatorem kultury, który 
czynnie uczestniczy w gdańskim życiu literac-
kim. Jego tegoroczny zbiór zawiera 31 wiersze. 
To teksty objętościowo skromne, tytułowy za-
myka się w jednym wersie. Ta wstrzemięźliwość 
idzie tutaj w parze z emocjonalnym dystansem. 
Nie znajdziemy w tej książce dramatycznych 
uczuć, nagłych, miłosnych roszad, lirycznych or-
namentów. W wierszu Kombatant I pisze - od uro-
dzenia jestem mistrzem kamuflażu. Podejrzewam, 
że autor pisał o sobie. Unika zatem wylewności, 
jest dla niego krępującym dodatkiem. Nawet w 
sytuacjach dramatycznych jest rzeczowy, stroni 
od zamaszystych efektów. Mam na myśli wiersz 
Zawał. To tekst o ciężko chorym ojcu, ale chłod-
ny, stroniący od osobistych refleksji. Autor ma 
wyraźnie zakreślone granice prywatności. Nawet 
w osobistych relacjach jest zdyscyplinowany, 
męski. Chce kontrolować sytuację, przekuwa ją 
na dobrze mu znany język poezji. Jego emocjo-
nalnego zaangażowania możemy się jedynie do-
myślać. W wierszu Niesiemy razem wiadro czytamy:

Niesiemy razem wiadro pełne
wody trzymamy za uchwyt
z obu stron jak małe dziecko za ręce
ostrożnie aby nie uronić ani kropli 

Baranowski wybiera rolę obserwatora, nie 
lubi uczestniczyć, woli stać z boku. Ta cecha 
sprawdza się w jego tekstach o dzisiejszości, gdzie 
emocje może zastąpić faktami. Jest gdańszczani-
nem, więc od lat świadkuje zmianom w obrębie 
tego portowego miasta. Poświęca mu dwa wier-
sze - Stocznia Gdańska 2013 i Stocznia Gdańska 
2. Oczami artysty widzi walec nowoczesności, 
toczący się przez kolebkę Solidarności. Dokumen-
tuje straty, powolną degradację pamięci i idei. 
Nie jest jednak ślepym admiratorem przeszłości. 
Stoi po stronie rozsądku i umiaru. Tego wszyst-
kiego, co obecnie w odwrocie. Odskocznią od 
tych historycznych refleksji są wiersze lżejsze, 
środowiskowe. A te akcentują literackie przy-
jaźnie, honorują poetów żywych, wspominają 
zmarłych. Ta aura sprzyja Baranowskiemu, jest 
elitarna, ciut tajemnicza, ale i niezobowiązująca. 
Jej swoista dyskrecja współgra z dyskrecją autora. 
Przytoczę wiersz Spotkanie, dedykowane zmarłe-
mu poecie Andrzejowi K. Waśkiewiczowi:

Pan Waśkiewicz już tu
nie wejdzie drzwiami
nie dla ducha kręte schody w górę
klatka, wieszaki
na ścianach galerii bez zmian
materia farby jak litera milcząca
ktoś czyta wiersze
słowa stoją w progu

Ale zmiany nie dotyczą wyłącznie budyn-
ków, murów, bram. Są częścią naszego prze-
mijania, trudno je zbagatelizować. Odwieczna 
sztafeta pokoleń, rywalizacja metryk nie mogły 
ujść uwadze poety. Napomyka o tym w tekście 
Dyskoteka w Parkowej, gdzie młodzieńcza energia 
przeplata się z dojrzałą statecznością. Chociaż 
ta bliskość jest chwilowa i pozorna. Dzieli ją 
zwłaszcza różnica w postrzeganiu przyszłości. 

Ludwik Filip Czech

Wymowny umiar

ANNA MARIA MICKIEWICZ pisze za-
równo po polsku, jak i po angielsku. Dyplom 
magistra uzyskała w 1984 r. w Lublinie, gdzie 
była zaangażowana w ruch Solidarności oraz 
współredagowała niezależny magazyn poświę-
cony prawom człowieka i obywatela „Wywroto-
wiec”. Jej debiutancki tomik wierszy Dziewanna 
ukazał się w 1985 roku.

Po opuszczeniu Polski osiedliła się naj-
pierw w Kalifornii, a następnie zamieszkała w 
Londynie, pracując jako korespondent literacki 
i kulturalny na rzecz polskiej prasy i radia, za-
równo w kraju, jak i za granicą. Jest członkiem 
Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie i redak-
torem ich dorocznego magazynu literackiego 
„Pamiętnika Literackiego”.

Wybór jej opowiadań i artykułów Okruchy z 
okrągłego stołu został opublikowany w 2000 roku. 
Jej wiersze pojawiły się w wielu antologiach, w 
tym w Chopin z wiśniami: hołd w wierszu (2010). 
Potem: Through a Child’s Eyes: Poems from World 
War Two (2013), Contemporary Writers of Poland 
(2013) i wielu innych.

Wśród wielu wyróżnień Anna Maria 
Mickiewicz otrzymała tytuł Autorki Roku 2013 
nadany przez amerykański portal literacki City 
of Writers, Orlando; w 2016 roku otrzymała 
medal Gloria Artis.

Jej brytyjski tomik poetycki London Ma-
nuscript (2014) pięknie oddaje jej styl pisania, 
krótkie wiersze, które przywołują określone 
miejsce i czas, ściśle obserwowane migawki 
ulotnych chwil, natury, drobiazgów mimiki 
lub ubrania, a wszystko to po to, aby przekazać 
prawdę o wewnętrznej jaźni.

Jej najnowszy amerykański tomik The My-
stery of Time and Other Poems (2019), kontynuuje 
twórczość i przekaz artystyczny w tym samym 
stylu, ale bardziej skupia się na grze między 
czasem i miejscem, często za pośrednictwem 
ludzi, zarówno aktorów, jak i obserwatorów.

Pierwszą rzeczą, która uderzyła mnie w 
jej najnowszej kolekcji wierszy, jest łatwość, z 
jaką autorka na emigracji osiedliła się w swoim 
nowym otoczeniu, czy to w Londynie, Kornwalii, 
Manchesterze, czy też na wsi. 

Swobodnie posługuje się językiem an-
gielskim, który wydaje się wypływać z jej pióra. 
Wiersze są wyraźnie umiejscowione w czasie i 
miejscu, bez względu na porę roku, wieczór 
w Regent ‘s Park w Londynie, wiosnę i lato w 
Davis w Kalifornii lub na wakacjach we Francji.
Ale jest też w tym trochę tęsknoty:

Kamelie 
Zasnute myślami kameliowe ulice

Drzemią… 

Chopin w Manchesterze
(…)
Lub w zatłoczonym Manchester

Stojąc nad jeziorem w Prestwich
Czuję jego tęsknotę
Daleko od domu

Muzyka kapie jak deszcz z jego cienkich palców
W sali koncertowej dżentelmenów

Dzisiaj
Jego statua milczy w Manchesterze
Krucha postać
Czy tęskni za muzyką, czy za ojczyzną?

Rzeczywiście, sztuka jest schronieniem 
pisarza, malarza, muzyka na wygnaniu.

Ale nie wszystko jest tak ponure w tej po-
ezji. Są chwile radosnej rozkoszy w przyrodzie, 
w życiu, a także łagodny humor, niezależnie 
od tego, czy przedstawia mieszkańców miasta 
uciekających przed letnim upałem w Kalifor-
nii, poranną rutyną dojeżdżając do Londynu, 
czy też beztroskich dni spędzonych we Francji, 
prawdopodobnie na wakacjach:

To tam rosły srebrne eukaliptusy
To tam pachniała bielą chłodna herbata
To tam pięły się wysoko
 
Słowa
 Ambicje
    Nadzieje
      Radości  

Zarośnięta plaża
Wydeptana trawa nieznająca chrobotu kosiarek 

Huczało morze
Brzęczał obłok 
Raniony wyprawami krzyżowymi

Czasami nieobecni przyjaciele, nieobecni ludzie 
są przywoływani po prostu przez to, co nie zosta-
ło powiedziane, jak w „Chacie i starym drzewie”:

Migają lśniącymi szybami liście bluszczu
(…)
Z drzazg kasztanów lawendy starych gniazd zeschłych 
traw 
   mokradeł 
   rudzianej gliny
Powstają domy  
Wykręcone wiekowe
O oknach wtulonych ciszą

Jeszcze bardziej wzruszająco we Wzgórzu po-
żegnań
Dzwonią dzwony
Ze wzgórza kościoła św. Mikołaja w Lublinie

Kolejny wieczór
Stare kobiety idą do kościoła
Laski stukają, ale nie rytmicznie
Ich serca są pełne westchnień
Ale teraz nie chcą już tych wzruszeń.

Cicha noc ………………….
Ale Wzgórze ją zapamięta

Być może jej najbardziej charakterystycz-
nym i odczuwanym sercem wierszem z tej 
kolekcji jest:

Chopin w Manchesterze 
Nie podobał mu się smog
Nie podobała mu się wilgotna angielska pogoda

Anna Maria Mickiewicz, The Mystery of Time and other 
Poems, San Jacinto 2019, Flutter Press, ss. 34

David Clark 

The Mystery of Time and other Poems
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Owa noc, gdy nic nie będzie jest tego wymownym 
przykładem. Autor i w tej kwestii nie rozpieszcza 
nas wątkiem osobistym. Niechętnie wpuszcza 
czytelnika do swojego pokoju. Jak w utworze 
Zegar, gdzie wskazówki zegara wyznaczają rytm 
życia, ale i zachęcają do ewentualnych korekt. 
Wiersz, który dał tytuł książce Obchodzi, jest 
nie tylko oszczędny, ale i dwuznaczny. Owe 
„obchodzenie” odczytywać można dwojako - 
jako zainteresowanie, ale i synonim rezerwy. W 
tym przypadku czytelnik ma prawo do własnej 
interpretacji. Przytoczę na koniec wiersz Zegar:

Zegar w moim pokoju zepsuł się
wskazówka w milczeniu pokazuje pół
a nie pełnię czasu w jakim żyję lub nie
żyję jakbym miał zastanowić się
jak to
naprawić

Wiersze z tomiku Obchodzi nie płyną 
wartkim nurtem. Jeśli to nurt, to kamienisty. 
Nie łatwo je czytać. Są nierówne stylistycznie. 
Czytelnikowi trudno będzie wstrzelić się w ich 
zmienny rytm. Intuicja mi podpowiada, że autor 
pisuje wiersze okazjonalnie. Że nadal szuka dla 
siebie miejsca w literaturze. Zaletą tego zbioru 
są jego odniesienia do współczesności. Ta jest 
bowiem zaznaczona w nim wyraźnie, chociaż i 
wątków historycznych tutaj nie brakuje. A nie-
kiedy przeszłość z dzisiejszością przeplatają się 
w jednym wierszu 1940. Dodam do tego tekst 
Migracje, i Ona, gdzie współczesna wędrówka 
ludów jest dla jednych nadzieją, dla innych cy-
wilizacyjnym koszmarem. Baranowski zna rangę 
tego problemu, sam kilka lat żył na obczyźnie. 
Jest zatem wiarygodnym świadkiem, którego 
warto słuchać i czytać.

Książkę polecam.

Paweł Baranowski, Obchodzi, Stowarzyszenie Żywych Poetów, 
Brzeg 2019, ss. 36

Życie z całą sferą codziennej krzątaniny 
kształtuje w nas ogląd na rzeczywistość kreowa-
ną wielowymiarowo, zktórej wyłaniają się zręby 
podmiotowejwrażliwości niepowtarzalnego w 
swoim rodzaju widzenia świata.Tego, co tkwiąc 
głęboko w naszym

„ Ja”stanowi o naszej wyjątkowej indywi-
dualnej niepowtarzalności.

Odniesienie do całej złożoności dnia i 
zdarzeń dokonujących się wyniku zaistniałych 
potrzeb egzystencjalnych odnajdujemy w 
debiutanckiej książce MAŁGORZATY SZE-
PELAK zatytułowanej: Kufer cedru pełen. 
Drewno cedru, jak przekazują nam zapiski 
historyczne używano zarówno w religiach 
wschodu jak i wierzeniach indoeuropej-
skich,posłużyłozatemdo budowy Pierwszej 
Świątyni Jerozolimskiej jak również Świątyni 
Artemidy w Efezie jednego z siedmiu cudów 
świata.Czy tytułowy cedr, który wypełnia kufer 
naszej życiowej podróży wskazuje na długo-
wieczność – trwałość w swej substancji.Z punktu 
widzenia historii kultury liczy się to, że uosabia 
siłę i wytrwałość. W literaturze cedr pojawia się 
już w mezopotamskim Eposie o Gilgameszu. 
Niewątpliwie spełniał on na przestrzeni dzie-
jów rolę nie tylko użytkową,ale szczególnie 
magiczną kreacji kosmosu czyli axis mundi (oś 
świata) od której rozpoczęło się stwarzanie 
świata. Według wierzeń to na tej ,,osi” możliwy 
jest pełny kontakt zarówno z tym co minione 
jak i z tym co przyszłe.  

Kim jest bohaterka tego oryginalnego 
zbioru wierszy i codziennego dziennika. Czy 
tylko bacznym obserwatorem zdarzeń, a 
może przybiera postać konkretnych zmysło-
wych obrazów, w których odnajdziemy nie 
tylko realizm ale również prywatną mitologię 
miejsc,,śnieg padający poziomo”czy kolejny 
obraz „Auta otoczone mroźną parą, poruszały 
się niczym we śnie, nierealne, pojawiały się z 
głębin ciemności, wychylały się na chwilę w 
stronę lamp ulicznych, dymiąc białą parą, by 
za chwilę zniknąć w czeluściach przeraźliwie 
zimnej nocy”. Interesujący jest również opis 
wyjścia do teatru,,Ciekawym zabiegiem było 
to, że osoby siedzące wśród widowni w pewnym 
momencie okazywały się aktorami”. Spostrze-
żenia autorki zyskują w jej zapisach status epi-
fanicznego odkrycia oraz prywatnego mitu ,,W 
rogach umieszczono dwie maszyny do szycia, 
jedna marki Singer, za parawanem znajdował 
się kącik Romea, a obok stołu na jakiś czas 
ustawiono manekin na którym Radzikowski 
nanosił poprawki krawieckie. Te wszystkie 
zabiegi sprawiły, ze przeniosłam się wprost do 
książki Myśliwskiego”. Odnosimy wrażenie, że 
autorka ,,przeniosła się” do powieści ,,Ostatnie 
rozdanie”, tego wybitnego pisarza jednego z 
ostatnich depozytariuszy prawdziwej literatury, 
która zawiera podstawowe pytanie nurtujące 
człowieka od pradziejów cywilizacji o sens ist-
nienia i tajemnice bytu, usiłującej ogarnąć ca-
łość doświadczenia. Czyżby zabiegiem autorki 
było również jak w prozie Myśliwskiego próba 
przywrócenia wiary w społeczną doniosłość 
literatury, a szczególności złudzeń co do roli i 
miejsca kultury wysokiej w życiu codziennym. 

Stefan Marian Żarów 

W półśnie i w realu

Zdarzenia dokonywujące się w otaczającej rze-
czywistości przeczą tego typu zapotrzebowaniu. 
Mutacja przekazów w środkach informacji 
elektronicznej zniewala i pogłębia jednostki 
przekonane o swojej popularności w postaci 
wielokrotności laików i innych potwierdzeń ich 
wyjątkowości. Wchodzenie w szaty cele brytów 
zaspokaja w większości populacji wewnętrzną 
potrzebę obcowania z dziełami wybitnymi istot-
nymi w kreowaniu osobowości cywilizacyjnej 
jednostek.

Opis wyjścia do teatru przedstawia nam 
jeszcze jeden aspekt upadku substancji fi-
zycznej

z jego materialną degradacją – teatr w 
jakieś piwnicy, a zarazem pomieszaniem ról:

,,W niedużym korytarzyku czekały dwie 
kobiety – jedna z nich grała potem sekretarkę 
w spektaklu, ale intrygujący był fakt, że przed 
spektaklem zachowywała się tak, jak grana 
później przez nią postać. (…) Schodami ze-
szliśmy na dół, zostawialiśmy płaszcze i zostali-
śmy zaprowadzeni na salę przez wspomnianą 
sekretarkę”. 

Zatarcie wyrazistych ról w teatrze, spłasz-
czenie znaczenia aktora stawia przed nami ko-
lejne pytania: kim jesteśmy i dokąd zmierzamy 
w swym rozdygotanym świecie iluzji.Zamknięci 
w określonej kapsule zagubiliśmy istotę roz-
poznania swojego miejsca na mapie codzien-
ności. Czy jest coś jeszcze, co skłania nas do 
zamyślenia nad zdarzeniami. Czy odpowiedź 
znajdziemy w poezji w jej aspekcie poznawczym 
poprzez otwarcie na świat zewnętrzny i na 
świat wewnętrzny autora ze świadomością, że 
poezja rozpina się pomiędzy próbą poznania 
a niemożnością poznania. Wiersz bez tytułu:

Każesz mi zwątpić w siebie
Zaprzeczyć parzeniu herbaty 
I ogołocić z marzeń resztki myśli
Zdyszana spękanym szeptem 
zgaszonym spojrzeniem
zaparowuję szybę
wpadając w bunt podążam wstecz…
Grozi mi przeminięcie z wiatrem
Rzucenie lwu na pożarcie
a bramy nieba 
ociekają odrzuceniem

Jeszcze raz przekonujemy się, że poezja 
jest w swej istocie tajemnicą. Oprócz próby 
i chęci poznania potrzebny jest aspekt eks-
tatyczny zwany natchnieniemtzw. dreszczy 
metaforycznych nazwanych przez Witkacego 
,,Momentami metafizycznymi”. Poezja rodzi 
się z określonej wrażliwości autora, jego indywi-
dualnego stosunku do świata.W tym jednostko-
wym przypadku wrażliwość poetki jest zarazem 
jej siłą. W wersie ,,Każesz mi zwątpić w siebie” 
ukryta jest zagęszczona prawda o niej samej o 
jej relacjach z otoczeniem. 

Z funkcji etycznej ,,I ogołocić z marzeń 
resztki myśli” przechodzi do sfery metafizycznej 
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,,Grozi mi przeminięcie z wiatrem”.Stawia-
nie elementarnych pytań o istotę istnienia 
jest siłą autorki, siłą jej poezji o tyle ważną, 
że stawianą we własnym indywidualnym 
języku. Należy domniemywać, że na te pyta-
nia podobnie jak w filozofii czy teologii nie 
znajdzie ona  odpowiedzi, ale to jest aspekt 
ograniczoności naszegoludzkiego poznania. 

Poetka skupia się przede wszystkim 
na egzystencjalnej stronie bytu i jego co-
dziennych aspektach. Poczucie zagrożenia 
własnej wolności i utrata autentyczności, po-
woduje niepokój tym samym podatność na 
wewnętrzne lęki. Czym zatem jest wolność 
jednostki, kiedy pojawia się świadomość 
obecności innych bytów, kiedy poddani 
jesteśmy presji ciągłego projektowania sa-
mego siebie. Wiersz pt. ,,Niebawem luty”.

Delikatnie stąpam 
Ścieżką dźwiękową do snu
Kwadrans pisania, prysznic, masaż smutnym 
spokojem
Popijam miętową herbatą rozproszone dziś znie-
nacka myśli 
Niepokój podszyty grubą warstwą lutowego 
zwątpienia 
Szczerzy złowieszczo kły 
Zastałe światła latarni miejskich
Szum miasta zszedł pod beton
Noc zapada i
wchłania kolejne upływające minuty
a one w drodze do
tężeją na mrozie 

Pełen tych wątpliwości jest zamiesz-
czony na końcu książki wiersz bez tytułu. 
Stawianie pytań wpisane jest w naszą ludzką 
naturę. Niepewność determinuje nasza 
wątpliwa kondycja psychofizyczna oparta 
na potrzebie akceptacji, potwierdzanej w 
dalszym i bliższym nam otoczeniu. 

Obłożona poezją
która przesiąkła zapachem dymu
i placków ziemniaczanych   
a obiecującego zapachu nowości i farby dru-
karskiej
próżno w niej szukać
Towarzystwa dotrzymują mi żółte goździki
I przycupnięty u stóp kot, i on dba o to,
by ukoić me rozbiegane, spłoszone myśli 
kojącym mruczeniem…

Czy przedstawione nam w tym zbiorze 
dwa światy: prozy i poezji współgrają ze 
sobą czy odczuwamy poprzez ten autorski 
zamysł pewien dysonans, pozostawiam pod 
ocenę czytelnikom. Książkę polecam, bo jak 
napisała autorka ,,Płynę przez tę historię”, 
skłaniając się do tej opowieści popłyńmy 
nutą jej wrażliwości podpartą wyobraźnią 
mocno stąpającej po ziemi realistki. Para-
frazując jeden z zapisów autorka nie opisuje 
rzeczywistości ona ją nam ukazuje. I to jest 
niewątpliwą zaletą tego zbioru niby dzien-
nika, a na pewno rodzącej się poezji, która 
otwiera przed nami ,,światy” zupełnie dotąd 
nieodkryte.  

Małgorzata Szepelak. Kufer cedru pełen. Podkarpacki 
Instytut Książki i Marketingu, Rzeszów 2019, s. 44.

W obecnym roku poetyckie ścieżki 
LUDWIKA FILIPA CZECHA są już inne 
od tych, którymi chodził dziewięć lat temu. 
Wtedy właśnie wydał tomik Tabu, najlepszy z 
jego dotychczasowego dorobku twórczego.

Opublikował tomiki: Mgły i zapachy 
(1993), Wyrąb (2000), Mimikra (2003), 
Gorzkie wakacje (2004), Ślimak i panna (2007) 
i Tabu. Od 1982 r. związał się z Gdańskim 
Towarzystwem Przyjaciół Sztuki. Pisuje 
recenzje do podlaskiego „Kwartalnika 
Kulturalnego”, gdańskiego „Autografu” i 
bydgoskiego „Akantu. Jego oceny książek 
znajdują się też na portalu Pisarze.pl.

W nowym tomiku Porządki dosadnie 
wybrzmiewa pochwała minimalizmu ży-
ciowego. Takie spojrzenie na ludzką egzy-
stencję nabywa się po wielu dziesiątkach lat 
wnikliwego oglądu swoich doświadczeń i 
przeżyć duchowych. Gdański poeta doszedł 
do wniosku, że gleba do uprawiania poezji 
jest w nim „coraz mniej urodzajna”, przez 
listki jego utworów „prześwituje światło”. 
Poetą już raczej bywa. Jest „w głębokiej 
żałobie po własnej młodości”, także odpły-
wają w siną dal emocjonalne zawirowania, 
nadzieja i miłość.

Bohater liryczny zajmuje się w naj-
nowszym tomiku właśnie porządkowaniem 
własnego życia. Wspomina o osobach, od 
których kiedyś uciekał.

(…)
Tylko dlatego że jak ja
Nie byli doskonali
Drażnili mnie swoją wyniosłością
Peszyli brakiem umiaru
A w chwilach kiedy naprawdę ich potrze-

bowałem
Znikali
Albo byli zbyt oszczędni w uczuciach

Teraz zaczynam doceniać
Ich kruchą obecność

Stoję więc przy szosie
Tęsknię
I wymyślam powroty
  (Powroty)

Młodość nie wróci. Oni nie przyjadą. 
Trzeba więc hołubić swoje wędrowanie, sa-
motność i podziwiać rzeki, bory, lasy, pola, 
jeziora, pory roku. Tym bardziej że ma się 
coraz mniej czasu. W snach pojawiają się 
podmiejskie slumsy, z których nie można 
wyjść. Albo duch, jak chce, to wróci uspoko-
jony do rzeczywistości, z którym można żyć 
jak z wypróbowanym przyjacielem. Bohater 
liryczny wyznaje:

Lubię niczego
Nie musieć

Lubię płynąć z prądem
Dryfować

Patrzeć w niebo i czuć
Jak przez leniwe palce
Wartko przepływa
Konieczność

Stefan Rusin

Lubię niczego nie musieć

Śmieszy mnie upór
Nudzi trud…
 (Lubię)

Nie ma spadkobierców, myśli więc 
o dzieciach przyjaciół, którzy nie mają 
pieców, i którym mógłby przekazać stosy 
książek, gazet, korespondencję. Kuzynowi 
zapisze w testamencie różne drobne rzeczy 
nazywane tanią chińszczyzną lub bazarowym 
chłamem. 

Słowa go drażnią. Ceni gesty i spoj-
rzenia, ponieważ okazują się bardziej wy-
mowne, bardziej prawdziwe niż gadające 
głowy. Wiersz Prośba, o dużym ładunku 
emocjonalnym, znacznie więcej wiedzy 
przekazuje o bohaterze lirycznym niż wiele 
innych utworów w tym zbiorze. Czego się nie 
tknął, zaraz spartaczył. Marzenia obracały 
się w proch. Teraz prosi o odrobinę mało 
znaczących pochwał.

(…)
Pochwal
Za opuszczenie deski
Mycie rąk

Za cichy
Nocny chód
Do lodówki (…)

Pochwal mnie za upór niemądry
Trud bezowocny

Za to
Że bez miłości
Potrafię  dźwigać
Te prochy

W jego wojnie domowej (z kim?) 
przewija się nadmiar „treli moreli”, „słod-
kich dupereli”, „bułek przez bibułkę”. W 
młodości był szczęśliwym, krzykliwym, pięk-
nym, kopał piłkę przed blokiem, pędził na 
rowerze, igrał z pierwszą miłością. Rozsadek 
nie wchodził w rachubę. Oddziaływały na 
jego decyzje różne zbiegi okoliczności. Już 
nie pamięta, o czym wtedy myślał i marzył, 
słysząc magiczne słowo „przyszłość”. Teraz 
w kartonie z czarno-białymi widokówkami 
i listami może dałoby się odszukać jakieś 
tropy, ale po co. Gdy przychodzi nuda, 
kupuje się piwo, idzie się do parku, siada 
na ławce przy żwirowej ścieżce, na której 
chłopcy uprawiają jogging i wymyśla życiorys 
jednemu z nich.

Wszystko ze mnie wyparowało
I nadzieja i miłość
Wiary nie miałem nigdy

Patrzę na starą matkę
Odwiedzam groby przyjaciół
Patrzę w lustro
(…)

Zazdroszczę Kamilowi
Ma dwadzieścia lat
Nieśmiertelne ciało
W każdą sobotę przechadza się
Z dziewczyną
Brzegiem Mołtawy
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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

A kiedy do niego dzwonię
Żeby podrzucił mi słowo
Do nowego wiersza
Śmieję się
 (Kamil)

Na znajomych i kolegów patrzy z 
perspektywy swoich sześćdziesięciu lat. 
Jeden pracował w Irlandii i się powiesił, 
dołączając do tych, co odeszli w zaświaty. 
Drugi po kilku zawałach dostał rozrusznik 
i nadal „chleje”. Los kolejnych kolegów jest 
podobny do tych.

Co obecnie myśli o sobie bohater li-
ryczny Porządków?  Po pierwsze, dla innych 
nie powinien już mieć litości. Po drugie, 
rozum go ostrzega, by był czujny, bo „czas 
zwiera szyki” i jest przeciwko niemu. Po 
trzecie, serce podpowiada – odpocznij. Udał 
się do nowej lekarki pierwszego kontaktu 
i dzięki tej wizycie powstał wiersz z dużą 
dawką zdrowego humoru.

(…)
Mówi zza biurka –
Jeszcze pana nie znam
Ale jest pan w wieku
Szpitalnym
Więc prędzej
Czy później
Coś znajdziemy  

Blednę trumiennie
A z paszczy jej drukarki
Wypełza jęzor
Skierowań
Długi jak
Pogrzebowy kondukt

A jak nie znajdziemy niczego teraz
Dodaje
To chcę widzieć pana u siebie
W lipcu

Bohater przyjął postawę stoicką. Prze-
stał cokolwiek zbierać, kolekcjonować, prze-
chowywać. Albumy nie zapełnia zdjęciami 
ludzi. Nie chce więcej wiedzieć ponad to, 
która jest godzina, jaka pogoda, jaki zapach 
papierosa i smak jabłka. Nie będzie szukać 
przyczyny i skutku, wiedzy o cudzych roz-
staniach, o dendrologii i architekturze Nie 
chce zbędnych dodatków do życia. Prze-
stanie lubić myślenie, woli patrzeć, choćby 
na „krzywe drzewo, pustą ławkę w parku, 
fasadę domu”. Pozostawi sobie możliwość 
marzenia, „sam na sam, bez żywego ducha” 
i napisania nowego wiersza.

Błogosławiony ten czas
Kiedy wszystko już
Skończone

Napisane
Sprawdzone
Odłożone 
Kiedy otwiera się
Przede mną
Szeroki horyzont
Nudy

Z puszystą
Leciuchną
Jak piórko
Chmurką
Pokus
 (Po)

Ludwik Filip Czech doszedł w swoim 
poetyckim pisaniu do pełnej klarowności. 
Ową czystość osiąga niewielu twórców, na-
wet po długim zmaganiu się z materią słowa. 
Podziwiam jego sarkazm i ironię, nawet w 
takich utworach, jak Ciemne okulary, w któ-
rych pisze o sprawach niemiłych i trudnych. 

Zawsze noszę w kieszeni
Ciemne okulary

Gdyby komuś znowu
Przyszły do głowy
Czystki etniczne
Pogromy
Doły śmierci

Jakaś rozlana krew
Nigdy własna

Jakiś krzyk
Z obcych
Trzewi

Trumna zbita
Nie na własny
Wymiar

Wtedy sięgnę do kieszeni
Włożę ciemne okulary

I już mnie
Nie ma

Ludwik Filip Czech, Porządki, Wydawnictwo Bernardi-
num, Pelplin 2019, ss. 52

Najnowsza książka STANISŁAWA STANI-
KA składa się z trzech części, o czym informuje 
tytuł „Wspomnienia, eseje i wiersze”. Formalne 
zróżnicowanie tekstów nie przesłoni jednak 
faktu, że wszystko w tej książce zostało podpo-
rządkowane intencji przekazania ważnego życio-
wego przesłania. A sposób, w jaki to czyni autor 
przypomina misterium, w którym pokonujemy 
kolejne progi wtajemniczenia. Owo przesłanie 
odnajdujemy już wtedy, kiedy Stanisław Stanik 
przygląda się swojej przeszłości [w tym spojrze-
niu jest nostalgia i nieukrywana tęsknota], cho-
ciaż dociera ono do nas mimochodem – niejako 
za pośrednictwem zmysłów. To one wyławiają 
wszystkie smaki i obrazy wiejskiego życia, które 
jeszcze wtedy, przed nadejściem ery telewizji i 
internetu, toczyło się w harmonii z naturą. obok 

Bardziej wyraziście nadrzędna intencja 
autora ujawnia się we współczesnych refleksjach, 
ujętych w formę esejów oraz tych, którym nadał 
kształty poetyckie – a dotyczących ludzkiej egzy-
stencji w różnych jej aspektach. 

Uroki dzieciństwa, cały katalog radości 
czerpanej przed laty z wszelkich form działania 
roztacza Stanisław Stanik w części pierwszej, to 
znaczy we „Wspomnieniach”. Wraca w nich do 
swoich najwcześniejszych przeżyć i doświadczeń, 
zabaw z rówieśnikami, psot i figli na tle nieza-
pomnianych małoszyckich krajobrazów, gdzie, 
jak pisze […] cała przyroda okazywała się dla mnie 
świątynią równowagi i świeżości [...]. To apel, byśmy 
cieszyli się życiem, zachwyt nad istnieniem, wyrażo-
ny właściwym dla tego autora językiem poetyckim, 
nieco archaizującym, niejednokrotnie nasyconym 
regionalizmami. Niejako przy okazji, poznajemy 
opowiedzianą z nostalgią historię rodziny autora 
i dowiadujemy się, że wcześnie został poetą: [...]
Bawiłem się w teatr, może w przebierańców, jakich 
spotkać było można na weselach, na oczepinach. W 
ruch szły płaszcze, kapoty, stare swetry, gumowe buty, 
filce – wszystko co przydawało nowego wyglądu. Byleby 
się różnić! Zmieniałem ubiór za ubiorem, nie dbając 
o jego ułożenie w należytym porządku. Nic dziwnego, 
że ojciec, który mnie przy tym „przestrojeniu” zastał, 
znalazł jeszcze jeden dowód mojego niezrównoważenia. 
A ja? Cóż ja, szybko pozbierałem ubranie i zacząłem 
składać na swoim miejscu. Nic to nie pomogło. Teatr 
trzymał się mocno w mojej głowie. Niebawem, już z 
braćmi ciotecznymi z Łodzi, Tadkiem i Staszkiem, 
zagraciliśmy strojami na całego piwnicę przy świeżo 
murowanym budynku obory, a w zabawie gablami 
przy kartoflach improwizowałem rymowane wiersze. 
Wcześnie zostałem poetą. Ale wierszy jeszcze mało 
zapisywałem […]. 

Bo to był jeszcze czas czerpania radości z 
zupełnie innych pasji i zamiłowań.

[...]Moim największym upodobaniem od czasów 
dzieciństwa było zbieranie grzybów […]. Na przełomie 
sierpnia i września lasy były szczególnie grzybne. 
Lubiłem samemu wybrać się na zbiór, biorąc ze sobą 
wiaderko, kobiałkę lub koszyk. Razu pewnego nad 
paprocią, tuż przy drodze na Iły, natknąłem się na 
wysypisko prawdziwków. Zbierałem je, a błogość nie 
miała we mnie granic.

Szedłem przed siebie, a tu jakiś okaz borowika 
[prawdziwka] stawał na mojej drodze. Wdzięczny 
byłem Stwórcy, że tak obficie mnie nagradzał, że taki 
plon mi zsyła. Upadałem na klęczki i obcinałem trzon 
grzyba. Kiedy nawet oczu nie podniosłem, wyczuwałem 

Ewa Maria Serafin

Przestrajanie wyobraźni

RECENZJE    RECENZJE    RECENZJE   RECENZJE    RECENZJE   RECENZJE   RECENZJE  

dokoñczenie na str. 30



str. 30     AKANT 1(287)2020

następnego, same kolana mi się osuwały na ziemię, 
padałem na ziemię i z wdzięczności dziękowałem Panu, 
że tak mnie kocha […].

Wiejskie życie toczyło się w zgodzie z „cało-
rocznymi obrzędami”. W Święta Wielkanocne 
były rezurekcje, dyngusy, wesela, na których 
[…] Smętek przechodził w radość, radość ustępowała 
miejsca refleksji. Wesele mijało jak życie, urozmaicone, 
wielobarwne. Najważniejsze, żeby wszyscy czuli się 
pogodzeni i zadowoleni, niesnaski powinny ustąpić. 
[...]. W inne większe święta były odpusty w Stu-
dziannej, położonej niedaleko Małoszyc, a sły-
nącej z cudownego obrazu. W Zielone Świątki, 
na Matki Boskiej Zielnej i na św. Michała […] w 
trakcie odpustu paradowało się po gradusach [kocie 
łby] z przewieszonymi obwarzankami i kupowało 
gwizdki, piłki z trocinami, lody, cukierki. [...]było 
wesoło i ciekawie. […]

Kiedy nadszedł czas, by podjąć obowiązki 
ministranta, co autor wspomina jako rzecz 
oczywistą – na niesienie mszału, polewanie rąk księży 
wodą i podawanie im wina, podnoszenie kadzidła z 
rozżarzonymi węgłami do ołtarza. Był to czas, kiedy 
ludzie naprawdę lgnęli do kościoła - czas radości, 
którą przynosi służba Panu Bogu.

Kosiarzem – jak pisze Stanik – zaczął być 
nieco później, w starszych klasach szkoły pod-
stawowej. […] Zboża wszystkie bez wyjątku ścinano 
kosą, z osełką i pierścieniem. Przytwierdzony do niej 
był pałąk z kawałkiem materiału płóciennego. Trzeba 
było siły, uporu i stanowczości, aby skosić szybko zboże. 
[…] Szedłem pochylony z kosą i ciąłem u spodu, po 
knowiach, zboże. Za mną szedł podbieracz, przeważnie 
brat Marian i wiązał ściętą słomę w snopy. Najcięższe 
prace spotykały nas na Przedatku, gdzie paliło słońce, 
a pot lał się z nas strumieniami. Do zjedzenia mieliśmy 
jajka bądź chleb z omastą, żadnych delicji. Gdy snopy 
leżały pokotem nadchodził czas kopienia. Ustawialiśmy 
w kopkach [mendle bądź mniejsze kopy zwane lusami] 
po 12-15 snopków i gdy zboże stanęło w kopkach pod 
wieczór, wracaliśmy zadowoleni do domu. […]

Ten czas przyniósł radość czerpaną z 
dobrze wykonanej, ciężkiej pracy, a później – z 
kosztowania jej plonów.

[…] Szczególnie smakował – jeszcze latem – 
pierwszy chleb. Mama piekła go z mąki, przerobionej 
u młynarza, z dopiero co otrzymanego żyta. Pachnące 
bochny opuszczały piec domowy, a gdy się je pałaszowa-
ło, bracia pociągali za uszy delikwenta, jeśli spożywał 
coś po raz pierwszy w danym roku. Takie były zwyczaje 
na wsi. Całkiem osobna historia to ogniska późnym 
latem i jesienią. Palono je przy pasieniu zwierząt. 
Ponieważ akurat dojrzewały kartofle, pieczono je i 
smakowano z całą rozkoszą, czasem z masłem. Jesień 
to już był czas pełni życia fizycznego. [...] Chleb z 
mlekiem, często z cukrem, niekiedy maca bądź ciasto 
pieczone na blasze kuchni, oto było codzienne pożywie-
nie. Rano jadło się także ucha z barszczem z buraków 
czy z grzybami, na obiad – kasza, jakaś wytrawniejsza 
zupa czy danie mleczne. Jedzenie było mało urozmaico-
ne, niekiedy czuło się głód, a o przekarmianiu czy za 
dużym brzuchu nikt nie mówił. Chuderlawy wygląd 
zapewniał spryt i siłę. 

 Dnie były coraz zimniejsze, chwytały przy-
mrozki. Należało ostatecznie zabezpieczyć się przed 
zimą. Do obór zwożono ściółkę z lasu, grabioną z 
igliwia sosen. Rozścielano nią kojce. Pod oknem ojciec 
układał pryzmę ze ściółki, liści drzew i słomy, pryzmę do 
ogacenia okien. W sadach zakładał chochoły, żeby drze-
wa owocowe nie pomarzły, albo nie dostały parchów. 
Chronił je także przed napaścią zajęcy, które ogryzały 
korę. A na podwórko zaglądali już pierwsi goście. 
Pojawił się lis, wychodził dzik, w norkach roiło się od 

dzikich królików. Lasy i pola jeszcze były naturalnie 
rodne, pachniało naturą.

Czytając wspomnienia Stanisława Stanika 
niemal odczuwamy owe smaki i zapachy, po-
dzielamy ówczesną radość autora, który teraz, 
po latach próbuje zbliżyć się [a nam pozwala w 
tym uczestniczyć] do tego, co nazywamy tajem-
nicą istnienia.                                     

 
***

Swoistą cezurę, która dzieli część wspo-
mnieniową książki od pozostałych, to znaczy 
esejów i wierszy a jednocześnie przenosi czy-
telnika we współczesność – stanowi kilkanaście 
czarno-białych fotografii, które zamieścił Sta-
nisław Stanik jako „Zdjęcia moich przyjaciół”. 
Występuje na nich w towarzystwie postaci 
znanych w środowisku literackim i zazwyczaj w 
okolicznościach związanych z życiem tej jakże 
szczególnej, zarażonej „sztuką słowa” gromady 
ludzi. To ich uważa Stanik [którego ja z kolei 
pozwalam sobie w duchu określać mianem 
„Samotnika z Małoszyc”] za swoich prawdziwych 
przyjaciół. Może dlatego, że bywają równie jak 
on samotni w świecie sztuki. Jednak także i tutaj 
autor ukazuje nam jeszcze jedno oblicze rado-
ści – radości, którą może sprawiać obcowanie z 
podobnymi do siebie. 

 
***

O ile w wymienionych dwu częściach 
książki Stanik jest dyskretnym przewodnikiem 
po krainie swojej przeszłości, z której pozwala 
nam wyłowić odpowiedzi na pytania dotyczą-
ce sensu istnienia, to w „Esejach” dzieli się w 
sposób otwarty przemyśleniami dotyczącymi 
ludzkiej egzystencji. Czyni to konsekwentnie, 
poczynając od pierwszego eseju, w którym owo 
tytułowe „Ja” postrzega jako „najmniejszy kwant 
świadomego istnienia”, „egzystencję świadomą 
siebie”, stwierdzając jednocześnie, że [...]W 
eskalacji „ja” nie chodzi o przetrwanie gatunku, ale 
o jego wywyższenie, wyniesienie na piedestał.[...]. Zaś 
wśród tych, którzy najsilniej zaznaczają swoje 
piętno w powszechnej świadomości – miejsce 
szczególne przypada artystom - […] Artyści 
często trwają w świecie – właściwie na pozycjach z 
antypodów tego świata: jako ludzie pozbawieni zro-
zumienia, stanowisk, a czasami i środków do życia. 
Mogą w świadomości powszechnej przetrwać dłużej 
i trwalej niż wielu noblistów, nieudanych władców, 
a nawet sportowców czy rządców budowy wielkich 
zdobyczy techniki [...].

Nie są to, wydawałoby się, stwierdzenia 
odkrywcze. Przed Stanikiem wielu sięgało po 
motyw roli artysty w społeczeństwie i sztuki w 
ogóle. Wszystkie epoki miały na ten temat coś 
do powiedzenia, choć sposób postrzegania 
owej roli niewątpliwie warunkowały zmienia-
jące się konteksty – także filozoficzne oraz te, 
które wiązały się z przeobrażeniami rzeczywi-
stości. Niemal zawsze niezmienna i oczywista 
niczym aksjomat pozostawała tylko antynomia: 
„ja, artysta” i reszta świata. Mówiąc – niemal 
zawsze – mam na myśli tych artystów, którzy 
gotowi byli poświęcić swoją indywidualność, 
by służyć czemuś lub komuś, co, nawiasem 
mówiąc, nie zawsze miało korzystny wpływ na 
ich życie.

Tytuły kolejnych esejów wyznaczają ścież-
kę, którą konsekwentnie prowadzi nas Stanik. 
Są to: „Byty psychiczne”, „Samoświadomość 
jako akt”, „Miłość” czy „Światło”. W tym ostat-
nim dokonuje między innymi analizy etymo-
logii słowa „Światło”, by dojść do konkluzji: 
[…] Człowiek zwraca się do słońca, kiedy zabłądzi i 

szuka wyjścia z sytuacji. Jak roślina wyrosła z ziarnka 
grochu po to, by posiąść chlorofil, nabrać barwy i móc 
oddychać. Kieruje kwiat tam, skąd płyną ożywcze 
promienie i ciepło. Gdy człowiek zabłądzi, również 
szuka światła, porusza się w tunelu czy po chodniku 
po omacku, a gdy dostrzeże jasne światełko, wyjście 
czy wylot, drży z radości, że oto powraca do świata, 
do krwiobiegu i życia. [...]

Z kolei w eseju „Pamiątka” uzna, że: [...]
Cała cywilizacja, cały ten ciągle porządkowany i po-
prawiany śmietnik, włącznie z człowiekiem, to jedna 
wielka pamiątka. […] Gdyby nie pamiątki, zmarłaby 
tradycja. Zniszczyłby się cały dorobek doświadczenia 
gatunku. [...]

***
Wiele podobnych przemyśleń odnaj-

dujemy także i w wierszach, zamieszczonych 
w ostatniej części książki, z których na jeden 
warto zwrócić szczególną uwagę, ponieważ 
mógłby stanowić niejako motto całości:

widzę mój dom
drzewa owocowe
i pokrzywy za stodołą

widzę więcej
mój dom
jest już tylko w wyobraźni
eteryczny
i czasem zanika
jak obraz w telewizji

czy go wyzwolę
w wierszu lub opowiadaniu

tak aby naoczność
stała się opoką
[„naoczność”]

Trzeba przypominać podstawowe prawdy 
i pojęcia [zwłaszcza dotyczące istotnych war-
tości] w czasie, który jest szczególny, bowiem 
poddaje próbie już nie tylko jednostki czy zbio-
rowości, lecz ludzkość całą. To, co do tej pory 
wydawało się niepodważalne, jest obecnie kwe-
stionowane. Wszechobecny nihilizm przybiera 
rozmaite oblicza, jest niczym minimalizm, 
który czyni spustoszenia w sztuce, architektu-
rze, we wnętrzach naszych mieszkań, sięga do 
umysłów, wymiata z nich dorobek przeszłości, 
dotychczasowe znaczenia pojęć i wartości. W 
to miejsce instaluje własne objawienia, które 
mają przemieniać ludzi w istoty industrialne. 

Ta przemiana próbuje się dokonać w skali 
globalnej i to, z czym mamy do czynienia nie 
posiada znamion rewolucji, jaką kiedyś wywo-
ływały wielkie ruchy społeczne albo odkrycia 
takie, jakich dokonał Kopernik, Kolumb czy 
Einstein. 

Mechanizmy, które wyzwalały siłę wzno-
szącą ludzkość, pozwalały wyczołgać się jej z 
jaskiń i dorosnąć do mierzenia się z wszech-
światem – nagle straciły napęd i suną teraz na 
biegach wstecznych, przy widoczności ograni-
czonej niemal do zera.  

Wpatrujemy się w wielki ekran rzeczywi-
stości, lecz ślepcy, nie dostrzegamy zagrożenia. 
Wsłuchujemy się w wodospady informacji i 
pozostajemy głusi – nie rozumiemy przekazu. 

W takim oto kontekście – przeczucia 
zbliżającej się apokalipsy – Stanisław Stanik 
proponuje powrót do źródeł, czyli podstawo-
wych prawd i wartości. 
 
Stanisław Stanik, Wspomnienia, eseje i wiersze, Wydawnictwo 
Komograf, Warszawa 2019
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RAFAŁ BERGER swoją najnowszą 
książkę pt. Imam Mahmud Taha Żuk czyli 
alternatywna historia Islamu w Polsce w 
II połowie XX wieku i początku wieku XXI 
poświęcił przybliżeniu postaci Zbigniewa 
Żuka (Mahmud Taha Żuk); polskiego 
imama (duchownego) szyickiego; postaci 
nietuzinkowej, szczególnie w kwestiach 
dialogu międzyreligijnego, jak również 
osoby, która bardzo mocno wpłynęła na 
wybór drogi życiowej autora tej publikacji.

Kim jest więc imam Mahmud Taha 
Żuk? Jak mawiają ludzie Wschodu: Nawet 
najdłuższa droga zaczyna się od pierwszego 
kroku… Zbigniew Żuk urodził się 14 lipca 
1939 roku w Dąbrowie koło Łomianek w 
polskiej rodzinie o tradycjach powstań-
czych i niepodległościowych, wyrosłej na 
korzeniach katolicko-protestanckich. To 
pochodzenie mocno wpłynęło na jego dal-
sze losy i świadomość. Zachowanie pamię-
ci o historii narodu polskiego mocno leży 
na sercu imama Mahmuda Żuka. Świadczy 
o tym jego udział w licznych działaniach 
na rzecz krzewienia polskości np. odsła-
nianiu pomników i tablic pamiątkowych, 
celebracji rocznic powstań narodowych, 
porządkowaniu zrujnowanych nekropolii, 
upamiętnianiu Żołnierzy Niezłomnych 
czy przybliżaniu dzieł literatury polskiej, 
zwłaszcza utworów Adama Mickiewicza, 
muzułmanom np. krymskim Tatarom. 
Swoją niesłabnącą uwagę kieruje również 
na ideę zachowania dziedzictwa Tatarów 
polskich. Jego pasja historyczna obejmuje 
także uczestnictwo w licznych konferen-
cjach naukowych poświęconych m.in. 
wybitnym Polakom, takim jak np. ojcowie 
niepodległości, bohaterowie wojenni, 
a także tym spośród naszych rodaków, 
których los związał z szeroko pojętym 
Wschodem np. z Syberią czy Iranem. 

Główna część tej publikacji to wybór 
fragmentów z bogatego prywatnego archi-
wum imama Mahmuda Żuka. Prezentowa-
ne wycinki z prowadzonych przez niego 
dzienników obejmują okres od 1971 do 
końca 2017 roku. Zapiski pokazują szero-
kie spektrum jego aktywności: naukowej, 
religijnej, międzyreligijnej, kulturalnej, 
społecznej… Każda notatka poprzedzona 
jest podaniem konkretnej dziennej daty 
wydarzenia, dzięki czemu dostrzegamy 
wielość i intensywność podejmowanych 
przez niego akcji. Choć zapisków tych jest 
sporo i stanowią około 2/3 publikacji, to 
autor przyznaje, że jest to tylko niewielki 
fragment (około 1/4) archiwum, z które-
go miał okazję skorzystać.   

Jednym z najważniejszych przedsię-
wzięć, w którym imam Mahmud Taha Żuk 
aktywnie uczestniczy, jest działalność na 
polu dialogu międzyreligijnego (chrze-
ścijańsko-muzułmańskiego). Jest mu on 
szczególnie bliski i towarzyszy mu już od 
samego początku kroczenia drogą wska-
zaną przez Proroka Muhammada (Pokój 
z nim).

W publikacji R. Bergera przedstawio-

Michał Pasternak 

Imam Mahmud Taha Żuk – orędownik dialogu międzyreligijnego

ne zostało szerokie spektrum aktywności 
międzyreligijnej Zbigniewa Żuka – po-
cząwszy od licznych wykładów i odczytów 
w kościołach, seminariach duchownych 
i uczelniach katolickich i świeckich, po-
przez spotkania z księżmi i biskupami 
rzymskokatolickimi, Janem Pawłem II, aż 
po kontakty z duchownymi reprezentu-
jących inne odłamy chrześcijaństwa np. 
luteranizm, prawosławie, mariawityzm czy 
adwentyzm, a także z Żydami i wyznawca-
mi religii Dalekiego Wschodu np. spotka-
nie z duchowym i politycznym przywódcą 
Tybetańczyków XIV Dalajlamą. 

W tej właśnie dziedzinie ujawnia się 
niezwykła roztropność i życiowe doświad-
czenie imama, który w swych prelekcjach 
stawia przede wszystkim na to co łączy, a 
nie to co dzieli. Dlatego też częstym mo-
tywem w przygotowywanych przez niego 
tekstach jest pokazanie dobrze znanych 
chrześcijanom postaci biblijnych np. 
Abrahama, Marii czy Jezusa, lecz z punktu 
widzenia objawienia koranicznego. Nie 
unika też trudnych tematów, zwłaszcza 
tych obecnie  nagłaśnianych przez poszu-
kujące sensacji media, takich jak pozycja 
kobiety w islamie, czy idei „świętych” 
wojen. 

Publikacja ta ukazuje także reakcję 
środowiska tatarskiego na aktywności 
imama Żuka. Z jednej stromy widzimy mo-
zolną pracę bohatera tego opracowania, 
a z drugiej obserwujemy w okresie PRL-u 
niechęć i torpedowanie jego działań przez 
zachowawcze elity Muzułmańskiego Związ-
ku Religijnego. Dla obu stron była to trud-
na sytuacja. MZR (złożony w większości z 
polskich Tatarów – muzułmanów z dziada 
pradziada) w czasach trwania w naszym 
kraju reżimu komunistycznego obiera 
strategię przeczekania i nie wychylania się, a 
działający w tej organizacji polski konwer-
tyta za cel swego życia obiera stopniowe 
zbliżenie chrześcijańsko-muzułmańskie, 
jak również pokazanie Polakom i światu 
bogactwa tatarskiej kultury, historii jak 
również samego islamu. Nic też dziwne-
go, że konsekwencją tego zderzenia były 
narastające niezrozumienia, zakończone 
wycofaniem się imama z działalności w 
MZR i szukania nowych form organiza-
cyjnych, zakończonych opowiedzeniem 
się za szyizmem. Dlatego też właśnie w ty-
tule opracowania R. Bergera znajduje się 
kluczowe słowo „alternatywna”. Dopiero 
współcześnie polscy Tatarzy dostrzegają 
potrzebę wyjścia z cienia i doceniania 
takich propagatorów ich historii, kultury 
i wiary, jak: Maciej Konopacki, Dżennet 
Dżabagi-Skibniewska, czy wreszcie Mah-
mud Taha Żuk.  

Lata 70 i 80 XX wieku to także nie-
uniknione konfrontacje pracowitego 
imama z Urzędem do Spraw Wyznań. Jest 
to kolejny ciekawy wątek książki. UdSW 
starał się torpedować jego plany między-
religijnego dialogu. Jak wiadomo celem 
tej instytucji, będącej orężem partii komu-

nistycznej, była walka z religią – zgodnie 
z leninowską ideą wiary jako opium dla 
ludu. Nic też dziwnego, że idea wspólnego 
mówienia o Bogu przez chrześcijan i mu-
zułmanów nie spodobała się komunistom. 

Należy w tym miejscu uzupełnić, że 
UdSW postępował wobec działających w 
czasach PRL-u grup religijnych według 
z góry ustalonego schematu. A więc, gdy 
dany związek wyznaniowy nie wychodził 
zbytnio przed szereg, jak w przypadku 
działających do dziś w Polsce grup bud-
dyjskich, urząd ten nie ingerował zbytnio 
w ich działalność i chętnie godził się 
na wpis do rejestru uznawanych przez 
państwo wyznań. Inaczej rzecz miała się, 
gdy dana grupa była przez komunistów 
klasyfikowana jako niesforna i mocno wi-
doczna w przestrzeni publicznej, wówczas 
to UdSW na różne sposoby utrudniał im 
życie oraz konsekwentnie odmawiał wpisu 
do rejestru wyznaniowego. Taki właśnie 
los spotkał w czasach PRL-u rodzącą się 
społeczność polskich szyitów oraz ich ojca 
założyciela imama Mahmuda Żuka.

Dbanie o dobre relacje z państwami 
muzułmańskimi oraz przybliżenie im Pol-
ski i mieszkających w naszym wyznawców 
islamu, to kolejne ważne pole aktywności 
niestrudzonego imama oraz powołanych 
przez niego Stowarzyszania Jedności Mu-
zułmańskiej i Instytutu Muzułmańskiego. 
Liczne zaproszenia imama do wizyt w 
ambasadach państw muzułmańskich, a 
także do podróży do takich krajów jak np.: 
Iran, Pakistan, Indie czy zamieszkanych 
przez muzułmanów rejonów Rosji, stały 
się okazjami zarówno do wspólnego świę-
towania muzułmańskich świąt, możliwości 
pozyskania literatury konfesyjnej, która 
jest stopniowo tłumaczona na język polski, 
jak również budowania pozytywnego wize-
runku Polski w świecie islamu. Także jego 
wystąpienia w audycjach kręconych na 
zlecenie wielu krajowych i zagranicznych 
stacji telewizyjnych służy promowaniu 
Polski w świecie.

Działalność naukowo-wydawnicza to 
kolejne pole działania niestrudzonego 
imama. Liczne wykłady, opracowywanie 
haseł encyklopedycznych dotyczących 
islamu, tłumaczenie i pomoc w tłuma-
czeniu Koranu, własnoręcznie napisane 
książki o charakterze konfesyjnym czy wy-
dawanie cyklicznych publikacji takich jak 
np. „Zeszyty Muzułmańskie”, czy obecnie 
„Rocznik Muzułmański”, świadczą o jego 
niespożytej aktywności na tym polu. 

Powstanie działających po dziś dzień 
Stowarzyszania Jedności Muzułmańskiej i 
Instytutu Muzułmańskiego to także owoc 
jego mrówczej pracy. Te dwie instytucje o 
charakterze religijno-społecznym za swój 
cel postawiły sobie: przekazywanie rzetel-
nej wiedzy o islamie, zbliżanie chrześcijan 
i muzułmanów (Rada Wspólna Katolików 
i Muzułmanów), ochronę spuścizny ta-
tarskiej, jak również działania na rzecz 
propagowania polskiej historii i kultury. 

RECENZJE    RECENZJE    RECENZJE   RECENZJE    RECENZJE   RECENZJE   RECENZJE  

dokoñczenie na str. 32



str. 32     AKANT 1(287)2020

Organizacje te stanowią międzywyznaniową 
platformę, dzięki którym każdy, kto ma 
w sobie pasję orientalisty, jest w stanie 
poszerzyć swą wiedzę na temat islamu w 
kwestiach teologii i historii, jak również 
na łamach prowadzonych przez działaczy 
wydawnictw publikować wyniki badań nad 
wybranymi przez siebie tematami orienta-
listycznymi. 

Ostatnia część tej pracy ma charak-
ter swoistego przewodnika. Przedstawiono 
w nim zarówno dzieje islamu w Polsce, 
począwszy od pierwszego osadnictwa ta-
tarskiego w Wielkim Księstwie Litewskim, 
aż po czasy współczesne, kiedy to w na-
szym kraju działa oficjalnie 6 organizacji 
muzułmańskich. Każda z tych organizacji 
została pokrótce scharakteryzowana. W 
rozdziale tym przedstawiona została rów-
nież historia powstania i ewolucji Stowa-
rzyszenia Jedności Muzułmańskiej, sylwetki 
jej najważniejszych działaczy, jak również 
podstawowe informacje na temat szyizmu, 
będącego fundamentem działania tych 
organizacji.  

Warto pochwalić R.  Bergera za 
zamieszczenie na kartach swego opraco-
wania aż 437 przypisów, które obejmują 
głównie biogramy duchownych różnych 
wyznań, naukowców, polityków, artystów, 
dziennikarzy czy postaci historycznych. 
Wyjaśniają one też używane w zapiskach 
imama Mahmuda Żuka pojęcia z termino-
logii religijnej. Zabieg ten ułatwia lekturę. 
W publikacji nie brakuje też licznych 
zdjęć, które ją wzbogacają.  

Podejmowane na wielu płaszczy -
znach działania imama Mahmuda Żuka 
oraz powołanych przez niego struktur i 
ich działaczy są ważne szczególnie dziś, 
kiedy to jak to, jak mawia sam R. Berger, 
islamowi brakuje „dobrej prasy”. Ważnym 
jest obecnie dotarcie do zdezorientowa-
nego polskiego społeczeństwa, zwłaszcza 
młodzieży, narażonych na ksenofobiczną 
agitację różnych grup ultraprawicowych 
oraz koncernów medialnych nastawionych 
na szybki zysk i tanią sensację. Niestety 
pomimo coraz większego dostępu do rze-
telnej wiedzy, islam wciąż postrzegany jest 
w naszym kraju głównie poprzez pryzmat 
terrorystów, którzy to w oczach muzułma-
nów są uznawani za barbarzyńców i zbrod-
niarzy, jak również szukających nowego 
domu w Europie uchodźców z ogarniętych 
rozlicznymi wojnami i biedą regionów 
Bliskiego Wschodu, Azji Centralnej i 
Afryki. Niestety, niechęć do poświęce-
nia czasu dla zdobycia wiarygodnych 
informacji o otaczającym nas świecie jest 
niestety obecnie coraz powszechniejszym 
trendem. Prościej i szybciej, w świecie na-
stawionym na mieć a nie być, jest zawierzyć 
obowiązującemu przekazowi tworzonemu 
na potrzeby sterowania masami, czy też 
rożnej maści telewizyjnym ekspertom, niż 
samemu poszukać.  

Rafał Berger, Imam Mahmud Taha Żuk czyli alter-
natywna historia Islamu w Polsce w II połowie XX 
wieku i początku wieku XXI, Stowarzyszenie Jedności 
Muzułmańskiej, Warszawa 2019, ss. 324

RECENZJE    RECENZJE    RECENZJE   RECENZJE    RECENZJE   RECENZJE   RECENZJE  

„Opowiadania” – najprościej zatytułowa-
na książka BARBARY TYLMAN – zawiera pięć 
utworów prozatorskich: „Dziabąg”, „Gapa”, 
„Paczka”, „Przypadek”, „Znajda”, nazwana 
przez autorkę podróżami przez życie.

Niewątpliwie są to teksty prozy o życiu 
współczesnych ludzi, ich troskach, marzeniach, 
zmaganiach z losem, radościach a także szczę-
śliwych przypadkach. Autorka sięga głównie do 
czasów kiedy ludzie byli jeszcze blisko siebie.

Dziabąg to nazwa zamieszkałego w dzie-
cięcej wyobraźni Marianny potwora, którego 
strasznie się bała. Marianna o tym opowiada 
swojej znacznie młodszej przyjaciółce Renacie. 
Nie było wtedy telewizji, ludzie z sobą rozma-
wiali i nie zapanowała jeszcze kultura obrazko-
wa. Sporo tajemnic wypełnia to opowiadanie, 
dowiadujemy się o duchach, gdy mity miały 
znaczące miejsce w świadomości mieszkańców 
wsi i małych miasteczek.

Ukazana została pozytywna, wręcz przyja-
cielska, rola dziadka w tworzeniu osobowości 
Marianny, kształtowaniu jej racjonalnego 
poglądu na świat.

W opowiadaniu „Gapa” opisuje Barba-
ra Tylman spotkania mężczyzny i kobiety w 
szczególnych okolicznościach. Mężczyzna to 
owdowiały Marcel lubujący się w podróżach 
nie tylko po Polsce, a jego towarzyszka to 
Hanna, której mąż Krzysztof na to się zgadza. 
Ma po prostu do obojga zaufanie. Hanna 
czerpie całymi garściami korzyści z tego wyjąt-
kowo ułożonego kontaktu / układu: zwiedza 
coraz to nowe atrakcyjne miejsca w Polsce 
(szczególnie upodobała sobie Warszawę), 
lubi sypiać w luksusowych hotelach (zajmuje 
jednoosobowe, oddzielne pokoje), lubi jeść 
w wykwintnych restauracjach, otrzymywać 
atrakcyjne upominki przywożone przez Mar-
cela z Zachodu. Zachowuje się przyzwoicie, 
nie zdradza męża, chociaż okoliczności temu 
sprzyjają.

Spotykamy opis pięknych rozmyślań, 
podróżującej pociągiem Hanny: Wszystko wy-
glądało tak jakby ktoś poustawiał na ziemi wazony z 
wielkimi kolorowymi bukietami. Nad łąkami unosi-
ły się rozciągnięte pasma mgły, a dochodzący od pól 
zapach dymu drażnił nozdrza. Teraz patrzyła na 
całkiem inny świat. Taki, który rodzi się do życia. Aż 
po horyzont zieleniły się łąki i pola, drzewa i krzewy 
zaczęły stroić się w świeże, zielone listki. Nawet niebo 
było inne niż wtedy. 

Autorka rolę / sytuację Hanny tak po-
strzega: Po wielu latach, opowiadając przyjaciółce 
o tamtych wyjazdach, usłyszała to nad czym się 
zastanawiała. – Ale z ciebie gapa. Nie mogłaś tego 
inaczej rozegrać. No, tak wtedy były inne czasy, inne 
okoliczności i ty też byłaś inna. Czy dzisiaj także 
byłabyś taka sama, nad wyraz przyzwoita? – zapyta-
ła. – Nie odpowiem ci na to – powiedziała Hanna. 
– Wtedy byłam po prostu gapą. Taką do kwadratu.

Ciągle obecna jest w ludziach (szczególnie 
w wieku dojrzałym) tęsknota za dzieciństwem, 
latami szkolnymi. Próbujemy, choć z trudem, 
przypomnieć sobie nazwiska i imiona naszych 
ówczesnych kolegów, koleżanek. Ich pseudoni-
my, którymi się wzajemnie określaliśmy. Autor-
ka (we własnej osobie) zamierza odnaleźć czte-
ry osoby ze swojej „paczki”. Powoli i z uporem 
a nawet z pasją inicjuje i organizuje wspólne 

spotkanie / biesiadę. Uczestnicy zachowują się 
naturalnie, potwierdzając swoją dawną bliskość 
w nowych zmienionych już okolicznościach / 
warunkach. Cała paczka przywitała się serdecznie, 
ściskając i obcałowując . Patrzyli na siebie, jakby 
nie wierzyli, że znowu są razem. Wiedzieli do czego 
byłam zdolna. A że zmieniłam się powierzchownie? 
(Nazwana byłam Mikrusem). Mało ważne. Liczy 
się to, co w środku.

W czwartym tekście Tylman opowiada 
o konsekwencjach nagłej, pełnej ekstazy mi-
łości trzydziestoletniej wówczas Ingi (przeży-
wającej niedawną zdradę) z Maksymilianem 
(mężczyzną poznanym przeddzień), który 
okazał się być utalentowanym malarzem. 

Z następstwami nieroztropnego postęp-
ku na plaży, jak to najczęściej bywa, musiała 
zmierzyć się przede wszystkim kobieta: znieść 
obelgi obojga rodziców, znaleźć mieszkanie, 
urodzić córkę – Wiktorię, poradzić sobie z 
prowadzeniem własnego biura rachunkowe-
go. Szczęśliwe przypadki zmieniły sytuację: 
Inga po szesnastu latach spotkała się z Mak-
symilianem na koncercie, (w miejscowości 
na Mazurach, gdzie zamieszkał), na którym 
z powodzeniem wystąpiła młoda śpiewaczka 
Wiktoria (nazywana Wiki).

Istotę, problemów  prezentowanych w 
opowiadaniu, zawierają słowa Wiki (córki 
obojga bohaterów): Zrodzona na plaży w po-
rywie nagłej i nieprzewidywalnej miłości, jestem 
jakby z innego świata. Ale z księżyca nie spadłam. 
Jestem kobietą z krwi i kości, pragnącą podzielić 
się historią, która może zaciekawić ale i zadziwić.

W „Znajdzie” Barbara Tylman ukazuje 
spolegliwe kompetencje uczuciowe dwojga 
prostych ludzi. Antoni Pikuła, pracujący jako 
robotnik na kolei, wracając z rannej zmiany 
zauważa siedzącą na torach dziwnie zachowu-
jącą się kobietę. Zaintrygowała go bardzo jej 
postać: Może jest wojenną sierotą? Skrzywdzoną 
przez wyzwoleńców, albo nawet przez rodaków 
wracających z wojaczki? A może zwyczajnie się 
zagubiła? – myślał patrząc na siedzącą w kucki 
kobietę. Próbował nawiązać z nią kontakt, chciał 
sprowokować do uśmiechu, rozpocząć jakąś rozmo-
wę… Wszystko na nic… Mężczyźnie zrobiło się żal.

Po rozmowie z żoną, Anną – decydu-
ją się na wprowadzenie jej do ich domu, 
przyjęcie do rodziny. Frania (takie imię jej 
nadali) dożyła u Pikułów starości: Frania, 
teraz już starsza kobieta, zawsze była traktowana 
jakby była ich rodzoną. Przyzwyczajeni do jej dzi-
wacznych czasem zachowań, chyba nie zauważyli 
swojego uzależnienia od przygarniętej, bezdomnej 
dziewczyny. I że teraz na stare lata nie potrafią 
się z nią rozstać.

Narracja jest płynna – chce się czytać 
dalej – nieraz przyjmuje formę dramatur-
giczną. Jest doskonałym obserwatorem 
życia. Zaprezentowane treści potwierdzają 
zainteresowanie problematyką społeczną, 
kontaktami interpersonalnymi. Zbędne 
są komentarze zawarte w ostatnim zdaniu 
dwóch opowiadań. Bowiem dobra sztuka 
broni się sama i nie wymaga żadnych obja-
śnień. Dotyczy to również dzieł literackich.

 
Barbara Tylman, Opowiadania, Wydawnictwo MEDIA – 
EXPO, Poznań 2019, ss.114

Paweł Kuszczyński

Wizerunki istnienia

Imam...
dokończenie ze str. 31
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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. Kontynuujemy 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”  

30 lat Bydgoskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (8)

WIATRAKI – właść. Bydgoska Grupa 
Poetycka „WIATRAKI” działająca w latach 
1960-1968. Grupa, powołana wiosną 1960 
r. przez Jana Góreca-Rosińskiego, wów-
czas redaktora naczelnego Faktów i Myśli, 
skupiała byłych członków Koła Młodych 
przy ZLP w Bydgoszczy. Ośrodkiem kry-
stalizacji grupy stał się redagowany przez 
J. Góreca-Rosińskiego dodatek literacki 
do dwutygodnika „Fakty i Myśli” pt. „Wia-
traki” (wrzesień 1958 – grudzień 1972 
r.). Skupieni w grupie pisarze byli jeszcze 
przed debiutem książkowym; większość z 
nich była dziennikarzami; Jan Górec-Ro-
siński i Zdzisław Polakiewicz związani byli 
z „Faktami i Myślami”, Andrzej Baszkowski 
z „Pomorzem”, Jan Mirosław Kasjan był 
w tym czasie asystentem wydziału huma-
nistycznego UMK w Toruniu, natomiast 
Wiesław Rogowski pracował jako kierownik 
Wydziału Kultury WRN. Do grupy nale-
żeli też: Zbigniew Markowski i Krzysztof 
Nowicki. Grupa nie sformułowała pro-
gramu poetyckiego, dając pierwszeństwo 
indywidualnym realizacjom twórczym, lecz 
Włodzimierz Maciąg zauważył więź między 
poetami wynikającą ze zbliżonych doświad-
czeń wewnętrznych, lęków i tęsknot oraz 
„niepokoju egzystencji prowincjonalnej”. 
Wspólnym mianownikiem było też korzyst-
ne usytuowanie poetów tworzących grupę 
w ówczesnym systemie kultury.

Wyodrębnione publikacje na łamach 
„Życia Literackiego”, „Faktów i Myśli”, „Po-
morza”; inicjatywa zorganizowania w 1962 
r. Bydgoskiej Wiosny Poetyckiej o zasięgu 
ogólnopolskim (protektorat Kazimierza 
Wyki, przewodnictwo Juliana Przybosia). 
Almanachy: Wiatraki (1961), Wiatraki-II 
(1968).

S.P.    

WIÓRKIEWICZ JOANNA – poetka, 
eseistka, publicystka, redaktorka; pseudonim 
literacki Joanna Mieszko. Ur. 1.III.1954 r. w 
Ząbkowicach Śląskich. Od 1956 r. zamiesz-
kała w Bydgoszczy. Ukończyła Wydział Dzien-
nikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu 
Warszawskiego. Od 1973 do 1977 r. praco-
wała w czasopismach zakładowych: „Naszej 
Trybunie” oraz „Wodniaku Bydgoskim”. W 
l. 1977-1982 była redaktorem w bydgoskiej 
rozgłośni Polskiego Radia, a następnie 
pracowała w Stowarzyszeniu Księgowych 
Polskich oraz Biurze Wystaw Artystycznych. 
Podczas stanu wojennego była aresztowana. 
Współpracowała z prasą podziemną i współ-

WOJCIESZKO GRAŻYNA - poetka, 
animatorka kultury. Ur. 14.IX.1957 r. w 
Bydgoszczy. Absolwentka Wydziału Teleko-
munikacji A-TR w Bydgoszczy (1981), oraz 
Wydziału Informatyki paryskich uniwersyte-
tów  Paris-Sud (1985) i Pierre-et-Marie-Curie 
(1987). Asystentka Wydziału Informatyki 
Ecole Centrale de Paris (1985-1990), eks-
pert ds. współpracy z zagranicą, a potem 
zarządca projektów w Komisji Europejskiej 
w Brukseli (1990-2018). Członkini grupy 
literackiej „Piórnice” w Krakowie. W l. 1981-
1991 mieszkała w Paryżu, w l. 1991-2018 w 
Brukseli, a od 2018 r. w Krzywogońcu gm. 
Cekcyn, gdzie zarządza Fundacją czAR(T) 
Krzywogońca. Zbiory poezji: W oczekiwaniu 
(2000), Karuzela (2005), Les abattairres de 
Bruxells / Rzeźnie brukselskie (2008), Sen o 
tramwaju (2013), Zaklinanie (2016). Zbiór 
opowiadań Animalki (2018).

S.P.

WOJTASIK MIECZYSŁAW – poeta, sa-
tyryk, aforysta, krytyk literacki. Ur. 12.II.1941 
r. w Paniewku pow. Radziejów Kujawski. 
Od roku 1966 zamieszkał w Bydgoszczy. 
Pracował jako inżynier melioracji wodnych, 
nauczyciel akademicki w Akademii Tech-
niczno-Rolniczej, profesor nadzwyczajny w 
Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Debiu-
tował w „Faktach i Myślach” w 1967 r. 

Animator kultury, opiekun debiutów 
literackich. W latach siedemdziesiątych XX 
w. prowadził (teksty i reżyseria) studencki 
kabaret „Mutant” w filii WSR. Członek Grupy 
Faktu Poetyckiego „Parkan” (1975-1979), 
Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy 
(1975-1981), członkiem (od 1975) i sekreta-
rzem Koła Młodych ZLP (1978-1981), człon-
kiem Studenckiego Centrum Literackiego 
„Gremium”(1976-1981), wiceprzewodniczą-
cym Klubu Pisarzy Kujawskich „Kujawskie 
Inspiracje”(od 1980), wiceprzewodniczącym 
sekcji literackiej Włocławskiego Towarzy-
stwa Naukowego (od 1981), opiekunem 
Klubu Literackiego „Kujawy” we Włocławku 

WRÓBEL ZBIGNIEW (1951-2019) 
– reżyser, poeta, prozaik, krytyk teatralny, 
publicysta. Ur. 24 I 1951 r. w Toruniu. Ukoń-
czył filologię polską na UMK-specjalizacja 
teatrologiczna. W 1977 r. uzyskał dyplom 
na wydziale reżyserii PWST w Warszawie. W 
1982-1984 był dyrektorem i kierownikiem 
artystycznym Teatru Ziemi Pomorskiej w 
Grudziądzu. Zrealizował ponad 80 przedsta-
wień, w tym wiele we własnej adaptacji, w 17 
teatrach w całej Polsce. Realizował audycje 
poetyckie i słuchowiska w Polskim Radiu, a 
także widowiska plenerowe w  Bydgoszczy. 
Laureat Konkursu Poetyckiego „O Złotą 
Lampkę Górniczą” w Wałbrzychu i wielu 
innych. 

W 1984 r. zamieszkał w Bydgoszczy, 
gdzie był reżyserem w Operze Bydgoskiej i 
Teatrze Polskim oraz wykładowcą w Wyższej 
Szkole Pedagogicznej i studium kulturalno-

organizowała ogólnopolską sieć kształcenia. 
W 1988 r. wyjechała do Berlina, gdzie współ-
organizowała polskojęzyczne stacje radiowe 
i polsko-niemieckie czasopismo literackie 
„WIR”. Debiutowała w „Kulturze” w 1981 
r. Zbiory wierszy: Rozmowa z muszlą (1983), 
Strojenie (1988). Przekłada z języka niemiec-
kiego i szwedzkiego. Członek Stowarzyszenia 
Pisarzy Niemieckich.

S.P.
 

(1980-1984), konsultantem Klubu Literac-
kiego przy Pomorskim Okręgu Wojskowym 
(1995-2001). W latach 1982-86 na łamach 
tygodnika „Kujawy” prowadził poradnictwo 
warsztatowe dla początkujących literatów. 
Od roku 1981 w Robotniczym Stowarzysze-
niu Twórców Kultury, gdzie pełnił  funkcje 
sekretarza, p.o. prezesa, członka zarządu i 
członka Rady Krajowej; od 1978 roku jest 
przewodniczącym Klubu Literackiego Na-
uczycieli Pomorza i Kujaw, od 2006 r. człon-
kiem a od 2012 r. wiceprezesem Bydgosko 
– Toruńskiego Oddziału Związku Literatów 
Polskich. W latach 1978-82 był członkiem 
spoza Rady Komisji Kultury Urzędu Miej-
skiego w Bydgoszczy. 

Zbiory wierszy: Struna czarnoziemu 
(1979), Bezpańskie berło i słowo (1979), Żebro 
metafizyki (1980), Jeśli pytasz naprawdę (1985), 
Przez bezludne brzegi (1986), Niech ma na imię 
choćby Kain (1991), Po śladach wołania i ciszy 
(1997), Nie pijałem ptasiego mleka (1997), 
Między mitem i kowadłem (2000), Maki bardziej 
niż krew (2008), Lancz z duszą w poziomkach 
(2015), Co jeszcze jest jasnością (2016), zbiory 
aforyzmów A teraz ja (1979) i Kolce życia – 
Pikiloj de vivo (w j. esperanto; 2013), zbiór 
fraszek Runda dla poddanego (1997).

Dwukrotnie otrzymał odznakę „Zasłużo-
ny Działacz Kultury” (1996, 2001), medale 
im. Jakuba Wojciechowskiego, Edwarda 
Stachury, Czesława Miłosza, Jerzego Sulimy 
– Kamińskiego, Klemensa Janickiego (2015) 
oraz nagrodę im. Tadeusza Micińskiego 
(2016). Odznaczony Srebrnym (2007) i Zło-
tym Krzyżem Zasługi (2019) oraz Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej (1998).

S.P.
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-oświatowym WOK. Kierował Korporacją 
Artystyczną „Prospekt-Atelier” przy ul. Gdań-
skiej 26, która zajmowała się kompleksową 
obsługą reklamowo-promocyjną; prowadził 
też Galerię Sztuki „Pod Aniołem” przy ul. 
Leszczyńskiego 17 w Bydgoszczy. Przygo-
tował do studiów aktorskich i reżyserskich 
paru adeptów. Uprawiał również malarstwo, 
fotografikę i sztukę użytkową. Zajmował się 
animacją kultury. Wraz z synem Jakubem 
realizował filmy artystyczne, promocyjno-
-reklamowe i rekonstrukcje historyczne. Pro-
wadził usługi filmowania na terenie Polski i 
za granicami.

Zbiory wierszy: Niedziela prowincjusza 
(1972), Na rogu Nieznanej i Zawiłej (1983), 
Pory roku (1986), Figle, frywole, rozpusty (1991), 
Modlitwy, utopie, otuchy (1985), Źdźbła i szczypty 
(2014), Sierściuch (2017); powieść dla mło-
dzieży Gagatek (1988). Wydał poradnik Jak 
czuć się dobrze i być optymistą (2004).

Zm. 6 IX 2019 r. w Bydgoszczy, pocho-
wany na cmentarzu komunalnym przy ul. 
Wiślanej.

S.P.

WSPOMNIENIA I PAMIĘTNIKI – 
zbeletryzowane wspomnienia o Bydgoszczy 
mają walor zarówno faktograficzny jak i 
artystyczny. Najważniejsze z nich to: Ma-
riane Hepke Buch der Erinnerung (Księga 
wspomnień; 1960),  Adelheid Sturm Aus dem 
Leben einer Professorenfrau (Z życia żony pro-
fesora; 1992),  Alfreda Cohna (1901-1961) 
Erinnerungen an Bydgoszcz (Wspomnienia o 
Bydgoszczy; 1934, 2003), Władysława Czar-
nowskiego Ze wspomnień starego bydgosz-
czanina (1969), Franciszka Grotta Moje 
Szwederowo. Dziennik 1939-1945 (1984), 
Józefa Jezierskiego Pan Marek (1994) i 
Gród nad Brdą i Wisłą (2006), Jerzego 
Nowakowskiego Szczęśliwe lata, gorzki czas 
(1996) i Szczypta wspomnień (2003), Leona 
Konieczki Wspomnienia (1996), Stefana 
Pastuszewskiego Miasto (1996), Janiny Bie-
dowicz Gimnazjalistki z Kujawskiej (1997), 
Aliny Chyczewskiej Reflektorem punktowym 
(2000), Marii Teresy Pokory Strzępy prze-
myśleń i wspomnień (2003), Aleksandry Na-
pierały-Kowalczewskiej Dzieciństwo nad Brdą 
(2009), Stefanii Jankowskiej, Marii Krysty-
ny Wodyk O czym warto pamiętać (2009), 
Grzegorza Rykowskiego Z Nowego Rynku 
(2009), Leszka Jana Malczewskiego Strzępy 
wspomnień (2010), Witolda Burkera Zezowa-
ta Temida (2011), Rafała Bergera Hassan 
Konopacki - Tatar, muzułmanin, bydgoszcza-
nin (2011), Elżbiety Wróblewskiej Artyści 
(2012), Stefana Stożka Dobre lata, piękne lata 
(2013), Grzegorza Misiewicza Niezmienni 
(2014), Krystyny Graduszewskiej-Czerebiej, 
Lecha Graduszewskiego, Romana Gradu-
szewskiego i Grażyny Klimczak Pobiegło życie 
dalej (2017), Romana Sidorkiewicza dwa 
tomy Bydgoszcz – mój fyrtel (2018, 2019), 
Rafała Bergera i Mariana Stróżyńskiego 
Wspomnienia. Bielawki w oczach dziecka 1934-
1945 (2019), Wilfried Samel zredagował 
zbiór wspomnień bydgoskich Niemców 
Bromberg. Ein Buch der Erinnerung (1968), 
a Waleria Drygałowa zbiór wspomnień 
Opowieści bydgoskie: okres zaboru pruskiego 

WYDAWNICTWA  – do końca II 
wojny światowej proces wydawania dzieł 
literackich bazował na drukarniach i księ-
garniach, które najczęściej – w oparciu o 
rozeznanie rynku i na własne ryzyko – były 
też nakładcami; gdy ryzyko było za duże, 
to nakładcami byli sami autorzy bądź ich 
mecenasi; redakcją książek zajmowali się 
autorzy bądź wyspecjalizowani pracownicy 
drukarni; była to głównie redakcja tech-
niczna a nie merytoryczna. W I połowie 
XX wieku pojawiły się wyspecjalizowane 
wydawnictwa jak → Biblioteka Polska 
mająca swoją drukarnię w Bydgoszczy, 
niemniej większość książek wydawanych 
było na odpowiedzialność autora.

Po II wojnie światowej ruch wydaw-
niczy podporządkowano państwu, które 
po 1947 roku w pełni go scentralizowa-
ło, powołując wydawnictwa, do 1954 r. 
mieszczące się w Warszawie z wyjątkiem 
Wydawnictwa Literackiego w Krakowie 
i Ossolineum we Wrocławiu; książkę do 
druku przygotowywała redakcja w opar-
ciu o zgodę na tytuł odpowiedzialnej 
jednostki ministerialnej (Departament 
Książki) a po 1970 r. Naczelnego Zarzą-
du Wydawnictw; książka przed drukiem 
była cenzurowana. Po 1954 r. nastąpiła 
decentralizacja wydawnictw, powstało 6 
państwowych wydawnictw regionalnych; 
bydgoski ośrodek literacki miał być ob-
sługiwany przez Wydawnictwo Morskie w 
Gdyni i Wydawnictwo Poznańskie. Z cza-
sem dopuszczono do ograniczonej dzia-
łalności wydawniczej w innych miastach; 
w Bydgoszczy od 1964 r. edycja literatury 
pięknej zajęła się Sekcja Wydawnicza po-
wstałego w 1961 r. Kujawsko-Pomorskiego 
Towarzystwa Kulturalnego; nakład książek 
był ograniczony do 1.000 egz., tak samo 
jak kolportaż do obszaru regionu. W 
połowie lat siedemdziesiątych XX wieku 
dopuszczono wydawanie książek jako 
druków bibliofilskich bądź „do użytku 
wewnętrznego” przez inne instytucje. W 
1981 r. usamodzielniono wydawnictwa i 
częściowo uwolniono rynek wydawniczy; 
tak powstało → Wydawnictwo „Pomorze”. 
Po 1989 r. ruch wydawniczy został całko-
wicie uwolniony i zaczął funkcjonować jak 
przed II wojną światową.

Literaturę piękną wydają zarówno 
autorzy nakładami własnymi jak i różne 
instytucje, niekoniecznie wydawnictwa; w 
Bydgoszczy w literaturze pięknej zaczęły 
specjalizować się: → Instytut Wydawniczy 
„Świadectwo” (od 1987 r.), Dom Wydaw-

WYDAWNICTWO MORSKIE – powo-
łane 1.I.1957 r. w ramach regionalizacji 
rynku edytorskiego w PRL wydawnictwo, 
któremu – obok Wydawnictwa Pomorskie-
go (od 1956 r.) – poświecono „obsługę” 
środowiska literackiego Bydgoszczy, 
siedziba w Gdynia, od 1.I.1969 r. w Gdań-
sku, umowa partycypacyjna z PWRN w 
Bydgoszczy, która obok Oddziału ZLP 
– decydowała o kierowanych do druku 
książkach. Debiuty i pierwsze książki Kazi-
mierza Hoffmana, Wiesława Rogowskiego, 
Marii Kaloty-Szymańskiej, Kazimierza 
Jułgi, Andrzeja Baszkowskiego, Mirosława 
Jana Kasjana, Zygmunta Flisa, Krzysztofa 
Nowickiego, Jerzego Lesława Ordana, 
Edmunda Puzdrowskiego. Od marca 
1971 r. Oddział w Bydgoszczy z siedzibą 
w gmachu PWRN przy ul. Jagiellońskiej 
3, kierownicy: M. Kalota-Szymańska w l. 
1971-1978 oraz Czesław Slezák w l. 1978-
1992, kiedy oddział rozwiązano wraz z 
całym Wydawnictwem Morskim. Oddział 
wydał 52 książki autorów z Bydgoszczy i 
regionu.

Źródło: Stefan Pastuszewski, Edytor-
stwo literatury pięknej w Bydgoszczy w latach 
1956-1989, Bydgoszcz 2016

     

WYDAWNICTWO „POMORZE” 
–  regionalna oficyna powołana na wnio-
sek bydgoskich środowisk twórczych 1. 
VIII.1982 r. jako Redakcja Wydawnictw 
Pozaprasowych „Pomorze” Pomorskiego 
Wydawnictwa Prasowego RSW „Prasa-
-Książka-Ruch”.  Kolejni  dyrektorzy: 
Wiesław Woźniak, Zbigniew Cieśliński, 
Wiesław Krzysztoszek, Ryszard Ziętek. 
Kierownicy działu literackiego kolejno: 
Krzysztof Soliński w l. 1982-1986 i Wiesław 
Krystoszek w l. 1986-1990; po likwidacji 
RSW w 1990 r. na bazie majątku Wy-
dawnictwa powstała Spółdzielnia Pracy 
Wydawnictw „Pomorze” z  K. Solińskim 
jako prezesem w l. 1990-1995 i Bogusławą 
Szymańską w 1996 r.; Wydawnictwo „Po-
morze” wydało 221 książek, z tego 88 o 
charakterze literackim. 

Źródło: Stefan Pastuszewski, Edytor-
stwo literatury pięknej w Bydgoszczy w latach 
1956-1989, Bydgoszcz 2016

WYDAWNICTWO ŁUCZNICZKA – 
założone w 2017 r. przez Fundację Nasza 
Tradycja – Nowa Przyszłość wydawnictwo 
ukierunkowane na promowanie twórców z 
Bydgoszczy i terenów bydgoskich; redaktor 
naczelny Tadeusz Oszubski.

S.P.

(1970). Językiem literackim, opierając się 
na osobistych przeżyciach, napisany został 
przez Zbigniewa Raszewskiego w formie 
leksykonu Pamiętnik gapia: Bydgoszcz jaką 
pamiętam  z lat 1930-1945 (1994). Dzien-
niki o zacięciu publicystyczno-literackim 
poświęcone Bydgoszczy wydał Józef Bana-
szak: Wybrałem Bydgoszcz 1989-2009 (2011), 
Pochwała codzienności 2009-2013 (2014), Dni 
zwykłe dni niezwykłe (2017).

       S.P.

niczy „Margrafsen” (od 1990 r.), i → 
Biblioteka „Tematu” (od 2004 r.). 

Źródło: Stefan Pastuszewski, Edytor-
stwo literatury pięknej w Bydgoszczy w latach 
1976-1989, Bydgoszcz 2016

S.P.
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ZBLIŻENIA – związana z → Galerią Po-
ezji seria 16-stronnicowych zeszytów literac-
ko-plastycznych wydawanych przez Stefana 
Pastuszewskiego i Mieczysława Wojtasika w l. 
1978-1980, wyszło 14 zeszytów finansowanych 
przez różne instytucje społeczno-kulturalne, 
nadkład 200-500 egz. 

Źródło: Stefan Pastuszewski, Edytorstwo 
literatury pięknej w Bydgoszczy w latach 1956-
1989, Bydgoszcz 2016

S.P.
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ZIELIŃSKA URSZULA ROMA (1950-
2007) – poetka, publicystka. Ur. 18.XI.1950 r. 
w Bydgoszczy. Autorka programów poetyckich 
na antenie Radia Pomorza i Kujaw. W 2001 r. 
zamieszkała w Borach Tucholskich, w gminie 
Gostycyn, w miejscu zwanym przez siebie „Stu-
lesiem”. Debiutowała w „Faktach” w 1984 r., 
zbiory wierszy: Do utraty tchu (2005), Podążać z 
Tobą (2006), Jak po dalekiej drodze (2007). Zm. 
21.X.2007 w Bydgoszczy.

DTL

ZJAZD ZWIĄZKU LITERATÓW POL-
SKICH – odbył się 5-7.II.1969 r. w sali WRN w 
Bydgoszczy, obradom pod nieobecność prezesa 
Jarosława Iwaszkiewicza (1894-1980) przewod-
niczył wiceprezes Jerzy Putrament (1910-1986), 
przewodniczącym komitetu organizacyjnego był 
Jan Górec-Rosiński (1920-2012), a rzecznikiem 
prasowym Zefiryn Jędrzyński (1930-2019). 
Udział wzięło 105 delegatów, w tym z Bydgoszczy 
Władysław Dunarowski i J. Górec-Rosiński. Zjazd 
miał ustosunkować się do „buntu inteligencji” w 
marcu 1968 r., lecz w zasadzie temat ten poru-
szony był marginalnie. Zaocznie prezesem ZG 
ZLP wybrano ponownie J. Iwaszkiewicza. 

S.P.  

ZWIĄZEK LITERATÓW POLSKICH 
– stowarzyszenie twórcze pisarzy. We wrze-
śniu 1945 r. powołano w Toruniu Oddział 
Pomorski Związku Zawodowego Literatów 
Polskich, będącego kontynuatorem ZZLP 
założonego 14 maja 1920 r. przez Stefana 
Żeromskiego; pierwszym prezesem Oddzia-
łu został Konrad Górski (1985-1990); 11 
członków rzeczywistych i 16 kandydatów. 
5.XI.1948 r. Oddział przeniesiono do Byd-
goszczy, prezesem do 1964 r. był Alfred 
Kowalkowski (1914-1983); w l. 1965-1973 
prezesem był Władysław Dunarowski (1902-
1987), w l. 1973-2003 Jan Górec-Rosiński 
(1920-2012), a od 2003 r. Dariusz Tomasz 
Lebioda. W styczniu 1949 r., Związek 
przyjmując na zjeździe w Szczecinie nazwę 
Związku Literatów Polskich, stracił charak-
ter związku zawodowego, a stał się – na wzór 
radziecki – „związkiem twórczym”, do któ-
rego przynależność określała kto jest pisa-
rzem. Był „pasem transmisyjnym” oczekiwań 
władz i beneficjów z ich strony. 11.III.1967 r. 
uroczysta, pod patronatem KW PZPR, Sesja 
literacka z okazji 20-lecia Oddziału ZLP. 
13. XII.1981 r. Związek został zawieszony, 
a w lipcu 1983 r. rozwiązany. Do tego czasu 
współorganizacja przez Oddział bydgoski 

ŻWIKIEWICZ WIKTOR – pisarz scien-
ce-fiction. Ur. 19.III.1950 r. w Bydgoszczy. 
Ukończył Technikum Geodezyjne, od 1971 
do 1975 r. pracował w Bydgoskim Przed-
siębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym, 
od 1975 do 1979 r. działał w studenckim 
teatrze „Próba” jako scenarzysta, reżyser 
oraz aktor. Pracował jako plastyk w bydgo-
skim Kombinacie Budowlanym „Wschód” 
oraz jako specjalista ds. reklamy Teatrze 
Polskim w Bydgoszczy. W 1979 r. założył 
Bydgoski Klub Miłośników Fantastyki 
„Maskon”. Debiutował w 1971 r. na łamach 
„Młodego Technika” opowiadaniem Zerwa-
ne ogniwo. Zbiory opowiadań: Podpalacze 
nieba (1976),  Happening w oliwnym gaju 
(1977), Sindbad na RQM-57 (1978), Kajo-
mars i inne opowiadania (2005), powieści: 
Druga jesień (1982), Imago (1985), Ballada 
o przekleństwie (1986), Delirium w Tharsys 
(1987).

Źródło: Andrzej Niewiadowski, Antoni 
Smuszkiewicz, Leksykon polskiej literatury 
fantastycznonaukowej, Poznań 1990

DTL

Zjazdu Pisarzy Ziem Zachodnich i Północ-
nych (1967), Zjazdu Związku Literatów 
Polskich (1969), Festiwalu Sztuki Faktu 
(1975, 1978, 1981). Inspirowanie twórczości 
literackiej oraz upowszechnianie literatury 
poprzez takie przedsięwzięcia jak Bydgoska 
Wiosna Poetycka (1962), Bydgoskie Dni 
Literatury (1978), Toruński Maj Poetycki. 

Rejestracja z końcem 1983 r. nowej 
organizacji pisarzy pod starą nazwą ZLP; 
nowy statut, który do kategorii „pisarz” 
włączył eseistów i krytyków literackich. Część 
byłych członków ZLP utworzyła 31.V.1989 r. 
→ Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Po 1989 
r. Oddział Bydgosko-Toruński ZLP prowa-
dzi działalność na obszarze woj. kuj.-pom., 
popularyzuje literaturę, organizując akcje 
Port Poetycki i Międzynarodowe Sympozja 
Wiersza oraz wręczając Medale imienia 
Jerzego Sulimy-Kamińskiego. Antologia: 
Literra Bydgoszcz-2 (2012).

Źródło: Hanna Borawska, Stefan Pa-
stuszewski, Zdzisław Pruss, Bydgoski Leksykon 
Literacki, Bydgoszcz 2015; Pisarze Ziemi Byd-
goskiej, red. Maria Kowalewska, Gdynia 1968 

S.P.
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Nadesłane
Trzydzieści lat (i więcej)  Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, 

red. Bogdan Baran, Anna Nasiłowska, Warszawa 2019, 
SPP, ss. 216

Maciej Wódz, Zarys, Bydgoszcz 2019, Instytut Wy-
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