
ISSN-1429-9054  PKWiU 22.13.10-00.22  PCN 4902   Nr Rej. 295  Nr Indeksu 344141  NR 4 (290)  Rok XXIII  KWIECIEŃ 2020  cena 5 z³ (w tym 8%VAT)

 e-mail: akant24@wp.pl, www.akant.org

M
ar

ty
na

 K
ur

ow
sk

a,
 „

W
io

se
nn

a 
m

gł
a”

@
ku

ro
w

sk
a.

m
ar

ty
na

 o
n 

In
st

ag
ra

m



str. 2     AKANT 4(290)2020

Rafał Gawron

KOLEKCJONER SŁÓW

nie słychać
pszczół przy kielichach
nie widać
trzmieli na zakręcie
zniknęły
kosy w rękach żniwiarzy

młody las z którego jak zwierzę
wychodzę ja i moje długie ja
z cienia mokrego od spadającej
rzeki deszczu w stronę kościoła
rozmywającej rozmowy o Bogu

raniony piorunem dzwon
otwiera usta niedowiarkom
serce
ściska się za serce

przestraszona wierzba skrywa uwerturę
pod płaszczem kory Boga ukrytego*
gałązki wyprostowane jak batuta
nuty udające liście
ściernisko moim świadkiem

pomiędzy ziarna piasku
spadają odłamki kazań

Bóg schodzi i zbiera
zbieram razem z nim
nim słowa spłyną tęczą

słychać szczekanie

*Oratorium : Pieśń o Bogu uśpionym
                      Włodzimierza Pawlaka

Dawid Marcinów

Talitha kum

Jezu mój
ja też
dogorywam leżąc

z zamkniętymi oczy
łzy gorzkie więżę
jak w celi złoczyńcę 
lecz to Dobre Łotry
Jezu mój 

wolności moja
wskrzeszenie dusz

przyjdź do mnie 
przyjdź
marana tha

na dłoń Twą
czeka prawica
moja

na czuły szept
żaru tych słów

talitha kum!

wstań antylopo moja
już więcej nie uraź
swej duszy o kamień

a serca o cierń 

Rafał Jaworski

SAM, ALE Z CHRYSTUSEM

                Pamięci chorwackiego męczennika
 ks. Antoniego Dujlovicia

1.
Pozostał do końca. Bezmiernie sam.
Inni uciekli z Eucharystią pod sutanną,
z troską o mszalne paramenty i nadzieją
na nowe życie - tu i teraz. 
Parafianie zostali. Na barkach młodzieńca
osiadła posługa ich życia i śmierci, posługa serca.

Obok kłębili się czerwoni partyzanci Tity, serbscy czetnicy
spod znaku króla, Niemcy III Rzeszy, chorwaccy „ustasy”,
islamski dżihad Bośniaków i tylko Bóg wie
któż jeszcze. Wszyscy przeciwko wszystkim.
„Psy wojny”.

Pozostać do końca. Do kresu za którym
czeka niepewność wieczności
i bezmiar zapomnienia bliźnich.

Zabito go za czystość polskich parafianek.
Nawet nie za rzymską wiarę,
nie za Odkupiciela, którego też wyznawali zabójcy 
wysmarowani sadzą.

Nie mógł zdradzić, nie potrafił poddać się lękowi.
Za wiernych miał osadników z Galicji.
Jego poprzedniczką w męczeństwie
było dziecię polskiej wsi – Karolina Kózkówna.
Hagiografom kartkę papieru trudno zaczernić
jej życiorysem. Żadnych złotych myśli
do złotej legendy, żadnego ze skandali świętości.
Tylko służba bliźniemu, tylko różańce modlitw i czystość
kategoryczna tak, że wiedzie na bagna
po śmierć z kozackiej ręki.

Służba, która chorwackiego młodzieńca
zrzuciła na stok urwiska z kulami w czaszce i piersi,
ze śladami wielu sztyletów. 
 

2.

Na grobie Antoniego rosną dęby, przytuliły swą siłę 
bałkańskie chaszcze. Nie ma szans na kult relikwii,
materialne ciało anihilował czas.
Nie ma osady Gumjera, nie ma cmentarza i kościoła.
Polacy wrócili do Ojczyzny. Nie wiedzieli, 
że długie lata będzie czerwona.
Ale pamięć okazuje się trwalsza od zachłannej przyrody,
nieubłaganej biologii. Od nienawiści. 
Kapłan żyje w pamięci potomków swego sioła. 
I ja, Małopolanin zrodzony z kresowej matki,
spoglądam na jego życie i śmierć
z podziwem i szacunkiem.

Nowocześni ludzie powiedzą, że ten zgon był bez sensu.
Jak śmierć „Inki”, że gdyby uciekł, jego młode życie
przyniosłoby owoc obfitszy.

Mordercy przyszli na pogrzeb Kapłana.
Mówili że zrobił to ktoś inny.
Rozgrywali wstyd swego czynu
na swoją korzyść.
Módlmy się za ich dusze.

   Siła intencji może uświęcić człowieka, 
   nie tylko brukować mu piekło.
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Marek S.Podborski, 
lirykaakantu@gmail.com

Andrzej Ossowski

***

jak mam Ci opowiedzieć Świat
jak opisać wygląd chmury
płynący wartkim strumykiem 
opadły liść wierzby
 
burzowe niebo
rozdarte czerwienią błyskawic
pasące się na błękicie nieba 
stado białych baranków

jak opowiedzieć Ci barwy 
wiosennych kwiatów 
skrzydeł motyli
barwy jesieni
odcienie bieli śniegu 
czerń i błękity lodu

czy Ty mi opowiesz nokturny 
wygrywane przez świerszcze
mówisz: 
każdy z nich śpiewa inną pieśń
każde drzewo gra inną symfonię
kwiat inaczej pachnie 
inaczej trzepoczą 
skrzydła ptaków i motyli

nie zrozumiemy się wzajemnie
odbieramy Świat innymi zmysłami
lepiej posiedźmy obok siebie
podziwiając dzieło Stwórcy 

w milczeniu

Pamięci niewidomego przyjaciela, 
który już od dawna poznaje Wszechświat 

wszystkimi zmysłami. 

Dariusz Tomasz Lebioda

***

Dokąd prowadzisz mnie ścieżko
tajemna

i każesz przystawać w obliczu
odwiecznych gór

dokąd prowadzisz mnie
kręta drogo

i każesz zatrzymywać się 
w wąwozach

patrzeć w dal i tęsknić
za nieskończonością

dokąd prowadzisz 
mnie dniu

gasnący ze słońcem 
za białym zboczem

Garni 2016

Nie zawsze był gruby, w dzieciństwie mówili, że tylko dobrze wygląda. Może nie najszybciej 
biegał za piłką, ale nadrabiał to miną i sprytem, potrafił celnie opluć i dać w mordę każdemu. 
Właściwie to był takim kapitanem- buntownikiem, który wymusza na innych szacunek swoją 
postawą, nawet nazbyt grubą. Gruba była stara i ciemna. Jej stemplowane korytarze ciągnęły 
się nieokreślonym labiryntem, wymuszonym z napotkanych skalnych grobli, wśród węglowych 
żył. Gdy Gruby skończył szkołę, to właśnie tam robił, taki węglowy grabarz ze smolną maską i 
jasnymi przymkniętymi powiekami. Po kilku latach Gruby ożenił się z Grubą, która pracowała 
tam na dyżurce. Zamieszkali u jej dziadków, rzut kamieniem od gruby. 

Nieopodal ostatnich domów, tego trochę na uboczu osiedla rósł park, nie jakieś tam 
cudo, ale solidny, stary park nad niewielkim stawem, z wieloma potężnymi drzewami buków, 
jesionów i grabów. Lecz tylko dwie 200 letnie czarne topole rozcinały koronami najgęstsze mgły 
i miały niczym kiosk grubiznę pnia. Tam Gruby, przy grubo spękanej korze miał dwa filary 
swojej świątyni. Gdy wracając z nocnej szychty zobaczył odpoczywających przy kawie drwali, 
z jeszcze gorącymi łańcuchami spalinowych pił, nad urżniętymi pniami bliźniaczego kolosa, 
coś w nim z grubsza pękło. Poszedł z podrdzewiałą siekierą do urzędu, walnął trzonkiem w łeb 
znużonego ciecia, na piętrze wyrąbał w wielkich drewnianych drzwiach zamek, przeszedł przez 
jego komnaty i w gabinecie z dziką pasją porąbał wszystkie meble, biurowe sprzęty, bibeloty, 
zdjęcia, dyplomy, monitor i ledowe lampy. Na końcu, bez słów, urżnął mu nogi.

Katarzyna Nandzik

***

u źródła wziąć głęboki oddech i odetchnąć
tchnąć w myśli czyn 
odkryć zaczęte krojące się cicho

u źródła zatopić się w cichym westchnieniu 
że nie ode mnie zależność wszelka
zaczyn i przyczyny 

u źródła wziąć to co jest mi przypisane 
do życia spożywania i ożywienia
zmarszczkami skrytość i wielość

u źródła spamiętać że jestem 
że jest mi jak u Pana Boga za piecem
że gdzieś jest mój dom za miedzą

u źródła gdzie drabina do niego
u rozlanego zielenią talerza gór 
nie bije już żaden dzwon

u źródła gdzie nie słychać
struny targanej na wietrze trzciny
cisza lazurem rozbiega się w ton 

Marek S.Podbnorski

KWIECIEŃ

Trochę rozchylony
poły skujesz wyzierny
kruchy pąku
przedwiosennych tchnień

Bracie, pijesz tłuste mleko
udręczonej suki
nie wilczycy szczennej
z samego jądra puszczy
rozbudzonej nocnym wyciem
basiorów

Bracie, dawno już nie chłoniesz
tego drżenia porów
ślepego deszczu zieleni
w majestacie
rogatych trębaczy
i skrzy dla tych  pieśniarzy
puszcza
z mgieł słoneczne zegary

Wygnałeś już wszystkich
z pustelni!

Bracie – pusto
siostro – chusto
naszego szczenięcia
co ciągle się łasi
i kładzie
snu promieniem
pomiędzy wiatrów rozbieżności

W zawrotnej czystości
istnienia

Paweł Kuszczyński

Zatracenie

Źrenice łzą wzbogacone
i to słowo wyprzedzające początek.
Noc poszukiwań oddana słuchaniu.
Owal, koło-najbliżej -ruchu.
Kiedyś ludzie byli blisko siebie. 
Do drzwi i bram kołacze pragnienie:
ożywić przyszłe dni. 
Za oknem dogorywa przedwcześnie świt.
Takie ćwierć-życie: połowiczne zwycięstwa,
ponawiane klęski.
Zostało wiele prawd 
jeszcze nieodkrytych.
Całego świata oczy nie zobaczą.
Pada deszcz nie wtedy, gdy chcesz.
Po nocy przyjdzie jasność,
z którą nie wiadomo co począć.

Gruby demoluje gabinet



str. 4     AKANT 4(290)2020

Filozofia jest ciągłą refleksją
nad własną śmiercią
z rąk literatury.
Paul de Man

15 maja 20..

Jako poetę i absolwenta filozofii, dręczy 
mnie od pewnego czasu jedna sprawa: relacja 
między poezją a filozofią, tak jednostronnie 
rozwiązana przez Platona, który władczym 
gestem wygnał ze swego idealnego Państwa 
kochanków muz. Zainaugurował tym samym 
pytanie czy  filozof powinien myśleć pojęciami, 
czy obrazami (i udzielił na nie równie jedno-
stronnej odpowiedzi). Obraz – to narzędzie 
poetów – ma być rzekomo gorszy, gdyż dotyczy 
tego, co konkretne i zmysłowe, w przeciwień-
stwie do pojęcia, które jest abstrakcyjne, a jego 
przedmiotem jest nie znajdująca wyobrażenio-
wego wcielenia idea. Czyżby Platon nie wie-
dział, że nawet abstrakcyjny schemat zawiera 
w sobie coś z obrazu?

Z jednej strony Platon twierdził, że poeta 
jest tylko kiepskim naśladowcą, z drugiej zaś, 
w dialogu Ion, mówi o boskim szale potrafią-
cym zawładnąć poetą, umożliwiając mu tym 
samym widzenie idei. Z jednej strony próbuje 
poskromić twórców legend i fantazji, z drugiej, 
odpierając zarzuty sofistów, nawiązuje do mitu 
o preegzystencji duszy. Tak oto sofistyczna ar-
gumentacja zostaje podważona przez mythos, 
a nie logos. No więc jak to z tobą jest, drogi 
Platonie?

Historia intelektualna ostatnich dekad 
pozwoliła w nowym świetle ujrzeć relację mię-
dzy filozofią a poezją, i szerzej, między nauką 
a sztuką. Przede wszystkim zakwestionowano 
myślenie opozycyjne, uznając je za relikt 
logocentryzmu. Wyodrębnienie klasycznych 
już dychotomii: racjonalizm – irracjonalizm, 
obiektywny – subiektywny, znaczone – zna-
czące, zewnętrzny – wewnętrzny nie było 
neutralnym opisem tego jak rzeczy się mają, 
ale zawierało w sobie pewne rozstrzygnięcia 
natury epistemologicznej i ontologicznej. 
Kwestią pierwszorzędnej wagi jest zrozumie-
nie, że nie ma wiedzy wolnej od ideologicznej 
impregnacji (dlatego między bajki należy 
włożyć przekonanie o możliwości przeprowa-
dzenia krytyki ideologii z jakiejś zewnętrznej, 
nieideologicznej pozycji). Oczywiście mówiąc 
o ideologii, nie mam na myśli jej wykładni 
politycznej, lecz teoretyczną: ideologia to, 
jawna bądź nie, akceptacja zbioru wyobrażeń 
na temat świata i ludzkiego poznania. Żadna 
wiedza nie jest bezzałożeniowa i bezstronna, 
ponieważ wytwarza ją dyskurs.

16 maja 20..

Wielce pouczające jest przyjrzenie się 
opozycji logos – mythos, jednej z najtrwalej 
zakorzenionych w naszej kulturze. Otóż 
opozycja ta, podobnie jak wyżej wymienione, 
jest dziełem logosu, co oznacza, że nie jest 
czymś immanentnie przypisanym ludzkości. 
Opozycja ta zaistniała w określonym czasie i 
w określonej kulturze – mianowicie w nowo-
żytnej Europie. Będąc dziećmi tej tradycji, 
uznajemy ową dychotomię za coś oczywistego. 

Piotr Stareńczak

Wyjątki z dziennika (II)

Zapominamy, że lokując Rozum w pewnej 
wyróżnionej przez nas sferze rzeczywistości, 
od której oczekujemy, że uprawomocni nasze 
sądy, absolutyzujemy swój partykularny punkt 
widzenia. Propagowanie własnej formy pozna-
nia jako awangardy powszechnego rozumu 
jest szczytem kretynizmu. (Tak na marginesie: 
czyż spory filozoficzne nie sprowadzają się do 
swoistej groteski polegającej na tym, że wybiera 
się określone elementy rzeczywistości i nadaje 
im ontologiczny prymat?). 

Już Ernst Cassirer sprzeciwiał się wykorzy-
stywaniu aparatury pojęciowej wypracowanej 
przez naukę do opisu świadomości mitycznej. 
Taka redukcjonistyczna procedura nie pozwala 
na właściwy ogląd. Szczególnie zabawne są in-
telektualne popisy psychologizujących badaczy 
sprowadzających świat mitów do spraw seksu 
i płci. Różnica między mitem a nauką nie jest 
przeciwieństwem między błędem a prawdą. Są 
to po prostu odmienne obrazy świata. Każde 
ludzkie doświadczenie rości sobie pretensje 
do bycia realnym. Mity posiadają wartość 
egzystencjalną i antropologiczną, więc nie 
należy ich eliminować tylko dlatego, że aka-
demiccy faryzeusze, pokornie zginający kark 
przed doktryną naturalistyczną, lekceważą je 
w swoich dociekaniach. Wizja mityczna istnieje 
obok naukowej i obie są równie „rzeczywiste”, 
bo to, co nazywamy „rzeczywistością” jest kształ-
towane przez człowieka. Różne obrazy świata 
są równoprawne (co nie oznacza równowar-
tościowe), gdyż są dziełem ludzkiego umysłu, 
a nie wierną kopią rzeczywistości. Dostępny 
jest nam tylko świat naszych tworów. Kultura 
to rezultat symbolicznej aktywności umysłu. 
Istnieją różnorodne wizje świata, różnorodne 
opisy, narracje, różnorodne syntezy ducho-
we i każda z nich posiada własną strukturę 
logiczną. Zatem opozycja logos – mythos jest 
fałszywa, albowiem oba jej człony wzajemnie 
się przenikają.

Nowatorstwo Cassirera polegało na tym, 
że pojęciem „poznania” ogarnął wszystkie 
wytwory ludzkiej kultury. Rozszerzył pojęcie 
logiki, rezerwując je nie tylko dla namysłu 
teoretycznego. Otóż każdy 
rodzaj myślenia posiada swoją 
specyficzną strukturę. Rozma-
itość form ludzkiego poznania 
odpowiada rozmaitości ludz-
kiego doświadczenia. Wszel-
kie poznanie ma charakter 
symboliczny. To formy sym-
boliczne, zdaniem Cassirera, 
kształtują wszystkie rodzaje 
poznania i rozumienia świata. 
Nauka jest tylko jedną z wielu 
form poznania, bynajmniej 
nie wyróżnioną. U podstaw 
przekonania o jedynym pra-
womocnym sposobie kon-
ceptualizowania świata leżą 
przesłanki epistemologiczne, 
które angażują w ściśle okre-
śloną interpretację.

    Dziś, po odkryciach 
Cassirera i antropologów kul-
tury, truizmem jest stwierdze-
nie, że cały gmach ludzkiej 
kultury, a więc filozofia, na-

uka, religia, sztuka opiera się na fundamen-
tach mitu. Nie dziwią już publikacje z zakresu 
filozofii nauki i socjologii wiedzy, w których 
myślenie magiczne porównywane jest do myśle-
nia naukowego (pierwszym, który odważył się 
na tego rodzaju porównanie, był bodaj James 
Frazer). Jeżeli istnieje jakiś uniwersalny sposób 
myślenia, którym posługują się ludzie niezależ-
nie od granic historycznych i geograficznych, 
to bez wątpienia jest nim myślenie mityczne. 
Oparte jest ono na założeniach bezwarunkowo 
przyjmowanych przez ludzi jako pewniki w 
ich codziennym życiu. W gruncie rzeczy to, 
co nazywamy zdrowym rozsądkiem, stanowi 
ekwiwalent myślenia mitycznego. Dziedzictwo 
magii i mitu w nauce przejawia się na różne 
sposoby, na przykład w przeświadczeniu, że 
wszechświat jest zorganizowany. Idea metafi-
zycznego porządku chroni przed chaosem, 
dając poczucie bezpieczeństwa, i dlatego ludzie 
interesują się kosmologią z tych samych po-
wodów, dla których śledzą sondaże, słupki na 
giełdach finansowych i prognozy pogody. Inną 
formą obecności mitu w nauce jest wprowa-
dzanie do teoretycznie zbudowanego obrazu 
świata układu symboliczno – aksjologicznego. 
Właściwie postulowany przez ortodoksyjnych 
racjonalistów podział na zdania opisowe i 
praktyczne (fakt i wartość) jest fałszywy, gdyż 
działalność poznawcza jest mniej lub bardziej 
zawoalowanym sankcjonowaniem wartości. W 
celu uprawomocnienia procedur uzasadniania 
należy je wpierw pozytywnie lub negatywnie 
zwaloryzować. 

Wielu historyków nauki sugeruje, że jeśli 
prześledzimy drogi ludzkiej wiedzy to okaże 
się, iż nigdy nie było takiego momentu, kiedy 
nauka była po jednej stronie, a mit po przeciw-
nej. I tak epoka Oświecenia nie tyle odrzuciła 
mit, co mitowi przeciwstawiła inny mit – jej 
bezgraniczne zaufanie pokładane w nauce, 
mające przedłużenie w pozytywizmie, miało 
charakter mityczny. Scjentystyczna sakralizacja 
nauki nie da się pogodzić z ustaleniami samej 
nauki. Myślę, że najważniejszą lekcją płynącą 
z ubiegłego wieku jest zrozumienie, że nie da 
się racjonalnie uzasadnić racjonalizmu, a on 
sam jest tylko aksjologiczno – światopoglądowo 
– kognitywną opcją. Historyczna zmienność 
sposobów myślenia uniemożliwia kwalifikacje 
wytworów kultury z punktu widzenia ich racjo-
nalności i nieracjonalności. Należy pożegnać 

rozdział książki „Statki we mgle”
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się z wiarą, że jesteśmy w stanie rozgraniczyć 
mit, ideologię i naukę poprzez odwołanie się 
do ratio. A jest tak z prostego powodu: nie ma 
wzorcowej racjonalności. Istnieje wiele typów 
racjonalności, z których każdy odnosi się do 
innej sfery rzeczywistości. Różnica między po-
szczególnymi typami ma charakter jakościowy 
i dlatego nie można ani ich sprowadzić do 
siebie, ani uznać, że któryś z nich jest bardziej 
racjonalny od pozostałych. Racjonalne są ma-
tematyczne obliczenia, racjonalne jest obser-
wowanie komórek pod mikroskopem, tak jak 
racjonalne jest komponowanie muzyki, zawie-
rzenie ukochanej osobie, czy liczenie gwiazd 
z dachu budynku w sierpniową noc – ale są to 
różne, autonomiczne wobec siebie racjonal-
ności. Kiedy zatwardziały neodarwinista drwi 
z młodzieńca piszącego wiersze dla wybranki 
swego serca, dając mu do zrozumienia, że 
miłość nie jest zakotwiczona w metafizyce, lecz 
w chemii mózgu – unicestwia go duchowo. 
Szacunek dla odmiennego sposobu widzenia 
świata i przeżywania życia jest szacunkiem dla 
człowieka jako takiego. Wydaje się to oczywiste, 
ale potrzebowaliśmy wiele czasu, by to pojąć 
(chociaż postulat otwarcia się na różnorodność 
myślenia, wciąż budzi opór dogmatycznych 
epistemologów święcie wierzących w logicznie 
uporządkowany świat i rasowych teoretyków 
widzących naukę zamkniętą w raz na zawsze 
ustalonych schematach). Obecnie każdy liczą-
cy się filozof pisze o płynnym charakterze rze-
czywistości, przestrzega przed ujednolicaniem 
i oddaje sprawiedliwość różnym wizjom świata, 
pamięta o nieredukowalnej wielości wizji i 
wypowiedzi, jest zwolennikiem rozumności 
manewrującej, swobodnie przemieszczającej 
się pomiędzy różnymi dyskursami i z radością 
obalającej słupy graniczne poznania, zacie-
rającej linie demarkacyjne między nauką a 
metafizyką (które zresztą i tak nie były nigdy 
wyraźnie zaznaczone), uwzględnia cała gamę 
odcieni, wariacji, fluktuacji, której budowana 
na opozycjach dialektyka nie potrafiła dostrzec. 
W pewnym sensie wszystko się ze sobą łączy, po-
wiadają owi filozofowie, wpadając w uniesienie 
na widok powikłanej struktury świata. Przewod-
nikiem po tej nowo odkrytej krainie jest Metys, 
wielobarwny Arlekin, trwający na skrzyżowaniu 
dróg, filozof – poeta, intelektualista, który en-
tropię ogłasza prawem powszechnym. 

Wolfgang Welsch, jego nazwisko musiało 
się pojawić (zastanawiam się na ile filozofię 
Cassirera można uznać za antycypację kon-
cepcji Welscha, choć, gwoli ścisłości, pierw-
szym, który pisał o wyspach racjonalności był 
Michel Serres), utrzymuje, że istnieją rozumne 
przyzwyczajenia określone przez kulturę, do 
której się należy, przy czym kultury nie należy 
rozumieć jedynie w wymiarze etniczno – cywi-
lizacyjnym. Welsch wyróżnia między innymi 
kulturę naukową i literacką, kulturę refleksji i 
emocji i nasze wybory, oczekiwania, akcepta-
cja konkretnej formy życia uzależnione są od 
przynależności do takiej kultury. Nie istnieją 
zewnętrzne, neutralne, obiektywne kryteria 
rozstrzygające, które z owych kultur są bardziej 
wartościowe. Samo to pytanie zakłada przyjęcie 
dawno już przezwyciężonego punktu widzenia. 
Uzasadniamy swoje decyzje i przekonania, 
znajdujemy dla nich racjonalne argumenty, 
ale zawsze dzieje się to w pewnym kontekście, 
wewnątrz określonej kultury. W pewnym sen-
sie istnieją tylko argumenty perswazyjne, za 
pomocą których nie sposób wskazać wyższości 
jednego punktu widzenia nad drugim. Wybór 
podstawowych przeświadczeń jest sprawą 

postawy wobec samego siebie, który z kolei 
uwarunkowany jest różnymi wewnętrznymi i 
zewnętrznymi czynnikami, na przykład tem-
peramentem, dziedzictwem intelektualnym.

17 maja 20..

Kantowski prymat rozumu zdetroni-
zował Nietzsche, a jego myśl wzmocniona 
koncepcjami pragmatyzmu, socjologii wiedzy, 
badań kulturowych, które osłabiły myślenie 
ontologiczne i odmówiły językowi przezroczy-
stości i wehikularności, uprzytomniły nam, że 
dotychczasowa wiara pokładana w poznawczy 
charakter tak filozofii, jak nauki, była prze-
jawem bezrefleksyjności. To, co nazywamy 
teoriami, to w istocie efekt potrzeb danej 
sytuacji kulturowej i panującego w niej dys-
kursu o świecie. Nie mamy dostępu do świata 
samego w sobie, powiadają nie tylko transcen-
dentaliści, poznajemy go za pośrednictwem 
tradycji, wyobrażeń, pojęć. Nasze wyobrażenia 
o świecie utożsamiamy ze światem samym. 
Żyjemy w świecie kultury, czyli w przestrzeni 
obrazów świata, wyobrażeń o nim przez siebie 
stworzonych. Nie sposób odróżnić świata 
od jego opisów, więc należałoby mówić nie 
o świecie, lecz o naszych przedstawieniach 
świata (czyż tym, czego się obawiamy, nie są 
zjawiska same, ale nasze wyobrażenia o nich 
i dlatego terapeuci, chcąc wyleczyć fobie, 
próbują zmienić postrzeganie świata przez 
swoich pacjentów?). Jak to klarownie wyra-
ził Hilary Putnam: pojęcie „rzeczywistości” 
nieustannie renegocjujemy odpowiednio do 
rozwoju naszego języka i życia.

Wobec niemożności dotarcia do nagiego 
faktu, żyjemy w czasach triumfu panfikcjona-
lizmu. Patronuje mu Protagoras, Kant i jego 
następcy (zwłaszcza Vaihinger), Nietzsche, 
późny Wittgenstein, fenomenologia, de 
Saussure, podział Fregego na referent i znak, 
koncepcja znaku Peirce’a, teoria aktów mowy, 
teoria światów możliwych, pantekstualizm, 
pankreacjonizm głoszący zależność myślenia 
od konceptualno – kontekstualnych klisz, 
schematów i konstruktów (Fleck, White, 
Toynbee, Kuhn, Feyerabend), a nawet Ben-
tham, Russell, Ingardenowska teoria quasi – 
sądów i Austinowska koncepcja illokucji. Te i 
parę jeszcze innych tendencji utorowało dro-
gę fikcjonalizacji aktów poznania. Co mniej 
wyrozumiali, dychotomię między faktem a 
fikcją uznają za represyjną  opozycję typową 
dla logocentryzmu. Swoje zrobili także Eco i 
Queneau, tłumacząc teorię na język powieści. 

Tak więc fantastyczna na pierwszy rzut 
oka myśl, że wszelkie konstrukcje teoretyczne 
mają charakter fikcjonalny, okazuje się czymś 
tak oczywistym, iż teraz zdumiewające jest 
raczej to, jak też mogliśmy ulegać zwodni-
czym pokusom zdrowego rozsądku, że ocze-
kiwaliśmy czegokolwiek innego (specjalnie 
sporządziłem tę listę koncepcji i nazwisk, 
aby wykazać, że myśliciele wywodzący się z 
różnych epok i tradycji filozoficznych odeszli 
od obiektywizmu i realizmu). 

Powszechna fikcjonalizacja pociąga za 
sobą oczywiście dowartościowanie sztuki. 
Ubolewanie Habermasa, że Derrida zaciera 
różnice między nauką a sztuką jest niepoję-
te, gdyż zakłada, że istnieje jakieś bardziej 
odpowiednie doświadczenie rzeczywistości 
mogące unieważnić doświadczenie estetycz-
ne. Nie jest tak, że poznanie zmysłowe bądź 
pojęciowe poprzedza pracę wyobraźni. Wy-
obraźnia obecna jest od samego początku, jej 

rola nie ogranicza się do wzbogacania opisu 
rzeczywistości. Jak słusznie zauważył Rorty: 
„Wyobraźnia tworzy gry, w które rozum gra”. 
Potrzeba było takiego geniusza z wyobraźnią 
jak Newton, aby przekonać ludzkość do uży-
wania słowa „grawitacja” na określenie prawa 
powszechnego ciążenia. Można zapytać czy 
postęp związany jest ze zdolnością adekwatne-
go przedstawiania rzeczywistości, czy raczej ze 
zdolnością poszerzania granic wyobraźni? Od-
powiedź przyjdzie sama, kiedy uprzytomnimy 
sobie, że formuła „rzeczywistej rzeczywistości” 
jest tak naprawdę osiągnięciem wyobraźni. 
Nie przesadzę mówiąc, iż świat, w którym 
żyjemy, to mit wymyślony przez Parmenidesa 
i Platona.

Uwzględnienie wyobraźni w procesie na-
ukowym, odejście od scjentyzmu oraz uwrażli-
wienie na nieprzejrzystość świata, stwarzającą 
nieograniczone pole interpretacji, utorowało 
drogę fikcji i metaforze do obywatelstwa w 
nauce. Przekonanie, że matematyka jest do-
meną wyobraźni, a nawet swoiście rozumianej 
poezji, że nauka ma twórczy charakter, że 
czynniki emocjonalne wchodzą w rachubę 
przy konstruowaniu teorii, należy do rzędu 
banałów (poświadczają to nie tylko spad-
kobiercy Bachelarda). Współczesna nauka, 
głosząc hasło interdyscyplinarności, chętnie 
otwiera się na to, co inne, porównuje różne 
sposoby myślenia i konceptualizowania świata.

Zaznaczyć trzeba, że nie tylko Derrida 
i Rorty, których posądzić można o post-
modernistyczną ekstrawagancję, zrównują 
naukę ze sztuką. Podobnie czynią niektórzy 
przedstawiciele filozofii analitycznej, jak 
Nelson Goodman. Uważa on, że referencja 
nie ogranicza się wyłącznie do denotacji, co 
pozwala mu na stwierdzenie, że sztuka potrafi 
przetworzyć dotychczasowe opisy, zmieniając 
kształt rzeczywistości. Niezwykle pocieszający 
jest fakt, że krótkie haiku potrafi odnowić 
oblicze świata.

O tym, że wyobraźnia odkrywa świat, 
mówi także Max Black, deklarując, iż teoria, 
jako nowe widzenie rzeczywistości, polega na 
zmianie języka. Ta zmiana, skrótowo rzecz 
ujmując, opiera się na przeniesieniu fikcji 
heurystycznej na samą rzeczywistość.

Na bliskość języka poetyckiego z nauko-
wym wskazywał Paul Ricoeur. Ich wspólnym 
rysem jest negowanie potocznego sposobu 
widzenia na drodze metaforyzacji wypowiedzi 
(chyba nie muszę dodawać, że nie sposób 
odizolować logicznej warstwy wypowiedzi od 
jej warstwy metaforycznej). Podstawą modeli 
teoretycznych jest przenośnia, ponieważ ich 
celem jest zrozumienie tego, co trudne do 
wyobrażenia, a wiadomo, że nieznane przy-
bliża się przez to, co znane. Tworzenie pojęć 
to określanie właściwości na podstawie podo-
bieństw, co, od Arystotelesa po Jakobsona, jest 
mechanizmem klasycznej metafory. Niektórzy 
badacze nauki twierdzą wręcz, iż modele teo-
retyczne są tylko sprecyzowanymi metaforami 
(upada zatem obiegowe przekonanie, że 
metafora nie przyjmuje epistemologicznych 
zobowiązań). Powiada Ricoeur: „fikcja stano-
wi uprzywilejowaną metodę opisania na nowo 
rzeczywistości” i w ten sposób demaskuje 
uroszczenia nauki do posiadania monopolu 
na prawdę, dopełniając zarazem hermeneuty-
kę Gadamera, wedle której metoda naukowa 
gwarantuje nie prawdę, lecz weryfikowalność. 
Nauka nie tyle mówi nam jaki jest świat, ale 
jakie są jego właściwości odpowiadające wła-
ściwościom modeli teoretycznych.
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Książka Dariusza Kosińskiego Farsy-
-misteria. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego 
w Teatrze 13 Rzędów (1959-1960), wydana na-
kładem Instytutu im. Jerzego Grotowskiego 
we Wrocławiu w 2018 roku, to dialogiczny 
(także przypisowo dialogujący z odbiorcą) 
podręcznik seminaryjny, z którym spędzić 
można, a wręcz wypada, długie miesiące w 
aktywnej, perseweracyjnej lekturze, bo prze-
gląda się w tej publikacji nie tylko proces 
twórczy Grotowskiego, ale i uruchamiana 
jest indywidualna wrażliwość pojedynczego 
czytelnika. Warto z tą książką po prostu 
pobyć we własnym tu i teraz rozumienia 
społeczeństwa polskiego, wracać do niej 
autorskimi i osobistymi przypisami, aby 
domykać - po swojemu - wątki polskich (na-
rodowych) dylematów „teatralności” i „pol-
skości”. Publikacja ta zaprasza czytelnika 
do stawiania odnawialnych (chronicznych) 
pytań o kondycję mentalną (duchową) 
polskiego społeczeństwa (nie tylko widzów 
teatralnych), zarówno z czasów Grotowskie-
go, jak i nam współczesnych, którymi sami 
– jako Polki i Polacy – jesteśmy (bywamy). 
Nazywając tę książkę - seminaryjną - mam 
na myśli jej równoczesną rekonstrukcyjność 
i dekonstrukcyjność (w odniesieniu do 
dzieła Grotowskiego z lat 1959-1960) oraz 
autodekonstrukcyjność (w relacji z jej au-
torskim horyzontem, ujawnianym otwarcie 
przez Kosińskiego). Autor zabiera czytelnika 
(seminarzystę tej lektury) w nieoczywistą 
podróż do źródeł nigdy niedokończonej, a 
już na pewno niedostatecznie przyswojonej, 
rewolucji teatralnej (społecznej) Jerzego 
Grotowskiego, straszącej w jej polskim 
niedokonaniu i nieprzyswojeniu („prze-
śnieniu”) fatum lektury somnabulicznej, 
etykietowanej (w skrajnej interpretacji) 
pytaniem: kto nam „prześnił” Grotowskiego 
(czyli jak to się stało, że recepcja społeczna 
idei Grotowskiego w Polsce nie wybrzmia-
ła)? Taki somnabuliczny akt lekturowej 
samoświadomości prowadzi (po jej traumie) 
w stronę etyki odkrywania chronicznych 
dylematów polskiej wspólnoty narodowej, 
która – analogicznie do rewolucji teatralnej 
Jerzego Grotowskiego – dotąd nie zaistniała. 
I w tej analogii zbiorowych „prześnień” i oso-
bistych „przebudzeń” streszcza się potencjał 
lektury tytanicznej pracy Kosińskiego, bo jak 
uczy psychologia: żałoba (po niedokonanej 

Anna Kapusta

Kto nam prześnił Grotowskiego? Od lektury somnabulicznej do lektury etycznej (1)

wspólnocie), aby nie stała się psychozą (na-
rodową) – musi kiedyś i w końcu, najlepiej 
raz na zawsze, ulec odżałowaniu. Świadomy 
obywatel (i widz) to etyczny początek zdro-
wej, bo wolnej od obsesji traum i psychoz, 
wspólnoty teatralnej (i narodowej). A mó-
wiąc dobitniej: takie mamy teatry, jakim 
jest społeczeństwo. Albo: tacy jesteśmy, na 
ile się odważmy.

Lektura somnabuliczna 
Książkę Dariusza Kosińskiego Farsy-

-misteria. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego w 
Teatrze 13 Rzędów (1959-1960) przeczytałam 
(trzykrotnie) około pół roku temu. Już po 
pierwszej jej lekturze doszłam do wniosku, że 
potrafię mówić/pisać o tej fascynującej swą 
rzetelnością i pieczołowitością źródeł pracy 
(niemalże wyłącznie) używając instrumen-
tarium teoretycznego (w zakresie polskiej 
traumatologii narodowej) Andrzeja Ledera. 
Właściwie (po drugiej lekturze): poraziła 
mnie, by nie rzec: wtórnie straumatyzowała, 
narzucająca się co krok, analogia pomiędzy 
wizją społeczeństwa polskiego (widzów) z 
czasów młodego/debiutującego Jerzego 
Grotowskiego i światów mentalnych Polek i 
Polaków z polskiego tu i teraz. Trzecie czytanie 
pozwoliło mi zwerbalizować pytanie: jak to się 
stało, że Grotowski i jego wizja społeczeństwa 
polskiego przeglądanego w zwierciadle teatru, 
który zaprezentował w intensywnych latach 
1959-1960, stała się niejako teatralną trau-
mą społeczną, zamrożoną w chronicznych 
powrotach (dyżurnych w Polsce) konfliktów 
teatralnych? Kto nam „prześnił” tę rewolucję 
Jerzego Grotowskiego, by posłużyć się tu kon-
cepcją teoretyczną „prześnienia”, autorsko 
sformułowaną przez Ledera? Bez (usprawie-
dliwionego) narcyzmu muszę się (raz jeszcze 
w tym miejscu) zwierzyć, że (traumatyczne 
dla mnie jako Polki) przekonanie o swoistym 
zamrożeniu, a więc de facto niedokonaniu w 
polskim teatrze rewolucji Jerzego Grotow-
skiego, kojarzy mi się z (chroniczną) trans-
formacją obyczajową w Polsce, która utknęła 
(uległa społecznemu zamrożeniu), z jakimś 
magicznie zatrzymanym, somnabulicznym 
transem mentalnym (w deklaracjach - wolno-
ściowej, równościowej i bratersko-siostrzanej, 
a w realności codziennej – pańszczyźnianej) 
umysłowości polskiej. W kolejnych lekturach 
książki Kosińskiego odsłaniały się więc przede 

mną nowe, (chroniczne) tropy, owej (chro-
nicznie) „prześnionej” rewolucji teatralnej (i 
społecznej). Tropy te obecne są w powracają-
cych obsesyjnie „polskich” dylematach teatral-
nych: od kontrkultury teatralnej, uwikłanej w 
polskojęzyczną matrycę kultury chłopskiej, 
poprzez reżyserskie nawyki, które nazywam 
sobie prywatnie Polskim Teatrem Przemocy, 
wraz ze społecznym przyzwoleniem na insty-
tucjonalne (jakoby stylowe, bo artystowskie) 
znęcanie się nad aktorkami i aktorami każdej 
płci kulturowej, kończąc na psychotycznej 
obsesji recenzenckiego tropienia duchowości 
innej niż ortodoksyjnie katolicka. Intymnie 
(ekshibicjonistycznie niemalże) rzecz ujmu-
jąc: ta kilkukrotna lektura książki Kosińskiego, 
który to gest czytania nazywam sobie lekturą 
somnabuliczną, doprowadziła mnie do pro-
blematycznego wrażenia, iż od czasu niedo-
konanej w Polsce rewolucji teatralnej Jerzego 
Grotowskiego mamy ciągle do czynienia z 
ponawiającą się polską (narodową) psychozą 
kulturową: z obsesjami seksualności, władzy i 
duchowości, których teatr bywa wiernym lub 
krzywym zwierciadłem. Kto nam „prześnił” 
Grotowskiego? Dlaczego wciąż – jako Polki 
i Polacy – potykamy się o te same pytania: o 
dozwoloną/etyczną cielesność w teatrze, o 
gender reżysera i aktora, o duchowość inną niż 
katolicka (która wcale nie musi być ani antykle-
rykalna, ani z definicji antykatolicka), o meto-
dy pracy artystycznej i zarządzanie procesem 
twórczym, oparte o przemoc psychiczną (bo 
żadna sztuka nie musi niszczyć psychicznie i/
lub fizycznie, jak ciągle wierzą postfeudalni i 
postromantyczni Polacy)? Te (psychotycznie) 
chroniczne tematy i ich (wtórnie) chroniczne 
realizacje w polskim teatrze/ społeczeństwie 
znajdują swe antycypacje w dwu, intensywnych 
latach, 1959-1960, życia i działań Jerzego 
Grotowskiego. Jak to możliwe, że po blisko 
sześciu dekadach, trudne dziedzictwo teatral-
ne Grotowskiego jest (raz jeszcze powtórzę: 
chronicznie) aktualne w swej niedokończo-
nej rewolucyjności? Jak długo jeszcze Polska 
(nie tylko) teatralna będzie somnabuliczną 
agorą (pozorowanych) dyskusji o obywatel-
skim prawie do seksualności, duchowości, 
szacunku dla własnej pracy twórczej, o sztuce 
wolnej od przemocy? Jerzy Grotowski (już w 
latach 1959-1960) postawił (teatralnie i bio-
graficznie) każde z powyższych pytań. Każdy 
też, z tych polskich dylematów społecznych/
narodowych/obyczajowych uobecnia się więc 
u źródeł teatru Grotowskiego. Sukcesem 
dydaktycznym książki Dariusza Kosińskiego 
jest delikatne, acz subtelnie rozdzierające 
mentalnie czytelnika, odczytanie tych pytań 
na nowo, w rekonstrukcyjnym i dekonstruk-
cyjnym dla samego Grotowskiego kontekście 
współczesnych wrażliwości odbiorczych. Jak to 
się bowiem stało, że rewolucja Grotowskiego 
została w Polsce „prześniona”? Kto nam w 
Polsce „prześnił” Grotowskiego, że tak bardzo 
męczymy się z nawracającymi, somnabuliczny-
mi koszmarami polskich bitew teatralnych (i 
społecznych), od seksualności do duchowo-
ści? Książka seminaryjna Kosińskiego posiada 
tę wartość, że – rekonstruując idiom arty-
styczny Grotowskiego, czyli wizualizując jego 
proces twórczy – Kosiński uderza odbiorcę 
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porażającymi (choć wiszącymi suspensowo) 
pytaniami o aktualność tej polskiej rewolucji 
(Grotowskiego), która utknęła mentalnie (w 
polskim społeczeństwie). Język „prześnienia” 
hipotetycznych odpowiedzi na te obsesyjnie 
„polskie” pytania podsuwa mi Andrzej Leder. 
Jest to język traumy, imaginarium braku jed-
nostkowej decyzyjności, bo jak to w traumie 
bywa: najbardziej boli nas to, za co sami nie 
jesteśmy odpowiedzialni. Rewolucja, która 
(prawie) niczego (w społeczeństwie) nie 
zmieniła, staje się obywatelskim koszmarem. 
Śni się ona kolejnym pokoleniom odsłonami 
psychozy (społecznej). Wampirzy ona z upo-
rem w teatrze: sztuki i polityki.

Prześnione tropy, czyli aura (chronicznej) 
„transpasywności” polskiej (humanistyki)

Pantokrator1 Józefa Łozińskiego. Aura: 
skandalu, akademickiego szeptu, informacji 
spod lady. Ta – trzecioligowa - powieść została 
mi kilka lat temu polecona przez emeryto-
wanego kierownika literackiego jednego z 
teatrów krakowskich jako „dokument społecz-
ny” ilustrujący „prawdziwy charakter praktyk 
teatralnych Jerzego Grotowskiego”. Poleca-
jący był wobec mnie pełen dobrych intencji. 
Wierzył, że dzieli się ze mną „inteligenckim 
obowiązkiem”, etosem „nauczycielskiego” 
powiedzenia mi, „jak to było naprawdę”. Re-
komendacji tej towarzyszyła emocjonalizująca 
aura humanistycznej etyki troski. Mam tego 
pełną świadomość. Jako badaczka terenowa 
traktuję ten dar lekturowy - symptom społecz-
ny - bez ironii. Symptom tego, w jaki sposób, 
współczesna Grotowskiemu, „krakowska 
inteligencja”, postrzegała jego pracę twórczą. 
Oczywiście nie uogólniam tu, że „każdy”, „za-
wsze” i „en bloc”, ale jednak ten szanujący swój 
„status inteligencki” człowiek z „czasów Gro-
towskiego” odsłonił przede mną dwa istotne 
tropy habitusu inteligenckiego i standardów 
polskiej humanistyki uniwersyteckiej, które 
zdefiniować pragnę tutaj używając wyobraźni 
społecznej i siatki pojęciowej Andrzeja Lede-
ra. Trop pierwszy to lęk statusowy polskich 
humanistów, upokarzająco uwikłanych w 
powojennej Polsce zarówno w biedę i pogar-
dę finansową, jak i w ambiwalentne romanse 
intelektualne z władzą z polityczną. Trzeba 
dziś uczciwe przyznać, że wielu z tych ludzi 
z zaskakująco dużą (choć milczącą środowi-
skowo) ulgą przyjęło marzec 1968, czasem też 
uzyskując - dzięki instytucjonalnym czystkom 
– trudne do uzyskania (bieda i brak perspek-
tyw zatrudnienia) uniwersyteckie tytuły i stałe 
posady. To ci sami ludzie (oczywiście w pew-
nej części tejże –  zdecydowanie niejednolitej 
przecież - grupy społecznej) nie do końca też 
akceptowali tak zwane „chłopskie i robotnicze 
dzieci” na uniwersytetach i w renomowanych 
liceach, co z antropologicznymi detalami 
relacjonowali mi chociażby moi rodzice. I to 
ci sami ludzie miewali problemy z adaptacją 
swej wizji „inteligencji” do warunków wolnego 
rynku w Polsce po 1989 roku. To była ówcze-
sna, profesjonalna publiczność Grotowskiego, 
podążająca za studentami w stronę „skanda-
licznych, teatralnych nowinek”. Trop pierw-
szy „prześnienia” rewolucji Grotowskiego w 
Polsce, to owo „humanistyczne” upokorzenie, 
mówiąc Lederem: „transpasywny udział w 
przemocy”. Leder mechanizm upokorzenia 
opisuje tak: 

Sądziłbym [Andrzej Leder - przyp. 
A.K.], że każda rewolucja przebiega w 

obu biegunach transpasywności: podmiot 
może gorączkowo działać, delegując całą 
rozkosz na wyobrażenie Innego; może też 
rozkoszować się i wewnętrznie zmieniać, 
nie podnosząc nawet ręki, gdy Inny działa 
za niego. Znakiem pozwalającym odróżnić 
te dwie postawy jest jednak skutek emocjo-
nalny, nastrój, który pozostaje „później”. 
W pierwszym przypadku będzie to raczej 
egzorcyzmowane poczucie winy, w drugim 
– upokorzenie. 2

W moim odczuciu: trop pierwszy 
„prześnienia” rewolucji teatralnej i społecz-
nej Grotowskiego w Polsce to właśnie ów 
„transpasywny udział w przemocy” wobec 
inności, nowości, eksperymentalności, 
mniejszościowości i wielu kolejnych wyzwań, 
rzuconych przez samego Grotowskiego, 
biograficznie i artystycznie, polskim hu-
manistom jego czasów. To była (a może 
nawet nadal jest/bywa) - horyzontalnie rzecz 
ujmując - i (krzywdząco tu upraszczając) 
polska humanistyka uniwersytecka, pełna 
lęku o chwiejny, upokarzający status pensji 
asystenckiej, szemranej „naukowości” i (zbyt 
często) uwikłanej w pertraktacje z władzą po-
lityczną (nie)zależnością myśli akademickiej. 
To musiało być (a może ciągle jeszcze jest/
bywa) upokorzenie społeczne walką o byt 
(etat/pensję/mieszkanie/zatrudnienie/
awans naukowy). W tym kontekście lęko-
wego konformizmu celne zadry myślowe, 
ostentacyjnie czynione przez Grotowskiego 
społeczeństwu polskiemu, drapieżny warsztat 
teatralnego eksperymentu, mocne pytania o 
niekatolicką duchowość, czy cyniczne gry z 
władzą polityczną, nie mogły zostać w Polsce 
twórczo przepracowane. Opór psychologicz-
ny wyrażający się radykalnym odrzuceniem 
lub lękową idealizacją zadań intelektualnych 
stawianych przez Grotowskiego polskiej 
inteligencji nie miał szans na sukces, czyli 
na urealnienie rewolucji społecznej w 
mentalności Polek i Polaków. Tego rodzaju 
społeczne i ekonomiczne staus quo polskiej 
inteligencji z czasów Grotowskiego dobrze 
ilustruje - w moim przeczuciu – trop drugi 
„prześnienia” owej rewolucji, określany przez 
Ledera stanem „wyznaczenia na świadków”, 
czyli dukt szoku konfrontacji, który rodzi 
zwykle bierny opór: 

Spotykając się z realnym, podmiot, 
człowiek, byt istniejący, doświadcza siły, 
która dezintegruje go, rozrywa; siły, która 
go unicestwia. Psychika istnieje po to, żeby 
chronić nas przed tym tym spotkaniem. 
Pozwala nam śnić takie istnienie, które 
nas chroni. Cały system symboliczny – lo-
gika, język, imię i prawo – są trajektoriami 
ruchu, które rozprowadzają niszczącą siłę 
realnego, zamieniając ją w znośne wyobra-
żenia. Ale czasem następuje przebudzenie. 
To przebudzenie może przyjść różnymi 
drogami; nie najmniej ważną drogą jest 
droga świadectwa, przynoszonego przez 
język. Atoli „po stronie przebudzenia stoi 
śmierć”. 3

To mocna i ryzykowna hipoteza, zro-
dzona z moich intuicji i kontaktów mię-
dzygeneracyjnych oraz instytucjonalnych, 
jednak będę dalej twierdzić, że u źródeł 
„prześnienia” Grotowskiego i (chronicznego, 
wtórnego) powtarzania sedna podjętych przez 
niego pytań o teatralny/społeczny status sek-

sualności, duchowości i władzy, leży - niezwykle 
krucha w swych posadach intelektualnych i 
ekonomicznych - samoświadomość polskich 
humanistów, tych z czasów Grotowskiego, ale i 
tych nam współczesnych. Aby chcieć ekspery-
mentować i czerpać satysfakcję z ryzyka, trzeba 
czuć się pewnie w wielu płaszczyznach swej 
egzystencji, od gwarancji socjalnych pracy, do 
przejrzystej, pozwalającej planować „siebie” w 
czasie ścieżce kariery instytucjonalnej. A tego 
od roku 1945 nie mieli (i nadal nie mają) 
polscy humaniści. Lederowska „śmierć”, którą 
ufundował polskiej rzeczywistości wczesny 
Grotowski była więc (i jest/bywa) widmem 
stawiania pytań o społeczne unicestwienie. 
Niektórzy ten atawistyczny lęk nazwaliby 
pewnie kastracyjnym. Kim będzie Polak, który 
odważy się wyzwolić swój erotyzm z bezpiecz-
nych ram tradycji? Co się stanie, jeśli uznamy 
w Polsce, że duchowość inna niż katolicka or-
todoksja nie musi być ani antyklerykalna, ani 
sekciarska, a ateizm to nie zawsze antyteizm? 
Czym mogłaby być „świecka eschatologia”? 
Jak funkcjonowałoby w Polsce świeckie pań-
stwo? Zdaje się, że – po sześćdziesięciu latach 
– groza społeczna tych pytań nadal mrozi 
w Polsce krew w wielu żyłach. A co jeszcze, 
jeśli w cielesności tkwi – jak chciał jogicznie 
zainspirowany Grotowski – ukryty skrypt du-
chowy pojedynczej biografii? Te (chronicznie 
„polskie”) pytania będą w Polsce obsesyjnie 
powracać dopóty, dopóki nie uznamy ich 
pozytywnego programu. Bo nie musi być tak, 
jak jest. I chciałoby się wierzyć, że animatora-
mi społecznymi tych pytań mogliby być - w 
nowoczesnym państwie - właśnie humaniści, 
wytrenowani lekturowo w sceptycyzmie i etycz-
ni w uznaniu równowagi wielu różnych racji. A 
jednak „transpasywność” biedy ekonomicznej 
i niepewności instytucjonalnej powraca w 
Polsce demonicznymi bitwami o narodowe 
instytucje teatru/uniwersytetu/władzy/re-
ligii. Dariusz Kosiński nie pozwala sobie na 
(sformułowane przez mnie powyżej) herezje 
społeczne i (naiwne, by nie rzec: bezczelne) 
ryzyko podobnych konstatacji, ale autor ten 
– dzięki rzetelnej pracy (nad często intuicyj-
ną) rekonstrukcją procesu twórczego i dzieł 
Grotowskiego z lat 1959-1960 – nie kastruje w 
czytelniku woli czynienia skrajnych przypisów 
do lektury. I z tej (mentalnej) ścieżki somna-
bulicznego powrotu do myślowych praktyk 
Grotowskiego wyłania się (duchowa) ścieżka 
biograficznej odpowiedzialności czytelnika, 
swoista intelektualna sadhana. Taka praktyka 
lektury jest jednak myślową i rzec by można 
jogicznie: mentalną asaną. Z „prześnionymi” 
pytaniami (o) Grotowskiego budzimy się w 
polskim tu i teraz. I nie ma wyjścia. I trzeba 
z tym żyć, choć taka u nas aura. Bo żaden 
Konopielkowy fatalizm nie wyłania się z książki 
Kosińskiego, lecz siła etyki odpowiedzialności 
za rozumienie spraw Polski, która wcale nie 
musi być taką, jaką jest.

cdn.

Przypisy:

1  Zob. Józef Łoziński: Pantokrator, Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich. Wydawnictwo, Wrocław 1981, ss. 
240.

2  Andrzej Leder: Transpasywny udział w przemocy, [w:] 
tegoż, Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycz-
nej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 
2014, s. 25.  

3  Andrzej Leder: Wyznaczeni na świadków..., [w:] 
tegoż, Rysa na tafli. Teoria w polu psychoanalitycznym, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 307-308. 
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Amelia Wielicka

Ruchomy

piasek sypie się spod dłoni
świat stoi do góry nogami

widzę jak odlatujesz
łzy spływają po czole

wnikają w podniebo
tracę oddech

palce stóp jeszcze wierzgają
jak trawa

do nich,
niby balon na sznurku,
wirujesz wśród gwiazd

Amelia Wielicka

Young & dumb

znajoma skądś twarz
otwiera usta

(to dywan cioci z Wilna
tak marszczy się i fałduje)

wkładam przez nie głowę
wdycham gęsty kurz

tarzam się, zapadam
w arabskich ogrodach

krzyk 
zaciska się na mojej szyi

palce gubią się we wzorach swetra
zsuwa się na podłogę

jakiś robot przechodzi obok
przystaje sobie popatrzeć

nad witryną zielony neon
wszystko minus pięćdziesiąt procent

dywan nieświeży, z importu
i zgrzyt kroków

Klara Krzemkowska

***

- Widziałaś drzewa oparte o siebie
   pod którymi przeszliśmy?

            wiatr prowadził
             w żadna stronę
           szlakiem psich łap
             krok za idącym

- Nie, nie widziałam

            zatracenie świtu
     w rozemglonym trwaniu
            aż do obnażenia
    granicy dwóch dla dwóch

- Spójrz, jest jaśniej, teraz je widać.

       bramy do przekroczenia
                  jeden raz
          mijanej wielokrotnie
                   samemu

- Nie mówiłeś, że są zeschłe.

Maria Majewska

Vanitas

to tylko maluch
którym się raczej gardzi
mówią szczur

latający bezdomny mówią
na ulicy a nawet
na jezdni

gdyby tylko nie na jezdni
to bym podeszła
wyjęłabym worek papierowy
ze śniadania a później
gdzieś zakopała
mówią

gdyby tylko nie ci wszyscy
na przystanku obok mnie
za każdym razem

wachlarz piór ogona
jako jedyny jak żywy
podnosi się piękny
zakrywa ciało a poszukującym
spóźnionego tramwaju mądrze
pokazuje odbyt

podczas każdego podmuchu pojazdu
gdyby tylko nie oni obok mnie
na przystanku i gdyby nie na jezdni
i ta straż miejska

i cała później trasa z nim do domu
i gdyby tylko nie był takim
rozprutym pluszakiem pokoju

wypchanym spalinami i białym
babcinym pieczywem specjalnie
dla wnuków do kopania

zobacz ile możemy dziś zabić
i to tylko przy pomocy bułki

Mateusz  Stosik

Excoriatus

Nie wiem czy to demon,
czy też tak wyglądają zmiany?

Brutalizuję obojętność umysłu,
bez myślowego kiczu.
Dziwny ten stan, nie zaprzeczę,
być czymś nowym.

Zdarte kolana i poczta głosowa,
słowa dwa, bądź więcej
usłyszeć pragnę w lewe ucho,
w prawe nie chcę,

bo nie wiem już co prawe,
w tym co słyszę.
Spaliny i głupoty wylatują
przez wybitą szybę.

Królować w świecie miłości
każdy może,
lecz gdy przychodzi na
ścięcie łba …

Nie wiem, czy to demon,
czy właśnie tak żyć muszę?

Mateusz  Stosik

Szalony Demiurg

Żyroskop,
żyło skop mnie
ku niepamięci,
waham się na
jaką stronę skoczyć,

robię obrót,
nic się nie zmienia

robię obrót,
nic się nie zmienia

nic się nie zmienia

Żyroskop,
żywy krok ku stracie,
który zatrzymać może

albo 
mądrość bezczasu

albo

Żyroskop,
który bosko nakręca

tylko człowiek
człowiek

tylko
człowiek

tylko
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Na półkach mojej domowej bibliote-
ki od zawsze wiele miejsca zajmuje poezja. 
Ilość woluminów rośnie wraz z upływem 
lat, bo coraz to przybywa jakaś cenna dla 
mnie pozycja, z którą nie chcę się rozstać. 
Często sięgam po tomiki z tej półki, bo w 
nich znajduję piękno i mądrość zaklętą 
w słowach. Poezja ma też zaletę, że na jej 
kanwie powstają ważne, a czasem nieco 
szalone pomysły inspirujące do działania. 
Jeden z takich przypadków zdarzył się w 
roku dwutysięcznym. Edukacyjna dzia-
łalność Stowarzyszenia Ekologicznego 
w Barcinie wydawało się, że wyczerpała 
wszystkie najciekawsze formy dotarcia 
z wiedzą ekologiczną do społeczeństwa. 
Mieliśmy już w programie spotkania przy-
jaciół przyrody, wycieczki, obserwacje, 
konkursy plastyczne i fotograficzne, a 
nawet „Zielony Uniwersytet” z wykładami 
kadry profesorskiej, no ale jak mawiają 
apetyt rośnie w miarę jedzenia. I tu moja 
fascynacja poezją podsunęła mi nową (jak 
się okazało bardzo cenną) myśl; ogłosić 
ogólnopolski konkurs poetycki na lirykę 
o zabarwieniu ekologicznym.

Jestem wielką szczęściarą, że ten 
konkurs spodobał się poetom i że już od 
pierwszej edycji w jego realizację włączyły 
się tak niezwykłe osoby jak: Stefan Pastu-
szewski i  Mieczysław Wojtasik (członko-
wie Jury). A tak w ogóle przez dwadzieścia 
lat trwania „Prezentacji ekologicznych” 
powstał wielki krąg ludzi „o zielonym 
sercu”, dla których na co dzień „Dekalog 
św. Franciszka”, ochrona środowiska i 
działalność na rzecz zrównoważonego 
rozwoju stanowią priorytet. Są to setki 
twórców parających się ekoliryką, ale także 
setki uczestników corocznej „Gali poezji 
ekologicznej” stanowiącej okazję do świę-
towania i wzajemnego poznawania się 
tych, którzy piszą, z tymi którzy czytają. 
Było to  święto radości z każdego kolej-

Janina Drążek

Wszystko jest po coś!

nego tomiku zawierającego nagrodzone 
i wybrane wiersze spośród nadesłanych 
na konkurs.

Właśnie te 20 lat książek wydanych w 
jednym stylu, starannie zredagowanych, 
zachwycających zawartym w nich słowem, 
tytułami poszczególnych tomików i obra-
zami przyrody zatrzymanymi obiektywem 
aparatu Ludwiki Adamczyk to trwały 
ślad tej pożytecznej pracy mającej za cel 
obudzić sumienie ekologiczne współcze-
snych. Czy byliśmy skuteczni? Warto w 
roku 2020 pokusić się na podsumowanie 
tego, czego dokonaliśmy, skąd decyzja, że 
będzie to czas przerwy w konkursie dla ze-
brania sił i cennych myśli, którymi tryska-
ją wiersze w wydanych tomikach poezji. 
Przed nami pilne zadanie: przeciwstawić 
się trendom ideologii współczesnych eko-
ideologów. Nie godzimy się bowiem na 
deptanie przez nich podstawowej zasady 
według, której człowiek stanowi centrum 
świata przyrody i jako istota rozumna 
oraz wolna posiada zdolność mądrego i 
odpowiedzialnego korzystania ze świata 
stworzonego. Nie może być zgody na 
odwrócenie porządku rzeczy.

Takie stanowisko prezentowane jest 
przez rzeszę poetów parających się ekoli-
ryką oraz fanów tej poezji. Ekoliryka zna-
lazła też uznanie naukowców, gdyż bywa 
cytowana w wydawnictwach naukowych.

Po dwudziestu latach przyszedł  nie-
wątpliwie czas na wydanie zbioru „złotych 
myśli” (wierszy), które wspierać nas będą 
w odkrywaniu najcenniejszego z darów 
natury – istnienia, czyli życia, w aureoli 
poszanowania jego piękna. Mam nadzie-
ję, że ten zamiar da się zrealizować i że  
spotkamy się na kolejnej,  ciekawej gali 
poezji ekologicznej.

Hotel „Kuźnia” – wstyd
Cytuję: „W dniu 11.01.2020 r. organi-

zowaliśmy w Kuźni swój ślub cywilny. Byliśmy 
pozytywnie nastawieni, przecież wszystko było”do-
pięte na ostatni guzik”. Po wejściu na salę okazało 
się, że jest w niej bardzo zimno ... podejrzewam, że 
grzejniki zostały włączone dopiero przed naszym 
przyjazdem. Chwilę później od naszego gościa 
otrzymałam informację, iż w toaletach jest brudno, 
oczywiście to sprawdziłam i doznałam szoku! Nikt 
nie doprowadził toalet do porządku po wcześniejszej 
imprezie, wszędzie walały się kawałki papieru toale-
towego, a podłoga przy muszlach klozetowych była 
zapryskana moczem. Po mojej interwencji przyszła 
jakaś Pani, która rzucała śmiesznymi żartami (w 
jej mniemaniu) i „umyła” toaletę. Zasiadając do 
obiadu doznałam kolejnego szoku, długo oczekiwa-
ne przez gości kluski śląskie okazały się być surowe 
w środku. Kucharz chciał naprawić błąd po czym 
wydał surowe kluski po raz drugi. Najgorzej, ponie-
waż pomimo zapewnień Pani manager nie można 
było zamówić nic w zamian, bo kuchnia świeciła 
pustkami. Reasumując, bardzo rozczarowała mnie 
ta restauracja... w końcu to miał być nasz dzień, 
niestety niesmak pozostał. Nie polecam nikomu”.

Taki realistyczny wpis figuruje na stro-
nie: https://www.zomato.com/pl/kuznia, 
oczywiście obok wcześniejszych pochwal-
nych, typu „profesjonalna obsługa”, „znako-
mity kontakt z właścicielem”.

Przyjechaliśmy z Warszawy do hotelu 
„Kuźnia” w Bydgoszczy, żeby spędzić tego-
roczną noc sylwestrową 2019/2020 – cicho, 
kameralnie, rodzinniew apartamencie, zare-
zerwowanym wcześniej i oczywiście opłaco-
nym z góry. W hotelu „przywitała” nas kobieta, 
a widząc mnie z mężem i roczną córeczką na 
ręku, tekstem, że nas nie wpuści z dzieckiem. 
Konsternacja i nasza prośba o rozmowę z wła-
ścicielem. Pani recepcjonistka – po dłuższej 
wymianie zdań – odmówiła podania telefonu, 
sama perorując z kimś, przecież „jej” mówi-
łam, że nie wpuszczamy z dziećmi, że mamy 
to na stronie internetowej. (? nie znalazłam). 
Odmówiła nawet zwrotu uiszczonej kwoty za 
apartament. Atmosfera była nader nieprzy-
jemna, wręcz wroga ze strony obsługi hotelu. 
W konsekwencji zwrócono nam jednak opłatę 
i kazano się wynosić. Była godzina 19.00, a ja z 
mężem i głodnym dzieckiem na ręku (karmię 
piersią) musiałam w ten wieczór sylwestrowy 
szukać innego hotelu. 

Głosuj na Bydgoszcz? Nie mogę i nie 
powinnam nikomu polecać, tym bardziej 
gościom zagranicznym, mimo innych byd-
goskich atrakcji, na przykład 18 południk, 
bowiem hotel „Kuźnia” to wstyd dla miasta, 
niestety nie wizytówka. A nuż tam trafią ludzie 
ze świata przyzwyczajeni do innych standar-
dów hotelowych, przecież to miejsce znajduje 
się w samym centrum, przy ul. Gdańskiej. 

Jak ta historia się ma do pakietu „proro-
dzinnej” kampanii w naszym kraju? Hotele 
w całej Polsce są nader przyjazne dla dzieci, 
oferują dodatkowe udogodnienia, atrakcje, 
kąciki, łóżeczka itd. 

Nas wygnano w sposób nie licujący z 
dobrymi praktykami. Hotel „Kuźnia” w Byd-
goszczy? – Nigdy.

PS. Gdyby ktoś zechciał przeprosić p. 
Kamilę, adres znany Redakcji.

Kamila Jankowska

Piszą do nas

F Szkolenie w zakresie przewozu osób i rzeczy
F Kurs ADR - przewóz materiałów niebezpiecznych
F Pracownia psychologiczna

KATEGORIE

A, A1, B, B1, C, D, T, 

E do B, E do C

www.naukajazdy.bydgoszcz.pl

ul. Gajowa 32
tel. 052 342 34 96
tel. 052 348 98 23

Biuro czynne:
poniedziałek - czwartek 8:00 - 19:00
piątek 8:00 - 16:00; 
sobota i niedziela 9:00 - 13:00

Mecenas Bydgoskiej Kultury
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***

Coraz bliżej ziemi, wulkany wygasły.
Rozrzutność gwiazd, iskrzenie słów – odeszły.
Może poproszę o pracę rymarzy,
lecz u mnie rym marzy, zawsze bez reszty.

Cynicy, stoicy, cała reszta kamieni…
Śnieżna papka, mokre buty – domem przesuszyć.
Piec, nim zamruczy, trzeba jednak zapełnić.
Zorzy nieba zawsze towarzyszą chmury.

Widzę więcej niż jest, to mnie niepokoi.
Życie – historią den, dźwigania ku słońcu.
Jeśli coś rządzi – dyktaturą osy.

Moja łódź najprędzej pozostanie w doku.
Codzienność wiele zna, lecz najmniej rozkoszy,
jeśli coś ma się stać to tylko po kroku… 

***

Niepokoisz mnie – pisujesz poezję o poezji.
To nie tak. Są : ludzie, zdarzenia, miejsca
Są też przez siebie wydeptane ścieżki,
o nie najtrudniej – doglądać czy przestać ?

Jakby nie było jesteśmy paziami
w orszaku Królowej i to pociechą.
Choćbyś był blisko zostaniesz najdalszym
i właśnie dlatego myślenie podnietą.

Do mojej wsi zapukała wieś świata –
człowiek się ociepla (niech żyją złudzenia),
inny język słyszę lecz mowa ta sama.

Jeśli metafora, niech będzie w niej przetak.
Jeśli zaś miłość, to przestań się skradać –
jest o wiele prościej, gdy zaczniesz od serca.     

***

Odys to szczęściarz, kobiety go kochały
i on je kochał, wszak był z ich rodziny.
Gdyby bogowie nie byli tak marni,
dziesięciu takich rozsiali by z nimi.

Do Kirke czasem chce mi się napisać,
lecz gdzie ją znaleźć? Ostatnim szczęściarzem 
był Homer. Po nim tylko wiatr rozmyślał -
czy są możliwe aż takie przyjaźnie?

Trzeba oślepnąć na rzecz poematu?
Poemat ślepego jest o bohaterach,
jeżeli nie, to ma coś z zadatku.

Jakże inaczej ze zdań swych wycierać
ciążące i motylom skrzydła podatku
od codziennych, wciąż ciążących wezbrań…    

***

Gdybym mógł czytać w myślach świata większego,
kto wie ile mordów by się po nich błąkało,
ile złota ledwie zostało by miedzią
a ile milczeń z buntu przeciwko wołaczom.

Dość mam chaosu z pobliża, by w kosmos zaglądać,
problem też z widzeniem własnych myśli gdy chłody.
Raczej tylko z sobą spróbuję się mocować,
zostało we mnie coś z niepokornych.

Opuść mnie – zbyt wiele pytań zadaję,
jesteś tak piękna, że kiedyś odejdziesz.
Chciałbym  przed nimi Cię bronić – poplamię

prostotę ze słów paru, reszta to pokrewne.
Spontanicznie pomilczę – zanadto rozdaję
mówiąc żeś jak leszczyna, chroniona przez knieje.

***

Niebo nie ma dachu i dzięki mu za to –
jest ogrom powietrza do roztrwonienia,
można uciec do ciszy, gdy mowy zanadto,
przemoczyć mądrość świata nieszczelnością drzewa.

Słońca ma wystarczyć na kolejny kataklizm,
z prędkością myśli nie zaglądnę do krańców.
Zostanę pod bzem czarnym, by soku się napić.
Ja – mocarz nad mocarze i pogromca ptaków.

W tym miejscu od lat powinno rosnąć drzewo,
tam chociaż zagajnik a nie wymiociny…
Planeta dla wielu  to najprędzej przegon,

chłonący  kłótnie bogów nie o oziminy.
A ja patrzę pod stopy, wyczuwam swą niemoc,
gwiazda spadła na  głowę, znów jestem pobity… 

***

Przychodziłem tutaj, by posłuchać wody.
Dusił ją upał, las otulał cieniem,
deszczu nikt nie widział a sosnowy młodnik
parasolem chronił spaloną ziemię.

Odzyskiwałem tu rytm swego serca,
wcześniej jednak trzeba było znieruchomieć,
jak stary Indianin szukałem tu srebra 
fal, w zgodnym rytmie biegnących po wodzie.

Moja wieś rodzinna – rozwiane anioły,
wydrążone stawy, z nich w świecie wieżowce,
wrzosy kilku oczom i puste stodoły…

Pijane historie, ich refreny mroczne…
I tylko niezmienność wciąż spokojnej wody
sprawiała przyjazne mi oddechy nocne.     

***

Urodziłem się w sadzie – to mój pierwszy widok,
pierwsze zdziwienie, choć okno ponure,
nie wiedziałem jeszcze, że i drogą przyszłą,
że kwiatami cudem swe oczy odurzę.

Oddech, tylko oddech, jedyna bezcenność.
Napijmy się herbaty, najprawdziwszej, z wiórek,
trochę słońca na stole, właśnie tym jest wierność,
prawie wiem, że ten oddech po prostu smakuje.

Gościu, kim jesteś? Chyba brak ci czasu.
Zawsze ci brakuje, nie zatrzymasz się nigdy,
może nawet kiedyś wejdziesz do pałacu,

złotymi klamkami pozamykasz myśli,
rozpętasz bitwy chętnych do twych spadków…
Gościu, nawet na chwilę nie zechciałeś przybyć… 

Janusz Gdowski
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„Polska jest jedyną rzeczą na której mi na-
prawdę zależy, kultura polska na całym terytorium 
państwowym polskim jest mi najcenniejsza, bo wiem, 
że istnieją narody bez terytorium, bez języka, bez 
państwa, ale nie przetrwają narody bez kultury” 
(Karol Estreicher junior)         

Ulica o ciekawej nazwie Sarnie Uroczysko 
znajduje się na trasie Małopolskiego Szlaku 
Architektury Drewnianej i przebiega pomiędzy 
okazałymi, pięknymi willami na Woli Justowskiej 
w Krakowie. Od Sarniego Uroczyska odchodzą 
krótkie uliczki upamiętniające ważne nazwiska 
związanych z Uniwersytetem Jagiellońskim 
polskich uczonych, m.in. Estreicherów czy 
prof. Kazimierza Nitscha, językoznawcy slawisty, 
autora „Dialektów języka polskiego”.

Nazwa ulicy Estreicherów powstała zapew-
ne później, niż została wybudowana willa prof. 
Karola Estreichera juniora, gdyż zapoznając 
się z historią jej budowy okazuje się, iż została 
ona przeniesiona z Ojcowa do Krakowa i zre-
konstruowana wg projektu architekta Józefa 
Gałęzowskiego w latach 1946-1948. Prof. Karol 
Estreicher junior mieszkał w niej z żoną Tere-
są Lasocką-Estreicher od 1948 r. aż do dnia 
śmierci. Zmarł 29 kwietnia 1984 r., przekazując 
testamentem trzy lata wcześniej, bo w roku1980, 
willę oraz całą spuściznę Towarzystwu Przyjaciół 
Sztuk Pięknych w Krakowie. Nic więc zaskakują-
cego, że XIV Prezes TPSP Zbigniew Kazimierz 
Witek pieczołowicie strzeże obiektu wraz z jego 
cennym inwentarzem.

Należy przypomnieć, iż w latach 1984-
1994 willa była niezamieszkała, nie posiadała 
zabezpieczeń, więc była okradana i niszczała. 
Z braku środków finansowych, czekała prawie 
10 lat na remont generalny. Dopiero w latach 
2005-2009, dzięki własnym środkom i sponso-
rom, pod kierownictwem XIV Prezesa TPSP 
Zbigniewa Witka, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk 
Pięknych przeprowadziło generalny remont 
willi (dworku) i dzisiaj posesja przyciąga wzrok, 
poczynając od ciekawej bramy z wykutym na 
niej w metalu nazwiskiem:Willa Prof. Karola 
Estreichera, po okazałą, wkomponowaną w 
trawnik czytelną tablicę, która informuje, iż 
jest to MUZEUM RODU ESTREICHERÓW, 
STRAT KULTURY I REWINDYKACJI. Tablica 
zatrzymuje przechodzących tamtędy spacero-
wiczów, wędrujących szlakiem Małopolskiej 
Architektury Drewnianej. I zapewne sięgają oni 
do Wikipedii, aby dowiedzieć się czegoś więcej o 
profesorsko-mieszczańskim rodzie naukowców 
i humanistów, twórców „Bibliografii Polskiej”.

Metraż drewnianej willi nie jest duży, liczy 
120 metrów kwadratowych wraz z  tarasem. Uwa-
gę zwraca wyjątkowej urody, na wpół opuszczony 
witraż, sprawiający wrażenie barwnej rolety, 
oddzielającej krużganek od ogrodu. Od wejścia 
do willi tzw. Nowej Estreicherówki, wpisanej do 
rejestru zabytków, obcujemy z dziełami sztuki 
znakomitych artystów malarzy (jest tu m. in. 
jeden z autoportretów St. Wyspiańskiego), ale 
głównie są prezentowane pamiątki rodzinne, 
portrety Karola Estreichera seniora, Stanisława 
Estreichera i Karola Estreichera juniora oraz 
ich żon i dzieci. Zachowane są oryginalne 
meble, podłoga, lampy i przedmioty codzien-
nego użytku. W gablotach ekspozycyjnych, 
kredensach pysznią się arcydziełka wyrobów 

Irena Kaczmarczyk

Muzeum Rodu Estreicherów

artystycznych, przechodzące z pokolenia na po-
kolenie tej zacnej, najstarszej rodziny w Polsce. 
Są dokumenty strat kultury polskiej 1939-1945 
i rewindykacji, książki pośród których zwraca 
uwagę kilka wyeksponowanych na półce ręcz-
nie pisanych tomów„Historii Krakowa i okolic” 
autorstwa krakowskiego historyka Ambrożego 
Grabowskiego, który spłodził ich aż dwieście. 
Notabene, Ambroży Grabowski był teściem 
profesora Karola Estreichera jr.

Jest w muzeum również skrupulatnie 
prowadzony przez Karola Estreichera juniora 
8-tomowy „Dziennik wypadków”, zawierający 
okres od 1939- 1984 roku. Publikacja, pozosta-
wiona w rękopisie przez autora, została zgodnie 
z testamentową wolą po 2000 roku wydana przez 
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych. Można 
ją nabyć, zwiedzając willę.

Ale to nie wszystkie eksponaty pozostałe 
po rodzie Estreicherów. Zwiedzający mogą 
obejrzeć niewielki stolik podarowany pra-
pradziadkowi Dominikowi, wykonany przez 
słynnego włoskiego malarza Marcello Baccia-
rellego oraz trzy kostki cukru z monogramami 
króla-gospodarza z „Obiadów Czwartkowych”, 
na których bywał Dominik podczas pobytu 
na dworze ostatniego króla Polski Stanisława 
Augusta Poniatowskiego; tam malował por-
trety, projektował plafony do pałaców króla 
w Warszawie. Zachowała się także naznaczona 
czasem talia kart. Wyjątkowym eksponatem 
jest jednak urna - tekturowe pudełko ozna-
czone numerem 660, w którym Niemcy za 
opłatą kilkudziesięciu marek w 1940 roku 
przysłali wdowie prochy Profesora Stanisława 
Estreichera zamordowanego w niemieckim 
obozie koncentracyjnym Sachsenhausen-Ora-
nienburg. W trzy miesiące po otrzymaniu tej 
przesyłki, żona Profesora Helena Estreicher 
zmarła - „pękło jej serce”.

W salonie, w starej szafie przechowywany 
jest wojskowy mundur majora Karola Estre-
ichera juniora oraz para czarnych butów, 
przywiezionych z Anglii, które  zakładał tylko 
na wyjątkowe okazje.

Zaskoczeniem dla zwiedzających, z uwagi 
na jego ekspozycję w pomieszczeniu toalety 
(w zaszklonym regale), jest oryginalny zestaw  
pierwszej pomocy i leków przeciwstrząsowych 
oraz materiałów opatrunkowych. Stoi też 
stara waga do mierzenia masy ciała,  piecyk 
do ogrzewania i kilka przydatnych w gospo-
darstwie domowym sprzętów.

Szczegółowe losy rodziny Estreicherów, 
od jej osiedlenia się w Krakowie do końca 
II wojny światowej, opisała przedstawicielka 
ostatniego pokolenia krakowskiej gałęzi 
Estreicherów, Krystyna Grzybowska, w niedo-
kończonej „Kronice rodzinnej”.

Należy podkreślić, iż w 2014 roku, w 30. 
rocznicę śmierci, na ścianie willi-muzeum 
została osłonięta tablica upamiętniająca Profe-
sora Karola Estreichera jr. następującej treści: 
W tej willi w latach 1948-1984 żył i pracował 
prof. Karol Estreicher jr (1906-1984) XI prezes 
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krako-
wie z żoną Teresą Lasocką-Estreicher pseudonim 
konspiracyjny „Tell” współzałożycielką PWOK 
- Pomocy Więźniom Obozów Koncentracyjnych w 
latach 1940-1944 - Zarząd TPSP

Zasługi rodu Estreicherów dla Polski są 

nieocenione. Po pierwsze należy wymienić 
dokonanie spisu tytułów i autorów wszystkich 
ksiąg, które ukazały się w języku polskim od 
początku istnienia Polski.

„Bibliografię Polską” zapoczątkował 
Karol Estreicher starszy, który po powrocie ze 
Lwowa do Warszawy, dostał posadę dyrektora 
biblioteki na Uniwersytecie i mając dostęp do 
księgozbioru rozpoczął wielkie dzieło spisania 
książek napisanych w ojczystym języku. Udo-
wodnił tym samym, iż Polska uważana przez 
zaborców za luźną grupę etniczną nieposia-
dającą kultury, posiada 4-krotnie więcej pism, 
niż wszyscy zaborcy razem wzięci, dlatego też 
zdenerwowani Rosjanie pozbawili go posady 
uniwersyteckiej i musiał przenieść się do 
zaboru austriackiego, do Krakowa, gdzie wy-
grał konkurs i jak wyżej wspomniałam, został 
dyrektorem Biblioteki na Uniwersytecie. Do-
prowadził mieszczącą się w Collegium Maius 
Bibliotekę do świetności i kontynuował pracę 
nad „Bibliografią Polską”.

Trzeba dodać, iż Karol Estreicher starszy 
był wielkim pasjonatem teatru. Codziennie, 
po pracy w Bibliotece, bywał w Teatrze Miej-
skim (dziś Starym); pozwolił nawet zrobić 
przejście między kamienicami (jego kamie-
nica sąsiadowała z Teatrem), by łatwiej było 
przenosić na scenę jego meble, aby uzupełnić 
scenografię.

Dzieło bibliograficzne Karola Estreiche-
ra starszego kontynuował jego syn Stanisław. 
Systematycznie przez lata opracował jedena-
ście kolejnych tomów „Bibliografii Polskiej”. 
W roku 1939 zabrakło tylko tomu dotyczącego 
tytułów na literę „Z”. Należy podkreślić, iż  
Stanisław Estreicher był przez trzy kadencje 
Rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dzieło dziadka Karola i ojca Stanisława 
dokończył Karol Estreicher jr., który rozpoczął 
w 1948 roku remont najstarszego budynku UJ 
Collegium Maius, przywrócił budowli dawną 
świetność i urządził w nim sławne Muzeum 
UJ, został też jego dyrektorem.

Oprócz „Bibliografii Polskiej”, jako histo-
ryk sztuki, pozostawił po sobie wiele cennych 
publikacji, chociażby „Przewodnik po Krako-
wie” i „Historię sztuki w zarysie”. Przez 27 lat 
był XI Prezesem TPSP w Krakowie, któremu 
- jak wspomniałam wcześniej - przekazał cały 
swój majątek.

Karol Estreicher jr w latach 1939-1948 
odzyskiwał dla Polski zagrabione przez 
Niemców dzieła sztuki, m.in. „Damę z 
gronostajem”i „Krajobraz z miłosiernym 
Samarytaninem”. Jest uważany przez zachod-
nioeuropejskich znawców za największego 
rewindykatora w historii Europy. Stąd przed 
jego willą wmontowana została wspomniana 
już przeze mnie ważna tablica: MUZEUM 
RODU ESTREICHERÓW, STRAT KUL-
TURY I REWINDYKACJI. Stąd też, i nie 
bez powodu, prof. Jerzy Madeyski uważał, 
że można porównać zasługi królów z rodu 
Jagiellonów z profesorsko-mieszczańskim 
rodem Estreicherów,  którego członkowie byli 
w większości blisko związani z Uniwersytetem 
Jagiellońskim - dwóch z nich było rektorami, 
pięciu profesorami, kilkunastu doktorami 
tej uczelni.

„Myśląc Kraków, myślimy Jagiellonowie i 
Estreicherowie”- mawiał prof. Jerzy Madeyski.

Warto zatem znaleźć się na Małopolskim 
Szlaku Architektury Drewnianej w Krakowie 
i zwiedzić na Sarnim Uroczysku ten cenny 
zabytek kultury polskiej, który pozostawił po 
sobie nieoceniony  Ród Estreicherów.
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Andrzej Ossowski

Camino de Santiago 

Jesteśmy pielgrzymami
każdy idzie inną drogą
do swojego
Santiago de Compostela
szukając sensu
istnienia
rozpoczynamy trud
drogi 
której koniec
ginie w mrokach
nieodgadnionego
nikt nie dał nam 
paszportu pielgrzyma                

nosimy go    
od początku istnienia
idziemy niosąc swoje winy
prowadzi nas nadzieja
odnalezienia pokoju
duszy
wiara w otrzymanie 
certyfikatu przebaczenia

kwiecień 2016

Andrzej Ossowski

Emaus

w drodze do Emaus
rozmawiałem 
ze spotkanymi przechodniami

mówili
nic nie zaszło w Jerozolimie
dziś wczoraj
i nigdy wcześniej

byliśmy tam 
gdyby coś zaszło 
dotarłoby do naszych uszu
nie wierz plotkom
stamtąd nikt nie wrócił

dlaczego więc tak wielu
idzie drogą do Emaus
by się z Nim spotkać
spytałem

Dariusz Kadyszewski

Gdy się spełni

Nie potrzebuję znaczenia 
Ni wiary w pustkę świata 
Odbitego w słowie 
Jeśli posłucham to tylko 
Co powiem sam niemymi ustami 
Jeśli odejdę to tylko ze ślepych oczu 
Gdy spełni się chwila której wreszcie nie ma 
Jeśli wrócę to w każdym życia zniewoleniu 
Krzycząc ”W złudną stronę pada oblicze Boga” 
Które wskrzesza ” ja”  w postaci liczby mnogiej 
Przekleństw ducha po marnościach ciała

Cudze stają za lustrem odbicia 
Z nadmiaru bytu niedomiaru treści 
Nie utrzymają śmierci przy życiu 
Przed upadkiem wieczności 
Przejdą którzy odcięli ciszy język 
W imię powszechnej świętości

Dariusz Kadyszewski

***

jam jest 
który wziął się 
w garść 
choć niezbadane są 
moje błędy 
i urojenia 
to chwała mi 
na wysokości 
nie do zdobycia 
zimowym szlakiem 
lodowy wojownik 
zaciera ślady 
odmrażając nos 
na złość matce 
w imię ojca 
który stworzył 
też szatana 
i szczyty kuszące 
pełne przeciwności

Jakub Wrzyciel

Profanum

Tak mnie tu postawiono,
to też tak stoję
z otwartymi ramionami, 
gotowymi do uścisku.

I czekam. 
Czekam na was wszystkich
co szydzą i drwią,
na oszustów, złodziei,
zdrajców i tyranów,
na tych co biją, plują i klną.
Na wszystkich czekam,
już długo; przybity i zabity.

Przecież to tylko jeden wielki plan
bym tu wisiał i widział
aż znowu przyjdziesz zełgać
że to już koniec, że nie, że nigdy. 
I wyjdziesz.

Przyjdzie kolejny trędowaty.
Wyzna co wyzna,
bo wypada, bo welon, chrzest czy chleb,
I to tyle, wyjdzie zdrowszy.
Mi też  wypada, skoro wróciłem.

Małgorzata Kulisiewicz

PRZEMIENIENIE

Woda w wino,
wino w krew,
krew w brzuchu,
nowe życie,
stare błędy.
A ten Który Jest,
zawsze Jest.
(Przed)wieczny.
Nieustanne stwarzanie.
Przemiana.
Pełnia
Szczęścia.

Małgorzata Kulisiewicz

PSALM

Wysławiaj mnie
językiem rozumnym
- rzekł Pan.
Wysławiaj
na Ziemi Kanaan
córko Jerozolimska.
Wysławiaj mnie
w twoich czasach
na terytorium zwątpienia

Małgorzata Kulisiewicz 

ŚWI(A)T
 

Odbita twarz w sercu Weroniki,
kosmiczny ból matki
Ziemi,
ziarnko piasku
urosło jak Góra Czaszki.
Zatrzęsła się Ziemia,
rozdarł mrok.
- Prawdziwie to był Boży Syn.
Zmartwychwstał
w sercach
prawdziwych. 

Rafał Jaworski

Deklaracja lojalności

Dla spokoju epokowych wyzwań,
błogiego ciepła serialu pokoleń,
wyrzekamy się grzechu własnego zdania.

Ochronią nas przed nami zręby Instytucji.
Z lęków oczyszczą filtry w śródmózgowiu.
Ścieżek krzywiczy kręgosłup
sprostuje dochodów system
i eureka genetycznej inżynierii.

Oceni nas zbiorowa kompetencja.
Biuro Badań Opinii doniesie co trzeba.
I urodzaj na rzeczy o kształtach pragnienia
zażegna zakaźną dynamikę poglądów odrębnych.

Otworzą się bramy więzień i nadświadomości,
mnisich klauzur i urzędów bezpieki.
Opadnie z tajemnicy moc wstydliwych listków.
Wszystko będzie jawne, na wszystko
będzie panacenum, alkahest, mandragory korzeń.

Wolni – Równi – Zbratani

A Bóg, który objawił, że sądzić przyjdzie
(choć Go już wzywać nie będziemy),
kogóż z żywych
rozróżni i porwie?
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„Kiedy cień krat pada Ci na twarz/ Pie-
lęgnuj w sobie nadzieję/ Myśl o przyszłości 
pozytywnie (…) Człowiek mający nadzieję 
znajduje w/ sobie energię i siły na lepsze 
jutro(…) Traktuj czekanie w kategoriach 
szansy/ A nie zagrożenia (…) zaplanuj swo-
je życie/ Na nowo na/ BEZPOWROTNIE 
LEPSZE”.  Ten fragment utworu „Cień Krat” 
Gabriela Szumilasa jest swoistym psycho-in-
struktażem dla godnego przetrwania więź-
niów w długoletnich celach odosobnienia. 
I to pisze osoba skazana na dożywocie, z 
którego w myśl obowiązującego prawa może 
wyzwolić się dopiero po trzydziestu latach. W 
ten cytowany wyżej tekst nie trzeba mieszać 
ingerencji Boga i radykalnego nawrócenia 
się autora na wiarę w Trójcę Świętą, które 
poniżej opiszę słowami duchowego ozdro-
wieńca.

To jest chyba najtrudniejszy etycznie 
tekst, który przyszło mi pisać. Zobowiązania 
własne traktuję z szacunkiem dobrej sprawy, 
dlatego „nie wstrzymuję ręki”. Nastały czasy 
kiedy wiara w szatana i złe duchy kurczy się 
bardzo efektywnie nawet w ortodoksyjnych 
kręgach katolicyzmu. Demony są kwalifiko-
wane obecnie jako figura retoryczna, albo 
„ściema” dla naiwnych. Coraz mniej osób 
przyjmuje je jako „coś” realnego. Stary Testa-
ment nie odrzucał istnienia tego typu bytów 
(tak bytów), w Nowym Testamencie jest 
wiele spektakularnych scen ich wyrzucania 
z ludzi opętanych. Wydawnictwo Św. Macieja 
Apostoła  z Lublińca wydało książkę „Jezus 
Chrystus w więzieniu” autorstwa Gabriela 
Szumilasa, człowieka skazanego w roku 2004 
na dożywocie za spalenie żywcem swej żony w 
celu uzyskania pół miliona zł z ubezpieczenia 
na życie (tak ustaliła Prokuratura, tak orzekł 
Sąd). Po pierwszej, nieco pobieżnej lekturze 
wynurzeń  miałem bardzo niespokojną noc, 
bałem się demonów, które ten tekst wniósł 
w mój dom. Ta historia mnie wzruszyła i 
podbudowała, wywołała euforię, że Jezus na 
naszych oczach potrafi skutecznie działać 
w zbłąkanych osobach. W chwili powtórnej 
lektury pojawiły się jednak wahania, co do 
autentycznej głębi metanoi, nawrócenia w 
Jezusie Chrystusie i stawiania skazańca w 
prawdzie o samym sobie wobec społeczno-
ści, którą zawiódł i wobec jednej jedynej 
osoby, której ślubował wobec Boga i ludzi. 
Powoływanie się na „złego” zaczęło mnie 
mniej wzruszać. Podzieliłem się niepokojem 
z Wydawcą, który potwierdził, że nie jestem 
pierwszą osobą z delikatną nutką wątpienia. 

Wydaje się, że źródłem grzechu Szumi-
lasa była dantejska, wychudła Wilczyca, czyli 
pospolita chciwość, która nie zna granic. 
Szczególnie rozkwitła w naszych czasach, 
kiedy dramat egzystencjalny jest bzdurą – 
kasa super-extra celem, żądłem dla władzy 
nad innymi. Tak też pośrednio wskazuje 
autor więziennej poezji w swoich wyzna-
niach, dość niespójnych jednak i mylących 
nieco tropy, aby nie stanąć całkiem nagim 
w prawdzie o sobie i o swoim czynie. Przez 
te wyznania prześwituje desperacja więźnia 
i chęć realizacji nadziei na wolność: per fas 
et nefas. To oczywiście „ludzkie, arcyludzkie”. 
Obecnie „Sukces” – medialny i materialny 

Rafał Jaworski

Demony, dyktat nadziei i iluzje nawrócenia?

jest wszechobecnym bożkiem i jemu uległ 
Szumilas, przed czynem i po czynie, nawró-
cony, skruszony, więzienny poeta, obecnie 
pozytywny  entuzjasta zapisywania swoich 
stanów mentalnych w formie wierszowanej.

Zabić podstępnie żonę i zyskać pół  mi-
liona? Gdzie tu jakieś proporcje do techniki 
komponowania ekspiacyjnych wierszy? Tak 
zapyta większość społeczności, standardowej, 
bez empatii dla aspiracji podsądnego. Jezu, 
ufam Tobie! To winno zmazywać potępienie, 
również moje wątpienie. Trzeba przyznać, 
że więzień Szumilas ma wiedzę  i oczytanie 
w Piśmie Świętym zdecydowanie większe niż 
przeciętny wierny Kościoła Katolickiego. I 
celnie Je cytuje. Owocnie spędza czas od-
osobnienia. 

Gabriel Szumilas od 17 VI 2004 r. 
do 13 XII 2013 r,, czyli przez ponad 9 lat 
przebywania za kratami, nie przyznawał się 
do popełnienia zbrodni z premedytacją, 
mataczył. Można przypuszczać, że erozja 
jego zatwardziałości, wywoływana procesjami 
po więzieniach szlachetnych duchownych 
wszelkich wyznań, w końcu rzuciła go na 
kolana przez Oblicze Wszechmogącego. 
Zapewne ważył też brak perspektyw dla „na-
dziei” w sztywnym trwaniu przy kłamstwie. 
Jest człowiekiem wykształconym. Skończył 
Politechnikę Łódzką, w więzieniu kurs ję-
zyka chińskiego, psychologii, scenopisanie. 
Był znakomitym negocjatorem handlowym. 
Jest studentem chrześcijańskiego Instytutu 
Biblijnego. Wystąpił do Prymasa o pozwole-
nie na wstąpienie do Klasztoru. Wzór pracy 
i zwracania na siebie uwagi. I chwała tym, 
którzy taki rozwój człowieka umożliwiają i 
temu, który się tego podejmuje. Tylko czy 
to odwrócenie demoniczności w stronę 
dobra jest wiarygodne, czy aby poprzednie 
postawy nie uległy zużyciu i trzeba się dalej 
przepoczwarzać?

Następnie otrzymałem, też na pośred-
nictwem tego katolickiego Wydawnictwa, 
w/w wzmiankowanego, dziewięć tomików 
wierszy skazanego. Pisał je w więzieniu. 
Dziewięć z jedenastu, które wydał w ciągu 
mniej niż 10-ciu lat. Jestem więc w posiadaniu 
prawie całej twórczości Skazanego razem z 
jego tekstem „Chrystus w więzieniu”, który 
obok specyficznej spowiedzi ma sporą część 
teologiczno-dydaktyczną. Co z tego wynika? 
Ból! Tak! Żal zmarnowanego życia.

Poezja więzienna. Czy taką kategorię 
twórczości można realnie rozpatrywać, wy-
odrębniać, czy to tylko forma autoterapii i 
resocjalizacji? Poezja sumienia, czy obudze-
nie wrażliwości, bądź gra o wolność np. z 
poparciem Stowarzyszenia Penitencjarnego 
„Patronat” i jej szacownym Zarządem? Moje 
słowa podszyte są wątpieniem, ale mój wiek i 
doświadczenie mnie niejako usprawiedliwia. 
Poezja więzienna wcale nie musi być poezją 
sumienia.  Niewątpliwie, my ludzie nigdy 
nie skazani, a jednak pełni win i grzechów, 
mamy marne wyobrażenie o tej gehennie. 
Warto przytoczyć fragment początku wiersza 
Szumilasa „Prawdziwy ocean”: „Więzienie to 
prawdziwy ocean, /tych twarzy wyblakłych… 
/od moralnych  lub fizycznych cierpień i 
porażek,/ można wrzucić w niego sondę, 

nigdy nie pozna się/ prawdziwej głęboko-
ści… (…)”.  Jest to relacja jednak jednej 
strony zdarzeń, bo drugą stroną są osoby 
pokrzywdzone przez osadzonych w więzie-
niach, czasami skrzywdzonych bezpowrotnie, 
odebraniem życia. Współczesność pochyla 
się nad oprawcami, ofiary są zostawiane 
same sobie. Odniesienia do nich są więcej 
niż iluzoryczne. Czy należy to kwalifikować 
jako brak szczerości? Pewnie nie. Syndrom 
więźnia, jego głęboka rozpacz, z którą trzeba 
walczyć, aby przeżyć, zdecydowanie przewa-
ża. Moje realne  kontakty z więźniami były 
nad wyraz szczupłe. Kierowałem w końcu 
lat siedemdziesiątych niekonwojową grupą 
skazanych przywożonych do pracy w Cegielni 
Rybarzowice z ZK na Górze Żar. Współpraca 
układała się harmonijnie, sprzedawałem na 
lewo pół-wartościowe produkty, aby zapewnić 
im godziwe, wysokokaloryczne jedzenie i 
„czaj”. Trzy dni przed upływem terminu wyj-
ścia na wolność jeden z osadzonych z mojej 
grupy uciekł. Miał jeszcze tylko trzy dni, trzy 
dni do odsiadki – a uciekł do rodziny. Wtedy 
zrozumiałem, co znaczy zewnętrzna wolność. 
I ogarnął mnie żal. Jak wszystkich. To był 
dobry, niekonfliktowy człowiek.

Zastanawia ilość osób, które swą postawą 
i pisaniem wierszy zauroczył Gabriel Andrzej 
Szumilas. Biskup, spowiednicy, kapelani, 
wydawcy, sponsorzy, siostry zakonne.

I tu trzeba znowu przypomnieć jego 
wykształcenie i predyspozycje handlowe. Czy 
postrzeganie świata i siebie samego może być 
wyzute z okoliczności? Czy naiwna wiara jest 
zasługą łaski danej darmo, czy to „bycie jak 
dzieckiem” na dobroczynną moc?  

W wierszach Szumilasa dość rzadko 
można spotkać nuty brutalnej pokory, której 
po nawróceniu czytelnik mógłby oczekiwać. 
Może to poboczny efekt lektury Pisma, któ-
re też przytacza autor: „Nie wspominajcie 
wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w 
myśli dawnych rzeczy” (Jz 43,18). Jest trochę 
gniewu; pisze np. „O złych ludziach”: „o lu-
dzie źli i przebiegli co/ innym życie niszczą/ 
pomówieniami i fałszywymi oskarżeniami 
chcą zgarnąć/ zysk osiągając na rzecz / sławy 
własnego Ja/ ludzie o nieuczciwych zamia-
rach/ bądźcie tylko egoistami/ i myślcie o 
sobie/ ile jeszcze zgrozy na tym/ świecie 
wolnym i zamkniętym…”  Ten tekst miałby 
sens wyznaniowy gdyby było odniesienie do 
swego ja, jest oskarżenie innych. Poezji, w 
sensie warsztatowym, w tych zbiorach nie jest 
mnogo. Próba zakrycia wybielonym suknem 
brudny obraz społeczności. Czy ktoś, kto 
czytał dogłębnie te teksty, dysponujący intu-
icją ocenił ich wartość ekspiacyjną i choćby 
dołożył staranności wydawniczej? Chyba nie 
do końca (Nie dotyczy to Wydawnictwa Św. 
Macieja Apostoła). 

Chwalebne, że więzień znajduje ścieżkę 
aktywności na której się spełnia, ale czy to 
jest ta „Kaplica Myśli” o której pisze: „Buduję 
wokół siebie/celę myśli jak kaplicę./ Budują 
wokół siebie/ kaplicę swoich uczuć/ prze-
lanych na papier. (…)”. To dobrze, bardzo 
dobrze, bo co nie zapisane w jakiś sposób 
nie istnieje. Wiersze pełne maskowanego 
buntu przeplatają się z wierszami modlitew-
nej skruchy: „Modlę się do Boga/ o morze 
cierpliwości (…) błagam Go, aby sprawił/ 
słudze swojemu cud/ modlę się do Boga/ 
skruszony morderca (…) wysłuchaj mnie, 
Boże/ mój jedyny, w Trójcy żywy/ krzycząc 

dokoñczenie na str. 14
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 – Przedstawiam dziś państwu wszech-
stronnie uzdolnioną, piętnastoosobową 
grupę starannie wyselekcjo- nowanych 
przeze mnie licealistów, na razie tylko z 
województwa pomorskiego. Każdy z tej 
grupy śpiewa, tańczy, komponuje, jest ak-
torem, maluje, rzeźbi, a odpłatnie może 
też wykonać projekty architektoniczne, 
oczywiście pod moim kierunkiem.

–  To ostatnie nie budzi zaufania i 
chyba nawet może być niebezpieczne. 
Pani mi nie wygląda na architekta!

–  Bo architekci nieraz prezentują się 
jak artyści, czyli nieelegancko. Zapewne 
zmyliło pana to, że mam fryzurę polakie-
rowaną, a nie roztrzepaną. Jestem jednak 
licencjonowaną animatorką kultury, a 
chyba pan nie zaprzeczy, że kultury w ar-
chitekturze potrzeba najbardziej, ponie-
waż przeróżne budynki w mieście straszą 
swym wyglądem ludzi kulturalnych.

–  Ja chciałabym zapytać, ilu instruk-
torów i z jakimi kwalifikacjami zatrudnia 
pani do pracy z tak zdolną młodzieżą?

–  Przecież przed chwilą powiedzia-

Ariana Nagórska

PromocJA!     

łam, jakie mam wykształcenie! Jest to 
kierunek wielostronny, więc wąskich 
specjalistów nie potrzebuję, by mi pod-
opiecznych ograniczali!

–  A mogłaby pani powiedzieć, w 
jaki sposób na przykład szkoli młodych 
kompozytorów?

–  Normalnie. Poprzez akceptujące 
słuchanie tego, co skomponowali. Wybra-
łam przecież takich, których granie mi 
się podoba. Z tego co wiem, nikt na nich 
dotąd uwagi nie zwrócił, wyłącznie mnie 
zawdzięcza- ją więc swe debiuty. 

–  Mam pytanie do młodych artystów. 
Nie było o tym mowy, ale czy jest możliwe, 
by żaden z was nie pisał wierszy?

–  Wszyscy piszemy, tylko pani in-
struktor tego nie wie, bo nic nie czyta!

–  Pewnie woli ambitniejsze lektury 
niż wasze poetyckie juwenilia.

–  Nieprawda! Gdybym znalazła czas 
na czytanie, to właśnie takie jak pan mówi 
juwenalia najbardziej by mnie wzruszały, 
bo do za trudnego czytelnictwa nigdy 
nie miałam zdrowia! Każdą wolną chwilę 
sama poświęcam na pisanie wierszy, a to 
już definitywnie czytanie wyklucza! Czy 
wyobrażacie sobie państwo, że w ciągu 
jednej nocy udało mi się napisać sześć-
dziesiąt jeden i pół wiersza?!

–  Miała nam pani prezentować 
uzdolnioną młodzież.

–  Pracując z młodzieżą, też jestem 
młoda! A wracając do tematu, pochwalę 
się, że całe minione półrocze chodziłam 
od urzędu do urzędu, by załatwić dla tych 
młodych stypendia twórcze. W końcu 
(nóg już nie czując) jedno załatwiłam, 
jakże  wtedy niewdzięczną i stresującą 
decyzją było wybranie jednej osoby z 
piętnastu równie zdolnych. Ale przecież 
nikt poza mną nie rozstrzygnąłby spra-
wiedliwiej.

–  No więc który z was jest tym szczę-
śliwym młodym stypendystą?

–  Żaden! Trzy tysiące przyznała 
sobie!

–  Niezupełnie trzy, bo należy odjąć 
podatek. Starczy zaledwie na wydanie 
byle jakiego tomiku, bo porządny  po-
winien mieć co najmniej 300 stron! Ale 
zrekompensuję to sobie wysokim nakła-
dem. Jak książka jest finansowana przez 
władze miasta, to za jej magazynowanie 
raczej nie płaci autor.

–  Za zutylizowanie też chyba raczej 
nie.

–  I słusznie! Zapewnienie miejsca 
dla kolejnych publikacji książkowych nie 
należy do płodnego autora! W tej chwili 
na druk czeka aż dziesięć moich nowych 
tomików, a liczę na dotacje z grosza pu-
blicznego tylko i wyłącznie dzięki swej 
pracy społecznej. Zresztą władze chyba 
wiedzą, że kto naucza młodzież, musi 
się ustawicznie rozwijać, dając przykład 
twórczego życia, jakże dalekiego od po-
wszechnej dziś interesowności, niedouc-
twa i egocentryzmu!

do Ciebie/ moja poezją.” Znacznie bywa 
gorzej jeśli autor „Kaplicy myśli” próbuje 
mierzyć się z problemami wyższego rzędu, 
w wierszu „Mistyczne”: (…) teraz to jakaś/ 
mistyfikacja w ogóle/chociaż nie wszystko/ 
jest dokończone w/ nieskończoności…” Nie 
przytoczyłem pierwszych wersów tego wiersza 
z czystej litości, nie dla autora, ale dla logiki. 
Ale w jednym z wierszy ironizuje: „Moralność 
zbyt często objawem jest/ przerostu prostaty, 
wrzodów żołądka/ lub innej formy z prze-
rostem nad treścią (…)” Ale parę wersetów 
niżej mityguje się i pisze: „moralistą nigdy 
nie będę/ bo nie mam do tego prawa.” 
Dalej wyłuszcza: „Mając do czegoś pociąg/ 
trzeba chyba działać/ zgodnie z nim/ aż do 
granic moralnych/ ludzkich możliwości/ z 
etyką będąc na bakier (…)”. Trudno się do 
tego odnieść.

Artystycznie na pewno nie jest to „coś” 
odkrywczego, jakiś nowy ton. Nie wszystko 
co jest rzeczywistością może być przetwo-
rzone na obraz poetycki, który zapładnia 
wrażliwość i wyobraźnię. Nie wszystko jest 
poezją,  nie wszystko da się przetworzyć na 
język liryki. Oprócz tematu musi być forma 
i nutka poetyckiej intuicji.

W tych tomikach jest wiele modlitw, 
suplikacji, strzelistych aktów, które trudno 
cytować w całości: „Miłosierdzie”: (…) Wy-
słałeś też dla mnie (…) swojego jedynego 
Syna/ żeby umarł za grzechy/ za moje też… 
(…) TY cały czas/ czekasz na każdego/kto 
się nawróci/to jest miłosierdzie/ cudowne 
uczucie być/Z Tobą, Mój Panie.”

Czy ludzie, którzy wierzą Szumilasowi, 
wierzą mu naprawdę, czy tylko chcą wierzyć 
jako funkcyjni resocjalizacji, aby mieć sukces 
w swym działaniu ozdrowieńczym?

Wzbudza pewne zastanowienie fakt, że 
Szumilas pisze: „…Regularnie odwiedzała 
mnie bliska mi osoba… dla której przyjecha-
łem… Modlitwa stała się dla mnie ważna…” 
Dopiero w marcu 2018 r?!; a potem mówi: 
„1grudnia 2018 r. ofiarowałem się cały Je-
zusowi Chrystusowi i Jego Matce Maryi. Po 
kilku dniach dowiedziałem się, że bliska mi 
osoba jest w ciąży…” Czyżby „techniczny” 
klucz do wolności? Nie mnie sądzić, wystarczy 
przytoczyć fakty (przyjechał dla osoby, nie 
dla rodziny, o czym wcześniej zapewniał). Ja 
wiem, czepiam się, jestem zbyt ścisły… ale…. 
Te zapiski zostały przepisane z rękopisu, 
więc trudno o systematyczność, elementarną 
spójność.

Niewątpliwie, mimo moich niecnych 
sceptycyzmów, wzruszające jest zakończenie  
książki „Jezus Chrystus w więzieniu” (tzn. jej 
części faktograficzno-wyznaniowej): „Nie 
jestem teologiem, ani duchownym, ale zwy-
kłym więźniem – nawróconym mordercą, 
który przez 15 lat przeżyć, świadectw, chce 
pokazać jak odnaleźć drogę do Boga, jak szu-
kać Boga w odosobnieniu. Podczas pisania 
prosiłem Ducha Świętego o prowadzenie, nic 
bez jego działania w tej książce nie znalazłoby 
się.” Prośmy żeby rzeczywiście Światło Ducha 
Świętego prowadziło autora „Dziennika na-
dziei” i nas – niewiernych (teoretycznie w 
sumie wiernych) czytelników. Przepraszam 
za brutalność człowieka wolnego.  

luty 2020

(groteska realistyczna z serii Dialogi trzeciego tysiąclecia)

 II Ogólnopolska 
Literacka Konferencja Naukowa 

„Życie i twórczość 
polskich pisarzy i poetów”

Nałęczów, 4 czerwca 2020 r.

Organizatorzy:  Fundacja na rzecz promocji 
nauki i rozwoju TYGIEL

Literatura jest bardzo ważną częścią kultury i 
społeczeństwa. Nic więc dziwnego, że spuści-
zna literacka pisarzy i poetów polskich stała się 
przedmiotem badań wielu literaturoznawców, a 
historia i życie tych artystów – natchnieniem dla 
innych dziedzin sztuki. Ogólnopolska Literacka 
Konferencja Naukowa “Życie i twórczość pol-
skich pisarzy i poetów” to wydarzenie, którego 
głównym celem jest zaprezentowanie sylwetek 
oraz dorobku artystycznego polskich poetów i 
pisarzy. Ideą konferencji jest promocja nauki, 
integracja środowiska naukowego, a także rze-
telna, akademicka dyskusja.

Podczas Konferencji będziemy debatować na 
temat życia oraz dorobku artystycznego współ-
czesnych literatów, np. Szczepana Twardocha, 
Jerzego Pilcha, Olgi Tokarczuk czy Marcina 
Świetlickiego, a także przyjrzymy się klasykom 
ze wszystkich epok (m.in. Henrykowi Sienkiewi-
czowi, Janowi Kochanowskiemu, czy Bolesławo-
wi Prusowi). Analizom mogą również podlegać 
teksty piosenek wybitnych artystów, będące tak 
samo dziełami literackimi.

Wydarzenie skierowane jest do studentów, 
doktorantów, pracowników naukowych oraz 
pasjonatów literatury. Uczestnicy będą mieli 
możliwość wysłuchania wystąpień zaproszo-
nych gości, a także przedstawienia własnych 
badań w formie wystąpienia ustnego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wyda-
rzeniu. Rejestracja trwa do 14 maja 2020 roku. 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: 
www.konferencja-literacka.pl

Demony...
dokończenie ze str. 13
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Ludzki rozum lubuje się w stygmaty-
zowaniu, szufladkowaniu i kwitowaniu wie-
lobarwnej działalności uczonych krótkimi 
(czasem wręcz jednym lub dwoma) encyklo-
pedycznymi terminami. Niejednokrotnie 
najbardziej krzywdzące, a jednocześnie 
mylące dla odbiorcy, okazuje się to w przy-
padku humanistów, którzy właśnie w piórze 
odnaleźli największy sens własnej egzysten-
cji. Ten był poetą, ten powieściopisarzem, 
tamten filozofem, a tamten eseistą, tamten 
wreszcie myślicielem i aforystą. Jednym tyl-
ko słowem potrafimy czasem zamknąć czyjąś 
niebagatelną i wielowymiarową twórczość 
w ciasnym więzieniu uproszczenia i to za-
mknąć ją na całe dziesięciolecia. Oczywiście 
pewna doza uogólnienia jest potrzebna, a 
wręcz konieczna, do właściwego funkcjo-
nowania nauki ale, jeśli jest ona zbyt duża, 
potrafi tylko spłycić i zepchnąć nas w banał.

Humanistą niezwykle trudnym do 
jednoznacznego zakwalifikowania i uchwy-
cenia, nawet w eseju, jest Hiszpan Miguel de 
Unamuno, któremu chciałbym się poniżej 
przyjrzeć.

Urodził się w pobożnej, baskijskiej 
rodzinie w Bilbao w 1864 r. Od dziecka 
żywił zainteresowania literaturą, filozofią, 
a także fizyką, chemią, psychologią i ma-
tematyką. Dzieckiem był bardzo cichym 
i stroniącym od zabaw – ta introwertycz-
ność i silny indywidualizm zostaną z nim 
już do końca. Na Uniwersytecie w Ma-
drycie uzyskał stopień doktora filozofii i 
literatury, następnie na Uniwersytecie w 
Salamance objął katedrę języka greckie-
go i literatury hiszpańskiej. W dojrzałym 
wieku stracił dziecięcą wiarę i zwrócił się  
w kierunku materializmu, scjentyzmu, 
a szczególnie socjalizmu, którego był 
gorliwym propagatorem. Później jednak 
dokonał się w jego myśleniu zasadniczy 
zwrot – stał się głosicielem mistycyzmu i 
egzystencjalizmu – którego najbardziej 
znanym przejawem był tzw. „kryzys 1897 
r.”. W tymże bowiem roku przychodzi na 
świat trzeci syn Unamuno – Raimundo – 
który wkrótce po narodzeniu zapadnie na 
nieuleczalną chorobę i w końcu umrze. 
Unamuno przechodzi wtedy nie tylko 
niezwykle głębokie załamanie religijne, ale 
wręcz symptomy choroby nerwowej i kryzy-
su wewnętrznego tak silnego, że jego echa 
zostaną z nim już do końca życia. Chorobę 
syna upatrywał w swoim niedowiarstwu i 
utracie dziecięcej wiary, uważał ją za karę 
bożą, tak że sprawy wiary i religijności 
stały się odtąd niemal jego obsesją. Bardzo 
szybko został też rektorem Uniwersytetu 
w Salamance, ale z powodów politycznych 
(krytyczne nastawienie do dyktatury gen. 
Primo de Rivery) został skazany na kilku-
letnią banicję. W 1930 r. wrócił do ojczyzny 
niczym bohater, Uniwersytet w Salamance 
uczynił go dożywotnim rektorem, wybrano 
go także do parlamentu, jednakże wojna 
domowa przerwała jego krótki okres sta-
bilizacji. Krytyczne nastawienie zarówno 
do republiki, jak i do komunizmu, począt-
kowo zwróciło go w kierunku gen. Franco, 
jednakże w wyniku niespodziewanego i 

improwizowanego wystąpienia uniwersytec-
kiego (które omal nie pozbawiło go życia) 
atakującego faszystowskie barbarzyństwo, 
nacjonalizm i wrogość wobec Basków, został 
odsunięty od dotychczasowych stanowisk 
i zamknięty w areszcie domowym. Zmarł 
w osamotnieniu, z poczuciem żalu, gdy 
jego książki masowo znikały z bibliotek,  
31 grudnia 1936 r.

Umysłowość Unamuna była niewąt-
pliwie nieodgadniona, tajemnicza i pełna 
skrajności. Jego geniusz i indywidualizm nie 
pozwalały na stabilność i schematyczność – 
niemal zawsze w opozycji do władzy, targany 
przeciwieństwami, beznadziejnie kochający 
życie i śmierć, piękno literatury, tragizm 
filozofii i bezmiar mistycyzmu, był niczym 
współczesny błędny rycerz rzeczywistości sło-
wa. Był wytrawnym i konsekwentnym filozo-
fem – choć pozostawił po sobie tylko jedno 
filozoficzne dzieło: O poczucie tragiczności 
życia wśród ludzi i wśród narodów – wnikliwym 
teologiem, poetą, dramaturgiem, eseistą,  
a przede wszystkim niezwykle cenionym i ory-
ginalnym pisarzem. Jego działalność pisarska  
i publicystyczna łączyła się z tą uniwersy-
tecką i polityczną, a oddziaływanie jako 
nauczyciela, pisarza i filozofa przenikało 
się z jego, jak nazywali to jemu współcze-
śni, świeckim kaznodziejstwem – stąd niemal 
naturalne pytanie: kim on właściwie był? I 
nie jest to bynajmniej kwestia ściśle teore-
tyczna – trzeba bowiem np. rozstrzygnąć, 
czy o jego twórczości należy wykładać na 
Wydziale Filozoficznym, czy Filologicznym, 
a jego biogram umieścić raczej w antologii 
filozofów, pisarzy, poetów, dramaturgów, 
czy myślicieli religijnych XX wieku?

Sama spuścizna Unamuna nie poma-
ga w odpowiedzi na t pytanie, sam autor 
bowiem pisze, że filozofia bardziej skłania 
się ku poezji, niż ku nauce1, jakby chciał 
powiedzieć, że wszelka humanistyczna 
działalność łączy się ze sobą w sposób ścisły 
i nierozerwalny. Jego biografowie mówią 
często, że Unamuno wszędzie, zarówno w 
swojej prozie, poezji, eseistyce, jak i filozo-
fii, pisze o sobie – i tu być może jest klucz 
do zrozumienia tego nierozstrzygniętego 
problemu – za każdym razem, gdy odzywają 
się dzwony, myślę, że to mnie przywołują; wydaje 
mi się, że każdy napotkany zakonnik podejdzie 
do mnie i zapyta, co się ze mną dzieje2. Choć 
odpowiedź ta wydaje się być banalna, 
można powiedzieć, że Unamuno do końca 
pozostał sobą, nie licząc się z ówczesną 
terminologią, stanem badań, czy przyjęty-
mi konwencjami. Nawet swoją najbardziej 
znaną powieść Mgła nazwał nivolą, w opo-
zycji do noveli (po hiszpańsku powieść), żeby 
niejako wyzwolić swoje dzieła ze sztywnych 
ram gatunku, a krytykom literackim podać 
kolejny niejasny trop interpretacyjny.

Kategorią, która czytelnikom twórczo-
ści Unamuna jawi się jako najcharaktery-
styczniejsza nie tylko dla jego pisarstwa, ale 
i całej biografii, jest poczucie tragiczności, 
którą ten hiszpański humanista widzi 
niemal w każdym aspekcie rzeczywistości. 
Począwszy od ludzkiej egzystencji, poprzez 
religię i duchowość (głośny esej Agonia 

Jakub Domoradzki

Miguel de Unamuno. Ile pisarza w filozofie, a filozofa w pisarzu?

chrystianizmu), skończywszy na miłości, wła-
dzy oraz przeznaczeniu, nie omijając nawet 
piękna. W jednym ze swoich opowiadań 
pisze: W oczach pięknej dziewczyny czytało się 
jakby zapowiedź tragedii. Jej postawa niepoko-
iła tych, co na nią patrzyli. Starcy wpadali w 
smutek widząc ją przechodzącą i pociągającą za 
sobą wszystkie spojrzenia, a młodzieńcy zasypiali 
bardzo późno tego wieczora.3 Czytając te przej-
mujące fragmenty jego prozy, zanurzamy 
się, jeżeli czytamy ją wnikliwie i głęboko, w 
bezkres jego osobowości, w tajemnice jego 
rozumienia świata, w której tragiczność jest 
niejako tożsama z nadzieją i pełnią życia, 
proza znaczy tyle co poezja i dramat, a 
filozofia zdaje się nie różnić niczym od 
teologii i mistyki.

Ostatni trop, na który chciałbym zwró-
cić uwagę przy okazji próby zinterpreto-
wania postawy życiowej Unamuna, to jego 
wielka wiara w słowo (zarówno literackie, 
filozoficzne, jak i religijne). Pisze on m.in.: 
Chciałbym, z Boże pomocą, napisać kiedyś 
książkę, w której dzięki solidnym argumentom 
i wsparty licznymi i uznanymi autorytetami 
(…) udowodniłbym, że Don Kichot i Sanczo 
naprawdę i rzeczywiście istnieli i że wszystko 
zdarzyło się dokładnie tak, jak nam się o tym 
opowiada. Dowiódłbym też, że (…) gdybyśmy 
tej prawdziwości zaprzeczyli, trzeba by również 
zaprzeczyć wielu innym rzeczom i w ten sposób 
podkopalibyśmy i zakwestionowali porządek, na 
jakim się opiera dzisiaj nasze społeczeństwo4 - i 
choć rozważania te zdają się być czystym 
teoretyzowaniem i filozoficzną ekwilibrysty-
ką, w swoim absurdzie są chyba prawdziwą 
wiarą autora w to, że literatura istnieje 
naprawdę. Nie mniej niż człowiek, który ją 
czyta i nie mniej niż poczucie tragiczności, 
które mu wtedy towarzyszy.

Gdyby Miguel de Unamuno był mary-
narzem, mógłby wypłynąć na otwarte morza  
i próbować odkryć białe plamy na już 
pozbawionym w XIX wieku białych plam 
globie – nie mam wątpliwości, że zadanie 
to wykonałby znakomicie – jednak talent 
pisarski otworzył przed nim drogę huma-
nisty, którą wytyczał i podążał po swojemu. 
Nie wyważał otwartych już drzwi, ani nie 
otwierał tych zamkniętych, a raczej bu-
dował swoje własne, do których otwarcia 
zapraszał (i zaprasza nadal) tych wszyst-
kich, którym jego twórcza droga wydaje 
się na tyle intrygująca, że warto dla niej 
zrezygnować z poczucia bezpieczeństwa, że 
o literaturze i humanizmie w ogóle wiemy 
już wszystko.

Przypisy:
1 M. de Unamuno „O poczuciu tragiczności życia 

wśród ludzi i wśród narodów”, przeł. H. Woźnia-
kowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków-Wro-
cław 1984, s. 6.  

2 M. de Unamuno „Dziennik intymny” [w:] M. 
de Unamuno „Agonia chrystianizmu. Dziennik 
intymny”, przeł. P. Rak, Hachette, Warszawa 
2010, s. 208.  

3 M. de Unamuno „Ni mniej, nie więcej, tylko 
człowiek” [w:] M. de Unamuno „Trzy nowele 
przykładowe i prolog”, przeł. S. Ciesielska-Bor-
kowska, Książka i Wiedza, Warszawa 1959, s. 81.

4 M. de Unamuno „Żywot Don Kichota i Sancza”, 
Arche, Warszawa-Sopot 2018, przeł. P. Fornelski, 
s. 147-148.
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Jednym z uczestników XI Ogólnopolskie-
go Zjazdu Bibliofilów „Bibliofilstwo w epoce 
cyfrowej”, który odbywał się w Poznaniu i 
Kórniku 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 Archidiecezjalnym w Poznaniu. 
Na Zjeździe spotkało się blisko pięćdziesiąt 
osób z różnych ośrodków w Polsce. Zjazdowi 
oprócz wykładów i komunikatów towarzyszyły 
cztery wystawy bibliofilskie: exlibrisów Jerzego 
Rybarczyka w Archiwum Archidiecezjalnym 
oraz moja pt. „Z mojej kolekcji bibliofilskiej z 
XIX i XX w.” w Muzeum Archi-
diecezjalnym. Członek WTPK 
ks. Szczepan Szymendera zapre-
zentował wystawę w Bibliotece 
Uniwersyteckiej pt. „Leszczyń-
scy”. W Bibliotece Wydziału 
Filologii Polskiej i Klasycznej 
UAM również przedstawiciel 
WTPK Zbigniew Rutkowski 
przedstawił swoje zbiory doty-
czące poety, prozaika i bibliofila 
Aleksandra Janty-Połczyńskie-
go (1908-1974), a Biblioteka 
Poznańskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk przygotowała 
wystawę pt. „Bibliofile Wielko-
polscy darczyńcami Biblioteki 
PTPN”. Zorganizowany także 
został spacer „Śladami drukarzy 
i wydawców” w Poznaniu, który 
prowadziła dyrektor Biblioteki 
PTPN dr Anna Kołos. 

Podczas Zjazdu wygłoszo-
no ciekawe wykłady i komunikaty, wśród 
nich wykład ks. dr. Rafała Rybackiego o ks. 
Edmundzie Majkowskim współzałożycielu To-
warzystwa Bibliofilów Polskich w Poznaniu w 
1923 roku i pierwszym dyrektorze Archiwum 
Archidiecezjalnego w Poznaniu, dr. Kazimie-
rza 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. Jarosława 
Mulczyńskiego „Wydawnictwa Towarzystwa 
Miłośników Grafiki w Poznaniu w latach 
1931-1939”. W czasie pierwszego dnia Zjazdu 
przedstawiciele Towarzystw wygłosili komu-
nikaty i przybliżyli w nich swoją działalność. 
Ciekawy był przedstawiony w drugim dniu 
Zjazdu wykład mgr. Grzegorza Kubackiego 
i dr Magdaleny Biniaś-Szkopek pt. „Od księ-
gozbioru Tytusa Działyńskiego do platformy 
cyfrowej dostępnej dla każdego – historia 
zbiorów Biblioteki Kórnickiej”. Jadwiga Try-
zno omówiła Muzeum Książki Artystycznej w 
Łodzi i historię kroju pisma Brygada. Agniesz-
ka 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 Je-
rzy Duda, który wygłosił wykład pt. „Rycerski 
Zakon Bibliofilski z Kapitułą Orderu Białego 

Sławomir Krzyśka

XI Ogólnopolski Zjazd Bibliofilów w Poznaniu i Kórniku

Kruka w Krakowie”. Na koniec drugiego dnia 
Zjazdu zwiedzono Katedrę Poznańską, po 
której oprowadził ks. prałat dr Jan Stanisław-
ski. Po zakończeniu zwiedzania zaprosił gości 
zjazdowych do swojej prywatnej biblioteki. 

W czasie trwania zjazdu dużym zaintere-
sowaniem cieszyła się przygotowana przeze 
mnie wystawa bibliofilska. Wystawie towarzy-
szył numerowany druk bibliofilski pod takim 
samym tytułem w nakładzie 120 egzemplarzy. 
Druk ten zadedykowałem Uczestnikom Zjaz-
du. Wystawę otwarto pierwszego dnia Zjazdu 
(trwała do 18 września 2019 r.) i przedstawiała 
ciekawe obiekty z mojej kolekcji. Były to gne-

sniana, różne podręczniki, zbiory muzyczne, 
bibliofilskie obiekty sakralne, tzw. „święte 
obrazki”, rozmaite dokumenty oraz varia 
związane z moją małą ojczyzną. Wystawa wy-
różniała 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 Maj-
kowskiego 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. 

Do artykułu pt. „Duchowość bez granic 
w Kraju Róż” opublikowanego w lutowym 
numerze Akantu, po redakcyjnym stresz-
czeniu przesłanego opracowania, wkradł się 
gramatyczny błąd. Jest „Wiersze na język buł-
garski przetłumaczyli Rozalia Aleksandrowa 
i Ina Michajłowa.”, a powinno być” Wiersze 
na język bułgarski przetłumaczyły Rozalia 
Aleksandrowa i Ina Michajłowa.”. 

Sprostowanie
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   KPK, Klub Nauczyciela, 
 ul. S³owackiego 58/60, 60-521 Poznañ, 
 tel. (061) 852 10 85
   KPK, Wac³aw Ratyñski, KuŸnica Czeszycka 29,
 50-320 Kroœnice, woj. dolnoœl¹skie, tel. (071) 3845551
   KPK-Podbrodzie, Pabrade Internatienia 
   Mokykla, 4710 Pabrades, Mokyklos gatve 5, 
   Litwa – Lietuva, tel. 0037038754402
   KPK – Landwarów, Henriko Senkevièiaus 
 Vidussmokykla, 4200 Lentvaris, Lauko gatve 20, 
 tel. 828218905, Litwa-Lietuva
   KPK-Wielony, Felicja Leszczyñska, 
 LV 4550 Vilani, Rezeknes rajon, Nakotnes iela 2/3,
 tel. 003714662598, £otwa – Latvija
   KPK – Ma³ta, Jadwiga Okuniewicz, LV 4630 Malta,
  Rezeknes rajon, Jaunatnes iela 11, 
 tel. 003714641921, £otwa – Latvija
  KPK – Rze¿yca, Rezeknes Polu Vidusskola,  
 Lubanas iela 49, LV 4600 Rezekne,   
 tel. 003714023552, £otwa – Latvija
   KPK, Oœrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci 
 i M³odzie¿y S³abowidz¹cej i Niewidomej im. Louisa 
 Braille,a, 85-008 Bydgoszcz, ul. Krasiñskiego 10,  
 tel. (052) 322 17 87
   KPK, Osiedlowy Klub „Odnowa” 
 85-806 Bydgoszcz-Kapuœciska, ul. Planu 6-letniego 38,  
 tel. (052) 3631867, drugi czwartek godz. 17.00
   KPK, Zespó³ Szkó³ im. Langego, 78-425 Bia³y Bór,  
 ul. BrzeŸnicka 10, woj. zachodniopomorskie, 
 tel. (094) 3739019, (094) 3739757, 0696469781 
   KPK, ¯yrardowskie Wieczory Literackie MDK, 
 96-300 ¯yrardów, Pl. Jana Paw³a II/3,
 ka¿dy poniedzia³ek (z wyj¹tkiem œwi¹t) godz. 16.00
   KPK, Zespó³ Szkó³ Chemicznych 
 i XIV LO, ul. £ukasiewicza 3, 
 85-821 Bydgoszcz, tel. (052) 3611008 
   KPK-Lubostroñ, Zespó³ Pa³acowo-Parkowy, pow. ¯nin,
 gm. 89-210 £abiszyn,
 tel. (052) 52384623, 0605097743
   KPK-Szko³a Podstawowa nr 38, 85-858 Bydgoszcz, 
 ul. Wêgierska 11, tel. (052) 3621060
   KPK  89-530 Œliwice, Ewa ¯arska
 tel. (052) 3368331, 0511866335, Œliwiczki 62
   KPK  Oœrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2
 85-791 Bydgoszcz, ul. Akademicka 3
   KPK  Pensjonat „Salamandra”
 84-104 Jastrzêbia Góra, ul. Nasza 2, woj. pomorskie
 KPK Siergiej Finow
 24 7760 Mozyrz
 ul. Pierszamajskaja 18/46, Bia³oruœ
 KPK Witalis Myszona
 24 7841 Lelczyce
 ul. Ostrowskiego 31A, Bia³oruœ
 KPK, Zespó³ Szkó³ Fryzjerskich
 85-209 Bydgoszcz, ul. Nakielska 11
 KPK, Zespó³ Szkó³ Spo¿ywczych
 85-844 Bydgoszcz, ul. Toruñska 174
 KPK, Okrêgowy Klub Aktywnoœci Twórczej PZN
 85-090 Bydgoszcz
 ul. Powstañców Wielkopolskich 33
 KPK, Gimnazjum Kolumba
 Bydgoszcz
 ul. Œwiêtej Trójcy 9
 KPK, 88-190 Barcin 
 ul. Dworocowa 10
 Restauracja „Luizjana”
     KPK – Birmingham
        Polish Millennium House
        Bordeszey Street,
        B5 5 PH Birmingham
        England
        tel. +44 121 64 33 577
     KPK Klubokawiarnia,
        89-421 Sośno, ul. Młyńska 1
         tel. 787525190, e-mail: jus.ryc@wp.pl
         Prowadzący: Justyna Rychlik

Wszystkim pisarzom i bibliotekarzom, którzy 
chcieliby podarowaæ ksi¹¿ki Klubom Polskiej 
Ksi¹¿ki, podajemy adresy tych placówek. Za-
pewniamy, ¿e tam wszystkie ksi¹¿ki czyta siê 
i analizuje. KPK organizuj¹ równie¿ spotkania 
autorskie. KPK szczególnie interesuj¹ siê li-
teratur¹ wspó³czesn¹, skupiaj¹c jej gorliwych 
czytelników.

Prosimy pisarzy o ich ksi¹¿ki!
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W „Akancie” nr 2/2020 Stefan Pastuszew-
ski w tekście „Emocje i mity”, odniósł się do 
mojego artykułu zatytułowanego „Pytania o 
politykę historyczną” i choć w końcowej części 
radzi, aby „lepiej się nią (polityką historyczną) 
nie zajmować, nie dręczyć”, to jednak w roz-
mowie ze mną spytał, czy nie zechciałbym się 
do jego wypowiedzi odnieść. Ponieważ często 
powtarzam, że panu Stefanowi raczej się nie 
odmawia, bo jest on dla mnie autorytetem w 
wielu sprawach, czynię to, chociaż nie chciał-
bym, aby dyskusja, której redakcja nadała tytuł 
„Po co nam polityka historyczna”, odbywała się 
pomiędzy mną a redaktorem szczególnie dlate-
go, że my i prywatnie odbywamy wiele rozmów 
przy herbacie w redakcji „Akantu”. Poza tym 
w końcu stanie się to nudne, bo tak naprawdę 
właściwie w większości nasze poglądy na wiele 
spraw są zgodne. 

Ale po kolei. S. Pastuszewski napisał, że w 
swoim artykule dość „ostrożnie, lękliwie nawet” 
odniosłem się do tematu, „być może” (dziękuję 
za użycie „być może”, a nie „na pewno”)  nie 
chcąc narazić się mainstreamowi współczesnej 
propagandy. No, w połowie ma rację, nie 
chodziło jednak o moje obawy przed tym, co 
pomyśli sobie większość politycznej propagandy 
(autor „Emocji…” zna mnie, moją działalność 
i wie, że często narażam się jakiemuś mainstre-
amowi, np. w sferze religijnej, gdzie emocje 
bywają o wiele większe, a ten od współczesnej 
propagandy na pewno nie przejąłby się moją 
opinią), a raczej o lęk przed udzielaniem 
jednoznacznych odpowiedzi na pytania, które 
postawiłem. Mój tekst był zresztą zatytułowany 
„Pytania o politykę historyczną”, a zatem z za-
łożenia stawiałem je, także po to, aby wywołać 
dyskusję, a nie wyrażałem swojej jednoznacznej 
opinii, której w wielu aspektach tego tematu 
(polityka historyczna) nie mam ugruntowanej, 
zastanawiam się nad nią, co zresztą napisałem 
w swoim artykule. 

Właściwie obaj, ja w sposób bardziej 
ostrożny, S. Pastuszewski bardziej jednoznacz-
ny, odnosiliśmy się do przekłamań w polityce 
historycznej. 

P. Stefan napisał „Polityka historyczna ma 
przede wszystkim wymiar edukacyjny. Nie jest to 
jednak edukacja oparta o prawdy obiektywne, 
tylko edukacja obywatelska, z założenia nastawiona 
na umacnianie racji stanu, a w praktyce – racji 
rządzącej grypy politycznej”. Dalej wywód autora 
można odnieść do powiedzenia, że odbiór takiej 
polityki ma prowadzić do zrozumienia tego, że 
kto nie znami to przeciw nam i inaczej być nie 
może („nasi są dobrzy, wrogowie […] źli”). „To 
co służy nacji służy nam”, społeczeństwu i wła-
dzy, cel uświęca środki („imperatyw moralny”). 
Ludzie to i tak, jak mówi młodzież , „łykną””, 
bo taki jest sposób prowadzenia wewnętrznej 
polityki historycznej,nawiązując do umasowie-
nia społeczeństwa, ma także wymiar społecznie 
terapeutyczny.  I tu w zasadzie się zgadzam z S. 
Pastuszewskim, jeśli idzie o rozeznanie sensu po-
lityki historycznej z punktu widzenia rządzących 
i jej odbioru przez większość. Dalej jednak tro-
chę się rozmijamy.                   Stefan Pastuszewski 
podchodzi do tego w sposób pragmatyczny (tak 
jest i nie ma co, o tym dyskutować), a ja w sposób 
pewnie bardziej idealistyczny. Skąd zatem obawy 
przed jednoznaczną oceną polityki historycznej? 

Rafał Berger

Mniej emocji i mniej mitów

Właśnie stąd, że zdaję sobie sprawę z potrzeby 
edukacji społecznej (ale czy takiej?), że dociera 
do mnie to, iż ogólny wydźwięk jakiejśpolityki 
historycznej może przynieść więcej pożytku niż 
szkód i jeszcze gdzieś w tym wszystkim pojawia 
się ta „racja stanu”. Jeżeli jednak racja stanu 
zmienia się wraz z rządzącymi, to znaczy, że ten 
stan jest co najmniej podgorączkowy. 

S. Pastuszewski udzielając odpowiedzi na 
moje pytanie:Skoro sama polityka, w swym wymiarze 
praktycznym, często dopuszcza, przekłamania, inter-
pretację faktów pod własny interes polityczny, czy zatem 
„polityka historyczna” w założeniu nie będzie walczyć 
z niewygodnymi dla, jak to się mówi, naszej „racji 
stanu”, faktami historycznymi?napisał: „Ona(po-
lityka historyczna) w istocie nie ma pozytywnej 
wartości moralnej i daleko odbiega od prawdy 
i mądrości […] po prostu jest”.

Ma być kawa na ławę? Bardzo proszę – to 
mi się nie podoba.

Mógłbym oczywiście, jak radzi adwersarz 
„lepiej się nią (polityką historyczną) nie zajmo-
wać, nie dręczyć” bo tak jest i już, ale dlaczego 
nie wyrażać wobec pewnych jej aspektów swego 
sprzeciwu, własnego zdania. Warto to robić (czy-
ni to zresztą sam autor „Emocji…”),chociażby 
dlatego, żeby nie być posądzonym o zbytnią 
lękliwość (chociaż moja siła przebicia, wobec 
całej tej machiny jest żadna). 

Stefan Pastuszewski w swoim artykule 
podaje przykład źle prowadzonej polityki hi-
storycznej za czasów III RP i wskazuje, że musi 
być takiej polityki dysponent („w PRL była 
nim Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, 
a obecnie partia rządząca”). W czasach PRL 
wewnętrzna polityka historyczna była wyjątkowo 
kłamliwa. Rozbudowywano np. mit o jedynie 
silnej partyzantce spod znaku AL, deprecjo-
nując prawdziwych bohaterów i siłę AK. Ten 
sam model obowiązywał w ocenie żołnierzy 
Andersa i Berlinga, chociaż tutaj sytuacja jest 
bardziej złożona. 

Trzeba pamiętać, że każde wychylone 
wahadło musi w końcu wychylić się i w drugą 
stronę, dlatego polityka historyczna okresu 
PRL, poniosła fiasko. Teraz prawie zupełnie 
pomijamy ofiarę składaną przez szeregowych 
żołnierzy „berlingowców”. „Płacą” oni za lata 
pomijania (szkalowania) ofiary krwi składanej 
przez żołnierzy walczących na Zachodzie. 

Uważam, że prowadzenie polityki histo-
rycznej z pozycji racji rządzących jest czymś 
złym, właśnie dlatego, że jak się zmieni władza 
to i zmieni się ta polityka, a to będzie rodzić 
jedynie chaos edukacyjny (wahadło znów 
znajdzie się po przeciwnej stronie). Ponadto 
zaczynają rodzić się jakieś skrajne emocje i 
opinie, których nader często byłem świadkiem, 
a i pojawiają się one w publicznej debacie.Np. 
jeżeli ktoś zauważy, że owszem z jakiejś historii 
możemy być dumni, ale są w niejdrobne „skazy 
na pancerzach”, to spotyka się z zarzutem braku 
patriotyzmu. To jest chore. Oczywiście możemy 
przyjąć, że dla dobra ogólnego, należy pomijać 
w historii rzeczy złe, szczególnie jeżeli były one 
epizodyczne.I tu objawia się mój idealistyczny 
stan umysłu: na powiedzeniu „stańcie w praw-
dzie”, który tak często słyszę w przekazie medial-
nym. Skoro S. Pastuszewski uświadamia nas, że 
polityka historyczna to edukacja nie opierająca 
się na prawdach obiektywnych, to ja jednak 

chciałbym aby chociaż onaopierała się tylko na 
takich prawdach. Idealizm czy naiwność?

Pojawia się jeszcze problem umasowienia. 
Jaki byłby odbiór społeczny tych, czasem niewy-
godnych prawd, czy społeczeństwo w ogóle tego 
chce? S. Pastuszewski ma rację mówiąc, że ma 
tu zastosowania aspekt terapeutyczny: „Jak miło, 
tkwić we wspólnocie, która o sobie dobrze mówi, 
ale tak naprawdę jest ona najlepsza na świecie”, 
a ja jestem częścią niej!

Mottem artykułu „Emocje i mity” było 
zdanie „Świat chce być oszukiwany, więc go oszu-
kujmy”. Swami Prabhupada napisał:  „Miliony 
są oszukiwane, ponieważ chcą być oszukiwane” 
to dobry komentarz do zjawiska umasowienia w 
odbiorze przekazu medialnego, i dodał jeszcze: 
„Jeżeli chcesz być oszukiwany , Bóg przyśle Ci 
oszusta”. 

Po stwierdzeniu, które już dwukrotnie 
przywoływałem, że polityką  historyczną „lepiej 
się […]nie zajmować, nie dręczyć” S. Pastu-
szewski dodaje: „Jest ona po prostu instrumen-
tem władzy i niech taką pozostaje, a o dziejach 
dowiadujemy się z dobrych, spoza politycznego 
mainstreamu, opracowań historycznych”.  Czy 
zatem nie zajmować się nią, bo możemy narazić 
się władzy, która akurat jest, co jest postawą 
lękliwą właśnie, czy też nie zajmować się nią, bo 
jest to wpisane w element polityki w ogóle i tego 
nie zmienimy? Znając biografię mego adwersa-
rza zapewne chodzi mu to drugie, całym swoim 
życiem jednoznacznie wskazuje, że co jak co, 
ale lękliwy to on nie jest. On wie najlepiej, czym 
była właśnie propaganda historyczna za czasów 
PRL, jak ją zwalczano, chociażby przez drugi 
obieg, w czym brał aktyny udział. 

Oczywiście teraz „racja stanu” jest zupeł-
nie inna. Natomiast taka obojętna postawa 
może być jednak grzechem zaniechania - tych, 
którzy dostrzegają płytkość i infantylność prze-
kazu historycznego -  wobec społeczeństwa. 
Nie przekonuje mnie to, że można sięgnąć do 
„opracowań historycznych”. Ci, którzy mają 
świadomość tego, o czym napisał S. Pastuszew-
ski i tak to robią, a większość społeczeństwa i 
tak się nie edukuje w ten sposób. Wystarczy 
prześledzić dane o zastraszającym poziomie 
czytelnictwa w Polsce. Raport Biblioteki Naro-
dowej dotyczący czytelnictwa, jednoznacznie 
wskazuje, że grzech zaniechania, tych może 
mniej umasowionych, jest coraz bardziej wi-
doczny. Między czytającymi a osobami, które 
nawet nie tknęły książki jest coraz mniej inte-
rakcji. Nie zachęca się do czytania przeciętnego 
obywatela po trzydziestce. Narodowe czytanie 
nie wypełnia swej roli, bo sprowadza się do 
czytania lektur, o których słyszeliśmyjuż jako 
dzieci w szkole. To do niczego nie zachęca, 
to nie prowadzi do zwiększenia społecznej 
świadomości, do edukowania społeczeństwa 
w sensie zdobywania wiedzy. 

W swoim artykule, poprzez pytanie, ale 
jednak wbrew temu co napisał S. Pastuszewski, 
nie lękliwie, wskazałem na to, że władza (każda) 
nie potrzebuje społeczeństwa wyedukowanego, 
bo jest mniej sterowalne. Z punktu widzenia 
polityki i polityków nie jest to na pewno racja 
stanu, a stan pożądany. I to mi się nie podoba, 
bo chciałbym żeby polityka historyczna nie 
opierała się na emocjach i nie utrwalała mitów.
Tylko kogo to obchodzi?

Po co nam 
polityka historyczna?
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Aleksander Puszkin

przekład Andrzej Lewandowski

***

Chociaż słów bywa w nim niemało,
Język miłości jest ubogi;
Prozaicznością swą niedbałą
On rani cię aniele drogi.
Lecz słodko pieścić  uszy dziewy
Potrafi wiersz apollinowy,
Strof jego łagodne zaśpiewy
I dźwięczny rym i rytm miarowy.
Miłosne listy cię znudziły
Bywa, że drą je twoje ręce,
Ale uśmiechem witasz miłym
Wiersz, który tobie ja poświęcę.
Błogosławiony niechaj będzie
Dar, który losu był zrządzeniem.
W pustyni życia zawsze, wszędzie
W  mym sercu rozpalał płomienie.
Dotąd on ściągał na mnie biedy,
Więzienia, oszczerstwa niegodne,
Kłamstwa, potwarze – a niekiedy
Pochwały obłudne i chłodne.

Aleksander Puszkin

przekład Andrzej Lewandowski

NAŚLDOWANIE  KORANU

(3)

Ze smutkiem Prorok zauważył,
Że ślepiec w jego stronę zmierza;
Może kaleka się odważy
I powie, że mu nie dowierza?

Nieba jest darem wiedza owa,
Głoś więc Proroku Koran wszędzie
Tym, którzy wierzą w jego słowa,
Wątpiący niechaj trwają w błędzie.

Skąd się w człowieku bierze pycha,
Gdy nagi na ten świat przychodzi;
Tak krótko jego pierś oddycha
I umrze słaby, jak się zrodził?

Wszak Bóg go i uśmiercić może,
I wskrzesić według swojej woli,
Ma go w opiece w każdej porze,
W chwilach radości i niedoli.

To On mu zsyła dary hojne
Zboża, daktyli i oliwy,
I błogosławi trudy znojne,
Ogród i urodzajne niwy.

Lecz dwakroć posła anielskiego
Trąba zaryczy, grom uderzy
I brat się zaprze brata swego,
I syn od matki swej odbieży.

I ludzie się do Boga zbiegną,
Obezwładnieni przerażeniem,
I wtedy też niewierni legną,
Okryci prochem i płomieniem.

1824

Aleksander Puszkin

przekład Andrzej Lewandowski

PRAGNIENIE  SŁAWY

Kiedy w miłosnym, słodkim upojeniu,
Kolana giąłem przed tobą w milczeniu,
Zechciej rzec, miła, czy u twoich nóg,
Ja bym o sławie wtedy myśleć mógł?
Wiesz, że do uciech świata zniechęcony
I moim mianem poety znudzony,
Dość burz przeżyłem, aby zważać, że
Ktoś tam pochwalił, a ktoś zganił mnie.
Czym dla mnie mogły być sądy złośliwe,
Kiedy zwróciwszy swoje oczy tkliwe
I czyniąc dłonią pieszczotliwy gest,
Pytałaś: kochasz, tyś szczęśliwy jest?
Czy kiedyś inną tak samo polubisz?
Czy mnie w pamięci swojej nie zagubisz?
Niby w rozkosznym pogrążony śnie,
Trwałem bez słowa, myśląc w duchu, że
Na świecie taka nie istnieje siła,
Która by serca nasze rozłączyła…
A bliskie były już rozstania łzy – 
Oszczerstwo, zdradę, los gotował zły.
Tyle zwaliło się na moją głowę,
Że nie wyrażę tego żadnym słowem
I w proch runęło całe szczęście me…
Stoję samotny, choć już nie wiem gdzie,
Wędrowiec gromem w pustyni rażony
I świat przed sobą widzę jak zamglony.
Lecz nowy cel znajduję w owej ćmie:
Ja pragnę sławy, aby imię me,
Zawsze i wszędzie w uszach twych dźwięczało,
Byś otoczona była jego chwałą
I zewsząd padał na ciebie jej blask.
A ty, samotnie, kiedyś w ciszy czas,
Wspomniała moje ostatnie błagania
W zakątku parku, w godzinie rozstania.

1825

Aleksander Puszkin

przekład Andrzej Lewandowski

WŁADZA  ŚWIECKA

Gdy już Wielka Ofiara została spełniona
I na krzyżu swym w męce, nasz Zbawiciel skonał,
U stóp życiodajnego drzewa, do ostatka,
Trwały Maria grzesznica i Przeczysta Matka.
Dwie słabe i bezbronne kobiety tam stały
I w smutku niezmierzonym przy Panu czuwały.
Lecz dzisiaj, u podnóża krzyża chwalebnego,
Jak przed gankiem samego zarządcy miejskiego,
Postawiono na miejscu niewiast bolejących,
Dwóch wartowników zbrojnych 
i w hełmach błyszczących.
Zechciejcie mi powiedzieć, straży tak surowa,
Czy dziś Ukrzyżowanie to jest rzecz państwowa?
Złodziei się boicie, szczurów, myszy małych,
Czy też Królowi królów chcecie przydać chwały?
Czy może chcecie zbrojną Temu dać  ochronę,
Który cierniową nosił na skroniach koronę,
Który posłusznie oddał swoje ciało święte,
Na biczów i na gwoździ męki niepojęte?
Może dlatego tutaj stoicie na straży,
By nikt Odkupiciela świata nie znieważył?

O nie! Was postawiono by nikt nie przeszkadzał
Wielmoży, który tędy będzie się przechadzał.

1836

Igor Eliseev

*** 

Bielejąca mgła nad moczar się wznosi,
chmur promienisty miąższ się sączy.
Czuję w tym Palec Boży,
Zapłakać chciałbym zdziwiony.

W zaroślach światłem zalanych,
wędrować, nie spierając się z nikim
nie wadząc, że ten świat wielki poeta 
stworzył bez kropli smutku i mroku.

Więc wierzchołka tej świata rubieży,
Gdzie sens życia odnajduję  wątły
Wracam do was, cichy, pokorny,
Prosząc wybaczenia dniem i nocą.

A gdy mnie usłyszycie zanim modlitwy
mnie inne pochłoną, zrozumcie – 
żyłem tą jedyną nadzieją,
Że nastanie kiedyś kres wiecznych wojen.

Między niebem i piekłem, prawdą 
             i zakłamaniem,
Że kiedyś w tym życiu byliśmy razem,
i każdego na Sądzie Miłosiernego Boga 
rozliczą miarą cierpienia i jak umiał kochać.

Igor Eliseev

*** 

Zostało mi niewiele
zostało mi ciut - ciut.
Pod Boga przewodem
tę drogę zdołam przejść.

Wybieram sobie trasy
według rozumu i serca.
Godziny i minuty
życie dzielą moje.

Ale to też nie nowina:
Wiem, że jest na świecie
wierność i współczucie
szacunek i cześć.

Więc w końcu, może kiedyś,
 jak dawniej w młodości
na pewno spotkam – wierzę
przyjaźń razem z miłością.

I znowu zakochany
pośród popiołu godzin
po śladach zasypanych
nie pójdę samotnie.

Wiatr o tym tylko się dowie,
 ciało na wskroś przenikając.
„Czy jest na świecie szczęście?”
On odpowie: „Może”.

I zniknie, jak się zjawił,
pogwizdując beztrosko.
A więc dokąd dojdziemy
za godziny, czy lata.

Choćby to była chimera,
kłamstwo, oszustwo – nie szkodzi.
Nam zwątpienie i wiara
dopomogą w drodze.

Niebo gwiaździste milczy.
Lecz ja znam odpowiedź:
czas się nigdy nie skończy
światło także nie zgaśnie.
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CHMURA

nie bójcie się księżyca
to mrzonka
powstała z poszumu
spomiędzy zmrużonych ust
niedopowiedziany
szelest

nie martw się
to jeszcze jedna epoka
ciekawszego wstępu
nie pamiętam

uzbierałam kilka zdawkowych
okruchów krwi
mogę w końcu nakarmić słońce
pod lewą powieką
uwiera mnie belka
w prawy bok wbija się ostrze
nienazwanego świata

wracam do Ciebie
z naręczem wyrzutów
zbieranych przez całą noc

wyskakuję zza muru
z nadgryzionymi wargami
och przepraszam to pomyłka
nie do tego okna pukałam

czy warto czekać
na kolejne odbicie w lustrze
spodziewać się deszczu
choć nie widać ani jednej 

ciężarnej chmury?

CZERWONE WŁOSY

włosy rosną tak głośno
jeszcze chwila
i obudzą wszystkich
w okolicy
prawego przedsionka

naczytałam się przed snem Wojaczka
i dostałam rozstroju

rozpościeram kolejną kartkę
muszę od kogoś
pożyczyć atrament

przez pomyłkę stworzyłam Boga
ma czerwone włosy i bandanę
aż chce się do Niego modlić

DO WIOSNY

buduję ciszę
z podupadłych słów
stawiam sobie pomnik

chciałabym się obudzić ale
tylko zaciskam pięść serca
gotowa spisać osierocony poemat

zostało trochę miłości
może wystarczy do wiosny?

przepraszam
pominęłam dwa oddechy

poproszę ostatnie życzenie
muszę się zastanowić

próbowałam dogonić echo
ale schwytałam
kawałek samotnego wiatru

MUSZĘ ODDYCHAĆ

skończyły się zapasy
na kolację została cytryna
i szklanka mleka
mojej matki

jestem zmęczona
muszę regularnie oddychać
bez chwili wytchnienia
pamiętać
żeby biło moje serce
żołądek trawił

jestem utalentowaną literatką
posiadam w zanadrzu
pięć przecinków
garść myślników
trzy wykrzykniki
lecz wciąż brakuje mi
wielokropka

przypadkowo udałam się
na spacer
po strychu
chyba nikt tu nigdy nie zaglądał
w obawie przed śmiercią
kichnęłam donośnie

wiatr za rogiem
nie przestaje wykrzykiwać
grafomańskich ballad

chyba jestem uczulona na czas

***

nie na szczęście liczyłam Panie
jestem okruchem na Twoim talerzu
pamięcią jak nie należy być

ta noc chora na białaczkę
niewidomy świt
w którą stronę do przeszłości
do przeterminowanej winy

chodźmy pokażmy światu drogę
do ciepłych krajów
chwila rozproszy wieczność
bezczelnie się wprosiła

i została

***

podziękujmy nocy
za piękny świt
nie milczenie nas dzieli
a ciernie pod powiekami

nie umiem rysować
więc
napiszę jeszcze jeden wiersz
muszę przecież
napalić w piecu

Boże
naucz się pukać
Aniele
popsuj nastrój
komuś innemu

SZEPCĘ ZA TOBĄ

Szepcę nieumyślnie za Tobą,
sucha kość ciszy,
stająca w poprzek gardła.
Skarżę się na gniecenie
pod mostkiem;
wzdęte wargi tłumią głód 
mojej małej krwi.

Spisuję wiersz, świeży jak
poranna melancholia,
by doiły go różane palce snu;
by mówić o nim wierszem.

Odbił się od dna –
szerokiego i wysokiego
jak Twoje mieszkanie - Panie 
niedojedzony lęk,
którego nie sposób wyrazić
dłubie w zębach wykałaczką
z mojej piszczeli.

Gdy zatracę się na lepkim parkiecie,
kiedy nie będzie ramion, mogących unieść
kłodę mego cienia – otrzepię pióra
z resztek przyszłości, by los 

zakwitł na przekór suchej glebie.

TRZYDZIEŚCI LAT DZIECIŃSTWA

zatrzaśnięto kolejne okno
zaryglowano drzwi
„pijanym i poetom
alkoholu nie sprzedajemy”

głodny sen włamał się
i pora na trzecią wojnę

niczego się nie nauczyłam
przez trzydzieści lat dzieciństwa
zapamiętałam tylko
domek na drzewie
wodnego loda na patyku
pierwszy dwukołowy rower

zdrapane kolana

Katarzyna Koziorowska
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Grzebiąc w moich papierach, gromadzo-
nych w minionych dziesięcioleciach, natrafiłem 
na materiały dotyczące Teatru CRICOT 2. A to: 
broszurę-manifest Tadeusza Kantora pt. Teatr 
Śmierci, program Umarłej klasy w języku polskim 
i angielskim ze skrótem scenariusza, akcento-
wanym czcionkami różnych wymiarów i kroju, 
program w języku francuskim do przedstawienia 
Nadobnisie i koczkodany według sztuki Witkacego, 
wzbogacony szkicem Wiesława Borowskiego, 
prezentującym specyfikę teatru awangardowego 
twórcy, własnoręcznie wystukany i poprawiony 
przez Mistrza maszynopis wywiadu, który z nim 
przeprowadziłem oraz jego list.

Atoli moje spotkanie z teatrem Kantora 
dokonało się „przy okazji”, jako że do Krakowa 
pojechałem – z redakcji Faktów – na semina-
rium, przygotowane w rocznicę śmierci prof. 
Kazimierza Wyki (czyli w roku 1976) przez jego 
wychowanków. Na przestrzeni lat z profesorem 
krakowskim zetknąłem się tylko dwa razy. Po raz 
pierwszy w głębokim PRL-u, kiedy bodaj u końca 
studiów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika 
w Toruniu pojechałem do Warszawy na zjazd 
młodych polonistów. Lite-
raturoznawca spod Wawelu 
nie był dla mnie – i moich 
kolegów – osobą niezna-
ną, jako że to i owo z jego 
pism musieliśmy przeczytać 
w ramach kształcenia uni-
wersyteckiego, więc na sali, 
gdzieśmy się zgromadzili 
na ów konwentykiel, wysłu-
chałem z uwagą tego, co 
miał do powiedzenia, a miał 
sporo, bo pełnił rolę mode-
ratora obrad. Po ich koniec 
wyrwałem się z głosem i coś 
plotłem piąte przez dziesiąte, 
coś może à propos realizmu 
krytycznego i realizmu socja-
listycznego, bo to był temat 
nad wyraz „chodliwy” w ów-
czesnym światku polonistów 
albo może dzieliłem się ze zgromadzonymi  
własnymi przemyśleniami, gdy rzecz szła o tzw. 
marksistowską metodologię badania zjawisk lite-
rackich. W każdym razie prof. Wyka wyraził żal, 
iż dopiero na zakończenie dysputy wystąpiłem 
z tym problemem, bo tenże wymaga szerszego 
rozważenia, a już jego córka w liceum ma z tym 
kłopot. 

Po raz wtóry zetknąłem się z krakowskim 
literaturoznawcą, który w tamtym czasie miał 
wiele do powiedzenia w swojej dziedzinie nie 
tylko jako historyk i teoretyk, ale także jako 
piszący o bieżącej produkcji piśmienniczej – na 
jakimś spędzie literackim w Bydgoszczy. Ma się 
rozumieć, iż brylował na tej imprezie, nie tylko 
zresztą, ze względu na swój autorytet speca od 
literatury, ale i swobodny, sympatyczny sposób 
bycia tudzież dar humoru. Wprawdzie Józef Le-
nart, komisarz polityczny w ówczesnym Związku 
Literatów Polskich, kręcił się usilnie przy Julianie 
Przybosiu, starając się wykreować go na lidera 
tego spotkania i pewnie nie tylko tego, ale bez 
skutku, jako że poeta albo nie miał zdolności 
„wodzowskich”, albo ambicji tego rodzaju. Co 
się okazało na bankiecie, który kończył zjazd, a 
na którym prof. Wyka także, oczywiście, brylował. 

Jerzy Lesław Ordan

Kantor dynamiczny (1)

Ówczesnego przewodniczącego Wojewódzkiej 
Rady Narodowej, który pełnił rolę gospodarza, 
mianował wojewodą, bo – jak uzasadniał – in-
nego określenia na nazwanie najważniejszego 
urzędnika w województwie nie uznaje. „Mia-
nowaniec” okazał zaraz, że „kupuje” żartobliwy 
wywód profesora, bo w ogóle był człowiekiem 
comme il faut, jedynym bodaj w Polsce przed-
stawicielem Stronnictwa Demokratycznego 
na tym stanowisku i nawet poszeptywano, że 
niezadługo pójdzie w dyplomację, musi się tylko 
ożenić, bo taki ponoć był wymóg w tym „fachu”. 
Za sprawą więc uczonego krakauera i de facto 
miejscowego wojewody bankiet przebiegał w 
atmosferze luz-blues. Przyboś – wcinając się ze 
swoimi konceptami – próbował dostroić się do 
tej atmosfery, ale nie udawało mu się to – widać 
z urodzenia skazany był na seriozność.  

Organizatorzy krakowskiego zjazdu umoż-
liwili jego uczestnikom obejrzenie dwóch gło-
śnych przedstawień teatralnych, mianowicie: 
Dziadów, zrealizowanych przez nieżyjącego już 
wówczas Konrada Swinarskiego oraz Umarłej 
klasy Tadeusza Kantora. O pierwszym przedsta-

wieniu wiedziałem dużo z materiałów prasowych 
i nic mnie specjalnie w nim nie zaskoczyło, 
poczynając od foyer, gdzie Anna Dymna prezen-
towała się w stroju jakby ludowym, ale spektakl 
w Krzysztoforach to było zupełnie coś innego. 
Zatkało mnie, kiedy zobaczyłem „mumie” 
dorosłych uczniów w szkolnych ławkach, poru-
szające się w osobliwym rytmie, przy dźwiękach 
banalnej melodii oraz gestykulacji – na poboczu 
– Kantora-demiurga. To był więc teatr, jakiego 
dotychczas nie znałem…

Po przedstawieniu zacząłem się więc 
skradać, trudno powiedzieć, że za kulisy, bo 
kulis tam nie było, ale ku miejscu, gdzie Umarła 
klasa ożyła w jakiejś przestrzeni nieżyciowej czy 
pozaziemskiej. Moje podchody zauważył starszy 
pan i zagadnął, czy chciałbym porozmawiać z 
Mistrzem. Oczywiście, że chciałem, a nawet po-
myślałem, że napiszę coś à propos przedstawie-
nia, ale zacząłem sumitować się, że może Mistrz 
nie ma czasu albo ochoty rozmawiać z kimś 
nieznajomym, atoli mój rozmówca zapewnił, 
że akurat jest odwrotnie i za chwileczkę chętnie 
mnie posłucha.

Niezadługo więc przysiedliśmy przy stoliku. 
Ale byłem kompletnie nieprzygotowany do tego 

spotkania, a to jest zasadniczy grzech w rzemiośle 
dziennikarskim. Zacząłem więc improwizować 
jakieś pytania, na szczęście jednak Kantor więcej 
mówił o swoim teatrze, nim mógłbym na pocze-
kaniu zainspirować go do tego. Trudno mi było, 
zresztą, zanotować wszystko co mówił, nie tylko 
ze względu na obszerność wypowiedzi, ale rów-
nież jego specyficzny język. W każdym bądź razie 
cały wywiad na tyle poprawił przy autoryzacji, iż 
właściwie napisał go na nowo – na maszynie, w 
której nie było samogłosek nosowych „ą”,  „ę”, 
więc „ogonki” doprawił czerwonym długopisem. 
W tekście tym nie ma moich pytań zapewne 
nieporadnych – a jedynie cyferki, od jedynki do 
ósemki, do nich się odnoszące.

Do materiałów przysłanych mi do redakcji 
– a wymienionych tutaj na początku – dołączony 
był list, który przytaczam in extenso:

 „Szanowny Panie,
musiałem moje odpowiedzi uściślić w 

sensie tekstu pisanego. Robię to zresztą zawsze 
we wszystkich wywiadach. Rozmowa „na żywo” 
ma swoje dodatkowe (wyjaśniające) podteksty 
intonacyjne i „gestualne”, pozbawiona tego i 
zanotowana na piśmie dosłownie – nabiera nie 
prawdziwego i często fałszywego znaczenia. Mam 
nadzieję, że Pan zechce uwzględnić ten mój 
punkt widzenia, ścisłego zdefiniowania moich 
wypowiedzi. Na tym mi oczywiście bardzo zależy. 
Przepraszam za opóźnienie i przesyłam pozdro-

wienia Tadeusz Kantor. P.s, 
gdyby Pan nie uważał za stosow-
ne z jakichś powodów uznać 
uściśleń moich odpowiedzi 
– prosiłbym o powiadomienie 
mnie o tym. T.K. p.s. przesyłam 
3 zdjęcia do wyboru.”  

List został wystukany na 
maszynie, ale podpisany ręcz-
nie, podobnie jak odręczne 
było drugie „p.s.”. 

Oczywiście nie przyszło mi 
do głowy cokolwiek poprawiać 
w tekście Mistrza i „poszedł” 
on w którymś z najbliższych 
numerów Faktów, i – jak pamię-
tam – z jednym tylko zdjęciem, 
co nie było moją decyzją. Ale 
gdzie się podziały pozostałe 
zdjęcia, gdy pismo przestało 
się ukazywać, gdzieś w połowie 

lat osiemdziesiątych, a i wydawca – peerelowski 
koncern <Prasa-Książka-Ruch> także już od 
dawna nie istnieje? 

Malarz od arlekinów i aktów
Niedawno w moich papierzyskach natrafi-

łem na tę antyczną kartkę pocztową. Zdumiałem 
się, oczywiście, bo nie miałem pojęcia, jakim 
cudem znalazła się u mnie. Była bowiem zaadre-
sowana do znanego malarza Tymona Niesiołow-
skiego, związanego w ostatnim okresie swojego 
życia z Toruniem. Co jednak dziwniejsze: nie 
została przesłana na jego tutejszy adres, lecz zako-
piański – Autriche Galicie M-me Elise Mogilnicka (dla 
Pana Tymona Niesiołowskiego) pod Modrzejewską 
Zakopane. Owo Autriche Galicie, czyli Galicja 
Austriacka, świadczy, iż pochodzi z epoki, kiedy 
Polska nie odzyskała jeszcze niepodległości po 
pierwszej wojnie światowej, czyli sprzed roku 
1918. Istotnie, mistrz Niesiołowski, chociaż 
wówczas nie był pewnie jeszcze uznawany za 
mistrza, mieszkał w Zakopanem, dokładniej w 
latach 1905 – 1926, więc owa przesyłka musiała 
dotrzeć do jego rąk między rokiem 1905 a 1918.

Jakim sposobem jednak znalazła się w 
moich szpargałach i to w zupełnie innej epoce, 
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chociaż już „za socjalizmu” musiała być w moim 
posiadaniu, tyle że, widocznie, nie przywiązywa-
łem do niej wagi, skoro na dziesięciolecia ulot-
niłem ją z pamięci? A dziwniejsze jest jeszcze to, 
iż Mistrz nie wyrzucił jej do kosza na śmieci, lecz 
zabrał do Wilna, gdzie od roku 1926 belfrował w 
Szkole Rzemiosł Artystycznych, a następnie na 
Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana 
Batorego, zaś od roku 1940 w Akademii Sztuki 
Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, 
prezesując jednocześnie Związkowi Plastyków 
Wileńskich. Repatriując się zaś w 1945 do To-
runia, gdzie także edukował – aż do roku 1960 
– młodych plastyków na Uniwersytecie Mikołaja 
Kopernika, nie zapomniał o owej kartce. Czy 
przywiązywał więc do niej jakieś szczególne zna-
czenie, sentyment czy też zabrał ją „odruchowo”, 
bez żadnego „kontekstu” emocjonalnego albo 
dokumentalnego, wraz ze wszystkimi innymi 
rzeczami, które mógł zabrać na nowe miejsca 
osiedlenia?

Trzeba bowiem zauważyć, iż owa kartka 
nie jest arcydziełem sztuki fotograficznej ani 
klejnotem literackim, ani nawet interesującym 
komunikatem – jeżeli chodzi o tekst pisany – ale 
najbardziej szablonowym zlepkiem pytań, jakie 
się z reguły pojawiają w tego rodzaju korespon-
dencji. Nadawca bowiem pisze: „Kochany Panie 
Tymonie. Jak się Panu powodzi? Czy dostał Pan 
moją wielkanocną kartkę? Czemu Pan nic nie 
pisze? Tu często myślę o Panu, o Zakopanem, o 

sankach i o naszych zimowych przyjemnościach. 
Ściskam Pana bardzo Witold”.

Nie mam pojęcia, kto zacz ów Witold. 
Wziąwszy jednak pod uwagę treść przesyłki, a 
także samo liternictwo autora, kulfoniaste, jakby 
uczniaka czwartej klasy podstawówki, można 
mniemać, iż nie był intelektualistą. Skoro jednak 
znalazł się we Francji – można przypuszczać, że 
nie przypadkowo – wydaje się okazywać człowie-
kiem „bywałym”. Może do Amiens pojechał, by 
podziwiać wspaniałą gotycką katedrę, sytuującą 
się w rzędzie takich arcydzieł architektury, jak 
Notre Dame w Paryżu, Reims czy Chartres.

Dlaczego jednak nie przysłał Niesiołow-
skiemu kartki z ogólnym widokiem budowli, by 

adresat mógł podziwiać jej wspaniałość, a jedynie 
fragmencik, opisany tylko: „Amiens – katedra. 
Wieża południowa – zwieńczenie łuku sklepienia 
schodów”, jeżeli dobrze tłumaczę. Ale na zdjęciu 
uwidoczniono przede wszystkim jakiegoś śmiesz-
ka, może piwosza, może śmieszka-rzezimieszka. 

Jakim sposobem jednak kartka znalazła się 
w moich papierach? Mistrz umarł w roku 1965, 
więc w zamierzchłym już czasie i nie mam pojęcia 
od kiedy się u mnie zarchiwizowała: w latach 
sześćdziesiątych czy bliższych dniom obecnym? 
Może przejąłem ją „w spadku” – wraz z innymi 
przedmiotami i papierami – po Monice i Wojt-
ku, którzy w latach osiemdziesiątych przeflan-
cowali się z ulicy Niesiołowskiego do Wenecji, a 
potem do Sydney?

Ale to pewnie tylko taka sugestia, nieja-
ko podświadoma, bowiem kwaterowali przy 
ulicy wyróżnionej nazwiskiem Mistrza. I za 
tą przyczyną i ja często nawiedzałem tę ulicę 
i ich mieszkanie. A także jeździłem często tą 
trasą. Ostatnio zaś „zajarzyłem” z samochodu 
niecodzienny widoczek: na łące przylegającej 
do ulicy, niezabudowanej, jakiś chłop wypasał 
– na postronku – konia, ściślej określając: siwek 
skubał trawę, a właściciel towarzyszył mu przy 
konsumpcji. Różne rzeczy oglądałem na tej łące: 
bieda-namioty bezdomnych, grillowisko miesz-
kańców pobliskich bloków, mecze piłkarskie 
uczniaków… Ale w zurbanizowanej przestrzeni 
po raz pierwszy zobaczyłem pasące się konisko.

Pewnie nie wyjaśnię, jaką drogą przywę-
drowała do mnie widokówka zaadresowana 
do artysty-malarza Tymona Niesiołowskiego. 
Jego „spuściznę” papierową musiał ktoś 
rozproszyć po świecie, by ten jeden kartonik 
trafił w moje ręce. Czy ktoś z najbliższych 
Mistrza? Widywałem w swoim czasie jego 
córkę, Dorotę, która studiowała na Wydzia-
le Sztuk Pięknych UMK. Ocierałem się na 
imprezach poświęconych teatrowi lalek o 
Krzysztofa Niesiołowskiego, który prowadził 
tego rodzaju placówkę w Szczecinie, ale 
nigdy nie spytałem, czy jest synem znanego 
malarza. Podziwiałem konferansjerkę i 
sztukę dyrygencką Macieja Niesiołowskiego, 
prezentowane ongiś w telewizji, ale nie mam 
pojęcia, czy poza nazwiskiem łączy go coś z 
adresatem pocztówki z Amiens. Podobnie 
jak nic nie wiem na ten temat w przypadku 
Stefana Niesiołowskiego, profesora, entomo-
loga i polityka.

Ale zawsze mam przed oczyma starsze-
go, siwiutkiego pana, który kroczy dostojnie 
ulicą Szeroką, która wcale nie jest szeroka, a 
stanowi deptak. A dokąd kroczy? Oczywiście 
do kawiarni KMPiK-u, dawnego KMPiK-u, 
gdzie w owych latach był – może jedyny w 
mieście – ekspres do kawy i gdzie serwowano 
prawdziwą kawę.

A także urządzano wystawy plastyczne, 
zapraszano aktorów na występy z własnymi 

programami, organizowano odczyty poświęcone 
kulturze i wieczory autorskie. Tam, dla przykła-
du, Artur Sandauer formułował swoje tezy Bez 
taryfy ulgowej, a jakaś słuchaczka zagadnęła go, co 
sądzi o Krzyżowcach Kossak-Szczuckiej, zaś prof. 
Konrad Górski, prowadzący imprezę, usprawie-
dliwiał bezpardonowego krytyka tym, iż nikt nie 
jest w stanie wszystko przeczytać.

A ja – muszę się pochwalić – przeczytałem 
Krzyżowców w latach licealnych i byłem wstrząśnię-
ty barbarzyństwem i okrucieństwem rycerzy Za-
chodu. Zaś w gorącym okresie Października 1956 
uczestniczyłem w spotkaniu z autorką w Dworze 
Artusa, wypełnionym szczelnie publicznością… 

W kawiarni przy stoliku Mistrza zakwitał 

NAGRODA POETYCKA 
„ŹRÓDŁO” 2020

Organizatorzy i Jury

Organizatorem Małopolskiej Nagrody Poetyckiej 
„Źródło” zwanej dalej „Konkursem” jest Centrum 
Sztuki Mościce – Instytucja Kultury Województwa 
Małopolskiego, zwane dalej „Organizatorem” oraz 
Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie. 

Warunki uczestnictwa
Konkurs ma charakter ogólnopolski, otwarty. Mogą 
brać w nim udział zarówno poeci polscy z kraju, 
jak i z zagranicy.
W Konkursie mogą brać udział tylko osoby pełno-
letnie. Uczestnik konkursu musi mieć ukończone 
18 lat w dniu podpisania „Oświadczenia uczestnika 
konkursu” (Załącznik 1).
Tematyka utworów powinna nawiązywać do idei 
Konkursu. Forma utworów jest dowolna. 
Konkurs dotyczy utworów napisanych w języku 
polskim.
Warunkiem udziału w Konkursie Poetyckim jest 
nadesłanie na adres Organizatora, w postaci pię-
ciu egzemplarzy wydruków, zestawu trzech do 
pięciu utworów poetyckich. Utwory nie mogą być 
wcześniej publikowane ani nagradzane w innych 
konkursach. Pod pojęciem „publikacji” rozumie 
się wydawnictwa zwarte (wydane drukiem książki, 
czasopisma oraz antologie wierszy).  
Prace konkursowe powinny być przesłane w postaci 
maszynopisów lub wydruków komputerowych 
w formacie A4 opatrzonych godłem słownym. 
Przez „godło słowne” rozumie się jednorazowy 
pseudonim, który umożliwia zachowanie anoni-
mowości i nie daje możliwości zidentyfikowania 
autora kryjącego się za nim. Rękopisy nie będą 
brane pod uwagę. 
Uczestnik Konkursu Poetyckiego może przesłać 
tylko jeden zestaw wierszy. Przesłanie więcej niż 
jednego zestawu wierszy podpisanych różnymi go-
dłami dyskwalifikuje autora z udziału w Konkursie.

Prace konkursowe powinny być przesłane do 26 
czerwca 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego) 
na adres: Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 
1, 33-101 Tarnów z dopiskiem: Nagroda Poetycka 
„Źródło”. Prace nadesłane po ww. terminie nie 
wezmą udziału w Konkursie Poetyckim.
Prawidłowo przygotowane zgłoszenie do konkur-
su powinno zawierać:
prace konkursowe jak opisano w pkt 4-8;
odręcznie podpisane Oświadczenie o akceptacji 
Regulaminu Konkursu Poetyckiego oraz zgody na 
wykorzystanie prac konkursowych i wizerunku 
(Załącznik nr 1); 
podpisaną odręcznie informację o przetwarzaniu 
danych, zgodnie z RODO (Załącznik nr 2);
wypełniony i podpisany odręcznie formularz z 
danymi osobowymi (Załącznik nr 3)
potwierdzenie dokonania opłaty akredytacyjnej

Uczestnik Konkursu Poetyckiego zobowiązany jest 
do wniesienia opłaty akredytacyjnej w wysokości 
20 zł. Opłatę akredytacyjną należy wpłacić do 26 
czerwca 2020 r. na rachunek Organizatora: Centrum 
Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów, 
Santander Bank Polska S.A. 41 1500 1748 1217 4005 
4325 0000 z tytułem wpłaty: „Konkurs „Źródło”+ 
imię i nazwisko Uczestnika”. Przelewy zagraniczne: 
Santander Bank Polska S.A, kod SWIFT:WBKP-
PLPP, nr konta: PL41 1500 1748 1217 4005 4325 0000

szybko wianuszek studentek i słychać było mniej 
czy bardziej intelektualne świergotanie. Ja zaś w 
tamtym czasie przeczytałem w lokalnej gazecie 
jego wyznanie, iż dopiero teraz, w późnym wieku, 
docenia uroki kobiecego ciała. A to stary prze-
chera! Dopiero w późnym wieku? A kto nama-
lował tyle kobiecych aktów, charakterystycznie, 
silnie okonturowanych?

cdn.
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Andrzej Ossowski

Paryż

stoję przed Sacre Coeur
wotum wdzięczności
za ocalenie Paryża 
przed furor teutonicus 
z 1870 roku

pokryta trawertynem 
biała elewacja
przywodzi na myśl
czystość intencji
budowniczych

z jednej z wież
spiżowy „Savoyarde” 
największy dzwon Paryża 
ogłaszał miastu 
klęski i zwycięstwa
zwoływał na dziękczynne 
modły i ofiarne procesje

przed wejściem patrole wojska 
w pełnym uzbrojeniu

wewnątrz ksiądz w skupieniu 
podnosi konsekrowaną hostię
nie przeszkadza mu hałas 
setek turystów
podziwiających wystrój wnętrza

dostrzegam ledwie parę
skupionych twarzy

przez schody w jedną i drugą stronę 
przechodzą setki chcących zobaczyć 
legendę Paryża
nikt nie myśli
o obracanych w gruzy
francuskich kościołach

Anna Kokot

Tako rzecze sensei

Pamięci nauczyciela języka japońskiego 
 

Wciąż gdzieś jeszcze ukryte w fałdzie czasu zakurzone wstęgi
alfabetów ze ściany zielonej – hiragana i katakana. Wciąż szeleszczą
gdzieś akcentami, plektronem szarpią struny jedwabnego samisenu, 
dropią dźwiękami nieśmiało jak gejsze. Maceracja – zapominanie.

Uschnięte płatki listów Ayumi Suzu oraz Ikuko. Wywabianie języka z gawry
matrycy. Dotyk pergaminowego papieru, zetlałe i sypkie jak puder wspomnienia.
Uśpione w formalinie sepii, wytrawione z barw – trwają. Próba zaniku. 
Popękana porcelana czasu. Stłuczona klepsydra – rewiry świętości.

Przeszłość zaklinowana w szczelinie. Dopowiadanie point. Spokój i martwa tkanka
ciszy. Głęboki pokłon. Konnichi-wa. Tako rzecze sensei, złamana
kreda zamiast pędzla, tuszu i kamienia do rozcierania. Kaligrafia – droga pisma, 
powolne tai chi skupionej dłoni, a potem nagły ruch jak cięcie smukłą kataną. Łuk

litery bezkrwawy. Pierwsze zdanie – konstatacja zachwytu. Watashi wa seito desu. 
Imponderabilia słów, znaczeń. Dopełnienie egzystencji. Blanka nad zeszytem pochylona – 
mimikra układu palców i wzroku. Koślawość liter i ust – dialogi
bez nadawcy i zrozumienia. Wahadło języka pełne sensów i bezsensów. Nauka.

Ostatnie zdanie z zeszytu – „ Zadzwoń do pana H. we wrześniu”. Wyrwane
kartki zawinięte misternie jak fryzura ofuku na głowie maiko. Dwadzieścia pięć lat
później telefon odbiera tylko cisza, pustka w kształcie człowieka. Peregrynacja –
ku nieskończoności. Hontō-ni dōmo arigatō. Czuwanie przy słowie – lunarnym ciele.

Barbara Orlowski

Pieśni w Syczuanie

góry Liangshan tulą do siebie miasta i wioski 
a mgła szaro błękitna zawisła nad ich dachami
jeszcze zaspane promienie słoneczne 
przebijają się delikatnie przez mglisty poranek 
ważki i kolorowe motyle lekko kołyszą się na wietrze 
nad błękitnym jeziorem Qionghai
słychać w dolinie pieśni ludu Yi i wiersze poetów
uśmiechnięte twarze i przyjazne spojrzenia
mieszają się w tłumie i płyną jak wezbrana rzeka
płoną ogniska płyną szamańskie modlitwy
zapach z kadzidła roznosi się po sali 
słychać poezję która jak stalowy most łączy ludzi
i ich mocno bijące serca

Chiny Xichang 21.11.2018.

Grzegorz Zientecki

 SAHARA  

Ojcowie skorpionów
Wiatr –pretoriański biczownik
I widmowe karawany
 

Żaden grobowiec 
Nie otrzymał tak
Rozległych terytoriów 

     Warszawa, 21 listopada 2019  

Jacek Jaszczyk

List z emigracji VI
 

1.
W otwartym oknie wstaje noc.

Chciałbym dotknąć twoją ręką światła za szybą, 
które w roku Szczura urodzi we mnie lwa.

Czekając na świt słyszę jak
Nefrytowy Cesarz oczekuje boga kuchni.

Jego słowa jak sztuczne ognie
rysują w zamarzniętych kałużach noworoczne obrazy.

2.
Niewyśnione sny budzą się w przeciągu. 

Nie spotkałem nas w sennych objęciach zorzy polarnej 
ani nawet we wczorajszych słowach.

Po drugiej stronie zimy,
włóczędze moich myśli, przyglądają się
twoje marzenia rozbijane na atomy wiatru.

Gdy powietrze gładzi zimne ściany,
noc wysyła wyobrażenie smoka.

W jego oczach jestem ciszą ruin klasztoru Glendalough,
mgłą wieży Orthank, 
w której przed światem ukrył się twój głos.
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Krople spadały z nieba; przecinały sno-
py świateł; osiadały na znakach drogowych, 
fasadach budynków i gałęziach drzew. Miesz-
kańcy Miasta Mgły wiedzieli, że od zimy nie 
ma ucieczki. Ściskali w dłoniach parasolki 
– parli przed siebie, byle tylko dotrzeć do 
domu i zrzucić z ramion ciężkie od wilgoci 
nakrycie. Już dwa miesiące wcześniej pogo-
dynka w korporacyjnej masce wrzeszczała o 
temperaturach sięgających minus dwudzie-
stu stopni i obfitych opadach śniegu. Nic z 
tego nie okazało się prawdą.

Wciąż tylko wilgoć. Dużo wilgoci.
Trawniki zamieniły się w pułapki błot-

ne. Wystarczył jeden nierozważny krok, by 
ugrzęznąć w rozmokłej ziemi. Dotykając 
ścian, miałam wrażenie, że i one ulegają 
rozmiękczeniu. Może stworzyciel tego świa-
ta – czarny obelisk Karola – dodał do kropel 
tajemniczy składnik? Może po tysiącach lat 
obserwacji mordu, gwałtu i bólu doszedł 
do wniosku, że czas pozbawić rzeczywistość 
kantów? Czas rozmiękczyć stworzenia wraz 
z rzeczami materialnymi? Czyżby jedyną 
odpowiedzią na negatywne aspekty ludzkiej 
natury i istnienia w ogóle była miałkość? Swe-
go rodzaju poprawna politycznie monotonia 
o jednym odcieniu szarości?

Wszyscy tacy sami. Odmierzona od linijki 
dzisiejszość możliwa tylko w ludzkim, nastawiony 
na poszukiwanie schematów, umyśle.

Byłam kolejnym bezwartościowym 
organizmem przemierzającym ulice Perun. 
Miałam marzenia, lecz dawno straciłam na-
dzieję na ich spełnienie. Od czasu do czasu 
pracowałam za grosze w fabrykach, sklepach 
spożywczych, czy firmach sprzątających, by 
opłacić norę, w której zliczałam kolejne ude-
rzenia serca. Miałam przeszłość – wspomnie-
nia podobne do stłuczonego lustra; pełne 
samotności i ciężkości dni, gdy oddech palił 
gardło, a łzy szczypały oczy. Nie mam za to 
przyszłości; wciąż oddycham i mielę ozorem, 
lecz do długiego życia potrzeba sił, a nigdy 
nie posiadałam ich zbyt wiele.

Spękana kropla pośród rzeki czasu i ludzi. 
Zapomniany zlepek komórek.

Przystanęłam. Następnie wypięłam 
klatkę piersiową, podniosłam głowę i wcią-
gnęłam powietrze. Zimno i smród spalin 
podrażniły śluzówkę. Odrealnienie odrobinę 
ustąpiło. Pewniej stawiałam kolejne kroki i 
bez drżenia spoglądałam mijanym przechod-
niom w oczy. W tych krótkich odcinkach cza-
su przypominałam resztę zamieszkujących 
Polskę dusz. Dzięki umiejętności zakładania 
maski, sztucznego uśmiechu i kopiowania 
gestów przeżyłam trzydzieści cztery lata w 
maglu postmodernistycznego świata. Nie 
jestem nikomu nic winna. Nie mam rodzi-
ny i przyjaciół; są tylko znajomi – statyści. 
Przychodzimy w te same miejsca, topimy 
świadomość w alkoholu i ględzimy na różne 
tematy... W tych krótkich chwilach czuję coś 
na kształt szczęścia.

***
Siedziałam w ostatniej ławce, zabijając 

czas rysowaniem, podczas gdy katecheta 
ględził o aniołkach, niebie i piekle. Nawet 
jako dziesięciolatka wiedziałam, że to tylko 

Marek Trusiewicz

Kolejny deszczowy dzień

historia mająca na celu zmniejszenie strachu 
przed śmiercią i bólu po stracie najbliż-
szych. Wystarczyło wyjrzeć przez okno, by 
zrozumieć, że tego świata nie stworzył nikt 
miłosierny. Nie jesteśmy tutaj dla zabawy, 
śmiechu, czy jakiejkolwiek pozytywnej emo-
cji. Zmysł obserwacji, samoświadomość i 
podejrzliwość zaprowadziły mnie nie tylko 
na margines ustroju, ale też społeczeństwa i 
rzeczywistości w ogóle. Jedynym, z czego się 
cieszę, to to, że nikt nie będzie o mnie pa-
miętał. Ot kolejny pokryty mchem nagrobek 
na starym, bieszczadzkim cmentarzu.

Jesteś cieniem, Anita. Chodzisz i kopiesz 
kamienie, jako wspomnie; jako blaknący pejzaż, 
czy zżółkła fotografia...

Wciąż jestem, a czuję, jakby mnie nie 
było. Uczucie to atakuje najbardziej, gdy leżę 
w pokoju, biorę kolejne oddechy i słucham 
ruchu ulicznego. Nic tak nie wzmaga dere-
alizacji, jak noce spędzone na rozmyślaniach 
o bezsensie własnego trwania. Przeżyłam 
kilka okropnych chwil – zraniłam kilka 
osób. Byłam na czterech pogrzebach. Po-
chowałam przyjaciela samobójcę i rodziców. 
Przyszłam na świat tylko po to, by machać 
rekami przez osiem godzin dziennie w jakiejś 
pierdolonej hali, płodzić dzieci i dziękować 
bogom za kolejny dzień bez nowotworu, czy 
wypadku. Większości to wystarczy. Kochają 
swoje dzieci i rodziny; kochają swe kariery i 
rzeczy materialne. To wypełnia im czas, bo 
homo sapiens nie wolno się nudzić – wtedy 
zbyt szybko opadają zasłony, a rzeczywistość 
ukazuje prawdziwe oblicze. Lepiej trwać w 
kłamstwie z uśmiechem na ustach, niż taplać 
się w mieszanie gówna i rozpaczy. Nikogo 
nie interesują twoje łzy. Nawet tych, którzy 
przysięgają, że jest inaczej. 

***
Czasem mam ochotę rozsadzić ściany 

mieszkania – rozciąć nadgarstki zbitym 
szkłem i wyskoczyć przez okno. W takich 
chwilach jedyny ratunek stanowi wycieczka. 
Pakowałam chleb, konserwy i butelkę wody 
do plecaka, po czym ruszałam stopem w głąb 
dolnego śląska. Latem – chroniona przez 
ciemność – sypiałam na wiejskich cmen-
tarzach. Dla odwagi kupowałam wcześniej 
kilka piw i przy blasku świecy odczytywałam 
tablice nagrobne. Od urodzenia byłam cie-
kawska. Posiadałam też wybujałą wyobraźnię; 
wyobrażałam sobie, jak kolejni przychodzą 
na świat, dorastają, zakochują się, starzeją 
i w końcu umierają. Istnienie jednostki po-
siadającej świadomość od dawna uważam za 
absurdalne.

Wiem, że jestem; wiem, że miliony lep-
szych i gorszych (w zależności od rodzaju 
wskaźnika) istniało przede mną i będzie 
istnieć po mnie. Jaki więc jest sens ciągłej 
pogoni? „Skoro i tak zmierzasz w stronę 
przepaści, lepiej przebyć tę drogę w wygod-
nym fotelu, niż na rozgrzanych węglach!” 
– powiedziałby ktoś rozsądny. Ja jednak nie 
jestem rozsądna. Poza tym... mam gromadzić 
pieniądze tylko dla samego faktu gromadze-
nia? Mam wspinać się po szczeblach kariery 
tylko dla samego wspinania się? Dla uwiel-
bienia innych? Nie. Dziękuję. Rozumiem, 

dlaczego większość to robi, ale na mnie nie 
liczcie. Wypisuję się z waszego świata... nie 
bójcie się jednak – nawet nie zauważycie, że 
kiedykolwiek istniałam.

Obezwładniony przez
skrajność – siedzący
na kanapie wrzód.
Krwawiący, zwichnięty
zlepek ja.

Pustka jego matką.
Ojcem melancholia.
Psychika w krzywym
zwierciadle odbita
zwisa nad krawędzią
otchłani.

Zawiedziona ja.
Upokorzona ja.
Wkurwiona ja.

Nocą... wieczną
wędruję, a blask drży
na elementach
rzeczywistości.

***
Nie jestem osobą wykształconą. Niskie 

IQ i zaburzenia psychiczne mocno kolido-
wały z możliwością nauki. Nienawidziłam 
matematyki, fizyki i chemii. Do tej pory śnię 
czasem o wrednej suce nauczającej przed-
miotów ścisłych. Nigdy nie zapomnę dźwięku 
skrzypiącej o tablicę kredy, wlepionych we 
mnie przekrwionych oczu i wygiętych w 
sarkastycznym uśmieszku ust kobiety, którą 
przezywaliśmy Bombowcem. Nie pytajcie 
dlaczego. Gdy tak stałam pod tablicą, dłoń-
mi wcierając pot w materiał spodni, zrozu-
miałam, że facetka czerpie przyjemność z 
mojej męki. Dorosłej, posiadającej męża i 
dwójkę dzieci kobiecie, która (teoretycznie) 
powinna stanowić uosobienie autorytetu, 
poprawiało humor upokarzanie innych. 
Wytykała niewiedzę, a gdy to nie wystarczyło 
– komentowała ubiór, zachowanie, czy skazy 
cielesne. Nie odszedłeś ot tablicy, póki nie 
zostałeś porządne zmiażdżony emocjonalnie.

Praca idealna dla toksycznej jednostki 
uwielbiającej podcinać skrzydła tym, którzy dopiero 
startują w dorosłe życie. Znałem takich ludzi!

Przeciwwagę dla niechęci wobec przed-
miotów ścisłych stanowiła miłość względem 
języka polskiego, historii i sztuki. To dzięki 
wychowawczyni, która uczyła również pierw-
szego z wymienionych wyżej przedmiotów, 
pokochałam wiersze Tadeusza Micińskiego, 
Jana Rybowicza, Sylvii Plath, jak również pro-
zę Marka Hłaski, Witkacego, Davida Fostera 
Wallace’a i Bukowskiego. Odkąd pamiętam, 
tonęłam w ciężkich wodach melancholii 
– teraz odnalazłam ląd; małą wysepkę, na 
której rozpaliłam ognisko. Zaprosiłam do 
niego wszystkich wspaniałych twórców. Tyl-
ko dzięki artystom wciąż żyję, obserwuję i 
spisuję przesączoną smutkiem rzeczywistość; 
tylko dzięki nim zrozumiałam, co to pasja i 
poczułam głód wiedzy. Ukończyłam nawet te 
cholerne technikum. Dotarłam do matury. 
Jednakże jej nie zdawałam. Umarłabym z 
nerwów, gdybym miała odpowiadać przed 
jakąś komisją nie tylko po polsku, ale też po 
angielsku. Poza tym znałam kilku studentów. 
Jednostki te należały do gatunku cechujące-
go się nie tylko ignorancją, ale też cholerną 

dokoñczenie na str. 24
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głupotą. Wtedy doszłam do wniosku, iż za-
miast szargać nerwy następnymi wymogami 
systemu – ruszę do pracy, a w wolne chwile 
poświęcę na samodoskonalenie.

Tak też zrobiłam.

***
Poznałam Karola na koncercie zespołu 

Hej dziewiętnaście lat temu. Byłam szczupłą, 
bladą gówniarą ubierającą się, jak córka Ma-
rilyn Mansona, od góry do dołu czerń i kol-
czyki. Do tego mina pod tytułem: „Wyjebane” 
i aroganckie zachowanie wobec wszystkiego 
i wszystkich. Wtedy jeszcze łudziłam się, że 
reszta dziwnie ubranych ludzi, należących do 
tej samej subkultury, jest równie popieprzo-
na, co ja. Niestety,  byłam w błędzie. Nawet 
między tymi zagubionymi dzieciakami, któ-
re przedzierały się przez okres pierwszych 
miłości, eksperymentów z papierosami i 
alkoholem stanowiłam autsajdera. Z jakie-
goś powodu natura odebrała mi zbawcze 
zaślepienie – postanowiła obnażyć wszelkie 
prawdy i zepsuć zabawę w życie.

Nasze spotkanie nie przypominało tego 
z filmów. Nie wpadliśmy na siebie przypad-
kiem; nie uratował mnie od natarczywego 
podrywacza, nie oblał piwem i nie zapoznała 
nas wspólna znajoma. W dniu koncertu wło-

żyłam buty z koturnami; skórzane, sięgające 
kolan i totalnie niepraktyczne ustrojstwo. 
Kupiłam je dwa tygodnie wcześniej od kuzyn-
ki. Nie miałam czasu przetestować. Dlatego 
zamiast zejść ze schodów, jak prawdziwa 
mroczna księżniczka, runęłam w dół niczym 
worek ziemniaków. Uderzenie o podłogę 
parteru oddaliło rzeczywistość, a wraz z 
nią śmiechy zgromadzonych nastolatków. 
W ustach czułam krew. Głowa pulsowała 
w kilku miejscach. Później wyrosły mi tam 
wielgachne guzy. Nikt nie podszedł. Nikt 
nie pomógł. Znali mnie ze szkoły. Ktoś rzu-
cił wesołym głosem: „Widziałeś to!? Staaary! 
Kretynka wyjebała się na ryj!”. Wiedziałam, 
że muszę wstać. Jeszcze tu jestem. Jeszcze 
walczę. Jeszcze nie nadszedł czas ostatniego 
oddechu Anity Drzewickiej!

- „Niczego innego od was nie oczeki-
wałam” – pomyślałam, czując narastającą 
satysfakcję. Wrzód wypełniła świeża porcja 
nienawiści wobec homo sapiens. – „Prawie 
zapomniałam, z kim tak naprawdę mam do 
czynienia. Dziękuję za przypomnienie”.

Wzięłam głęboki wdech, zebrałam okru-
chy skupienia i spróbowałam wstać. Droga 
do pionu trwała wieczność. Była wyboista. 
Nie wiedziałam, czy zaraz znowu nie zaryję 
głową w posadzkę, gdy nagle podtrzymały 
mnie dłonie.

 – Wszystko w porządku? Może wezwać 
karetkę? – zapytał łamiący się głos. 

- „Ktoś jest zdenerwowany bądź przecho-
dzi mutację” - wpadło mi do głowy.

Zamiast odpowiedzieć – ruszyłam w 
stronę drzwi. No, przynajmniej spróbowałam 
to zrobić, ponieważ potężny zawrót głowy 
sprawił, iż straciłam równowagę. Tym razem 
chłopak z mutacją nie zdołał mnie utrzymać. 
Oboje runęliśmy na ziemię. Śmiechy wsko-
czyły o kilka poziomów i zamieniły się w ryki. 
Podejrzewałam, że nieznajomy speszy się i 
czmychnie gdzieś daleko. Nic podobnego 
nie miało miejsca. Chudy, pryszczaty nasto-
latek bez słowa wstał, wziął mnie na ręce i 
ruszył w stronę drzwi wejściowych.

 – Kretyni – zdążył powiedzieć, nim owia-
ło nas lodowate powietrze zimy dwa tysiące 
pierwszego roku.

***
Siedzieliśmy w parku, na którego miej-

scu obecnie stoi kolejne pierdolone centrum 
handlowe. Znajdowało się w nim miejsce 
przez nastolatków nazywane „starą fontan-
ną”, choć w ogóle takowej nie przypominało. 
Labirynt złożony z kamiennych bloków o 
różnej wielkości i kształcie w swym środku 
zawierał lej o trzech metrach głębokości i 
pięciu szerokości. Jeszcze przed wojną coś 
zapewne znajdowało w jego rdzeniu, lecz te-
raz leżało tam tylko kilka nadpalonych gałęzi. 
Karol posadził mnie na zbitej z palety ławce, 
po czym wszedł w krzaki. Obserwowałam go 
z zaciekawieniem. Nie wiedziałam, z kim 
tak naprawdę mam do czynienia, ponieważ 
do tej pory wyrzucał z siebie przeważnie 
pojedyncze słowa. Dopiero później – gdy 
poznałam jego matkę – dowiedziałam się, 
że od dwunastego roku życia choruje na 
depresję lękową.

Ile, w takim razie, kosztowało go, by 
wejść do budynku i uratować cię przed bandą 
śmiejących się kretynów? Jak docenić czyn 
heroiczny, skoro dla ludzi „zdrowych” jest 
on niczym szczególnym?

Pamiętam, że nie było go dobre dziesięć 

minut. Powoli zaczynałam trząść się z zimna, 
gdy w końcu wyszedł z krzaków. W dłoni ści-
skał worek. Nic nie mogłam wyczytać z jego 
miny. W końcu, zmęczona ciszą, otworzyłam 
usta, by coś powiedzieć. Słowa zagłuszył 
stukot uderzającego o beton drewna. Nie 
cienkich, spróchniałych gałęzi, których w 
parku było od groma, lecz grubych, równo 
pociętych kawałków dębu.

 – Skąd wytrzasnąłeś takie ładne drzewo?
Zerknął na mnie przelotnie, po czym 

przykucnął i zaczął grzebać w kieszeniach. 
Od razu wiedziałam, czego szuka. Miałam ze 
sobą torebkę; wiecie – takie czarne, najeżone 
ćwiekami coś. Wyciągnęłam z niej paczkę 
chusteczek i rzuciłam mu pod nogi. Nie 
chciał gadać, ale z pomocy skorzystał i kilka 
minut później w niebo wystrzeliły płomienie. 
Z początku zachowywały się tak samo, jak 
człowiek, który je rozniecił; były ciche i de-
likatne. Potrzebowały czasu, by nabrać pew-
ności siebie i ukazać prawdziwe możliwości. 
Ktoś dał im szansę, której pozbawionych jest 
wielu ludzi. Toksyczna rodzina wieszcząca, że 
nie ma sensu walczyć, ponieważ i tak nic ci 
nie wyjdzie; znajomi wytykający potknięcia, 
lecz szerokim łukiem omijający każdy z twych 
sukcesów. Wszyscy znaliśmy/znamy takie 
jednostki, a czasem nawet nimi jesteśmy, 
ponieważ człowiek to wyjątkowo arogancka 
i krótkowzroczna istota.

***
Zmierzch zapadał szybko. Cienie na-

brzmiały – wyciągnęły po nas szponiaste 
dłonie. Słońce wystrzeliło w niebo zabar-
wiony krwią promień, po czym zniknęło za 
horyzontem. Między czasie Karol, którego w 
myślach zaczęłam nazywać Ogniomistrzem, 
rozbujał ognisko to takich rozmiarów, iż 
musieliśmy odsunąć ławkę z palet, by nie 
stanęła w płomieniach. Wraz z ciemnością 
nadszedł również drastyczny spadek tempe-
ratury i mgła. Wypływające z niej bezlistne 
gałęzie drzew i migotliwe światła wiekowych 
lamp wpędzały w odrealnienie. Ono z kolei 
stanowiło paliwo dla pytań, które często 
obracałam w głowie niczym kostkę Rubika.

 – Myślisz, że to wszystko jest prawdzie?
Do tej pory przeważała cisza przerywana 

jedynie zdawkowymi pytaniami i odpowie-
dziami. Karol siedział po prawej stronie na 
kawałku drewna. Między nogami trzymał 
plecak. Stała w nim butelka. Pociągał z niej 
od czasu do czasu.

 – Są tygodnie, kiedy wszystko jest zwy-
czajne – odparł, wlepiając wzrok w palenisko. 
– Wtedy nie przeszkadza mi powtarzalność 
dni i pór roku. Z chęcią oglądam stare filmy 
i czytam książki. Korzystam ze skupienia, 
jakbym spodziewał się, że tuż za zakrętem 
czeka kolejna ściana czerni.

 – Pierwszy raz słyszę, żeby ktoś dere-
alizację, czy depresję porównał do ściany 
czerni.

Twarz Karola pozostała bez wyrazu. 
Jedynie jego oczy lekko się zwęziły. Igrały w 
nich płomienie, jakby nastolatek posiadał 
wewnętrzne źródło zasilania.

 – Śni mi się często stojący na wzgórzu, 
spływający wodą obelisk. Konstrukcja z czar-
nego kamienia. Prawie jak z filmu, który kie-
dyś oglądałem z ojcem. Jak on się nazywał... 
Odyseja Kosmiczna?

 – Mhm – skinęłam głową. – Nie oglą-
dałam go, ale kojarzę tytuł.

 – W snach, a czasem też w snach na 
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jawie widzę podobny czarny kamień, który 
stanowi rdzeń wszystkiego. Niewzruszony 
początek i koniec. Bóg bez twarzy i bez imie-
nia. Coś niemożliwe do oceny pod kątem 
moralnym.

 – Jasna cholera, nie wiedziałam, że mój 
wybawiciel jest tak inteligentny.

Ze zgrozą obserwowałam, jak twarz Ka-
rola zamyka się, a wewnętrzny blask gaśnie. 
Nie wiedziałam, co robić. Byłam pewna, 
że przeprosiny nic nie wskórają. W końcu 
wstałam, podeszłam do niego i sięgnęłam 
po flaszkę. Gdy zbliżyłam ją do twarzy, po-
czułam zapach wiśni i etanolu. Do tamtej 
chwili nigdy wcześniej nie piłam alkoholu. 
Nie licząc oczywiście imprez rodzinnych, 
na których podchmielona rodzina nalewa 
łebkowi pół kieliszka wódki, by pośmiać się 
z jego wykrzywionej miny.

 – Uuuf. – Trunek najpierw spalił gar-
dło, a następnie wpadł do żołądka. – Myśla-
łam, że będzie gorzej. Smaczne!

 – I mocne. Uważaj, żebyś się nie upiła, 
bo będziesz mieć kłopoty w domu.

 – Jeżeli to, co powiedziałam wcześniej, 
cię w jakiś sposób uraziło, to przepraszam. 
Uratowałeś mnie przed bandą kretynów i 
rozpaliłeś ognisko, a ja odwdzięczam się 
głupim komentarzem.

 – To nic. Po prostu wydałaś mi się... 
inna. Kiedy zobaczyłem cię pierwszy raz, od 
razu zrozumiałem, że idziesz blisko krawędzi. 
Tak, jak ja.

Podsunęłam butem kawałek drewna. 
Następnie usiadłam blisko Karola, by móc 
swobodne pociągać z butelki. Alkohol roz-
grzewał. Wtedy jeszcze nie miałam z nim 
wiele doświadczenia – nie spodziewałam się, 
jak szybko uderzy mi do głowy.

 – Ty masz czarny kamień, a ja świat-
-makietę. Patrzę na ludzi i nie mogę wymieść 
z głowy pewności, że to tylko statyści. Przy-
padkiem wepchnięte w ten niestały mono-
tonny świat organizmy. Prowadzący z góry 
przegraną walkę obywatele rzeczywistości. 
Pionki na boskiej szachownicy. Głupiutkie 
zwierzaczki z wielkimi ambicjami i głową 
pełną marzeń.

 – Teraz ty udajesz inteligentną?
Spojrzałam mu w oczy. Następnie prze-

sunąłem wzrok na usta. Do tej pory, nawet 
cztery lata po samobójstwie Karola Jaronia, 
nie jestem pewna, czy widziałam uśmiech; 
lekką, niemal przezroczystą jego, odmianę. 
Bardzo chcę wierzyć, że faktycznie tam był, 
choć należę do osób, w których nie ostało 
się za wiele wiary.

***

Niesprawiedliwe.
Przemijanie i zmiany.
Zmiany i przemijanie.
Schnące płyny ustrojowe.
Obiecaj, proszę, że
nikt już nie umrze;
nikogo w otchłań
nie wepchnie rozpacz.

Jego myśli, słowa
i marzenia wyryte
na dysku wieczności.

Kruszę zęby – wyłamuję
z tęsknoty paznokcie.
Jedyny płomień
zabarwiony zrozumieniem...

Odszedł.

Wspomnienia pełgają
nawet między liśćmi.
Kocimi oczami – pionowymi
źrenicami obserwują
kolejny rok w Lunaparku
Melancholii.
Na swym grzbiecie,
zdumiona, dźwigam zimę.

Wciąż trwam.
W drżeniu.

Niesiony ciężką wodą;
w pełni świadomy, że nic
nie może i nic nie przetrwa
Osedax.

Setki przeplatających
się w mroku opinii.
Światopoglądy
jednostek – żarówek;
przepalonych magnatów
wczorajszego oddechu.

Porzucone kolorowanki
stukają o chodnik obcasami.
Obserwuje ich mgnienie.

Nawet po osiągnięciu dorosłości i 
porzuceniu wszelkich subkultur, nie prze-

stałam chodzić w czerni. Byłam żałobnikiem 
wszechświata. Opłakiwałam gasnące gwiazdy 
i wciągane do czarnych dziur planety. La-
mentowałam nad losem roślin i wszystkich 
istot żyjących. Zbyt świadoma – zbyt otwarta 
emocjonalnie pobłądziłam, aż dotarłam 
na kraniec rzeczywistości; gdzie szaleńcy, 
samotnicy i samobójcy dożywali ostatnich 
dni. Mam trzydzieści cztery lata. Od ponad 
dwudziestu niemal każdego dnia myślę o 
nieistotności i absurdzie brania kolejnych 
oddechów. Przechodziłam terapie, brałam 
leki, a przez krótki czas eksperymentowałam 
z narkotykami. Próba zebrania do kupy swej 
psychiki; próba znalezienia jednego stałego 
punktu pośród rozszalałego morza rzeczywi-
stości przypomina chwile dzieciństwa, gdy 
stawałam na placach, by opuszkami sięgnąć 
tarczy księżyca.

Wiesz, że po skończonej autopsji mózg 
denata zaszywają w klatce piersiowej, a czaszkę 
wypełniają brązowym papierem?

Głos Karola pojawił się zaraz po 
pogrzebie. Obudziłam się pewnej nocy i 
spostrzegłam, że ktoś stoi w nogach łóżka. 
Pomyślałam, że to włamywacz i zaraz zo-
stanę zamordowana, gdy wewnątrz czaszki 
usłyszałam szept. Najpierw delikatnością 
przypominał skrzydło ptaka, lecz z kolejny-
mi tygodniami nabrał intensywności...

Tak oto dowiedziałam się, że już nigdy 
nie będę sama.
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Barbara Orlowski

TANGO 

 
zaprosiłeś mnie do tanga
i oprzeć się tobie nie mogę
to nic że już świt 
i kelner patrzy na nas surowym wzrokiem
to nic że
butelka wyschła od środka
na jawie
pieszczotę w tangu  odbieram 
ciała splątane zbyt mocno
moje w twoich ramionach opieram
ze wstydu
już nic nie pozostało
rzucona w wir 
magicznych rytmów uśpionej tęsknoty
wrócę do ciebie 
białym świtem nieprzespanej nocy
róże 
odbiorę 
zatopię się w niepoznanej do końca 
głębi uczuć i rozkoszy
czerwone wino? niech dojrzeje
zostawię dla ciebie
 

Dariusz Kadyszewski

Śmiała teoria

Oddaj mi to czego nigdy nie miałaś 
Śmiałą teorię Wiosny pod zwałami śniegu 
Lato ścięte lodem gdzieś w mroźnej krainie 
Jesień która drzemie w brązowym kobiercu 
Zaszronionych liści w lodowatym sercu

Oddaj proszę czego dać nigdy nie chciałaś 
Wiarę w miłość spowitą życiem całym 
Odchodzącą cicho w czas niedokonany 
W krystaliczne chłody lodowej pieczary 
By przetrwać w nadziei do następnej zmiany

Próżno szukać przez mgliste zatory 
Okrytych śniegiem zimowych sekretów 
Prawdy pod taflą skutego marzenia 
Choćby nam z serca sople lodu topniały 
Samotni będziemy chociaż zmartwychwstali

Ewa Kłobuch

NIE ROZGONI

tej nocy we mnie 
mrok jest tak gęsty 
że nie przepuszcza powietrza ani krzyku 

i nic się nie sprawdza 
ani lampka ani modlitwa 
złe syci się swoim szaleństwem 
prątkuje 

trzecia pięć 

teraz nawet miłość zdaje się okrutna 
bo jak to tak kochać cię 
i wypierać się tego przed światem 

udawać że okruch to prawie cała pajda 
wystarczy przykryć gazetą 
i czekać aż wyrośnie 

zbliżające się kroki 
przyjąć za dobrą monetę 

bo jeśli ktoś wraca 
to po to by zostać 
plamą światła pośrodku ciemności 
odpornej na wiatr 

i zawodzenie 

Igor Eliseev

*** 

Jeszcze się nie żegnam. Lecz gdzieś w głębinach miłości
Rodzi się słowo głucho, jakby przez ściany,
Jak niedojrzałe jagody – cierpkie usta twoje
Wypowiadają bezdźwięcznie: „śmierć” albo „zdrada”.

Siwizna przebija z twojej bezsenności letargu.
Nie wypiję przebaczenia z tej srebrnej czaszy,
Gdzie zlane z dwóch całkiem różnych poematów
Dwa losy, dwie jakże podobne nasze postaci.

Czerwonym cierpkim winem zalej nową sukienkę.
Szczęście posiadłaś, nie gotowa na nie.
A cóż ci mogę dać w twojego życia finale
Wszechwiedzącej duszy, twemu ciału, co wszystkiego zaznało?

Do gwiazd dochodziłem w swej wędrówce ku mirażom
I stamtąd, z niebios, zgubiwszy ziemską drogę,
Chciałem donieść światło miłości mojej innym tu na ziemi,
Ale ono okazało się nie potrzebne ni ludziom, ni Bogu.

Między szczytem i otchłanią znowu się miotam samotny.
Lecz nie żegnam się jeszcze – ledwie powietrze ustami pieszcząc.
I w odpowiedzi na milczenie moje z głębiny twoich uczuć,
 „Życie” albo, „miłość”, z zapartym tchem słyszę.

Laura Dettlaff

Utopia

utopię cię zobaczę
w farbie zmieszam
jak kruk czarny swym dziobem
pogrzebię ci w sercu
złapię odlecę
nie starczyło sił jak włosia w pędzlach
prześwity o świcie na płótnie
popołudniem nieufnie patrzyłeś
a wieczorem zamiast wina
oddałeś szept że to piękne
obraz wypiliśmy oczyma

Małgorzata Anna Bobak Końcowa

***

utkałeś mnie z wieczoru
który nie umie zasnąć
budzę się w nocy
i wymyślam bajki
o iskierkach w popielniku 
co nie gasną
rozbiera mnie wino
zasypia we mnie wolno

a ty za oknami migasz światłem
wołasz na ścieżki srebrny wietrze
lekki od śniegu i gwiazd

Rafał Gawron

KRYSZTAŁ

twardy grzech do zgryzienia
proste chybił trafił
w zbitej szybie
odwracam głowę
nie muszę tu być
wróciłem
nasza umowa wygasła

Szymon Florczyk

Najpiękniejsza

jesteś na końcu mojej myśli 
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- Taka stara z niej chabeta, a jeszcze 
bachor jej cycka nie ciumka! – ozwał się głos 
pierwszy, dochodzący gdzieś koło zapłocia. 

- Poruta to wielka, że nikt do Bernadetki 
nie smali cholewek, ać to przecie nie pod-
fruwajka jaka, ino stara sosna! – dodał i głos 
drugi, jednoznacznie męski.

- Wartko czas płynie u nas na wsi, baba 
tylko obrusy ceruje, ślipie po próżnicy, a 
pożytku żadnego z niej nie ma, bo przy tym 
nawet chędożyć się nie nauczy! – parsknął 
wyzywająco głos trzeci i zaśmiał się obrzydle, 
a zaraz zawtórowały mu głosy pierwszego oraz 
drugiego. 

- Jednako pipsztoki jesteście, tyle wam 
powiem – zaczął głos czwarty. – Wy się na ba-
bach tak znacie, jak łysy na zgrzeble! – krzyk-
nął gromko. – Wydudlić trza nam przecie 
gorzałę i wtedy stawać w konkury! Zawirować 
należy babą w tańcu, parę słówek przaśnych 
jej za kaftan wrzucić, macnąć ze śmichem-chi-
chem to i owo, co u bab tłuste jest i okrągłe 
jak u świniaka - to zaraz się niebożątko tak roz-
grzeje, że jej ogień buchnie spod barchanki! 
Patrzta i uczta się ode mnie, kumy!

- Eee, tam! – lekceważąco prychnął głos 
piąty. – Toż ona może jaka wadliwa, że jej nikt 
nie bierze? Może ona pod tymi spódnicami 
kolorowymi czarci ogon chowa? A potem jak 
gdzie idzie pracować w pole, to jeszcze nim 
do rytmu wywija? Możliwe też, iż w trzewikach 
dodatkowo diabelskie kopytko ukrywa… Prze-
cie jak idzie drogą to jakby taki stukot za nią 
leci, taki pogłos dziwadła jakiego. Co ona zaś 
włosami oplata na głowie, warkoczem grubym 
jak chłopska ręka - co okręca? Ja bym przysiągł 
na łeb świątobliwy matuli mej najmileńszej, że 
dziewucha ta diabelskie rogi obsługuje! 

- Ano, prawda to być musi! – dołączył z za-
pałem głos szósty. – Franca z niej niebrzydka, 
ale dwudziesty jej rok już idzie, a absztyfikanta 
u niej żadnego! – Pewnie Mefistofelesem, 
Borutą czy jakimś innym szataniskiem jest 
zajęta, że chłopów naszych poczciwych we wsi 
na męża nie wybiera! Jak jej zły czarny demon 
po swojemu dogodzi, smołą lepką pomaże 
po galotach, to taka z człowiekiem zwykłym 
złączyć się już nie zdoła! Tak przecie ksiądz 
proboszcz mówił kiedyś z ambony, gdy tylko 
Bernadetkę ujrzał w kościele. Krzyże nad jej 
głową kreślił, jeszcze trochę, a egzorcyzmy 
by odprawił, a baba nic! Nawet drgawek żad-
nych nie dostała, krwią się nie opluła, diabła 
spod spódnicy nie wytrząsnęła! Proboszcz i z 
ambony chlapnął ją obficie wodą święconą, 

Anna Kokot                                                                     

Siódma bagnu wydarta

ale i to nic nie dało! Diabła wciąż w sobie 
chowa, diabelskim przyrodzeniem sobie do-
gadza, z nierządu szatańskiego zrezygnować 
nie umie! Ladacznica piekielna z niej naj-
wyraźniej, sczeźnie po śmierci w kotle smoły 
najczarniejszej! – dorzucił głos szósty jeszcze 
proroczo, prawie krzesząc iskry zgrzytaniem 
zębów pokrzywionych. 

I już głos siódmy do swej własnej tyrady 
się szykował, już język się chłopu gadatliwe-
mu z warg oślinionych wysuwał lubieżnie, 
już japę otwierał szeroko, by głośno wyrazić 
swe spostrzeżenia, plotki rozsiać okrutne, ale 
naraz wszyscy właściciele ozorów jazgoczących 
starego Wicka dostrzegli i zaraz zamilkli, 
by ich klekotów po próżnicy nie dosłyszał. 
Zgarbiony Wicek nie usłyszał, ale tylko dla-
tego, że do wewnątrz siebie był skierowany, 
pogadanki z samym sobą praktykował, nie-
wiele z tego świata rozumiejąc. Odkąd mu 
żona pomarła lat temu trzynaście, już tylko 
częściej w zaświaty spoglądał niż przed siebie. 
Choć to on przecie miał za córę ową właśnie 
dwudziestoletnią starą pannę Bernadetkę, ani 
myślał czynić jej z tego powodu jakiś afrontów 
czy ubliżeń, dyć aby w polu pracowała i przez 
to za darmo chleba doma nie jadła. Jak woli 
Bożej jeszcze nie czuła, co on na to może? 
Przecie jej do wyra chłopa jakiego obrotnego 
siłą nie zaciągnie i przed ołtarz jej przemocą 
nie podprowadzi. Jeszcze by co złego z tego 
być mogło… A przecie to dopiero początek 
byłby kłopotów! Zaraz może z tego ślubowania 
przed ołtarzami i kotłowaniny pod gęsimi 
piernatami, jakie niebożątko by się narodzi-
ło, w tłumoku by kwiliło rozpaczliwie! – Na 
samą myśl o wnuku wstrząsał nim jakiś spazm 
straszliwy, jakaś rozpacz wielka tężała mu w 
oczach, aż ludziska drżeli przed takim jego 
wzrokiem, choć nie wiedzieli przecie jaka się 
w jego mózgownicy myśl przewraca. Biła od 
niego groza tak olbrzymia, że aż mu ludzie z 
drogi schodzili, żegnając się chyłkiem i mru-
cząc jakie zdrowaśki. On zaś nawet i tego nie 
dostrzegał, zdjęty trwogą przed ujrzeniem 
w swych ramionach wnuków nieszczęsnych, 
przekleństwem babki naznaczonych. 

Nieśmiały Wicek nieraz portki opadające 
poprawiał, miętosił czapę w dłoniach i po 
głowie się z frasunkiem wielkim skubał, ale 
odezwać się w tej sprawie do córy nie potra-
fił. Wstyd zaraz go chwytał za język, a potem 
zawiązywał go w taki supeł, że już go nijak 
rozwiązać nie zdołał. I tak mijał rok za rokiem, 
zima za zimą, a on wciąż milczał, schowany w 

ciszy swej wewnętrznej jak w katedrze. Bał się 
jednak, że prędzej czy później córa prawdę 
pozna i z krzykiem do niego przybiegnie, a on 
wówczas pospiesznie opowiedzieć jej wszystko 
będzie musiał. I tak się właśnie zdarzyło, tak 
się pewnie zdarzyć i miało…

Razu jednego córa Wicka – Bernadetka, 
do garbatej Włodkowej szła po jaja, bo wła-
sne kury jakoś się nie niosły ostatnio, gdy na 
drodze jej wyrósł chłopina jakiś, co amorów 
mu się zachciało. Już jej co szeptać zaczął, 
już uszczypnąć ją w bok zdołał, już z uciechy 
strzepnął się po bokach, gdy dziewczyna krzyk 
podniosła i kobiałką wiklinową na niego się 
zamierzyła. 

- Nie igraj ze mną hultaju, bom ja nie 
taka! Dotykać miłośnie to se możesz krówkę 
cieplutką w oborze, a nie mnie! Aby tylko 
tatki się dowiedzą, to ci wygarbują skórę na 
grzbiecie, aż będzie krwią płynęła!

Chłopu amory zaraz wywietrzały ze łba, 
a zamiast nich gniew się w nim zadomowił. I 
to on kazał wrzasnąć mu zuchwale:

- Dyć przecie twój ociec nic mi zrobić nie 
może! Toż on pono poszkodowany na umyśle 
jest ździebko, tak przecie ludziska po wsi ga-
dają! Ale co się dziwić, przecie za żonę miał 
morderczynię, co to sześcioro własnych dzieci 
w pobliskim bagnie pokracznym utopiła! Tyl-
ko ciebie, siódme dziecko ociec uratował… 
Co z tego jednak, skoro teraz takie brewerie 
wyprawiasz, dziwaczejesz staropanieńsko! 
Pewnie po matce umysł masz całkiem poplą-
tany, pomyślunek ostro ci szwankuje! – chłop 
rozeźlony obficie jeszcze splunął pod nogi 
dziewczyny i odszedł wzburzony. 

Pod Bernadetką kolana się ugięły i by-
łaby kipnęła wprost na błotnistą ziemię, ale 
jakoś zdołała utrzymać ciało w pionie. Gdy 
zaś i nogi jej drżeć tak przeraźliwie przestały, 
zaraz porzuciła kobiałkę i doma poleciała, 
by do tatek kolan przypaść, prawdy zażądać. 
Otwierając drzwi chałupy jeszcze wzrokiem 
poszukała Dusi, suczki bielutkiej w brązowe 
łatki, co ją pół roku temu zabiedzoną w lesie 
znalazła, ale psiny nigdzie nie było. Ostatnio 
nieswoja jakaś się zrobiła, po ciemnych kątach 
się chowała, czasami tak dziwnie na nią popa-
trując i wyraźnie się czegoś bojąc. A bywało, że 
i coś tam piszczała od dni kilku, szmaty stare 
jakie wygrzebując i moszcząc się w nich jak na 
królewskim tronie. 

Stary Wicek tylko na twarz Bernadetki 
spojrzał, a już zbladł straszliwie i pod ścianę 
izby się cofnął. Zaraz wiedział, że oto nadszedł 
czas na rozmowę od lat odkładaną, prawda już 
wyglądała ciekawie zza krat jego zaciśniętych 
zębów. 

- Mówże, ojcze, a żwawo! Toż to prawda, 
com się dziś na drodze dowiedziała? Zali to 
prawda, że matka moja sześcioro dzieci w ba-
gnie utopiła, a tylkoś mnie zdołał uratować?! 

Łzy popłynęły z poczciwych oczu, gdy 
przyciskał do siebie mocno córkę drżącą, 
by opowiadać jej rzeczy, które dusił w sobie 
przez lata. 

- Sześć twoich sióstr w bagnie matka 
nieszczęsna utopiła, tak było… - zaczął z tru-
dem opowieść, łapiąc Bernadetkę za głowę. 
– Za każdym razem jak z wielkim brzuchem 
chodziła, to niby dobrze się czuła, boleści żad-
nych nie miała, na nic się nie skarżyła, nawet 
od pracy w polu się nie wymigiwała. Ale gdy 
tylko następował czas porodu – a zawsze ów 
moment szybciej wyczuła, zaraz z chałupy zni-
kała. Gadała ponoć, że do akuszerki biegnie. 

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. 28
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Choć z telewizji od lat w swym mieszka-
niu nie korzystam, poza nim co rusz trafiam 
na osobnika, który ma włączony telewizor za-
miast głowy. W Gdańsku oczywiście włączony 
zwykle na program TVN. Nie interesując się 
takimi „głowami”, nie widziałam też słynnego 
palca posłanki, który ponoć komuś tam po-
kazała. Owszem, mignął mi on w Internecie, 
ale Internet posiadam jedynie w maleńkim 
smartfoniku, nawet przez lupę trudno więc 
było ocenić, który to palec.

Eksperci wszystkich partii opozycyjnych 
zgodnie jednak twierdzili, że palec był środ-
kowy. Wprawdzie nie mam zaufania do ich 
kompetencji poznawczych, uwierzyłam jed-
nak przynajmniej tej jednej partii, na którą 
od lat gremialnie głosują więźniowie. Oni bez 
wątpienia dobrze znają ten gest i mogą być 
w tym względzie ekspertami. Rozumiem, że 
dla złagodzenia wizerunku wypowiadają się 
nie bezpośrednio, tylko ustami swych elit.

Gdy posłanka przeprosiła „wszystkich, 

Ariana Nagórska

Środkowy palec NISZA KOZIOROŻCA

którzy mogli się poczuć urażeni”, ku zdu-
mieniu naiwnych ryki się wzmogły i nagonka 
ruszyła ze zdwojoną siłą, co mnie akurat nie 
zdziwiło ani trochę. Przecież idea przyjmo-
wania przeprosin, zapominania przewinień, 
wybaczania itp. wiąże się ściśle z cywilizacją 
chrześcijańską i u plemion pogańskich ni-
gdy nie cieszyła się uznaniem, jako że miały 
one własną zasadę: Oko za oko, ząb za ząb. U 
dzikusów współczesnych zasada ta jeszcze 
uległa radykalizacji i obecnie brzmi: Oko za 
ząb, GŁOWA ZA PALEC! Taka postawa nazy-
wa się oficjalnie mową miłości i tolerancji, 
podobnie jak w dziele Orwella Ministerstwo 
Wojny nazywało się Ministerstwem Poko-
ju. Czytelnik doby kryzysu rozumu żadnej 
ironii nie jest już w stanie pojąć, może więc 
czytać sobie Orwella jako godną podziwu i 
naśladownictwa wizję świetlanej przyszłości, 
o którą dziś elity europejskie bohatersko 
walczą z każdym hamującym postęp palcem! 
Gdy ktoś zdegustowany zauważył, że „ci od 

mowy miłości najchętniej by jej ten palec ucięli”, 
odpowiedziałam: – Na ich etapie rozwoju 
cywilizacyjnego chętniej by odgryźli!

Pisząc ten felieton w drugiej połowie 
lutego, od wielu dni we wszystkich progra-
mach radiowych słyszę stale w kółko o palcu 
posłanki. Ciekawi mnie, czy wiosną (gdy tekst 
ten się ukaże) słynny palec nadal będzie 
uwierał. Bardzo bym chciała, ponieważ nie 
raz z całą powagą {!} informowano, że palec 
ten zadecyduje o wyniku majowych wyborów 
prezydenckich. Owszem, tyle że może zade-
cydować akurat nie tak, jakby sobie wrogowie 
palca życzyli. Im dłużej będzie podgrzewany 
i „grillowany”, tym mniej będzie chętnych, 
by taką delicję „łyknąć”. Ważne jednak, by 
na ten temat pisano i gadano nie tak lekko 
i zwięźle, jak Ja to czynię, tylko nudno, 
rozwlekle, nieporadnie i z dramatyzmem 
śmiesznym wskutek histerii i paranoi. Do 
takiego  zaangażowania zachęcam zwłaszcza 
literatów mniej zdolnych.

Długo nie wracała, czasem i przez tydzień cały, 
a gdy drzwi do izby otwierała wreszcie, tobołka 
żadnego do piersi nie tuliła. Pytałem zaraz, 
gdzie dziecina, ale ona wzruszała ramionami i 
mówiła z obojętnością na twarzy, że pomarła. I 
tak raz za razem, rok za rokiem… Nikt nic nie 
znalazł, nikt jej na gorącym uczynku nie przy-
łapał, bezkarna była… - Wicek wbił w ziemię 
wzrok, zamilkł przeszyty ponownym bólem. 

Bernadetka spoglądała na ojca szklanym 
wzrokiem, w którym nie migotała już nawet 
drobinkami wiara w dobro świata. 

- Moje siostrzyczki ukochane!.... Sio-
strzyczki!... Wszystkieście potopione! Nic mi 
po was nie zostało, nawet postrzępiony ury-
wek wspomnienia, nawet okruch pamięci… 
– zaczęła cicho szeptać, szeptać, szeptać, aż 
osunęła się w spazmach na kolana. 

- Gdy twoja matka siódmy raz brzuch 
wielki nosiła, postanowiłem, że tym razem ją 
przypilnuję. Czuwałem przy niej dzień i noc, 
skradałem się za jej plecami, byle tylko na czas 
porodu gdzie sama nie uciekła. A próbowała! 
Niby do akuszerki leciała, a ja ukradkiem za 
nią, chowając się za drzewami, między trawa-
mi wysokimi. Ale rzeczywiście, do akuszerki 
pobiegła, toć nawet ja wiedziałem, gdzie ta 
baba mieszka. Długo coś dziecinę rodziła, 
darła się przy tym tak, jakby ją na kole łamano, 
a potem usłyszałem przez drzwi i okna płacz 
niemowlęcia, więc i ja ze wzruszenia wielkiego 
zapłakałem. W końcu miałem dziecko! Ona 
jednak zaraz kazała akuszerce płeć niebożąt-
ka podać, tłumok z noworodkiem zaczęła 
rozwiązywać, a potem wrzasnęła nieludzkim 
jakimś głosem: „Niech i tego bachora piekło 
pochłonie! Toż to znowu dziewucha! Zabul-
gocze i ona z ustami w bagiennej mazi, jak 
jej sześć sióstr wcześniej zabulgotało! Tym 
razem miałam urodzić chłopaka, dziedzica 
wielkiego, a nie kolejną darmozjadkę!”. Aku-
szerka coś tak gadać do niej zaczęła, próbując 

dziecię do piersi matczynej przystawić pełnej, 
ale wieloródka zawyła jak zwierzę i słaniając 
się na nogach, w rozchełstanym kaftanie uma-
zanym krwią i z obłędem w oczach z chałupy 
wybiegła. Zaraz za nią i akuszerka ruszyła, ale 
wiekowa była kobiecina, szybko się zadyszała. 
Jak mnie tylko ujrzała, wysapała przerażona: 
„Dalij, biegnij dziadygo! Toż ona wasze siód-
me niemowlątko porwała i na bagna ucieka! 
Zaraz je utopi i tyle ci po nim zostanie!”. 

Dogoniłem twą matkę w ostatniej chwili, 
gdy już do pasa w bagnie stała i właśnie zawi-
niątko z dzieciątkiem na powierzchnię bajora 
rzuciła. Nie namyślając się długo, wbiegłem i 
ja w grzęzawisko, by tłumoczek z dziewczynką 
ostatkiem sił wyciągnąć. Chwyciłem jeszcze i 
twoją matkę za rękę, by ją wir jaki pod błotną 
pierzynę nie wciągnął, ale ona wyszarpnęła się 
z nadludzką mocą i jeszcze dalej poczęła ode 
mnie uciekać. Wołałem za nią, by wracała, 
krzyczałem, że zaraz się utopi, ale ona śmiała 
się tylko coraz bardziej dziko, jak diablisko 
jakie i nagle… Zniknęła mi z oczu! Zawyłem 
coś straszliwym głosem, chciałem jej ruszyć z 
pomocą, ale błoto poczęło i mnie wciągać, 
wystraszyłem się, że i dziecinę utopię, więc 
wyskoczyłem z bagiennej czeluści. Już się 
szybko ludzie ze wsi zwiedzieli, co się stało, 
próbowali matkę twoją szukać, nawet trupa 
bagno nigdy na brzeg nie wyrzuciło. 

Zaniosłem kwilące cichutko zawiniątko 
do chałupy, znalazłem mamkę, co jeszcze 
dwójkę swoich pociech przy piersi trzymała, 
a potem ci chrzest wyprawiłem, choć pro-
boszcz kręcił nosem, że matka morderczyni, 
pewnie jakiego paskudnika porodziła. Ale 
toć przecie nie był żaden paskudnik, tylkoś 
ty, moja Bernadetka, córa ukochana! Gdy 
już cię odchowałem nieco, wyprowadziliśmy 
się z tej wsi, bo wszyscy z dala się od nas trzy-
mali, obawiając się, że jeszcze co złe na ich 
domostwa sprowadzimy. Najwyraźniej jednak 
i do tej tu wsi dotarła wieść o naszej niedoli, 
historia rodziny okropna… Bałem się ci to 
wszystko mówić, bo cóż tyś winna? Nic… A 
brzemię takie ciężkie dźwigasz… Toć jedyną 

pamiątką, jaką masz po matce - jest ten wstyd 
palący, że szóstkę córek w bagnie utopiła, a 
na końcu także siebie!

Bernadetka po długim czasie wstała, z 
chałupy wyskoczyła i bezwiednie weszła do 
komórki. Płakała rozpaczliwie, płakała tak 
głośno, że aż drgawek dostała, zsiniała na 
twarzy, tchu jej brakło. I byłaby w tym płaczu 
utonęła, niczym w garnku w rozpaczą, ale 
nagle jakiś większy od jej dźwięków boleści 
skowyt usłyszała i wnet zamilkła nieco prze-
straszona. Myślała bowiem, że nikogo poza 
nią w komórce nie ma, nikt jej przerażenia nie 
słyszy. Rozejrzała się wokoło powiększonymi ze 
strachu oczyma, aż zauważyła, że w ciemnym 
kącie coś się rusza, kłębowisko szmat jakieś, 
grzęzawisko kakofonicznych pisków.

Dwie godziny później biegła już przez 
las, w stronę pobliskiego bagna. Płócienny 
worek obijał się jej o nogi, a rozpaczliwe piski 
kaleczyły uszy. Mimo to nie zatrzymywała się w 
postanowieniu – czuła, że musi wypełnić swe 
przeznaczenie. Śmiało zanurzyła się w zimnej 
brei bagna, która stopniowo coraz silniej 
obłapiała ją za nogi, ciągnęła za barchankę. 
Worek z sześcioma popiskującymi szczenia-
kami Dusi mocno przytuliła do piersi. A więc 
to już ukartowane! Choć to przecie nie to 
bagno, choć przecie ona nie ma swoich dzieci, 
ale przekleństwo przeznaczenia przechodzi 
z matki na córkę. Musi więc zakończyć ten 
okrutny cykl bezsensownych śmierci, musi 
udobruchać złe moce. Jeśli utopi się wraz z 
sześcioma dziećmi – szczeniakami, złe geny 
jej matki wreszcie wraz z nią zaginą! Zginie i 
już nie będzie się bała, że może zostać nieod-
powiedzialną matką. A taką na pewno by była, 
przeznaczenia nie da się oszukać… Bagno 
zaczęło już wysysać jej życie przez dumnie 
sterczące piersi dziewicy, gdy naraz poczuła, 
że ktoś z wielką siłą wyciąga ją z workiem ze 
szczeniakami z grzęzawiska. Zemdlała i już nie 
zobaczyła, że to struchlały z przerażenia ojciec 
siedmiu, którego nad bagno zaprowadziła nie 
mniej przerażona suczka Dusia. Zdążyli.

Siódma...
dokończenie ze str. 27
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Polityka historyczna jest formą, rzekłbym, 
immanentną kształtowania u młodych ludzi 
stosunku do świata - i w zasadzie zgadzam się 
z opiniami dotychczasowych dyskutantów z 
łamów „Akantu”. 

Cechą schizofrenii mojego pokolenia było 
krzyżowanie się różnych modeli spojrzenia na 
historię. W „podstawówce” uczyli mnie nauczy-
ciele uformowani przed wojną, dla których, po 
przeżyciach wojennych, Polska i Polacy to była 
świętość. Powinniśmy być dumni, że należymy 
do takiego narodu! Moi pedagodzy - jako wdro-
żeni państwowotwórczo - starali się wychowywać 
nas na ludzi przede wszystkim obowiązkowych 
i „werbalnych” patriotów. W ich przekazie 
byliśmy szlachetnym narodem, który nie wydał 
Quisslinga, ofiarnie przed niemieckim oku-
pantem ratował ludność żydowską. Polacy byli 
stale krzywdzeni, chyba dlatego, że to nie „hetki 
pętelki” i w „kaszę dmuchać sobie nie dali”. Wal-
czyliśmy o wolność, nie tylko własnego kraju, ale 
i Europy. I tu wchodziła nowa narracja - klasowa: 
ukoronowaniem walk narodowowyzwoleńczych 
były dążenia socjalistów... Partyzanci AK stali 
na rozkaz reakcyjnej góry z bronią u nogi, ale 
naprawdę aktywną siłę zwalczania faszyzmu sta-
nowili aelowcy... Chociaż przyznawano, że „doły” 
AK były też „patriotyczne”, bo wszak reprezento-
wały klasy uciskane. Niepodważalną rację mieli 
ci, którzy z Berlingiem szli „najkrótszą drogą w 
braterstwie z Armią Czerwoną”, aby wyzwolić 
kraj... W Kościele słyszeliśmy hasło, że „Polak 
to katolik”. Już w rodzinie bywały głosy różne. 

Wojciech Batura

Schizofrenia

Dziadek utrzymywał, że najlepiej to było za cara 
(tak nawiasem, pod względem materialnym - na 
pewno). A na uroczystościach albo z lektur do-
stępnych w ilościach masowych słyszeliśmy lub 
czytaliśmy odwrotnie, że niepodległość Polski 
tak naprawdę wywalczyli bolszewicy, wcześniej 
likwidując tego najgorszego wroga, jakim był 
carat. Stworzyli oni warunki, by cała polska 
klasa robotnicza zbudowała socjalizm, wiodący 
wprost do komunizmu - synonimu szczęścia.  
Królowało więc hasło przyjaźni polsko-radziec-
kiej. Tylko czasem wyrwało się polonistce, której 
pomagałem w bibliotece, że przeżyła Syberię i 
że z tą przyjaźnią to trzeba uważać. Gdy ujawni-
łem to ojcu, zrobił on burę biednej kobiecie. A 
sam mój „stary” po pijaku (nigdy na trzeźwo) 
wspominał, jak w oddziale AK walczył wspólnie 
z Niemcami z partyzantką radziecką. Już musiał 
być w zupełnym „stanie nieważkości”, by wspo-
minać, jakie te kontakty miały finał: kilkutygo-
dniowe siedzenie w dołach po kartoflach u tzw. 
zagraditielnego otriadu NKWD; służba w 6 baonie 
zapasowym berlingowskiego Wojska Polskiego. 
Przypadek, że zamiast u „Łupaszki” znalazł się 
w katowni Informacji Wojskowej, a potem w 
więzieniu we Wronkach. Dla matki najgorszym 
doświadczeniem była deportacja jej rodziny z 
gospodarstwa na skraju Puszczy Białowieskiej 
(dokonana przez Niemców) i związane z tym 
trudności bytowania w nowym miejscu, w opusz-
czonym gospodarstwie krewnych wywiezionych 
rok wcześniej na Sybir. Do akowców miała ona 
dość ambiwalentny stosunek - ciepły do powie-

Po co nam 
polityka historyczna?

szonego w Zabłudowie „Orła”, ale potępieńczy 
do tych jego żołnierzy i od „Łupaszki”, którzy 
dokonywali morderstw na przedstawicielach 
nowej władzy i dopuszczali się rabunków. Do-
chodziło do moich uszu, że najgorsze to jednak 
było „okrutne UB”, ale jakby w oderwaniu od 
rzeczywistości budowy „słonecznego jutra”.  

Dopiero studia nauczyły mnie krytycznego 
stosunku do świata. Niektórzy z moich dawnych 
nauczycieli nie wyzwolili się nigdy ze swoich 
wyobrażeń. Pewna pani zajęła się w prasie regio-
nalnej po 1990 roku opisywaniem bohaterstwa i 
„wiekopomnych czynów” patriotów. I wtedy jej 
były uczeń zaprowadził ją do ojca, siedzącego 
we „wsi zabitej dechami”. Na pytanie, jak było w 
czasie wojny, gospodarz otworzył okno i wskazał 
na sąsiadów:” Ci udawali (donosili) za pierwsze-
go Sowieta na tamtych”; podszedł do drugiego 
pokoju, otworzył okno - „ a ci udawali za Niemca 
na tych”; potem do trzeciego - „ci udawali za 
drugiego Sowieta”; a przy kolejnym - „ci udawali 
za peerelu”. Wiedział, co mówi - był sołtysem wsi 
od przedwojnia.

Czego może dowiedzieć się uczeń, żyjący 
w XXI wieku? Od dziadków w zależności od 
stosunku do przeszłości: - albo że za „peerelu” 
było pracy pod dostatkiem i można ją było 
zmieniać do woli, że dostawało się mieszkanie 
w bloku z wygodami, że głodu nie było, że żyło 
się skromnie, ale szczęśliwie; - albo że komuna to 
wcielenie zła, że jej wyznawcy to mordercy księży, 
że w sklepach były tylko dżemy albo ocet i mon-
strualne kolejki, że to wszystko przez zdrajców, 
którzy poszli na pasku Sowietów. Nadal obecne 
jest w szkolnej narracji przekonanie o szlachet-
ności postaw rodaków w czasie wojny. Jednak 
okazuje się, że byli tacy, co z Berlingiem, zamiast 
uratować kraj przed komuną, to ją budowali. 
Mieli rację ci, którzy walczyli ofiarnie o Monte 
Cassino, dali się zabić pod Arnhem, powstańcy 
warszawscy, gdy walczyli w zupełnym osamot-
nieniu, zdradzeni przez Aliantów. Należy hono-
rować żołnierzy wyklętych, którzy w nierównej 
walce likwidowali „agentów NKWD”.  Odmawia 
się słuszności tym akowcom, którzy włączyli się 
w wielką akcję odbudowy kraju, boć przystali 
na dyktat Stalina. A już godni potępienia są ci 
z „polskojęzycznego wojska”, którzy wspólnie z 
Sowietami wyganiali Niemców z kraju i zasiedlali 
Ziemie Zachodnie i Północne; nie mówiąc już 
o tym, że to oni tworzyli nową rzeczywistość 
polityczną w uzależnieniu od ZSRR.  

Powstaje przeto na naszych oczach nowa 
schizofreniczna materia, fałszująca przeszłość, 
przekonująca,  że  my - Polacy - jesteśmy pęp-
kiem Wszechświata. Identyczne zjawisko znane 
było w moim pokoleniu, tyle że z innymi akcen-
tami i wektorami. Zapomina się, że Polska jest 
przecież jedna i stanowi wypadkową ścierania 
się globalnych wpływów politycznych... Za-
miast naprawdę wychowywać ludzi o otwartych 
umysłach, z pozytywnym stosunkiem do świata, 
próbuje się przy pomocy polityki historycznej 
ukształtować ksenofobów, nastawionych na 
szukanie wszędzie wrogów, a nie przyjaciół. 
Może jednak łatwość kontaktów ze światem 
spowoduje reakcję na te tendencje... Narasta 
u mnie przekonanie, że „ducha narodowego” 
odnajdziemy jedynie w języku, szkoda, że tak 
psutym ostatnio nowomową polityków i  obcymi 
naleciałościami. 
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Azja Paronom

Bóg

dziesięć plag
arki wrak

luck to szczęście
lack to brak

Bug to rzeka
buk to drzewo

patrz na prawo
patrz na lewo

Azja Paronom

Niedziele palmowe

Nie dziel się. Prędzej hajs swój pal.
Na ośle wjazd! Swagg nie jest pychą.
I choćby wbili w ręce stal –
pal licho!

A kiedy piszesz, ma być sztos.
Opinię tnący złą – jak wodę.
Krytyczną, tak jak gniazdo os,
pal mowę.

I gdyby pytał ktoś: jak jest?
Ty – rzeczy po imieniu nazwij:
Sztywniutko! Wbijam w hornet’s nest
pal Azji!
 
 

Azja Paronom

Powołanie

Na czerń, co w głębi kawy,
na biel ukrytą w soli,
na każdą myśl wszeteczną
co znów mnie niepokoi;

na grzechy tego lasu,
co pamięć ma pierwotną,
na nieodmienność czasu,
na pierwszą noc samotną;

na palcach niezliczone
toczące wojnę słowa,
na nieprzychylność ludzką
nieprzejednanie Boga;

na zwykły kolor, który
uszczuplił siedem w tęczy
i zamiast nas jednoczyć
zaczęła wszystkich dręczyć;

na pieśni i modlitwy
którymi się wciąż mamię,
na jedno niezmyślone,
złożone szczerze zdanie;

na drzazgę wtedy wbitą,
gdy siedliśmy przy stole,
i jeden poszedł na dwór
a drugi szedł na pole;

na każdą kroplę deszczu
co łzę twą chce odgrywać,
a niebu brak policzków
więc spada zamiast spływać;

na milion tęsknych sekund,
na który mógłbym przysiąc,
że więcej ich przyniosłaś
niż tysiąc razy tysiąc;

na radość tę, co smutek
zakopie w grób przeszłości,
na smutek, co po stokroć
jest trwalszy od radości;

na każdy wiersz pisany
zupełnie bez wprawienia,
gdzie zaniechano puenty
i nie ma zakończenia.
 

Jakub Wrzyciel

Św. Jan Sp. z o. o. 

Ten z Góry jest chyba bardzo zajęty,
w sensie Szef, pewnie jakiś nowy projekt.
My? To już klepnięte, zamykają.
Po prostu zwijają interes.

Przyjdzie kilku takich pierzastych gości,
ciemne okulary, blond włos
no wiesz ci od Szefa
i się zaczną zmiany.

Najpierw kontrole, później urlopy
a potem, wylatujemy.
Mówię wam, zamkną i tyle,
co najwyżej nas do ciepłych krajów wyślą.

Tak jak tego, no wiecie, tego co te jabłka jadł.
A  i jeszcze na koniec przyjadą…
ulubieńcy szefa, ci czterej 
którym szef mustangi fundnął.

Pewnie znowu będą szkolenia 
bez przerwy na fajkę.
Mówię wam zamkną, 
koniec, już po nas

Małgorzata Kulisiewicz

KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE

Iskry dźwięków
rozsypują się
w widmowych kościołach.
Nokturn
brzmi
forte,
rozwala mury.
Piano
dźwięczy w ciszy.
Serce Chopina
jest tutaj.
Turyści przystają,
dziwią się,
że ciągle kurczy się,
rozkurcza,
żyje
w dźwięku wysokiego C.
Źródło,
błysk,
muzyka,
po naciśnięciu guzika
w ławeczce
przy bulwarze
pełnym spieszących się
ludzi.

Tomasz Stefaniuk

Za pierwszy wiersz

Za pierwszy wiersz kupiłem sobie samochód
To był niezły samochód, wiecie
Sportowy, czerwony

Za drugi wiersz kupiłem sobie jacht
Popływałem nim sobie przez chwilę
Zanim się znudził

Za trzeci wiersz kupiłem sobie dom
Ładny dom, taki dla rodziny
Wygodny

Za czwarty wiersz kupiłem sobie mieszkanie
W Londynie czy Paryżu
Już nie pamiętam

Za piąty wiersz kupiłem sobie prywatną wyspę
Wiecie, jedną z tych, które pokazują
W tym programie telewizyjnym

Potem odechciało mi się pisać i zająłem się już
Zwykłą robotą. Zawsze lubiłem naukę i ludzi
Więc dlaczego nie Uniwersytet, pomyślałem

Teraz, po kilku latach znowu czasem skrobnę
Jakiś wierszyk, ale to już hobbystycznie
Tylko hobbystycznie

IRONIE
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Tak. Zachwyciłam się książką ERICA 
KARPELESA: „Prawie nic. Józef Czapski. Bio-
grafia malarza”. Pierwszą na rynku polskim 
rzetelną biografią sensu stricto o Józefie Czap-
skim. Podczas lektury doznałam szczególnego 
uczucia, zupełnie jak Karpeles, który nie znając 
polskiego malarza, po lekturze jego książki o 
Prouście w „Podmalówce czyli wprowadzeniu” 
do biografii pisze:„Moje pierwsze spotkanie z 
Józefem Czapskim było całkiem niespodziewane. 
Jeszcze poprzedniego dnia nic o nim nie słyszałem. 
Następnego dnia całkowicie mną zawładnął. Od 
znajomego z Paryża, który lubi zaspokajać mój głód 
krytycznego myślenia, dostałem pewnego czerwcowe-
go ranka niewielką francuską książkę o Prouście. 
Nazwisko autora, Józef Czapski, nie było mi znane. 
Niczym zwierzę zagrzebujące się w swoim siedlisku 
opadłem na fotel i zacząłem czytać. W pierwszej chwili 
próbowałem zmusić się do przerwania lektury. My-
ślałem, że mógłbym przedłużyć przyjemność czytania 
do kilku dni, zamiast wyczerpać jej zasób za jednym 
posiedzeniem. Nie mogłem się wyzbyć uczucia, że nie 
dzieje się to przypadkiem. Nie, był to rodzaj wyzwa-
nia ze strony samego autora będącego malarzem jak 
ja. Czułem to wyzwanie instynktownie i ono mnie 
niepokoiło”. Wyznanie Czapskiego, że brak mu 
„dostatecznej kultury literackiej” by sprostać 
Proustowi, uzmysłowiło Karpelesowi, iż znaj-
duje się w podobnej sytuacji, pisząc  książkę 
o obrazach i rysunkach  w powieści Prousta. 
Po lekturze odczytów Czapskiego o Prouście, 
które malarz wygłosił z pamięci jako polski 
oficer dla współwięźniów w obozie jenieckim 
w otchłaniach Związku Sowieckiego, Karpeles 
wyznaje: „Czapski zdawał się cierpliwie na mnie 
czekać. Jakby ktoś mnie zawołał, wezwał do siebie”. 
Musiałem go tylko znaleźć.”I podobnie ja. Jeszcze 
do chwili promocji książki nic o Karpelesie nie 
słyszałam, nie za wiele wiedziałam o Czapskim. 
To spotkanie z autorem w Krakowie „Pod 
Globusem” zawładnęło mną zupełnie. Piękna 
opowieść amerykańskiego artysty, pisarza, o 
olśnieniu Czapskim, potrzebie napisania o 
nim biografii  wzbudziła we mnie ciekawość 
poznania jego narracji, języka, szczegółów 
poszukiwania śladów polskiego malarza w 20 
lat po jego śmierci. Sięgnęłam więc do ob-
szernego dzieła, liczącego 530 stron i licznych 
reprodukcji obrazów Czapskiego oraz  zdjęć 
dokumentalnych przedstawiających samego 
malarza, jego rodziny, przyjaciół, pisarzy 
(Miłosz, Herbert, Zagajewski, Achmatowa), 
współtwórców Instytutu Literackiego w Paryżu 
i współredaktorów „Kultury”. Prześledziłam 
skrupulatnie opracowane losy Józefa Czap-
skiego, który podobnie jak Karpeles zachwycał 
się Proustem.

Eric Karpeles zaprosił mnie do wspólnej, 
niezwykłej wycieczki śladami nieprzeciętnego 
człowieka: malarza, pisarza, etyka, filozofa. I 
dosłownie wodził mnie za sobą, pozwalając 
wchodzić do wspaniałych miejsc, paryskich 
galerii, magazynów polskich muzeów i pry-
watnych domów, przysiąść pośród prywatnych 
zbiorów i podsłuchiwać rozmów, z których 
amerykański pisarz chłonął każde zdanie nt. 
Czapskiego, rozpalając przy tym wyobraźnię do 
granic możliwości. Chociażby pierwsza z wizyt 
Karpelesa u polskiego eseisty, który znał bardzo 
dobrze Józefa Czapskiego – Wojciecha Kar-
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Eric Karpeles o Józefie Czapskim. Biografia „Prawie nic”

pińskiego. To tutaj, zupełnie instynktownie, 
pośród obrazów wielu znaczących twórców, 
Karpeles dostrzega i po raz pierwszy styka się 
z obrazem Czapskiego, w detalach opisuje 
swoje wrażenie oraz sposób, w jaki dokonuje 
się jego ocena w bezpośrednim kontakcie z 
dziełem sztuki.

No cóż, ogromnym walorem tej biografii 
jest fakt, iż pisze ją artysta malarz, który obda-
rzony jest również talentem literackim. Bo, 
należy zwrócić uwagę na chociażby jedną ze 
scen opisanych w książce, w której Karpeles 
zadaje sobie pytanie: co jest w obrazach, rysunkach 
Czapskiego, że wywierają na mnie tak silne wrażenie? 
Przytacza tutaj scenę rozgrywającą się podczas 
wernisażu późnej wystawy obrazów Czapskiego, 
w której reporter przeprowadzający wywiad z 
Czapskim uważa jego malarstwo za niemodne, 
przedstawiające mało znaczące przedmioty, 
samotnych ludzi, drobne codzienne zdarzenia 
itp... I słyszy odpowiedź malarza: „Tak, to prawie 
nic. Ale to prawie nic oznacza wszystko”( stąd za-
czerpnięty tytuł biografii). I dalej, ważny cytat, 
wyjęty z dziennika Czapskiego, który odnosi 
się do rezultatów kilkudniowej pracy poświę-
conej rysowaniu różnych kwiatów. Czapski, 
potrafiący wykraczać poza własne dostrzeżone 
niepowodzenia, odnotowuje zniechęcenie 
faktem, że zdołał uchwycić tylko odrobinę ich 
witalności. Pisze:

„ Kiedy rysujesz, czujesz każdą kreskę prowadzo-
ną na papierze, jako coś żyjącego, nieodwołalnego, 
i naraz rysunek zaczyna żyć.[...]Potem dwie - jedną 
kreską- notatki tulipanów wydały mi się nagle żywiej 
istniejące. Dlaczego? Bo je czułem podczas rysowania, 
czułem ten związek niezdarnego, niepewnego, zde-
formowanego trochę rysunku, jakby między końcem 
mojego ołówka  a mną nie było żadnej przerwy. Ja 
byłem na końcu ołówka”. Ta wypowiedź powodu-
je, iż Karpeles postanawia „ożywić Czapskiego w 
sposób, w jaki opisuje rysowanie tych tulipanów. On 
i ja spotykamy się na końcu ołówka (dopowiada 
pisarz). I ożywił polskiego malarza! I to jak! 
Nie sposób uwolnić się od lektury, od niesa-
mowicie wciągającej historii, którą czyta się z 
zapartym tchem.

Józef Czapski urodzony się w arystokra-
tycznej rodzinie żył jak artysta, jak mnich. Żyjąc 
97 lat (1896 -1993) wcielał się w różne role: jako 
żołnierz, osoba publiczna, świadek historii, pa-
miętnikarz, eseista i malarz. Uważał się przede 
wszystkim za malarza. Malowanie nadawało 
sens jego egzystencji. Lubił malować w samot-
ności, mając zawsze ze sobą ołówek, pióro i pa-
pier. Malował do ostatnich dni długiego życia, 
chociaż kilka lat przed śmiercią stracił zupełnie 
wzrok. Losowe wydarzenia nie pozwoliły mu 
skończyć Akademii Sztuk Pięknych w Warsza-
wie oraz w Krakowie, ale wiele doświadczenia 
zdobył podczas 7-letniego pobytu w Paryżu, 
gdzie  wraz z 12. kolegami z uczelni utworzyli 
Grupę K.P. (Komitet Paryski), którą określano 
później mianem „kapistów”, czyli  malujących 
formę kolorami. Według jednego z przyjaciół 
Czapskiego „bardziej podziwiano jego osobowość 
niż malarstwo”. Osobowość. Był to człowiek po-
ważny, szczery, uważny, a jednocześnie figlarny, 
czarujący i towarzyski. Ciepły w kontaktach, 
otwarty, był  uosobieniem moralnej nieskazitel-
ności i ludzkiej dobroci w mrocznych czasach, 

w jakich przyszło mu żyć. „Zawierał niezliczone 
„ja”- mówi Karpeles - ale można go zrozumieć 
jedynie w całej złożoności”.

 Jego malarstwo pozostaje właściwie nie-
znane. Obrazów Czapskiego prawie nie ma w 
zbiorach publicznych, większość znajduje się 
w prywatnych kolekcjach w różnych miejscach 
Europy. Opatrzone numerami katalogowy-
mi, przechowywane są w magazynach, tylko 
nieliczne wystawiane są publicznie. I do tych 
wszystkich miejsc dotarł amerykański malarz 
– pisarz. I ja z nim.

Ale książka Karpelesa „Prawie nic” nie 
dotyczy tylko artystycznych pasji Czapskiego. 
Przedstawia kształtowanie się jego osobowości 
i postawy życiowej, poczynając od dzieciństwa, 
poprzez okres studiów, wojny, pobytów w obo-
zach jenieckich, służby wojskowej oraz długo-
letniej pracy w paryskim Instytucie Literackim 
- wydawnictwie emigracyjnym, założonym przez 
Jerzego Giedroycia, Zofię i Zygmunta Hertza 
oraz Józefa Czapskiego. To tutaj ukazywał się 
miesięcznik „Kultura”w latach 1947-2000 i 
seria „Biblioteka Kultury”. To tutaj Czapski 
spotykał się z wybitnymi poetami: Miłoszem, 
Herbertem, Zagajewskim, Achmatową. Wstrzą-
sająca jest opowieść Achmatowej poszukującej 
uwięzionego na 10 lat syna, która zwierza się 
Czapskiemu, iż całowała buty wszystkim zna-
nym bolszewikom, żeby jej powiedzieli,czy on 
(syn) żyje, czy jest martwy. I niczego się nie 
dowiedziała.

II część książki w całości poświęca Kar-
peles drugiej wojnie światowej. Opisuje losy 
Czapskiego, jako żołnierza, więźnia i ocaleńca. 
Żołnierza w Armii Andersa,więźnia ocalonego 
od strzału w tył głowy w lesie katyńskim. Przera-
żające są, cytowane z Dzienników Czapskiego, 
opisy transportu polskich jeńców i ich nieludz-
kie traktowanie w obozach w Starobielsku, Ko-
zielsku, Ostaszkowie. I w Griazowcu, w którym 
aż do wyzwolenia przebywał Józef Czapski. To 
tutaj - pisze w Dziennikach Czapski - władze 
obozowe miały o wiele bardziej tolerancyjny 
stosunek do czytania. Udostępniono nawet 
niewielką, lecz poważną bibliotekę. Czytając, 
Czapski poczuł przypływ sił i powrót do twór-
czego chwytania natury. Drżącymi palcami 
sięgał do trudno zdobywanych materiałów do 
rysowania i malowania. Rysował na każdym 
skrawku, jaki udawało mu się znaleźć - na 
strzępkach gazet, poplamionej bibule, wyściół-
kach paczek po papierosach. Rysowanie złym 
ołówkiem na okropnym jak wata papierze było 
dla niego ratunkiem. Zdobył nawet guziczki 
farb dziecinnych i portretował  współwięźniów. 
To ratowało go od rozpaczy. I dużo czytał. 
Skrzętnie notował dzień po dniu wszystko, co 
działo się wokół, czego doznawał w nieludzkich 
obozowych warunkach. Notował do kresu ży-
cia. Pozostawił blisko 300 notatników.  

Przejścia obozowe prześladowały go aż 
do śmierci. Lata wojenne zrodziły w Czapskim 
poczucie utraty wszystkiego, co jego życiu 
nadawało sens: domu, bliskich, dorobku artysty 
i poczucia bezpieczeństwa. Długo borykał się 
z poczuciem winy za nieudaną akcję odnale-
zienia wywiezionych na stracenie oficerów, 
współwięźniów, krzywd, jaką wojna wyrządziła 
światu. Wojna odebrała Czapskiemu zdolność 
malowania. Ta blokada spowodowała, iż za-
czął pisać, zostawiając świadectwo strasznych 
czasów, w dwóch ważnych książkach: „Wspo-
mnienia starobielskie” i „Na nieludzkiej ziemi”. 
Nie sposób skrótowo opisać dalszych  losów 
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Józefa Czapskiego po zakończonej wojnie, 
trzeba po prostu wertować kartkę po kartce, 
pozostając w nieustannym podziwie dla jego 
szlachetnej i ludzkiej postawy wobec drugiego, 
skrzywdzonego człowieka. I uczyć się pokory 
oraz dystansu do własnego cierpienia, uczyć 
się benedyktyńskiego wręcz podejścia do 
dokumentacji zdarzeń. Zbiór esejów o malar-
stwie i malarzach na przestrzeni trzydziestu lat 
wydany został w Instytucie Literackim w Paryżu 
pt.”Oko”. Po uważnym przeczytaniu biografii, 
nie dziwię się Karpelesowi, iż odkrywanie 
Czapskiego było i dla niego cudowną literacką 
przygodą. Olśnieniem.

Przewija się przez biografię Karpelesa 
mnóstwo znaczących postaci literackich i po-
lityków z całego świata, korespondencji Czap-
skiego z polskimi pisarzami na obczyźnie, m.in. 
z Gombrowiczem. A wątki te wspaniale wplata 
amerykański pisarz w towarzyszącą Czapskiemu 
aż do śmierci pasję malowania.

Towarzysząc Karpelesowi w ciasnej ma-
gazynowej przestrzeni Muzeum Narodowego 
w Warszawie, w niewygodnej pozycji fizycznej, 
nie narzekałam, nie nudziłam się ani przez 
moment. Siedziałam oczarowana na pod-
łodze, podobnie jak Karpeles, odkrywałam 
malarstwo Czapskiego, uczyłam się właściwego 
odczytywania dzieła sztuki.

Zdaję sobie sprawę, iż pominęłam 
tyle wspaniałych wątków, scen z biografii 
polskiego malarza, ale nie sposób ich tutaj 
przytoczyć. To całe kilometry wrażeń, wzru-
szeń, zachwytów. Ale też współuczestnictwo w 
cierpieniach, jakich doznawał w czasie wojny 
i po jej zakończeniu. Nie mogę jednak pomi-
nąć ostatnich chwil życia bohatera biografii. 
„ Pod sam koniec życia dni Czapskiego były bardzo 
ograniczone. Zupełnie ślepy, cierpliwie czekał na 
śmierć. Jego myśli wypełniały Przyłuki, dom jego 
dzieciństwa, chodził w wyobraźni z pokoju do po-
koju, wspomnienia wspaniałego domostwa i jego 
wystroju były żywsze niż pamięć pokoi na parterze 
Maisons- Laffitte. Kiedy nie mógł już utrzymać 
pióra w dłoni, kartki jego dziennika trwały, nie-
skazitelne, po raz pierwszy nieme.

Siedział w fotelu. Zapadał w sen (...) W ra-
nek swej śmierci nie wstał już. Nie usiadł w fotelu. 
Słuchał Chopina z kasety odtwarzanej na jego 
wysłużonym malutkim magnetofonie. W pewnej 
chwili powiedział ze swoim perfekcyjnym niemieckim 
akcentem „ holte kunst” (czarowna sztuko) . Dwa 
słowa. Jego ostatnie dwa słowa pochodzące z pieśni 
Schuberta „An die Musik”-Do muzyki.

Na pewno w najbliższym czasie udam się 
do Pawilonu Czapskiego w Krakowie, gdzie  
znajdują się ofiarowane testamentem artysty 
archiwalia: bezcenne dzienniki, pamiątki 
osobiste, księgozbiór, i tam - podobnie jak 
Karpeles – z biografią na kolanach, skupię się 
raz jeszcze nad jego ogromnym dorobkiem 
i piękną postawą życiową. Pochylę się nad 
pytaniami, które towarzyszyły mu do końca 
życia: „ Jak być lepszym człowiekiem? Jak pozostać 
wiernym sobie?”.  Wybierzcie się Państwo ze 
mną, jeśli nie do Pawilonu, to w fascynującą 
podróż śladami Czapskiego, którą Eric Kar-
peles tak plastycznie przedstawił w biografii 
„Prawie nic”.

Karpeles E.: Prawie nic. Józef Czapski. Biografia malarza, 
tłum. M. Fedyszak,Warszawa: Noir sur Blanc, 2019, str. 
533. ISBN  978-83-65613-84-4  

Pisarz ten żyjący w latach 1814 – 1879, 
związany, miejscem urodzenia i śmierci, 
z Bydgoszczą, został ponownie odkryty 
dla polskich czytelników przez STEFANA 
PASTUSZEWSKIEGO. J. Kossarski - zapo-
mniany w naszym kraju, wciąż jednak żyje w  
annałach żydowskiej literatury. Jego dzieła 
wznawiane są po dziś dzień w światowych 
centrach kultury. Naród żydowski, jak mało 
który, potrafi zadbać o pamięć swych twór-
ców. Dzieła bydgoskiego twórcy na pewno 
nie przysparzają dochodu wydawcom, ale 
dla nich ważniejsze jest propagowanie dział 
pisarza, swego rodaka niż doraźne zyski. 

Stefan Pastuszewski w swej pasji odkry-
wania zapomnianych historii i wydarzeń, 
za „cel” wziął sobie tego pisarza, który jako 
jedyny z bydgoskich twórców, osiągnął zna-
czenie europejskie.

Mówi o nim książka „Piękna Bydgoszczan-
ka w pięknej Bydgoszczy 184 roku według Juliusa 
Kossarskiego”.

Twórca przyszedł na świat w żydowskiej, 
kupieckiej rodzinie. Jego rodzice dążyli do 
asymilacji. 

Przyszły twórca ukończył w Bydgoszczy 
gimnazjum. Czegóż tam nie było – greka, 
łacina, niemiecki, hebrajski, francuski i pol-
ski. Poza lingwistyką – matematyka, historia, 
geografia, fizyka, biologia, chemia, rysunki, 
śpiew. Fakultatywnie wykładano religię ewan-
gelicką, katolicką i mojżeszową. Absolwenci 
takiego liceum stanowili w przyszłości trzon 
niemieckich elit. (Gdyby kazano dzisiejszej 
młodzieży to wszystko opanować, to skończy-
łoby się wielką, ogólnopolską awanturą). J. 
Kossarski studiował w Berlinie filozofię a po-
tem filologię i literaturoznawstwo. Studiów 
nie ukończył. Ogarnęła go pasja pisarska. 
Dobrze czuł się w literackim Berlinie, dążył, 
jak jego rodzice, do asymilacji diaspory ży-
dowskiej we współczesnym świecie. 

Naturalizacja Żydów w Prusach miała 
charakter jednostronny, gdyż Niemcy, ocze-
kując od potomków Abrahama wrośnięcia w 
kulturę niemiecką, równocześnie izolowali 
się od nich. 

Żydzi chcieli to zmienić. Powstała idea 
haskali, czyli oświecenia żydowskiego. Była 
ona swoistym echem oświecenia europej-
skiego, rozwiniętym w epoce romantyzmu 
na fali zwrotu do tożsamości narodu. Zwo-
lennicy tego nurtu propagowali uczestnictwo 
w rozwoju nauk świeckich i zbliżeniu się do 
kultury krajów osiedlenia. Jednocześnie kie-
rowali się ku powrotowi  do źródeł religijno 
– kulturowych, głównie poprzez naukę języ-
ka hebrajskiego w wersji biblijnej. „ Bracia 
Żydzi, wyjdźmy z opłotków, z własnych gett” 
- zdawali się mówić.

W XIX wieku, bogaci, wykształceni 
Żydzi włączali się w życie kulturalne krajów 
osiedlenia. Efekt  był piorunujący – potom-
kowie Abrahama odegrali niebywałą rolę w 
rozwoju światowej literatury, muzyki, sztuki, 
nauki. Zaistnieli w międzynarodowej poli-
tyce, w ruchach rewolucyjnych. Błyszczeli 
też  w technice - wielu z nich realizowało 
programy atomowe i kosmiczne w USA i 
ZSRR. Potrafili zdobyć nawet monopol w 

pewnych dziedzinach kultury, jak choćby w 
kinematografii (Hollywood! - stworzyli go 
błyskawicznie, biedni, lecz kreatywni Żydzi 
z Europy Wschodniej wespół z bankami 
nowojorskimi). Lista genialnych twórców 
tego niewielkiego narodu jest ze wszech 
miar imponująca. Wystarczy przejrzeć listę 
laureatów Nagrody Nobla...Świadczy o 
zdolnościach tego narodu, co bez wątpienia  
pomogło przyjęcie filozofii haskali – być no-
woczesnym Żydem i nie zapominać o swym 
pochodzeniu.

Kossarski całe swe życie literackie wierny 
był tej strategii. Napisał wiele utworów doty-
czących historii narodu wybranego. Wszedł 
na szczyty europejskiej literatury. Tworzył 
w języku niemieckim. Uważał, że ówczesny 
język większości Żydów – jidisz – izoluje ich 
od kultury europejskiej. Będąc pisarzem 
niemieckojęzycznym łatwiej było dotrzeć 
do środowisk elity pruskiej i przekazać jej 
historię oraz wielkość narodu żydowskiego. 
Pisarz opanował też odradzający się w tym 
czasie język hebrajski.

S. Pastuszewski precyzyjnie opisał ów-
czesny, XIX - wieczny świat w dawnej Wiel-
kopolsce i Bydgoszczy.  Przedstawił historię 
świata żydowskiego a także niemieckiego na 
tych terenach. To niebywale trudne zadanie. 
Autor musiał dotrzeć do wielu archiwów w 
Polsce i na świecie. Znajomość języka nie-
mieckiego była podstawą badań. Benedyk-
tyńska cierpliwość przyniosła efekt.

S. Pastuszewski we wstępie pisze: W nieco 
sennej, uporządkowanej, choć stopniowo rozwija-
jącej się gospodarczo i przestrzennie 8 – tysięcznej 
Bydgoszczy, w roku 1840 wybuchła sensacja. 
Żydowski księgarz Louis Levit zaczął rozpowszech-
niać anonimową książeczkę w języku niemieckim 
„Gedichte an eine schöne Brombergerin” (Wiersze 
do pięknej Bydgoszczanki)… jej cena wynosi 7 
srebrnych groszy i 6 fenigów, czyli sumarycznie 20 
fenigów, co stanowiło 1/10 obiadu w restauracji 
a więc książka była tania”.

Autorstwo Juliusa Kossarskiego wyszło 
na jaw po wielu latach. Poeta długo skrywał 
swe nazwisko, wolał być autorem anonimo-
wym. Znakomity poemat  do dziś  jest aktu-
alny swą romantyczną treścią.

A cóż to za „Piękna Bydgoszczanka” w 
tytule książki? Pierwszy rozdział mówi nam 
wiele:

Tak, piękna jesteś! Twe cudne oblicze
Raz jeden dłuto Stwórcy wyrzeźbiło.
Jesteś dla mężczyzn czarującym biczem,
Bożyszczem, które bije piękną siłą.

Wysmukłe kształty, gibkie i plastyczne,
Biegną po ziemi rytmem równych kroków
Subtelnych nóżek… skocznie, elastycznie
Harmonia słuchu i harmonia wzroku.

Błękitne oczy, lica różą płoną,
Z głowy spływają loki pozłociste
W których biel ramion niczym w morzu tonie
I tworzy obraz doskonały, czysty

Tak stoję niemy, wokół puste ściany

Roman Sidorkiewicz

Julius Kossarski – bydgoski pisarz odkryty po latach
Eric...

dokończenie ze str. 31
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Przestrzeni, w której rojenie się miota
Twym czarem, Twoją wielkością pijany
Z miłości nawet nie mogę bełkotać.

Piękny wiersz, jedenastozgłoskowiec. 
Chyba w tej części poematu kryje się tajem-
nica anonimowości autora. Julius Kossarski 
kieruje swe uczucie ku pięknej, niebiesko-
okiej blondynce; pomija w ten sposób swoje 
rodaczki. Wolał zatem nie być celem krytyki 
swych pobratymców. A poza tym, chyba nie 
chciał stwarzać problemów platonicznej 
bogdance, bo bydgoska publiczność mogła 
przecież dostrzeć jego zafascynowanie i 
wskazywać palcami dziewczynę.

Tłumaczenie tego romantycznego 
poematu to sztuka sama w sobie. Ryszard 
Długołęcki, tłumacz dzieł literackich 
zauważa: „J. Kossarski dość konsekwentnie 
utrzymuje swoje liryki w rygorze metrum jedena-
stozgłoskowca. Rygor ten, jak wiadomo, przyjmuje 
format wiersza sylabicznego, rodem jeszcze ze 
średniowiecza, a przy stałej ilości jedenastu sy-
lab w wersie, przyjmuje istnienie średniówki, to 
jest punktu podziału wersu na dwa hemistychy. 
Średniówka występuje najczęściej po piątej sylabie 
i jest obwarowana wymogiem wersyfikacyjnym 
akcentu na przedostatniej zgłosce w wyrazie 
przedśredniówkowym, a także wymogom akcen-
tu na przedostatniej zgłosce wyrazu kończącego 
wers. Przestrzeganie tych zasad nadaje wersom 
płynność, rytmiczność i spójność… Poeta stara 
się przestrzegać tych zasad, choć czasem gubi 
się średniówkę w dłuższym wyrazie… W języku 
polskim przesuniecie średniówki daje jednak 
wrażenie zaburzenia rytmu..”

Stefan Pastuszewski jako pierwszy 
polski literat, przetłumaczył mało dotąd 
znane dzieło Juliusa Kossarskiego. Wykonał 
pracę doskonale. Jakaż to benedyktyńska 
praca! - wysiłek wzorcem wzięty od śre-
dniowiecznych braci z klasztoru na Monte 
Cassino. Tłumacz musiał zachować wszelkie 
uwarunkowania, które wymieniłem powyżej 
oraz dbać o rytm i rym.

Poemat  „Wiersze do pięknej Bydgosz-
czanki”, posiadający dwanaście rozdziałów, 
to jedyny nie-żydowski utwór Kossarskiego. 
Potem autor zanurzył się w utworach o 
tematyce  żydowskiej.

Jak ocenić osobę Kossarskiego – kogo 
on reprezentował? Po lekturze książki moż-
na jednoznacznie odpowiedzieć – pisarz 
żydowski, tworzący w języku niemieckim, po-
chodzącym z Bydgoszczy. Widać tu paralelę 
z Franzem Kafką – Żyd, pisał po niemiecku, 
z czeskiej Pragi.

Poeta zmarł w Bydgoszczy, został 
pochowany na cmentarzu w bydgoskiej 
dzielnicy Szwederowo. Dziś ani śladu po 
cmentarzu – powstał tam uroczy park na 
skarpie (Wzgórze Dąbrowskiego). Niemcy 
w 1900 roku posadowili na części dawnego 
cmentarza okazałą, zabytkową dziś, wieżę 
ciśnień. Być może, że prochy Kossarskiego 
jeszcze się zachowały.

Stefan Pastuszewski przybliżył nam, 
XIX - wieczny świat na dawnych ziemiach 
polskich pod zaborem pruskim/niemiec-
kim. Ileż tam jest nieznanych dotychczas 
szczegółów! Szczególnie atrakcyjnie przed-
stawiony jest wirtualny spacer Kossarskiego 
po ówczesnej Bydgoszczy, w której spędził 
większą część swego życia.

Pastuszewski lubuje się, niczym raso-
wy detektyw, w poszukiwaniu historycznej 
prawdy. Tak ongiś postąpił w zakresie do-
ciekania historii kościołów staroprawosław-
nych. Zaczął od „zera”, a skończył jako naj-
wybitniejszy znawca tej tematyki w Polsce.

Jak tak dalej pójdzie, to będzie takim 
samym autorytetem, lecz w zakresie historii 
literatury żydowskiej oraz historii potomków 
narodu wybranego w Polsce.

Niezwykle bogata jest bibliografia – 
wymienione są źródła archiwalne, źródła 
drukowane, leksykony, encyklopedie, ka-
talogi, wykaz wycinków z prasy, pamiętniki 
i wspomnienia. A także – pozycje zwarte, 
artykuły, studia, szkice. 
Następnie aneksy: 
nr 1- Twórczość Juliusa Kossarskiego w ukła-
dzie chronologicznym, w tym druki zwarte 
i wybrane druki rozproszone.
nr 2 – Specyfika wersyfikacyjna poematu
nr 3 – Rozwój urbanistyczno – archi-
tektoniczny Bydgoszczy w latach 1772 – 
1848/1851
nr 4 – Nazewnictwo wybranych ulic i nume-
racja wybranych obiektów
nr 5 – Bydgoszcz, jaką widział Julius Kossar-
ski z licznymi zdjęciami i rycinami.

Książka ma jednak pewne drobne 
uchybienia.

Na stronie 50 Pastuszewski pisze: „Krąg 
młodych poetów prowadził życie burszowskie, owo-
cem którego były piosenki biesiadne. W piosenkach 
tych i wierszach pojawiał się motyw włóczęgi, 
w tym wędrówek w poszukiwaniu prawdziwej 
ojczyzny. Motyw ten, w okresie romantyzmu, 
podejmowany był przez twórców nie-żydowskich 
jak Georg Byron czy Heinrich Heine…

To duże przeoczenie – Heine był wła-
śnie Żydem, entuzjastą haskali. Pastuszew-
ski, bezwiednie widać, poprawił swój błąd 
pisząc na stronie 87: Wcześniej Guillaume 
Alfred Heinrich… w wydanej w 1873 roku, po 
francusku, Historii literatury niemieckiej, wy-
mienia żydowskich liryków jako kontynuatorów 
Heinricha Heinego. Są to…

Następne przeoczenie – na str. 39 au-
tor zauważa: „W Mirze w latach 1815 – 1839 
mieściła się słynna jesziwa (szkoła talmudyczna), 
która do dziś pod swoją historyczną nazw Mir 
funkcjonuje w Jerozolimie”. Niestety – spory 
błąd; szkoła istniała w latach 1815 – 1939. 
Niby drobiazg, jedna cyfra, ale różnica 
czasów ogromna. Szkoła w Mirze została 
zlikwidowana natychmiast po aneksji Kre-
sów przez ZSRR.  Dobrze, że nazwa „Mir” 
pozostała – świadczy to o trosce zachowania 
historii przez Żydów. Nobilituje także mia-
steczko na Białorusi, słynne z okazałego 
zamku Radziwiłłów, będącego zabytkiem 
na liście UNESCO.

To są błędy, które w żadnym stopniu 
nie deprecjonują pracy Stefana Pastuszew-
skiego. Jestem pewien, że w następnym 
wydaniu będą poprawione.

Stefan Pastuszewski. Piękna Bydgosz-
czanka w pięknej Bydgoszczy 1840 roku we-
dług Juliusa Kossarskiego. Instytut Wydaw-
niczy Świadectwo Bydgoszcz 2019, ss. 238

Stefan Pastuszewski, Piękna Bydgoszczanka w pięknej Byd-
goszczy 1840 roku według Juliusa Kossarskiego, Bydgoszcz 
2019, Instytut Wydawniczy Świadectwo, ss. 238

Cyprian Kamil Norwid nie był romanty-
kiem, choć żył w epoce romantyzmu i podej-
mował romantyczne tematy. Był poetą spoza 
wszelkich epok. A więc także współczesnym 
poetą. STANISŁAW FALKOWSKI nazwał 
go Gladiatorem Prawdy, poetą naszych czasów.  

Zbiór esejów o tym tytule jest bardzo 
swobodnym kojarzeniem romantyzmu ze 
współczesnością. Sam w sobie jest współcze-
sną poezją bez granic i zasad, przynajmniej 
formalnych. 

Przytacza zarówno wiersze, jak i frag-
menty prywatnej korespondencji, zapiski 
pamiętnikarskie i rysunki, a miał do nich 
Cyprian Kamil całkiem zgrabną rękę.

I zacięcie satyryczne; pisze o Adamie 
Mickiewiczu w kapocie, „jaką zagrodowa 
szlachta zimą nosi w prowincjach dobrze od 
Warszawy oddalonych”.

Autor wspomnianego zbioru esejów 
zestawia autora Czarnych kwiatów z obecnie 
nam współczesnymi. Przytomnymi, jakby po-
wiedział  i wychodzi z tego, że choć niemal 
dwieście lat nas dzieli, to jesteśmy bardzo do 
siebie podobni. „Ni współcześni, ni bliscy, ani 
sobie znani, Ręce imając, śliniąc się szczelnym 
uściskiem”.

Czyta się więc ten zbiór bardzo swo-
bodnie, z każdego miejsca i o każdej porze 
i gdyby autor – redaktor nie wkładał norwi-
dowskich cytatów w ramki, to nie wiedziałoby 
się gdzie on a gdzie On.

Stanisław Falkowski, Gladiator Prawdy. Norwid – poeta 
naszych czasów, Warszawa 2018, Oficyna Wydawnicza 
Volumen, ss. 408 

Stefan Pastuszewski 

Gdzie on a gdzie On
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ELŻBIETA MUSIAŁ to poetka znana i 
uznana, laureatka wielu prestiżowych nagród 
literackich, w tym imienia Piotra Kuncewicza, 
Juliusza Słowackiego za całokształt pracy twór-
czej oraz Brązowego Medalu „Zasłużony Kultu-
rze Gloria Artis” ; autorka licznych poematów 
i tomików poetyckich. Dzisiaj skupię się na jej 
najnowszym pt. „Gry do-słowne”.

Już na samym początku zbioru autorka 
wprowadza nas w proces tworzenia swojego 
świata poetyckiego: „(…) Początki / dziewicza 
bezdeń otwarta na kondygnacje. Stoję na usko-
ku / może krawędzi, puszczam łódkę z gazety 
na głębokie / (woda plum, plum) / Zanim w 
nią wsiądę, powinnam zadrzeć głowę do góry, 
/ bo nie daj Boże z mansardy Picasso rzuci na 
mnie urok / Rodin też może Pocałunkiem”. 
Autorka stara się wypełnić otaczającą nas 
pustkę egzystencjalną rozmaitymi postaciami 
i pojęciami z szeroko rozumianego kontekstu 
kulturowego, nie tylko europejskiego, ale 
również astrologii wedyjskiej (Rahu, Ketu), czy 
praktyk szamańskich Indian Keczua (stosowa-
nie Ayahuascy).

Jednakże nie łudźmy się, że poetka stara 
się ułatwić nam wejście do swego magicznego 
świata. I czy tylko jej, a nie przypadkiem i 
naszego, skrywanego przed samym sobą? Już 
po kilku linijkach tekstu przekonamy się, że 
autorka celowo stawia na naszej drodze roz-
maite pułapki, gubi tropy, abyśmy mieli czas 
na zastanowienie. Na wybranie tej właściwej 
drogi, bo przecież tak naprawdę liczy się tylko 
ona; na jej krańcu jest tylko koniec.  

W wierszach Elżbiety Musiał znajdziemy 
wiele odniesień do filozofii Arystotelesa i 
Platona. Podobnie jak ten ostatni uważa, że 
to co postrzegamy, nie jest światem realnym, 
a przynajmniej nie jedynym. Dla niej bowiem 
ważniejszy jest ten metafizyczny, niepostrze-
galny za pomocą zmysłów: „Obrazy do dziś 
wymykają się ciężarowi/ powiek, są nie do 
upilnowania” (s.14), „Trzeba było znieść ból / 
by potem lekkim krokiemwejść w metafizykę. 
W pojedynkę nie inaczej. / Zanim opanuję 
do perfekcji inne stany skupienia (…)” (s. 6). 
Fizyczność może w każdej chwili ulec totalnej 
destrukcji, „Bo wszędzie też nie zostaje./ Co 
najwyżej myśl złapana za zakrętem na gorącym 

Tadeusz Zawadowski

Światy równoległe Elżbiety Musiał

uczynku” (s. 8). Snuje swoją powieść w dwóch 
równoległych światach – żywych i umarłych: 
„(…) dźwigam na barkach świat cały. A nawet 
dwa światy / w krainie cienia, gdzie ręce wciąż 
pełne są roboty” (s.16).Przypomina to mo-
mentami film Edgara Lee Mastersa „Umarli 
ze Spoon River”, którego bohaterowie toczą ze 
sobą dyskusje, opowiadają o swoim życiu, mimo 
że już dawno umarli, tylko tego nie zauważyli. 
Oba te światy wydają się być równie ważne, wza-
jemnie się dopełniające. Momentami odnosi 
się wręcz wrażenie, że to w tymdrugimautorka 
„Gier do-słownych” czuje się lepiej, wyzwolona 
od ziemskich uwikłań: „Już nie stoisz na rozsta-
jach, choć drogi zapamiętale się krzyżują. / I 
niespieszno ci donikąd. Myśl nie pogania z 
takim znojem” (s. 18). Rodzi się tylko pytanie, 
czy to nie jest tylko jedna z gier, które poetka 
toczy z czytelnikiem?

Elementem łączącym to co ziemskie z 
tym co funeralne jest ziemia. To ona stanowi 
bramę oddzielającą i zarazem łączącą te oba 
światy. W niej składane są ciała, ale jednocze-
śnie to z niej wyrastają rośliny, na niej rodzą 
się zwierzęta. Stosunkowo rzadko w tych 
wierszach pojawiają siężywi ludzie; częściej ich 
idee lub mieszkańcy świata umarłych. Niejed-
nokrotnie natomiast na stronach tego zbioru 
możemy napotkać ptaki (sikorki, puchacze, 
łabędzie). To je poetka karmi słowem: „W 
oczekiwaniu, / że obrządek słowa pochwyci 
ucho, a nawet przyłączy się sikora wielka./ 
Bogatce zwyczajnie nie zależy, czy homo 
ptasznik ją usłyszy./ Mnie zależy. Mową kar-
mię” (s. 6), „Popatrz, sikorka prosto z nieba 
zeszła” (s. 12). Momentami można odnieść 
wrażenie, że stanowią one element, łączący 
ziemię z niebem.

Czytelnikowi nie jest łatwo na podstawie 
tekstu zbudować postać bohatera lirycznego 
poematu. Autorka prowadzi bowiem swoistą 
grę; bardzo często myli tropy, wprowadza 
pozorne sprzeczności, atomizuje jego postać, 
rozrzucając po wielu równoległych światach, z 
których trzeba ją mozolnie zbierać, aby ułożyć 
w spójną całość: „Przytul liść olszyny, a ja będę. 
Przesiej w palcach wodę i pod kamieniem/ 
mnie znajdziesz. Jestem zdobywcą żywiołów, 
jestem ziemią, drzewem,/oddycha mną po-
wietrze. Mogę być ogniem./ Życie pozbawiło 
mnie ciała. Może inaczej: już bardziej czuć go 
nie można.” (s. 33).

Momentami wygląda to tak, jakby autor-
ka chciała prowadzić dialog z własnym odbi-
ciem na tafli wody ciągle oddalającej się od 
źródła, falującym i zmieniającym swą pozycję.

Nie jest to książka, która można prze-
czytać jednym tchem, a jeżeli już to po chwili 
trzeba powracać do ponownej lektury, żeby 
prawidłowo odczytać jej sens. Zapewniam 
jednak, że warto, bo jest szalenie oryginalna 
i rzekłbym nawet niepowtarzalna; aż roi się 
w niej od wielości znaczeń, rozmaitych gier 
nie-dosłownych. 

Całośćznakomicie dopełniają reproduk-
cje prac plastycznych autorki, która poza tym, 
że jest pisarką jest również graficzką i malarką.

Elżbieta Musiał. Gry do-słowne. Ludowa Spółdzielnia Wy-
dawnicza. Warszawa 2019, s. 52.

Kazimierz Wiśniak – kto zacz? Ci, którzy 
interesują się współczesnym teatrem lub ma-
larstwem, wiedzą, a ci, którzy nie wiedzą (ale 
chcieliby wiedzieć), zostaną zaraz uświadomie-
ni. Otóż Kazimierz Wiśniak to ważna persona 
w historii miasta Krakowa, współtwórca wielu 
legend, a szczególnie tych związanych z Piwnicą 
pod Baranami. To współczesny człowiek rene-
sansu, czyli szczęśliwy posiadacz wielu talentów. 
Przede wszystkim wybitny i słynny scenograf, 
ale też rysownik, ilustrator, malarz i literat. Dłu-
goletni redaktor naczelny kwartalnika „Kurier 
Lanckoroński”. Autor kilku pięknie ilustrowa-
nych książek o tematyce lanckorońskiej. Jest 
artystą b. cenionym i docenionym; wśród wielu 
honorów i odznaczeń, jakimi został wyróżniony, 
należy wymienić głównie Złoty Krzyż Zasługi, 
Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki I stopnia 
czy Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria 
Artis”. W 2004 r. otrzymał również tytuł Anioła 
Lanckorony. Doczekał się kilku albumowych 
opracowań swojej kariery, z czego największym 
i najważniejszym jest „Życie ze sztuką splecione” 
(2012). Kolokwialnie rzecz ujmując, można by 
rzec, iż Wiśniak to po prostu farciarz, szczęściarz 
jakich mało, wybraniec bogów, dawniej o takim 
mówiło się „w czepku urodzony”. 

Swoistym dopełnieniem błogosławieństwa 
Losu, jakim niemal zawsze cieszył się autor 
„Powietrzników”, stała się monografia ZOFII 
RATAJCZAK „Kazimierz Wiśniak. Czarodziej z 
podwórka” (2017). Względnie niedawno uka-
zało się wydanie drugie poprawione, którego 
uroczysta promocja odbyła się 17 września 2019 
r. w Piwnicy pod Baranami. Pierwsza edycja ro-
zeszła się błyskawicznie, więc trzeba było zrobić 
dodruk – uzupełniony i lekko przekomponowa-
ny w doborze ilustracji. Autorka jest profesorem 
psychologii, przed laty pełniła funkcję dziekana 
Wydziału Pedagogiki i Psychologii, a później 
prorektora UŚ. Ma na koncie wiele publikacji 
(również książkowych) z psychologii stosowa-
nej. W 2006 r. ogłosiła drukiem pierwszą swoją 
monografię biograficzną pt. „Zachwyt i logika 
czynu. Portret intelektualny Tadeusza Toma-
szewskiego”. Mieszka w Katowicach. 

W całej sprawie najciekawszym, wręcz 
niesamowitym zbiegiem okoliczności jest to, że 
Ratajczakowa zna się z Wiśniakiem literalnie od 
dziecka. Dzieciństwo spędzili w mieście Łodzi, 
mało tego – bawili się na tym samym podwórku 
(przy ul. Przejazd). W czasie okupacji hitlerow-
skiej nie chodzili do szkoły, ale na dworze bawili 
się w klasę, gdzie Kazio Wiśniak, jako starszy i 
trochę już wyedukowany kolega, występował w 
roli nauczyciela rysunków, ale nie tylko. Uczył 
młodszą dzieciarnię historii ojczystej, czytania 
i pisania, robótek ręcznych (dziergania, szy-
dełkowania etc.), a więc zajmował się pracą u 
podstaw w nieformalnej szkole podstawowej. 
Był autorytetem – uczył bawiąc i bawił ucząc. 
Tak wdrażał edukacyjny ideał Komenskiego 
(czy innego Krasickiego). Dla małej Zosi był 
czarodziejem: miał zaczarowany ołówek, którym 
– na życzenie – wyczarowywał rysunki różnych 
zwierząt i ludzi. Potem zapomnieli o sobie, ich 
drogi rozeszły się na wiele, wiele lat, ale dla 
specjalistki od psychologii stosowanej Kazio na 
zawsze pozostał czarodziejem. Odnaleźli się w 
Krakowie z początkiem III millennium, odtąd 

Stanisław Chyczyński

Artysta i czarodziej

Specjalistyczne pow³oki ochronne

85-715 Bydgoszcz, ul. Sporna 1
tel./fax (052) 348 98 88, 323 32 94

  FARBY

  LAKIERY

  KLEJE

  ZABEZPIECZENIA 
ANTYKOROZYJNE

  MATERIA£Y  BUDOWLANE
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- Małgorzata Górzyńska – Tomasz Ste-
faniuk Jestem sobie przedszkolaczek („Akant” 
nr 1, s. 22)
- Radosław Marzec – Elżbieta Grabosz 
Fraszki („Akant” nr 3, s. 24)
- Aleksandra Wolak – Marek Jagliński 
AFORYZMY („Akant” nr 2, s. 34)
- Edward Zegarliński – Tomasz Stefaniuk 
Jestem sobie przedszkolaczek („Akant” nr 1, 
s. 22)
- Andrzej Żurek – Elżbieta Grabosz Fraszki 
(„Akant” nr 3, s. 24)

Werdykt satyryczny
Z pierwszego kwartału „Akantu” jury wy-
brało i poleca Czytelnikowi do powtórnej 
lektury następujące utwory satyryczne:

RECENZJE    RECENZJE    RECENZJE   RECENZJE    RECENZJE   RECENZJE   RECENZJE  

chętnie bywała na wernisażach lub promocjach 
książek przyjaciela z podwórka. Olśniona i 
oczarowana jego baśniowym, fantastycznym, 
trochę surrealistycznym malarstwem, doznawała 
przeżyć wyższego rzędu, wspominając łódzkie 
początki.

Psycholodzy zgodnie twierdzą, że dzie-
ciństwo (pogodne lub posępne) determinuje 
całą późniejszą egzystencję, przeto (takoż w tym 
duchu) autorka pisze: „Zostaje wtedy urucho-
miony istotny dla dalszego rozwoju człowieka 
proces nie tylko odbioru wrażeń i tworzenia 
schematów poznawczych, ale i powstawania 
wyobrażeń dotyczących rzeczy i ludzi, tworzenia 
się ich konstelacji, trwałych i przypadkowych, 
którym stopniowo człowiek nadaje znaczenia. 
Ta złożona konstrukcja psychiczna, gdy się ufor-
muje, może zostać nazwana «wdrukowaniem»” 
(s. 14). Dalej sugeruje, że to właśnie dziecięce 
zabawy i rozrywki, marzenia i fascynacje (np. 
teatrem, malarstwem, literaturą), kłopoty i 
tęsknoty (np. do nieobecnego ojca, do męskiej 
opieki) najbardziej zaciążyły na dalszym życiu 
bohatera książki. Swoje zapatrywania autorka 
wyraża explicite lub ujawnia implicite przy różnych 
okazjach, w czym niewątpliwie pomaga jej, takie 
a nie inne, przygotowanie zawodowe. Przy czym 
ewidentnie widać, iż Kazimierz Wiśniak pozosta-
je dla niej artystą i czarodziejem, niedościgłym 
wzorem humanisty, kimś naprawdę wybranym 
– wybitnym – wyjątkowym.

Stosując układ chronologiczny, biografka 
dokładnie opisuje i analizuje poszczególne 
etapy życia Wiśniaka, powołuje się na wywiady 
z artystą, na jego opublikowane wspomnienia 
(np. w książce „Z życia scenografa”), na pry-
watną korespondencję, na opinie przyjaciół i 
współpracowników, wreszcie  na komentarze 
krytyków i recenzentów. Oczywiście pod tym 
względem miała zadanie ułatwione, gdyż ma-
teriałów źródłowych było de facto w bród, jako 
że „Kazimierz Wiśniak jest osobą znaną. Nie 
tylko w Krakowie i nie tylko w Polsce. Dużo o 
nim napisano, ale przede wszystkim (…) sam o 
sobie napisał” (s. 6). Niezależnie od tego trzeba 
przyznać, że pisząca ma lekkie pióro, bystre oko, 
szeroki gest (hojnie wyposażyła swe dzieło w 
czarnobiałe ilustracje i fotografie, w kolorowe re-
produkcje etc.), otwarty umysł, intuicję odkryw-
cy. Dlatego stworzyła rzecz naprawdę rzetelną i 
akuratną, poczytną i pożyteczną. Ale dlaczego 
akurat pożyteczną? Primo – było społeczne 

zapotrzebowanie na biografię ar-
tysty (skoro pierwszy nakład został 
wyprzedany!); secundo – monogra-
fia stanowi holistyczne spojrzenie 
na „czarodzieja”, który nie tylko 
sztuką oczarował swoich fanów, 
ale też tzw. postawą życiową – jako 
pracuś, społecznik, filantrop; tertio 
– ze względu na ogólne przesłanie: 
afirmację dobroci, optymizmu, wi-
talności. Ponadto książka nie tylko 
porządkuje opinie i oceny, ale też 
eksponuje mało znane fakty. I tak 
np. dopiero teraz dowiedziałem 
się, że Wiśniak serio próbował 
swych sił w poezji, zresztą w sposób 
całkiem udany (por. podrozdział 
„Być poetą”). Wiedziałem, że ongiś 
pisał krótkie opowieści o Markizie, 
na potrzeby piwnicznego kabaretu 
(dużo później opublikował to w 
„Nihil Novi”), ale non plus ultra.

„Od razu wyznam: wszystko, 
co w sztuce Wiśniaka wydaje się 
proste, takim nie jest. (…) Spró-
buję o złożoności mówić w sposób 
prosty. To wyzwanie” – czytamy 
w przedmowie. Udało się – egzegeza mery-
toryczno-estetyczna imponuje klarownością 
i komunikatywnością, przy wyraźnej dokład-
ności i dociekliwości badawczej w aspektach: 
formalnym, symbolicznym, psychologicznym 
etc. Exemplum: „Czytanie obrazów Wiśniaka 
może wydawać się łatwe. Zachowują one 
klasyczne reguły stosowane w praktyce ma-
larskiej, harmonię światła, linii, łatwo opisać 
kolor (najważniejszy, bo rzuca się w oczy), 
ale ważna jest również struktura przestrzeni 
(…). Najistotniejszym elementem jego ob-
razów jest jednak fabuła, czasem uderzająca 
wprost, czasem zawoalowana, zapraszająca do 
smakowania, zagadkowa i subtelnie sygnali-
zująca jakieś problemy: to egzystencjalne, to 
wkraczające w obszar metafizyki” (s. 179). Dla 
mnie najciekawszym momentem lektury był 
epilog (por. „Zakończenie. Gdyby można było 
cofnąć czas”), w którym psycholożka frapująco 
ujawnia żal z powodu straconych lat, kiedy to 
nie było jej dane m.in. podpatrywanie mistrza 
w akcie kreacji, towarzyszenie mu w plenerach 
i bywanie na hucznych wernisażach. Właśnie 
w tym rozdziale napotykamy gros psychoana-

litycznych rarytasów. Np. „Od urodzenia – pu-
stelnik. W jakimś sensie tak można powiedzieć. 
Co takiemu można podarować? Tylko podziw, 
tylko zachwytem się przysłużyć, podłogi nie 
trzeba zamiatać, drobiazgów nie pozostawiać, 
wizyty nie przedłużać” (s. 307). A dalej: „Ka-
zimierz Wiśniak lubi ludzi, ale sam dla siebie 
jest wystarczająco atrakcyjny. Jest nieosiągalny 
i dlatego pociągający” (ibidem). Kapitalne! 
Podskórny nurt emocji dodaje rumieńców 
pokerowemu obliczu rekapitulacji.

Pisarka uzbroiła monografię we wszelkie 
formalne atuty: przypisy, kalendarium, indeks 
nazwisk, spis ilustracji, obszerną bibliografię 
tudzież 10 aneksów. Całość jest świadectwem 
tytanicznej pracy badawczej i wzorowej skrupu-
latności analitycznej. Kazimierz Wiśniak, jako 
się rzekło, jest nieprzeciętnym szczęśliwcem, 
skoro trafił na TAKĄ admiratorkę ze swojskie-
go podwórka. Każdy rasowy homo artifex chciał-
by w końcu doczekać się tak zaangażowanego, 
kompetentnego i dociekliwego biografa. Gloria 
coronat opus.

Zofia Ratajczak, Kazimierz Wiśniak. Czarodziej z podwórka, 
Wydawnictwo. UNIVERSITAS, Kraków 2019, ss. 400.

Werdykt

- Edward Baumgart – Barbara Gajewska 
Szkic do obrazu Gierymskiego (s. 17)
- Maria Bielińska – Ewa Kłobuch DO 
NIEDOCZEKANYCH ZIM (s. 3)
- Grzegorz Misiewicz – Beata Stępień 
KOŚCIOŁY (s. 15)
- Sabina Rasz – Igor Książek Amfitryta 
(s. 25)
- Aleksandra Wolak – Dominika Hęćka 
Peron (s. 15) 

Z numeru 02/288 „Akantu” jury wybrało 
i poleca Czytelnikowi do powtórnej lek-
tury następujące wiersze:

Werdykt

- Edward Baumgart – Gabriel Korbus 
Żółty wiersz (s. 3)
- Maria Bielińska – Juliusz Rafeld Przy 
stoliku (s. 18)
- Grzegorz Misiewicz – Józef Baran 
Szpital (s. 29)
- Sabina Rasz – Gabriel Korbus Żółty 
wiersz (s. 3)
- Aleksandra Wolak – Sandra Kocha 
JABŁKO (s. 19) 

Z numeru 03/289 „Akantu” jury wybrało 
i poleca Czytelnikowi do powtórnej lek-
tury następujące wiersze:

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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Maria Kmieciak, Inkluzja, Łódź 2019, Oficyna 
Wydawnicza Reduta, ss. 22 

Henryk Kałużny, Roman Sidorkiewicz, Księga 
wyprawy Bractwa Inflanckiego AD 2017, Bydgoszcz 
2020, Bractwo Inflanckie

Krystyna Mazur, Wspólna przestrzeń, Szcze-
cinek 2019, Szczecinecka Agencja Promocji i 
Kultury, ss. 48

Stefan Pastuszewski, Piękna Bydgoszczanka w 
pięknej Bydgoszczy 1840 roku według Juliusa Kos-
sarskiego, Bydgoszcz 2019, Instytut Wydawniczy 
Świadectwo, ss. 238 

Kacper Andrzejczyk, Zarys dziejów kościoła i 
parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Byd-
goszczy na Szwederowie, Bydgoszcz 2020, Instytut 
Wydawniczy Świadectwo, ss. 138

Hanna Glak-Lejk, Tuż przed świtem, Pruszcz 
Gdański 2019, Wydawnictwo Autorskie, ss. 68

Joanna Rzeszotek, Nimb, Kraków 2020, Wy-
dawnictwo Miniatura, ss. 48

Wspomnienia toruńskich kombatantów, cz. V, 
red. Marta Jadczak, Toruń 2019, Urząd Miasta, 
ss. 140

Dariusz Tomasz Lebioda, Rzeźba z hebanu, 
Bydgoszcz 2019, Biblioteka „Tematu”, ss. 156

Twórczość na zamówienie, red. Sebastian Ligar-
ski, Rafał Łatka, Warszawa 2019, Instytut Pamięci 
Narodowej, ss. 510 

Piotr Legutko, Jan Polkowski, Ryzyko bycia 
(wywiad), Kraków 2019, Instytut Literatury, ss. 344

Wojciech Pestka, Gdyby Polacy nie byli Polakami, 

Nadesłane
Kraków 2019, Wydawnictwo Wysoki Zamek, ss. 352 

Jolanta Michna, Miłość z szuflady, Wysoka 2020, 
Wydawnictwo Autorskie, ss. 70 

Jan Brukwicki, Bydgoskie marce 1920 – 1981 – 
2020, Bydgoszcz 2020, Miejskie Centrum Kultury, 
ss. 112 

Lucyna Dobaczewska Rosa canina, Toruń 
2020, Oficyna Wydawnicza Kucharski, ss. 66
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