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Marek S.Podborski

KA RU ZE LA

był okrzyk i wianki
dzwonek kwanty
był przełom
i pisk i dźwięk rozedrgany
pulsacją nakręcany w karuzelę

zaraz ja 
tu już byłem
te rozmyte 
twarze w szalonych obrotach
teraz tylko bankowych

a słowo już nie jest
tarczą człowieka
jest zaszczutym szczurem
który rzuca się 
na swego oprawcę

co bełkoce nim niechlujnie
przysięgi zadeptane
- wypalę ci gardło
trucheł śmiertelnym jadem
ty ty ta nie!

jak jeszcze coś mną
powiesz,  po wiesz

Marek S.Podborski ?                     

KARUZELA

Chłopcy, dziewczęta
dalej spieszmy się
karuzela czeka
woła nas z daleka

Starsi już poszli
a młodsi jeszcze nie
hej hop sa sa
jak ona szybko mknie

Hej dalej dalej  
do zabawy spieszmy się
a starsi już poszli
młodsi jeszcze nie  

Stefan Pastuszewski

Karuzela

a ja to widzę jako obrót czaszek
one są trwałe jak złoto
bliskie kuli – idealnej przestrzeni
nie sypią się jak kości

czaszki sprzed prawieków
czaszki jeszcze ze skórą i włosami
jeszcze gadające
jeszcze niepodobne do czaszek

rano się ogolił
natarł olejkami
sąsiadce powiedział: dzień dobry
w południe już poszedł
jakby rusztowanie postawione przy tynkujących jego dom
zawaliło się
nie zawaliło się

a ja to widzę jako obrót ciał prawie niebieskich

Sławomir Krzyśka

***

 
Puste ulice
bezgłośne domy
głos szuka głosu 
wzrok wzroku
 
Chciałbyś jak wcześniej
niczym biegacz 
na wdechu
dogonić zapach słów
 
Lecz zapomniałeś
wspinasz się przemykasz
ty niemy aktor
wśród ciszy
 
Zamarłeś na widok
chwil których nie było
wydzierasz mowę
ze zgiełku milczących ust

Sławomir Krzyśka

***

Nie widzi różnicy
pomiędzy tym
czego nie było
i nie będzie

Cienka jak nić
płynna granica
oddziela zdumienie
od przerażonej dłoni

W walących się skrzyniach
bezgłośna niemoc
głuche spojrzenie
refren

Martyna Kurowska, „Ponad ziemią”
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Marek S.Podborski, 
lirykaakantu@gmail.com

Hubert Czarnocki

***

Przemknęło, przemignęło, 
błysnęło i zgasło.
Przesunięto inscenizację, 
przewinięto film.

Końcowe napisy wyświetlały się 
na czyjejś twarzy i dłoniach.
Ktoś nosił krzesła, 
książki, przestawiał stoły,
zbierał rekwizyty, 
które trzeba było wyrzucić.

One parowały, dymiły się, 
znikały i cofały.
Pewien człowiek zapisał je 
kiedyś na wietrze 
i teraz wracały do niego.

Wracał też sam człowiek, 
pląsały znikome trawy 
jego spraw.

On unosił się do góry 
i patrzył jak samochody 
na ulicach i piloci
w samolotach 
ścigają się do śmierci, 
wstępują w chmury.

Joanna Wojciechowska

PROCES 
 

Jest światło żarówki. Fotony muskają
głowę pochyloną nad kubkiem herbaty.
Promienie łamią się w lustrze cieczy i 
wpadają przez źrenicę na dno oka, gdzie
 
na błonie siatkówki czopki przechwytują fale
różnej długości. Wyświetlają się odwrócone 
obrazy plam i kształtów.
Dalej w płacie potylicznym neurony
 
identyfikują twarz. Jest moja- stwierdza 
mózg i myśli o tym, że pierwotniaki 
ewoluowały przez miliony lat, żeby 
zlepek komórek w płacie czołowym 
 
mógł teraz powiedzieć o sobie ,,Ja”.
Czy to zdanie, nie jest przypadkiem z 
Witkiewicza? Może jednak z Joyce’a 
-analizuje mózg. Ja chcę pić
 
- stwierdza ja i za pomocą substancji 
chemicznych wysyła rozkaz do mięśni. 
Kurczą się włókna palców. Kości 
śródręcza oraz paliczki obejmują 
 
kubek, mięśnie obręczy kończyny górnej 
unoszą rękę do ust. Mózg pomaga swemu 
ciału wypić płyn. Potem każe mu chwycić
gorącą żarówkę, aż skóra dłoni przykleja się do szkła.
 
W oczach robi się ciemno, mięsień serca nieustannie
 pompuje krew, ciało bezwiednie oddycha. 

A między atomami ogromy nicości.
 

Marcin Stachelski

*** 

 Po prostu wygniatasz przestwory 
 z punktów drwiącej geometrii, 
 szczodrze rozdając szerokość 
 odcinkom, głębię wielokątom 
 foremnym. I bąble na rękach, 
 oblanych wrzątkiem na przekór 
 zeru bezwzględnemu.

Mariusz S.Kusion

Tymczasowa podróż 

mam w sobie prawa autorskie do poprzednich wcieleń z 
mitycznych kontynentów (nie na odwrót) żegluję w bliskość 
przez szerokopasmowe ojczyzny nie żal mi gdy prawda 
często powtarzana staje się banalna a może nie 

tak trudno jest wybrać tło do autoportretu 

Piotr Nowak

***

otwieram okno by zaprosić wiatr do swojego serca
potem zamykam je na nóż
ja stara latarnia morska bez światła
o którą rozbijają się samotne ptaki
o którą rozbijam się ja sam
świeci do środka niewidzialne światło
skalny duch którego odwiedza szept morza

Zamknął drzwi i podszedł do łóżka. Czy to naprawdę ważne, ile jeszcze plam światła 
przesączy się nocą przez mosty? Ile krzykliwych zaklęć, zagnieździ się w szczelinach i zaszczepi 
flegmą kominy? Dotknęła go cisza, jakby wszystko nagle zamarło, wstrzymało oddech i bało 
się poruszyć, cisza dostojna, niewymuszona, bezmyślna. Rozejrzał się wokół i widział, widział, 
a nie tylko wiedział, odkrywając w zadziwieniu rzeczy pokój, oddychał w ciszy nie nazywając 
pokoju, oddychał pokojem. Nie miał niczego nie oczekiwał, był samym patrzeniem, gdy 
zapadła zasłona.

Znowu widział, widział jak bezszelestnie unosi się ponad strop, a obok łóżka leży jego 
bezwładne ciało, z nieznacznie rozciętym łukiem brwiowym (tym, co zawsze), lekko puch-
nącym amarantową  kroplą krwi. Całe jego życie zaczęło się nagle przewijać w obrazach, 
pełnych sekwencjach zdarzeń, snów, podróży, codzienności dorastania, upadków, zmagań 
w po wrotach. Oszałamiająca wizja w zawrotnym tempie tysięcy filmów jednoczesnej projek-
cji, a jednak wszystko oddzielnie znajome, jeszcze raz przeżyte, tak wyraźne. W pozornym 
oddaleniu, magnetycznie pulsujące światło delikatnie wciągało jakby do lśniącego wnętrza 
gwiazdy i ten dźwięk bez źródła, kojący, zewsząd.

MUSISZ POWRÓCIĆ, TO JESZCZE NIE TERAZ!
- Ocknij się wreszcie! Usłyszałam łomot i natychmiast przybiegłam do pokoju. Musiałeś 

dotknąć tej uszkodzonej lampy z przebiciem, zemdleć i uderzyć się o krawędź łóżka, ale 
czemu masz łzy na policzkach? To chyba nie wstrząs mózgu!!?

WSTRZĄS
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MIASTO WIERSZY

poezja posiada swój dom
słowa tylko wskazują to miejsce
nie należy w nich tkwić
mógłbym niebo nazwać miastem wierszy
udać się tam znaczy wędrować
wędrować
do Domu

***

Na początku Bogdan stworzył schizofrenię.
I wypłynąłem w bezład i pustkowie…
i widzę ciemność nad powierzchnią bezmiaru 
wód… 
a tchnienie Jego jest we mnie, 
unoszę się nad wodami…
I rzekł Bogdan we mnie
„Niechaj się stanie światłość”.
I staje się światłość. 
Bogdan widząc że jest dobra 
oddziela ją we mnie od ciemności.
I nazywa ją Bogdan dniem, a ciemność nazywa 
nocą.
Ja zaś żyje pomiędzy nimi w cieniu,
raz o poranku i raz wieczorem, 
chwilę przed wschodem i tuż po zachodzie.
Patrzę na Niego z podziwem, 
zafascynowany, śmiertelnie przerażony
jestem świadkiem Jego śmierci i
Jego zmartwychwstania we mnie.
Idę. Idę. Podążam stromą krawędzią dni.

Daj mi Panie ożywczy łyk wody na tę 
drogę, którą mam do przebycia. Tylko na 
chwilę spojrzę wstecz, na te 29 lat wędrówki 
– dokładnie jutro minie dwadzieścia dziewięć 
lat tego tańca szaleńczego. Wszystko zaczęło 
się tak:   

Idziemy. Idziemy. Biegnijmy Pomylony! 
Zrodziłem się z pragnienia… i to pragnienie 
było motorem życia – nienasycone pragnie-
nie spotkania, przemienienia, zjednoczenia. 
Oj tak ! Nieświadome pragnienie… ale to On 
przyszedł do mnie pierwszy, zanim jednak 
to opowiem chciałbym wam coś pokazać… 

***

Jesteś powołany do życia 
z tęsknoty za samym sobą  
którego odkrywasz 
poza sobą 

poza mną 
Jesteś 
we mnie
Jesteś
w nim
Jesteś
w niej 
Jesteś
w nich 
Jesteś 
Jesteś
który
Jesteś

Malutki chłopczyk ( nazwijmy go T. ) 
idzie, a jego droga prowadzi w dół. Idzie 
trzymając ciepłą dłoń swojej bohaterki dzie-
ciństwa, Pani Światła i mleka…

Wraca do mnie krajobraz bezdomny, 
otoczony niskim płotem tęsknoty, bo ona jest 
we mnie, wieczna jak trawa. Wraca do mnie 
malowany na szarym papierze dzieciństwa 
kompleks płaskich budynków. Pani prowa-
dzi mnie za rękę drogą w dół, do serca tego 
wspomnienia. Z GŁĘBOKOŚCI PŁAKAŁEM, 
ale nikt nie słuchał głosu mojego – nikt nie 
nakłonił swoich uszu – ku głośnemu mojemu 
błaganiu… Zamknięty tam w środku, zmu-
szony do leżakowania… nie chciałem spać! 
Śpij, śpij teraz jest czas na sen mówiły, Pa-
nie… nie chciałem spać, a jednak zasnąłem. 
Wraca do mnie światło szpitalnych jarzenió-
wek, biel ścian i prześcieradeł. Nie użyczę snu 
moim oczom, puki Pani Światła nie przyjdzie, 
lecz tylko wznosiłem swe oczy ku sufitowi… 
i przychodziła twierdza moja i ucieczka z 
sercem przebitym mieczem boleści 

***

nie odchodź
nie przenoś
uścisku ciepłej dłoni
na obręcz szpitalnego łóżka
nie wychodź do bufetu
po gazetę
zostań tutaj
zostań już
na zawsze
zostań
zostań
tutaj
pomiędzy
naszymi oczami
jest prawdziwy dom  

Wraca do mnie pociąg, którym jecha-
łem nad morze. Moich oczu nikt nie uchro-
nił od łez… z dala od Tej, która była mi 
niebem i ziemią. Ah! przybądź mi miłościwa 
Pani ku pomocy, a wyrwij mnie z potężnych 
nieprzyjaciół mocy… To tylko dwa tygodnie. 
Znalazłem więc sobie huśtawkę z początku lat 
dziewięćdziesiątych na zielonej trawie, latem 
w skwarze słońca. I huśtałem moją tęsknotę 
i podchodziłem do lustra w hotelowym po-
koju i patrzyłem jak łzy spływają do zlewu 
jakby ciekły z kranu. Kap       kap       kap. Ile 
można płakać T.???  

NOC

zasypia w kuszetce
w drodze nad morze
pociąg przecina
noc jak ostrze
w którego blasku
leży

Siedzę właśnie na daczy w Sztokholmie, 
daleko od domu i piszę te słowa. Przestrzeń 
między naszymi oczami powiększyła się o 
setki kilometrów. Czy nie pamiętasz? To 

pytanie zadaje mi mój brat – mieszka nie-
opodal, na tym samym kawałku ziemi. Popija 
właśnie rosyjską wódkę ( w swojej daczy ) 
na uśmierzenie depresji i melancholii… 
czy nie pamiętasz, jak budowaliśmy domki 
na drzewach przy torach kolejowych? (na 
trasie Bielsko – Biała – Cieszyn). Wtedy po-
ciągi jeszcze kursowały, cała nasza kamienica 
trzęsła się w posadach. Tak. Pamiętam domki 
na drzewie. Chcieliśmy się oszańcować i 
uniezależnić od dorosłych, jak w Republice 
Marzeń i w istocie tak było!!! Budowaliśmy 
domki. Zawsze byłem tam, gdzie mój starszy 
o rok brat. Nie pamiętam już jakie to było 
drzewo, w każdym razie bardzo duże, skąd 
rozpościerał się widok na całą okolicę – tory 
kolejowe, most, zakład energetyczny. W 
okolicy, o której piszę, pachniało przygodą 
i poezją. Brat wyciągał mnie zawsze z domu, 
ja wolałem siedzieć i czytać poezje ks. Twar-
dowskiego, spacer biedronki… i zaufałem 
drodze… Już wtedy sprowadzał mnie na 
ziemię z odległych podróży, po galaktykach 
jaźni. Mieliśmy swoje domki, mieliśmy swój 
wózek na złom, który zbieraliśmy po całej 
okolicy, żeby mieć pieniądze na gołębie. Tak. 
Wybudowaliśmy też gołębnik na podwórku. 
Spłonął po kilku latach, podpalony z uprzej-
mości naszych sąsiadów.  
    

CZUWANIE

Jesteś i przychodzisz
w cichej obecności
umysł jest szalony
jak wichura za oknem
jak burza na jeziorze
myśli lecą jak
krople wody
ponaglane przez
wiatr pragnienia
Ty jesteś tutaj
przy mnie
poza nimi
jak niebo

Podwórze jest ukryte przez wzrokiem 
ciekawskich przechodniów, prowadzi do 
niego przejście przez kamienicę i brama 
przy śmietnikach. W jego centrum rośnie 
jabłoń, stara, przycinana przez sanitariuszy 
służb naszego miasta. Odrąbane gałęzie 
krwawią obficie żywicą. Ostatnio zdarzyło się 
nawet przez niepojętą głupotę i ignorancje 
mieszkańców, że przybyły służby z zamiarem 
wycięcia starej jabłonki. Na szczęście ojciec 
miał urlop i przegonił urzędników. Pomiędzy 
nami i mieszkańcami jeszcze bardziej narosła 
cisza, bynajmniej nie kojąca, złowroga cisza. 
Każdy chciałby podwórko urządzić na swój 
odmienny sposób. Odkąd pamiętam, zbie-
ramy jabłka na kompot, szarlotkę, gotujemy 
też je i chowamy do słoików – uwielbiam ryż 
z nimi! Jednak gdzieś po drodze zgubiliśmy 
się, zgubiliśmy drogę do naszego podwórka, 
nie możemy uciec przed czarnym obłokiem, 
który okala nasze umysły… jabłka, które 
kiedyś tak nam smakowały, teraz rozbijają się 
z hukiem o bruk, gniją jeszcze na drzewie, 
zjadają je robale… 

Czy pamiętasz jak chodziliśmy na wypra-
wy? Jakże mógłbym zapomnieć… Okolica 
należała do nas! Szliśmy do piekarni o 3 

Tomasz Zontek       

POMYLONY                           Część 1
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nad ranem po ciepły, pachnący chleb, na 
plecach mieliśmy termosy z ciepłą herbatą, 
zapałki, konserwy, latarki i karimaty. Szliśmy 
przed siebie na wzgórze Trzy Lipki, skąd wi-
dać całe miasto i góry. Potem szliśmy dalej, 
przepełnieni poczuciem niesamowitości i 
tajemnicy, w ciemną noc do lasu z nadzieją, 
że zobaczymy lisy, sarny, dziki. Pamiętam. 
Przypominam sobie, że staliśmy tam na 
wzgórzu przy tańczącym ognisku i że zaczęło 
świtać – to był przepiękny widok – niewinny 
i jednocześnie majestatyczny…. Jutrznia! 
Otwierały się moje wargi na ten widok, a usta  
były pełne chwały słońca. Wraz ze słońcem 
rosło we mnie zadziwienie, podziw i poczucie 
tajemnicy. Miałem wrażenie, a może to nie 
było wrażenie, że ta jutrznia jest we mnie, że 
we mnie słońce wstaje gdzieś w klatce pier-
siowej i wypełnia moje oczy, i przepełnia mój 
oddech światłem, i że oddycham światłem i 
powietrzem jednocześnie. Tak. Pamiętam. 
Gdzieś we mnie się to zapodziało wszystko i 
chcę to odnaleźć, prędko, prędko ponieważ 
gotowe jest serce moje. Zbudź się harfo i 
cytro, a ja obudzę jutrzenkę. Innym razem, 
kiedy poszliśmy dalej, w głąb lasu zastał nas 
świt. Pamiętam obecność. Moją obecność, 
przejrzystą jak tafla najczystszego jeziora, 
bez jednej nawet zmarszczki na wodzie. 
Przyjąłem tę obecność wtedy w zachwycie i 
zadziwieniu, w prostocie i pokorze jak wita 
się ukochaną osobę. Będę szukał wejścia do 
obiecanej krainy spoczynku… 

Świta na daczy… Daj mi o świcie doznać 
łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję.        

***

Chciałem przyjść po jeziorze 
ale wypili z niego całą wodę
i zamordowali wszystkie ryby.
Na twardej skorupie dna 
wybudowałem swoją chatę.
Ze wszystkich słów nowiny 
zostało tylko maranatha.
Powtarzam go bezgłośnie 
idąc coraz niżej i niżej
po ostrych kamieniach.
Wczoraj zabrakło drewna na opał
nie ma tu nic zupełnie nic
czym można by się ogrzać
prócz nocy ciemnej…
ale rankiem świta
otwartym oczom
patrzącym w dół 
i woda 
wyłania się
z Jego serca 

Wraca do mnie mój pokój z dzieciństwa. 
Siedziałem tam i pisałem w swoim tajemnym 
zeszycie słowo JESTEM. Przyglądałem się 
mu ze wszystkich stron i w żaden sposób nie 
mogłem go pojąć. Zachodziłem w głowę i 
zachodziłem w siebie pytając co ono oznacza. 
Jest mi tak bliskie, a jednocześnie tak dalekie. 
Jestem. Nie wiem nic ponadto. Jestem. To 
słowo zadawało się wyrastać z ciszy. Wprawia-
ło mnie w osłupienie. Nie potrafiłem napisać 
nic ponadto. 

Siedziałem wtedy w kuchni i Pani Świa-
tła zapytała mnie o czym myślę? Jak to o 
czym? O niczym! Po prostu byłem i patrzyłem 
na promienie słońca, które przedzierały się 
przez firankę. 

Byliśmy. Byliśmy po prostu. Nie potrze-
ba było nam żadnego nauczyciela, żadnego 
guru. Byliśmy sobie nauczycielami i guru, w 
nieprzerwanym strumieniu bycia tu i teraz. Z 
nieprzejednaną pasją pchaliśmy nasz wózek 
ze złomem pod górę ulicy Słowackiego, z 
nadzieją zarobienia 10 złotych na pokarm dla 
gołębi. Chcielibyście zobaczyć naszą radość, 
kiedy pracownik skupu złomu wręczał nam 
ten świstek papieru. Tak! Oranżada i lody, 
a reszta na gołębie! 

Wraca do mnie obraz jak leżę na łóżku. 
Pani Światła jest w dużym pokoju. Jestem 
sam, to znaczy nie ma mojego rodzeństwa. 
Nie ma J. Nie ma A. nie ma T. 

Leżę i patrzę w pustą przestrzeń. Leżę i 
patrzę w siebie, w pustkę. Nie ma nic. Mam 
jedenaście lat. Nie chcę mi się żyć. Nie chcę 
mi się żyć. Zabierzcie mnie do doktor F. Bo 
nie chcę mi się żyć. 
 

***

oto moje dłonie
które ciągle coś gubią
tracą coś bezpowrotnego
bielszego
pusto mi w dłonie
kiedy nie trzymają
innej dłoni
dłoni przyjaciela
oto są
nasze dłonie
złożone do modlitwy
uniesione w górę
powołane do pełni
do stwarzania
objawiania
odkrywania
czy będą
?

Wraca do mnie obraz. Kraków. Początek 
nowego stulecia. Studiuję polonistkę na U.J. 
Jadę autobusem na kacu. Widzę go – brud-
nego, pijanego, nieobecnego, cierpiącego, 
sponiewieranego niejedną wichurą człowie-
ka. Istotę ludzką, jak wyciąga swoją starą dłoń 
i usiłuje chwycić się żółtej barierki pomiędzy 
nami. Raz próbuje i nie trafia. Drugi. Trze-
ci. Czwarty… ma powolne ruchy. Za nic w 
świecie nie może trafić swoją dłonią w tę 
cholerną barierkę. Tak chciałem, żeby się jej 
chwycił. Żeby dojechał do domu. Pytał mnie 
czy zabiorę go do dużego pokoju. 

***

Idziemy. Idziemy. Na spotkanie Umiłowanego. 
Ucałował mnie pocałunkami swych ust 
a miłość Jego przedniejsza od wina! 
Sam do mnie przychodził wielokrotnie 
I wtedy gdy wracałem jako chłopiec 
do domu ze świątyni 
doznałem zachwycenia i ujrzałem 
ale nie tak jak się widzi oczami 
ujrzałem światło w środku mojego serca 
oczy mi naszły tym światłem 
nie było w tym nic mistycznego 
tylko cichy szept z moich ust 
tak… ofiaruję… tak… ofiaruję ...tak… pójdę… 
i wtedy zasłona i obłok 
zakryły to widzenie
i zostałem sam. Całkiem sam 

samiuteńki jak palec 
przed długą drogą w dół 
i rozdarło się serce moje 
ustało serce we mnie 
powolutku ustawało 
i pękło serce we mnie
powolutku pękało 
a z jego ustania 
a z jego pęknięcia 
wyrosła rana 
z rany 
wyrosło coś pustego 
brak
otchłań 
piekło pustki
pustka piekła
po cichu krzyczałem 
później w głos pełen gniewu 
to nie była noc 
to nie był dzień 
to nie była jutrznia
ani zachód
to nie była przeszłość 
to nie była przyszłość 
to nie było teraz 
to nie był mój ojciec
ani Pani Światła 
żaden z braci czy sióstr 
przez chwilę to byłaś Ty 
dziewczyno cynamonowa
to była potem 
żołądkowa gorzka 
to była amfetamina
to była kokaina LSD i hasz
To była amanita
to była psylocybina 
i metaamfetamina 
to była czysta
nienawiść 
do siebie 
albowiem czułem i myślałem 
moja wina 
moja wina 
moja bardzo 
wielka wina 
przeto znienawidziłem siebie 
bo nie było miejsca dla Ciebie 
w cichej stajence 
złamanego serca 
odszedłeś

Pamiętam. Woń jego pachnideł w 
kościele, była taka słodka! Olejek rozlany. 
Jego imię bez imienia na moich wargach i w 
moim sercu. Dlaczego nie miłują Go wszyscy 
myślałem, dlaczego nie znają Go wszyscy ??? 
Pociągnij ich za sobą i mnie weź do siebie. 
Pobiegnijmy! I wprowadzał mnie w swe kom-
naty uspokojenia i błogości, zachwycenia i 
zadziwienia. Cieszyłem się Nim i weseliłem 
… I sławiłem Jego miłość nad wino. To było 
na wakacjach u babci w Świętokrzyskim. Idę 
! Idę ! Przede mną słońce biegnie i idę na 
spotkanie z Umiłowanym. Sam idę. Msza była 
tylko pretekstem, ja szedłem do Niego – bo 
on mnie znał jeden tylko, znał moje serce. 
Drzewa były tak zielone, woda tak smaczna 
i czysta. Plewiliśmy dwa hektary buraków 
cukrowych. Podkradaliśmy jajka na kogi-el 
moogi-el. Wieczorami paliliśmy ogniska. 
Pamiętam zapach siana – żniwa. Mleko od 
krowy. Ręcznie robione drewniane samo-
chody, na kołach od wózków dziecięcych i 
procę robioną przez miejscowego głupka… 
Mój miły był mój, a ja byłem jego, on stada 
swe pasie wśród lilii…

cdn.
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„niestworzone rzeczy czekają jeszcze 
na poetów”

Tadeusz Różewicz

Poezja dzisiejsza to jest taki Laos. Wszy-
scy wiedzą, że istnieje, ale nic o nim więcej 
nie wiedzą. Próbując się więcej dowiedzieć o 
poezji, próbują coś o niej czytać, rozmawiać 
i czytelnicy czują się wtedy jakby chodzili po 
jakiejś prowincji węgierskiej, np. wsi koło 
Bekescsaby, gdzie spotykają innych ludzi, 
ale nie sposób z nimi się porozumieć w 
ich języku, a innych nie znają. Więc z tych 
dwóch geograficznych porównań można wy-
wnioskować, że poezja dzisiejsza to jest jakaś 
egzotyka, znana tylko grupie wtajemniczo-
nych, a poza tym mówi się o niej wyłącznie 
w nie zrozumiałych językach.

Egzotyczne języki mówiące o poezji 
mają zastąpić nowatorstwo poetyckie. 
Uniwersytety, które edukują recenzentów, 
krytyków, w ogóle specjalistów od poezji 
uwypuklają od lat swoją rolę segregującą, 
oddzielającą według nich poezję dobrą, 
od miałkiej. Jednak można zauważyć, że 
często działania wydawnictw i instytucji 
nagradzających poetów współpracujących 
z uniwersytetami są tylko działaniami 
pragmatycznymi i pozornymi, istniejącymi 
wbrew nauce o literaturze. Stąd egzotyczny 
język, którego nikt nie rozumie zastępuje 
naukę o literaturze, albo wypełnia odczyty 
i eseje. Pozwala się krytykom, doktorom na 
pełną swobodę w działaniu, czego zabrania 
się wielu poetom. Chodzi o to, że krytycy i 
naukowcy dopingują często zjawiska będące 
tylko działaniami wtórnymi wobec uznanych 
poetów, z którymi owi krytycy i doktorzy są 
powiązani. Tzn. jak kiedyś nagradzano po-
etów piszących pod Miłosza, dzisiaj szanuje 
się literatów piszących pod Sosnowskiego. 
Wtedy krytycy muszą się dostosować do lo-
kalnych koligacji i zapomnieć o wymogach 
bycia nowatorem, powiedzeniu czegoś na 
poziomie po raz pierwszy. Do tego doszło 
kompletne zideologizowanie poezji i upo-
litycznienie jej, szczególnie w tych kręgach 
literackich, które najgłośniej mówiły o odej-
ściu od zaangażowania. Czytałem wywiady z 
Czesławem Miłoszem, Tadeuszem Różewi-
czem i Zbigniewem Herbertem, którzy jasno 
deklarowali swój światopogląd, nie uważali 
literatury za rozrywkę, wypowiadali się na 
tematy kulturalne, polityczne i dochodzili 
także do różnych wniosków zajmując się 
na własny użytek historią. Zauważyłem, że 
w przeciwieństwie do nich np. współcześni 
znani poetycy, których wywindowała na pie-
destał cezura 1989 roku – Marcin Świetlicki, 
czy Andrzej Sosnowski, wypowiadają się od 
lat z pozycji guru, despoty i bezwzględnego 
kreatora nowych kierunków, co jest bliskie 
fanatycznemu tonowi Juliana Przybosia z 
dawnych lat, który rugał wielu twórców za 
odejście od wyznaczników awangardowych. 
Poza tym w latach 90-tych połączono różne 
stylistyki – kaskadersko-eskapistyczne języki 
Bursy i Wojaczka, z dykcją wstępującą po-
etów „Brulionu” i poetów z Mazowsza jak 
Sosnowski, Pióro, Sommer i Zadura wszyst-
ko to w mniejszym lub większym stopniu 

Mateusz Wabik     

Egzotyka i ezoteryka                Być poetą

przeciwstawiano językowi poezji zaanga-
żowanej i etycznej. Jednak po kilkunastu 
latach wszystko to co było opozycyjne wobec 
poezji etycznej zostało ułaskawione i stało 
się jednym z głównych nurtów współczesnej 
poezji, zostało docenione przez instytucje 
nagradzające /gremia nagród poetyckich/ 
i opisujące /uniwersytety/. W taki sam spo-
sób narzucają się języki niegdyś opozycyjne 
rzeczywistości literackiej jak niegdyś poezja 
etyczna. Tak jak kiedyś poezja etyczna nie 
była zainteresowana alternatywami do 
siebie, tak samo poezja niezaangażowana, 
rozrywkowa, autoteliczno-awangardowa 
(zajmująca się głównie tym jak mówi, a nie 
tym co mówi) nie interesuje się tym co poza 
nią. Rozumiem ważność Świetlickiego, czy 
Sosnowskiego, ale kiedyś trzeba  było być 
epigonem Świetlickiego by zaistnieć, po-
tem Sosnowskiego. Stąd do opisu nowych 
zjawisk poezji rozrywkowej, autotelicznej i 
neoawangardowej zaczęły służyć egzotyczne 
języki, często kompletnie nie zrozumiałe. 
Zaangażowanie polityczne tej poezji widzę 
w politycznej poprawności, nastawieniu 
komercyjnym, liberalnym (akurat na plus) 
i schlebianiu kulturze masowej. Nikomu 
się nie narażać, istnieć, ale nic na dłuższą 
metę ciekawego nie powiedzieć o świecie. 
Oczywiście w inną stronę poszła literatura 
Świetlickiego, niż Biura Literackiego. Gdyż 
Marcin Świetlicki jakby wolał coś powiedzieć 
o czymś, niż nic nie mówić. Nawet jakby miał 
zostać nie zrozumiany. Nawet jakby to miał 
być ton paszkwilu, sarkazmu, buty języko-
wej, nieprzyjemności i szorstkości. Także 
poezję Bohdana Zadury cenię za to, że nie 
jest o niczym. I mówi coś zamiast niczego, 
co stało się udziałem wielu neolingwistów.

Myślę, że zawsze istniała taka aktualna 
weryfikacja, tak jak istnieli poeci nie znani 
i nie doceniani. Przecież o wielu poetach 
barokowych, o których czytamy w pod-
ręcznikach do historii literatury nie  mieli 
pojęcia romantycy. Przecież podbijający 
Paryż swoją twórczością i wykładami o lite-
raturze słowiańskiej Adam Mickiewicz nie 
był zbytnio ceniony w Królestwie Polskim, 
tak jak nie był znany Cyprian Kamil Norwid, 
a wielu poetów Młodej Polski jak choćby 
Wacław Rolicz-Lieder znana była w epoce, 
garstce czytelników. I jak zawsze po wielu 
latach ktoś po prostu opisze te aktualne dziś 
zjawiska z większej perspektywy czasowej. I 
na pewno będą to rozpoznania nieco na 
przekór tym aktualiom literackim. Będą też 
czytani ci co byli nie znani, nie dostawali na-
gród od akolitów Biura Literackiego, Nowej 
Fali, czy gremiów religijno-klasycznych. Jak 
zawsze. Takie są procesy w historii literatury, 
nastawienie totalitarne dzisiejszych instytu-
cji literackich jest kompletnie dla mnie nie 
zrozumiałe. 

Myślę, że poeci z roku na rok mają 
coraz więcej tematów, na które mogliby się 
wypowiedzieć. Zabrać głos już nie w sprawie 
niezaangażowania, bo taka anemia językowa 
trwa od 20-30 lat, ale próbować nazwać, 
opisać obszary pozajęzykowe. Rzeczywistość 
zmienia się – poddawana biznesowym, po-
litycznym, unijnym i lokalnym naciskom. 

Powoduje to też, że poezja niezaangażo-
wana staje się coraz bardziej nieczytelna, 
nijaka, skupiona na własnej hermetyczności. 
Zajmuje się często żartami, które niewielu 
rozśmieszają. Dla poety niezaangażowanego 
samotność to kompletna rozpacz i mamy 
w wolnej Polsce takie istnienie hurtowni 
poetyckich, grupowych wystąpień, poeci 
zaangażowani etycznie i piszący o swoim 
światopoglądzie w poezji mogą być samotni, 
mogą być podważani, skazywani na nieist-
nienie. Poeci niezaangażowani muszą, żeby 
istnieć, cały czas być potwierdzani przez 
instytucje literackie.

Poezja, tak jak koncert rockowy, me-
talowy, teatr, opera, czy czytanie ambitnej 
literatury nie jest doświadczeniem dla 
każdego. Stąd zazwyczaj się mówi albo o 
niszy, albo o elitarności. Myślę, że na świa-
domość literacką przeciętnego inteligenta 
ma wpływ szkoła średnia i właśnie oczekuje 
się od poety bycia ponad tłumem, kimś w 
rodzaju proroka, albo – jakby z doświad-
czeń XX wieku - notorycznego samobójcy. 
I myślę jednak, że nie należy lekceważyć 
tych dziewiętnastowiecznych rozpoznań, 
abstrahując od samobójczości, bo jednak 
każdy poeta, który tworzy ciągle – mniej 
czy bardziej znany – skazany jest na bycie 
obok, poza, ponad – i to już od niego zależy 
jak jego poezja będzie postępować. Poza 
tym za wcześnie poezja polska odeszła od 
romantyzmu i Młodej Polski, skazując się 
na poezję tworzywa. Gdyż romantyzm to nie 
tylko patriotyzm, walka o niepodległość, ale 
także zainteresowania ezoteryką, czymś co 
rozwijała Młoda Polska. Bez ezoteryki nie 
ma ważnej twórczości. Chyba, że nasza lite-
ratura podskórnie odczuwa wpływ tradycji 
rosyjskiej, materializmu odziedziczonego 
– wg Mickiewicza - po wpływie tradycji 
Imperium Mongolskiego. Ezoteryka, czyli 
nurty religijno-filozoficzne trudniejsze w 
zrozumieniu dla zwykłego śmiertelnika od 
aktualnie panujących religii ukształtowały 
w dawnych wiekach to, że ważna poezja nie 
była dla wszystkich. Pomijam tu wszelkie 
ludyczne tradycje poetyckie. Poezja była dla 
wtajemniczonych, tak samo jest dzisiaj na-
wet jeśli schlebia egzoterycznej religii, albo 
niezaangażowaniu i tak nie dociera do każ-
dego, bo w dawnych wiekach elity zajmowały 
się okultyzmem, elity czytały wiersze, elity 
tworzyły sztukę. I te nurty zakazane, pod-
legające inkwizycji – albo rzeczywistej, albo 
metaforycznej - ukształtowały gro prądów 
literackich. Każdy się musi z tym pogodzić, 
że poezją podobne jest zainteresowanie 
co ezoteryką, to wynika z jej tradycji. Wg 
dziewiętnastowiecznego teozofa Edwarda 
Schure hinduskiej. 

Polska tradycja kultury literackiej jed-
nak nie jest jednorodnie katolicka. Teksty 
Stanisława Przybyszewskiego, „Wampir” 
Władysława St. Reymonta, ezoteryczne za-
interesowania Mickiewicza i Słowackiego, 
libertynizm Kajetana Węgierskiego, proza 
Stefan Grabińskiego, „Pamiętnik znaleziony 
w Saragossie” Jana Potockiego, pokazują, 
że literatura polska to nie tylko katolicyzm. 
Poeci niezaangażowani usilnie trzymają 
się etycznej i zaangażowanej twórczości 
Miłosza i Nowej Fali jako tego od czego się 
można było odbić, ale literatura w Polsce 
nie zaczęła się wczoraj. Ukazują się jako no-
watorzy i rewelatorzy języka polskiej poezji. 
Czesław Miłosz najbardziej z XX wiecznych 
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Była poetką, krytykiem literackim, teatral-
nym i plastycznym, publicystką, członkinią-
-założycielką Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, 
członkinią Polskiego PEN Clubu, przyjaciółką 
Wisławy Szymborskiej, koleżanką ze studiów 
Zbigniewa Herberta, uczennicą wybitnego 
profesora filozofii - Henryka Elzenberga, 
miłośniczką Tatr i jej piewczynią. Dzieciństwo 
i młodość przeżyła na Kujawach, od studiów 
na UMK aż do śmierci mieszkała w Toruniu. 

Urodziła się 8 X 1926 r. w osadzie cukrow-
niczej Marysinek w powiecie włocławskim (dziś 
jest to część miejscowość Choceń). Ojcem jej 
był Stefan Kalota, kierownik Kasy Chorych w 
cukrowni Choceń, później pracownik Ubezpie-
czalni we Włocławku. Matka, Maria Barbara z 
domu Kułakowska, była córką Józefa, 
urzędnika tejże cukrowni. Rodzice wzię-
li ślub 5 II 1921 r. w kościele św. Idziego 
w Choceniu. Na chrzcie dano jej imiona 
Maria Jadwiga. Miała starszego brata 
Jerzego, ur. 1 XI 1921 w Piotrkowie Kuj., 
zm. 24 II 2000 w Gdyni, gdzie mieszkał 
od 1945 r., pracując m.in. w Zarządzie 
Portu, a jego pasją były jachty.

Korzenie rodziny ojca były plebej-
skie. Pochodzili z Mazowsza (okolice 
Młodzieszyna i Sochaczewa), ok. 1890 
r. przenieśli się do Warszawy, gdzie 
wielokrotnie zmieniali miejsce swego 
pobytu (mieszkali na ul. Niecałej, Dziel-
nej, Żelaznej, Wroniej). Mimo trudnych 
warunków, Stefan Kalota kształcił się, 
uczestniczył w strajku o polską szkołę 
w 1905 r. Później wiedzę uzupełniał 
praktycznie do końca życia jako samouk 
i uczestnik licznych kursów dokształca-
jących. W tym czasie wykrystalizowały 
się w nim poglądy patriotyczne i socjali-
styczne (sympatyk PPS).  Od 1912 r., po 
ukończeniu kursu wojskowego Polskich 
Drużyn Strzeleckich, służył w tej organi-
zacji. Kiedy wybuchła I wojna światowa, 
przydzielono go do oddziałów wywia-
dowczych, później bojowych (Oddziały Lotne), 
utworzonych przez Komendę Naczelną POW 
w Warszawie. W sierpniu 1915 r. wyruszył z 
warszawskim baonem Legionów Polskich na 
front. Uczestniczył w walkach toczonych przez 
7 pp Leg. i III baon 1 pp Leg. W lipcu 1917 
r. wstąpił do Polskiej Siły Zbrojnej. Z wojska 
został zwolniony dn. 6 VII 1918 r. z powodu 
zawansowanej gruźlicy (75% utraty zdrowia). 
We Włocławku był działaczem miejscowego 
koła POW, Ligi Morskiej i Kolonialnej oraz 
działającego przy niej Yacht Clubu, członkiem 
zarządu i rady nadzorczej Włocławskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej, członkiem zarządu 
opieki szkolnej przy Państwowym Gimnazjum 
Mechanicznym, a także członkiem zarządu 
Związku Zawodowego Ubezpieczeń Społecz-
nych. Był uhonorowany: Odznaką  pamiątko-
wą 1 Brygady Legionów „Za wierną Służbę”, 
Krzyżem Niepodległości, Srebrnym Krzyżem 
Zasługi, Brązowym Medalem za Długoletnią 
służbę i Medalem Ligi Morskiej i Kolonialnej 
„W XV-lecie Odzyskania Morza”.

Rodzina matki związana była z Kujawami 
i miała pochodzenie szlacheckie, majątku jed-
nak już nie posiadali w pocz. XIX w. Z zacho-
wanych dokumentów wynika, iż pradziadek M. 

Arkadiusz Ciechalski

O Marii Kalocie-Szymańskiej i jej twórczości

Kaloty, Józef Kułakowski (nazwisko zapisywane 
także jako Kółakowski lub Kołakowski) przez 
blisko 30 lat był kucharzem w Głuszynie, mająt-
ku rodziny Sokołowskich. Michał Sokołowski 
(1823-1896), właściciel dóbr Głuszyn, gościł w 
1865 r. O. Kolberga i współpracował z nim przy 
zbieraniu materiałów do jego wiekopomnego 
dzieła „Lud….”, którego III tom poświęcony 
został Kujawom. Wiekowi już pradziadkowie 
M. Kaloty przybyli z Głuszyna do Chocenia 
wraz Marią Bogusławską (ur. 1851,  zm. 22 VII 
1907), córką Michała Sokołowskiego i teściową 
dziedzica dóbr Choceń, Aleksandra Higersber-
gera (ur. 1 II 1872,  zm. 29 IX 1945). Ten ożenił 
się z Walerią Bogusławską (ur. 21 VII 1871, 
zm. 30 XII 1915), córką Antoniego i Marii z 

Sokołowskich. Dziadek M. Kaloty, także Józef, 
wykształcony w Galicji jako budowniczy, po 
krótkotrwałym powrocie na Kujawy, przeniósł 
się do Warszawy. W 1898 r. ożenił się z Wiktorią 
Piotrowską, absolwentką warszawskiej pensji, 
córką  Adolfa i Elżbiety z Pomianowskich. W 
1906 r. Józef Kułakowski z rodziną przeniósł się 
do Chocenia, aby poprowadzić sklep założony 
przez jego zmarłą siostrę. Zajmował się tym do 
czasu znalezienia zatrudnienia najpierw przy 
budowie, później jako urzędnik powstałej w 
Choceniu cukrowni. Jadwiga (ur. 1905), jedna 
z jego córek, uczyła się w choceńskim  dworze 
wspólnie z córką właściciela, Marią Martyną 
(ur. 8 IV 1907 w Choceniu, zm. tragicznie 16 
II 1931 w Warszawie). Jadwiga była bardzo 
zdolna, guwernantka (panna Nuna) nama-
wiała ją na wspólne egzaminy eksternistyczne 
z Marysią w Warszawie, do czego ze względów 
finansowych jednak nie doszło.

Zimą 1928 r. rodzina Kalotów przeniosła 
się z osiedla przy cukrowni Choceń do Wło-
cławka, gdzie ojciec Marii objął stanowisko 
urzędnicze w Kasie Chorych. Dziadkowie 
Kułakowscy zaś pod koniec lat 20. XX w. prze-
prowadzili się do Czerniewic, gdzie była stacja 

polskich poetów, albo jeden z nielicznych 
oglądał się na ezoteryczne korzenie polskiej 
literatury, mimo deklaracji wiary katolickiej. 
Trzeba też dodać, że „Dom ran” Andrzeja 
Sosnowskiego także nie unikał romantyzmu 
i był chyba najbardziej ezoterycznym jego 
tomikiem. Marian Stala kiedyś wskazywał 
na powiązanie Sosnowskiego z tradycją 
Swedenborga, jednak utarło się w ostatnich 
latach traktować jego poezję jako literaturę 
autoteliczną, czasem grę i zabawę literacką 
dla współczesnych literaturoznawców. Nie 
umiem tego rozstrzygnąć, a jego akolici 
i naśladowcy podążają tym materialnym 
odczytaniem jego literatury.

Umieranie tych ezoterycznych korzeni 
będzie destrukcją naszej kultury literackiej, 
co nie przełoży się na ilość wydawanych 
tomików, które nadal będą wychodzić 
zasilane religią egzoteryczną, filmami o 
papieżu, albo materializmem i awangardą. 
Gdzieś czytałem, że w Wielkiej Brytanii tych 
tomików poetyckich wydaje się 6 razy więcej. 
Więc nie rozumiem tego pytania – dlaczego 
tak dużo? Nie chcę by nasza literatura się 
zgermanizowała i opierała się na kilkudzie-
sięciu twórcach zasilanych stypendiami.

Małgorzata Anna Bobak Końcowa

SPACER W RZEPAKU
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kolei warszawsko-bydgoskiej. Józef Kułakowski 
pełnił bowiem wówczas funkcję ekspedytora 
cukrowni w Choceniu, był też działaczem 
miejscowej ochotniczej straży pożarnej. Zmarł 
w listopadzie 1937 r. i został pochowany na 
cmentarzu w Grabkowie. M. Kalota jako 
dziecko chętnie przyjeżdżała do dziadków na 
różne uroczystości rodzinne, a także wolne dni 
i wakacje, przeżywając radośnie przygody oraz 
współzawodnictwo z licznie przebywającym tu 
kuzynostwem i rówieśnikami. Czas spędzony 
w Czerniewicach zapisał się w jej pamięci jako 
okres pełen szczęścia i beztroski.

Od 1933 r. uczęszczała do Publicznej 
Szkoły Powszechnej nr 8 we Włocławku, 
kierowanej przez Jana Mietza, a uchodzącej 
w mieście za jedną z najlepszych. Mieszkała 
wtedy z rodzicami na ul. Starodębskiej 19. 
We Włocławku funkcjonowało wówczas 11 
szkół powszechnych publicznych i 4 szkoły 
powszechne prywatne. W klasie I, a później 
V i VI, uczęszczała do niewielkiego, jednopię-
trowego budynku przy ul. Słowackiego, gdzie 
mieściło się kilka izb lekcyjnych, kancelaria i 
gabinet dyrektora. Sali gimnastycznej nie było, 
ćwiczenia wykonywano na korytarzu i boisku 
znajdującym się na tyłach szkoły. Obiekt nie 
był skanalizowany, a ubikacje znajdowały się na 
podwórzu. Po latach wspominała, że: „mieliśmy 
znakomitych nauczycieli, dobre programy i 
dobre podręczniki. Panował dość surowy rygor, 
wiele od nas wymagano i ostro oceniano […]. 
Nauczyciel cieszył się autorytetem i nie było 
w zwyczaju kwestionowanie jego ocen. To on 
miał zawsze rację”.  W klasach II, III i IV uczyła 
się w innym budynku, położonym u zbiegu 
ulic Brzeskiej i Karnkowskiego, naprzeciw 
kościółka św. Witalisa. 

W 1936 r. zachorowała na szkarlatynę i 
później przebywała w dziecięcych sanatoriach 
w Kiekrzu pod Poznaniem i Rokocinach k. 
Rabki. Wtedy też po raz pierwszy zobaczyła 
Tatry, którymi zachwycała się przez całe życie, 
i które będą stanowić często podejmowany te-
mat jej twórczości poetyckiej. W 1937 r. razem 
z zaproszonym ojcem obserwowała uroczystość 
otwarcia mostu na Wiśle z udziałem marszałka 
E. Rydza–Śmigłego (most nazwano jego imie-
niem). Po ukończeniu szkoły powszechnej w 
1939 r. i zdaniu egzaminów wstępnych, miała 
rozpocząć naukę w Liceum Marii Konopnic-
kiej, ale stało się to niemożliwe z powodu 
wybuchu II wojny światowej. We wrześniu wraz 
z rodziną uciekli z miasta i po krótkiej tułacze 
powrócili do Włocławka. Jej ojciec wtedy się 
rozchorował i już nie odzyskał zdrowia. Zmarł 
5 XII 1939 r.

Wkrótce zostali wyrzuceni przez Niem-
ców z mieszkania przy Starodębskiej 19, 
początkowo na ul. Wolność, później na Plac 
Wolności 15 (Adolf Hitler Platz). Uczyła się 
potajemnie u mgr historii Maryli Zaleskiej, 
a języka niemieckiego u pani Liedcke. Sama 
też udzielała korepetycji młodszym dzieciom. 
Miała kontakt z młodzieżą, skupioną w orga-
nizacjach konspiracyjnych, przeszła szkolenie 
pielęgniarskie. Formalnie jednak nie wstąpiła 
do żadnej z nich, ani tej, w której działał brat 
Jerzy, ani podziemnego harcerstwa, w którym 
ważną rolę odgrywał jej kolega - Czesław Sidor, 
choć jej to proponował. W tym czasie wyjechała 
do zaprzyjaźnionej rodziny Bruszewskich w 
Brześciu Kujawskim, celem wzmocnienia sił 
witalnych. Stefan Bruszewski i jego dwie córki 

najpierw pracowali w cukrowni Choceń, a po 
jej likwidacji przenieśli się do cukrowni w Brze-
ściu. Pod koniec wojny, aby uniknąć wyjazdu 
na przymusowe roboty do Niemiec, udało 
się jej załatwić pracę w biurze włocławskich 
wodociągów, gdzie była zatrudniona prawie 
przez 9 miesięcy. Po wyzwoleniu kontynuowała 
to zajęcie do czasu wznowienia nauki w LMK. 

Jako uczennica liceum zaangażowała się 
w działalność harcerską, w tym też sceniczną. 
W 1945 r. w czasie wakacji była jedną z or-
ganizatorek obozu dla ponad stu harcerek 
w przejętym przez ludowe państwo pałacu 
Grodzickich w Lubrańcu. W sierpniu tego 
roku wraz z młodzieżą Gimnazjum Ziemi 
Kujawskiej i starszymi harcerzami udała się 
do Warszawy, by wziąć udział w akcji „Cały 
naród buduje Stolicę”, gdzie zobaczyła na 
własne oczy ogrom zniszczeń i wielkość ofiar 
powstania warszawskiego. W tej hekatombie 
zginęło także wielu członków jej rodziny. W 
latach bezpośrednio powojennych zafascyno-
wała się teatrem, uczęszczała na wystawiane 
gościnnie we Włocławku sztuki sceniczne, 
widowiska reżyserowane przez miejscowego 
polonistę - Włodzimierza Gniazdowskiego. 
Sama również grała i reżyserowała akademie, 
przedstawienia, sztuki teatralne. Miała wówczas 
kontakty z rektorem włocławskiego Semina-
rium Duchownego, ks. Bolesławem Kunką, 
oraz jego uczniem, późniejszym prymasem, 
ks. Stefanem Wyszyńskim. 

Wielkim przeżyciem było dla niej uczest-
nictwo w pochodzie zorganizowanym we 
Włocławku  z okazji Święta Konstytucji 3 maja 
w 1946 r. Nowa władza postanowiła do niego 
nie dopuścić, a później rozpędzić tę „nielegal-
ną” demonstrację. Jednak harcerze, młodzież, 
studenci i kilkutysięczna grupa manifestantów, 
mimo asysty milicji uzbrojonej w broń palną, 
nie dała się rozproszyć. W nocy aresztowa-
no kilku uczestników zajść. W ich obronie 
następnego dnia ok. 4 tys. ludzi, głównie 
uczniów, domagało się zwolnienia aresztowa-
nych kolegów. Pod gmachem PUBP na ul. 
Brzeskiej funkcjonariusze oddali strzały do 
demonstrantów. Został zabity 11-letni chłopiec 
i ranne trzy inne osoby. Wśród ofiar był również 
funkcjonariusz UB, który najprawdopodobniej 
postrzelił się sam na skutek nieumiejętnego 
posługiwania się bronią. W wyniku wydarzeń 
trzeciomajowych aresztowano we Włocławku 
29 osób, rozpoczęły się procesy, nawet tych, 
którzy w demonstracji nie brali udziału. We-
dług M. Kaloty wówczas władza komunistyczna 
pokazała swoje prawdziwe oblicze. Te tragiczne 
wydarzenia miały się stać istotnym elementem 
fabuły powieści, której kilka rozdziałów napisa-
ła później i ogłosiła drukiem. 

W latach 1945-1948 uczęszczała do Gim-
nazjum i Liceum Marii Konopnickiej. Przez 
rok miała zajęcia z przedwojenną dyrektorką 
Zofią Degen-Ślósarską, która przyjaźniła się z 
Gustawem Morcinkiem i organizowała z nim 
spotkania dla uczniów liceum. Z tym pisarzem 
wiąże się debiut prasowy M. Kaloty. Ogłosiła 
bowiem w krakowskim tygodniku „Młoda 
Rzeczpospolita” (nr 1, 1947) artykuł pt. „Po 
lekturze »Listów spod morwy«”, odnoszącym 
się do książki właśnie tego śląskiego twórcy. Od 
1946 r. do matury uczyła się w jednej klasie z 
późniejszym mężem, Wojciechem Szymańskim 
(1928-2010), który zostanie prof. chemii na 
UMK w Toruniu, taternikiem i himalaistą, 
a także z Teresą Skubalanką (wł. T. Skubała 
1928-2016, później znanym naukowcem, prof. 
zajmującą się stylistyką lingwistyczną, teorią i 

historią języka, związaną z UMCS w Lublinie, 
w latach 1975–1978 dyr. Instytutu Badań Lite-
rackich w Warszawie), serdeczną koleżanką, 
z którą studiować będzie filologię polską na 
UMK i mieszkać na wspólnej stancji.  W latach 
1950-1951, jeszcze w czasie studiów, obie one 
pełniły funkcję zastępcy asystenta w Katedrze 
Historii Literatury Polskiej.

W okresie studiów M. Kaloty toruńska 
humanistyka mogła poszczycić się wybitnymi 
naukowcami, którzy przybyli tu głównie z Wil-
na i Lwowa, ale także Warszawy czy Poznania. 
Na polonistyce wykładali np.: Konrad Górski, 
Tadeusz Makowiecki, Eugeniusz Kucharski, a 
także przedwojenny krytyk Karol Wiktor Zawo-
dziński (po doktoratach byli późniejsi profeso-
rowie: Artur Hutnikiewicz, Czesław Zgorzelski i 
Irena Sławińska), językoznawcy: Halina Turska, 
Stefan Hrabec; na filologii klasycznej: Stefan 
Srebrny, Zofia Abramowiczówna; na filologii 
romańskiej Zygmunt Czerny; na filozofii: 
Henryk Elzenberg i Tadeusz Czeżowski, na 
historii: Karol Górski,  Kazimierz Hartleb czy 
Bronisław Włodarski.

Powojenny system organizacji studiów 
pozwalał na stosunkowo swobodny dobór 
zajęć przez studentów. M. Kalota uczestniczyła 
m.in. w seminarium z historii sztuki, a także z 
filozofii. Te ostatnie prowadził prof. Henryk 
Elzenberg (1887-1967), na którym zajmowano 
się wtedy głównie zagadnieniami związanymi z 
etyką i estetyką. Owego wybitnego uczonego 
poznała wcześniej we Włocławku. Jak wielu 
innych znakomitych pracowników naukowych 
UMK, prowadził on bowiem otwarte odczyty 
w okolicznych miastach regionu. Wygłoszony 
wykład w murach włocławskiego muzeum o 
Mahatmie Gandhim wzbudził w niej zainte-
resowanie prezentowaną tematyką, ale też 
osobowością prelegenta. Po latach napisała, 
że: „… parafrazując stwierdzenie Profesora 
o Gandhim, iż był on lux in tenebris dla ludzi  
»nie stępionych na duszy«, a zmuszonych żyć 
w naszej okrutnej epoce, ów odczyt stał się, 
dla mnie osobiście, takim światłem w głębo-
kich ciemnościach zwątpienia i wewnętrznej 
rozterki, jakie wówczas, w pierwszych latach 
po wojnie i okupacji, były moim udziałem.” 

Nic więc dziwnego, że uczestniczyła w 
seminarium prof. Elzenberga i w ten sposób 
rozpoczął się okres jej znajomości nie tylko na 
polu naukowym, ale też towarzyskim (bywała u 
niego w domu przy ul. Grudziądzkiej, w którym 
mieszkał też z rodziną znany matematyk i kary-
katurzysta prof. Leon Jeśmanowicz). Relacje, 
jakie między nimi istniały, określała jako mistrz-
-uczennica, co zaznaczała w publikacjach i wier-
szach poświęconych profesorowi. W trakcie 
zajęć seminaryjnych u H. Elzenberga poznała 
też wówczas początkującego poetę, Zbigniewa 
Herberta, z którym pozostawała później w rela-
cjach koleżeńskich. Pracę magisterską zaczęła 
pisać u prof. Tadeusza Makowieckiego, a po 
jego przedwczesnej śmierci w 1952 r., przeszła 
pod opiekę, urlopowanego wtedy za przekona-
nia, prof. Konrada Górskiego i w tymże roku 
ukończyła studia. Brała wówczas aktywny udział 
w działalności Koła Młodych przy Oddziale 
Bydgoskim Związku Literatów Polskich oraz 
uczestniczyła występach Zespołu Recytatorskie-
go Zrzeszenia Studentów Polskich.

  Po urodzeniu w Toruniu córki Kry-
styny, w styczniu 1953 r. wróciła do mieszka-
nia swoich rodziców na ul. Starodębskiej we 
Włocławku i przez kilka miesięcy pracowała 
jako kierowniczka świetlicy w Spółdzielni 
Spożywców. Do jej mieszkania władza dokwa-

O Marii...
dokończenie ze str. 7
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terowała jednak nowych lokatorów, głównie 
wywodzących się z lumpenproletariatu, z 
którymi przebywanie było nie do zniesienia. 
Ostatecznie mieszkanie po rodzicach zostało 
jej zabrane i w lutym 1954 r. przeniosła się 
do Torunia, do wynajmowanego z mężem 
pokoju na ul. Słowackiego. Po urodzeniu się 
drugiej córki, jej rodzinie przyznano lokum 
(stanowiące część większego mieszkania) na ul. 
Rybaki. Pod koniec lat 50. XX w. zamieszkali w 
samodzielnym mieszkaniu uniwersyteckim na 
ul. Kraszewskiego, a w 1966 r. przeprowadzili 
się do  mieszkania na ul. Krasińskiego (również 
uniwersyteckiego), gdzie mieszkała do końca 
życia.

Jako poetka zadebiutowała publikując 
fragmenty poematu „Jan Sebastian Bach” w 
tygodniku „Pomorze” (maj-czerwiec 1955). 
Od 1955 r. była zatrudniona w charakterze 
starszego asystenta w toruńskim zespole redak-
cyjnym „Słownika języka Adama Mickiewicza”, 
wydanego przez Instytut Badań Literackich, 
gdzie zamieściła wiele opracowanych przez 
siebie haseł. Jesienią 1962 r. zrezygnowała z 
tego zajęcia, skupiła się na własnej twórczości 
oraz pracowała jako „wolny strzelec”, będąc 
recenzentką spektakli teatralnych i wystaw ar-
tystycznych, publikowanych głównie w „Pomo-
rzu”. W tym czasie odbyła podróże do Francji 
i Jugosławii. W 1967 r. miała nadzieję otrzy-
mania asystentury na teatrologii u Edwarda 
Csató na UMK, do czego w końcu jednak nie 
doszło z powodu przedwczesnej śmierci tego 
wybitnego człowieka teatru, która nastąpiła 27 
IV 1968 r. Od momentu powstania (1967) do 
pocz. lat 70. XX w. pracowała w redakcji toruń-
skiego dziennika „Nowości” jako dziennikarka 
odpowiedzialna za dział kultury. Następnie 
była redaktorem w Wydawnictwie Morskim 
(początkowo w Gdańsku, później oddział w 
Bydgoszczy). Pracę tę wykonywała do przej-
ścia na emeryturę. Od 1962 r. była członkiem 
Związku Literatów Polskich, w latach 1976-83 
wiceprzewodniczącą Oddziału Toruńskiego. 

Od lat 50. XX w. łączyły ją bliskie więzi ze 
środowiskiem toruńskich plastyków, skupio-
nych wokół Wydziału Sztuk Pięknych UMK. 
Prace malarzy i grafików, członków głośnej 
w kraju Grupy Toruńskiej, wielokrotnie za-
mieszczane były jako ilustracje do jej tomików 
wierszy, np. drzeworyty Teresy Jakubowskiej w 
debiutanckim tomiku „Miniatury zwierzęce”, 
grafika Izoldy Kotlarczyk  w „Otwieranie gra-
nic” i „Ta co z ciała uleciała oraz inne wiersze”, 
grafika Gabrieli Kijańskiej w „Poemacie o na-
rodzinach” i „Odchodzenie”. Prace gdańskiej 
malarki Anny Gwiazdy znalazły się w tomie 
„Białe przeciągi”. Współpraca ze znaną toruń-
ską artystką fotografem, Janiną Gardzielewską, 
zaowocowała wydaniem przez Towarzystwo 
Bibliofilów im. J. Lelewela tomikiem „Album 
toruńskie: czternaście wierszy o Toruniu”. 
Ekslibrisy dla niej i jej męża projektował Woj-
ciech Jakubowski. W swojej domowej kolekcji 
posiadała podarowane lub zakupione obrazy i 
grafiki Izoldy, Józefa i Zygmunta Kolarczyków, 
Barbary Steyer, Szymona Szumińskiego. Z  
Józefem Kotlarczykiem i jego pierwszą żoną 
Izoldą, była zaprzyjaźniona do ich śmierci.

Uczestniczyła również w życiu artystycz-
nym Torunia, imprezach organizowanych w 
powstałym w 1967 r. Klubie Związków Twór-
czych „Azyl”, gdzie bywali miejscowi artyści, np. 
Edward Stachura, Ryszard Milczewski–Bruno, 
Zdzisław Polsakiewicz, Wojciech Roszewski 
oraz przyjezdni: Lidia Zamkow, Zofia Rysiów-
na, Leszek Herdegen czy Tadeusz Brzozowski. 

Od 1962 r. była sekretarzem, a od 1966 r. 
wiceprzewodniczącym Klubu „Pomorze” oraz 
delegatem Oddziału Bydgoskiego ZLP do 
współpracy ze związkami zawodowymi.

Od 1982 r. zaangażowała się w działalność 
niezależnego nurtu życia literackiego. Była 
wówczas rozpracowywana przez funkcjonariuszy 
Służby Bezpieczeństwa (kryptonim zachowa-
nych dokumentów: „Pisarka”). Kiedy nastąpił 
rozłam w organizacji zrzeszającej polskich 
literatów, opowiedziała się po stronie dawnych 
opozycjonistów, którzy założyli w 1989 r. Sto-
warzyszenia Pisarzy Polskich.  Była członkiem-
-założycielem tej organizacji, a w 1993 r. została 
wiceprezesem Oddziału Bydgosko-Toruńskie-
go. Od 1991 r. należała też do Polskiego PEN 
Clubu. Przyjaźniła się z Wisławą Szymborską, 
która przed II wojną światową przez krótki 
okres mieszkała w Toruniu. Prowadziła z nią 
korespondencję (zachowały się adresowane 
do niej dowcipne wycinanki-kolaże noblistki), 
gościła ją podczas pobytów w Toruniu. Często 
razem spędzały też początek jesieni w pensjo-
natach „Halama” czy „Astoria” w Zakopanem, 
gdzie oddawały się pracy twórczej, dyskusjom i 
górskim spacerom.

Debiutem książkowym poetki był tomik 
prozy poetyckiej pt. „Miniatury zwierzęce” 
(1957), później opublikowała następujące 
tomiki wierszy: „Koleiny” (1960), „Sezon w 
Tatrach i inne wiersze” (1964), „Otwieranie 
granic” (1968), „Treny na śmierć miłości” 
(1972), „Miastu przypisana” (1979), „Sezon w 
Tatrach i po sezonie” (1981), „Białe przeciągi 
(1988), „Pielgrzymka w ciemnościach” (1989, 
tom wydany przez „Libertas” w tzw. drugim 
obiegu), „Poemat o narodzinach” (1992), 
„Tatrzańskie postscriptum” (1993), „Album 
toruńskie: czternaście wierszy o Toruniu” 
(1994), „Odchodzenie” (1995), „Ta co z ciała 
uleciała oraz inne wiersze” (2004), „Moje góry” 
(2007). Jej liryki (np. zbiór „Powidoki” 1985, 
„Manie kolekcjonerskie tudzież inne potrzeby 
ciała i ducha. W dwunastu miedziorytach Da-
niela Chodowieckiego (1726-1801). Z nowymi 
tekstami…” 1985), artykuły krytyczne (np. 
posłowie do: Sujkowski Bogusław, „Drwiny sza-
tańskie” 1973; wstęp do: „Szymon Szumiński, 
malarstwo”, 1974; oprac. do: „Alojzy Liegmann, 
Więzień Toruńskiego Fortu VIII”, 1983; „Ostat-
nia książka Filipowicza”, 1996; „Ostatnia książka 
Zdzisława Broncla czyli »Amen polskiego pa-
cierza«”, 1999), utwory dramatyczne („Tryptyk 
antymityczny” 1965) i sceniczne („Kim byłeś Ko-
perniku?” 1971) oraz prozatorskie (cykl „Sny”, 
„Z notatnika animatora sztuk plastycznych”, 
„Wiosenne spleeny” – fr. powieści 1979; „Gdzieś 
w Afryce...” – opowiadanie 2006) ukazywały się 
w drukach zwartych, almanachach, zbiorach 
wierszy (zwłaszcza poświęconych górom) i na 
łamach prasy oraz na antenie Polskiego Radia 
(w tym jeden, w przekładzie na serbsko-chor-
wacki, na antenie Radia Zagrzeb), zaś proza 
była tłumaczona na język niemiecki. M. Kalota 
napisała też pod pseudonimem Rafał Jeruta 
dwie powieści sensacyjne, tzw. kryminały, tj.: 
„Co lubią tygrysy?” (1975) oraz „Ciotunia, jej 
pekińczyk i dolary” (1981).

Znany polski kompozytor mieszkający od 
lat w Paryżu - Piotr Moss (wł. Zbigniew Moź-
dzierz), który uczył się w Zespole Szkół Muzycz-
nych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu i 
tu rozpoczynał swoją karierę muzyczną, skom-
ponował do jej wiersza „Antyerotyki” utwór na 
sopran i zespół kameralny (1969). Piosenki do 
jej wierszy wykonują Tomasz Panasiuk, Ryszard 
Stopa i Agnieszka Mrozek Gliszczyńska.

Recenzując pierwszy, stricte poetycki tomik 
M. Kaloty („Koleiny”), prof. A. Hutnikiewicz 
scharakteryzował następująco tematykę prezen-
towanych w nim wierszy: „Bunt przeciw życiu i 
ludziom, zagubienie się i bezbronność wobec 
brutalności i natarczywości świata, znużenie, 
smutek przemijania i poddanie się konieczności 
rzeczy nieuchronnych i ostatecznych – oto krąg 
doznań, stanowiących dominantę liryczną tego 
debiutu. Barwa i tonacja niewątpliwie ciekawe, 
bo stanowiące jedną z owych kilku podstawo-
wych i powszechnych sytuacji duchowych czło-
wieka, mimo zmienności zdarzeń w istocie wciąż 
niezmiennych. Człowiek wobec fenomenu 
istnienia, swojej egzystencji i swojego losu, tego 
pozornego absurdu, dziejącego się między dwie-
ma otchłaniami niebytu…”. Słowa te doskonale 
oddają charakter i rodzaj refleksji, z jaką spotyka 
się czytelnik również w kolejnych zbiorach jej 
wierszy. Poetka wyrażała w nich m.in. apoteozę 
natury i akcenty antyurbanistyczne, sprzeciw 
wobec narastającej reifikacji i odhumanizowa-
nia przestrzeni, w której funkcjonuje obecnie 
człowiek, walkę o zachowanie integralności 
jednostki z coraz brutalniejszą uniformizacją, 
dramat zranionej miłości, bezradność wyni-
kająca ze zderzenia obojętności na cierpienie 
we współczesnym „szpitalu-lazarecie” (okrutny 
rozziew między duszą a ciałem), radość naro-
dzin i świadomość konieczności odejścia. Nie 
wszyscy krytycy wysoko oceniali jej twórczość. 
Większość nie szczędziła jej pochwał za wiersze 
poświęcone tematyce tatrzańskiej. Zawarte jest 
w nich nie tylko ogromne przywiązanie do tego 
estetycznie pięknego krajobrazu, ale także pró-
ba poszukiwania wartości istotnych, na których 
można trwale oprzeć swoje głęboko rozumiane 
człowieczeństwo, zestawione z przemijaniem 
oraz niezmiennością, majestatem, niezniszczal-
nością, ale i doskonałą obojętnością gór.

Za swoją twórczość została uhonoro-
wana: Nagrodą Literacką im. Władysława 
Krygowskiego, przyznaną na wniosek Komi-
tetu Redakcyjnego „Wierchów” przez Zarząd 
Główny PTTK (2008) oraz Odznaczeniem 
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, nadanym  
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego (2009). 

Maria Kalota wyszła za mąż za Wojcie-
cha Jana Szymańskiego (ur. 26 VI 1928 we 
Włocławku, zm. 27 III 2010 w Bydgoszczy), 
późniejszego prof. chemii na UMK w Toruniu, 
specjalizującego się w chemii fizycznej, jądrowej 
oraz radiacyjnej, taternika i himalaistę, jednego 
z założycieli Koła Pomorsko-Poznańskiego 
Klubu Wysokogórskiego, prezesa Koła Klubu 
Wysokogórskiego w Toruniu w latach 1964-
67, członka honorowego Polskiego Związku 
Alpinizmu. Ślub cywilny odbył się 3 V 1952 r., 
kościelny dzień później w parafii św. Stanisława 
we Włocławku. Z tego związku urodziły się dwie 
córki: Krystyna Maria Barbara (ur. 26 XII 1952 
w Toruniu), ukończyła filologię polską na UG, 
zamężna (1977) za Włodzimierza Zaleskiego, 
biologa; oraz Agnieszka Małgorzata (ur. 21 
IV 1955 we Włocławku), studiowała fizykę i 
ekonomię na UMK, zamężna (1978) za Woj-
ciecha Borkowskiego, prawnika. Małżonkowie 
M. Kalota i W. Szymański rozstali się w 1971 r., 
a formalny rozwód nastąpił  30 X 1981 r. Do 
śmierci pozostawali w relacjach przyjacielskich.

M. Kalota-Szymańska zmarła w dniu 23 
VII 2011 r. w Toruniu. Urna z prochami po-
etki, zgodnie z jej wolą, została pochowana w 
grobie ojca na Cmentarzu Komunalnym we 
Włocławku przy ulicy Chopina, sektor 55, rząd 
1, nr grobu 17.
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Polacy w Kijowie (2)

W 1908 r. powstał stały Teatr 
Polski, który założył Franciszek 
Rychłowski. Jego literackim kierow-
nikiem został Kornel Makuszyński. 
Wystawiano tu polski repertuar na 
wysokim poziomie artystycznym. 
Grali w nim m.in. Juliusz Osterwa, 
Stefan Jaracz a także aktorzy z te-
renów Królestwa. W 1912 r. Józef 
Dybowski założył na Uniwersytecie 
harcerstwo polskie. W latach 1906 
– 1920 w okresie największego 
rozkwitu polskości w mieście uka-
zywało się 75 polskich czasopism w 
tym: „Dziennik Kijowski”, „Goniec 
Kijowski”, „Gazeta Kresowa” i „Ga-
zeta Narodowa”. Harcerstwo polskie 
na terenie Ukrainy zrzeszało ok. 7 
tys. członków. Taki wielki „wybuch 
polskości” zaniepokoił rząd carski 
i premier Piotr Stołypin starał się 
go administracyjnie ograniczać. Po 
wybuchu Wielkiej Wojny liczba Polaków 
w Kijowie osiągnęła ok. 90 tys. osób, czyli 
ok. 20 % mieszkańców. Było to spowo-
dowane także napływem uchodźców z 
Królestwa i Galicji. Walcząc ze skutkami 
wojny powołano Towarzystwo Pomocy 

Ofiarom Wojny oraz inne organizacje 
charytatywne. Po obaleniu caratu 15 
lutego 1917 r. i abdykacji cara Mikołaja 
II wielu Polaków zgłosiło swój akces do 
nowej Konstytuanty. Niestety przewrót 
bolszewicki 25 października zwany przez 
nich rewolucją socjalistyczną zniweczył 
takie działania polityczne. Mimo to w tym 
roku Kijowie Polacy zorganizowali dwa 
zjazdy powołując swą reprezentację, którą 
był Polski Komitet Wykonawczy. Powstało 
też ważne Towarzystwo Opieki nad Zabyt-
kami na Rusi w obronie polskich dworów i 

kościołów na Ukrainie. Nastąpił czas woj-
ny domowej w Rosji i anarchizacji życia. 
Wbrew tej sytuacji funkcjonowało ogólnie 
130 szkół polskich różnych szczebli a na 
Uniwersytecie uczyło się 700 polskich 
studentów. Działało Polskie Towarzystwo 
Naukowe a przy kościołach i kaplicach 
katolickich towarzystwa dobroczynne.

Pracę szkoleniową i werbunkową 
prowadziła w Kijowie i okolicach Polska 
Organizacja Wojskowa. W lutym 1917 r. za-
częto w mieście formować Drużyny Strzel-
ców Polskich, a w grudniu organizowano 
III Korpus Polski. Związana z Niemcami 
ukraińska Centralna Rada objęła w czerw-
cu rządy w mieście. Była ona źle ustosun-
kowana do polskiej ludności, realizując 
program nacjonalistyczny odwołując się 
do kozackich tradycji Bohdana Chmielnic-
kiego. Uznawała ona ziemie ukraińskie za 
autonomiczną prowincję Rosji. Lewicowo 
nastawieni Rusini (Ukraińcy) buntowali 
chłopów oraz biedotę rosyjską i ukraińską 
przeciwko polskim ziemianom i szlachcie. 
Ożywiony narodowy ruch ukraiński był 
nastawiony antypolsko, mimo, ze sami 
Polacy nie byli wrogo ustosunkowani do 
idei niepodległości Ukrainy. W listopadzie 
Centralna Rada wydała uniwersał o znie-
sieniu własności ziemskiej, co zachęciło 
chłopstwo do grabieży i niszczenia polskich 
dworów. Od listopada rosło znaczenie 
rewolucyjnych bolszewików walczących z 
carskim wojskiem. Kijów znowu przecho-
dził z rąk do rąk – był niemiecki, ukraiński, 
białogwardyjski i bolszewicki, jeśli chodzi 
o charakter rządów. Miejscowi bolszewicy 
– rewolucjoniści nie uznawali Centralnej 
Rady i w grudniu 1917 r. proklamowali w 
Charkowie Ukraińską Ludową Republikę 
Rad. Po klęsce Niemiec w listopadzie 1918 
r. Kijów zajęły wojska ukraińskie atamana 
Semena Petlury, potem rosyjskie gen. 
Antona Denikina, a w grudniu opanowali 
go bolszewicy. Oni też rozpoczęli prze-
śladowania Polaków. Trzeba podkreślić, 
że Naczelnik odrodzonego 11 listopada 
1918 r. państwa polskiego Józef Piłsudski 
w ustaleniach z S. Petlurą deklarował 
znanie niepodległości Ukrainy i w lutym 

1919 r. proklamowano Ukraińską Repu-
blikę Ludową z granicą z Polską na rzece 
Zbrucz. W tym czasie wielu młodych Pola-
ków opuszczało miasto, by zasilić szeregi 
Wojska Polskiego. W lutym 1920 r. Polska 
podpisała umowę z Republiką Ukraińską o 

charakterze wojskowym, skierowaną 
przeciwko Rosji bolszewickiej. Woj-
sko Polskie i sojusznicze oddziały 
ukraińskie rozpoczęły 25 kwiet-
nia operację kijowską, zdobywając 
miasto. Tu 9 maja 1920 r. defiladę 
wojskową na Kreszczatiku odbierał 
J. Piłsudski i S. Petlura. Niestety 
po kontrataku Armii Czerwonej 10 
czerwca w obliczu okrążenia Polacy 
wycofali się na zachód. Ukraińcy w 
swej większości nie poparli S. Petlury 
i ostatecznie ziemie ukraińskie wraz z 
Kijowem dostały się pod panowanie 
bolszewickie. Wojna polsko – bol-
szewicka po zwycięstwie Polaków 
w bitwie warszawskiej w sierpniu i 
niemeńskiej we wrześniu zakończyła 
się zawieszeniem broni, a następnie 
podpisaniem traktatu pokojowego 
18 marca 1921 r. w Rydze. Za naszą 
wschodnią granicą powstała Ukra-

ińska Socjalistyczna Republika Radziecka. 
Postanowienia traktatu ryskiego dot. pol-
skich wschodnich granic sprawiły, że kilka 
tysięcy polskich kijowian przesiedliło się na 
terytorium II Rzeczpospolitej. W Kijowie 
rządzonym przez bolszewików ustała dzia-
łalność społeczna pozostałych tu Polaków. 
W 1926 r. w mieście otworzono polski kon-
sulat. Warto nadmienić, że sekretarz gene-
ralny Komunistycznej Partii Ukrainy Sta-
nisław Kosior był pochodzenia polskiego. 
Władza komunistyczna zamknęła polskie 
kościoły. Rozpoczęła akcję sowietyzowania 
ludności polskiej wydając propagandowe 
pisemka polskojęzyczne jak: „Sierp”, „Głos 
Radziecki” czy „Żołnierz Rewolucji”. Zor-
ganizowano też Państwowy Teatr Polski 
i Zespół Polskiej Pieśni Ludowej. Emito-
wano propagandowe programy radiowe 
kierowane do Polaków. Najtragiczniejsze 
dla polskich kijowian były lata 30., gdy w 
ramach stalinowskich czystek w „operacji 
polskiej” 1937 – 38 przeprowadzonej przez 
NKWD wysiedlono z Ukrainy ok. 7,5 tys. 
Polaków, w tym ok. 3,5 tys. z Kijowa do Ka-
zachstanu. Jako „wrogów ludu” i szpiegów 
rozstrzelano ok. 5 tys. Polaków, z których 

Na zdjęciu: Kijów, księgarnia polska Leona Idzikowskiego na 
początku XX wieku

Na zdjęciu: Władysław Horodecki (1863-1930)

Na zdjęciu: Karol Jaroszyński (1878-1929)

dokończenie z poprzedniego numeru
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część pochowano w zbiorowych dołach w 
lesie w Bykowi na północnych krańcach 
miasta. Niestrudzonym obrońcą wiary i 
polskości był w tych czasach ks. prałat Teo-
fil Skalski. Na początku 1939 r. w Kijowie 
mieszkało ok.11 tys. zastraszonych przez 
reżim Polaków. Pakt z tajnym protokółem 
podziału ziem polskich (pakt Ribbentrop 
– Mołotow) pomiędzy Związek Radziecki 
a Rzeszę Niemiecką został podpisany 23 
sierpnia, a 17 września 1939 r. Sowiety 
uderzyły na Polskę. W kijowskiej Bykowni w 
kwietniu 1940 r. NKWD wymordowało ok. 
3 tys. polskich oficerów jeńców wojennych. 
Aresztowano polskiego konsula Jerzego 
Matusińskiego, którego potem zamordo-
wano w Moskwie. W wyniku sowieckiej 
agresji na Ukrainie ograbiono polskie 
pałace i dwory z wielu zabytków kultury, a 
część z nich zniszczono. Ocalałe przejęło 
państwo, a po II wojnie światowej w 1945 
r. znalazły się w muzeach radzieckiego Ki-
jowa. Ciekawe są losy królewskiej biblioteki 
Stanisława Augusta Poniatowskiego liczącej 
ok. 34 tys. tomów, którą na początku XIX 
w. zakupiona dla Liceum Krzemieniec-

kiego, dalej przekazano do Uniwersytetu 
Kijowskiego, gdzie po ewakuacji w czasie 
wojny w głąb Rosji z powrotem powróciła.  
22 czerwca 1941 r. Niemcy uderzyły na 
Związek Radziecki. Zdobyli oni Kijów we 
wrześniu. Realizując plany eksterminacyjne 
wymordowali oni w Babim Jarze koło Kijo-
wa ok. 100 tys. osób, różnej narodowości, 
głównie Żydów. Na terenach Ukrainy w 
czasie niemieckiej okupacji działały pol-
skie oddziały partyzanckie Armii Krajowej 
w ramach operacji „Wachlarz”, głównie w 
okolicach Kijowa, Równego i Żytomierza, 
prowadząc walkę z Niemcami. Ofensywa 
niemiecka na froncie wschodnim załamała 
się w lutym 1943 r. Kontratakująca Armia 
Czerwona we wrześniu tego roku zdobyła 
Kijów. W tych walkach w Darnicy koło 
Kijowa brali udział Polacy z I Armii W.P. 
ponosząc duże straty. Po zakończeniu II 
wojny światowej wielu Polaków z Kijowa, 
mając przymusowe obywatelstwo ZSRR nie 
mogło przenieść się do Polski w ramach 
repatriacji. Wszechobecny terror w pań-
stwie sowieckim zelżał w 1953 r. po śmierci 
krwawego przywódcy partii komunistycznej 
Józefa Stalina. Szesnaście lat później udało 
się kijowskim Polakom otworzyć katolicką 
kaplicę.  W Kijowie istnieją dwa polskie 

Na zdjęciu: Kijów, Kamienica na Padole. Fot. B. Pastuszewski

Na zdjęciu: Kijów, Plac Niezależności, Pomnik założycieli miasta z 
fontanną. Fot. B. Pastuszewski

cmentarze. Pierwszy naj-
starszy Cmentarz Bajkowy 
założony po 1833 r., na wy-
kupionym od gen. Bajkowa 
terenie, składa się z kwatery 
katolickiej i prawosławnej. 
Do tej pory udało się od-
czytać polskie nazwiska na 
ok. 30 nagrobkach.  Drugi 
to polska kwatera wojsko-
wa w Bykowni na terenie 
memoriału poświęconego 
pomordowanym w czasach 
bolszewickich i sowieckich. 
Zostało tam upamiętnio-
nych znanych z nazwiska 
500 pomordowanych pol-
skich żołnierzy. Uroczyste 
otwarcie tej kwatery miało 
miejsce we wrześniu 2012 r. 

III.
W 1991 r. po upadku Związku Ra-

dzieckiego i odzyskaniu przez Ukrainę 
niepodległości Polacy kijowscy zaczęli się 
swobodnie organizować. Oddano im ko-

ściół pw. św. Aleksandra. 
Powstawały organizacje 
kulturalne jak: Polskie 
Stowarzyszenie Kultu-
ralno – Oświatowe, Dom 
Polski, Związek Polaków 
na Ukrainie, Stowarzy-
szenie „Zgoda”,  Sto -
warzyszenie „Polonia”, 
Stowarzyszenie Dzien-
nikarzy Polskich. Od 
1991 r. funkcjonuje tu 
polska ambasada. Działa 
także Biblioteka Polska. 
Ukazuje się „Dziennik 
Kijowski” oraz katolicka 
„Krynica”. W 2001 r. 
Kijów odwiedził w swej 
pielgrzymce na Ukrainie 
papież Jan Paweł II. W 
2012 r. przy kościele pw. 
św. Mikołaja odsłonięto 

pomnik Juliusza Słowackiego, a na Kresz-
czatiku pomnik Władysława Horodeckie-
go. Została też odsłonięta tablica ku czci 
Janusza Korczaka oraz rzeźba fortepianu 
Fryderyka Szopena. 

W Polskim Słowniku Biograficznym 
pomieszczono biogramy 134 Polaków wielu 
profesji i pełniących różne funkcje, którzy 
odegrali znaczącą rolę w historii Kijowa, 
Ukrainy także Polski.  Reasumując, trzeba 
podkreślić, że Polska i Polacy odegrali waż-
ną rolę w dziejach miasta. Byli tu od 992 r. 
Wojska polskie wkraczały do grodu i miasta 
w latach: 1018, 1069, 1076, 1651 i 1920. 
Miasto należało do Rzeczpospolitej w latach 
1385 – 1654. Władcy polscy nadali mu prawa 
miejskie. W okresie carskiego panowania 
aż do 1917 r. udział Polaków tutejszych w 
kulturze i gospodarce był bardzo znaczący, 
gdyż stanowili oni wówczas prawie 20 % 
ludności Kijowa.  Tu Ukraińców i Polaków 
łączyło: Ławra Peczerska, Kolegium Kijow-
sko – Mohylańskie, literatura, drukarnie, 
architektura, teatr, muzyka, współpraca w 
walce z caratem i braterstwo krwi w 1920 r., 
gdy Polska po raz pierwszy uznała niepod-
ległość Ukrainy. Trzeba także podkreślić, 
że po rozpadzie ZSRR Polska jako pierwsze 
państwo uznała w 1991 r. niepodległość 
Ukrainy. Jednak, aby stosunki między obu 
krajami i narodami były w pełni harmonij-
ne, istnieje potrzeba uznania przez Ukrainę 
prawdy o rzeziach Polaków na Wołyniu i 
Galicji dokonanych przez skrajnych na-
cjonalistów ukraińskich wspartych przez 
część ludności tych terenów. Taka potrzeba 
istnieje i leży ona w ostatecznym interesie 
obu sąsiadujących ze sobą narodów. 

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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Andrzej Ossowski 

Tabory

                              
ulicami miasteczka  przejeżdżały  tabory  wozów
z rzeźbionymi malowanymi na czerwono smokami
czasem tylko z  plandeką  na wygiętych w pałąk 
gałęziach brzóz albo leszczyny
przypominające wojskowe taborowe wozy
jakie znałem z wojennych filmów
wołaliśmy na ich widok Cyganie, Cyganie
nikt nie nazywał ich wtedy Romami
wozy zatrzymywały się na ulicy Krótkiej  przy  kuźni 
kiedy kowal podkuwał konie 
kobiety ruszały w poszukiwaniu chcących 
poznać swoją przyszłość
mężczyźni udawali się  do pobliskich piekarń 
z ofertą bielenia kotłów
po jakimś czasie tabor ruszał za miasteczko
w las nad jeziorem

wieczorem miasteczko wypełniały dźwięki muzyki
staliśmy na ulicy przed barem 
w którym  Cyganie grali stare rosyjskie romanse
wsłuchując się w dźwięki skrzypiec gitar i akordeonów 
dopóki  rodzice nie pozaganiali nas do domów

Tabory stawały  w lesie nad wąskim jeziorem
kilka kilometrów za miastem
kiedy dorośli wyruszali w poszukiwaniu zajęcia
w obozowisku zostawały dzieci młodzież i starcy
słuchaliśmy tam  opowieści starych Cyganek
biegliśmy za chłopcami jadącymi na oklep pławić konie
razem  czesaliśmy ich grzywy i ogony
wieczorem przy ognisku słuchaliśmy muzyki
z nutą wyczuwalnej w dźwiękach nieokreślonej  tęsknoty 

czas Taborów odszedł bezpowrotnie
kiedy po wielu latach stary Cygan z synami
przyjeżdżał bielić kotły w mojej piekarni
przy herbacie wspominaliśmy czas Taborów
wyobraźnia przywoływała 
dźwięki muzyki zapach ogniska rżenie koni
na koniec stary powiedział 
nie chciałbym już żyć w Taborze jednak ognia i koni  żal
może spotkamy się jeszcze  przy jakimś ognisku dodał 

             
dzisiaj  już nikt nie bieli kotłów
nie suną drogami barwne taborowe wozy
cygańscy chłopcy nie pławią koni 
wygasły ogniska nad wąskim leśnym jeziorem
las nie słucha cygańskiego grania
Stary dawno odszedł do przodków
kiedy wspominam rozmowy z nim
czasem wieczorem spojrzę w gwiazdy i w myśli zawołam
Stary trzymaj dla mnie miejsce przecież  musimy się spotkać 
przy  ognisku

Krzysztof  Zdunek

GŁUPIA WERONKA

Zagadywała nas często z bezbronnym uśmiechem 
w przerwie rozmów z kotami, kawką i wróblami
tamta głupia Weronka – nasza celebrytka,
bo znali ją tutaj wszyscy i wypatrywali.
Kołysała biodrami tak jakoś po skosie
w śmiesznym pląsochodzie,
choć nie piła niczego prócz wody z cytryną.
      Ćwierkają wróbelki od samego rana:
      ćwir-ćwir, dokąd idziesz czeredo kochana?
To musiał być wrzesień i początki szkoły,
bo spadały z kasztanowców kolczaste papierówki.
Rzucali w nią i koty brązową kanonadą,
gdy tak stała i stała z gasnącym uśmiechem.
Aż rozpierzchły się na nasz widok: tornistry,
stado wróbli, rowery, deskorolki…
Uciekliśmy ze wzrokiem tak jakoś po skosie
do spraw, telefonów i w niechybne spóźnienia.
Znalazły ją zeszłej zimy dwie panie z yorkami
wśród gromadki kotów i milczących gawronów.
Sąsiad mówił, że to udar lub serce, prędzej wychłodzenie.
Mnie ostatnio dogania coraz częściej nad ranem
nasza głupia Weronka w dziwnym pląsochodzie.

Tadeusz Zawadowski

Jeśli potrafisz…

ocal w sobie tyle zapamiętanych widoków dzieciństwa 
ile zdołasz unieść pod wyschniętymi oczodołami. twarze ojca
i matki czuwające nad twoim pierwszym krokiem
oraz kolejnymi wychodzącymi coraz dalej
aż w końcu ginącymi w zapadliskach dorosłości. tak bardzo
chciałbym dzisiaj cofnąć czas by do nich powrócić
i znowu przejrzeć się w ich oczach. w snach
modlę się do kasztana który czuwał nad naszym domem
ale ten bezradnie rozkłada konary i płacze kasztanowymi
łzami. szukam ścieżek wydeptanych przez małego chłopca
ale te już dawno zarosły nowymi domami
które nie pamiętają tego gdzie on
zapalał w oknach jasne światła marzeń. ocal 
tego małego chłopca aby nie nastała w nich

ciemność…

Tadeusz Zawadowski

Julia

Julia ma osiemdziesiąt siedem lat. ciągle pamięta
potajemne schadzki z Romeo i kradzione pocałunki
na parkowej ławce. jej ukochany wyjechał 
tak daleko gdzie światy się kończą lśniącym karawanem. czasem
czyta od niego listy ukryte pod marmurową płytą. niekiedy
przychodzi do niej kobieta z dwójką dzieci mówiąc że to jej
prawnuki. podsuwa kolorowe cukierki na lepszą pamięć. julia 
chowa je na dnie wazonu z zasuszonymi kwiatami 
które dostała od ukochanego. nie ma prawnuków ani problemów 
z pamięcią. ciągle jest młodą dziewczyną. przed oczyma 
ma wciąż roześmianą twarz swojego Romeo który powróci 

lśniącym karawanem.

Tadeusz Zawadowski 

Romeo

zakochany w Julii od koniuszków palców u stóp po czubek siwiejącej
głowy. każdym milimetrem ciała. zauroczony pierwszym 
jej spojrzeniem i pocałunkiem który pamięta do dziś odjeżdżając 
lśniącym karawanem. kiedyś powróci by zabrać ją tam gdzie miłość 
nie zna słowa śmierć. ma wyrzuty sumienia że pozostawia ją 
bez opieki i pamięci którą utraciła przed laty. ktoś jednak musi 

pierwszy przygotować niebo dla obojga. 
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Miłość jest jak mgiełka, jest w niej coś z 
pajęczyny, omota nagle niewidzialnymi nić-
mi i trzyma. Tylko Ci, którzy sami kochają, 
znajdą ją, gdy szeroko otworzą oczy. 

Właśnie wyruszali na trasę ludzie 
szamana Ngoro – jego najlepsi tropiciele. 
Wszyscy sadzą umazani na czarno (kiedyś 
śmiałem się i nie rozumiałem, dlaczego 
smarują się na czarno, skoro sami są czarni. 
Ale to było w lepszych czasach. Mam wraże-
nie, że te lepsze czasy, to tak dawno, prawie 
wieczność).  Nie było chwili do stracenia 
– chciałem przekazać Laurze wiadomość. 
Napisałem na kawałku papieru, wydarte-
mu ojcu Strzeblewskiemu (przy głośnych 
protestach) z jego modlitewnika: „Kocham, 
kocham, kocham! Umieram ze strachu o Ciebie – 
czy jesteś cała?”. Ale po kolei: w środku nocy 
posterunek południowo-zachodni zameldo-
wał, że usłyszał dalekie strzały z broni ma-
szynowej. Podoficer dyżurny obudził mnie 
natychmiast. Przestraszyłem się, że może 
coś stało się z Laurą i jej ludźmi. Zaraz też 
przybiegł zdyszany posłaniec od Szamana, 
że mam przyjść. Stąd wniosek, że czarne 
posterunki na przedpolach, nie informują 
tylko nas na bieżąco po linii wojskowej, co 
się dzieje, ale również swojego przywódcę.  
Szybka narada, co robić. Jakimś cudem 
zjawił się też ojciec  Strzeblewski z Misji 
Katolickiej ojców werbistów: przypadek – 
nie sądzę.

O świcie, gdy ludzie Szamana już daw-
no poszli, odbyła się odprawa u Andersona 
w sztabie. Postanowiono wysłać zwiadow-
czego drona, po tym jak w nocy usłyszano 
dalekie odgłosy walki. Po paru godzinach 
mieliśmy już jasność, a tak naprawdę, żad-
nej jasności: trzy trupy nie naszych ludzi, a 
około 10 kilometrów dalej na leśnej dro-
dze leżała porzucona błękitna kamizelka 
kuloodporna. Major Hamilton się wściekł, 
autentycznie – aż mu piana pojawiła się na 
ustach: 

- To ten przemądrzały kapitanek z Pol-
ski tak wymyślił, żeby ubierać ich w kamizel-
ki z logo ONZ. Jakby było mało, że polskie 
mundury noszą. Czarni i polskie mundury. 
Cyrk obwoźny na kółkach, god damn it! 
Teraz wróg już na pewno wie, że to grupa z 
naszej Bazy idzie ku granicy. Głupi się do-
myśli, że po pomoc. Tacy niby zwiadowcy, a 
nawet śladów nie potrafią za sobą zacierać. 
Jeszcze moment i Dinka uszczelnią granicę. 
Samochodami przerzucą wojsko! 

- Majorze Hamilton, krytykować jest 
łatwo, jak coś źle poszło. Tak naprawdę, 
to nie wiemy jaka jest sytuacja. Może to był 
tylko trzyosobowy rutynowy patrol wroga i 
został w całości zneutralizowany – spokojnie 
odezwał się pułkownik. – Niedobrze tylko 
się stało, że nie zrobili tego po cichu. Mu-
sieli wpaść na nich znienacka.

- Po cichu, pułkowniku, to mogą  zrobić 
to moi komandosi, a nie ci przebierańcy w 
polskich mundurach – odpowiedział dobit-
nie major, cedząc słowa. 

- No chyba coś za dużo pan powiedział, 
majorze Hamilton – walnąłem pięścią w stół, 
starając się nadać głosowi dobitny, donośny 

Dariusz Filinger

Misja (cz. II)

i stanowczy ton. Nie mogłem sobie pozwolić 
na utratę autorytetu, skoro trójka moich 
oficerów też brała udział w naradzie. – Nasz 
oddział, który ma przekroczyć granicę, 
jest oficjalną delegacją ONZ, wysłaną do 
prezydenta Ugandy. Wśród nich jest dwoje 
czarnych amerykańskich żołnierzy i mają 
amerykańskie mundury. Niech pan o tym 
nie zapomina! Delegacja nie może wyglądać 
jak włóczędzy, bo napotkani żołnierze z ar-
mii Ugandy nie zabiorą ich do Kampali, a 
być może nawet rozstrzelają, jako szpiegów. 

- Jeśli panowie oficerowie pozwolą – 
skłonił się porucznik Adamski. – Proponuję, 
aby za parę dni w drogę ku granicy udała się 
delegacja brytyjskich komandosów ubrana 
w łachmany. Myślę, że wtedy powodzenie 
akcji mamy zapewnione.

- Niewykluczone, niewykluczone – ode-
zwał się pułkownik. – Trzeba będzie roz-
ważyć, co lepiej: wysłać ich tam i pozbawić 
się potrzebnych żołnierzy tutaj, czy też nie. 
Może w ogóle nie będzie takiego dylematu, 
gdy Dinka wzmocnieni sprzętem ciężkim 
rozniosą nas w pył na oczach świata.

- Co racja, to racja – powiedział cicho 
Hamilton – jakby uszło z niego całe po-
wietrze.

                                                                       
*

- Cześć Tom, jak się masz, co tam na 
świecie słychać? – zagadałem „dyplomatę”, 
niby od niechcenia i niby wesoło. Mam 
do niego konkretną sprawę, i to bardzo 
konkretną.

-  A, jest nasz bohater całego zamiesza-
nia z dronem. Siadaj, siadaj. Szkockiej się 
napijesz? Jeszcze mam, na specjalne okazje.

- A jakaż to dzisiaj jest specjalna okazja 
– zapytałem zdziwiony.

- Sam fakt, że twoi podopieczni w pol-
skich mundurach, he, he, he, idą dalej i jak 
na razie nie dali się złapać. Może załatwią 
nam pomoc.

- Ty nie możesz nam załatwić takiej 
pomocy, przecież sam tkwisz w tym gównie?

- Co mam twoim zdaniem zrobić? – 
zapytał czujnie

- Jak rozumiem, masz tu specjalne ko-
dowane łącze satelitarne?

- No, słucham cię z uwagą – rysy mu się 
wyostrzyły – mów dalej.

- Na tych łączach z kim możesz poga-
dać? – zapytałem twardo bez pierdolenia się.

- Och, fuck, to tajemnica, chyba nie 
myślisz, że ci powiem!

- No teraz powiedziałeś do wiwatu! 
Razem siedzimy tu na tej minie, na tym za-
dupiu, a o świcie już może nas nie być. Łeb 
ci utną! Co z tego, że znasz sztuki walki, bo 
wiem, że znasz. Nie możemy liczyć na to, że 
prezydent Ugandy nam pomoże, pod wa-
runkiem, że nasi ludzie dotrą, gdzie trzeba. 
Uzależniać naszego losu i losu przeszło 5000  
uchodźców od kaprysu jakiegoś kacyka. Ro-
zumiesz, że żarcie też się kończy, nie tylko 
amunicja!!! – W tym momencie zacząłem 
krzyczeć. Miało być dyplomatycznie, ale 
nie wytrzymałem i wybiegłem z jego pokoju 
trzaskając drzwiami.

 - Radzio, zastąp mnie, przekazuję ci 
dowodzenie, muszę zniknąć na jakiś czas  – 
odezwałem się podenerwowany do swojego 
zastępcy, porucznika Adamskiego. Zrobisz 
odprawę służb, a potem meldunek do szta-
bu i tak dalej.

- Nie mogę, nie pamiętasz Darek, że 
o 18.00 obejmuję pododdział alarmowy B.

-  A kto obejmuje dzisiaj A, chyba kolej 
na „angoli”?

- Hamilton osobiście będzie dowodził 
– kwaśno stwierdził Radzio. Dobrze, kurwa, 
że nie mną. 

Muszę w tym miejscu wyjaśnić, o co tutaj 
chodzi z tymi pododdziałami A i B. jakiś czas 
temu był tylko jeden oddział w sile trzech 
plutonów, który miał pełną gotowość bojową 
na wypadek, gdyby wróg zaatakował. Wtedy 
szybko chłopcy przemieszczali się samocho-
dami „do ogniska zapalnego i chirurgicznym 
cięciem, wycinali wrzód na dupie” jak to 
zgrabnie ujmował pułkownik Anderson. 
Wszystko szło dobrze, za dobrze. Tak uwa-
żaliśmy w polskim obozie. Wymyśliliśmy, że 
powinny być dwa oddziały ogniowe, bo wróg 
może zaatakować w dwóch miejscach: naj-
pierw w jednym, a właściwy atak będzie gdzieś 
indziej – dwa kilometry dalej. I co wtedy?  
Zanim całe siły bazy staną na nogi, to już nas  
mogą pościnać maczetami w trakcie snu. Do 
tego panika wśród ludności cywilnej, zdążą 
nam zapchać  drogi dojazdowe i koniec. 
Przeforsowaliśmy pododdział alarmowy B. I 
Amerykanie i Brytyjczycy byli początkowo z 
tego niezadowoleni: mniej odpoczynku, bo 
więcej ludzi musi mieć dyżur pod bronią. 
Ale do czasu, do chwili aż „wykrakaliśmy”, 
aż przeciwnik zaatakował nas z dwóch stron. 
Większość żołnierzy składała nam potem 
podziękowania, że „uratowaliśmy im dupy”. 

- Dobra, zrobimy tak, ty mnie zastępu-
jesz, a chorąży Wypych obejmuje B. Wiem, 
że powinien mieć wolne. Ja to z nim załatwię. 
Ja muszę coś pokombinować, Radek, nie ma 
mnie dla nikogo. Coś mi chodzi po głowie. 
Muszę coś przemyśleć.

- A co takiego musisz przemyśleć?
- Jak nas wszystkich wyciągnąć z tego 

szamba, rozumiesz.

Spieszę się. Jest godzina 17. 30. Posiłki 
w kantynie już są wydawane, dla tych, którzy 
udają się na służbę. Z namiotu ryra głośna  
muzyka, AC/DC, rozpoznaję od razu. To 
na pewno sierżant Adam Zaremba tam 
rządzi – ma pierdolca na punkcie tej kapeli. 
Jest z nas wszystkich najstarszy wiekiem. 
Kiedyś miał służbę podoficera dyżurnego i 
muzyka też tak ryrała. Zwróciłem mu uwagę, 
że ma natychmiast ściszyć, bo nie usłyszy w 
tym hałasie, jak meldują posterunki o nie-
bezpieczeństwie. „Żeby mi to było ostatni 
raz!”, rozdarłem się na niego niczym major 
Hamilton. Obraził się i unikał mnie długo. 

- Już dosyć mam tego chleba ze smal-
cem. Jeść się odechciewa! – krzyknął wyraź-
nie w moją stronę sierżant Zaremba, jak tylko 
mnie zobaczył. 

- Patrzcie go, jaki wrażliwy, świeżego ma-
sełka by się chciało? Chlebuś też niedobry? 
Nie chcesz jeść to dam dzieciom, tym łobu-
ziakom, co w piłkę grają! – w  kurzyłem się.

- Adam, nie przesadzaj, smalec jest ze 
skwarkami, a z kiszonym ogóreczkiem do-
brze smakuje. Tylko do tego wódeczka by się 
przydała. – Zrobił do mnie oko chorąży Ta-

ciąg dalszy na str. 14
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deusz Wypych – chciał rozładować atmosferę.
- Chętnie bym wam postawił flaszkę, 

ale dobrze wiecie, że w naszym obozie  nie 
ma grama wódki. Ja w każdym razie nie 
mam – powiedziałem z nieudawanym żalem, 
rozkładając ręce.

- Kapitanie, chciałeś mnie widzieć, 
dyżurny mi powiedział, że mam przyjść na 
stołówkę.

- Tak, Tadziu, musisz wziąć służbę na B 
zamiast Adamskiego, chciałem cię prywatnie 
poprosić, bo wiem, że jest to niezgodne z 
grafikiem, masz przecież wolne. Dlatego 
zjedz szybko i zacznij pobierać oporządzenie.

- Coś się stało, wodzu?
- Tak, Adamski ma mnie zastępować, 

a ja muszę zająć się pewną ważną sprawą – 
zabrzmiało tajemniczo.

- A jaka to ważna sprawa, jeśli wolno 
spytać? – Ciekawość u chorążego wzięła górę.

- Prowadzę działania, żeby wyciągnąć 
nas z tego szamba, rozumiesz. Na razie ni-
komu nie mów.

*
 - Tom, to jeszcze raz ja, czy mogę? – 

zapytałem nieśmiało.
- A czy już ci przeszedł napad szału?
- Przepraszam, cały czas jestem roz-

drażniony tą całą sytuacją – postanowiłem 
schować dumę do kieszeni. Jest problem i 
trzeba go rozwiązać. Przecież nie chodzi tylko 
o mnie ale o wielu ludzi.

- Mów co ci leży na wątrobie, bo widzę, 
że oprócz braku amunicji i żarcia coś cię wy-
raźnie gnębi –  odezwał się po ojcowsku Tom.

- Chodzi o to, żeby wytępić to czarne 
robactwo, które szykuje się do ataku, aby 
zniszczyć nas     i  NASZ ŚWIAT. Żeby z góry 
potraktować je jakimś „środkiem owadobój-
czym” – na przykład napalmem albo czymś 
takim. Moment jest odpowiedni, bo właśnie 
robią koncentrację sił i środków przed ata-
kiem na nas, na wojska ONZ.

- Czyś ty oszalał, gadasz jak rasista. Nie 
mogę w ten sposób przedstawić sytuacji 
zwierzchnikom! Czy ty naprawdę, kapitanie 
z Polski, jesteś rasistą? 

- Ja jestem rasistą?! Chyba Tom, coś 
ci się porąbało! Sam jestem zakochany w 
dziewczynie, co ma skórę w kolorze miedzi. 
Albo miodu wielokwiatowego. W każdym 
razie jest słodka jak miód. A poza tym kobiety 
z plemienia Neurów są bardzo piękne, są 
smukłe, chodzą z gracją i mają duże łagodne 
oczy. Dzieci też to takie przylepy – nic tylko 
przytulić. Mężczyźni długonodzy, pielęgnują 
rytuał wojowników stania na jednej nodze. 
Przypominają bociany. W…widziałeś, ty T…
ttom chociaż raz w życiu bo…bo…ciana? 
– Wyraźnie mnie podkurwił, zacząłem się 
jąkać, ale muszę opanować nerwy. Nie czas 
na to, nie czas…

-  Nie widziałem bociana, to ptak, czy 
inne zwierzę? No dobrze,  przekonałeś mnie, 
że nie jesteś rasistą – westchnął.

- Rozumiesz, o co mi chodzi? Nie dzielę 
ludzi ze względu na kolor skóry, tylko na to 
czy są dobrzy, czy źli. Chodzi o to, żeby lotnic-
two USA zbombardowało  pozycje BARDZO 
ZŁYCH LUDZI. Krótkie i szybkie chirurgicz-
ne cięcie, aby wyciąć wrzód na dupie – jak 
mawia pułkownik Anderson. On uważa tak 
samo jak ja. Gadałem z nim.

- Shit, nie mogą zbombardować ich 
pozycji – powiedział krótko Tom

- A to czemu, czy nie mają sił i środków 
technicznych?

 - Dlatego, że bezpieczeństwo Stanów 
Zjednoczonych nie jest zagrożone – usłysza-
łem i to mnie zmroziło. A więc tak, ludzie 
walczą o przeżycie, o każdy następny dzień, 
ale nie ma to znaczenia.

- Ale przecież jest tu dziesięciu cywilnych 
obywateli USA w obozie dla uchodźców: le-
karze, pielęgniarki, wolontariusze…

- To za mało. Nie przekonam zwierzch-
ników. Pamiętaj, – ciągnął Tom bezbarwnym 
głosem –

że Sudan, który jest odpowiedzialny za 
te pogromy w Sudanie Południowym, ma 
parasol ochronny Egiptu. Egipt jest sojuszni-
kiem Arabii Saudyjskiej. W Arabii Saudyjskiej 
są amerykańskie bazy wojskowe. Oficjalnie 
USA mają związane ręce. 

- Będziemy w kontakcie, przemyślę 
pewne sprawy. Jakby co, przyślę w moim 
imieniu porucznika Radosława Adamskiego, 
on lepiej zna angielski. On jak mówi trzy zda-
nia, to elokwentny jest na sześć stron. Może 
przyjdzie z gotowym pomysłem.

- Na co?
- Na wszystko.

W obozie dla uchodźców rzeczywiście 
jest dziesięciu obywateli USA, musiałem to 
sprawdzić, przed rozmową z agentem CIA. 
Jestem prawie pewny, że Tom nim jest. Obóz 
dla uchodźców to część składowa naszej Bazy 
i w całości podlega naszej ochronie. Teren 
jest dosyć rozległy. Dużo namiotów, duże 
skupisko ludzi na stosunkowo małej prze-
strzeni. Woda pitna jeszcze jest – w butelkach 
5-litrowych. Zawsze też można przepuścić 
wodę z rzeczki przez filtr chemiczno-bio-
logiczny. Większym problemem jest woda 
do codziennej higieny i prania odzieży. 
Kobiety z plemienia Nuerów, to prawdziwe 
elegantki, lubią być zadbane, ślicznie się 
uśmiechać, uwodzić mężczyzn i chodzić w 
czystych kolorowych ciuchach. Same mi 
mówiły, że czują tu się dość niekomfortowo. 
Na razie epidemia nam nie grozi jak uważają 
lekarze, którzy tu pracują, stowarzyszeni w 
organizacji pozarządowej Doctors  Without 
Borders  (Lekarze Bez Granic). Również 
wykwalifikowane pielęgniarki i  wolontariu-
sze                              z Międzynarodowego 
Czerwonego Krzyża zostali na miejscu, 
aby pomagać ludziom w potrzebie, mimo 
zagrożenia życia. Są również nauczyciele 
(z Japonii, Indii i Wielkiej Brytanii), którzy 
zapełniają czas dzieciakom, uczą ich czytania 
i pisania po angielsku oraz organizują gry, 
zabawy i zawody sportowe. Ludzie boją się 
przyszłości, ale mają świadomość, że nie cała 
społeczność międzynarodowa ich opuściła, 
dlatego są spokojni i nie wpadają w panikę. 
A każdy nasz sukces na polu walki podnosi 
ich morale. Przecież nie wiedzą, że kończy 
nam się amunicja. Tak, jako żołnierz sił po-
kojowych ONZ (które tutaj niestety muszą 
odpierać zbrojne ataki), mam poczucie, że 
jestem w tym miejscu potrzebny, bo ludzie 
pokładają we mnie nadzieję. Wystarczy się 
przejść po obozie i porozmawiać z nimi lub 
w ogóle nie potrzeba nic mówić: kiwają z 
daleka, uśmiechają się i pozdrawiają. Nie 
miałbym sumienia ich opuścić. Czułbym się 
z tym źle do końca życia. 

Może słyszeliście historię  pewnego 

policjanta z Australii, który wraz z kolegami 
służbowo pojechał na misję do Timoru Za-
chodniego?  Kraj ten usiłował się wybić na 
niepodległość, gdyż był pod okupacją islam-
skiej Indonezji. Ludność chrześcijańska była 
w nim prześladowana przez muzułmanów. 
Policjanci z Australii stawali na wysokości za-
dania i zapobiegali niepokojom społecznym. 
Gdy skończył się kontrakt, opuścili Timor 
Zachodni. Jeden z nich powrócił jednak 
po paru latach, gdyż chciał pokazać swojej 
nowo poślubionej żonie, gdzie stacjonował 
i przedstawić ją ludziom, z którymi się za-
przyjaźnił. Nie zastał tych ludzi, tylko ich 
groby, a sporej wielkości wioska była spalona 
i zrównana z ziemią. Szok, już nigdy nie był 
sobą i nie mógł odnaleźć się w codziennym 
życiu! Siebie obarczał winą, bo gdyby został, 
nie doszłoby do tragedii. 

- Ojcze Macieju, to ja, szukam ojca 
wszędzie.

- Przecież widzę, czy coś się stało? – za-
pytał z błyskiem niepokoju w oczach.

- Jeszcze nie ale wkrótce się stanie. Zresz-
tą ojciec jest bardzo dobrze poinformowany, 
jeśli chodzi o sytuację zarówno ogólną jak i 
szczegółową. Tak dobrze jak szaman Ngoro. 
Mam wrażenie, że dmiecie do jednej trąby – 
powiedziałem bez uśmiechu.

- Podziały między nami nie mają obec-
nie żadnego znaczenia, mamy wspólnego 
wroga. To jest SAMO ZŁO, z którym nie da 
się pertraktować, z którym nie można iść 
na kompromis. Unicestwia ciała ale przede 
wszystkim niszczy dusze ludzi.

- Muszę coś spokojnie przemyśleć w 
kaplicy, właśnie w temacie tego zła. Tylko 
tutaj mogę się skupić i wyciszyć. Ja już „gonię 
w piętkę”, jestem u kresu wytrzymałości… 
Zostaję w kaplicy na całą noc.

- Darek, czy ty tutaj przyszedłeś się po-
modlić? Bo jeśli tak, to możesz zostać.

-Tak, przyszedłem po mądrość, aby 
Duch Święty mnie oświecił, podsunął roz-
wiązanie. – Powiedziałem z przejęciem. 
–  Przyjdź Duchu Święty w poszumie traw 
sawanny do tego miejsca zapomnianego 
przez świat, gdzie pełno ludzkiej rozpaczy… 
Chciałem ojca prosić o jeszcze jedną rzecz.

- O co?
 - O butelkę wina, wtedy lepiej będzie 

mi się modliło.
- Ty jesteś niemożliwy, albo wydzierasz 

mi kartki z modlitewnika, albo chcesz uszczu-
plić nieduże już zapasy wina mszalnego. Albo 
modlitwa albo pijaństwo!

- Nie masz racji, nigdzie w Piśmie 
Świętym nie jest powiedziane, że nie można 
modlić się spożywając jednocześnie alkohol. 
A ja naprawdę muszę się wyciszyć. Będę leżał 
nawet krzyżem, jeśli uznam, że mi to pomaga.  
Daj mi butelkę wina i modlitwę do Ducha 
Świętego, a najlepiej kilka modlitw. Nikomu  
nie będę się chwalił, że mi dałeś wino.

- Czemu ja mam do ciebie taką słabość 
– pokręcił głową ojciec Strzeblewski ze Zgro-
madzenia Misjonarzy Werbistów.  

*
- Witamy kapitanie wśród żywych! – po-

zdrowił mnie z daleka chorąży Wypych, ro-
biąc przy tym małpią minę. Właśnie wydawał 
rozkazy pododdziałowi alarmowemu B, który 
skończył służbę. W dwuszeregu stały trzy plu-
tony. Stały w pełnym rynsztunku i w pełnym 
uzbrojeniu i wyglądały naprawdę okazale 

Misja...
ciąg dalszy ze str. 13
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(każdy cywil by powiedział, że groźnie).
- Dyżurny, jestem u siebie, nie prze-

szkadzać, bo śpię. Za cztery godziny niech 
przyjdzie porucznik Adamski. Powiedź mu, 
że to pilne.

- Zrozumiałem, nie przeszkadzać, za 
cztery godziny!

- I przynieś mi śniadanie do mojego 
pokoju.

*
Pukanie do drzwi. Wchodzi porucznik 

Adamski: - Wołałeś mnie. Czy już bliższy 
jesteś rozwiązania. Cokolwiek, by to miało 
znaczyć?

- Już wszystko wiem. Mam poukładane 
w głowie. Teraz robimy konspekt na papie-
rze po polsku a potem po angielsku. Tom, 
no wiesz, ten „dyplomata” jest wstępnie 
urobiony. Na końcu pójdziemy do niego 
razem. Będziemy dalej go rzeźbić i na 
piśmie też dostanie, żeby wiedział co ma 
mówić swoim przełożonym, a ci jego prze-
łożeni następnym przełożonym. Rozumiesz 
o czym mówię?

- Nie bardzo – drapie się po głowie 
Adamski.

 - No wiec słuchaj. Najpierw ci opo-
wiem, co wymyśliłem.

                                                           
*

- No, panowie z Polski, jak już jesteście, 
to naleję nam szkockiej. Bo u was w obozie 
pod tym względem posucha. Alkoholu musi-
cie szukać. Ale to trzeba robić z głową a nie 
bez głowy, hi, hi, hi, cha, cha, cha – zarżał 
głośno, aż jego umięśniony tors podska-
kiwał na krześle. Nawiązał tu złośliwie do 
naszych chłopaków, co poszli po bimber z 
trzciny cukrowej na zewnątrz Bazy a wrócili 
bez głów, lub raczej ich same głowy zostały 
przyniesione w reklamówkach na zakupy.

- Tom, już nie znęcaj się nad nami, 
wystarczy, że ten palant Hamilton swego 
czasu mocno nam naubliżał – powiedziałem 
z niesmakiem. Przecież byłem dowódcą 
tych ludzi.

- Dobra, mówcie z czym przyszliście, 
sprawa pewnie najwyższej wagi, skoro macie 
takie poważne miny?

- Mamy chyba rozwiązanie tej patowej 
sytuacji, oceń sam, tu masz na piśmie. 
Przeczytaj spokojnie, a my poczekamy – ode-
zwałem się. Zrobiło się cicho jak w kościele. 
Przez uchylone okno słychać było tylko z 
oddali warkot samochodów terenowych i 
krzyki bawiących się dzieci. „Dyplomata”

kręcił się na krześle i chrząkał. Wymie-
nialiśmy z Radziem niepewne spojrzenia.

- Tak, ciekawe, ciekawe. Ten dokument 
mam w całości zeskanować i przesłać do 
Waszyngtonu?

- Jeśli jest, twoim zdaniem, zrozumiały i 
przekonywujący – odezwałem się niepewnie.

- Może pan powiedzieć, że to jego plan, 
opracowany na podstawie wnikliwej analizy 
sytuacji w terenie – powiedział Radzio.

- No chyba nie, to Wilno, to jest polski 
przykład, sam bym na to nie wpadł. Pano-
wie, to jest wspólny projekt. Wytłumaczcie 
teraz jeszcze raz, żebym wszystko dobrze 
zapamiętał, bo przełożeni będą zadawać 
mnóstwo pytań. Nikt tak od razu przecież 
nie podejmie decyzji, mimo, że jak sami 
wiecie najlepiej – czas nagli.

- Poruczniku Adamski, twoja kolej – za-
chęciłem go. Wytłumacz panu Tomowi Mac 

Dougall  jeszcze raz najważniejsze rzeczy w 
przystępny sposób, jak to u nas w Polsce się 
mówi – „kawę na ławę”.

- Chodzi o to – zaczął powoli Radek - że 
Wilno było polskim miastem od dawna, z 
przytłaczającą przewagą polskiej ludności. 
Na całej Wileńszczyźnie było tylko 9% Litwi-
nów a chcieli gwałtem wbrew woli ludności 
wcielić te ziemie do państwa litewskiego. I 
zrobili to, wykorzystując ciężkie położenie 
wojsk polskich na froncie. Podczas inwazji 
Armii Czerwonej (czyli komunistów) na 
Polskę doszło do sojuszu między Litwą a 
komunistami. Czerwoni obiecali, że Litwa 
dostanie te ziemie, o których mówimy, a w 
zamian wesprze wojska bolszewickie.

- Radek, tylko dodam, że to był czas 
tuż po I wojnie światowej, gdy powstawały 
nowe państwa, które walczyły o swoje gra-
nice. Polska musiała walczyć o wszystkie 
swoje granice naokoło, z każdej strony. Stąd 
właśnie zmuszona była też iść na bardzo 
niekorzystne układy i ustępstwa na arenie 
międzynarodowej. Była uzależniona od 
tego, co postanowią państwa zwycięskie 
Anglia i Francja. Siły zbrojne naszego kraju 
dopiero się tworzyły praktycznie z niczego i 
również były uzależnione od dostaw sprzętu 
wojskowego z zachodu. 

- Właśnie do tego zmierzam.  Polski 
premier,  prosił o pośrednictwo państwa 
zachodnie w rokowaniach z bolszewikami. 
Anglia i Francja wyraziły zgodę na konferen-
cji w Spa (to takie miasto         w Belgii) na 
udział w negocjacjach w zamian za znaczne 
terytorialne ustępstwa strony polskiej. Był 
to okres, gdzie ważyły się losy Polski, jej byt 
był zagrożony i nie można było przewidzieć, 
że zwyciężymy z Armią Czerwoną. Jednak 
zwyciężyliśmy w pięknym stylu. Mówi się o 
„cudzie nad Wisłą”, bo na zdrowy rozum po-
winniśmy z nimi przegrać. Tym bardziej, że 
Polska walczyła w tym czasie też z Niemcami 
o zachodnie granice. Stąd ten niekorzystny 
układ terytorialny na wschodzie – przyszła 
granica ma być na tzw. linii Curzona (od 
nazwiska angielskiego dyplomaty, który 
chciał maksymalnego osłabienia Polski). 
Wileńszczyzna była już po drugiej stronie 
tej linii.

- Czyli, jak dobrze rozumiem, w świetle 
uzgodnień i układów międzynarodowych 
Litwa miała prawo do Wilna? – odezwał 
się Tom

- Właśnie o to chodzi, że prawne prawo 
miała ale moralnego prawa nie miała.  W 
Polsce narastały głosy żądające przyłączenia 
Wileńszczyzny do Polski. Sami Polacy tam 
mieszkający wręcz prosili na kolanach: nie 
zostawiajcie nas – kontynuował Radek, jak 
zawsze elokwentny. – Nasz przywódca, mar-
szałek Józef Piłsudski, ponieważ oficjalnie 
miał związane ręce, dosyć szybko rozważył 
upozorowanie „buntu” oddziałów nieregu-
larnych, które miałyby zająć Wilno. Działać 
one miały jakoby wbrew rozkazom i bez 
wiedzy dowództwa polskiego. Wybrał do 
tego zadania oczywiście swojego zaufanego 
człowieka, generała Żeligowskiego, a ten 
wykorzystując talenty aktorskie i oratorskie 
skrzykiwał zwykłych obywateli oburzonych 
niesprawiedliwością Anglii i Francji. Patrio-
tycznie nastawieni Polacy chcieli ratować 
swoich rodaków, którzy zostali po drugiej 
stronie granicy, narażeni na prześladowania 
i szykany ze strony Litwinów.

- Dobra, ciąg dalszy znam – roześmiał 

się Tom – a o faktach dokonanych się nie 
dyskutuje tylko przyjmuje do wiadomości. 
Rząd Polski, jak mniemam, rozłożył ręce, że 
nie miał wpływu na to co się stało. Prezydent 
przeprosił i zrobił zbolałą minę w wywiadzie 
dla prasy zagranicznej, bo telewizji jeszcze 
chyba nie było. Ten wasz Piłsudski to był 
gość, nie ma co.

- Wilno jest PRECEDENSEM, PUNK-
TEM ODNIESIENIA. Jest to wydarzenie 
stanowiące punkt odniesienia i usprawie-
dliwienia dla podobnych późniejszych 
wydarzeń. Dla NASZYCH działań –  błysnął 
Radek elokwencją. 

- Czyli co, pani Prezydent USA ma być 
takim waszym Piłsudskim? – Przeszedł do 
konkretów Tom, teraz już bez pierdolenia 
się. Dosyć przecież czasu straciliśmy na 
wyjaśnienia. 

- Pani Prezydent USA bardzo boleje nad 
tym, co się dzieje w Sudanie Południowym, 
gdzie mamy do czynienia z przemocą, z rze-
ziami na tle religijnym a także etnicznym, 
gdzie jedno plemię wyznaje islam  w zwulga-
ryzowanej, uproszczonej, prostackiej formie i 
chce go narzucić drugiemu plemieniu (35% 
chrześcijanie, 65% pierwotna religia pogań-
ska), ale ma związane ręce – odezwałem się.

- W armii Stanów Zjednoczonych ist-
nieją bataliony typowo kobiece. Panie są 
też pilotami bombowców strategicznych 
dalekiego zasięgu oraz pilotami myśliwców 
wielozadaniowych, czyż nie panie Tom? – 
Teraz odezwał się Radek.

- No jasne – szeroko roześmiał się Tom 
– jak dobrze poszukamy to znajdziemy.

- Dzielne amerykańskie żołnierki nie 
mogą już dłużej bezczynnie patrzeć na to, 
co dzieje się z ich czarnoskórymi siostrami, 
gdzieś tam w odległych rejonach Afryki, 
o których świat zapomniał lub nie chce 
widzieć, ze wstydem odwracając wzrok. My, 
kobiety amerykańskie, widzimy te gwałty 
na kobietach afrykańskich, to ciągłe upo-
karzanie i traktowanie  je jakby były rzeczą. 
Widzimy te rzezie na niewinnych matkach i 
ich dzieciach, te jęki umierających kobiet, 
które błagają swoich oprawców o darowa-
nie życia, widzimy jak ich całują po rękach. 
Dość! Widzimy ten cały męski szowinizm, ten 
sadyzm, te zbrodnicze instynkty, to niepojęte 
zezwierzęcenie, którym podlegają mężczyźni, 
gdyż czują się całkowicie bezkarnie, ponie-
waż ŚWIAT NA TO POZWOLIŁ . – Radek 
przeszedł samego siebie. Marnuje on się w 
wojsku. To było bardziej na użytek prasy 
kobiecej.

- Dzielne amerykańskie kobiety biorą 
sprawy w swoje ręce – dopowiedział Tom

- Ta zwulgaryzowana forma islamu jest 
tylko zasłona dymną, alibi, aby dokonywać 
czystek etnicznych i ludobójstwa jednego 
plemienia na drugim. Nie bójmy się używać 
tutaj słowa LUDOBÓJSTWO. Do terenów 
opanowanych przez bandytów nie dociera 
pomoc humanitarna, szerzy się głód.– Te-
raz ja wystąpiłem z kwestią na użytek prasy 
niekobiecej. 

- No i bardzo ładnie, teraz złożyła mi 
się ta cała talia kart do kupy, a nawet mam 
jeszcze asa w rękawie – zażartował „dyploma-
ta”. – Mogę grać w pokera. 

- A jaka jest szansa  wygrania tej partii 
w pokera?

- Możemy spróbować, szansa jest. Pani 
prezydent umie udawać zdziwienie, że o 

dokoñczenie na str. 16
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niczym nic nie wiedziała i udawać święte 
oburzenie wobec tego „buntu kobiecego 
w wojsku”, na użytek naszych arabskich 
sojuszników. Jest kobietą i popiera kobiety. 
Chłopaki, przez was dostanę kopa do góry 
albo kopa na sam dół!

- Powiem inaczej, albo wszyscy przeży-
jemy, jak dobrze zadziałasz, albo będziemy 
martwi – i już wtedy twoi przełożeni na pew-
no ci nie zaszkodzą.

- Muszę jeszcze przekonać do pomysłu 
mojego towarzysza. To będzie pierwszy test 
– czy on to kupi. John Clark jest z „innej baj-
ki” niż ja, ale to nawet lepiej: pogada z kim 
trzeba, sprawdzi, gdzie aktualnie znajduje 
się nasz lotniskowiec i czy nadal skrzydło 
bombowców strategicznych stacjonuje w 
Rijadzie – powiedział w zamyśleniu.

- Dziękujemy, Tom, że nas wysłuchałeś.
- Proszę bardzo, na razie jednak nic wam 

nie mogę obiecać, trzeba czekać. Tam u góry 
nie lubią ryzykować własnych karier. Myślicie, 
że los uchodźców mnie nie obchodzi?

Na jednym z posterunków obcho-
dowych wewnętrznych stał akurat starszy 
kapral Arkadiusz Sprysak, mały kurdupel 
rodem z Gorzowa Wielkopolskiego – mój 
ulubieniec. Rozpoznawalny po tym, że pod-
czas niedzielnej mszy dla wojska  służy jako 
ministrant. Drugim ministrantem jest Ame-
rykanin włoskiego pochodzenia. Trzeba 
powiedzieć, że oprócz nas Polaków, około 
20-30 „amerykańców” uczestniczy we mszy 
niedzielnej. Efekt jest taki, że „Szczebel”, 
zamiast kazanie po polsku, musi wygłaszać 
po angielsku. Kapral Sprysak zawsze przykła-
da się sumiennie do wszystkich obowiązków 
(i tych kościelnych, i tych wojskowych). 
Taką ma naturę. Osiąga najlepsze wyniki 
w strzelaniu. Teraz na przykład wnikliwie 
lustruje przez lornetkę ścianę lasu na ho-
ryzoncie. Napastników nie jest tak łatwo 
wypatrzeć w wysokiej trawie, gdy będą się 
podkradać, zwłaszcza nocą. Arek na nasz 
widok regulaminowo wyprężył się i oddał 
nam honory. Tak byłem zaaferowany roz-
mową z Adamskim na temat tego, jakie są 
szanse powodzenia akcji, że prawie się z 
nim zderzyłem.

- Jak tam kapralu, wszystko gra?
- Tak jest, jak na razie Bóg nad nami 

czuwa i nie pozwoli, by stała nam się krzyw-
da, chyba że sami zrobimy coś głupiego.

- A pomyślałeś kiedykolwiek, że życie 
twoje i twoich towarzyszy broni może leżeć 
w rękach kobiet?

- Nie, nigdy.
- Ja też nie.
- Powinniśmy wznieść toast, kurwa, ale 

nie mamy czym – zagaił Adamski
- Za co?
- Za solidarność jajników!  

*
Coś by się wypiło faktycznie, Radek ma 

rację. Teraz jak emocje opadły warto się zre-
setować. Trochę się napracowaliśmy. Toma 
już opiłem, „Szczebla” też. Do pułkownika 
nie ma po co iść, chociaż ma Burbona, 
bo po tej historii z wypadem moich ludzi 
na zewnątrz Bazy i numerem z obciętymi 
głowami – pogoni nas jak nic. Pozostaje 
tylko Szaman. Jego duży namiot stoi w cen-
tralnym miejscu placu. Łatwo trafić, bo nad 

namiotem powiewa flaga Sudanu Południo-
wego. Już bardziej skomplikowanej i trud-
nej do uszycia flagi nie mogli wymyśleć. Ja 
wcale nie żartuję. Zawiera aż sześć kolorów: 
czarny, biały, czerwony, zielony, niebieski, 
żółty. Nie to co nasza  biało-czerwona! Przed 
wejściem stoi dwóch uzbrojonych w kałachy 
ludzi. Nie od razu nas wpuścili do środka.

- Co sprowadza  białych wojowników, 
czy coś się stało? – Z pewnym niepokojem 
w głosie zapytał Szaman. – Widzę wasze 
rozedrgane różnokolorowe aury, wiele 
emocji na raz.

- Odbyliśmy przed chwilą ważną roz-
mowę dla nas wszystkich, z której jesteśmy 
zadowoleni, ale nie jesteśmy pewni efektów 
tej rozmowy. Musimy poczekać, a dobrze 
wiesz Szamanie, że najgorsze jest czekanie 
i dobrze wiesz Szamanie że czas nam się 
kończy…

- I dobrze wiesz szamanie, że musieli-
śmy z kimś podzielić się tą wiadomością, a 
tą osobą jesteś ty. Bo chcemy właśnie z tobą 
porozmawiać i napić się wspólnie alkoholu, 
aby opadły z nas emocje – wtrącił się Radek.

- Ho, Ho, Ho, widzę, że moi biali przyja-
ciele chcą się ze mną napić. A przynieśliście 
ze sobą jakąś butelkę?

- Wiesz, że w naszym obozie nie mamy 
ani kropli wódki, dlatego liczymy na twoją 
gościnność – skłonił się z gracją Radek.

- Jest jeszcze inna sprawa, dla mnie 
bardzo ważna. Chciałbym, abyś opowiedział 
mi  o Laurze.

Kocham ją, a tak mało o niej wiem – 
odezwałem się z pewnym zakłopotaniem.

- Dziwna sprawa, bo ona pytała mnie o 
to samo, żebym  powiedział jej coś o tobie. 

- I co jej powiedziałeś o mnie?
- Powiedziałem, że jesteś dobrym czło-

wiekiem, trochę za bardzo rozedrganym 
emocjonalnie ale można na tobie polegać.

- To teraz poczęstuj nas alkoholem z 
trzciny cukrowej lub bananów, bo wiem, 
że masz i opowiedz o mojej pięknej Laurze. 
Umieram z ciekawości!

- Laureen jest córką pułkownika armii 
Sudanu Południowego. Jej ojciec pocho-
dził z plemienia Nuerów ale chciał aby 
armia była bezstronna i nie wdawała się w 
konflikt międzyplemienny. Chciał, tak jak 
ja, utrzymać spójność naszego młodego 
państwa, skoro z takim trudem wywalczy-
liśmy niepodległość. Nic z tego nie wyszło. 
Sudan szczuł jedne plemię na drugie, wy-
korzystując religię (islam) do politycznych 
celów. Pułkownik Peter Sudd-Athor został 
podstępnie zamordowany strzałem w głowę 
z bliskiej odległości przez swojego oficera 
z plemienia Dinka, który wyznawał islam. 
Laureen  poszła w ślady ojca i została wo-
jowniczką, bo zależało jej na integralności 
politycznej i wojskowej naszego  państwa. 

- A co z jej matką? Wiem tylko, że była 
chrześcijanką i przewodziła wspólnocie 
religijnej.

- Została zamordowana w Dżubie wraz 
z innymi przez bojówkę islamską.

- Mój Boże, co ta dziewczyna musiała 
przejść, a o wielu rzeczach pewnie nie 
wiemy…

- Dlatego, jak ją skrzywdzisz – rzekł z 
naciskiem i zaczął wydłubywaćj brud zza 
paznokci nożem o rzeźbionej rękojeści z ko-
ści słoniowej –  moja zemsta cię dosięgnie!

- Niepotrzebnie to powiedziałeś, sza-
manie Ngoro, twoje słowa mnie obrażają. 

Jestem ostatnią osobą, która chciałaby ją 
skrzywdzić! Jak myślisz, dlaczego tak nale-
gałem, aby Laura miała kamizelkę kulood-
porną i drona zwiadowczego do dyspozycji, 
gdy udawała się wraz ze swoimi ludźmi w 
niebezpieczną podróż? 

Fallo powrócił nad ranem jeszcze pod 
osłoną nocy. Był bardzo wyczerpany. Klu-
czył, aby zmylić ewentualną pogoń. Nie 
w ciemię bity chłopak. Nawet pułkownik 
Henry Anderson poklepał go po plecach i 
pochwalił przy wszystkich. Fallo przytargał 
12 pełnych magazynków do kałasznikowa 
(dzięki temu gwardia Szamana będzie 
lepiej dozbrojona) i naszego poczciwego 
PM-98, co wypożyczyłem wojownikom na 
drogę, jak wyruszali w nocy na rekonesans 
i zapewniałem, że celniejszy jest od ich 
kałachów. Fallo powiedział, że nie odda 
mi  tego PM, bo już jest jego, a w zamian 
da mi list od Laury, no chyba, że nie inte-
resuje mnie taki handel i nie chcę listu od 
niej. A to smok jeden,  bezczelny osiłek, 
utrafił w mój czuły punkt. Mam wrażenie, 
że już chyba wszyscy wiedzą, co czuję do 
Laury. Do tej dziewczyny o skórze w kolo-
rze miodu wielokwiatowego i słodkiej jak 
ten miód. Ładnie mi się to powiedziało, 
sami przyznacie, podczas utarczki z agen-
tem CIA, aby go przekonać, że nie jestem 
rasistą. 

Uzmysłowiłem sobie, że jak Laurze 
coś się stanie, to oprócz listu nic po niej 
nie mam, żadnej pamiątki. Mogłem jej 
chociaż odciąć pukiel włosów lub zrobić 
sobie z nią wspólne zdjęcie. Zaraz…za-
raz, przecież w sztabie musieli jej zrobić 
fotkę do kartoteki! Laura jest przecież 
podoficerem zawodowym armii Sudanu 
Południowego, musieli jej założyć karto-
tekę, skoro wciągnęli ją na listę naszych 
żołnierzy – zresztą na mój wniosek – i 
wyprowiantowali. Będę miał jej zdjęcie! 
Aż mi serce mocniej zabiło...Najważniejszy 
jest jednak list od niej. Włożyłem go w 
foliową koszulkę i noszę stale przy sobie. 
Przedtem czytałem go kilka razy dziennie, 
teraz już nie muszę. Znam go na pamięć:

„Dostałam Twój list. Teraz już mam pew-
ność, że też cię kocham. Nie możesz umierać ze 
strachu o mnie, zabraniam Ci! Musisz zająć 
się własnymi sprawami, dowodzić żołnierzami. 
Szaman wysłał swoich ludzi w samą porę. Skąd 
on wiedział? Jeden z moich zginął. Zastąpił 
go Rishlo. Musi być nas czterech z plemienia 
Neurów. Dwóch od Szamana też zginęło, ale 
udało nam się wziąć wroga w  ogień z dwóch 
stron.   Zlikwidowaliśmy wszystkich tych, co 
szli za nami – 15 osób. To był całkowity przy-
padek, a  może nie. Rishlo twierdzi, że to nie 
był przypadek – a on dużo wie. Idziemy inną, 
dłuższa trasą – całkowitym bezdrożem. Mam 
jasny umysł, lżej mi się idzie, jakby coś mnie 
prowadziło i myślało za mnie. Rishlo twierdzi, 
że wyczuwa ducha opiekuńczego, a chwila-
mi nawet dwa. Mówi, że ten biały szaman 
„Szczebel” też pomieszał w kotle. Czyżby to był 
mój anioł stróż? Derek, przytulaj mnie mocno 
w myślach jak najczęściej, a ja to poczuję na 
odległość. Kochany, będziesz moim trzecim i 
najważniejszym bóstwem opiekuńczym! Jak nie 
dostałeś mojego listu, to znaczy, że posłaniec 
o imieniu Fallo nie dotarł i musiał go zjeść.             

Arnetteville, Sudan Południowy, 
Roku Pańskiego 2031.

Misja...
dokończenie ze str. 15
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***

Nie jesteśmy stąd,
ciążymy do góry.
Wszystkimi tkankami,
kroplami krwi.

Mamy w oczach nieskończoność.
Nosi nas i nigdzie
na dłużej nie umiemy
się zatrzymać.

Nie meldowali nas tu,
nasze domy stoją
gdzie indziej.

Gdzie indziej jesteśmy
zapisani. W księgach blasku.

***

I ten dzień podpali się
na rynku wielkiego miasta.
Ktoś zdmuchnie krzątaninę
wokół twojego ciała
i kilku okolicznych przedmiotów.
 
Oddasz jeszcze trochę ciepła łyżce, szklance.
Zostawisz ślady na klamce.
 
Zobacz, kończą już.
Ściemnia się i opada kurtyna,
ludzie kłaniają się na ulicach.
Popatrz jak szumiące samoloty
zabierają ich do nieba.
 
Było warto? Było,
o ile się świeciło.

***

Na czarno- białej fotografii
dwoje dzieci z wycelowanymi
w niebo dłońmi.

Pokazujących sobie Boga
jakby pokazywały
najzwyklejszy samolot.

Błogosławieni, którzy
mają czyste serca.
Błogosławieni jesteście,
kiedy ludzie mijają was
jak mija się wiatr. 

***

Tak zwane życie,
cała ta wyprawa po oddech,
niewielka krzątanina za światłem.

Kilka nieuważnych potrąceń,
jedna czy dwie dłuższe opowieści.

Przymierzanie ust
do oddechów i lusterek.

***

We mnie na zachodzie wojna, 
śmierć chce się wedrzeć na zielone łąki, 
we mnie stuletnia wojna, 
wojna dwóch róż.
Coś jednym szarpnięciem porwało 
tamten dzień, kiedy biegałem po sadzie. 
Zapomniałem jak pachniała 
tamta dawna dziewczyna i jak brzmiał jej głos.

Opadają ze mnie, mijają mnie podmuchy, 
listy, gwar starych rozmów.
I jestem coraz mniej podobny 
do tamtego chłopca, 
który chodził po drzewach.

***

Wszystkie kompasy
i policjanci na skrzyżowaniach
niech wskazują kierunek do ciebie.
 
I niech się okaże,
że masz w sobie
żagiew mojego żebra,
a ona świeci w tobie
jednostajnym światłem.
 
Niech wszyscy zobaczą,
że gdziekolwiek szłaś,
twoje stopy wydeptywały
moje imię.

Że kiedy szukałaś zgubionych
drobiazgów mnie szukałaś.

Niech to będzie wiadome
teraz, bo przebijają się już
przedświty i masz już ich
wszędzie pełno.

***

Za chwilę poranek,
a na blednącym niebie
wyświetlają się końcowe napisy.

Wiatr porywa strzępy
naszych ubrań.
Płoną nasze zapiski,
listy i hipoteki.

Za chwilę, za kilka
milionów lat
będziemy kolejną
warstwą ziemi
o łacińsko brzmiącej nazwie.

Co znaczyły twoje zabiegi
wokół ciała i kilku
okolicznych przedmiotów?
Teraz, kiedy ziewając pytasz
dobrze grałam?

Niedbale odrzucasz kostium,
zmywasz farbę z twarzy,
wychodzisz i pewnym
gestem odwiązujesz
łódź od przystani.

Zgubiony

Ty, który znasz wszystkie
gwiazdy po imieniu.
Który każesz rosnąć
w górę łodydze,
a w dół korzeniowi.

Który łączysz sprawy
śpiewających ptaków
ze sprawami
szumiących traw.

Wytęskniłem cię
za wszystkich sił.
Każda kropla mojej
krwi płonęła do ciebie.
Dzwonki na szyjach
owiec wydzwoniły
psalm dla ciebie.

Przedzierałem się za tobą
tysiąc lat. I chociaż
w końcu cię znalazłem,
nie znalazłem cię całego,
bo noc spadła mi na powieki.

Jak mam teraz żyć
z tobą bez ciebie.
Jak mam teraz widzieć
będąc ślepym.

Hubert Czarnocki
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IRONIE

Adam Michalak

Obecność

Niczym VIP incognito przyleciał do Warszawy
w zgięciu łokcia na klamce przebytej odprawy

anty domator poszukiwany to nie ściema
pękają luster futurystyczne  u-lice Lema

kosmita zzieleniały od ignorancji świata
życie pozbawia uprzejmości co za strata

idzie w rękawiczkach i z maską na twarzy
wnusia panny znak od portu do ujścia miraży 

Ariana Nagórska

Pełnia artystyczna

klub poetycki wita
landrynką do ust
i pałą w łeb

ma dwie frakcje:
– landrynkowi głoszą piękno
(kwiatki, aniołki, maskotki, serduszka)
– pałkarze głoszą prawdę
(tu im bez wulgaryzmów nic się nie da zrobić)

życzliwy krytyk dzieli przychodzących
na klasycystów
i awangardzistów
kilkaset nóg aktywnych
to klubowe dobro

bezkolizyjnie mnożą 
z wzajemnym podziwem
prawdę niepiękną
piękno nieprawdziwe

Dorota Czerwińska

Depresja odtwórcza

chciałabym robić kilka rzeczy naraz
naraz cię czytać i zapisywać w sobie
wiem jesteś lepszy
zatem podstawię nogę
a może wersy
a morze
jak każde morze zaszumi falą
ale ty przecież
nie słyszysz szumu
nie lejesz wody
nie chcesz być pierwszy

coś nam się uda

rozłóżmy się nawzajem
i stwórzmy marazm

taki społeczny

Dorota Czerwińska

Grom

pozostań  jasnowłosy
od słonecznych promieni
wyrwę z ciebie rudości
nie dam jesiennie opadać
a zimową siwiznę
ciepłym językiem rozkruszę

i proszę nie odpływaj
póki w nas letnie burze

Marek S.Podborski

MIAŁ

Coś ty kotku miał?
- Miałem ja histerię
mleka teraz szansa 
mi u cieka
pod ziemny wał

Kotku, gdzie twój szał?
- z Chin pande-mia ł 
taką czarno białą
i jadła bam busy 
w dżungli
pod górę ospa-łe

A z górki już susy
pogłosem przez burki
i schodzę w  ja skinie
i jutro mi mi nie

Tak  nie 
spod-ziewanie  wymknął
misie  dzień

Marek S.Podborski

Wyliczanka karaibska

Kawa tabaka
Kawa tabaka
Kawa tabaka
Rum 

Szymon Florczyk

ERROR II

ogłaszam stan wyjątkowy 
otóż 
 
w centralnej części nieba 
wyświetlił się gigantyczny napis 
BŁĄD RZECZYWISTOŚCI 
 
BŁĄD RZECZYWISTOŚCI 
proszę wychodzić jak najszybciej 
wąskim przejściem 
pomiędzy planem a sceną 
 
tam jest przygotowana mała czarna skrzynka 
na takie wypadki które jak wiemy się zdarzają 
na takie wypadki które jak wiemy się zdarzają 
na takie wypadki które jak wie 
 
powtarzam 
uprasza się o natychmiastowe usunięcie podmiotu lirycznego 
uprasza się o natychmiastowe usunięcie

echa

Szymon Florczyk

Nareszcie 

wykryto istnienie
cząsteczek sensu 

a już myślałem
że niczym nie zdołamy powiązać
ze sobą wagi 
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Mamo, wracam. 
Wracam do tego dnia, kiedy nazwałaś mnie 

szmatą. Do dnia, kiedy pierwszy raz uderzyłaś 
mnie w twarz i kazałaś się wynosić. Dom jak 
zawsze lśnił czystością. Cała rodzina ze zdjęcia 
z uśmiechem przyglądała się tej scenie. Tylko 
więdnące kwiaty z imienin umknęły twojemu 
czujnemu oku. Śmieci trzeba wyrzucić.

Uciekłem. Zgubiłem się. Miałem tylko 
dwadzieścia jeden lat - jak tu się nie zgubić. 
Miałem dwadzieścia jeden lat - jak tu nie mieć 
już wszystkiego dosyć, nie chcieć uciec od tych 
zdjęć z zastygłymi uśmiechami, od tej czystości i 
kwiatów na imieniny. Mamo, złożyłem ci wtedy 
życzenia. Dałaś mi buziaka w policzek. Dałaś 
mi policzek, mamo. Całego szczęścia i zdrowia 
starczyło, żeby wykrzyczeć te wszystkie słowa.

Tamtego dnia jeździłem autobusami tam 
i z powrotem. Pierwszy raz tak wyraźnie bez 
celu. Przez szybę widziałem ludzi, ich wyuczone 
ruchy i wydeptane ścieżki. Patrzyłem na dobrze 
ubranych chłopców z modnie gołymi kostkami. 
Patrzyłem na swoje obdarte buty i plamy na 
spodniach. Padał deszcz albo świeciło jeszcze 
słońce. Jeździłem, nie wiedząc, gdzie ukryć siebie 
i swoje niepewności; gdzie ukryć swój policzek 
jeszcze palący piętnem szmaty. Głos z głośnika 
czytał nazwy kolejnych przystanków. Wszystkie 
nie moje, wszystkie tak samo obojętne. Chyba 
płakałem cicho, żeby nikt nie słyszał.

Zajezdnia. Studencki bar. Kilku kumpli 
leczących wódką moje milczenie. Noc powoli 
się kończyła, a muzyka była coraz bardziej 
sentymentalna i nostalgiczna. W kącie baru stał 
jakiś przystojniak. Błysk jego oka jak błysk latarni 
morskiej dla rozbitka. Nieśmiały i pokraczny 
taniec do jakiejś francuskiej piosenki. Ruszałeś 
ustami udając, że znasz słowa. Milczałem. Przy-
gryzłeś moje wargi. A potem wyszliśmy i co chwile 
ciągnąłeś mnie w jakąś bramę, albo przyciskałeś 
do muru. Na dłoniach czułem chłód jesiennego 
tynku. Pierwsza noc. Pierwsze skurwienie.

Wynajmowałem różne niepokoje. Zawsze 
dbałem o porządek, tak jak mnie nauczyłaś. 
Smutki poranne nigdy nie mogły leżeć obok 
wieczornych. W niedziele sprzątałem 
zarzygany po sobocie kibel. Potem 
wyżymałem brudną i mokrą szmatę. 
Czułem się jak w domu. Tylko papierosy 
mogłem palić, gdzie chcciałem.

Kilka razy nawet przyjechałem w 
środku nocy pod dom, żeby zobaczyć 
czy pali się światło. Nie było światła. 
Czasem słyszałem krzyk - waszą zwykłą 
rozmowę. Nosiłem w kieszeniach różne 
smutki. Zwijałem je jak papierki, żeby 
nie zajmowały zbyt wiele miejsca. Nie 
potrafiłem ich wyrzucić. Nadal nie 
potrafię.

Uciekłem - mówię. Zgubiłeś się 
- mówisz. Nawet nie wiem, jak to wytłu-
maczyłaś ojcu - pytał o mnie, czy nawet 
nie zauważył? Może wypił już tyle, że 
zapomniał, że ma syna. A może mnie 
wyrzuciłaś z domu i z pamięci. Mamo, 
nie jestem chłopcem z zapałkami.

Jestem cienki jak zapałka. Łamię 
się, nim ktoś zdąży poparzyć sobie palce. 
Wsiadam do windy wielkości pudełka. 
On czeka gdzieś na górze. Tak ładnie 
kłamie, a mówi, że się o mnie troszczy. 
Błyszczą mu oczy - mówi, że to miłość. 

Kamil Hyszka

Chłopiec z zapałkami

Przyszła zima. Sypaliśmy białe zaspy na kuchnen-
nym blacie. Toksyczne bałwany, dzień za dniem, 
topniały. To była najdłuższa zima. Mamo, ktoś 
mnie skrzywdził. Nie chodziłem zapłakany, choć 
śnieg stopniał. Chodziłem z krwawiącym nosem 
i wiecznym katarem.

Znowu uciekłem. Uciekłem nad ranem, 
szybko pakując rzeczy. Spał tak spokojnie. On był 
zawsze spokojny, a mi drżało serce. Polubiłabyś 
go mamo, wiedział jak zbudowany jest policzek.

Zasypiałem pijany przy nich, księciach z 
bajki o mocnych ramionach, które miały skryć 
mnie przed zimą i roztopami. Budziłem się 
rozczarowany. Krople moich nadziei spływały 
po oszronionej szybie. Naiwnie liczyłem, że ten 
ranek będzie tylko jednym z wielu kolejnych 
ranków. I był. I kac, i rozczarowanie wracały tak 
samo. Mamo, czemu tak panicznie szukam mi-
łości? Czemu te słowa wypowiadane przy butelce 
wina w środku nocy są zawsze nic nie warte. Tak 
mamo, winne są słowa.

Na ławce w parku pisałem wiersze. Pisałem 
swój codzienny głód. Wiatr rozwiewał myśli, 
jak liście. Byłem pusty. Pisałem tęsknoty, te 
najbardziej intymne i te najbardziej zwierzęce. 
Chciałem wyć do księżyca i czaić się w ciemnej 
bramie jak pies polujący na zagubione nad ra-
nem szczęście. Chciałem wyć mamo, ale ty i tak 
byś nie usłyszała.

Szczęście nie przychodziło. Myślę mamo, że 
szczęście jest kalekie albo wiecznie pijane i nie 
może chodzić. Przychodził za to ojciec. Jego wid-
mo w śnie. Jego pijaństwo, krzyk. Jego ojcowska 
ręka, która karmi i kara. Nic dziwnego, że chce 
wyć jak pies, tak byłem chowany. A potem w dnie 
butelki widzę, że twarz ojca jest tak podobna do 
mojej. Spijam to, co mi nawarzyliście i co sam 
nawarzyłem. Spijam, aż zapomnę, że po każdym 
wtorku jest zawsze środa. Umoczona zapałka 
już nie zapłonie. Nieważne jak mocno będziesz 
trzeć o draskę. Zapałka się łamie. Zostaje puste 
pudełko na kilka wspomnień pisanych na bar-
dzo małych karteczkach.

Kilka dni temu Jean wstawił pianino. Grał 
te wszystkie ładne melodie, co wszyscy je znają, 

ale nikt nie pamięta ich tytułu. To chyba wio-
sna. Złapał mnie za rękę i pobiegliśmy przez 
Champs-Elysees. Po raz pierwsze nie pytałem o 
cel - nie interesował mnie. Bałwany dawno stop-
niały, nos przestał krwawić. Tylko serce czasem 
szarpie. Może to kwestia wieku, mam już prawie 
trzydzieści lat.

Odnalazłem się. Po wielu kurewskich no-
cach - kątem u przyjaciół, kątem u nieznajomych 
facetów. Odnalazłem się w Paryżu. To tak daleko 
mamo, nigdy tu nie byłaś. Ojciec mówił, że kręcił 
się tutaj, czując zbyt wielką samotność będąc z 
tobą. A potem był telefon i trzy słowa: “jestem w 
ciąży”. Paryż spłonął, spłonął sen o samotności. 
Jak jawa zza rogu wyłoniła się dorosłość i odpo-
wiedzialność. Spłonęła świeczka w Sacré-Cœur, 
którą ojciec zapalił za moją pomyślność. To było 
dwadzieścia parę lat temu.

Palę i rzucam papierosa u zbocza Sacré-
Cœur. Popioły, tyle zostało. Śmierdzące, rakowe 
popioły. Trują mnie tak, jak truła wasza pomyśl-
ność. A jednak mamo, czemu to właśnie tutaj 
przychodzę, kiedy nie wiem gdzie się podziać? 
Czemu jakiś kloszard pyta mnie o zapałki?

Mamo, smutno mi. Kiedy wychodziłem 
jak złodziej, oglądałaś ulubiony serial. Nie 
wiem, czy słyszałaś jak zapadała klamka. Nie 
wiem, kiedy zauważyłaś, że mnie nie ma. Mamo, 
przepraszam, ale zapomniałem o tobie. Na 
kilka lat zapomniałem. Budowałem swój dom z 
ulotnego szczęścia, robiłem swoje zdjęcia, by nie 
zapomnieć tych rzadkich chwil, kiedy się uśmie-
chałem. Patrzyłem, jak więdną kwiaty od Jeana. 
Teraz on mi składa życzenia, całuje w policzek. 
Może nawet byś go polubiła. Jest chyba taki, 
jaki zawsze chciałaś żebym ja był. Dba o siebie, 
prasuje koszule, zarabia też nieźle. Włosy kręcą 
mu się zawadiacko, bezgrzesznie. Mamo, żebyś 
ty tylko usłyszała, jak on gra na pianinie!

Mamo, wracam. Siedzę w paryskiej ka-
wiarnii i ciężko mi. Nie, tym razem nie jestem 
pijany. Smutnych karteczek zrobiło się tyle, że 
nie mieszczą się już ani w kieszeni ani w pudełku 
po zapałkach. Zawijam je w skręty. Odurzony 
smutkiem tych wszystkich lat, wracam do ciebie, 
mamo.

Mamo, wracam i myślę, jak bardzo się 
zmieniłaś. Świat zmienił się bardzo, nawet ja 
zacząłem jeść regularnie, trzy razy dziennie, a nie 
tak jak kiedyś. Mamo, zaraz odleci samolot. Mam 
trzydzieści lat, a nogi mi dygoczą. A przecież nie 
boję się latać.

Kupuję bilet i doskonale wiem, gdzie 
mam jechać. Tym razem nie będę godzi-
nami snuł się autobusami przypadkowych 
linii. A jednak zachodzę do znanego mi 
baru. Mamo, muszę pozbierać myśli. Jean 
chciał lecieć ze mną, ale to nasze sprawy. 
Nasze słowa, nasze policzki, nasze niemiłości. 
Wódka jest gorzka mamo i wcale nie dodaje 
odwagi; spytaj taty, na pewno to potwierdzi. 
Zapytaj tatusia, jak było w Paryżu, opowie ci 
to samo co ja; spytaj dlaczego uciekał i z ja-
kim strachem wracał. Mamo, dlaczego Paryż 
musiał spłonąć?

Jean wreszcie się spakował i powiedział, 
że ma dosyć. Ostatni akord, skończyła się 
wiosna, nie będzie żadnego lata. Czemu te 
piękne pory są tak bardzo ulotne, mamu-
siu. To nie to, to nie to! - powtarzał, a ja 
ściskałem rękę, próbując zatrzymać ciepło z 
Champs-Elysees. Wieża Eiffla nagle staje się 
druciakiem, który nadaje się tylko na złom. 
Nawet świeczki z Sacré-Cœur jej nie uratują. 
Specjalnie kupiłem pudełko zapałek, żeby 
odpalić tę ostatnią świeczkę. I wiesz, mam-
ciu? Zgasła.

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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16 maja
Dziś Leopold Tyrmand, gdyby żył, 

miałby sto lat.
Bez związku z tym wychodzę na spacer. 

Zastanawiam się, dlaczego Polacy są tak 
karni w czasach zarazy i respektują zarzą-
dzenia władz. Wszyscy noszą maski. Czy 
dlatego że boją się wirusa czy mandatu? 
Wracając  do Tyrmanda, czytam jego 
Dziennik 1954 i tak myślę, że ten zdekla-
rowany nonkonformista i cynik na pewno 
nie nosiłby maski, chyba że byłaby ona 
kompatybilna z kolorem skarpetek. Za 
to pewnie zmusiłby do noszenia maski 
16-letnią Bognę, córkę przyjaciół, której 
udzielał korepetycji z języka polskiego. 
Te korepetycje były czasem intrygujące, 
jak to widać na filmie „Pan T”- inspi-
rowanym historią Tyrmanda. Otóż do 
pokoiku autora „Złego” wbiega rano 
Bogna i w pośpiechu zdejmuje płaszcz. 
Tych którzy jeszcze nie byli na tym filmie 
zapewniam, że to jest jej jedyne okrycie. 
Ten  spacer nie skończył się dobrze. Na 
kładce łączącej Wyspę Młyńską z pozo-
stałym lądem Bydgoszczy mijam idące 
powoli: babcię i wnuczkę. Oczywiście 
w maskach. Słyszę, jak babcia mówi do 
dziewczynki: Tu poczekamy za mamą. 
Dbając o to, żeby wnuczka nie musiała 
za kilka lat brać korepetycji, uprzejmie 
zwracam uwagę, że mówimy „na mamę”. 
Kobieta odchyliła maskę i wypowiedziała 
zdanie, które ze względu na treść, nie może 
pojawić się w tym prawicowym piśmie.

 
 

17 maja
Miesięcznik „Press” wybrał  naj -

lepsze zdjęcia roku w konkursie Grand 
Press Foto. Mam do tego konkursu sto-
sunek osobisty ,  bo go wymyśl i łem. 
Jury główną nagrodę przyznało autorowi 
zdjęcia przedstawiającego pielęgniarkę, 
która siedzi w pełnym rynsztunku w namio-
cie, w oczekiwaniu na potencjalnie zaka-
żonego koronawirusem. Tak jak nie mam 
przekonania do nagradzania zdjęć wojen-
nych, tak też nie jestem miłośnikiem zdjęć 
statycznych, indywidualnych. Wojennych 
dlatego, bo nie mogę patrzeć na kobietę, 
która trzyma na rękach martwe dziecko, 
które zginęło od bomby. Zwolennicy tego 
typu przekazów twierdzą, że takie zdjęcia 
mogą zbudzić sumienie świata. Krzysztof 
Miller – wybitny fotoreporter wojenny mó-
wił, że jego zdjęcia z wojennych frontów 
nigdy nie zmieniły rzeczywistości, którą 
rejestrował. A do zdjęć indywidualnych 
mam czasami niedostateczne zaufanie. 
Mogą być po prostu ustawione, o co autora 
w Grand Press Foto absolutnie nie posądzam. 
Kiedyś w „Gazecie Wyborczej” daliśmy 
zdjęcie, na którym widać było, jak para 
starszych ludzi, kobieta i mężczyzna idą 
parkiem Kazimierza Wielkiego w Byd-
goszczy, trzymając się za ręce. Jesień, 
żółte liście. Piękni ludzie, piękne zdjęcie. 
Kiedy następnego dnia wszedłem do re-
dakcji, w sekretariacie czekał już na mnie 
bohater wczorajszej fotografii. Zapropo-

Józef Herold

Dziennik 2020

nowałem mu poranna kawę, ale odmówił: 
- Na tym zdjęciu, to nie jest moja żona: – 
krzyknął! - Ona żąda sprostowania. 

Przekonałem go, że to zły pomysł.
 

18 maja
100 -lecie urodzin Karola Wojty -

ły. Każdy ma jakieś wspomnienie bo 
tyczące Jana Pawła II. Każdy pamięta 
początek jego pontyfikatu ze słynnym 
Habemus Papam  i  dzień śmierci JPII 
Jest czerwiec 1983 rok. Stoję w tłumie witają-
cym Ojca Świętego w Poznaniu. Euforia i na-
bożeństwo. Kilka dni potem rodzi się mój dru-
gi syn – Maciej. Na drugie imię daję mu Karol. 
Im dalej od wyniesienia JP II na ołta-
rze, tym trudniej o nim rozmawiać. 
Każdy, kto doszuka się choćby milimetro-
wej rysy na postaci papieża, jest traktowany 
jak antychryst. Już sama krytyka setek po-
mników, które postawiono mu w Polsce, 
a które są w znakomitej części rzeźbami 
– potworkami, traktowana jest jak atak na 
Kościół powszechny. Ale problem pomni-
ków jest niczym w porównaniu z pedofilią 
w Kościele.  Jak ktoś publicznie zapyta, 
czy nasz papież wiedział o tym haniebnym 
procederze, to pytający od razu zostaje 
postawiony w pierwszym rzędzie wrogów 
Kościoła i ojczyzny. A co dopiero pytanie: A 
jak wiedział, to co z tym zrobił? Czy świętość 
do doskonałość?

Mamy  jeszcze w uszach okrzyki tłumów 
na placu św. Piotra po śmierci papieża – Po-
laka: Santo Subito! 

Gdybym wtedy tam stał, krzyczałbym 
tak samo. Ale dziś już bym nie krzyczał.

PS. Czy wiecie, że województwo kujaw-
sko-pomorskie jest jedynym regionem w 
Polsce, ba, w Europie, które ma patronat 
Jana Pawła II. Wychodzili to w Watykanie 
torunianie z Urzędu Marszałkowskiego.

 
 

19 maja
Zadzwonił G. Jest oburzony, że władza 

niszczy radiową Trójkę i że najbardziej wkur-
wia go, że nic z tym nie można zrobić. Pyta 
mnie, co jeszcze musi się stać, żeby, za prze-
proszeniem, suweren zrozumiał, że wciskają 
mu kit na skalę dotąd niespotykaną. Nawet 
propagandyści stanu wojennego w Polsce 
mogliby się uczyć manipulacji od układaczy 
programu Wiadomości TVP.

A skąd ja mam wiedzieć gdzie się koń-
czy głupota a zaczyna refleksja ?

G. grozi, że jeżeli się okaże, że, jak pisał 
Antoni Szpak w felietonie w „Angorze”, że 
Polska to durny kraj i jeśli większość kwali-
fikowana przekroczy 50%, to on spieprza 
stąd.

-To spieprzaj – mówię wściekły, choć 
nie na niego.

A on, że to niemożliwe, bo granice 
zamknięte.

 
 

20 maja
Dawno, dawno temu, w latach osiem-

dziesiątych przeszłego wieku, cenzura 
wydawnictw i innych publikacji, która 

mieściła się na ul. Mysiej 2 w Warszawie, 
decydowała o tym, co mogliśmy czytać, 
oglądać i czego słuchać takim oto zapisem: 
( ……….) Ustawa z dnia 31 lipca 1981 roku 
o kontroli publikacji i widowisk, artykuł 2,punkt 
3 (Dziennik Ustaw nr 20, pozycja 99, zmiany: 
1983, Dziennik Ustaw nr 44, pozycja 205 ). 
Bywało, że w „Tygodniku Powszechnym” 
takich zapisów w jednym tekście było  w su-
mie więcej, niż samego tekstu. Szczególnie 
ulubionym autorem dla cenzury był Stefan 
Kisielewski. Kiedyś Kisiel opublikował 
felieton pod tytułem „Moje typy”, który 
składał się tylko z nazwisk osób szczególnie 
znienawidzonych przez opozycję. Listę 
otwierał Jerzy Urban. Cenzura była bez-
radna, a pół Polski śmiało się i biło brawo. 
Dziś cenzura przeniosła się na Nowogrodz-
ką, a Kazik stał się ze swoją piosenką „Twój 
ból jest lepszy niż mój” wrogiem nr 1 jedynie 
słusznej partii. I znowu pół Polski bije bra-
wo, i to nie jest suweren, za przeproszeniem. 
Ten skandal z Kazikiem i listą prze-
bojów w Trójce jest strzałem w kolano 
propagandystów dobrej zmiany. I to 
nie jest żaden nomen omen dotyczą-
cy kłopotów ortopedycznych prezesa. 
W Dzienniku 1954 Tyrmanda jest taki frag-
ment:… Fakt, że marksiści wierzą w uporczywie 
powtarzane kłamstwa, które poddane takiemu 
procesowi muszą z czasem stać się nową prawdą… 
Po blisko 80. latach, w tym fragmencie do 
zamiany jest tylko jedno słowo - marksiści.

 
 

21 maja
Łukasz Gajdzis – dyrektor bydgo-

skiego teatru zrezygnował z funkcji na 
rok przed końcem kontraktu. Powód jest 
oczywisty, Gajdzis nie chce być jedno-
cześnie kierownikiem remontu teatru i 
szefem sceny. Bujał się z tym remontem 
przez trzy lata, niewiele z tego wyszło. 
Urząd Miejski musi szybko rozpisać konkurs 
na nowego szefa ( Festiwal Prapremier za 
moment ) lub… szefów. Sugeruję by jeden 
z nich – naczelny, odbudowywał  gmach, 
a drugi – artystyczny, dbał o repertuar i 
poziom

 
 

22 maja
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ma 

nowego, a właściwie starego rektora. Prof. 
Jacek Woźny wygrał z prof. Bernardem Men-
dlikiem stosunkiem głosów elektorów 78:39. 
Panu profesorowi Woźnemu podrzucam po-
mysł i nic za niego nie chcę, wszak to moja 
uczelnia, do której mam niesłabnącą sym-
patię. Ten pomysł to utworzenie na UKW 
interdyscyplinarnego Europejskiego Insty-
tutu Badań nad Doświadczeniem Pandemii 
. Studenci i wykładowcy z całej Europy, język 
wykładowy – angielski, projekt finansowany 
także z Unii Europejskiej, choć studia płat-
ne. Dlaczego w Bydgoszczy ? A dlaczego nie? 
Pewnie inne ośrodki akademickie już myślą 
podobnie. Potrzeba jest ewidentna. Może-
my być pierwsi.

 
 

23 maja
Dziś są moje urodziny. W tym dniu 

urodziła się Maria Konopnicka i prof. 
Jerzy Bralczyk. Dobre towarzystwo. Josif 
Brodski – literacki noblista urodził się 24 
maja. Szkoda, że nie dzień wcześniej, ale 
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nic na to nie mogłem poradzić. 22 maja 
urodziła się Maria Dębska. Też szkoda, też 
nie miałem na to wpływu. Dlaczego szkoda? 
- Zgadnij koteczku, jak mawiał Stefan Kisie-
lewski. Albo: kliknij koteczku.

 
24 maja
Obejrzałem film Sekielskich „Zabawa w 

chowanego”
Wymiernym efektem tego filmu o pedo-

filii w Kościele jest odsunięcie biskupa Edwar-
da Janiaka – ordynariusza diecezji kaliskiej od 
święceń kapłańskich, których miał udzielić 22 
maja. To on nie dopełnił obowiązku zgłosze-
nia pedofilii do Watykanu i przerzucał księ-
dza pedofila z diecezji do diecezji. Na filmie 
widać, jak bydgoski adwokat Janusz Mazur w 
czasie przesłuchania w sądzie biskupa, zwraca 
się do hierarchy „per pan”, a ten mataczy jak 
uczniak postawiony przed wychowawcą

 
25 maja
Nowym dyrektorem radiowej Trójki został 

Kuba Strzyczkowski. Rozmawia z dezerterami: 
Kaczkowskim, Niedźwieckim, Metzem, Kydryń-
skim i innymi, na temat ich  powrotu do radia. 
Jestem w tej sprawie ostrożnym pesymistą.

Jest jeszcze przypadek Piotra Barona, ra-
diowca z najlepszym vocalem w Polsce. Poszedł 
na chorobowe i obiecał, że jak wróci, to powie 
czy zostaje czy odchodzi.

To jego zawieszenie przypomina mi tro-
chę historię jaka się wydarzyła prawie 40 lat 
temu w Bydgoszczy. Otóż w 1982 roku, a był to 
stan wojenny, Służba Bezpieczeństwa zamknęła 
Stefana Pastuszewskiego za  „działalność prze-
ciw ustrojowi i sojuszom PRL”

Siedział Na Wałach Jagiellońskich, a ja 
biegałem po mieście z listem wnioskującym 
o jego wypuszczenie. Zwracałem się do tzw. 
świata kultury. Pierwszy podpisał Kazimierz 
Jułga dyrektor Biura Wystaw Artystycznych. 
Stamtąd przez park ruszyłem do Filharmonii 
Pomorskiej. Tam sekretarka powiadomiła 
dyrektora Andrzeja Szwalbego o mojej misji. 
Ten zaprosił mnie na następny dzień. Stawiłem 
się już o ósmej rano. Sekretarka powiadomiła 
mnie, że dyrektor jest na zwolnieniu lekarskim. 
Obyło się bez podpisu Szwalbego. List podpisa-
ło kilkadziesiąt osób. Pastuszewski wyszedł po 
kilkunastu dniach.

 
26 maja
Trafiłem do szpitala na kardiologię. Za-

burzenia rytmu.
W pokoju tzn. przeszklonym aneksie, 

milion kabli i  pikających urządzeń.
Jest nas czworo: starsza pani, mniej starsza 

pani i grubas w nieokreślonym wieku.
Starsza pani: - Jak taki europoseł może w 

tej Unii skarżyć na Polskę. Gdzie on ma honor, 
ojczyznę.

Mniej starsza pani: - Co oni chcą od 
tego Szumowskiego. Sami się nakradli i teraz 
szukają na siłę.

Grubas w nieokreślonym wieku: - Ten 
Trzaskowski zatruł Wisłę i całą Warszawę.

Gdyby nie te kable, które mnie wiążą z 
monitorami, wyskoczyłbym przez okno.

 
27 maja
Przeczytałem w „Tygodniku Powszech-

nym”, że w Sydney każde drzewo ma swoją 
tabliczkę, na której widnieją dane o drzewie. 
Gatunek, ile ma lat, na co choruje itp. Jest też 
adres mailowy. No i ludzie, zwłaszcza samotni, 
piszą listy do tych drzew. I drzewa ( urzędnicy 

magisterscy) odpisują na te listy. Wzruszające.
W Bydgoszczy powstało stowarzyszenie 

MODrzew – Monitoring Obywatelski Drzew, 
które przymierza się do australijskiego pomysłu. 
Na razie wizytowało działkę na ul. Karłowicza 
gdzie stanąć ma nowy gmach Archiwum Pań-
stwowego. Rośnie tam kilkaset drzew. Część 
zostanie, część musi polec, ale część może być 
przesadzona. MODrzew na swojej stronie „wy-
wiesił” informacje o tych drzewach, które dalej 
mogą rosnąć, ale w innych miejscach miasta. 
Są chętni. Kilkadziesiąt dębów, brzóz zostanie 
uratowanych.

MODrzew zarzeka się ,że nie pozwoli na 
skandaliczne, choć za zgodą ratusza, wycinki ( 
np. przy nasypie kolejowym koło Czarnej Drogi 
) Drzewa jak dzieci, wszystkie są nasze. Dzięki 
nim żyjemy dłużej.

 
28 maja
Z radością odebrałem wiadomość, że ru-

szają kina, czyli „Orzeł” też – moje kino domowe. 
Dlaczego domowe? Bo mieszkam naprzeciw i 
mógłbym do niego przelecieć w szlafroku. Do-
bre kino, bo dobre filmy i dobra publiczność, 
nie popkornowa. Może w MCK na Marcinkow-
skiego, jesienią będzie można w smokingu i po 
czerwonym dywanie wejść na premierę „Miasta” 
Marcina Sautera. Statyści nie byle jacy: Rafał 
Bruski, Iwona Waszkiewicz. Czyste kino.

 
29 maja
Z urodzinami, imieninami w czasach za-

razy jest kłopot. Iść z życzeniami czy dzwonić?. 
(Ostatecznie można wysłać laurkę).

Jak już iść to w maseczce czy  bez. Jeżeli nie 
ma ogródka, to w M-3 trudno o bezpieczny dy-
stans. O bezpiecznym sexie trzeba zapomnieć. 
Więcej dylematów niż przyjemności. A może 

wznieść toast do laptopa, z użyciem kamerki. 
Media społecznościowe dają dużo możliwości. 
Skorzystał z tych wynalazków mój kolega, który 
zorganizował taka sesję korespondencyjną. Jako, 
że nie wszyscy zaproszeni potrafili się połączyć na 
czas, postanowił poprawiny zrobić następnego 
dnia. Ale nie udało się. Gdzieś przepadł laptop 
jubilata. Podejrzenia idą w kierunku żony.

 
30 maja
W Bydgoszczy jednym z kultowych miejsc 

jest knajpa Parnasik na ulicy Parkowej. Starsi 
pamiętają to miejsce dobrze, młodszym ob-
jaśniam, że Parkowa to uliczka na tyłach kina 
Pomorzanin. A przytula się ściana w ścianę z 
kolejnym kultowym miejscem jakim jest sklep 
papierniczy Pelikan. Nie ma bydgoszczanina, 
który nie kupowałby w tym sklepie

Otóż idąc z parku Kazimierza Wielkiego 
w stronę Gdańskiej zobaczyłem, że Parnasik 
jest czynny. Ostatni raz byłem tam w ubiegłym 
wieku. Nic się nie zmieniło. Było jak wtedy: 
najlepsze piwo z beczki i Mariola o kocim spoj-
rzeniu. Żyć nie umierać

 
31 maja
Jadąc w stronę Włocławka zatrzyma-

łem  się  w M. po wodę, przy Żabce. Wychodząc ze 
sklepu usłyszałem, z kościółka na drugiej stronie 
ulicy, pieśń z mojego dzieciństwa: 

Chwalcie łąki umajone. Góry, doliny zielone…
Pognałem do tego kościoła  przez drogę. 

Jak błyskawica przeleciało mi wspomnienie bab-
ci, która codziennie ciągnie mnie do kościoła 
na nabożeństwo majowe.

Zdążyłem od drugiej zwrotki: Chwalcie 
cieniste gaiki. Źródła i kręte strumyki.

herold@herold.com.pl
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Agnieszka  Pietruszka

Jest

Czasem 
Dotykać można 
Wzrokiem
Poczuć słuchem
Słyszeć myślą

Czasem 
To czego nie ma 
Jest

Artur Kupczyk

***

Z niezapisanego pamiętnika-
Światła i cienie na klatce schodowej. 
Mieszkania w lęku na drodze w Teraz. 
Z powodu słabości piszę o tym. 
Udaję, że odganiam Wieczność od siebie, 
a Ona udaje, że odgania się ode mnie.

Z przywidzenia-
Ziemia jako duch gromadzący w sobie 
pejzaże indywidualnych perspektyw.

Obserwuję swoje dłonie: 
dwa duże żółte liście tego samego drzewa. 
Chociaż widzę je z coraz większej oddali, 
spoczywają wciąż w tym samym miejscu, 
na blacie biurka.
Powoli wplatam się w niewątpliwą jasność, 
zawisając w przestrzeni pomiędzy miriadami 
eksplozji samowymyślających się narodzin...

Jarosław Seidel

Co robić?

(przypowieść o Leninie i mistrzu Huang)

Zapytał Lenin nie swoimi słowami: Co robić? 
Nic – odpowiedział mu mistrz Huang dalekim echem
z Gór Nefrytowych, ze świętej góry Ho, 
na szczyt której prowadzi wąska, 
kręta ścieżka wykuta w skale 
z tysiąca czterystu kamiennych stopni,
gdzie bije źródło żywej wody, w niewielkiej świątyni tao.
Działaj przez niedziałanie. Nie bądź chciwy celu.
Lenin zmarszczył czoło i mówi, że nie rozumie.
Co to znaczy nic, właściwie? – zapytał Lenin.
Każda idea, a im większa tym gorsza, tylko zaburza spokój.
Zostaw ty masy w spokoju, 
nie podburzaj mas, aby i ciebie nie zmiotły.
Bo to jakbyś drażnił tygrysa kijem. 
Wracaj do domu, 
Włodzimierzu Iliczu, ucałuj i przytul żonę,
pogłaskaj ją po głowie, zjedz ciepły obiad; 
a potem na przypiecku
zapal sobie papierosika i poszukaj w gazecie 
jakiejś uczciwej pracy. 
Ale Lenin tylko błysnął okiem i dalejże podburzać tłumy.
A dużo mówił przy tym o krwi, co to ją trzeba przelać,
na drodze do świetlanej przyszłości. 
I tak dużo mówił o tej krwi, aż się nią zachłysnął, 
spadł z ciężarówki, uderzył się w głowę i umarł.
A gdy stanął przed Najwyższym, który go oczywiście zrugał, 
podniósł pokorne, załzawione oczy i zapytał: Co robić? 
Najwyższy tylko pokręcił głową: Nic. Po prostu siedź i patrz.
Niech czas robi swoje. 
Mistrz Huang żył sto sześćdziesiąt lat. 
Potem zniknął. Nie zrobił nic
szczególnego ani ciekawego, 
co byłoby godne uwagi historyków.
Kiedyś wieśniacy zapytali go, jak to robi, że tak długo żyje.
Nie wiem – odpowiedział mnich, ale dodał, że lubi żyć.
Wstaje rano, zamiata świątynię, myje się, robi kilka ćwiczeń, 
a potem długo przypatruje się chmurom.
Ale wieśniacy nie wiedzieli, co to znaczy. 
Zresztą nie mogli wiedzieć, 
bo to nic nie znaczy. A właściwie znaczy Nic.

Małgorzata Fabrycy 

Drżenie

Zapisy doznań w nieznane 
drżą niespokojnie.
Wiatr szumi, a jego rejestry
niosą niepokój i zamęt
przemiennych napięć.

Pojawiają się tajemnie
na powierzchni
świadomości
wersy, słowa, litery,
bez zapowiedzi
szantażyści umysłu.

Wytwarzam masowo
skrawki myśli,
zagmatwane w popłoch 
metafor
kradnąc swoje miejsce. 

Wierszowane stany ogarniają powoli,
metajęzyk poezji w komentarz
minionego szeptu.
Jak skryba wiecznej
przeszłości 
i chwilowej obecności
generuję ciemne
znaki 
na białym ekranie.

Szymon Florczyk

Eter

kiedy milczę o tamtej gwieździe 
nie umyka to jej uwadze 
nie przestaje być pomyślana i ważna

kiedy dotykam szorstkiej kory
dotykam na zawsze chociaż 
moje palce z pewnością nie pozostaną 
niczym dotykającym 

a kiedy zapisuję kartkę
to jakbym przebijał przez nią
barwiąc powietrze z jeszcze większą pew-
nością 
nigdy to samo 

choćby nikt nie przeczytał wiatru
żadne ręce nie wyjmą drżenia ze strun
nieskończoność nie powtórzy ich drgań

Agnieszka  Pietruszka

Dusza

Czym jest Dusza?

Energią – odpowiedział Fizyk
Bogiem – odpowiedział Mistyk
„ To ja” - odpowiedziało Dziecko
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Dzielę się błogosławieństwem

- Pamjyntej wnusiu
błogosławjyństwym dzieciów
je słuchanie
starych ludziów
Tłumaczyli mi dziadek

1957 rok
Początkowe lekcje religii 
w szkole
Od pierwszego spojrzenia
wiedziałam
- ksiądz Ludwik Wywrocki…

Mamy
(też wydawały mi się stare)
odprowadzały dziewczynki
a ich rozmowy
z nauczycielką Heleną Forczkową
z katechetą
zawierały nieznane mi nazwy:
lager
łagier
Stanisławów
Borysław
Równe
Wilno
(o Lwowie wiedziałam już dużo
od dziadków)
Wszystko tak ciekawe!

Pani Zajączkowska:
- Czemu nie zgodził się Ksiądz
zostać dziekanem?
- Dawno temu
Bóg pokazał mi miejsce
wśród zagubionych
i cierpiących
Budziłem nadzieje
współwięźniów
a w Kolbuszowej dzieliłem się 
ostatnimi okruchami chleba 
bywało
ze starozakonnymi w czas wojny
Teraz chcę
- nadal pozostać kapelanem więzienia
i pacjentów szpitala
Wielu z nich zamykam oczy
by mogli odnaleźć drogę
do nowego życia

Nauki na lekcjach
przeplatane były wspomnieniami:
- Jako młody kapłan
pełniłem służbę kapelana
łańcuckiego zamku
Siedząc przy Jaśnie Hrabi
błogosławiłem każdemu
z siedemdziesięciu stołowników
szczególnie tym - z końca sali
niepełnosprawnym
zbolałym
zależnym

Teraz już nie jestem
głodny zaszczytów  

Mam szczęście
być obdarowana błogosławieństwem
wspominania

        Rzeszów – Augustów 2019
 

Na tytuł zabrakło mi słowa

Prolog

Pieszczę w sercu
obraz starej kobiety
To nic...
Mam teraz 
dwa razy więcej lat
niż ona
Wtedy
było mi siedem 
osiem

Dopieszczam sercem zdarzenie
chociaż chciałabym 
by nigdy nie zaistniało
Ostatni obraz osoby
zadeptanej słowem...

I. 

Pani świetliczanka 
patrzyła na mnie 
oczyma mojej babki...
mamy...
- Odda mi ją pani
wychowam ją tak
jak chciałam wychować
moje dzieci
Pani ma jeszcze inne pociechy
ja już nie mam żadnej...

W świetlicy opiekunka 
podsuwała wychowankom
kredki farbki kolorowe papiery
uczyła tańczyć walczyka
grać w warcaby
i szachy
Przepytywała
ze znajomości tekstów Brzechwy
Tuwima
Przemycała nam 
baśniowe obrazy świata 
Bolesława Leśmiana

II

Chłopak
za duży 
na swoje dziewięć lat
burzył porządek
każdej zabawy
Nikt jeszcze nie znał terminów
ADHD autyzm...
Pani
(myślałam o niej moja)
trzepnęła go lekko w ucho
wierzchem dłoni
Na skroni
została krwawa rysa
Od otwartych drzwi
powiało chłodem

III

Za chwilę
pojawili się zataczając 
ona rozwrzeszczana
on w czarnym fartuchu
w rdzawo-srebrne plamy
obydwoje jednakowo usmoleni

IV

Przybiegła kierowniczka placówki
- Przepraszam za koleżankę
ale państwa syn jest niegrzeczny
bije mniejsze dzieci
Wychowawczyni miała prawo 
się zdenerwować

Słów które potoczyły się
z niesprawnych ust
nie słyszałam ani od dziadków
ani od rodziców
- Taka k.... kaleczy nam syna!
- To przypadek - 
pierścionek ma uszkodzony
- Niech się do roboty
nie obwiesza świecidełkami!
- krzyknęła kobieta przytupując

Moja Pani
wydała cichy głos
- To jedyna pamiątka
po mężu...
 po Lwowie...
- Proszę wybaczyć koleżance
zaręczynowy pierścionek
udało się jej zachować
przez kilka lat
więzienia w Ravensbruck
- Przestępców dajecie do dzieci?!

V

Twarz mojej Pani
zrobiła się  biała
jak śnieg
na ulicy Grunwaldzkiej
deptany kopytami koni
zaprzężonych do wozów dostawczych

Kierowniczka poczerwieniała
- Proszę wyjść!!
Państwo są pijani!
Moja Pani
bezradnie spojrzała 
na zgromadzone wokół niej
dzieci
Jej oczy 
(widzę je do tej pory)
mówiły
- Zrozumiecie to, za wiele lat
jeżeli zapamiętacie

Epilog

Następnego dnia
w świetlicy były inne świetliczanki
bardzo młode
Ich zabawy w kółko 
nie interesowały mnie już

Przestałam uczestniczyć w zajęciach

         Rzeszów 1959 - Augustów 2019

Irena Batura
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Elżbieta Stankiewicz-Daleszyńska

Sonata dantejska Ferenca Liszta (2)

...że CZAS określić można jako kolej-
ność zdarzeń i odstęp między zdarzeniami 
zaistniałymi w pobliskich obiektach (za-
pamiętała, bo później z tego zdawała eg-
zamin), że CZAS jest niekonieczną cechą 
świata materialnego, CZAS przynajmniej 
w sensie fizycznym nie występuje poza 
materią? gdzieś to czytała – czytywała... 
ooo... BÓG się znajduje w POZACZASO-
WOŚCI... to było chyba na lekcjach reli-
gii... ale, że CZAS w materii zaistniał, gdy 
rozmiary WSZECHŚWIATA przekroczyły 
tzw. długość i CZAS PLANCKA? To już 
profesor wykładał.

A potem wyjaśniał – objaśniał, że 
przez wieki w fizyce przyjmowano upływ 
CZASU jako ABSOLUTNY – niezależny 
od okoliczności – zaraz dodawał – ba! 
uczniem samego Alberta EINSTEINA był 
– że to właśnie EINSTEIN w Szczególnej 
Teorii Względności zależność między 
upływem CZASU a prędkością poruszania 
się OBIEKTU ustalił, a potem w OGÓL-
NEJ TEORII WZGLĘDNOŚCI wykazał 
zależność między UPŁYWEM CZASU 
a NATĘŻENIEM POLA GRAWITACYJ-
NEGO... Tonacja Fis-dur... wszystko do-
kładnie powracało, jakby PANI EGUCKA 
znowu w swej młodzieńczej szczęśliwości w 
amfiteatralnie ustawionych ławach, w sali 
wykładowej COLLEGIUM CHEMICUM 
w Poznaniu przesiadywała... bo profesor 
ANTONI GAŁECKI dalej rozważał...

...zagadnienie CZASU... te teorie 
odmienne... ale we współczesnej fizyce ist-
nieje TEORIA, zgodnie z którą WSZECH-
ŚWIAT jest przestrzennie spłaszczony, 
a CZAS jest produktem psychicznych 
procesów.

Podobnie w judaizmie – podawał 
– CZAS jest wytworem naszej psychiki. 
Zamilkł na chwilę, ale zaraz kontynuował:

– Proszę państwa, pragnę wskazać 
państwu na błędność twierdzeń kreacjo-
nistów protestanckich, jakoby WSZECH-
ŚWIAT miał około 6000 lat, judaizm ten 
błąd dementuje – ciągnął profesor. – Już 
w XIII wieku to MAJMONIDES twierdził, 
że WSZECHŚWIAT powstał przecież 13 
000 000 000 lat temu i to oszacowanie 
jest ZADZIWIAJĄCO ZGODNE z TEORIĄ 
WIELKIEGO WYBUCHU – entuzjazmował 
się profesor i swą niewielką kulistą posta-
cią przyćmił w tej doniosłej chwili nawet 
wyłaniające się zza jego pleców olbrzymie 
tablice wykładowe tej imponującej sali.

Bo był WIELKI w swym przebywaniu 
we WSZECHŚWIECIE... zaraz też dumnie 
dodał: 

– Aha... i jeszcze NEFESZ, proszę 
państwa, 5774 lata temu BÓG stworzył 
NEFESZ – DUSZĘ LUDZKĄ. Bo od tego 
momentu istniał ŚWIADOMY OBSERWA-
TOR odczuwający upływ CZASU.

Wydawało się, że profesor skończył 
swój wywód i że nie dosłyszał pomruku 
proletariackiego Kazia, który jęknął gru-
biańsko:

– Że też jeszcze musimy wysłuchiwać 
profesorków, co to JAKISI NEMESZE nam 
zapodają... bo siedząca obok PANI EGUC-

KA kopnęła go w kostkę tak boleśnie, że 
tylko zdołał – AŁŁAAA – się wydrzeć.

Profesor jednak wcale?! tego nie za-
uważał; wyszedł przed katedrę, drobnymi 
kroczkami przemierzył szerokość sali, 
przystanął i ciągnął dalej?

– STRZAŁKA CZASU...  właśnie! 
Szczególną cechą CZASU, jest istnienie, 
tzw. STRZAŁKI CZASU. Oznacza ona, 
że CZAS może upływać tylko w jednym 
kierunku. Nigdy się nie może COFAĆ 
– rzucił. – Jest to zdumiewająca właści-
wość! Prawa ruchu i cząstek, i atomów 
są w CZASIE odwracalne – dodał – ale o 
STRZAŁCE CZASU decyduje wyłącznie II 
zasada termodynamiki niemożność wypro-
wadzenia jej z praw ruchu, doprowadziła 
odkrywcę ZASADY do SAMOBÓJSTWA... 
OT... – rzucił i szybko wyszedł z sali.

Wszystko to PANI EGUCKA ze swej 
pamięci? wygrzebywała, ale przecież 
gdzieś CZYTAŁA – rozważała onegdaj to, 
co mówiło się o ZASADZIE KOSMICZ-
NEJ CENZURY... taka anegdota? jak 
ona brzmiała? Strasznie zaplątana, ale 
drwiła sobie z nich, ówczesnych MAGI-
STRANTÓW, kiedy o ODWRACALNOŚCI 
CZASU pomrukiwali... bo ten RUDY asy-
stencik się wtedy ekscytował i ANEGDO-
TĄ straszył – zupełnie taką samą, jak ta 
Stasi od św. ZYTY: W GARNKU DZIURA 
MIŁY ROMCIU... ZASADA KOSMICZNEJ 
CENZURY? Zabraniająca się poruszania 
CZASU wstecz?

RUDY drażnił – chyba zmyślał, cytu-
jąc oryginalną opowieść, że niby w jakiś 
dziwaczny sposób, jako DOROSŁY (!), 
człowiek się cofa w CZASIE...

– Ależ! BAJKI! jeśli się COFAM W 
CZASIE, no to chyba przestaję być DO-
ROSŁA, wracam do DZIECIĘCOŚCI swej, 
czyż nie? – mruknęła PANI EGUCKA, ale 
RUDY nie słuchał i popisywał się dalej:

– Otóż – dywagował – spotykam wów-
czas mego ojca, gdy ten miał pięć lat...

– Niemożliwe – sapnęła PANI EGUC-
KA – cofam się w CZASIE MOIM, więc 
nie mogłam znać mego ojca, gdy ten miał 
pięć lat...

Ale RUDY już się był rozpędził w swej 
OPOWIEŚCI CHIŃSKIEGO MANDARY-
NA chyba...

– Gdzie tam – dopowiadała Z GÓRY 
nawet Stasia od św. ZYTY, nawet ten twój 
MÜNCHAUSEN, PANI EGUCKA, by tego 
nie wymyślił – umyślił, bo co on GADA!!!

– Tak, tak! – głosił RUDY – spotykam 
mego ojca gdy miał pięć lat...

Teraz to już PANI EGUCKA się na 
głos zaśmiała... PRZESZKADZAŁA! RU-
DEMU. RUDY ciągnął, już wzburzony: 

– Podczas tego spotkania ZABIJAM 
mego ojca...

– Chyba jego wyobrażenie – chicho-
tała PANI EGUCKA – bo w tym CZASIE, 
go tam nie było – dodawała,

– ZABIJAM MEGO OJCA – wrzasnął 
RUDY. – A skoro go zabiłem kiedy miał 
pięć lat to, to oznaczało, że się nigdy nie 
urodziłem, a skoro się nie urodziłem, 
nie mogłem ZABIĆ OJCA... – RUDY cały 

dygotał ze zdenerwowania i histerycznie 
pokrzykiwał: – ...skoro nie zabiłem ojca, 
to się URODZIŁEM... skoro się urodziłem 
to ojca zabiłem... itp. itd. – wykrzyczał 
resztkami sił...

Zrozpaczony położył głowę na kate-
drze i wyszeptał boleśnie: 

– Nie potrafię wam chyba tego wy-
tłumaczyć...

Zlitował się nad nim MAX, ten naj-
zdolniejszy fizyk w grupie:

– Wszystko dobrze, panie ADIUNK-
CIE (podmaślił mu, bo RUDY był tylko 
ASYSTENTEM) – rozumiemy, Prawa fizyki 
umożliwiają tylko podróże do PRZYSZŁO-
ŚCI, można to teoretycznie zrealizować 
podczas lotu z prędkością podświetlaną. 
Nie można osiągnąć prędkości światła, bo 
byłaby do tego potrzebna nieskończona 
ilość energii. Moglibyśmy odbyć taką po-
dróż w bardzo silnym polu grawitacyjnym, 
ale wówczas siły pływowe by nas zabiły... 
ooo. . .  w TUNELACH CZASOPRZE -
STRZENNYCH. Na przykład.

Roztrzęsiony asystent RUDY – AD-
IUNKT od teraz – dźwignął się zza kate-
dry; ruszył w stronę MAXA z wyciągniętą 
dziękczynnie dłonią i też go uhonorował:

– Lepiej pan tego nie mógł ująć, pa-
nie MAGISTRZE. – Choć MAX wówczas 
też jeszcze tym MAGISTREM nie był. Bo 
magistrantem.

MAX z całym szacunkiem się skłonił 
ściskając podaną dłoń RUDEGO, zapew-
niając go: 

– Panie ADIUNKCIE, żyjemy i cierpi-
my dla NAUKI.

TONACJA Fis-dur... nic się jednak 
nie kończyło... PODRÓŻOWANIE trwa-
ło... bo ten dziadek ICZ... TONACJA 
Fis-dur – DUSZY w NIEBIE przebywanie? 
FERENCA LISZTA tam docieranie???

W tym MUZYCZNYM SALONIKU 
teraz PANI EGUCKA tak, jak onegdaj dzia-
dek ICZ herbu MOGIŁA a nawet TRZY, 
wsparła łokcie na podłokietnikach, tak 
jak on, złożyła dłonie jak do modlitwy... 
KOSMICZNA HIERARCHIA BYTÓW – 
jak ON ustalała? ale CO?! ALEŻ TO, co 
niedawno odczytała – poznała:

TONACJA Fis-dur... ależ! NAPĘD 
ALCUBIERRE’A!!!

Tak, tak! Czytała, czytała! że to ORY-
GINALNA KONCEPCJA – czysto teore-
tyczna – a jednak! – możliwości podróży 
do PRZESZŁOŚCI nienaruszającą uko-
chanych przez – teraz już profesorskiego 
MAXA – PRAW FIZYKI.

Bo to było chyba w maju 1994 roku, 
kiedy to meksykański fizyk ALCUBIERRE 
w „Classical and Quantum Gravity” wydru-
kował artykuł, w którym przedstawił moż-
liwości przemieszczania się w przestrzeni 
szybciej niż światło.

Prawdziwa wirtuozeria SONATY 
DANTEJSKIEJ... te jego ROZPOZNANIA.

Proszę! zapowiadał, że hipotetycz-
nie tak można zakrzywiać przestrzeń, że 
wyimaginowany STATEK KOSMICZNY 
przebędzie drogę z punktu A do punktu 
B szybciej niż światło, nie łamiąc przy tym 
zasad fizycznych; założył, że prawa fizyki 
nie nakładają ograniczeń na prędkość 
deformowania CZASOPRZESTRZENI – 
przestrzeń pomiędzy dwoma punktami 
może się jak guma rozszerzać, a wtedy te 
dwa punkty, w innym wypadku nierucho-

dokończenie z poprzedniego numeru
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me, poruszają się względem siebie.
WSZYSTKO, wszystko PANI EGUCKA 

sobie przypominała... ta tonacja Fis-dur... 
to jej TRZECIE OKO, co to o jakowymś 
BĄBLU? gadało!

Miało rację, bo PANI EGUCKA czy-
tała, że STATEK KOSMICZNY pomysłu 
ALCUBIERRE’A właśnie jest otoczony 
swego rodzaju BĄBLEM zakrzywionej 
czasoprzestrzeni – przed STATKIEM cza-
soprzestrzeń się kurczy, a za STATKIEM 
rozszerza, a w środku BĄBLA czasoprze-
strzeń jest płaska, co znaczy, że załoga się 
znajduje w bezpiecznej zerowej grawitacji.

Sam BĄBEL się może poruszać z 
prędkością NIEOGRANICZONĄ.

TONACJA Fis-dur... APRÉS UNE 
LECTURE DU DANTE: FANTASIA QU-
ASI SONATA – rozbłysnął na moment 
napis na PURPURYJANOWEJ ścianie 
MUZYCZNEGO SALONIKU. 

PANI EGUCKA ułożyła bezradnie, 
jak ongiś umęczony życiem dziadek ICZ 
dłonie na jedwabiu sukienki i SKONKLU-
DOWAŁA:

– Jedynym nie budzącym wątpliwości 
przekazem WSTECZ CZASU była dzia-
łalność BIBLIJNYCH PROROKÓW – dla 
nich CZAS był wytworem ich PSYCHIKI. 
I zaraz dodała-zapytała. Ale do kogo się 
zwracała? – A MYŚL? nią PODRÓŻOWA-
NIE?... PRĘDKOŚĆ MYŚLI? Powracanie 
– przywracanie? TAMTEGO CZASU, kiedy 

DUSZA SZLACHECKIEGO SENIORA w 
METAFIZYCZNĄ się podróż wybierała...

TONACJA Fis-dur... FANTASIA QU-
ASI SONATA wybiegała z nim? Z NIM w 
WSZECHŚWIAT??? Też?

MUZYKA jakby coś OBIECYWAŁA...
Tylko jeszcze przed spełnieniem tej 

OBIETNICY w tonacji Fis-dur, TO się 
zdarzyło – stało. Nieee... nie – nie w SALO-
NIKU MUZYCZNYM, ale w kaplicowatym 
FOYER naraz ten pierwszy – chromatyczny 
temat SONATY rozbrzmiał – ta tonacja 
d-moll, a ona przecież się do ŚMIERCI 
odnosiła – przeżycia DUSZY W PIEKLE się 
tam ujawniały! Przerażona PANI EGUC-
KA usadowiona w tym fotelu SALONIKU 
MUZYCZNEGO wszystko! WSZYSTKO 
widziała – obserwowała:

Przebrany w BIAŁE SZATY sanato-
ryjny PLANKTON DEMOKRATYCZNY 
sobie nie żałował – rozwiązłością się STA-
LOWAŁ (Stasia od św. ZYTY, Stasia tak 
gadała), PARY BIAŁE się obłapywały, po 
dolnych częściach CIAŁA się pogłaskiwały, 
śliniąco całowały; lubieżnie – bezwstydnie, 
bo na oczach innych przyciskały – kopula-
cje sobie obiecywały, obleśnie chichocząc.

Tonacja d-moll... jazgotały... GRUBE 
I SPROŚNE obiecanki sobie składały... 
TONACJA d-moll...

W tym obleśnym marszu – rozpasań-
cu toczyły się korytarzem straceńczym ku 
rozwartym, rozświetlonym oślepiającym 

światłem SZTUCZNYCH OGNI CMEN-
TARNYM SCHODOM marmurowym, 
które w DÓŁ prowadziły objęte w pół pary 
zapieczętowane namiętnym pocałunkiem, 
depcząc po tych zdradliwych schodach, 
barwnymi cyrkowymi jupiterami oślepia-
ne, nie zauważały, że kolejnego schodka 
zbrakło i że naraz CZERŃ SMOLISTA 
podziemnej przepaści tego MONSTRU-
ALNEGO ZAMCZYSKA – PAŁACZYSKA 
kolejną PARĘ zawłaszczała – w tę SMOŁĘ 
pogrążała.

Kończyli ten marsz orgiastycznym 
wyciem... nad ich głowami tonącymi ko-
biece tygodniki poszarpane fruwały – te 
same, które w swych erotycznych WY-
GIBACH – WYGIBASACH (oczywiście, 
to Stasia! Stasia głosiła) na pohybel ich 
zaprowadziły... Niektóre PARY nawet nad 
PRZEPAŚCIĄ nic nie zrozumiały – OR-
GAZM! ORGAZM!!! jęczały – piszczały... 
bo TYGODNIKI!

TONACJA d-moll przeżycia DUSZY w 
piekle ujawniała... te diaboliczne WYCIA 
PANI EGUCKA teraz słyszała... 

Ale dlaczego wszyscy ubrani na BIA-
ŁO – zdumiewała się PANI EGUCKĄ w 
swej ciszy SALONIKU MUZYCZNEGO, 
gdy ona CZERNIĄ pamięci po rozstaniu 
ze SZLACHECKIM omotana?

BIEL – przedziwna barwa? Dlaczego 
rozpasane osobnikowe FIGURY BIELĄ 
FOYER rozjaśniały – ku schodom maszero-
wały? przecież BIEL CZYSTOŚĆ, prostotę, 
uczciwość, niewinność, a także PRAWDĘ 
symbolizowała – mawiała jej babka Cecylii 
PUCHÉ.

Ale zaraz się zreflektowała – kij ma 
dwa końce – a BIAŁE DAMY???! Tyle o 
nich – słyszała – czytywała, ba! nawet w 
wielu pałacach je na portretach oglądała, 
bo PAŁACE zwiedzała.

TONACJA d-moll... BIAŁE DAMY 
– pałacowate WIDMA uwodzące. Po wie-
lu – niemieckich zwłaszcza – pałacach, 
zamczyskach się snujące pokoju nie zazna-
jące – NOCAMI! DUCHY pokutujących 
MORDERCZYŃ albo niewinnie zamordo-
wanych PAŃ tych ZAMCZYSK.

Oczywiście! Taka zjawa zwiastunką 
nieszczęścia albo śmierci!!! ZAWSZE – się 
wzdrygnęła PANI  EGUCKA.  Le -
gendy głosiły, że taką BIAŁĄ DAMĄ w 
niemieckich zamczyskach była dawna 
HOLDA czy BERCHTA, bogini przyjmu-
jąca DUSZE DZIEWIC i DZIECI – trwo-
żyła samą siebie tymi opowieściami PANI 
EGUCKA.

A w Wielkopolsce, gdzie PANI EGUC-
KA mieszkała... BIAŁE DAMY i tutaj w 
pałacach rezydowały – CZAIŁY się – ooo 
– w Kórniku, Grabowie, Kopaszewie, Po-
tulicach, nawet w zamku w RYDZYNIE też!

Ale pojawiały się też w parowach, u 
brodów i w innych ciasnych przejściach – 
dzikie tańce przechodniom proponowały, 
a kto odmawiał, to w straszny DÓŁ zarosły 
pokrzywami nieszczęśnika ciskały!!! Takie 
były BIAŁE DAMY.

Tutaj jednak w pewnym nadmiarze 
się zebrały – kłopotała się PANI EGUCKA 
– no, ale cóż! ten marsz do NICOŚCI. Bo 
TONACJA d-moll...

Kiedy ostatnia BIAŁA DAMA OR-
GAZMEM omotana z PISKOŚWISTEM w 
otchłanne podziemie tego ZAMCZYSKA 

dokoñczenie na str. 26
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– PAŁACZYSKA wpadła – zapadła, kiedy 
GROBOWA CISZA w GMASZYSKU zapa-
nowała, BĄBEL?!! BĄBEL??? Tak, TRZE-
CIE OKO wiedziało, że o tym jakowymś 
BĄBLU gadało – coś proponowało?

TONACJA Fis-dur... PANI EGUCKA 
naraz otoczona swego rodzaju BĄBLEM 
zakrzywionej CZASOPRZESTRZENI, z 
SALONIKU MUZYCZNEGO z prędkością 
NIEOGRANICZONĄ w UNIWERSUM? 
wzlatywała... nooo TAK! – zrozumiała – w 
STATKU KOSMICZNYM ALCUBIERRE’A 
siedziała... Aha – przed STATKIEM CZA-
SOPRZESTRZEŃ się kurczyła... AHA... 
za STATKIEM się rozszerzała, PANI 
EGUCKA w ŚRODKU BĄBLA... CZA-
SOPRZESTRZEŃ PŁASKA... bezpieczna 
zerowa grawitacja... już... już lądowała, 
ale GDZIE???

Już nie siedziała w BĄBLU... NIE-
EE... i choć drapać się nie musiała na 
szczyt NAJWYŻSZEJ WYNIOSŁOŚCI tego 
ZAMCZYSKA po tej obskurnej przaśnej 
drabinie z tego ostatniego MEZANINU, 
to jednak się znalazła – GDZIE? W WIEŻY 
Z KOŚCI SŁONIOWEJ bo Cecylii PUCHÉ 
zawsze doradzała:

– PANI EGUCKA, zapamiętaj, IZO-
LACJA od ŻYCIA dla zajęcia się sprawami 
wznioślejszymi, to nasza WIEŻA Z KOŚCI 
SŁONIOWEJ; tak to ujął SAINTE-BEUVE 
w jednym ze swych dzieł, pisząc, że Alfred 
de VIGNY jeszcze przed południem miał 
zwyczaj wracać do swej WIEŻY Z KOŚCI 
SŁONIOWEJ.

Teraz ona – PANI EGUCKA – ten 
WYBRANIEC ASTRONOMOPODOBNY, 
bo gdziekolwiek z okienek podniebnej 
wieżycy spojrzała, wszędzie! WSZĘDZIE 
wieczorne rozświetlone GWIAZDY... 
GWIAZDKI... GWIAZDECZKI jakowąś 
DROGĘ naznaczały... usługując swym 
BLASKIEM – na kogoś czekały?!

Nawet STARA, ZARZUCONA LU-
NETA jej pomoc proponowała; PANI 
EGUCKA po nią sięgnęła i STAŁO SIĘ 
– CZAS powrócił! Nie darmo STATKIEM 
KOSMICZNYM ALCUBIERRE’A podró-
żowała...

...znalazła się była w swym apartamen-
towym mieszkaniu, gdzie urokliwe pokoje 
w amfiladzie rozwartymi drzwiami wnętrza 
starodawnością znaczone prezentowały – 
ukazywały...

Był 21 lipca 2020 roku – bo na ze-
garek spojrzała – data powróciła, PRZE-
SZŁYM CZASEM naznaczała...

W balkonowym saloniku w ortope-
dycznym łożu od czterech lat SZLACHEC-
KI SENIOR spoczywał – bolesność swoją 
w nim skrywając, bo te pełne słońca kasz-
tanowe oczy i łagodność wyrazu twarzy.

Niedzielny wieczór – to niedziela 
była; przed chwilą PANI EGUCKA z przy-
jazną pielęgniarką go umyła, uczesała... 
golenie, wód perfumowanych zapachów 
rozpraszanie, bo w poniedziałek skoro świt 
ekipa pielęgniarzy zjeżdżała – na DIALIZY 
do karetki zanosiła, serdeczności PANA 
SZLACHECKIEGO odbierała, bo PAN 
SZLACHECKI często powtarzał:

LUDZIE z natury są DOBRZY, tylko 
ich niektóre CZYNY złe.

– Człowiek – tak – dopowiadała PANI 

EGUCKA, ale przecież istnieją REPTOIDY 
– REPTILIANIE, JASZCZURY zmienno-
kształtne, za ludzi poprzebierane, ZŁE 
ANIOŁY na masz glob zesłane, po ich 
BUNCIE w NIEBIOSACH – to one ludz-
kość napastują... dłuuugo by o nich, ale 
w te TAJNE TEORIE DZIEJÓW nie wie-
rzymy – przekomarzała, ale i oburzała się 
PANI EGUCKA.

– Ach, ta twoja LITERACKOŚĆ – lu-
bię twoje opowieści – grzecznie skwitował 
PAN SZLACHECKI, bo WSZYSTKO co 
wymyślała – opowiadała PANI EGUCKA 
zawsze się mu podobało.

Dziś był jednak umęczony – osłabio-
ny, toteż użalał się:

– Zmęczyłyście mnie DZIEWCZYNY 
tym koszerofwaniem – wyszeptał cicho; 
PANI EGUCKA to rozumiała... objaśnia-
ła... przepraszała za te męczące ABLU-
CJE – to ciała obracanie... unoszenie... 
przekręcanie – SZLACHECKIEMU przy-
takiwała współczująco, dopinając świeży 
pampers. WSZYSTKO ROZUMIAŁA...

PAN SZLACHECKI jednak był tą 
cierpiętniczą pracą PANI EGUCKIEJ 
umartwiony, toteż wyszeptał:

– Taka jesteś łagodna przy tym utru-
dzeniu...

– To ty jesteś wzniosły w tym twoim 
CIERPIENIU, bo to nie od nas zależy 
CIAŁA UMĘCZENIE... jest NAPISANE – 
JEDNI DRUGICH CIERPIENIA ZNOŚMY 
– KTOŚ nas SPRAWDZA! – się roześmiała 
– co czynimy.

– Jakaś kolacyjka? – dodała, choć 
wiedziała, że PAN SZLACHECKI ostatnio 
mało jadał... teraz też odmówił; chciał od-
poczywać, ale by PANI EGUCKIEJ zrobić 
przyjemność, poprosił o odrobinę NUTRI 
DRINKU – z trudem go połykał.

Chciał spokojnie poleżeć, więc PANI 
EGUCKA wieczorną modlitwę zapropo-
nowała.

Choć PAN SZLACHECKI był dziś 
słaby, ucieszył się, że VIS MAJOR wspólnie 
przywołają o pomoc i opiekę prosząc.

– Ty będziesz się głośno modliła, a ja, 
słabeusz, będę szeptał, dobrze? – dodał.

Toteż PANI EGUCKA ich ŚWIAT DO-
BRYM SŁOWEM zapełniała, by docierało 
tam, skąd RATUNEK przychodzi. Gdy tak 
z chorym przebywała, ukazał się był jej ich 
jeden PIĘKNY DZIEŃ...

...KLASZTOR FRANCISZKANÓW... 
w Woźnikach miał być rozbudowany to-
też PAN SZLACHECKI i PANI EGUCKA 
uprosili swego malarskiego przyjaciela, 
postimpresjonistę JANA GRZEGORZEW-
SKIEGO, by jego architekturę, ku pamięci 
odmalował – uszanował.

Jesienny dzień pełen słońca, na po-
lach rolnicy do worków ziemniaki sypali, 
gdy WIELKI MALARZ w plenerze ów 
KLASZTOR malował.

Szczęśliwy PAN SZLACHECKI (ma-
larstwo kochał) mu asystował – a to tubki 
z farbami podawał – na paletę wyciskał, a 
to pędzle dobierał...

Panowie pracowali, zaś PANI EGUC-
KA odnowiony barokowy kościół przy-
klasztorny zwiedzała? Nieee... nawiedzała, 
bo SŁOWO jej towarzyszyło: na bocznym 
ołtarzu nawet odnalazła TRIDUUM 
FRANCISZKAŃSKIE – tekst był tak wznio-
sły, że się zachwyciła i siedząc w kościelnej 
ławie uczyła się go na pamięć, zawsze się 

UCZYĆ lubiła.
Teraz ten tekst powrócił, a że PAN 

SZLACHECKI imię św. Antoniego nosił, 
tę pierwszą część TRIDUUM nad jego 
łożem wygłosiła:

Chcesz znać co może św. ANTONI,
w zgonie, nieszczęściu i od zła broni,
szatan ucieka, trądy znikają,
chorzy obłożnie z łoża powstają,
szuka go morze, rzecz swą zgubioną
znajdziesz i siły, wolność straconą,
nie ma nieszczęścia ani niedoli,
niebezpieczeństwa i to co boli,
co chcesz otrzymać, wnet ci się zdarzy
to cała PADWA już wie,
znają go dobrze młodzi i starzy...

Pan SZLACHECKI przypomnieniem 
tamtego letniego dnia w klasztorze francisz-
kańskim uszczęśliwiony, szepnął, że wszystko 
co było piękne w ich życiu ich wzmacniało 
i poprosił, aby PANI EGUCKA sobie odpo-
częła, swoje ulubione KSIĘGI poczytała, 
muzyki posłuchała, a on... chyba zaśnie.

PANI EGUCKA tak zrobiła – w bocz-
nym saloniku SONATĘ ulubioną! DZIAD-
KOWĄ! DANTEJSKĄ włączyła... właśnie 
temat Fis-dur wybrzmiewał... ale po książkę 
nie sięgnęła – nie zdążyła, bo dobiegł ją 
głos cichutki pana SZLACHECKIEGO z 
pokoju obok:

– PANI EGUCKA...
Zerwawszy się z miejsca, podbiegła do 

łoża chorego...
PAN SZLACHECKI ujął dłoń PANI 

EGUCKIEJ i wypowiedział NAJPIĘKNIEJ-
SZE SŁOWA:

– PANI EGUCKA, zawsze cię KOCHA-
ŁEM i cię KOCHAM...

– Co za uroczy wieczór – zachwyciła 
się PANI EGUCKA – i jeszcze ta SONATA 
DANTEJSKA... TONACJA Fis-dur... nasz 
syn w Kołobrzegu – i jemu powiemy coś 
PIĘKNEGO, dobrze?

– Tylko, że nie mam siły trzymać ko-
mórki – poskarżył się PAN SZLACHECKI.

– Ja przytrzyyymam... – zapewniała 
PANI EGUCKA,

Odezwał się radosny głos SZLACHEC-
KIEGO – juniora, który wołał:

– Tato, to ty?
– Pamiętaj synu, że bardzo cię KO-

CHAM – zapewniał go ojciec,
– Tato!!! To twój obowiązek mnie ko-

chać – roześmiał się radośnie SZLACHEC-
KI-junior... TRZYMAJ SIĘ...

Głos umilkł, a na czole PANA SZLA-
CHECKIEGO się naraz pojawiły OGROM-
NE KROPLE POTU i na dłoniach też!

Przestraszona PANI EGUCKA ujęła w 
dłoń głowę PANA SZLACHECKIEGO i wy-
cierała mu pot koronkową chusteczką Cecy-
lii PUCHÉ... PAN SZLACHECKI wyszeptał:

– Jak MNIE PIĘKNIE POGŁASKA-
ŁAŚ... – jego głowa nadal spoczywała na 
dłoni PANI EGUCKIEJ, zamknięte oczy 
już niczego na tym świecie nie oglądały; 
TWARZ PROMIENIOWAŁA NIEZWY-
KŁYM SZCZĘŚCIEM? CO? PAN SZLA-
CHECKI WIDZIAŁ?!!!

PANI EGUCKA go lekko potrząsnęła – 
SZLACHECKI! nie wygłupiaj się, to ja przy 
tobie... ja, PANI EGUCKA!!! i... i NARAZ 
ZROZUMIAŁA: PAN SZLACHECKI wyru-
szył w PODRÓŻ DO WIECZNOŚCI...

Sonata...
dokończenie ze str. 25
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Eliza Segiet

Mieć mniej 

Wieczorem 
pośród zaułków
sączy się muzyka, 
głos Cesárii Évory

zachwyca i wycisza.

Na twarzach 
maluje się radość.

Tutaj wszystko jest:
− no problem,
− no stress.

Zatopieni w zachwycie
nigdzie nie widzą zła,
nie dzielą czasu 

− jest ich. 

Skłębione problemy 
stają się niebytem.

Tutaj zrozumieli, 

że 
− mieć mniej
znaczy
bardziej być. 

Grzegorz Zientecki

MARRAKESZ  
 

Różowy mur medyny
Zielony szpaler palm
I to 
W kolorze kości słoniowej
Bielmo na oku żebraka  

 Warszawa, 4 maja 2015 
(Marrakesz, sierpień 2013)  

Jacek Jaszczyk

List z emigracji IX
 

1.
Gwiazda Morza spogląda w ląd.
Pszczoły brzęczą w zaroślach. 
Ślady wczorajszego snu zabiera odpływ.

2.
Obejmuję brzegi rzeki Barrow.
Słońce przed wiatrem kryje się na skałach.

W myślach ptaków czytam o tym,
że tańczysz z Morzem Północnym
zostawiając uśmiech w Ogrodzie Tulipanów.

3.
Na fotografii wiosny wysłanej obłokom 
nad Sheep Island, rani mnie kolor wody. 
Dźwięk wpada do serca i obietnicą toczy się przez tętnice.

Z granitowych głazów 
patrzy zachwyt pierwszych Wikingów.
– Już wiem co czuli dzieląc przed wiekami między sobą 
horyzont.

Krzysztof  Nurkowski

Noc

Zbliża się pół/noc
Europa kładzie się spać.

Gasną ostanie lampy, na ulicach miast i wiosek.
Angela Merkel, przegląda ostatnie komunikaty 
swego sekretarza prasowego.

Generalnie jest lepiej. 
To był kolejny dobry dzień dla Berlina..
Nawet z Warszawy, ostatnio złagodniały, 
głosy złorzeczeń i poszturchiwań.

Pogładziła po głowie ulubionego kota, Ditricha.
Przeczytała ostatnią wiadomość od swego sekretarza, 
Michaela, i zgasiła lampkę nocną.

Powoli gaśnie, światło nad Europą.

Prezydent Putin w bocznych salach Kremla,
zatapia się w ostatni raport GRU, 
nawet dla poety, utajniony.
Kominek, łagodnie wdzięczy się ogniem 
z drewna syberyjskiego.

Noc. Nic się nie kończy. Nic się nie zaczyna.
Istniejemy. Jeszcze.

Warszawa, nie zasypia. 
Już nigdy, nie zaśnie spokojnym snem. 
Nie ma bojaźni, jest drżenie.

Marek S.Podborski

Goa

na przełęczy światła
i na gości
jest już 
w bliskości

kosmiczny przekładaniec
komiczny taniec
                 posłaniec 
uliczny

i wszy
stko jest w przedarciu
na boku
półcieni spokój

przy morzu 
w wieczorzu
                   w pożar-ciu

Piotr Szczepański

Wybuch radości

dojechałem i jakże jestem zmordowany 
znajomi pytają czy mam tu rodzinę 
rozciągam tylko twarz w uśmiechu
Qui pro quo albo szaleniec 
 
jeździ za mną wszędzie w tej chwili 
ma kształt promieni zrobimy razem mały 
happening na pustyni o zasięgu 
tysięcy mil

nie jestem stąd 
wiem jednak że żyję zmieniłem imię 
i nazwisko i przyjechałem uświęcić je 
w tym miejscu. 
 
co roku nowe odkrycie 
zaskakuję nawet siebie 
natknięcie się w Elacie na ławki 
jak z parku Guella pomyślałem o pocztówce 
poetyckiej

milion przejawów znikąd pod  
samo ostre błękitne niebo 
jak nie brać pełnymi garściami
bezmyślności bożej 
która niezbyt często suszy zęby 
zwłaszcza w domu jego

Szymon Florczyk

Monada

ujęte pęsetą słońce 
graweruje promień w stale rosnącej kości 
uparcie korelując brzaski - akapity światła
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Beata Poczwardowska 

***

Kochanie,
straconych chwil u mnie dostatek,
a tych, które nie nadejdą - najwięcej.

I tylko spotykam się z wiatrem
pomiędzy źdźbłami trawy - 
zatrzymuję czas nam odebrany.

Rosa płacze za mnie, najpiękniej o świcie  
gdy staję się powiewem, a on mną.

Kochanie,
chwile niestracone w mig policzyłam - 
w każdej jesteśmy oddechem.

Oddychaj więc, proszę, oddychaj...

Dariusz Kadyszewski

O bezimiennej miłości

Czym jest spojrzenie martwego przeciwnika 
Pełnią szczęścia czy poddaną rozterce specyfiką 
Rozbioru pustosłowia na niewłaściwe przypadki 
Czym jest przyjaciel w ekstazie własnej żony 
Pogardzanej za lata przemienione w teatr 
Stoi w potrzebie pusty na rozdrożu 
Odmawiając cudzą rozpacz do zwiędłych magnolii 
To nie pora zbierać myśli ani krzewić wiarę 
Gdy nie pamiętasz co czeka za każdym wybaczeniem 
Grzechów cudzych byle nie własnych uprzedzeń 
Do wyjątkowo paskudnych romansów i filmów B-klasy 
Jak oni tak mogą tyle o bezimiennej miłości 
Gdy tu miesza się zbytek i polityka 
Czy jemu tylko biznesy w głowie  
Aktualny kurs na giełdzie próżności 
I wygrane na gonitwach dookoła siebie 
Tak z trudem przebiera w niejasnych złudzeniach 
Potykając się o wątłe nogi z cudzymi stopami 
Jakby upaść to mało by cierpieć 
Czy ktoś mówił że bólu nie miało 
Być gdy nam nawet odmawia się ciała 
Zbyt chorego na ludzki wstyd 
I dystans do samego siebie

Izabela Ptak

***

Zapadasz się we mnie jak w sen
po drugiej stronie króliczej nory
czas mierzy się ruchem wstecznym
właśnie się dla Ciebie urodziłam

Katarzyna Nandzik

***

wykrzesać cię z chwili
wykraść oddechem ciepłej filiżance kawy
włożyć do garnka i ciepło przetrzymać
dusić pod pokrywką jakby się miało
rozmnożyć przemienić ożywion
wydobyć siebie
cały arsenał: 
fotografia wiersz widokówka z nad morza
z jasnego piasku pamięcią wyłowić
twój obraz

Mariusz S.Kusion

Długonogie słowa 

powiedziałaś że przyjdziesz 
do mnie we śnie przez ciebie 
nie mogę zasnąć 

powiedziałaś Zrobię co tylko chcę to
brzmi lepiej niż Zrobię tylko co chcę 

Małgorzata Anna Bobak Końcowa

***

wybacz zaciśniętym  
ustom i oczom
jestem kornikiem  
nie umiem szybować  
tuż pod skórą kory

lękam się snów  
skrzydlatych marzeń  
co budzą się w brzuchu  
a umierają na skroniach

będę drążyć ramę  
w którą oprawiłeś noce 
i naszą miłość  
jak kropla kamień

może wejdziesz do jaskini 
z grupą turystów 
a przewodnik opowie 
legendę stalaktytu

jak kornik co spisał  
historię naszej miłości 
w ramie która rozpadnie się  
później niż obraz

wybacz moim zamkniętym 
ustom i oczom 
jestem kornikiem 
pod korą drzewa

nie umiem szybować 
lękam się snów 
skrzydlatych marzeń 
co budzą się w brzuchu  
a umierają na skroniach

będę drążyć  
ramę w którą oprawiłeś  
naszą miłość  
póki nie oślepnę

Michał Śniado-Majewski

Bez planu

odjechał kolejny tramwaj
nie ma po co iść
pusto i wietrznie
zostałaś do wieczora
potem zjedliśmy śniadanie
w radiu grali Django Reinhardta
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Stefan Pastuszewski

Dziennik czasu zarazy (2)

dokończenie na str. 30

1 maja
Ludziom z mojego pokolenia nie spo-

sób powstrzymać się od wspominania Święta 
Pracy. Przedziwna mieszanka przeróżnych 
uczuć: kpiny, podniosłości, niechęci wobec 
przymusu, radości z nadchodzącej wiosny. 
Dużo barw, muzyki, łopotu flag, tupotów 
ludzkich kroków. Jako dziecko chodziłem 
obserwować pochody, a raczej ich końców-
ki, gdy maszerowali sportowcy, a wśród nich, 
na szarym końcu, żużlowcy na ryczących 
maszynach. Ach, ten narkotyczny zapach 
metanolu! W szkole średniej był obowiązek, 
a raczej stwarzano wrażenie obowiązku, 
bo nie zawsze sprawdzano listy obecności. 
Wtedy też najwięcej było kpiny i niechęci, 
ale też strachu przed obniżeniem oceny 
ze sprawowania, czym grożono. Zazwyczaj 
jednak tylko grożono. Podczas studiów na 
pochód poszedłem tylko raz, bo prezes Aka-
demickiego Zespołu Sportowego  Wyższej 
Szkoły Inżynieryjnej w Bydgoszczy nie miał 
prawdziwych sportowców, a musiał coś tam 
pokazać. Poprosił więc mnie i zlitowałem 
się. Pamiętam, że dres był ciemnoniebieski. 
Potem już tylko obserwowało się idących na 
pochód i widziało się tu i ówdzie poutykane 
szturmówki i połamane tulipany. W każdym 
razie chciało się, aby 1 maja była pogoda i 
zazwyczaj była, czasem bardzo ciepła. Mama 
przygotowywała wtedy kompot z rabarbaru 
i to był prawdziwy znak wiosny.

2 maja  
Maj – miesiąc zakochanych.
Znów pogrzeb.Dzięki łaskawości rządu 

mogło być pięćdziesięciu żałobników a było 
ledwie trzydziestu. Cały czas powtarzam, 
że pandemia jest świetną wymówką dla 
opieszałych i leniwych, bo co by się stało, 
gdyby przyszło sześćdziesięciu, a nawet sie-
demdziesięciu, gdyż na tyle oceniam rangę 
zmarłej, a raczej wdowca, jako że on był 
nieco bardziej znany. Msza Święta z muzyką 
organową, celebrans zakochany w swoim 
głosie, co rusz komentujący poszczególne 
części nabożeństwa. Podobnie zakochany 
kaznodzieja, mówiący przez cały kwadrans 
rzeczy nad wyraz oczywiste, poprzeplatane 
popularnymi modlitwami. Dwaj, pełni ener-
gii księża komplementujący siebie (- Dziękuję 
księdzu Kazimierzowi za mądre rozważania o 
śmierci) i dziękujący sobie, a także rodzinie 
za to, że mogli sprawować tę podniosłą chrześci-
jańską posługę. Zakochani w swoich rolach. 

Słucham tego bez skupienia, ale za 
to z wielką przyjemnością oglądam dwie 
dojrzałe, dobrze ubrane i starannie umalo-
wane kobiety w obcisłych dżinsach, jak przez 
prawie trzy kwadranse mopami i szczotkami 
czyszczą płyty wielkiego grobu, a ścierecz-
kami wycierają znicze. Też zakochane w 
swojej robocie. 

Prawie że uśmiechnięci, ale na pew-
no bardzo zadowoleni księża, że coś się 
dzieje, prowadzą kondukt do grobu, na 
zakończenie jeszcze raz przemawiając, 
komplementując i dziękując. Gdy zaczął 
padać rzęsisty majowy deszcz, to celebrans 
przerwał ceremonię, aby stwierdzić: - Dzię-
ki Bogu. Kościół modlił się o odsunięcie klęski 

suszy. Na zakończenie popisał się łacińską 
sentencją: Per crucem ad lucem (Przez krzyż do 
światła), wsiadł na rower-składak i, kłaniając 
się wszystkim, uśmiechnięty niczym księżyc 
w pełni, odjechał. Drugi, okazalszy, z krza-
czastymi czarnymi brwiami na dostojnej 
twarzy, pokroczył z ministrantem do wypu-
cowanego czarnego „Mercedesa”. Czarna 
maseczka oczywiście na brodzie.

Maj- miesiąc zakochanych.
Mam nadzieję, że Pan Bóg wybaczy 

mi ten reportażyk, bo jest przecież Bogiem 
życia, radości i miłości. 

3 maja
Od kilkudziesięciu (już) lat wytworzył 

się nowy zwyczaj: wiosenno-letnie grillowa-
nie. Pamiętam, że gdy w 1989 roku po raz 
pierwszy pojechałem wiosną do RFN, to 
kolega zawiózł mnie do lasu, gdzie pokazo-
wo rozpalił grilla. Nie trwało to długo, ale 
rytuał został spełniony. 

Teraz na grillu w Rozgartach u córki 
Kingi. Atmosfera dobra; rozluźnienie, 
życzliwość, pokój. Tylko wokół i przed nami 
niepokojąca pustka.

4 maja 
Pandemia tak, jak wojna czy inna klę-

ska żywiołowa, jest rajem (mętną wodą) dla 
chciwych i obrotnych (afera – z nieatestowa-
nymi maseczkami z Chin, które zalały Euro-
pę).Jest także pokusą dla chcących umocnić 
swoją władzę. Obnaża istotę turbokapitali-
zmu, ukrytego za parawanem demokracji, 
czyli rządy oligarchów sterujących partiami 
politycznymi. Wołania na całym świecie, 
aby odmrozić gospodarkę,po części- obok na-
turalnej ludzkiej reakcji na bezczynność- są 
podpowiadane przez oligarchów. Interesuje 
ich produkcja i usługi permanentne (nie 
zapominajmy o usługach, bo one, gdy te-
raz produkują maszyny, automaty, roboty, 
komputery i chemia w rolnictwie są istotną 
gałęzią gospodarki), bowiem przynoszą 
im permanentne zyski, podczas gdy reszta 
społeczeństwa skazana jest na ogłupiającą 
konsumpcję, a znaczna część - na pierwotną 
walkę o przetrwanie biologiczne, którą pod 
wpływem reklamiarskiego podarowania sobie 
odrobiny luksusu, też urozmaicają swą nędzę 
konsumpcją.

Pandemia obnaża te mechanizmy, ale 
czy je powstrzyma?

5 maja
Nic ciekawego: Trudno mi doprowa-

dzić do porządku włosy. Już dawno powi-
nienem iść do fryzjera i jak zwykle ściąć je 
„dwójką” (maszynka o takim rozmiarze), 
czyli bardzo krótko. Nie ma takiej możli-
wości, choć wiem, że rozwija się podziemie 
fryzjerskie i kosmetyczne. Nieliczni ludzie 
na ulicach mają porządne fryzury; dobrze, 
że nie ma Służby Bezpieczeństwa, która by 
ich przepytała, skąd je mają.

Piszę o tym, bo wiem, że po latach 
będzie to dokument. Jeszcze nigdy tak 
świadomie nie pisałem dla potomnych, 
raczej jakby dla siebie, aby nazwać to, co 
widzę i to co doświadczam, aby uchwycić 

umykające chwile. Trochę sztuka dla sztuki, 
trochę potrzeba psychiczna.  Tylko, czy to, 
co teraz piszę wynika z potrzeby społecznej? 
Przecież dziś nikt nic nie czyta, tylko prze-
skakuje z komunikatu na komunikat. Jacy 
będą potomni?

6 maja
Czytam, że Polacy, zaraz za  Meksy-

kanami, czują się najbardziej wyizolowani 
społecznie w związku z koronawirusem 
(31 procent badanych). Problem z izolacją 
społeczną wskazujemy trzykrotnie częściej 
niż Japończycy. Zaglądam w siebie. To 
samo chciałem powiedzieć, ale dotąd się 
wstydziłem. Czekam w redakcji „Akantu” 
na jakikolwiek telefon…

7 maja 
Wokół narzekanie na czasy, że to jak 

III wojna  światowa…
Czasy są jakie są, zawsze tak było, tylko 

że w  tym wszystkim musi znaleźć się czło-
wiek. On jest podmiotem a nie przedmio-
tem czasów, choć to nie jest łatwe. Łatwiej 
poddać się fali, tak jak maseczkowaniu i in-
nym rygorom izolacji społecznej poddaje się 
większość, wyćwiczona w dotychczasowym 
treningu globalizacyjnym. Trening ten spo-
tęgowany jest przez egoizm konsumpcyjny, 
więc nic dziwnego, że mimo czasów wyjąt-
kowych, ludzie wobec ludzi bywają wilkami. 
Szczególnie martwi hejtowanie pracowników 
służby zdrowia.

8 maja
Przychodzi Marek Majka, kolega z 

„Solidarności”. Został sam. Ckni mu się, 
chce pogadać. Rozmowa się nie klei, choć 
dużo mówimy, bardzo dużo. Bo o czym 
mówić? O doświadczeniu przyhamowania 
życia?  Wszyscy przezywają podobnie. Marek 
jednak zapewnia, że daje sobie radę. Więcej 
w tym pozy, pobożnego życzenia niż faktu.

Po południu przejażdżka rowerami 
z wnukiem Sebastianem do lasu. Nie bez 
wzruszenia doświadczam jego opiekuńczo-
ści (19 lat) nad starszym (70 lat) człowie-
kiem. Poddaję się jej, choć w istocie nie 
jest potrzebna. Z podziwem obserwuję jego 
młodzieńczy, z obfitą czupryną, profil. Se-
bastian zachowuje się trochę nonszalancko, 
z dystansem,  jednak  w pewnym momencie 
odzywa się w nim dziecko, bo pokazuje mi 
miejsce, w którym kiedyś strzelał z kolegami 
z łuku. Opisuje tę sytuację bardzo dokład-
nie, chwali się. Wykazuję zainteresowanie. 
Sebastian nie okazuje tego po sobie, choć 
czuję, że jest zadowolony.

9 maja
Leszek Droszcz ma małe przedsiębior-

stwo przewozowe, które od dwóch  miesięcy 
nie otrzymuje żadnych zleceń. Przez tydzień 
czyścił swoje autobusy, rozkładając je do 
najmniejszych części. Teraz wyciąga z domu 
znajomych, którzy są samotni i wozi ich do 
lasu,  parku, nad wodę. Trochę na siłę, ale 
bez jakichkolwiek opłat. Codziennie telefo-
nicznie melduje mi o rezultatach tej akcji: 
Czy wiesz, że Wanda już teraz sama z kijkami za-
częła chodzić? Czuję się, niezasłużenie zresztą, 
jak główny strateg tej pięknej, humanitarnej 
akcji. Nie nadążam z gratulacjami.
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10 maja
Wciąż przeróżne echa politycznej kom-

promitacji z wyborami prezydenckimi. Kilka 
tygodni kibicowania żenującym zmaganiom. 
Nawet jakby z satysfakcją, że coś się dzieje…

Wkrótce ruszy sport – na stadionach bez 
kibiców, ale za to przed ekranami telewizo-
rów i komputerów, w świecie zastępczym. 
Będzie się działo!

Wirtualny świat zastępczy, który tak nas 
odczłowiecza, poszerzy jeszcze bardziej swoje 
granice. To kolejny, obok kryzysu gospodar-
czego, negatywny efekt pandemii.

11 maja  
Cały czas piszę Krótką historię literatury 

w Bydgoszczy. Zrywam się czasem w nocy, jak 
za dawnych dobrych czasów, gdy pracowałem 
nad różnymi naukowymi problemami, aby 
zanotować jakąś genialną myśl. Dobrze jest, 
choć często, nie chce mu się wstać z łóżka, 
zapalić światło i zapisać. Zmuszam się, bo 
wiem, że ta genialna myśl ucieknie, a rano 
będę miał poczucie wielkiej straty.

12 maja
Ludzie rozleniwili się. Konkurują nawet 

w tym lenistwie, licytują się, kto ile dni nie 
chodził do pracy, kto niczego nie zrobił. 
Nikt nie chce być gorszy  w tej przedziwnej 
konkurencji. Ot taki kulawy, narodowy sport, 
świadczący o tym, że wciąż jesteśmy narodem 
niedojrzałym – postzaborczym, postoku-
pacyjnym, postkomunistycznym.  A potem 
narzekamy na wszystko. Oh, jak lubimy 
pięknie narzekać! A przecież praca, nawet w 
dobie mechanizacji, automatyzacji, cyfryzacji 
i chemizacji jest podstawą pomyślności, także 
osobistej, także w wymiarze psychicznym.

13 maja
7,30. Spóźniona Spowiedź Wielkanoc-

na. Mówili, że na księdza w konfesjonale 
trzeba polować. Nie musiałem. Księża chyba 
po pierwszym przerażeniu i zapadnięciu w 
letarg nieróbstwa, zresztą tak jak znaczna 
część społeczeństwa, chyba już się ogarnęli. 
Na Mszy Świętej porannej znacznie więcej 
osób niż przed pandemią, chyba nawet dwa 
razy więcej. Jak trwoga to do Boga! 

Piękny niewieści śpiew Ave Maryja w 
słonecznym świetle wzbogaconym przez lata-
jącego  w te i wew te ptaka, który nieopatrznie 
wpadł do świątyni.

Po nabożeństwie miało być spotkanie 
przy kawie Archikonfraterni Literackiej, ale 
okazuje się, że ten który to spotkanie zwołał, 
czyli prezes Aleksander Grzybek zapomniał 
kluczy do klubu. Narzekanie i szemranie na 
ulicy, bo przecież szykowaliśmy się na jakąś 
małą wspólnotę. Ot, i Polska cała!

Ktoś powiedział, że po pandemii nie-
wiele się zmieni, bo ludzie są jacy są… Miał 
rację. Mają wciąż te same potrzeby, namięt-
ności i  narowy.

14 maja
To już trzeci pogrzeb w okresie pande-

mii. Przeraża ludzkie samolubstwo, ludzka 
nieczułość. Pandemia staje się znakomitym 
pretekstem nie tylko dla bezczelnego nie-
róbstwa urzędników, ale też pracowników 
nauki, którzy w tych dniach zatrzasnęli przed 
swymi studentami Uniwersytet Kazimierza 

Wielkiego w Bydgoszczy. Z  pandemicznej 
wymówki korzystają ci wszyscy, którzy kiedyś, 
dla pokazania się rodzinie zmarłego, przyszli-
by na pogrzeb, a teraz… Co oni teraz robią? 
Na pewno nie modlą się za nieboszczyka.

W kościele cmentarnym bardzo mało lu-
dzi. Z zaciekawieniem obserwuję amorkowa-
tego  ministranta – lektora, jak składa  rączki 
i przedmutacyjnym głosem czyta Lekcję.  Jest 
bardzo przejęty, wzruszony wręcz.

(Potem okazało się, że był to wnuczek 
zmarłego Artura Krupińskiego.) 

Nie bez zdziwienia - choć ostatnio jest 
to już powszechne – patrzę na grupę ludzi, 
która podczas Mszy Świętej nie wiedziała 
kiedy wstać a kiedy usiąść. Stała w zwartym 
dwuszeregu  na przodzie i nie widziała jak 
reszta - bardziej obyta z Liturgią - reaguje, 
a więc stała kiedy trzeba było siedzieć (na 
przykład podczas czytania Lekcji postawa 
siedząca jest oznaka gotowości do słuchania), 
a siedziała kiedy trzeba wstać. Stali nawet 
wtedy, gdy w przerwie na zmianę księżych 
ornatów miał miejsce śpiew Serdeczna Matko, 
a był on dość długi.

Na grobem przemawiam, wzruszam, co 
jest chyba w tej chwili najważniejsze.

Odegranie na trąbce, co stało się już 
tradycją bydgoskich pogrzebów, rzewne 
Amazzing grace, Barki i Ave Maryja.

15 maja
Zimna Zośka. Mimo ocieplenia klimatu, 

zarówno Zimni Ogrodnicy jak i Zimna Zośka nie 
spóźnili się i byli rzeczywiście zimni. A więc 
nic się nie zmieniło! 

Coraz częściej, muszę być sam ze sobą. 
Jakie to nudne! 

 Nie jestem sam! Stojący przed skle-
pem bezdomny, podpity nieco, prosi mnie 
o kupno tylko rogala i jogurtu. Kupuję z 
radością. Chrystus faktycznie obecny jest w 
maluczkich.  

 
16 maja
53 procent badanych przez naukowców 

z Uniwersytetu Łódzkiego przyznało się, że 
poziom ich stresu w czasie epidemii jest wyso-
ki lub bardzo wysoki, 26 procent ma poważne 
zaburzenia funkcjonowanie psychicznego, a 
10 procent myśli o samobójstwie.

 Zastanawiam się, w której grupie jestem 
i… sięgam po gazetę, aby rozładować się 
czytaniem artykułów o cyrku wyborczym.

17 maja
Msza Święta wczesna, bo 7.30, ale ludzi 

dość dużo, ¾ limitu. Sporo dojrzałych i mło-
dych, a więc z wyboru a nie z przyzwyczajenia. 
W kruchcie ministrant oblewa ręce niezbyt 
miło pachnącym płynem dezynfekcyjnym. 
Zajmujemy tylko miejsca ponumerowane. 
Mnie przypada numer  51.

Miejsca są tak oznaczone, że odległość 
między nimi rzeczywiście wynosi 2 metry 
w obydwu kierunkach.  Zawsze miałem ks. 
Janusza Konysza  za człowieka pomysłowe-
go i konsekwentnego. Nie pomyliłem się.  
(U adwentystów na nabożeństwo trzeba się 
zapisywać aż do wyczerpania limitu). Nie ma 
ministrantów, służy kościelny. Na tacy, a ra-
czej w koszyku, większość papierowych bank-
notów; niewątpliwa oznaka solidarności. 

Chyba nie zdają sobie sprawy  z tego, że 
część tych pieniędzy biskup Jan Tyrawa zabie-
rze na  pokrycie sądowej kary za sprzyjanie 
pedofilii w diecezji, którą ma nieszczęście 

kierować. Od dłuższego czasu zastanawiam 
się nad świadomością i sumieniem funkcjo-
nariuszy Kościoła rzymskokatolickiego, dla 
których ta korporacyjna instytucja ważniejsza 
jest niż misja prowadzenia ludzi do Boga.

Jeden ksiądz udziela Komunii Świętej 
do ręki, drugi do ust. Ta druga możliwość 
cieszy się większym powodzeniem. U mnie 
też.

 
18 maja
W „Newsweeku” z 11 maja czytam 

Stefana Chwina Korona-dziennik. Nie chcę 
być niegrzeczny wobec kolegi po piórze i 
po imieniu, coraz rzadszym zresztą, ale już 
sam tytuł jest nad wyraz szyderczy, tak jak 
cały zresztą tekst. Nudna dyskusja z nieja-
kim Wojciechem R. o Kościele  (rzymsko-
katolickim), który nie stanął na wysokości 
zadania”, księżycowe, bo w zasadzie nie 
dotyczące Polski debaty z równie nieja-
kim Karolem S. o dylematach moralnych 
i finansowych (za ile złotych czy dolarów 
można się obronić przed śmiercią) związanych 
z odłączeniem od respiratora, wreszcie 
stwierdzenie, że nie ma żadnej walki z cho-
robą Covid 19”,  „jest tylko administracyjne 
ograniczanie zasięgu epidemii”. Sądzę, że 
mój dziennik nie jest aż tak odrealniony, 
bo ja przecież wychodzę na dwór i coś 
tam więcej robię. S. Chwin przywykł bo-
wiem do swojej pracowni, z której widzi 
„modrzewiowy las, dachy Wrzeszcza, Nowy 
Port i Westerplatte”. Twierdzi, że w okresie 
pandemii jego życie wcale się nie zmieniło. 
„Brak osobistych kontaktów wcale mi nie  
dolega” – pisze.

Zgodzę się natomiast z orzeczeniem: 
„Żadnego przełomu nie będzie, ludzkość 
jest niewyuczalna. Zapomina o wszystkim 
w pięć minut. I żyje dalej, jakby nic się nie 
stało. Tak będzie i teraz”.

19 maja
Zadziwiająca karność wobec pande-

micznych rozporządzeń i to u różnych, 
nawet dobrze wykształconych i z pozoru 
samodzielnych ludzi. Widocznie, skoło-
wani przez globalizację i przerażeni, glo-
balizacyjną przecież pandemią, potrzebują 
prostych, jednoznacznych komunikatów, 
rozkazów wręcz. Mało kto potrafi ogarnąć 
całość i wyprowadzić samodzielne wnioski. 
To tak jakby chcieć ogarnąć Kosmos…

20 maja
Jak za dawnych dobrych czasów potajem-

na narada sześciorga buntowników, co zro-
bić, aby miasto nasze zyskało większą dynamikę 
rozwoju? Żadnych maseczek, żadnych łokci. 
Wieczorem, jak za dawnych, dobrych czasów 
przejażdżka rowerem i jak za bardzo daw-
nych dobrych czasów mała kraksa. Najecha-
łem wzdłuż na krawężnik i przewróciłem 
się ślizgiem na ręce i kolana. W zasadzie 
bez szwanku, z wyjątkiem zdarcia skóry na 
prawym kolanie i dziury w spodniach (do 
wyrzucenia). Jak za bardzo, bardzo daw-
nych dobrych czasów, tylko że wtedy urazy 
były znacznie poważniejsze. Dlaczego?

21 maja 
Najbardziej lubię tych kilkanaście 

porannych minut, kiedy siedząc w fotelu 
delektuję się tak zwaną kawą rozruchową. Z 
minuty na minutę czuję, jak napełnia mnie 
optymizm, ba, radość życia., nawet.
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 A potem… Jest jak jest. Dużo znuże-
nia powtarzalnymi  jałowymi czynnościami. 
Wegetacja. Nie wiem jak czują się rośliny, 
ale wydaje mi się, że … wiem.

 
22 maja
Pisanie dziennika sprzyja egoizmowi. 

Bohaterem takiej literatury jestem ja sam, a 
więc muszę siebie obserwować, analizować, 
przedstawiać. Wchodzić w te sfery, które były 
dotąd zakryte albo bardzo, bardzo na boku 
świadomości.

Otrzymałem od Józefa Banaszaka piąty 
tom jego zapisków prowadzonych regularnie 
od 1975 roku. Cenne to źródło kronikarskiej 
wiedzy, i o Polsce, i o mieście i o sferach, 
które mnie interesują, a więc kultury i nauki. 
Ale równocześnie jest to imponująca ekspo-
zycja egoizmu. Czytałem poprzednie tomy i 
widziałem jak egoizm autora potęgował się 
z tomu na tom. Dobrze, że w tym ostatnim 
Czas darowany. Dzienniki 2017-2019 autor jako 
drugiego bohatera, czasem nawet  „na siłę”, 
sztucznie eksponowanego, dodał swoją żonę 
Annę. Widocznie już sam miał siebie dość. 
Egotyzm i egozim są instrumentem obrony 
swojej osobowości przed dezintegracją, o 
którą tak łatwo w obecnej rzeczywistości 
przepełnionej mnogością bodźców i szyb-
kozmiennością zjawisk. Tylko, że łatwo prze-
kroczyć granicę samolubstwa i egoistycznego 
oszołomstwa.

Smętny tytuł tych dzienników zainspi-
rowany Biblią: „Życie nasze trwa lat siedem-
dziesiąt, a gdy sił stanie, lat osiemdziesiąt” 
(Ps 90,10). 

– A co z moim życiem? – pytam siebie 
nad wyraz egoistycznie.

23 maja
Kobiety są rzeczywiście bliższe naturze, 

rzeczywistości jaka jest. Adaptują się łatwiej 
niż mężczyźni.  Innymi słowy – wbrew po-
wszechnym mniemaniom - są rzeczowe. 
Siedzę naprzeciw takiej jednej i czuję jak 
mnie ta rzeczowość również ogarnia i uspo-
kaja. Chciałbym ją pogłaskać po ręce, ale …
maseczka przeszkadza. Może nie maseczka, 
ale ta rzeczowość. Są takie słowa (poukładałam 
sobie świat) w piosence Krystyny Giżowskiej 
Nie było  ciebie tyle lat (1982), które ujmują w 
całość istotę kobiecego życia.

24 maja
Ożywiło się trochę po zdjęciu części re-

strykcji i znowu siadło. Piękna pogoda a ulice 
martwe. Sprawdza się moje podejrzenie, że 
ludzie poprzez tę izolację stali się po prostu 
gnuśni. No i piją. W osiedlach mieszkanio-
wych, obok pojemników na śmieci - rzędy bu-
telek. Wielu nowych ludzi wpadnie w nałóg. 
Podczas pandemii nauczyli się – na chwile 
oczywiście – swoje stresy niwelować alkoho-
lem, a potem to już będzie zasadą, bo taka 
jest uzależniająca natura alkoholu. Gnuśność 
wzmagana jest z kolei przez wszechobecną, 
wyręczającą człowieka technologię, począw-
szy od zmywarki do naczyń, a skończywszy na 
wirtualnych formach zaspokajania potrzeb 
duchowo- intelektualnych.

25 maja  
Redaktor naczelny „Rzeczypospolitej” 

Bogusław Chrabota, którego do dłuższego 
czasu podziwiam za szerokie horyzonty i…  
poglądy zbieżne z moimi, pisze w magazynie 
„Plus Minus” (2020, nr 21, s. 2); „Po 30 latach 

jesteśmy na kolejnym progu dziejów. Pande-
mia bez wątpienia   wiele zmieni. Poddane 
zostaną historycznej weryfikacji dotychczaso-
we systemy polityczne, gospodarcze, między-
narodowe, a przede wszystkim same procesy 
globalizacyjne.” Bez wątpienia. Na pewno na 
moment odżyje regionalność i lokalność, 
ale bardzo szybko zostaną one znów zniwe-
lowane przez walec globalizacyjny, bowiem 
motorem procesów społecznych – obok 
- kapitalistycznej żądzy zysku- jest, bardziej 
już automatyczna, niezależna od człowieka, 
tendencja doskonalenia się technologii. 
Pisałem o tym (25 marca,  14 kwietnia), 
inspirowany swoją intuicją, w tym Dzienniku. 
Niemal codziennie widzę młodych i starych 
(w takiej kolejności, ale jednak razem), jak 
dopasowują się do nowych smartfonów oraz 
innych urządzeń komunikacji i operacji 
intelektualno-manualnych. Nie poprzestają 
tak jak ja, na starym telefonie mobilnym z 
klawiszami, który być może ma też inne funk-
cje, ale ja ich nie potrzebuję. Większość ludzi 
natomiast potrzebuje wciąż przeróżnych 
nowych funkcji, ciągłych zmian, ciągłego 
szurania palcem po ekranie, tak jak nikotyni-
sta potrzebuje papierosa za papierosem. To 
technologia, dająca przecież „ciepłą wodę w 
krainie”  oraz obraz z obrazem w telewizji i 
w Internecie, dyktuje sposób życia nawet w 
czasie pandemicznej izolacji. Gdyby nie ona, 
to na pewno przeżywalibyśmy tę pandemię 
bardziej boleśnie, ale też bardziej czynnie. 
A tak jesteśmy jakby pod narkozą swoich 
uzależnień. Globalizacja nie ustanie, bowiem 
jest ona efektem wszechobecnej technologii, 
ale równocześnie ową technologię będzie in-
spirować aż do nieskończoności jej rozwoju.

26 maja
 Pisząc Krótką historię literatury w Bydgosz-

czy czuję, a nawet widzę (wygrażają pięścia-
mi), jak mi wymieniani pisarze wyrywają się 
z szeregu, czy to historyczno-literackiego, 
czy obszaru tematycznego albo trendu 
artystycznego. Wygrażają mi zarówno żywi, 
jak i zmarli. Mam świadomość, że pisarstwo 
jest tak wielkie, wielowarstwowe, chaotyczne 
nawet, że nie sposób zamknąć je w jakiejś 
szufladzie czy ustawić w jakimś szeregu. Pi-
sarz i jego dzieło mają własną, indywidualną 
historię, a więc, czy Krótka historia literatury w 
Bydgoszczy jest zbędna?

 Może wyjściem z tego dylematu byłby 
zbiór esejów o twórczości poszczególnych 
pisarzy, lecz czy jakikolwiek esej jest w stanie 
ogarnąć jakakolwiek twórczość, skoro nawet 
sam pisarz ogarnąć siebie nie potrafi?

27 maja
Zaniosłem nadmiar książek do instalacji 

book-crosingowej w Parku Kazimierza Wiel-
kiego. Siedzący na ławce chłopak, zapalający 
akurat papierosa, wstał i zapytał się :

– Czy to jest book-crosing?
- Tak  - odparłem, ucieszony, że chłopa-

kowi nie obce są książki. Podałem jeszcze dwa 
inne book-crossingowe instalacje w mieście.

Lubię rozmawiać z chłopakami w wieku 
mego wnuka Sebastiana. To tak, jakby z nim 
samym rozmawiał. Dzieciaki z tego pokolenia 
Z, są jakby wobec tego świata zalęknione. Jaki 
ja bym był a ich skórze? Chyba taki sam. Ten 
świat z miliardem różnych możliwości i ofert 
przeraża, tym bardziej, że te możliwości i 
oferty nie rozwiązują podstawowego proble-
mu człowieka – sensu życia.

28 maja
Spotykam Jana Monarchę – bohatera. 

Klnie na kogoś tam, że niezasłużenie dostał 
jakieś odznaczenie. Chwali się, że napisał 
do kapituły tegoż odznaczenia, aby podała 
mu nazwiska tych, którzy o to odznaczenie 
wystąpili.

- Po co? – pytam.
- Trzeba ich zniszczyć. Tak nie może 

być!
Słucham tego z niesmakiem. Znałem 

taką jedną partię polityczną, która na nisz-
czeniu ludzi zbudowała swoje powodzenie.  
Nie na politycznym pokonaniu przeciwni-
ka politycznego, tylko na niszczeniu ludzi 
z przeciwnego obozu, a to jest znaczna 
różnica.

Pamiętam tego Jana Monarchę – boha-
tera, jak w stanie wojennym przychodził do 
mnie z nieodmiennym wezwaniem:

- Trzeba ich zastrzelić!
Po pewnym czasie, mając już tego dość, 

tego nachodzenia, powiedziałem:
- Ja ci załatwię gnata, a  Ty będziesz 

strzelać. Komisyjnie ustalimy do kogo i za 
co?

Przez dwa lata przestał się pokazywać.
Jak widać, nienawiść i pogarda, to nie 

efekt atmosfery pandemicznej, tylko nie-
zmiennej natury ludzkiej. Bardzo bogatej 
w różne diapazony.

29 maja
Rorman Sidorkiewicz przynosi do 

redakcji bzy. Bzy tego roku długo kwitną; 
wiosna jest chłodna i deszczowa. Rankiem 
mglista jak jesień.

30 maja
Myśli mi się rozbiegają a za nimi czyny. 

Nie ma zewnętrznej ramy różnych powinno-
ści, która by to wszystko ujęła. Muszę więc 
skonstruować ramę wewnętrzną.

Wreszcie wyjazd w teren. Do Cekcyna, 
gdzie juroruję w XIV Konkursie Poetyckim 
„O cisową gałązkę.”  Dobre wiersze z całej 
Polski, dobre ciasto, miła i twórcza poga-
wędka. A wszystko to zawdzięczać należy 
dwóm paniom, które przez tyle lat konkurs 
„kręcą” – Dyrektor biblioteki Życie Ważnej 
i Grażynie Wojcieszko, która w pobliżu w 
Krzywogońcu prowadzi dom pracy twórczej.

Wracam powoli, wyprzedzany przez 
inne samochody, czego bardzo nie lubię, 
ale tym razem godzę się na to dla pięknych, 
zielonych widoków i tej przestrzeni, ach, 
przestrzeni.

31 maja
Zniesienie większości ograniczeń w 

życiu publicznym to nie efekt ustania pan-
demii, tylko próba ucieczki przed pogłę-
biającym się kryzysem gospodarczym. A co 
z kryzysem w relacjach społecznych, co z 
kryzysem psychicznym poszczególnych osób?

Przykład: Poproszona o spotkanie 
prodziekan Wydziału Literaturoznawstwa 
UKW dr hab. Beata  Trojanowska odpisała, 
że chętnie, „ale jak tylko będzie to możliwe 
ze względów sanitarnych”. A czy teraz te 
„względy” uniemożliwiają rozmowę człowie-
ka z człowiekiem?

Wsiadam więc na rower i jadę od osiedla 
do osiedla aby pooglądać pustki. Nawet w 
ogródkach przydomowych. Dobrze, że choć 
architektura, która też lubię obserwować, nie 
sczezła jeszcze.
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Elżbieta Grabosz

Fraszki

Z  ŻYCIA  ZWIERZĄT

Stary Byczek żyjąc zgodnie z modą,
poderwał za żonę  Jałóweczkę młodą.
- Będziesz mieć potomstwo?
pyta mędrzec dziada.
- Będę, będę – odpowiada,
Bowiem mam sąsiada.

CO TAM RĘKA

„Oddaj mi rękę”,
prosił nieśmiało.
Ręki nie chciała…
a oddała ciało.

HONOR  I  ŻYCIE

Nigdy stracony honor
do ludzi już nie wraca.
Zostaje puste życie,
i pusta twarz pajaca.

Marek Jagliński

AFORYZMY

***

Pytanie ekologiczne – Kiedy i na co umarła martwa natura ?

***

Nawet szara myszka może odwrócić kolorowego kota ogonem.

***

W polowaniu na męża zawsze pachnie trupem w szafie żony.

***

I celibat może umierać z miłości , a miłość w celibacie.

Małgorzata Borzeszkowska
 
Do podłości

Podłości sparszywiała, z zzieleniałym okiem, 
ufałam  łatwowiernie, że siedzisz za piecem, 
na wolność się wyrywasz, gdy wiatr mocno wieje, 
lub kiedy burza śnieżna, czy wojna na świecie. 
Myślałam, że jak stara i spróchniała deska 
skrzypisz cienko pod szafą, wbijasz drzazgi w pięty, 
ale cicho, znienacka, o zmierzchu czy świcie, 
gdy noc przepływa strugą, a dzień jest przeklęty.
 
Ale gdy czas jak powiew niesie zrozumienie, 
gdy każdy rok rozbiera myśli z naiwności, 
objawiasz się, podłości, w całej swojej krasie; 
w birecie, gronostajach, w swej jaśniepańskości. 
Wcale nie jesteś skromna, nie jesteś ukryta, 
ale krokiem marszowym wkraczasz na salony 
i tupiesz, śpiewasz głośno, przypinasz kokardy, 
trzymasz ręce w kieszeniach, wzrok masz rozogniony. 
Jesteś tak pewna swego, że niektórzy wierzą, 
że twarz twoja nadęta to oblicze cnoty. 
I może bym uwierzyła, że możesz zwyciężyć, 
gdybyś podłości nie była kuzynką głupoty.
 

Oda do głupoty

Głupoto nasza codzienna, 
jaśnie uskrzydlona, 
co jako gołębica kołujesz nad miastem, 
przestrzeni ci nie trzeba, byś czuła się orłem, 
bo wszystko w tobie takie troszeczkę przyciasne. 
Twe poglądy, osądy, wierzenia, opinie, 
nieważkie jak kosmita gdzieś na srebrnym globie, 
wąziutkie jak przez wizjer przepchnięte spaghetti, 
sprawy trudne, zawiłe mieszają ci w głowie.
Głupoto Strossmayera, gdzieś aż z peryferii 
i głupoto z Erazmem chodząca pod rękę, 
niby takaś niegroźna jak suchy pęk słomy, 
czemu, gdy się objawiasz, napawasz mnie lękiem? 
Głupoto w koronkowych mantylach lub tiulach, 
we frakach, czarnych płaszczach, garniturach lnianych, 
z teczką, zwojem, wydrukiem wciśniętym pod pachę, 
na szczytach i na dole, z kropidłem, z kałachem.
Można by myśleć o tobie z czułością, bez złości, 
i tylko się uśmiechać, wzruszać ramionami, 
gdybyś głupoto nie była kuzynką podłości. 
Bo gdy ty nas odwiedzasz i ona jest z nami.

Mieczysław Wojtasik

Jak to się dzieje

namawiali życzliwie
otwórz się
więc się otworzyłem…
na arogancję bełkot
chamstwo debilizm
egoizm faryzeuszostwo
głupotę hipokryzję
ignorancję jadowitość
kabotynizm łajdactwo
mowę nienawiści
obłudę pogardę
rozbestwienie szalbierstwo
tępotę urągowisko
warcholstwo zdradę
i wiele innych zwyrodnień
nie wymienię ich
bo tchu mi nie starcza
teraz szukam pilnie bodźca
aby się zamknąć
może więc ktoś łaskawie walnie mnie
wazonem patelnią
maczugą taboretem
czym popadnie
lub ściśnie drzwiami
kto?

Zygmunt Dekiert 

AFORYZMY PRAWDZIWE
 

***

Chcąc spojrzeć prawdzie w oczy,
należy zdjąć ciemne okulary.

***

Gdy prawda wychodzi na jaw,
często z hukiem zamyka drzwi.

***

Dochodząc prawdy, można zginąć 
pod ciężarem paragrafów.

***

Prawda bez rezonansu zrozumienia,
to rumak bez jeźdźca.

SATYRA
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Beata Poczwardowska

Przemowa  bogini

siedzi Prometeusz w jaskini Platona i ognia pilnuje

Sokrates na ścianie błyskiem w pytajniku mruga 
Tales kaganek światła światu nad ogniem zawiesił
Arystoteles w prześwicie jaskini myśl zostawił niejedną
Archimedes wszystko starannie obliczył i wymierzył

w jaskini przy ognisku Platon cienie implikuje

a ja ani muza ani kwiat jeno wiatr jestem 
i po świecie hulam  i nikogo o zgodę nie pytam
wiruję czasem wariuję w twarz deszczem pluję 
i huczę mruczę i szeptem niepokoje snuję

banita buntownik czarownica na szafot 
w ogień na zatracenie a kto ognia pilnuje
w worku pokutnym związana w rzekę 
wypływam gromy ciskam z ziemi do nieba 

Zeusowi robotę odbieram i szybko umykam

boginią jestem na promiennej strzale Amora
mknę i światem rządzę i w myślach spokoju nie daję
zmysły rozpalam i świat płonie i prawdy nie widzi
jeno w cieniach cieniem się snuje

a ja wolna ja wiatr jasność istoty natura
w harmonii trwam i jestem  bogini Hefajstosa

beze mnie nie ma ognia i nie ma świata 
beze mnie nie ma  myśli pytań i zwątpienia
daję sztukę tworzenia i buntem wieję
w zgodzie z naturą wiarę podnoszę i nadzieję

a Prometeusz wciąż w jaskini Platona czego pilnuje?

Jacek Jaszczyk

Ostrokrzew

Dopiero w czyśćcu, w którym odwiedzasz 
mnie tylko czasem, zrozumiałem, 
że światło naszych snów,
rozlewało się jak chłód alpaki 
na skroniach boga Demetera.

Ten sam, w którym zardzewiałe powietrze
jak żebro opuszczonego pylonu,
pożerał kulisty piorun słońca;
zanim na wieki wieków opadł
na dno jeziora będącego Morzem Aralskim.

A nad nim wciąż żyje horyzont,
jak wyrwa wszystkich chwil 
istniejących w euforii flamandzkich malarzy,
nad którymi utonęła cisza,
na wieczność zamknięta w dłoniach
modlitw dotykających Syriusza.

Jakby to przestrzeń w oddechu Wezuwiusza,
który śmiertelnie wypalił 
sens istnienia wszystkich obolałych słów,
mających Ocean do powiedzenia.

Małgorzata Kulisiewicz

ATLANTIS

I jeśli jakaś jest jeszcze nadzieja,
to z trzaskiem otrze się o maszt nieduży,
na dnie ziarenka tlenu
zbierze kwiaty Oceanu
i z pluskiem skoczy w górę.

I jeśli jakaś jest jeszcze wiara,
podniesie serca ryb pełne
i pulsowanie skrzeli 
oddzieli od szlochu wieloryba.
Łaska Oceanu.

I jeśli jakaś jest jeszcze miłość,
popłynie wpław, 
choć nurkować nie umie, 
ratować to, co pozostało.
Mądrość Oceanu.

 *   *   *

W podwodnym świecie  
los swój odnajdziemy?  
Miasta zatopione, 
sprzężone nurtem wieków.  
  
Idą ludzie w marszu uśpionym,  
niewidzące oczy, 
wewnętrzny blask,  
prześwieca przez wodorosty.  
  
Ku światłu, 
pary splecione i samotnicy.  
Rozmywają się kontury.  
Światło ich wchłania,  
Mrok zamyka wodę,  
uszczelnia falę.  
  
 *  *  * 
  
 Na dnie piasku  
 guzik od munduru,  
 nie widać jaki,  
 ławica go uniesie,  
 będzie na zawsze  
 odnaleziony. 

 *  *  * 
 
W muszli skrawki pra-pamięci,
perła znaleziona na dnie.
Ptaki nurkują w oceanie,
w rafach błyszczą resztki wraku.
Okręt ORP „Orzeł”
też kiedyś zanurkował
bez powrotu.
Zginął w głębinach pamięci,
w wodzie słonej jak łzy
czekających kobiet.
Płyną ryby z bystrym spojrzeniem
i te bez oczu.
Im wszystko jedno,
zaraz i tak zapomną,
przepłyną jak czas
nieodnaleziony,
jak historia świata.

Janusz Gdowski  

***

Gdyby wspominać, zeszło by do rana.
Idę jednak, choć i mnie nikt nie woła.
Jest jakaś przyszłość, lecz w połowie zdania,
trudno mi będzie roztańczonych spotkać.

Giermek za rycerzem nosi złote pióro,
rycerz niechętnie, nawet przy niedzieli,
chciałby się zmagać z wszechobecną górą,
choć widok ze skał cudownie przepiękny.

Wabią mnie doliny, ich wysokość oczu –
bo tak naprawdę świat ciągle maleje,
jeśli na coś liczę, to znowu coś poczuć.

Tylko tym kontynenty piszą swoje dzieje,
choćby mi przyszło zanurzyć się w morzu,
wie o tym rycerz, jak i jego giermek.    
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PIOTR DMOCHOWSKI, emigrant 
zamieszkały w Paryżu, to zasłużony człowiek 
w dziele propagowania polskiej kultury. Pi-
sałem o nim wiele w „Akancie” w nr 4/2019, 
w artykule pt. „Francuski bój o Zdzisława 
Beksińskiego”.

Ostatnio wydał opasłą książkę „Zapiski z 
przedednia Apokalipsy”. Kontynuuje w niej 
dalszy ciąg zmagań o Z. Beksińskiego (1929 - 
2005), tym razem w Polsce, ale dorzuca także 
bardzo ciekawe spostrzeżenia historyczne, 
filozoficzne. Co ciekawe, w tytule figuruje 
„Apokalipsa” a nie malarz. To jest 
trochę  intrygujące w świetle jego 
dotychczasowych walk o zachowa-
nie pamięci o sławnym artyście. 
Do tego faktu jeszcze wrócę.

Autor podzielił książkę na 
dwie części. Pierwsza część: Dia-
riusz rok 2013; a druga część to: 
Rozmowy z samym sobą.

W pierwszej części opisuje 
walkę z urzędnikami, tym razem 
z polskimi, o uhonorowanie 
pamięci sławnego malarza. Dmo-
chowski postanowił stworzyć stałe 
muzeum jego twórczości. Myślał, 
że, rodacy artysty, będą pozytyw-
nie ustosunkowani do jego idei. 
O święta naiwności! Urzędnicy 
na całym świecie są podobni - 
nie lubią i wręcz nie chcą, gdy 
ktoś z boku narzuca im jakieś 
nowe zadanie. Mają oni etatowe, 
spokojne posady, płacą im stałą 
pensję, więc po jakie licho biegać 
wokół dodatkowej, bezpłatnej dla 
nich pracy.

P. Dmochowski wraz żoną 
posiadają bardzo dużą kolekcję 
Mistrza. W sumie ponad 120 
obrazów, w tym 93 najwyższej 
jakości. Ponadto kilkaset rysun-
ków oraz jeden relief z okre-
su młodości. Co z tym robić 
po najdłuższym życiu? Państwo 
Dmochowscy są bezdzietni. O 
sukcesywnym wyprzedawaniu 
kolekcji nie ma mowy. Wymyślili więc, że 
należałoby stworzyć stałe muzeum Mistrza w 
Warszawie. Ruszył zatem Piotr Dmochowski 
do frontalnego ataku na władze Warszawy 
z taką ideą.

Napisał list do dyrektor Małgorzaty 
Naimskiej w Biurze Kultury Stołecznego 
Ratusza:

Paryż, dnia 30 maja 2011
Szanowna Pani Dyrektor
Nawiązuję do naszej miłej rozmowy z dnia 

17 maja w Pani biurze. Przypominam, że jestem 
posiadaczem dużej kolekcji dzieł Zdzisława Bek-
sińskiego.

Mówiliśmy o wydzierżawieniu mi przez 
Miasto za symboliczny czynsz jakiejś powierzchni 
na stałą wystawę dzieł tego artysty… W związku 
z tym chciałbym zapytać czy władze Miasta byłyby 
zainteresowane w przyjęciu daru po naszej śmierci 
(ja mam już prawie 70 lat) 50 obrazów, 100 ry-
sunków i 100 zdjęć artystycznych Beksińskiego pod 
warunkiem stworzenia przez Miasto jego Muzeum, 

Roman Sidorkiewicz

Piotra Dmochowskiego widmo Apokalipsy

gdzie byłyby one permanentnie wystawione. W razie 
akceptacji przez Miasto tego projektu, chciałbym 
jeszcze za życia omówić wszystkie jego warunki, 
by uniknąć nieporozumień jakie często wynikają 
z darów testamentowych. Nadmieniam, że wspo-
mniane prace znajdują się obecnie, i to jeszcze na 
kilka najbliższych lat, w depozycie Miejskiej Galerii 
Sztuki w Częstochowie…

Z wyrazami głębokiego szacunku pozostaje 
Piotr Dmochowski

Na nic nie zdał się Wersal w jego piśmie 
typu „miła rozmowa”, „głęboki szacunek”, 

gdyż pani dyrektor kilka tygodni później, 
bez żadnej ceremonii, odmówiła wszystko 
co tylko mogła odmówić.

P. Dmochowskiemu marzyło się stwo-
rzenie muzeum lub choćby jakiejś większej 
przestrzeni wystawienniczej w centrum 
Warszawy, najlepiej na Starówce. W Paryżu 
nie było żadnych szans stworzenie takiegoż 
podobnego przybytku. Powstała jednak wy-
stawa stała w Częstochowie w Miejskiej Gale-
rii Sztuki lecz miejsce to nie było atrakcyjne. 
Wiadomo - Częstochowa to nie Warszawa. W 
Sanoku, mieście Mistrza, wystawę jego dzieł 
oglądają tłumy, lecz są to zazwyczaj tłumy 
obozu wędrownego w Bieszczadach, które 
gapią się bezmyślnie i czekają aż przewodnik 
zakończy wykład.

Muzeum w samym centrum stolicy, 
w najbardziej atrakcyjnym miejscu, byłoby 
godne Mistrza a i P. Dmochowskiemu dałoby 
satysfakcję i odpowiednią pozycję w świecie 
artystycznym Warszawy. 

Nie ukrywa on tego, zawsze chciał zaist-
nieć publicznie. Wspomina: „Bardzo niewielu 
ludzi w ogóle wie o moim istnieniu i widzę to w 
internecie. Moje nazwisko we wzmiankach o Bek-
sińskim jest bardzo rzadko wspominane. Przyznać 
jednak muszę, że gdy żona Mistrza, pani Zosia, 
kiedyś zapytała mnie „Po co Pan to wszystko robi?” 
odpowiedziałem jej: „By się wślizgnąć do Historii 
za plecami Pani męża”. Na razie na pewno mi 
się to nie udało”.

Autor z pasją opisuje swoje boje w walce 
z urzędnikami. Nic nie wskórał, ich opór god-
ny był uporu obrońców Stalingradu, tyle że w 
złej sprawie. Wiele podobnych pism wysłał do 
wielmożów. Efekt? - równie dobrze mógłby 
pisać na pocztę w Berdyczowie.

Autor pozwolił sobie upublicznić oso-
by, które przeszkadzały i skompromitowały 

establishment kulturalny swoją 
arogancją i niekompetencją. 
Zrobił to prowokujący sposób – 
pod pustymi ramkami na zdjęcia 
publikował nazwiska tychże osób. 
Wiele tam znanych nazwisk: Han-
na Gronkiewicz – Waltz prezydent 
stolicy, Ewa Nekanda – Trepka 
dyrektor Muzeum Warszawy, 
Agnieszka Mrowińska dyrektor 
Zachęty i później Muzeum Naro-
dowego, Joanna Bojarska – Syrek 
dyrektor Muzeum Historycznego 
Warszawy, Anda Rottenberg kry-
tyczka, kierowniczka Zachęty…

Oj, narobił sobie wrogów 
swoją książką. Same kobiety, a one 
umieją popalić...

Co zyskała Dmochowski w 
wieloletniej walce o Beksińskiego, 
głównie we Francji? Natura nie 
dała autorowi wyjątkowych talen-
tów, sam to przyznaje. Jest ona w 
tym względzie bardzo skąpa. Brak 
talentów powetował sobie w inny 
sposób. Pisze bez ogródek:

 „Przygoda z Beksińskim do dziś 
waży na całym moim życiu. Bez niej 
byłbym sobie zwykłym profesorem uni-
wersytetu i adwokatem; takich jakich 
na świecie są miliony. Wszedłem w 
sztukę, to znaczy w zupełnie inny wy-
miar niż ciasny wymiar uniwersytecki 
i sądowy, w którym poruszałem się do 
tego czasu, nie mówiąc, że również 
wszedłem w szereg przedsięwzięć: wy-

produkowałem film, napisałem książki, zrobiłem 
kilkanaście wystaw...otworzyłem galerię w Paryżu, 
a gdy tą po pięciu latach trzeba było zamknąć, bo 
była stuprocentowo deficytowa, stworzyłem galerię 
internetową, która do dziś jest dla mnie źródłem 
wielu ciekawych znajomości…. Moje życie na-
brało „sensu”, bez którego byłoby życiem zwykłego 
zjadacza chleba”.

Walka o podbój Warszawy w roku 2013 
zakończyła się klęską. Ale P. Dmochowski nie 
poddał się, jest urodzonym wojownikiem. 
Na końcu artykułu wrócę jeszcze do tego 
tematu, powiało wreszcie optymizmem…

Druga część książki zawiera refleksje i 
opis wydarzeń  o charakterze abstrakcyjnym 
i osobistym, związanych z jego światopoglą-
dem. Tytuł tej części, przypominam: „ROZ-
MOWY Z SAMYM SOBĄ”.

Poruszył wiele bardzo ciekawych te-
matów i tu tkwi jedna z przyczyn walki o 
Beksińskiego. Dmochowski po prostu, dzięki 
niemu, „wypłynął na powierzchnię życia” i 

RECENZJE    RECENZJE    RECENZJE   RECENZJE    RECENZJE   RECENZJE   RECENZJE  
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może pozwolić sobie na wszelakie filozofo-
wanie. Gdyby był, jak sam powyżej przyznaje, 
„zwykłym profesorem i adwokatem” to pies 
z kulawą nogą by się nim nie zainteresował, 
mógłby pisać do szuflady. Taka jest brutalna 
prawda. I dlatego mógł wyłuszczyć w tytule 
„Apokalipsę” pomijając nawet nazwisko 
malarza a wyeksponować tylko swoje. Urósł 
w siłę.

W tejże drugiej części jest siedem roz-
działów, skupię się na czterech: Antysemityzm, 
Rozliczenia z hitleryzmem, Apokalipsa i Apel. Są 
one interesujące (pozostałe też, ale wszyst-
kich nie sposób wymienić w jednej recenzji).

Antysemityzm. 
Dmochowski przypomina: 
Żydzi, przynajmniej Askenazi, ci żyjący w 

Europie Wschodniej, byli zawsze inteligentniejsi 
od gojów. Cały XIX wiek upłynął na świecie pod 
wpływem myślicieli żydowskich takich jak Trocki, 
Marks, Freud czy Einstein. Na około 870 nagród 
Nobla, które zostały przyznane od początku XX 
wieku, 190, czyli 22 procent dostały się w ręce 
żydowskie. Jest ich na świecie zaledwie 14 milionów 
na 7 i pół miliarda gojów co stanowi ledwie 0,2 
procent ludzkości. Wśród Amerykanów ludności 
żydowskiej jest około 2,5 procent. Co nie przeszka-
dza, że 32 procent amerykańskich nagród Nobla 
to Żydzi. Jeśli przeciętne IQ Amerykanów czy Bry-
tyjczyków wynosi 100 punktów to Żydzi z Europy 
Wschodniej mają przeciętnie o 10 punktów wyższą.

I to jest prawda – dodam od siebie. Ten 
mały lecz genialny naród opanował USA i 
nie tylko. Do nich należy przemysł filmowy, 
telewizyjny, prasa, świat finansowy na Wall 
Street (George Soros ur.1930), kasyna w 
Las Vegas (Sheldon Adelson, ur.1933 – naj-
bogatszy amerykański Żyd), nieruchomości 
(Larry Silverstein ur.1931), Facebook (Mark 
Zuckerberg, ur.1984), Google (Siergiej 
Brin ur.1973). Przemysł diamentowy też 
opanowali –  Nowy Jork, Antwerpia i w RPA 
- potomkowie Ernesta Oppenheimera (1880 
– 1957). W polityce pełno ich – choćby zięć 
prezydenta Trumpa (ur.1946). A państwo 
Izrael jest strategicznym partnerem USA w 
świecie. Państwo liczące raptem 6 milionów 
ludzi. Nie Anglia, nie Francja, nie Niemcy, 
nie Japonia, nie  podobne do wielkości pań-
stwa Żydów - Albania czy Republika Burkina 
Faso lecz tylko Izrael!  Wiadomo – światem 
rządzi pieniądz. Po jakie więc licho Adolf 
Hitler (1889 - 1945) rozpętał zagładę tego 
narodu? Nie miał żadnych szans.

Autor ciągnie dalej: 
Żydzi mają w swej kulturze kult pieniądza. 

To irytowało przez wieki gojów. Bogactwo to dla 
nich wielka wartość nie tylko materialna ale i 
kulturowa, podczas dla chrześcijan pieniądz jest 
wstydliwy. Z tej waloryzacji bogactwa pochodzą 
te wszystkie Goldy, Goldwatery, Goldsteiny, Gold-
smithy, Goldweiny, Goldbergi itd… Ta kultura 
pieniędzy była solą w oku gojów. Bo na polskiej 
wsi czy ukraińskiej jedynym, od którego można 
było pożyczyć pieniądz był żydowski lichwiarz… 
W masach utarło się, że jeśli ktoś jest Żydem to jest 
bogaty. Stąd nienawiść małego ludka do Żydów, 
który to im przypisywał swą nędzę...Stąd też hasła 
hitlerowskie „Niemcy, nie kupujcie u Żydów”. Stąd 
już bardzo blisko do Zagłady. Dmochowski 
doskonale to opisuje.

Rozliczenia z hitleryzmem.
Ideologia hitlerowska była fatalna. 

Pchnęła naród niemiecki do zbrodni. Adolf 
Hitler – postać niezwykle charyzmatyczna, 
jakiej nie było w nowożytnej historii, za-

panował nad narodem niemieckim. Nijak 
wytłumaczyć - dlaczego ten naród jemu się 
poddał. I to naród, który zawsze był w czo-
łówce kultury, nauki, cywilizacji.

Francuzi mordowali i torturowali Algierczy-
ków, Amerykanie palili napalmem Wietnamczyków, 
cała Europa naszych przodków mordowała i zaku-
wała w kajdany Murzynów...Od prawieków nie 
pomogły religie, filozofie, ideologie, prawo, policja, 
strach przed karą boską czy ludzką, moralność, 
edukacja...Hitler  ze swoimi obsesjami, nienawiścią, 
histerycznym antysemityzmem dopuścił się zbrodni 
jakich dopuszczano się tylko w Starożytności i Wie-
kach Średnich – wycinano w pień zdobyte miasta i 
palono wsie („Zabijcie ich – Katarów – wszystkich 
– rozkazywał legat papieża Innocentego III – Bóg 
rozpozna swoich”)… I co najgorsze dla niego: rzucił 
się nie tylko na Słowian, ale przede wszystkim na 
wyjątkowo inteligentnych, przedsiębiorczych i uta-
lentowanych ludzi jakimi są Żydzi...Tych nie tylko 
mordował, ale znęcał się nad nimi z sadystyczną pa-
sją...Tak; tu Hitler wykopał sobie grób...Zagazował 
kilka milionów Żydów ale wielu z nich przeżyło...
Hitler nie przegrał wojny pod Stalingradem, on ją 
przegrał w Auschwitz...Gdyby wymordował Słowian 
to nie byłby potępiony na wieki...Żydzi z uporem 
przypominają jego zbrodnie... ich głos daleko nie-
sie... Hitler uderzył w najgroźniejszego wroga, który 
w końcu go pokonał...Gdyby nie ludobójstwo Żydów 
to Hitler niczym by nie ustępował Aleksandrowi 
Wielkiemu, Cezarowi, Czyngis – chanowi, Timuro-
wi, Napoleonowi, Stalinowi czy Mao tse -Tungowi.

Mocne to i prawdziwe.  
Apokalipsa.
Rodowi ludzkiemu szykuje się piekło. 

P. Dmochowski nie ma cienia wątpliwości, 
ja – także.

Ludzkość w pocie czoła, systematycznie, 
kieruje się ku zagładzie. Nie potrzeba Hitlera.

Dmochowski notuje: W roku 1800 było 
nas około jeden miliard. W roku 2000 było nas już 
7 miliardów. W 2030 będzie nas 11 miliardów…
Co dzień wyrzucamy 4 miliardy ton śmieci! Przy 
tym wszystkim galopująca demografia i co roku 89 
milionów ust więcej pojawia się do nakarmienia… 
Jak wyperswadować miliardom biednych ludzi 
conocne spółkowanie, gdy to jest właściwie jedyna 
przyjemność, jaką w życiu mają! 

Ja od siebie przypomnę: w Afryce nie-
dawno jeszcze żyło 200 milionów ludzi. Dziś 
jeden miliard! W Wietnamie, podczas wojny z 
USA ludność liczyła 30 milionów dusz (17 na 
Północy, 13 na Południu). Dziś 95 milionów! 
W Egipcie w tym czasie od 25 milionów doszło 
do 100. Na dodatek Chiny porzuciły politykę 
jednego dziecka. Katastrofa!

Tekst P. Dmochowskiego tchnie pesymi-
zmem. Zmiany klimatyczne są nieodwracalne. 
Ludzkość konsumuje olbrzymie ilości energii, 
często niepotrzebnie. Jesteśmy zachłanni na 
rozwój cywilizacji – coraz nowsze samochody, 
ogromny transport lotniczy, obłędne podróże 
turystyczne, masowe korzystanie ze sprzętu 
elektronicznego, wszędzie klimatyzacja, cało-
dzienne programy telewizyjne, radiowe, coraz 
więcej wieżowców itd. itp. Jednocześnie nie 
chcemy ropy, węgla a energia z innych źródeł 
(fotowoltaika, farmy wiatrowe) jest niewystar-
czająca. Jak tu zaspokoić potrzeby tylu ludzi? 
A za 50 lat będzie nas 11 miliardów!

W roku 2019 w lipcu na południu Francji 
było 46 stopni ciepła. Już obecnie tysiące ucie-
kinierów z Czarnej Afryki szturmują Europę, 
a Latynosi USA. Zmiany klimatu związane z 
katastrofą ekologiczną doprowadzą do wojen 
o przeżycie. Tereny południa Sahary wysycha-

ją, ludność musi migrować. W Brazylii masowo 
wycinają lasy Amazonii pod pola uprawne. 
Lodowce alpejskie kurczą się, Arktyka także. 
Dla zwierząt jest coraz mniej miejsca. One są 
pierwszymi ofiarami tego obłędu.

Zdzisław Beksiński był wielkim wizjo-
nerem i nasz straszny koniec przewidział i 
odmalował.

Piotr Dmochowski napisał na swoim 
forum internetowym tekst:

„KONIEC ŚWIATA, który tak genialnie 
przewidział Mistrz zbliża się zaskakująco szybko. 
Kilka lat temu można było jeszcze mieć nadzieję, że 
APOKALIPSA zacznie się za pół wieku. Dziś widać, 
że jest tuż, tuż… ja również zginę tak jak inni w 
chaosie, w wojnie, w głodzie, szukając szklanki 
wody… Pozostanie tylko zniszczenie, trupy, kości 
i pustynie, jak na obrazach i rysunkach naszego 
genialnego ARTYSTY”

Jakie rozwiązanie proponuje autor?
Wystosował apel OSTATNIA SZANSA 

PRZED APOKALIPSĄ. Proponuje zainwe-
stować sto miliardów euro na przyspieszenie 
badań nad kontrolowaną fuzją nuklearną. W 
niej widzi nadzieję w rozwiązaniu dylematu 
energetycznego. 100 miliardów euro to niby 
wiele ale niewiele w perspektywie przyszłości. 

Przypomnę, że w latach 2008 – 2010 
na pomoc dla Grecji, wynikającej z fatalnej 
gospodarki, oporu społecznego ludu i ma-
sowych demonstracji przeciwko zdrowym 
reformom społeczno – gospodarczym, wyasy-
gnowano setki miliardów, które gdzieś tam 
przepadły. Grecy nigdy niczego nie oddali, 
Europa ich długami się nie przejmowała. Bo 
niby co miano zrobić? Zlikwidować Grecję?

A co z dalszym eksponowaniem twórczo-
ści Beksińskiego? 

Tu powiało optymizmem. Po klęsce 
pertraktacji z Warszawą Dmochowski nie 
załamał się i dalej walczył. Echo jego walki 
rozniosło się po Polsce. Szereg miast zaofero-
wało chęć współpracy. Najlepsza propozycja 
wyszła z Krakowa. Stworzono stałą wystawę w 
Nowohuckim Centrum Kultury czynną już 
od pięciu lat. Zwiedzają ją tłumy; jest tam 
piękna przestrzeń wystawiennicza, znakomite 
oświetlenie i tło muzyczne.

A co z Warszawą? Autor nawiązał owocną 
współpracę z Muzeum Archidiecezjalnym 
umieszczonym w wymarzonym wręcz miej-
scu – na Starówce, obok katedry. W roku 
2019 wystawiono tam dzieła Mistrza na cztery 
miesiące. Dyrektor Muzeum ks. dr Mirosław 
Nowak zadecydował, że na początku roku 
2021 zawiśnie tam na stałe 20 – 25 obrazów. 
Na razie w formie depozytu, ale po śmierci 
darczyńców będą prawdopodobnie darem.

A więc VICTORIA! Oby tylko mściwa 
warszawka nie zadziałała!

Książkę Piotra Dmochowskiego czyta 
się z wielkim zainteresowaniem Niekiedy są 
jednak dłużyzny wynikające z niewątpliwego 
egocentryzmu autora. Za dużo tam pisze o 
sobie a czytelnik nastawiony jest głównie na 
Beksińskiego i jego Apokalipsę. Ciągłe „ja” 
jest trochę męczące, podobnie jak  różne wir-
tualne procesy sądowe czy farty życiowe. No, 
ale kto jest idealny? Nie ma takich. Piotrowi 
Dmochowskiemu należy tylko gratulować za 
dzieło propagowania Mistrza Beksińskiego. 
Uparty w dążeniu do celu był i nadal jest 
niesłychanie. Chwała mu!

Piotr Dmochowski. Zapiski z przedednia Apokalipsy. Warsza-
wa 2020, Wydawnictwo MD, ss. 66
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Dawno nie miałam w ręku zbioru wierszy 
tak do szpiku kości mi bliskich. Tak wielostron-
nych. I wolnych od poetyckiej rekwizytorni - a 
zarazem pod wieloma względami podobnych 
surrealizmowi. Aż mnie korci porównać Genennę 
ROBERTA RUDIAKA do Lalki Hansa Bellmera 
- instalacji, jaką patrzący może sobie dowolnie 
składać, z brzucha, twarzy, nóżek w białych 
skarpetkach, pończochach i podkolanówkach, 
z obfitych piersi i pośladków, i uprawiać taką 
grę szklanych paciorków, mieszać sekwencje, 
nazywać mózg Gębą albo Pupą i przemierzać 
ciemności serca jak kanał niekończącej się Wa-
giny. Z przyjemnością lub konsternacją. Rzecz 
w tym, że w każdym elemencie-paciorku (Lalki 
bądź przywołanej postaci, nawet ewangelicznej) 
układu do składania, jaki tworzy ten tomik 
niczym w lustrze, wraz z autorem też będziemy 
odbijać się, odzwierciedlać.

Nawet wizualnie poszczególne wiersze-pa-
ciorki ułożone są w schodki, jedne w górę, a inne 
donikąd. Rudiak przemierza je w skupieniu, 
aby znienacka przeskoczyć na jakąś oddzieloną 
platformę. Uwalnia wszystkie czasy kulturowej 
świadomości i wraz z nimi uwalnia mity, jaki-
mi polska psychika musi się opasywać i dusić. 
Autorowi przyszło żyć w okresie twardnienia 
płytek należących dc sacrum. Wpierw miękkie, 
uwodzicielsko elastyczne, przezroczyste, mogące 
zdobić myśl i postępki, stanowiące kontrapunkt 
dla intelektualnej pustki PRL-owskiego aparat-
czyka, mętniały i, jak mówię, twardnieją w jakieś 
gliniane tabliczki, które byle ruch nieostrożny, a 
pękają, kruszą się i kaleczą Jeśli psychika ludzka 
ma w sobie coś z Lalki Bellmera, to zaczyna być 
pokrwawiona, natomiast gładziutka jej skóra 
pełna zadziorów i drapiąca.

Bo zestawienie wizyjności Lalki Bellmera z 
korytarzem na onkologii, pełnym starych ludzi, 
wystraszonych i zrezygnowanych, z autoportre-
tami Judasza, Kajfasza, Niewiernego Tomasza 
Apostoła, z „kocham cię” z ust jasnej jak stepy 
sowieckiej prostytutki, ze świętym obrazkiem u 
matki, zbliżeniami z zakochaną małolatką, jest 
genialne. Jest Bellmerowskie. 

Tu wyjaśnię swoje przejęcie: w jakimś sensie 
przyczyniłam się do wydobycia Hansa Bellmera 
z nicości, przywrócenia go naszej wyobraźni. 
Dodawałam mianowicie ducha tłumaczowi 
Małej anatomii obrazu, Janowi Kłoczowskiemu, 
jeszcze w Ameryce. W fazie jego dezorientacji. I 
później w Katowicach, w fazie, kiedy ważyło się 
to, czy miasto macierzyste Bellmera, oczywiście 
Niemca, oczywiście okrzykniętego (nawet na 
Zachodzie) pornosurrealistą (nawet po prostu - 
pornografem), zintegruje się z tym swoim synem 
marnotrawnym a jednym z najciekawszych arty-
stów XX wieku. To dotykało trudnych złogów 
kultury - poczynając od „polskości Śląska” w 
propagandowej tubie a kończąc na wieloznacz-
nym w Katowicach pogłosie wyrazu underground. 
Termin pobrzmiewał kontrkulturą, buntem, 
naruszaniem szacownych tradycji, zdegenero-
waną sztuką Entartete Kunst, ale i odgłosami 
górniczego kilofa pod ziemią. Czasami nagłym 
tąpnięciem, przy jakim kołyszą się wieżowce a w 
przedwojennych domach białe obrusy na stole 
czernieją od strzepniętej z sufitu sadzy. Rzecz da 
się ująć niedużym wierszem Rumiaka Nekropolio: 
dom artysty, dokąd zagląda wiele kobiet i do 

Urszula Małgorzata Benka

Pocztówka z oddziału onkologii psychicznej

rana pali się światło, i skąd wychodzi się nocą do 
sklepu, pisze, pije i gada z duchami, gdzie
życie przemienia się w gehennę, mieszkanie w trumnę 
a szary blok w sarkofag albo właściwie w mauzo-
leum.

Robert Rudiak spina zatem w jakąś chi-
meryczną acz logiczną całość te wszystkie wątki. 
Mit Solidarności z Kajfaszem. Strach starego syna 
(ten przymiotnik oddaje sedno) na myśl, że 
stara matka odchodzi, pogłos wstrząsającego 
Halleluyah Leonarda Cohena, inne melodie 
piosenek-przebojów, Mozarta perlistą Eine kleine 
Nachtmusik, i malującą ją Dorotheę Tanning, 
Lalkę i półmorskie, półksiężycowe krajobrazy z 
tańcem amorficznych postaci Yvesa Tanguy, ma-
rynarza ze statków handlowych, który ujrzawszy 
wystawę Giorgio de Chirico, chwycił za pędzel, 
by zachwycić Maxa Ernsta. Dla Rudiaka muzyka 
wydaje się być membraną egzystencji. Poeta sam 
wyzwala rytmy, napięcia - jego strofika i rozkład 
akcentów pojęciowych, puent emocjonalnych, w 
połączeniu z przywołaniami muzyki tła, mogącej 
zabrzmieć czytelnikowi w uchu, dała w Gehennie 
znakomity efekt. I może właśnie od tej strony - 
podejrzewam – zaczyna

być fascynujące jego zlanie cyganerii sur-
realistów lat przed- i powojennych z kosmosem 
ukrytym niejako za obrazami, z tyłu płócien, czyli 
nędzy, czyli zlanej z mądrością głupoty u ludzi 
rozpaczliwie odważnych w swojej wewnętrznej 
wojnie. Wojnie z biernymi rodzicami, sąsiada-
mi, wychowawcami, sklepikarzami czasu, kiedy 
totalitaryzm wydawał się jeszcze niewinny, ba 
- zbawienny moralnie. Pokolenie Bachelarda, 
Benjamina, Foucault, Bellmera i jego przyja-
ciela do końca, do samobójstwa w 1970, Maxa 
Ernsta, męża Dorothei Tanning a znajomego 
Henryka Wańka, którego Bellmer wyściskał 
jako katowiczanina na całe lata przed swoim 
katowicko-polskim przebudzeniem, to artyzm 
stroniący od szaleństwa w jego rozumieniu przez 
romantyków. Rudiak jest ich bliską duszą: chce 
widzieć do bólu, słyszeć do bólu. Ma poczucie, 
że to wszystko zostało mu zagłuszone chichotem 
historii, płynącym z polskich ambon, tej ckliwej 
a bezgranicznej trybuny, skąd dla tłumnego 
audytorium wyjście na wolność jest jedno, przez 
drzwi a potem korytarze szpitalne jedne, drugie, 
aż do tego na samym końcu, tego z siedzącymi 
w kolejce wczesnym rankiem, aby oddać krew 
do analizy przed rentgenem, czy nie ma prze-
rzutów i czy nie oznacza to pakowania się już 
do hospicjum.

Rudiak o muzyczności mógłby powiedzieć, 
że towarzyszy poezji od początku nie dlatego, 
że ja śpiewano - ale dlatego, że pewne idee, 
pewne konkluzje i nazwania po imieniu rezo-
nują falami, jakie, owszem, bada akustyka. Te 
idee uruchomiają pokrewne fale w obrazach. 
Obrazy były pierwotnie abstrakcyjne; były ide-
ogramami. Stwierdziwszy, że nic tak po prawdzie 
nie rozumiemy ze świata, a przynajmniej my, 
ludzie Zachodu, tym bardziej w Polsce jako kraju 
zachodnim, intuicyjnie powracamy do falistej 
dekoracji bumerangu, do jajownicy z wazy, 
sprowadzamy swoją rozpaczliwą maź pojęciową 
do form najprostszych. Bellmer też „rozkawał-
kowywał” kobietę. Jak szaman ciało adepta w 
rytuale przejścia. Sama w sobie Gehenna jest też 
rozkawałkowaniem ciała psychiki. Wyodrębniają 

się zatem kobiety, jakieś ożywione ni stąd, ni 
zowąd epizody, zdania, ułomki pieszczot. O 
ileż mniej wyraźne od całostek pobranych z 
werbalnego ciała katechezy katolickiej. Postacie-
-klucze. Z wybłyśnięciem Kajfasza impulsywnie 
notuje Rudiak skojarzenie z mądrym cynizmem 
Kościoła, o setki lat świetlnych odległym już od 
chęci zbiorowego męczeństwa. Dorzucę jedno: 
Kajfasz był zięciem

Annasza gotowego na taki akt zbiorowego 
samobójstwa w imię wiary. Kiedy Piłat tuż po swo-
im przybyciu nakazał instalowanie w Jerozolimie 
orłów, swoich wojskowych emblematów, Annasz 
powiódł wielotysięczny tłum protestujących pod 
jego siedzibę w Cezarei. Było o włos od zmasa-
krowania tego tłumu, stojącego tak pod gołym 
niebem, w czas zbiorów, przez kilka tygodni. 
Piłat się zreflektował, rozluźnił szantaż. Kazał 
zdjąć obrażające judaizm wizerunki, ale wymusił 
zmianę arcykapłana. Annasza zięć, znacznie 
młodszy, błyskotliwy, pasjonował się muzyką 
nowoczesną tamtych dni. Sam komponował, do-
bierał utalentowanych wykonawców. Był mocno 
zhellenizowany, wolno rzec. Nie ufał fanatykom. 
Żydowscy historycy starożytnego Izraela (wtedy 
Judei) raczej nie wątpią, aby ta nieufność pod-
szyta była tylko strachem. Fanatycy, z punktu 
widzenia filozofii Zenona, Heraklita, Demokryta 
i Arystotelesa są po prostu ludźmi zagubionymi, 
niezdolnymi do samopoznania, do rozeznania 
własnych rzeczywistych motywacji, z zewnątrz tak 
częstokroć przejmujących. Zaznaczę: wizjoner 
wierny sobie, który wypełnia kryterium „poznaj 
samego siebie”, gotowy umrzeć, jest przeci-
wieństwem fanatyka a jedynie uważa śmierć za 
naturalny proces w łańcuchu zdarzeń zoe, życia w 
ogóle. Jest swoiście wedyjski. Fanatyk ma wiedzę 
z drugiej ręki, dziś powiemy: katechetyczną, 
nabytą zresztą od nauczycieli też bez osobistego 
doświadczenia sacrum. Mówią oni o świętości tak 
jak Casanowa o miłości. Kiedy Rumiak odkrywa 
w sobie zadawniony, głuchy strach przed miło-
ścią, odkrywa to, czemu fanatyk podlega chociaż 
nie rozumie, mianowicie ten rodzaj pychy, jaki 
nas powstrzymuje przed poddaniem się rozka-
wałkowaniu także w religijności. Bo pogardzamy 
rolą ofiary, miłosnej, politycznej, ekonomicznej. 
Wizjoner tymczasem w nic nie wierzy, on wie.

Podobnie wybłysk Judasza. Możliwe, że 
wiersz Rudiaka kształtowało tło lustracji á la 
polonaise. W jakiej na pohańbionych przez SB 
patrzyło się podobnie jak na upadłe kobiety, z 
fascynacją a bez współczucia, z politowaniem a 
bez szacunku, nie dostrzegając w nich ofiar syste-
mu i konkretnej czyjejś podłości - lub małostko-
wości. I pozostawiając poza odpowiedzialnością 
uwodzicieli i gwałcicieli. I zresztą, używając co 
atrakcyjniejsze dziwki ducha do nowych zadań 
politycznych. Te zakresy treściowe Rumiaka są 
dojrzałe, męskie, rozumne.

Nie każdy wiersz Gehenny jest jednakowego 
lotu - gdyby przykładać miarę arcydzieł. To może 
przypadłość Wisławy Szymborskiej: każdy utwór 
zamieniać w perełkę bez jednego zbędnego 
słowa. Tak, aby zdołał udźwignąć - a potem 
strącić całą swoją literackość, papierowość, i aby 
wybrzmiał samoistnie. W Genehenie tedy wiersze 
na trudniejszych falach psychicznych, na jaśniej 
sformułowanych dylematach oparte, dopowia-
dają się kontekstem. Ekranami, wypełnionymi 
doświadczeniem czytelnika. W rezultacie nie 
są dla dzieci. Mówią dopiero jak lalki Bellmera: 
jako całość. Przenikaniem się. Wyzwalaniem 
jedne w drugich coraz to nowych metasensów.

Robert Rudiak, Gehenna, Wydawnictwo Rzeszów 2017
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„Krew” to tytuł drugiego tomu wierszy 
JOANNY CHACHUŁY. Pierwszy „Czarny kot” 
ukazał się w 2016 roku, ale niestety go nie czy-
tałem, gdyż jak wiele tomików, jest niedostępny 
w Krakowie, a konto na Facebooku skasowałem 
już dawno i nikogo nigdy nie prosiłem o przy-
syłanie książek. Zresztą, nawet gdybym chciał 
posiadać wszystkie tomiki ukazujące się w Polsce, 
to musiałbym kupić pobliski hangar, gdyż nie 
zmieściłyby się one na półkach. Nie zawsze też 
chce mi się też odnawiać kartę biblioteczną w 
Bibliotece Jagiellońskiej.

Joanna Chachuła to poetka, której dykcji 
nie dowierzam, chociaż pisze delikatne i zgrabne 
wiersze. Tak się zastanawiałem, jak ta doświad-
czona życiowo, ponad pięćdziesięcioletnia 
kobieta, może mieć punkt widzenia, jaki można 
odnaleźć w niektórych wierszach? Po co kreuje 
nieco infantylny podmiot liryczny, by w innych 
utworach ukazać się już bardziej z dojrzałej 
strony? Zauważyłem, że w utworach religijnych 
można odnaleźć nieco naiwny, dziecinny nieco 
punkt widzenia, natomiast w wierszach związa-
nych z etnologią poetka ta przybiera naukową 
i dojrzałą perspektywę, zauważając niektóre 
mechanizmy, które w ludzkich zbiorowościach 
trwają od tysięcy lat. Motywy religijne w twórczo-
ści Chachuły wiążą się zwykle miłością.

W „Albowiem już cię nie kocham” samot-
ność Boga porównana została do samotności 
prostytutki. Mimo, że czytałem ten wiersz per-
spektywy osoby niewierzącej, to takie zestawienie 
tematyki erotycznej i rozmyślań religijnych, 
związane zapewne z jakąś dozą ludowej religij-
ności, nic mi nie dało, zniesmaczało nawet, bo 
zamiast intelektualnych rozważań dostałem jakiś 
uczuciowy eksces, bluźnierstwo niskich lotów. 

W wierszu „Park przemienienia” głównym 
tematem jest prognoza pogody ferowana przez 
babcię podmiotu lirycznego, która się jednak 
nie sprawdzała. W przepowiedni tej ma  miejsce 
odzwierciedlenie ludowej mądrości, głoszącej, 
że „w Boże Ciało/musiał spaść lekki deszcz,/bo 
Matka Boska prała pieluszki.”  Tak się jednak nie 
stało, więc ta niespełniona przepowiednia stała 
się punktem wyjścia do napisania wiersza, który 
kończy się liczeniem martwych ptaków w parku. 

Utworowi poruszającemu tematykę śmier-
ci, w którym to znalazły się wspomnienia o 
zmarłej krewnej, zabrakło jakiegoś większego 
dramatyzmu, atmosfery, gdyż został napisany tak 
lekko, że tą swoją lekkością spowodował swoistą 
nieważkość, a nawet nieważność. 

W wierszu „A jeśli żyjemy na ciele Boga?” 

Mateusz Wabik

Szwecja, Masaje i religia

poetka przekomarza się z dziennikarzami i na-
ukowcami, którzy uważają, że Bóg nie istnieje. 
Trudno stanąć tu po stronie poetki, gdyż w 
wierszu tym zabrakło poważniejszych rozważań, 
a sama idea śmierci Boga w filozofii została uku-
ta już w XIX wieku. Sto lat wcześniej w epoce 
oświecenia, też obywano się w wielu sprawach 
bez religii. Wiersz ten został stylizowany na 
konwencję znaną od starożytności, a głoszącą 
to, że obecnie żyjemy w czasach ostatecznych, 
upadku cywilizacji, natomiast te lepsze czasy 
były kiedyś, kiedy wierzono w Boga i wszystko 
było… cacy. Czy aby na pewno? Mordowanie 
Indian, którzy nie chcieli przejść na katolicyzm, 
topienie czarownic, nawracanie w Europie nie-
wiernych ogniem i mieczem, rozpustni papieże 
o mentalności półgłówków... 

W wierszu „*** Mówisz, że dziwaczejesz…” 
podmiot liryczny opisuje swojego towarzysza, 
który martwił się „losem żuka/na ścieżce”, gdyż 
mógł zostać rozjechany przez rower. Za bardzo 
nie rozumiem, skąd taka perspektywa buddyjska, 
znana z wierszy Podsiadły, wzięła się w poezji 
Chachuły. 

O wiele ciekawsze w tomiku Chachuły są 
wiersze, które nie są związane z religią. Aż mnie 
wgniotło w krzesło jak je czytałem. To w  nich 
właśnie lekkość frazy, intelektualna konstruk-
cja, a także tematyka pokazują klasę poetki i 
to dużo wyższą od naciąganej czułostkowości 
i stylizowania się na cierpiętnika. Takie utwory 
przypominały mi o powojennych wierszach 
Czesława Miłosza, amerykańskich Julii Hartwig, 
czy współczesnych Krystyny Dąbrowskiej, w któ-
rych to wymienieni twórcy zastanawiają się nad 
kondycją człowieka współczesnego żyjącego w 
krajach o różnych kulturach.  

Do takich interesujących wierszy należy 
wiersz pt. „Ma się na wojnę”. Potka zauważyła w 
nim na przykładzie zabaw dzieci pewien proces 
społeczny, który w  cywilizacji ludzkiej istnieje 
od dawien dawna – grupowanie się ludzi i to, 
że „przywództwo obejmował najsilniejszy”. Taka 
obserwacja została zestawiona  z informacją o 
paleniu książek Astrid Lindgren w Szwecji,  z 
uwagi na wypowiedzi tej poczytnej skandynaw-
skiej autorki, które przez bibliotekarzy w Szwecji 
zostały odczytane jako komentarze rasistowskie. 
Odwieczny mechanizm ludzkości zestawiony 
został z głupotą współczesnej poprawności poli-
tycznej w kraju wielokulturowym, który w swojej 
wspaniałomyślności toleruje obce kultury, ale już 
zagrabionych dzieł sztuki i kosztowności z czasów 
np. potopu szwedzkiego już nie ma zamiaru od-

dać. Ostatnie linijki poświęcone zostały kolejnym 
obserwacjom dzieci, które to niezależnie od 
okresu historycznego i szerokości geograficznej, 
zawsze chętnie bawią się w wojnę. Ciekawie kon-
trastowała we wspomnianym wierszu obserwacja 
zabaw dziecięcych z polityczną poprawnością w 
Szwecji. Poetka zauważała, że rozwój, do którego 
zdąża współczesna cywilizacja, związany jest z 
infantylizmem i przesadą. Poza tym z tego wier-
sza dowiedziałem się o szwedzkich kłopotach z 
Pippi. Kiedy, jako dziecko oglądałem serial o 
przygodach Pippi, to nigdy nie poczułem się 
nawet przez sekundę rasistą. 

Kolejny udany wiersz to zamykający tomik 
„Masaj pije krew krowy”, w którym poetka opisała 
jeden ze zwyczajów ludu afrykańskiego, który 
nie poddał się chrystianizacji i procesom cywili-
zacyjnym. Bardzo ciekawa jest perspektywa tego 
wiersza – ani taka francuska wychwalająca kul-
turę pierwotną, ani taka brytyjska, wychwalająca 
cywilizację europejską, a ściślej kulturę angielską 
kosztem ludzi z innych kręgów kulturowych. 
Trochę jednak przeszkadzała mi w tym wierszu 
perspektywa religijna.

Na pewno w przyszłości przeczytam jesz-
cze nie jeden tomik Joanny Chachuły. Mam 
nadzieję, że zainteresowania socjologiczne i 
etnograficzne znajdą ujście w większej ilości 
wierszy, gdyż niestety gro z nich było nie dla 
mnie, chociaż doceniam je za świetny warsztat. 
A te, które przypadły mi do gustu, nawet przy 
kolejnej lekturze, wydają się sporego kalibru.

Joanna Chachuła, Krew, Biblioteka „Toposu”, Sopot 2019, 
ss. 32

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!!!

Zakład Optyczny

AUTORYZOWANA
PRACOWNIA OPTYCZNA 

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

Sob. 10:00 -13:00

D.H. HERMES
ul. Wojska Polskiego 23

52 361 96 46

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

ul. Niedźwiedzia 7
52 322 47 47

GABINET OKULISTYCZNY
Pn., wt., od 16:00; pt. od 14:30
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Opisanie na nowo historii postaci bi-
blijnych czy tylko epizodycznych wydarzeń 
związanych z ich życiem, to z jednej strony 
niemal dyżurny motyw literacki, a z dru-
giej niezmiernie trudny temat i tworzywo, 
wymagające od autora niezwykłej erudycji, 
wiedzy, pogłębionej refleksji, talentu i… 
wyobraźni. Niełatwo pogodzić owe przesłan-
ki i atrybuty, aby powstało z tej kompilacji 
dzieło. To udawało się nielicznym, znanym 
z historii literatury twórcom, jak Karel 
Čapek, Tomasz Mann, Michaił Bułhakow, 
Lew Tołstoj, a z naszego poletka takim pi-
sarzom jak Roman Brandstaetter czy Zenon 
Kosidowski.

Opisać wydarzenia nowotestamentowe 
czy losy bohaterów ewangelicznych własnym 
spojrzeniem, przetransformować widzenie 
świata i odczucia kreacji biblijnych, prze-
puścić je przez filtr własnych wyobrażeń, 
emocji, przemyśleń, postaw i wartości, to 
wykwintna sztuka i artystyczna umiejętność. 
Do takiego osobistego świata biblijnych re-
trospekcji zaprosiła tym razem URSZULA 
MAŁGORZATA BENKA w najnowszym 
zbiorze poetyckim zatytułowanym Pasja 
Jezusa z Nazaretu. W książce autorka zamie-
ściła trzynaście utworów podzielonych na 
stacje zgodnie z kanonem drogi krzyżowej 
wzorowanym na średniowiecznej trasie 
pielgrzymkowej Via Dolorosa, upamiętnia-
jącej ostatnią drogę cierpienia Zbawiciela. 
Właśnie motyw pasyjny jest zasadniczą osią 
i klamrą strukturalną lirycznej opowieści 
Benki. Jednak to nie sama męka Chrystu-
sa przeżywana przez niego psychicznie i 
cieleśnie jest osnową liryczną tomu, ale 
ukazanie owego cierpienia przez pryzmat 
osób mu towarzyszących, świadków jego 
tragedii, przypadkowej gawiedzi naocznie 
relacjonującej wypadki. 

Chrystus nie jest zatem, wbrew tytu-
łowi książki Urszuli M. Benki, głównym 
bohaterem, a przede wszystkim tłum i 
postacie związane z procesem jego osoby, 
ich nastawienie, sądy i opinie. Stąd mamy 
tu i Heroda, i Judasza, i Jakuba, i Łazarza, 
i Józefa z Arymatei, i łotra, powieszonego 
obok. Ale całość dopełnia opis wydarzeń 
męki relacjonowanej przez tłuszczę: babę, 
grubasa, przechodnia, młokosa, handlarkę, 
praczkę, faryzeusza, a ich narracja uprawdo-
podabnia, jeśli nie rzecz, urealnia przebieg 

Robert Rudiak

Pasja według Urszuli Małgorzaty Benki

wydarzeń związanych z ukrzyżowaniem 
Nazarejczyka. Żywe dialogi naocznych 
świadków męczarni Chrystusa sprawiają, że 
czytelnik czuje się niejako w epicentrum 
wydarzeń, że może przeżywać tragedię, 
wczuwać się w nastroje tłumu, obserwować 
różnorodne reakcje, empatycznie odbierać 
nastawianie poszczególnych osób towarzy-
szących Jezusowi w jego ostatniej drodze. 
Owa polifoniczność niewątpliwie nadaje 
cech autentyzmu przeżywanych sytuacji i 
rozmaitych społecznych zachowań: 
Baba:
Jezus był mądrym rabim. Prawda z ust jego 
płynęła
jak balsam
A Barabasz był łgarz bez cienia sromu.
Gdy Jezus Pismo objaśniał, to dorównywał 
uczonym.
A Barabasz był nieuk – wraz do wożenia 
gnoju.

Kupiec:
Niesmaczne to aluzje i brak taktu, jak zwykle
u cudzoziemców.

Grubas:
I obiektywnie, stronniczy to sąd.

Handlarka:
A co wy chcecie? Żeby Go chcieli sprawiedliwie 
sądzić.
To by nie wlekli do Piłatusa.

Faryzeusz:
Rzymska justicia…

Przechodzień:
Ślepa, za to nieźle uzbrojona.

Kupiec:
Gdzie masz pan ustrój sprawiedliwy na ziemi?

Grubas:
O polityce możemy spokojniej, panowie, spokoj-
niej,
         na uboczu,
Nie dość, żeśmy spóźnieni na proces, to jeszcze 
dygresje
Tak niestosowne w publicznym miejscu.

Wielogłosowość zastosowana przez au-
torkę to koncept, który nadał opisowi cech 

szczególnych, jest niejako świadectwem 
prawdy, a zarazem bezstronną obserwacją 
zachodzących reakcji i zdarzeń. Podobną 
technikę opisu widzimy też w największej 
objętościowo Stacji V „Według Heroda”, 
gdzie mamy pozorny dialog żydowskiego 
króla z sądzonym przez niego Jezusem. 
Pozorny, gdyż w istocie stanowi on nieusta-
jący monolog władcy. Milcząca obecność 
Nazarejczyka sprawia, że znów protoplasta 
utworu jest postacią drugiego planu.
Milczysz.
Wiesz, jam zwyczajny gadać do głuchych. (…)
Mówią: jesteś żydowski król. Jam także Żyd
I król. (…)
Czego właściwie chcesz? Mi wszystko jedno.
Cudu, tylko o to z całej duszy błagałem. (…)
Daj mi cud.
I odejdź.

Galilejczyk w tomie lirycznym Urszuli 
M. Benki nie przemawia w ogóle, jakby jego 
słowa, nazbyt święte, były zarezerwowane 
tylko dla Pisma, bożych ksiąg natchnionych, 
więc nie może ich kalać surowa relacja z 
przebiegu męki Jezusa, bowiem publicy-
styczno-literackie i reportersko-kronikarskie 
zapisy wydarzeń nie są godne przytaczania 
objawień Mesjasza. Z drugiej jednak stro-
ny, ich brak dowodzi też pokornej i pełnej 
zgody Jezusa na ostateczne wypełnienie się 
jego misyjnego losu. W stacji II „Według 
Judasza” apostoł i zdrajca swojego mistrza 
skarżąc się na ich wspólny los, wypowiada 
znamienne słowa:
Ta księga pełna jadu. Jej karty szeleszczą
Jak słomy wiecheć, co buchnie pożarem
Za jedną iskrą. (…)
Taka jest moja pasja, moja ewangelia!

A księga liczb, rachunków, buchalteria
Mignie jasnością formuł świętej Ekonomii
W latyfundiach schylonej niewolniczo.
Wszyscy grudom ziemi jesteśmy podobni,
A duchy w nas drżą
Niby bicze.

W imieniu Boga-Człowieka lub o nim 
samym mówią za to chętnie pozostali bo-
haterowie apokryficznego przekazu Benki, 
jak Judasz i Jakub – uczniowie Jezusa, 
cudzołożnica Magdalena, łotr na krzyżu, 
Józef z Arymatei, który zdjął ciało z krzyża 
i pochował w swoim grobie, czy Weronika, 
uznawana za świętą kilku kościołów chrze-
ścijańskich, która dzielnie towarzyszyła 
Nazarejczykowi w jego ostatniej drodze. W 
stacji VII Wernika mówi: 
Iść tamtędy musiałam, bo musiałam,
Przecież nie ja tę drogę wybrałam. (…)
A Boga dotknęłam, bo niczego 
Nie spotkałam w swojej drodze innego.

Z kolei wspomniany Józef z Arymatei  w stacji X 
gorzko powiada:

Ten grób miał być mój –
Nic więcej nie miałem.

Wypełniłem go
Samym Bożym ciałem.

Na szczególną uwagę Pasji Jezusa z 
Nazaretu zasługuje też jej zakończenie – 
„Stacja ostatnia”, która stanowi kunsztowne 
i doskonałe autorskie podsumowanie biblij-
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nej reinterpretacji. Oto w ostatecznej wizji 
dziejów Chrystusa dochodzimy niejako do 
korzeni, archetypu, boskiego prapoczątku 
i narodzin wszechświata. Mamy tu bowiem 
istne wymieszanie żywiołów, duchowych 
energii, transcendentnych bytów, szalonej 
psychomachii, gdzie początek eschatolo-
gicznej wędrówki człowieka miesza się z jej 
apokaliptycznym epilogiem, profetyczną 
wizją, którą zdaje się nie mieć końca. Me-
tafizyczny amalgamat to mieszanka „wszyst-
kiego z czymś innym”, splot pięknych i 
katastroficznych mocy, sacrum z profanum, 
początku i nieskończoności, aliaż pustki z 
prawdą, światła za snem, logosu z duchem, 
rozkoszy z cierpieniem, mistycznej alfy i 
omegi. „Stacja ostatnia” w harmonijny i 
skondensowany sposób przywodzi skoja-
rzenie z powstaniem świata, biblijnym wyła-
nianiem się kosmosu, mozolnym lepieniem 
z gliny człowieczego indywiduum z jego 
wszelkimi namiętnościami, przypomina o 
niezwykłej kosmogonii, religijnych mitach, 
filozoficznych atrybutach, psychologicznej 
peregrynacji bytów od ich narodzin do 
śmierci oraz stanowi rudymentarną historię 
cywilizacyjnej odysei. Kryje się za tym warsz-
tatowa maestria skrótowego obrazowania i 
autorska perfekcja esencjonalnego opisu. 
Owo finezyjne zakończenie tomiku spra-
wia, że jak eskulap połykający własny ogon, 
wracamy do źródeł, do początku pasyjnego 
zbioru Benki, gdzie w rozpoczynającym 
książkę wersie Jakub mówi:
Usnąć
W słabość ciała się wtulić jak w nicość sprzed 
narodzenia.      

Wieloobrazować i polifoniczność 
opisanej przez Urszulę M. Benkę pasyjnej 
drogi Jezusa sprawia, że jej liryczne tworzy-
wo nabiera kolejnych głębszych wymiarów 
biblijnej symboliki, humanistycznych 
aspektów, staje się wielopłaszczyznowym 
oglądem ostatniej wędrówki zwykłego 
skazańca i zarazem natchnionego refor-
matora religijnego, niezwykłego uzdro-
wiciela, posłańca bożego, a jednocześnie 
żydowskiego Mesjasza i chrześcijańskiego 
Zbawiciela; z jednej strony człowieka, z 
drugiej świętego pomazańca. Wymaga 
to odrębnego, wolnego od schematów 
spojrzenia, nowej analizy i odczytania, 
pogłębionej, swoistej refleksji. 

Poetka z wirtuozerią (niczym znany 
XX-wieczny surrealista Hans Bellmer ciął na 
drobne fragmenty swoje lalki), rozczłonko-
wuje na kartach swojego tomu sceny zako-
dowane w psychice bohaterów męki Jezusa, 
a równocześnie misternie wiąże je, splata, 
scala i holistycznie łączy w różnobarwną 
konstrukcyjnie całość, nadając swojej apo-
kryficznej kompozycji nowy jakościowo 
literacko i duchowo wymiar czytelniczego 
odbioru. Pierwsza dama współczesnej po-
ezji polskiej jaką niewątpliwie jest Urszula 
Małgorzata Benka po raz kolejny wzniosła 
się na wyżyny poetyckiego parnasu, przygo-
towała finezyjnie dzieło najwyższego sortu, 
wysublimowaną literacko-eteryczną strawę a 
zarazem postawiła przed miłośnikami poezji 
wyrafinowane, nie lada estetyczne i umy-
słowe alegoryczno-paraboliczne wzywanie.           

Urszula Małgorzata Benka, Pasja według Jezusa z Na-
zaretu, Wydawnictwo Akwedukt, Wrocław 2020, s. 66.

Bardzo udaną powieść z Bydgoszczą w 
tle o pokoleniu milenialsów w XXI- wiecznej 
Bydgoszczy napisała EMILIA WALCZAK. Jest 
to mozaikowa proza w formie dwóch dzienni-
ków. Jego, czyli piszącego dysertację habilita-
cyjną filmowoznawcy, opatrzonego inicjałem  
Em (Mariusz?) i jej, czyli polskiej Żydówki, 
występującej pod ksywą Czarna lub Czarna 
Cukier. Jego dziennik, pisany od 3 sierpnia  do 
12 września 2013 roku, nosi tytuł Obsesjonat, a 
jej, będący jakby chronologiczna kontynuacją 
poprzedniego, Czarne zwierzę. Dziennik męż-
czyzny jest oczywiście imaginacją i imitacją, 
szalenie zresztą upraszczającą – jak to tylko 
kobiety potrafią  - męską duchowość i psychi-
kę. Dziennik kobiety jest wiarygodny psycho 
- i socjologicznie i można podejrzewać, że ma 
ściślejszy niż tylko literacki, związek z autorką. 
No cóż, pokolenie milenialsów jest bardzo 
bezpośrednie. Nie lubi konwenansów i kon-
wencji literackich, bowiem forma powieści 
jest bardzo swobodna, naszpikowana kolokwi-
zmem notatek prasowych i wyciągów z aktów 
prawnych.  Bohaterowie powieści prezentują 
również swobodę obyczajową i bardzo sobie 
własną moralność, zdepersonalizowaną nie-
co, choćby przytoczyć wspomnienie randek 
z seksem: „Oczywiście podczas każdej z nich 
pieczołowicie immunizowałam  się przed  a) 
niechcianą ciążą, b) chorobami przenoszony-
mi drogą płciową, by nie skończyć marnie jak 
Orfa Haza, oraz  c) jakimś niespodziewanym 
zakochaniem się. Zakochaniem się w drugim 
człowieku…” (s. 105).

Poszarpana, mozaikowa narracja powie-
ści Hey, Jude! skupia się wokół trzech proble-
mów. Dwóch w zasadzie quasi-problemów, 
mających na celu ukrycie trzeciego oraz 
dodanie rangi całości, ale też kompensację 
braku fabuły. Są to, w istocie, wciąż jeszcze 
w Polsce marginalne, kwestie kibolskiego 
nacjonalizmu, ksenofobii, homofobii i anty-
semityzmu. Śledzenie perypetii piłkarskiego 
zespołu „Zawiszy” oraz jego fanów ma na  celu 
stworzenie wrażenia „dziania się”, podczas 
gdy w rzeczywistości mamy do czynienia z 
chaotycznym ciągiem wrażeń, rozmyślań, 
wspomnień niejakiego Em. Podobnie jest z 
dziennikiem Ruty Cukier  (Zucker), Żydówki z 
Łodzi, która studiowała judaistykę w Toruniu i 
przeprowadziła się „praktycznie w ciemno do 
Bydgoszczy” (s. 71), gdzie zaczęła pracę w od-
dziale „Gazety Wyborczej” w dziale DTP. Tyl-
ko, że tu quasi - fabułę tworzą wspomnienia i 
przytoczenia z gazet i Internetu. Powagę cało-
ści utworu mają dodać informacje o kulturze 
żydowskiej, wraz z przypisami, a dramatyzm- 
nikłe w rzeczywistości, ale w powieści wyolbrzy-
mione, objawy antysemityzmu w klein Berlinie, 
czyli Bydgoszczy (bohaterka zamieszkała 
najpierw w Schronisku Młodzieżowym przy ul. 
Sowińskiego, a potem wynajętym mieszkaniu 
przy ul. Kościuszki; bohater mieszkał przy ul. 
Granicznej). Głównym, owym skrywanym 
problemem, jest to, co dręczy całe pokolenie 
milenialsów, czyli poszukiwanie tożsamości. 
Czarna Cukier ma dodatkowy problem ze swoją 
orientacją homoseksualną, a w istocie z doj-
rzałością, co jest więc tym bardziej męczące, że 
określa się na „niemal całe dwadzieścia dzie-

Stefan Pastuszewski

Niedojrzałość i brak tożsamości milenialsów

więć lat” (s. 63).  Facet Em również, a może 
jeszcze bardziej - mimo doktoratu -  wykazuje 
się niedojrzałością, interesując się w zasadzie 
tylko piłką nożną, psem Brutusem i Czarną. 
Sytuacja psychiczna bohaterów, targanych  
przez sprzeczne oddziaływania i przeróżne 
oferty zewnętrznego świata jest bardzo trudna. 
Nic sprzyja integracji osobowości. 

E. Walczak ma niewątpliwy talent pro-
zatorski, o czym  chociażby świadczą świetne, 
choć lapidarne, opisy różnych sytuacji z drobia-
zgową ekspozycją szczegółów. Potrafi połączyć 
kilka języków: literacki, publicystyczny, nauko-
wy. Dokonane przez nią przytoczenia komuni-
katów internetowych oraz słowa zaczerpnięte z 
różnych subkulturowych slangów nie rażą, ale 
uatrakcyjnią i uwiarygodniają powieść. Autorka 
od czasu do czasu wtrąca soundtracki (ścieżka 
dźwiękowa, tło muzyczne piosenki), w których 
przywołuje konkretne utwory z muzycznej 
subkultury milenialsów. 

Bydgoszcz w tym utworze jest rzeczywiście 
tłem, ale dobrze uchwyconym. Świetny jest 
opis Okola i targowiska przy ul. Granicznej 
oraz różnych pubów łącznie z gejowskim, 
zaanonsowanym  jako „Blue” („mieścił się głę-
boko w bramie jednej z esplanad bydgoskiego 
środowiska”, s. 107), a jest to w rzeczywistości 
Rid Club przy ul. Dworcowej 72, róg ul. Matejki.

Jest jednak pewna nieścisłość topograficz-
na. E. Walczak, wymieniając trzy lokalizacje 
cmentarzy żydowskich w Bydgoszczy (ul. Flisac-
ka, ul. Szubińska, Fordon) pisze, że „stoją dziś 
na nich domy  betonu”  (s. 61). Stoją, ale tylko 
na jednym, przy ul. Szubińskiej, podczas gdy 
przy ul. Filareckiej jest piękny trawnik. Pisze że 
„pamięci nie ma po synagodze” przy ul. Pod 
Blankami 7 (s. 61). Jest pamięć w formie wiel-
kiego głazu z odpowiednią tablicą, do której 
ktos złośliwy uparcie przytwierdza różaniec. 
Widać, autorka, przepojona żydowską krzywdą, 
nie odwiedziła tych miejsc.

W sumie mamy książkę wartościową ar-
tystycznie, dowodzącą, i talentu, i sprawnego 
warsztatu literackiego autorki. Szkoda tylko, że 
utwór ten poprzez skondensowane  niechęci 
wobec tradycjonalistycznych poglądów i po-
staw, choć po części rzeczywiście przesadnie 
wynaturzonych (kibolstwo, antysemityzm), 
sprawia wrażenie, że został napisany na zamó-
wienie lobby libertyńsko-LGBT-owskiego. Owo 
skondensowanie ideologiczne nadaje powieści 
rys publicystyczny.

Jest to powieść będąca dokumentem świa-
domości i obyczajowości młodych z początku 
XXI wieku. Mam świadomość, że wszelkie 
klasyfikacje literackie są swoistym nadużyciem 
wobec autora i jego dzieła, nie mówiąc już o 
opisie i ocenie, jednak faktem jest, że w okre-
ślonej epoce i w określonym miejscu powstają 
utwory, w których można wykryć wspólny mia-
nownik, czy to treściowy czy formalny. Dotyczy 
to nawet arcydzieł. Znamienne , że utwory z 
danej epoki i z danego miejsca najchętniej 
cieszą się największym powodzeniem osób o 
podobnych  „parametrach”. 

Emilia Walczak, Hej, Jude!, Szczecin 2015, Wydawnictwo 
Forma, ss. 122 
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Książę Kościoła Rzymskokatolickiego, 
arcybiskup Eugeniusz Baziak to wybitna 
postać ale mocno już zapomniana. Jolanta 
Baziak, krewna arcybiskupa, poetka, pisarka, 
redaktor naczelna „Akantu”, przypomniała 
opinii publicznej tę osobę w swojej książce 
„Wygnaniec, tułacz, a może Ikar...”

Ks. Eugeniusz Baziak (1890 - 1962) 
posiadał wielu tytułów i funkcji w hierarchii 
kościelnej. Do zakończenia wojny w roku 
1944 - biskup sufragan lwowski, biskup 
lwowski koadiutor z prawem następstwa, 
arcybiskup metropolita lwowski. Ciągle 
awansował. Po wojnie, w Polsce, „tylko” ar-
cybiskup tytularny (bez metropolii) i admi-
nistrator apostolski „archidiecezji lwowskiej 
z siedzibą w Lubaczowie”. Cóż to za twór? 
To resztówka wielkiej metropolii lwowskiej 
na terenie powojennej Polski. Władze ZSRR 
i nasze oczywiście też, koso patrzyły na tą 
„mocarną” nazwę. Watykan zmiękł i wyrzucił 
przymiotnik „lwowska”, wprowadzając w za-
mian nazwę „Archidiecezja w Lubaczowie”. 
Ciasno było biskupom w maleńkiej, a tylko z 
nazwy archidiecezji z raptem dwudziestoma 
kilku parafiami. Nie było kim rządzić, wpływy 
w Episkopacie żadne. Rozglądał się za czymś 
poważniejszym. Jak postanowił tak zrobił. 
Z protekcją umierającego ale potężnego 
wpływami, księcia kardynała Adama Sapiehy 
(1867 – 1951), uzyskał stanowisko biskupa 
koadiutora (w praktyce sufragana) lecz bez 
prawa następstwa. Nominację „z prawem 
następstwa” Sapieha nie miał już możliwości 
załatwić, bowiem wymagało to zgody władz 
Polski Ludowej. Ale dobre i to. Powołany 
do Krakowa został w dniu 20 kwietnia 1951 
roku. Po śmierci Sapiehy w dniu 21 lipca 
1951 roku, E. Baziak jako koadiutor, został 
administratorem apostolskim archidiecezji w 
Krakowie, z tytułem arcybiskupa tytularnego 
ale nie metropolity. Zdążył na czas, trzy mie-
siące zadecydowały. Później nie miałby żad-
nych szans; prymas Stefan Wyszyński nigdy w 
życiu by nie wypromowałby Baziaka 
na tę funkcję. Taki szybki awans, z 
pominięciem osoby Prymasa, nie 
wszystkim się podobał; miało to 
przykre konsekwencje w przyszłości. 

Jednak nie ma złego, co by 
na dobre nie wyszło. Efektem tego 
zamieszania była, kilka lat później, 
w roku 1958, nominacja ulubieńca 
E. Baziaka, młodego a nawet mło-
dziutkiego, księdza Karola Wojtyły, 
na funkcję biskupa – sufragana kra-
kowskiego. Wrócę jeszcze do tego 
tematu.

W życiorysie Baziaka są dwa 
kluczowe zdarzenia, które niezwykle 
zaważyły na dziejach Kościoła pol-
skiego i powszechnego.

Po pierwsze – jego wyjazd w 
dniu 26 kwietnia 1946 roku ze Lwowa 
(już radzieckiego) do Polski.

Po drugie – wypromowanie 
ks. Karola Wojtyłę (1920 - 2005) na 
swego zastępcę.

Wokół tych dwóch spraw posta-
ram się skupić. 

Roman Sidorkiewicz

Arcybiskup wygnaniec

Autorka jednostronnie przedstawia 
problem opuszczenia przez E. Baziaka swej 
metropolii lwowskiej. Przedstawia go jako 
męczennika, który musiał opuścić swój po-
sterunek w obliczu represji władzy sowieckiej. 

Przytoczę cytat: „Jednocześnie metropolita 
nakazał (podobnie jak inni biskupi na ziemiach 
wschodnich), mimo trwających od stycznia 1944 
roku prześladowań i deportacji, by proboszczowie 
nie opuszczali swoich parafii, póki nie wyjadą 
z nich wierni. Udzielił za to zgody na wyjazd 
młodym księżom, zagrożonym aresztowaniami 
(ostatecznie po stronie sowieckiej w archidiecezji 
lwowskiej pozostało 22 kapłanów)”. 

Opuszczanie diecezji przez ordyna-
riuszy nie było nowością. Prymas Polski, 
metropolita poznański i gnieźnieński kar-
dynał August Hlond (1881 - 1948) uciekł 
do Francji. Zostawił wiernych na pastwę 
hitlerowców. Tak samo na Zachód uciekli 
bohaterowie przedwojennego czasu pokoju 
Edward Rydz – Śmigły (1886 - 1941), Józef 
Beck (1894 - 1944), Ignacy Mościcki (1867 
- 1946) i wielu, wielu innych. Ich usta pełne 
były frazesów bogu ojczyźnianych a jak za-
chowali się w obliczu klęski we wrześniu 1939 
roku to hańba. Przypomnę kilka słynnych 
haseł: Nie oddamy nawet guzika (Rydz), Jest 
tylko jedna rzecz w życiu, która jest bezcenna, tą 
rzeczą jest honor! (Beck). Żaden z nich nigdzie 
nie walczył, ani do głowy im nie przyszło, 
by umierać za Polskę wzorem obrońców 
Westerplatte, Oksywia, Helu czy bohaterów 
bitwy nad Bzurą. 

Warto przywołać księdza Władysława 
Bukowińskiego (1905 – 1974), który pozostał 
wśród wiernych w ZSRR po czternastu latach 
pobytu w łagrach! Wybrał posługę wśród 
nich, nie zgodził się na repatriację do Pol-
ski, przyjął obywatelstwo ZSRR, aby w miarę 
swobodnie jeździć po tym ogromnym kraju 
w celach misyjnych. Działał samotnie wśród 
prostych ludzi, bez zaplecza finansowego 
i intelektualnego. Cieszył się tylko tym, że 

mógł działać samodzielnie i żaden biskup nie 
siedział mu na karku. Zmarł w Karagandzie i 
niedawno został tam beatyfikowany.

Andrzej Micewski (1924-2004), biograf 
prymasa notuje; „Siódmego maja 1953 roku, 
ksiądz Prymas udał się do Krakowa na posiedzenie 
Komisji Głównej Episkopatu i plenarnej sesji Epi-
skopatu Polski. Nieobecni byli (...) ks. arcybiskup 
Baziak usunięty z terenu Krakowa (…) ksiądz 
Prymas w słowie końcowym wezwał biskupów 
do trwania na swoich stanowiskach nawet za 
cenę wolności. Uważał, że nie może powtórzyć się 
sytuacja kiedy biskup zachowuje wolność za cenę 
opuszczenia diecezji”

Jolanta Baziak przytacza kalendarium 
życia arcybiskupa Eugeniusza Baziaka. 
Szczegółowo opisuje świat ówczesnej polityki, 
zakrętów dziejowych. Eugeniusz Baziak uro-
dził się w Tarnopolu w roku 1890; zatem jego 
życie toczyło się w czasach niesłychanych, w 
czasach pełnych agresji, wojen (nawet do-
mowych), zmian granic, upadków cesarstw, 
rewolucji i wszelkich tego rodzaju nieszczęść. 
I ta fatalna dla nas  konferencja jałtańska w 
lutym 1945 roku, która odebrała nam ziemie 
wschodnie, dając jako rekompensatę ziemie 
poniemieckie na zachodzie. Efektem był 
niesłychany exodus Polaków i wiele związa-
nych z tym faktem dramatów. Polskę ciągle, 
na przestrzeni wieków, przestawiano niczym 
wielką szafę.

Autorka interesująco opisuje rolę kar-
dynała Sapiehy podczas II wojny i zaraz po 
niej. W tych czasach zachował się on bardzo 
dzielnie. Nie opuścił swego kraju, choć mu 
proponowano. Niemcy zakazali mu jednak 
wyjeżdżać poza Generalną Gubernię. Tkwił 
więc na posterunku, dbał o swa owczarnię, 
będąc w ten sposób kłopotliwym przykładem 
dla wielu osób, których już wymieniłem. 
Sapieha niezbyt rozumiał się z prymasem 
Wyszyńskim; był zdecydowanym przeciwni-
kiem porozumienia Kościoła z Państwem 
z dnia 14 kwietnia 1950 roku. Prymas już 
wtedy rządził twardą ręką (choć ledwo mi-
nęło półtora roku jego prymasowstwa) i całą 
odpowiedzialność wziął na siebie. Dał się 
ponadto poznać jako wytrawny, zakulisowy 
gracz – Sapieha przebywał wówczas w Rzymie 
i zabrakło opozycji w Episkopacie.

Autorka dobrze opisuje gęstą sieć 
donosicieli Urzędu Bezpieczeństwa 
w kurii krakowskiej. Aż nie do wiary, 
że tylu ich było, kapłanów na służbie 
Bożej! Wielkich szkód nie narobili, 
lecz fakty świadczą, jaka zawiść może 
panować wśród księży w Kościele 
Chrystusowym!

Najciekawszym rozdziałem w 
książce jest niewątpliwie rozdział 
Baziak i Wojtyła. Autorka napisała to, 
czego nie znajdziemy w biografii kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego piórem 
Andrzeja Micewskiego (jedynej, au-
toryzowanej przez samego Prymasa).

Abp Eugeniusz Baziak też był 
wytrawnym graczem, umiał mijać „po 
bandzie”, udowodnił już nie raz. Jego 
faworytem na funkcję biskupa – sufra-
gana krakowskiego był intelektualista 
ks. Karol Wojtyła. Jak Baziak „prze-
pchał” swego człowieka bez zgody 
wszechwładnego Prymasa, to się w 
głowie nie mieści.

Autorka notuje: „Baziak pismo z 
prośbą do Stolicy Apostolskiej o nomina-
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cję Wojtyły skierował 12 marca 1958 roku. Nie 
dowierzano, przecież kardynał Wyszyński miał 
uprawnienia nuncjusza, było to swego rodzaju 
kuriozum”.

Abp Baziak nie patyczkował się ze swoją 
opinią: „Wybrałem na biskupa kapłana, którego 
uważałem za najgodniejszego. W tej sprawie z ni-
kim się nie konsultowałem, gdy zaś przedstawiłem 
tę kandydaturę Ojcu Świętemu, szybko uzyskałem 
zgodę”.

Kardynał Wyszyński musiał przełknąć 
gorzką pigułkę, nie był aż tak wszechmocny 
jakby się wydawało. A Baziak nie był słaby, 
miał niezłe wpływy w Kurii Rzymskiej, bez 
których ani rusz w Kościele w sprawach no-
minacji biskupich.

Następny cytat: „Kardynał Stefan Wy-
szyński spotkał się z Karolem Wojtyłą w sierpniu 
1958 roku w Warszawie – przekazał mu wówczas 
nominację na biskupa pomocniczego w Krakowie. 
Nie utrzymywali ze sobą bliskich kontaktów. 
Wiadomo też, że potem, w roku 1963 Wojtyła nie 
był faworytem Prymasa do funkcji ordynariusza 
krakowskiego. Gdy zapytano w Rzymie, jaki on 
(Wojtyła) jest, kard. Wyszyński odpowiedział: on 
jest poetą”.

Niechęć Wyszyńskiego do Baziaka miała 
swoje apogeum 22 września 1958 roku w 
Lubaczowie. Arcybiskup obchodził  25 - lecie 
sakry biskupiej. Normalnie, na taką uroczy-
stość zjeżdża się prawie cały Episkopat. A tu 
przyjechało raptem dwóch, mało znaczących 
biskupów staruszków: Franciszek Barda 
(1880 -1964) i Wojciech Tomaka (1875 - 
1967). Wśród nich znalazł się, oczywiście, 
biskup – nominat Karol Wojtyła. Inni biskupi 
z Prymasem na czele nie znaleźli powodów, 
aby męczyć się jazdą do dalekiego Lubaczowa 
na taką nieistotną uroczystość.

Bardzo ciekawe jest spostrzeżenie au-
torki w sprawie nominacji Wojtyły na metro-
politę krakowskiego: „W czasach PRL-u zgodę 
na kandydata na biskupa, zanim jego nazwisko 
trafiło do Rzymu, musiała wydać władza komu-
nistyczna...Często zdarzało się tak, że kandydat 
na biskupa był od razu odrzucany. Tak też było w 
Krakowie po śmierci abp Eugeniusza Baziaka w 
1962 roku. Zenon Kliszko (1908 – 1989), który 
z ramienia Biura Politycznego opiniował kan-
dydatów na biskupów, odrzucił wszystkie siedem 
nazwisk zaproponowanych przez prymasa Stefana 
Wyszyńskiego. „Czekam na Wojtyłę powiedział 
Kliszko Stanisławowi Stommie (1908 - 2005) 
posłowi z katolickiego koła „Znak” i dodał: i tak 
długo będę wetował nazwiska, aż się doczekam”.

Partia rządząca stawiała jak widać na 
Wojtyłę. W nim widziano przeciwwagę dla 
wpływów Prymasa. Biskup Wojtyła doskona-
le wiedział, kto może zadecydować o jego 
awansie. Na pewno nie Prymas. Napisał więc 
list do I sekretarza Komitetu Wojewódzkie-
go PZPR w Krakowie towarzysza Lucjana 
Motyki (1915 - 2006) w sprawie rozbudowy 
budynku seminarium duchownego. To 
był przełom! Dotychczas władze kościelne 
nigdy nie zwracały się do władz partyjnych 
ale tylko do władz państwowych, do Urzędu 
ds. Wyznań. Władz partyjnych nie uważały 
za partnera do pertraktacji. Biskup Wojtyła 
dzięki czemu przekroczył Rubikon, wyrobił 
sobie doskonałą opinię we władzach PRL. I 
ta władza mu się zrewanżowała.

Niechęć Prymasa do protegowanego 
abp Baziaka – ks. kardynała Karola Wojtyły 
nigdy nie wygasła. To był człowiek z innego 
świata – intelektualista, profesor, globtro-

ter, poeta. Wyszyński zawsze stawiał na kult 
maryjny, na lud polski. Wojtyła nijak do 
tego obrazu nie pasował. Prymas do końca 
był nieustępliwy. Tylko na obrazkach byli 
przyjaciółmi...

Jolanta Baziak cytuje: „Kardynał Franz 
König przybył na konklawe zdecydowany nalegać 
na wybór papieża nie – Włocha. W przededniu 
rozmawiał ze swoim starym przyjacielem kardyna-
łem Wyszyńskim, któremu powiedział: Konklawe 
zaczyna się jutro – kto jest twoim kandydatem?. 
Prymas odpowiedział, że nie ma kandydata. 
Na to König; A może mógłby to być kandydat z 
Polski?. Wyszyński powiedział: O mój Boże, uwa-
żasz, ze powinienem pójść do Rzymu? Komuniści 
by wówczas triumfowali. Konig wyjaśnił: Nie, nie 
ty, ale jest drugi...Na co Prymas odpowiedział: 
nie, jest zbyt młody i nieznany, nigdy nie zostanie 
papieżem...”

Autorka cytuje różnych znawców kulis 
Kościoła. Może nie są one w stu procentach 
miarodajne, ale współcześni historycy winni 
sprawdzić wszystkie sprawy dotyczące awan-
sów w hierarchii kościelnej. To byłby frapu-
jący temat. Niestety, wolą oni zajmować się 
sprawami zupełnie dzisiaj  niegroźnymi jak 
np. zbrodniami stalinowskimi, hitlerowski-
mi. Ruszyć tajemnice Kościoła to tak jakby 
chodzić na polu minowym. Wszyscy się boją. 

Autorka bardzo ciekawie opisuje pery-
petie związane z mianowaniem abp Baziaka 
na funkcję metropolity tuż przed jego 
śmiercią. Czekał na to ponad dziesięć lat. 
Kardynał Wyszyński, łączący w sobie także 
funkcję nuncjusza, cały czas zwlekał, wolał 
trzymać go z daleka. Wreszcie 14 marca 
1962 roku Prymas  oznajmił mu, że Papież 
mianował go metropolitą krakowskim i 
administratorem apostolskim archidiecezji 
lwowskiej. Baziak znowu się odwołał – chciał 
zostać jednocześnie metropolitą lwowskim a 
nie tylko administratorem. Uparty był. Nie 
doczekał się jednak oficjalnego ogłoszenia 
nominacji na objęcie stolicy krakowskiej i 
administratury lwowskiej. Jakaś tajemnicza 
sieć intryg oplotła nominację Baziaka w 
kręgach kościelnych. Nie dane mu było 
dostąpić ingresu do katedry wawelskiej. Nie-
długo potem, 15 czerwca, arcybiskup zmarł.

Autorka przyjęła tezę, że za śmiercią 
Baziaka stoi ...radzieckie KGB! To już tylko 
jakieś dywagacje, nie przedstawiła żadnych 
dowodów. Szkoda jej wysiłku. Wielu już 
przed nią opisało Stalina, Chruszczowa, 
KGB, naszą SB itd. itp. Nic tam nowego.

Książka Jolanty Baziak, choć niezbyt 
obszerna jest, moim zdaniem, lepsza od 
książki Andrzeja Micewskiego  Kardynał 
Wyszyński, Prymas i mąż stanu. Porównując 
obie pozycje to więcej znajdziemy prawdy 
o Baziaku niż o Wyszyńskim. Micewski był 
nadwornym biografem Prymasa, który ze-
zwolił mu opublikować swe dzieło po swej 
śmierci. Co jest warta taka biografia pisana 
pod zamówienie zainteresowanego? Chyba 
niewiele. Micewski ukrył wiele tajemnic 
albo nic o nich nie wiedział. Jolanta Baziak 
nie miała na sobie tej presji, mogła pisać 
z większą swobodą. Jedyną presją to było 
zachowanie dobrej pamięci o jej krewnym.

Popełniła kilka nieścisłości, jeden przy-
toczę; „W lutym 1962 roku członkowie kapituły 
krakowskiej zwrócili się do Papieża Jana XXIII 
z prośbą o mianowanie Eugeniusza Baziaka ar-
cybiskupem metropolitą krakowskim z równocze-
snym połączeniem unią personalną archidiecezji 

krakowskiej i lwowskiej”. Zapomniała sama o 
czym już pisała w związku mianowaniem bi-
skupa Wojtyły na metropolitę krakowskiego. 
W tamtych czasach procedura nominacyjna 
była ta, o której już pisałem. Tego rodzaju 
list do Papieża, to krakowscy kurialiści mogli 
sobie pisać, ale na Berdyczów.

Staram się teraz  rozwinąć wątek nomi-
nacji Karola Wojtyły na metropolitę. Jakoś 
dziwnie się składa, że podobnie awansował 
jego wielki poprzednik książę Adam Sapieha. 
Co ich obydwu łączyło w awansach? Ano to, 
że zostali mianowani pospołu przez władzę 
świecką i kościelną. Dziś to niespotykane. O 
nominacji Sapiehy pisał, szkoda tylko że bez 
żadnej refleksji, Bronisław Pastuszewski w 
„Akancie” w sierpniu 2018 roku. „Po śmierci 
biskupa Jana Puzyny austriacka Rada Państwa 
przyjęła na wniosek abp. Józefa Bilczewskiego 
kandydaturę ks. Adama Sapiehy na biskupstwo 
krakowskie. W październiku 1911 roku cesarz 
Franciszek Józef mianował go ordynariuszem 
krakowskim. 17 grudnia Papież Pius X udzielił 
mu w Bazylice św. Piotra sakry biskupiej”. I to 
jest to! Sapiehę mianowała władza świecka, 
rola papieża spełzła do roli notariusza. W 
sprawie Wojtyły aż tak skrajnie nie było. 
Władza Polski Ludowej nie mianowała tylko 
wyrażała zgodę na danego kandydata. Wyja-
śnię jeszcze, że w cesarskiej Austrii doktryną 
w stosunkach z Rzymem był tzw. józefinizm, 
czyli pełna kontrola państwa nad Kościołem 
lokalnym, łącznie z likwidacją bezużytecz-
nych, jej zdaniem, zakonów kontemplacyj-
nych np. kamedułów oraz przejmowaniem 
majątków kościelnych. Przeto o wiele gorzej 
było dla Kościoła w Cesarstwie Austriackim a 
później od roku 1867 w Austro - Węgierskim 
niż w czasach PRL.

Obydwaj (Sapieha i Wojtyła) wynie-
sieni na tak wysokie funkcje doskonale 
się sprawdzili. Jaki stąd wniosek? Taki, że 
system wspólnego mianowania hierarchów 
kościelnych nie jest taki zły – a wręcz odwrot-
nie – jest lepszy. Dziś kapłani sami siebie 
mianują, kontrolują, kanonizują (niedługo 
każdy papież będzie, z urzędu, świętym). 
Efektem jest lizusostwo, klientelizm wobec 
papieży, nuncjuszów, biskupów, czyli tych, 
którzy decydują o awansie. Brak jest jakiej-
kolwiek kontroli kościelnych awansów. 
Wszystko owiane jest tajemnicą, żadnych 
walk buldogów pod dywanem. Lud ma tyl-
ko słuchać i wystarczy, iż dowie się jakiego 
to dostali wspaniałego pasterza. Tylko kto 
zechce stracić władzę absolutną?

Jolanta Baziak wiele jeszcze napisała 
o osobie arcybiskupa Eugeniusza w swej 
książce Baziaki, pokolenia Tam też jest wiele 
interesujących o nim spostrzeżeń. Zachę-
cam do lektury obydwu książek. Autorka 
podjęła się wielkiego trudu.  Dzieła te nie są 
oczywiście obiektywne, widać uzależnienie 
autorki od koneksji rodzinnych. Biografie, 
oceny zjawisk historycznych nigdy nie mogą 
być obiektywne gdyż każdy człowiek, każda 
nacja, każda organizacja ocenia je po swo-
jemu. Tego nikt nie zmieni.

- Jolanta Baziak, Wygnaniec, tułacz, a może Ikar… Instytut 
Wydawniczy „Świadectwo”, Bydgoszcz 2019, ss. 107
- Jolanta Baziak, Baziaki, pokolenia. Instytut Wydawniczy 
„Świadectwo”, Bydgoszcz 2017, ss. 322
- Bronisław Pastuszewski, Książę Niezłomny - ks. Kardynał 
Adam Sapieha, „Akant” nr 8 (268) sierpień 2018 r.
- Andrzej Micewski. Kardynał Wyszyński. Prymas i mąż 
stanu. Wydawca Editions du Dialogue Societe   Editions 
Internationales Paris 1982. ss.443
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Książka JANA ZDZISŁAWA BRUDNIC-
KIEGO Jeździło do świata to duma o wsi silnej 
mnogością rodziny i sąsiadów, słabej względem 
wojen i kataklizmów, bezradnej wobec praw 
kolejnych ustrojów, zaradnej w trudach życia co-
dziennego. To ciekawie podane piękno wszyst-
kiego co naturalne i pierwsze, ale jednocześnie, 
niczym złośliwe wirusy pojawiają się: zemsta, 
zapalczywość i chciwość. Wieś radosna urodza-
jem i obyczajem, a smutna biedą niezawinioną 
uczy autora jak nie przegrać własnego życia, 
ale i jednocześnie uczy dostrzegać tego obok: 
mądrzejszego, bardziej odważnego, bardziej 
ciekawego świata. Nieustająca chęć powrotu w 
swoje strony, objawia się w wielu momentach 
tej książki. „O, tu się przyprowadzi dzieci, żeby 
zobaczyły, wzięły do ręki, a może i przegryzły 
żyto, pszenicę, owies, jęczmień…” i dalej „Pole 
zostaje, pole ma skowronka, co mu gardełkuje, 
pole sobie dojrzewa i faluje ku żniwom, tnącym 
ostrzom”. – str.72. Cała radość z odwiecznego 
porządku natury, jakiś constans ale pulsujący i 
żywy, jak życie.

Rentgenologiczna natura autora popy-
chająca do badania intelektualnych uroków 
człowieka, zwabia go do miasta. Taki niby typo-
wy model „innej epoki”, jak w serialu „Daleko 
od szosy”, ale nietypowy, sam jeden, osobny. 
Jedynak literacki – Jan Zdzisław Brudnicki. Taki 
świadomy, że stwierdza: „W obrocie koła wszyst-
ko się kończy i nic się nie kończy” – bez przerwy 
poszukuje, zagląda, próbuje, smakuje, gania a 
nawet węszy, bo żeby świat pokochać, trzeba 
go najpierw poznać i starać się go zrozumieć. 
Choćby wojna. Zabijaniem wolność się kończy 
i zabijaniem zaczyna. 

Dla autora najprostsze zdarzenie jest tylko 
materiałem, z którego montuje niczym z puzzli 
obrazy kolejnych etapów swojego życia. Tak wie-
le obrazów, a wszystkie z miłości do świata. Od 
samego poczęcia dzieją się w człowieku niewi-
dzialne przemiany, których skutki są widzialne. 
Autor bardzo lubi żyć. Do tej książki wchodzi się 
tak właśnie, jak do życia. Wiadomo nie od dziś, 
że każde dzieciństwo i to radosne i to smutniej-
sze określa całe trwanie człowieka. To w dzie-
ciństwie poprzez beztroską acz twórczą zabawę, 
próbujemy zaznaczyć swoje zdanie, zdolności, 
realizować marzenia. Proces stawania się czło-
wiekiem był dla autora czasem fascynującym. 
Znalazł sposób na podróż do świata. A ponieważ 
mu się do tego świata bardzo spieszyło, zmonto-
wał jeździdło. To najbardziej uczłowieczony ro-
wer, jaki znam. Świat widziany z siodełka roweru 
nie jest zamazany, wszak szybkość nagrywania 
zależy od siły nóg i chęci autora. Przyspieszenie 
na zaciekawienie, przystanek na żądanie. Ten 
szprychowiec ma serce i duszę. „Już jest moimi 
najlepszymi nogami” – stwierdza autor. Ten 
rower dowozi go w konieczne miejsca, objeżdża 
nieznane zakątki, zajeżdża niespodziewanie w 
miejsca konfliktów, dojeżdża w ostatniej chwili 
do ważnych egzaminów, przejeżdża przez błoto, 
piach, kamienie, strumyki, wydmy leśne, rowy, 
górki, drogi szutrowe, brukowe, asfaltowe… 
Ten rower jest niezmiernie wszystkiego ciekawy, 
wjeżdża w sam środek spraw różnej wagi, radzi 
sobie z pierwszymi namiętnościami i problema-
mi dojrzewającego człowieka. I o dziwo, to rower 
ciągle prowadzi. Człowiek staje się tylko pali-

Anna Błachucka

Czarodziej słów

wem.”Spojone z nerwami…” autora jeździdło 
łapie trop, i niczym pies myśliwski bezbłędnie 
trafia do celu. Czasem wehikuł najzwyczajniej 
w świecie zmęczy się, a nawet zbuntuje. Wtedy 
trzeba na popych, a nawet na ramię, trzeba 
przekonać sprzęt, że warto, że trzeba, że mus 
to mus. Jeździdło rozumiejące, cierpiące razem 
z autorem, milczące kiedy trzeba, pamiętające 
drogi i dróżki. To jednocześnie kamerdyner, 
lokaj, guwerner i najwierniejszy służący młode-
go Brudnickego, ale też wehikuł w sam raz dla 
duchowego wzroku autora.

Opis wiejskiej zabawy. Mój ojciec był 
muzykantem, chodziłam z nim na zabawy, a 
potem już sama czekałam na taki „czyściec”. 
Tak o wiejskiej zabawie i o tym co się działo 
obok tej zabawy, ale za jej przyczyną, mawiał 
mój dziadek. Kto nie przetańczył, nie przeszalał 
tamtych zabaw, dużo stracił. To zarazem teatr, 
kino, kabaret, koncert – w reżyserii serca i ciała. 
I wydaje się, że to wszystko ad hoc, że sponta-
nicznie, czasami nawet bezmyślnie, głupawo. 
To jednak nie tak. Tańczenie to potrzeba dla 
ciała i duszy, sterowana muzykantami, którzy 
wyrośli obok, nie byli zmanierowani szkołami, 
znający radości i bóle ludzi wsi i okolicy. I tak 
grali, że aż skrzypce zapłakały, aż akordeony 
się rozplotkowały, a bębny wprost biły w myśl 
i wyobraźnię. Podkręcały rytm, reagowały na 
wszystko, co działo się wokół. Szło wyczuć ra-
dość z urodzaju i smutek klęski, zabierało się 
w wir oberków skrywane uczucia, niespełnione 
marzenia, udrękę i biedę, przemoc doznaną, 
odtrącenie konkurów. To najlepszy rodzaj 
psychoterapii. Tu pasowało wyśpiewać swój 
ból, wykrzyczeć krzywdę, wyładować złość do 
krwi czyjejś i własnej. Te bitki i szarpaniny na 
dworze, w opłotkach były rodzajem rozliczenia i 
bywało – ukojenia. Po takich przeżyciach ludzie 
uspakajali się na jakiś czas, bo „odwirowali się” 
się z nagromadzonych żalów. Zdarte zelówki 
w zmowie z podłogą przenosiły uczestników w 
nieodgadnioną dla pióra „nieprzytomność”. 
Autor tak to ujmuje: „W ciemności, w błocie 
krew się lała, rany się otwierały, a rosła zaciętość 
za robotę ponad siły, za biedę, za pohańbienie, 
za żonę bez miłości, za stanie w kącie w kościele, 
za sąsiada co podorał miedzę, wypasł koniczy-
nę, podpalił szopę, zabił kurę lub psa, za grad 
co stłukł pole, za złodziei, za, za, za to, że nie 
ma ludzkiego życia i nie ma sposobu żeby to 
przejść”. I dalej, dla porównania wspomnienia z 
dyskoteki i filharmonii. „..gracze i graczynie…” 
metodą mocy muzyki starają się zawładnąć cia-
łem, sercem i duszą człowieka w celu dotknięcia 
dobra, ale i spróbowania zła i jego okiełznania. 
Dosłowność przeplatana przenośnią w trwaniu 
ciągłym, nieskończonym, z przyszpilonymi na 
moment datami lat ważnych, z zaznaczonymi 
dużą literą nazwiskami ludzi wyjątkowych. Autor 
bardzo dobrze czuje się w formie i rytmie tej 
książki, pisze ją całym sobą, książka jest taka, jak 
autor i wydaje się, że istniała w umyśle autora 
już dawno, tylko przekorne pióro zwlekało 
zbyt długo.

I dojechał autor jeździdłem do miasta, do 
szkół, do nazwisk wielkich, do ulic szerokich, 
teatrów znanych, muzyki kształconej, języka 
„pańskiego”, pędzla kierowanego, dłuta szko-

lonego. W rozdziale „Jeździdło na skarpie” 
czytamy: „I po próbach trasy na Wolność, No-
wolipki, na Miłą, Leszno, Żelazną, Ogrodową, 
Dzielną, Senatorską, a jakże, gdzie ojciec po raz 
pierwszy był i nocował u kolegi w czas wojenny 
i całe życie wspominał film o łodzi podwodnej i 
niemieckiej, wyruszyłem w dalszy oszałamiający, 
niewyobrażalny, szeroki jak dawne światło, świet-
ny świat”. I kotłowało się w nim to co pierwsze 
z wykreowanym, to przeżyte z wyuczonym, to 
namacalne z oglądanym na papierze czy ekra-
nie. I gdyby wybierać przyszło… Ale egzystować 
trzeba, trzeba nauczyć się po miejsku żyć ze 
słowa, zdolności zamieniać na pieniądze. Tak 
by się chciało po dawnemu dzielić się tym, co 
się ma w sobie dobrego, danego przez Boga, 
a tu każdy rozum musi chodzić na dwóch no-
gach, więc coś jeść się musi, gdzieś mieszkać. 
Dalszy rozwój autora w sferze odbioru wrażeń 
i tworzenia dróg poznawczych jest generowany 
przez doświadczenia dzieciństwa i młodości. 
To rozwijanie w zdania złożone zdań prostych 
wpisanych, wyrytych w pamięci i wrażliwości 
młodych lat.

Przyszedł więc czas na całe góry książek, 
pagóry czasopism, pagórki notatek… I my-
ślenie się ćwiczyło, nabierało formy, jak ciało 
wyczynowca. I patrzenie się wyostrzało, widziało 
więcej i przenikało przez przeszkody. I pióro się 
rozochociło i wyruszyło ku takim osobowościom 
jak: Zofia Nałkowska, Tadeusz Nowak, Jerzy 
Zawieyski, Miron Białoszewski czy Fryderyk 
Chopin. Biografie, szkice, recenzje eseje, felie-
tony – zapraszały do poznawania ludzi i świata. 
Niejeden tekst autora porządkował, przybliżał, 
wyjaśniał ten stan współczesny, z którym trudno 
sobie poradzić, trudno objąć umysłem i sercem. 
I niejedno jurorstwo wymagało rozważnego 
„rozczytania” i podania opinii w wersji serdecz-
nej, acz rzetelnej. Wypełnione zrozumieniem 
zdania dla pierwszych tekstów piszących są jak 
nadzieja, jak jutrzenka.

Jakim językiem pisze autor? Podobno 
językiem starego roweru, tak to sam określił. 
Nie jest więc Brudnicki językowo grzeczny, ani 
ułożony. Zastane przez niego terminy i poję-
cia są niewystarczające, by opisać to, co dzieje 
się w nim samym. Tworzy więc nowe słowa, 
nie brak tu także pomysłów na gierki z formą. 
Czuję tu ponad wszystko wielką swobodę języ-
kową właściwą mowie chłopskiej. Przepiękna 
kreacja literacka pobierająca z mowy polskiej 
to, co akurat pasuje do wyrażenia uczuć, oce-
ny sytuacji czy opisu. Gwara nadaje kolorytu 
tym opowieściom, wspomnieniom, czasami 
spowiedzi nawet. Język literacki nie boi się 
słów dawnych, zdań całych czy większych 
fragmentów gwarowych. Na zasadzie wielkiej 
zgody te dwie formy artystycznego wyrazu 
uzupełniają się, bądź dopełniają. Słowacki 
tak kiedyś się wyraził: „Chodzi mi o to, aby 
język giętki, powiedział wszystko, co pomyśli 
głowa…” Książka Brudnickiego jest wspania-
łym potwierdzeniem, że istnieje taki „giętki” 
język i cieszę się, że mogę poprzez taką formę 
zapisu poznawać myśli autora. Nie zamierzam 
tu dobierać się do zapisanych treści i tworzyć 
spojler tej pulsującej biografii, bo celem tej 
książki nie było pisanie życiorysu. To zapis 
związku autora z historią, ze słowem, z ludźmi 
tymi przed i teraz, a może… „I nawet trochę w 
zaświaty, przedświty oświecone, dawne, nowe, 
pierwsze.” – pisze jasno autor na str.95

Jan Zdzisław Brudnicki, Jeździdło do świata, Warszawa 
2018, Wydawnictwo Tomograf
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myślisz o prawdzie która nas wtłacza w nie-
prawdziwe światy (…)

Tak zaczyna się i w zasadzie się nie 
kończy, bo on w istocie nie ma końca, 
jeden z wierszy KAROLINY SAŁDECKIEJ-
-KIELAK.

I tak w zasadzie jest w innych wier-
szach. To fantastyczne światy, poetyckie 
science fiction. Niezwykłe, ale niewiele wno-
szące skojarzenia. Kosmiczne odloty. Z wy-
jątkiem jednego, przejmującego utworu, 
bo traktującego o konkretnym, choć być 
może wydumanym, ale realistycznie wy-
dumanym zdarzeniu, o samobójstwie. To 
tak prawdziwy utwór, choć też w poetyce 
science fiction, że trzeba go przytoczyć w 
całości: 

DOBRY CHŁOPIEC
pewnego dnia zostawił list 
kochani rodzice
zagrajmy - pisał - w pewną grę
i z dala od dwupiętrowej willi wybudował 
szałas
w telewizji mówili że jak każdy
produkt nowych czasów
młody zagubiony dobrze się sprzeda
w podartych dżinsach rozmokniętych butach
z odmrożeniami na kolanach
dłoniach i udach
z posiniałą twarzą nędzarza
może osiągnąć sławę
większą niż żebraczka zabita przez nożownika 
niż dziecko utopione przez nieletnią matkę

zgadnijcie kochani gdzie jestem 
za drzwiami od łazienki czai się mój cień 
na strychu beztrosko dyndają moje łydki 
tyle starań by oszukać dziennikarzy policję 
i spać spokojnie twarzą w stronę dna rzeki

Jest jeszcze drugi wiersz „prawdziwy”. 
Też o realiach XX wieku. Gdy pracownik 
zabija pracodawcę (O pracy).

O PRACY
zwyczajnie przyszedł rozliczyć się z szefem 
podali sobie ręce
a po chwili po udach jednego z nich 

Stefan Pastuszewski

Nieprawdziwe światy

popłynęły słone strugi

gorący mocz zmieszany z kałem 
gęsta krew w ciemności pokoju 
była jak czekoladowy budyń
osłabiającym słodkawym zapachu

(przyprawiona starannie obranymi cząstecz-
kami mózgu)

zwyczajnie przyszedł rozliczyć się z szefem 
który nagle źle się poczuł
upadł na podłogę

z grymasem bólu i bezradności 
z drzazgami w plecach i odbycie 
z miną smutnego spryciarza

Zbiór wierszy o prowokacyjnie non-
szalanckim (dlaczego te dwa wyrazy z 
dużych liter?) tytule Psi Blues, jest wypo-
wiedzią pokolenia. Pokolenia Y. Wykształ-
conego, sprawnego językowo, bez żadnych 
zahamowań. Ale też bez nadziei. Bo jest jak 
jest i inaczej nie będzie. „Jesteśmy wolni mamy 
wszystko”. A jednak pojawia się pragnienie 
bliskości. Takiej chwili, kiedy „rzeczywistość 
za oknem łamie się w światłach i symbolach aut 
kiedy wtuleni w siebie słuchamy tylko ciszy”.

Tak, w tym rozkrzyczanym świecie 
XXI wieku,  w tym hałasie myśli, możli-
wości i zmysłów pragnie się ciszy „milcze-
nia głośniejszego niż nocny telefon”.  Z tej 
nieprawdy, która nas otacza i którą sami 
jesteśmy „popadamy w ciszę”.

Jeśli idzie o technikę pisarską to 
zamiast metafor mamy asocjacje i antyno-
mie. Ciekawe, błyskotliwe ale w nadmia-
rze. Język staje się rzeczywistością. „Szaleń-
stwo zaczyna się w języku, kiedy zaczerwieniona 
końcówką wchodzi w słowo. Blisko już  do 
surrealistycznej wizualizacji świata (wp. 
cienkie nitki makaronu w oczach).

Karolina Sałdecka-Kielak, Psi Blues, Brzeg 2016, Sto-
warzyszenie Żywych Poetów, ss. 44 

Werdykt
Z drugiego kwartału „Akantu” jury wybrało 
i poleca Czytelnikowi do powtórnej lektury 
następujące utwory satyryczne:

- Małgorzata Górzyńska – Małgorzata 
Borzeszkowska O ślepocie („Akant” nr 6, 
s. 26)
- Radosław Marzec – Elżbieta Grabosz 
AFORYZMY („Akant” nr 6, s. 26)
- Aleksandra Wolak – Ariana Nagórska 
HUMOR PANDEMICZNY („Akant” nr 
6, s. 26)
- Edward Zegarliński – Ariana Nagórska 
HUMOR PANDEMICZNY („Akant” nr 6, 
s. 26)
- Andrzej Żurek – Małgorzata Borzesz-
kowska O ślepocie („Akant” nr 6, s. 26)

Werdykt
Z numeru 06/292 „Akantu” jury wybrało i 
poleca Czytelnikowi do powtórnej lektury 
następujące wiersze:

- Edward Baumgart – Barbara Orlowski 
Kwiaty całują niebo (s. 20)
- Maria Bielińska – Rafał Gawron ORE-
MUS SRI LANKA (s. 10)
- Grzegorz Misiewicz – Leszek Wierzchow-
ski MILLENIUM (fragmenty) (s. 24)
- Sabina Rasz – Lilia Herman Czerwiec z 
pamięci (s. 12)
- Aleksandra Wolak – Stefan Pastuszewski 
Ulotność (s. 15) 
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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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