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Dorota Tereszkiewicz

Dom starców w La Mancha

Nieruchome sylwetki
w odświętnych dresach
i swetrach w gwiazdy
Wszechświat dawnych dni
który zapodział się
gdzieś po drodze
Ktoś czyta w holu gazetę
i dźwięki popołudniowej audycji
przylatują do nas z oddali

W gościnnym pokoju
orchidea w prezencie
z ostatniej dostawy Lidla
Maszyny ze słodką kawą
dają nadzieję na ciepły dom
Hortensja ma krótkie włosy 
i uśmiech zbyt rześki
jak na skończone 
dziewięćdziesiąt cztery lata

Agripina ze słońcem
i z tysiącem słów 
zalewa opowieściami
o burzliwym synu
Pielęgniarki tarmoszą siwe czupryny
z czułością
Cierpliwie wznoszą
oczy do nieba

Za oknem rdzawe już pola
nieuchronnie zapowiadają 
ostatnie winogrona
Wieczór się kłania
więc Don Kichot zasypia
zmęczony
na całkiem fajnym wózku

Jerzy Stasiewicz

Prawda o Don Kichocie
 

Pozbyć się oślej upartości
jak Rufio pilnujący szlaku - - - 

Okulbaczony domorosłym filozofem
Szancho Pansą dźwigającym na barkach
szaleństwo swego pana
- obietnica władzy na wyspie -
widzącego: w wiatrakach olbrzymy
w płatach śmigieł upadłe anioły
ciągnące ukochaną Dulcyneę na zatracenie.
Słyszący głos:
- Luby dobyj miecza jam warta krwi.

Zagubionym traktem leśnym
na rozkracznym Rosynancie rycerz szuka
szczęścia z pieśni trubadura - - - 
wąwóz, przełęcz, góra
gdzie jest skryptu skóra - 
opis losów błędnego rycerza.
Nikt do dziś nie odgadł? Dokąd zmierzał?

A ja wiem…  Alonzo Quejana
pod tekturowym hełmem był łysy
bruzdy spalonego czoła – gościniec do Nysy,
którym parł na oślep, w galopie,
rąbiąc przekaźniki telefonii komórkowej.

Fot. drzeworytu Maciej Zwolanowski

Jakub Wrzyciel

Grabarze

Wyblakły portrety, freski i arrasy. 
W złotych ramach pozostały zżółkłe płótna. 
Na niektórych jeszcze świta, 
blady blask koron, orderów 
i szabli wzniesionej ku byłemu niebu.

Pomniki zarosły bluszczem zielonym, 
tak gęstym że laury Cezarów 
dzielą miejsce z diademem Bachusa. 
Pod spodem jest jeszcze tablica, 
taka z napisem, ale to nieważne, 
jeszcze ją widać.

Tak, żyjemy, chwilę, 
na cmentarzach, szwendając się, 
od mogiły do mogiły, grzebiąc  
resztę pod ziemią, wśród kwiatów, 
w nurcie rzek zamarzłych. 
Wszystko to my, wirtuozi pogrzebu, 
kamieniarze pamięci.

Robert Skrzypek

***(w materacu znów gryzą się pluskwy)

Rozczochrane muzy zachrapały, 
ktoś, kto usłyszał ich historię zaczął krzyczeć.  
Twarz gubi się w ciemności kaptura, 
świat zatrzymał się w miejscu ze zgrzytem. 

Tępa i przerażająca drętwota,  
dźwięk skradziony pijanemu pianinu. 
Słowa napisane w starym notatniku,  
szybko po tym wymazane, wydarte.

Dzień zamachał ogonem światłu, 
a ja choćbym szedł ciemną doliną  
nie zapomnę, pamięć zawsze coś wymyśli.
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Marek S.Podborski, 
lirykaakantu@gmail.com

BŁAM

Na snu błotnistych rozstajach
spotkał bladą metresę
ona rozumie upadek

W jej przygasłych
oczach
znajduje stary zamek
ze słonecznym
zegarem

I kamienną studnię
jak krynicę – z wiadra
leje się struchlały zmierzch

Krwawymi ust
smugami

NA SKRAJU

upadłem przy kamieniach
zanim nie zwęszy mnie
niepokój
za nim serce skurczy się
w sobie
zanim zaciągnę 
przyłbicę

spojrzę wypłynę
z Bogiem

Wiesz, dzisiaj zmęczyłem się nieco. Ta rycerskość to jednak  ciężkie brzemię.
Tutaj potwory  ogromne, całe stada turkocą na żelaznych powrozach, a ich dzieci szyb-

kie jak sokoły, na tych skrzepłych ścieżkach smolnych łąk. Nocą świecą blaskiem strasznym, 
białym, żółtym, księżycowym, a z tyłu zioną dymem i czerwonymi ogniami. Jak taki wzbije 
się spłoszony w górę, to  łukiem dopaść nie zdołasz, a mieczem tym bardziej. Tylko huk 
pioruński i smugi na niebie!

Nie masz spokoju nawet na polach. Takie powolne monstra turlają się, dudnią, machają i 
zżerają wielkimi gardzielami całe łany zboża. Po horyzont same ścierniska, nie do uwierzenia.

Ludzie przy nich w niewoli ciężkiej, usługują im smutne i brudne. Czasem uda się śmiałą 
szarżą dopaść bestię i wbić jej kopię w bok, lecz skórę ma jak pancerz twardą, w dziwnych ko-
lorach i znakach. A ludzie bronią ich i krzyczą, tak się boją o swoje więzienie, biedacy ciemni.

Mój giermek Sancho także upadły na duchu, ciągle odradza wszystko wstrzymuje i chowa 
się wszędzie, jadła chciwy. Nie rozumie wszak powinności rycerza, rajskiej woni Twej chusty, 
jak chorągwi zdobnej, Twojej postaci anielskiej natchnienia pełnej, czcigodnej i świętej.

Nic to wszystko! Jutro naprawię skruszałe kopie i podążam przed siebie na północ, gdzie 
na wzgórzach słone wiatry, bo powiadają, że kręcą się tam wokół białe gadziny skrzydlate, 
wiele wyższe niż drzewa. Świszczą, zagarniają chmury i szatkują nasze umęczone słońce.

Pozdrawiam Cię o ukochana i módl się za mnie bym nigdy nie zwątpił i grzechy swe 
błędne odkupił. 

Na zawsze Twój!

OLBRZYM

Olbrzymi chaosie
co w naszych oczach
płoniesz
wróciłem na twą stromiznę
tu toczy się wszystko

Kamienie i spory
łupią po staremu
z krawędzi wędzideł
krew
w konwencji kremu

Wdrapię się nieco
skalnych lodów liznę
i zatoczę mgieł sadło
w satynowy ser

PRZYSTAŃ

Nie opuszczaj mnie
zasypałem słońca żar
czarną snu tęczą
migotliwych zranień

Przed dnia mętną wodą
z ponurych pni jarów
gorzkich przekroczeń
cierni upławów

A tak wtulałem chmury
by nie wybujały ogromem
elektrycznych dreszczy
złotych kłów błyskawic

To przecież katar Boga
i jego zachowanie
pierwotnych zamroczeń
u źródeł pożarów

Nie opuszczaj mnie
pogodnie
pozorem  kap łanów

PŁASZCZ  GIERMKA
             

Nie mów do mnie czarnym
deszczem co do ognia
ćmą kołuje w pióropuszach
krwi z tych  iskier

Spójrz ostatnio tyle razy
odmieniałem słowo piekło
że sam Hades znowu zaczął
ogniem mnie nakłaniać

A rycerz podąża w obłędzie
wisiory ma z brązu i miedzi
zaś koń wybierze do czysta
obrok i melon królewny

Nie stwarzam ran i pośpiechu
to tylko lekkie obcierki
zakręty tak zakręcone
i sto ty  stłoczone jak kraby

A rycerz podąża w obłędzie
wisiory ma z brązu i miedzi
zaś koń wybierze do czysta
obrok i welon królewny

Zatarłem serce jak znamię
prosiłem wilki o radę
jak nocą wytropić snu płody
i z cierpkich ich wód się napić

W PUSTELNI

znowu się udało
mnie nabrać

więc nabierano mnie dłońmi
w delikatne naczynia
z gładkich szkliw chłodu

nabierano mnie ustami bezgłośnie
tak przy okazji
w przelocie
jaskółek nad wieczorną
rzeką

i tak żarliwie przez ogień
w nocnych lnu strażach
stygnących popiołów

przez dzień 
i dzień następny
na płachtach iniekcji
srebrzystych pajęczyn
w niesytość gniazd

obręczy prześnienia

nabierano mnie kwiatem
wiatrem pochyłością drzewa

aż przypłynęli
siwi chmur tytani
i w ogromu skali
nabierali mnie do syta

nabierali

Marek S. Podborski    BALLADA O BŁĘDNYM RYCERZU (fragmenty)

O DULCYNEO !
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Tomasz Zontek       

POMYLONY                           Część 2

Pamiętam. Wraca do mnie droga 
na Jasną Górę. Szedłem ja, ojciec, Pani 
Światła, rodzeństwo i setki innych ludzi. 
Chodźmy. Idziemy… stopy tak bolą. Ktoś 
niesie krzyż, dlaczego ? Nie wiedziałem…  
i śpiewamy: Zacznijcie wargi nasze chwalić 
Pannę Świętą, zacznijcie opowiadać cześć 
jej niepojętą… Oczy nasze skierowane są 
do środka. Trzymamy różańce w dłoniach. 
Idziemy. Słońce, deszcz, burza, skwar 
lipcowy, wiatr, pustynia i lasy, łąki i rzeki. 
Pot spływa nam po czołach. Idziemy. Nie 
liczy się cel tylko droga, drogą się idzie, 
płynie się drogą. Pamiętam. Wchodzę do 
małej świątyni. Obecność. Wchodziłem 
do małych i dużych świątyń, w których 
Obecność była taka żywa! Namacalna… 
było od niej gęsto w powietrzu. Była jak 
równoległa rzeczywistość, która penetro-
wała wszystkie zakątki świata. Czułem, że 
unosi mnie ta Obecność i prowadzi mnie. 
Była jak niewidzialna mgła. Spowija swoim 
miękkim światłem wszystkich ludzi, wszyst-
kie rzeczy stworzone. Miałem przeczucie, 
że to coś wielkiego, coś niesamowitego, 
ponieważ ta obecność była żywa i miała 
imię. Przyszedł do mnie… . 

***

To dziecko w tobie
jest bliżej nisz myślisz
wiarę zamienia w ufność
mówi tak i patrzy w oczy Boga
i On je widzi
tymi samymi oczami
opowiada mu o opłatkach
wiosennych kwiatów
dotyka je jak ukochany
dotyka twarz dziewczyny
słucha każdej twarzy
i pragnie żeby stała się
Jego lustrem

Wraca do mnie obraz Czarnej Hań-
czy. Byłem wtedy na wakacjach z Salwa-
torianami. To było pod koniec szkoły 
gimnazjalnej. Płynęliśmy kajakami. Na 
końcu wyprawy zawitaliśmy na małą wyspę, 
na której był kościół. Czas jakby stanął  
w miejscu, a moje serce zadrżało… nie 
potrafię tego opisać… 

BYŁO WE MNIE NIEBIESKO

Królestwo jest!
jest tutaj
Królestwo to jest
twój kres
to jest
być
bezkresem
w Nim

Dlaczego więc? Słyszałem tylko jak 
powiedział: Odchodzę. Nie, nie powie-
dział tego, tylko po prostu pewnego dnia 

odszedł. Zniknął. Tak to wtedy odczułem. 
Rozpłynął się. Nie. To było tak. Umysł.

Ten drugi dojrzał. Rozwijał się, a 
przynajmniej tak się zdawało. Zapadłem 
na śmiertelnego raka słów, jak bohater 
filmu. Ten rak mnie podzielił. Ten rak 
podzielił T. Wtedy urodził się Pomylony. 
Tak bardzo czekałem, aż stanę się dorosły! 
Pomylonego poznałem w teatrze Helio-
trop. O tym później, chcę wam jeszcze 
coś pokazać. 

Na ulicach mojego miasta Umiłowa-
nego szukałem… szukałem go, lecz nie 
znalazłem. Chodziłem wieczorami po 
ulicach naszego miasta i wiedziałem! Wie-
działem, że wiem coś. Coś wiem. Ale nie 
wiem czym jest to, co wiem. Wiedziałem 
natomiast, że mam to na końcu języka, że 
mam to w sobie to co wiem, że wiem to 
na pewno, tylko nie wiem czym jest to co 
wiem… To było coś oczywistego. Wiem, że 
to wiem. Wiem, że to jest tym, co ja wiem i 
co jest tylko moje, tak jak twoje jest twoje. 
To jednak jest to samo, to co ja wiem i to 
co ty wiesz. Wiemy więc o tym samym, o 
czym wiemy, ale nie wiemy czym to jest. 
I wiem, że to jest piękne, to co wiemy że 
nie wiemy. 

Spotkałem więc Pomylonego. Miesz-
ka on po drugiej stronie rzeki, na tamtym 
brzegu. Należy do świata teatru. Teatr stał 
się dla mnie nowym kościołem. Był pięk-
ny, ponieważ był nasz. Mieliśmy swojego 
Szefa w teatrze – kobietę o czarnych wło-
sach, która nosiła w sobie wiele tajemnic 
i zdawało się, że wie. Że ona wie o tym, o 
czym my wiemy, że nie wiemy. Pamiętam, 
jak wchodziłem po długich schodach tego 
domu kultury do jej gabinetu. Ostrożnie 
zapukałem. Wszedłem do środka – siedzia-
ła za biurkiem w swoim czarnym wielkim 
fotelu, miała przenikliwy wzrok. Powie-
działem: chciałbym chodzić na Heliotrop. 
Nie zgodziła się od razu, byłem za młody 
na grupę licealistów i studentów… W 
końcu jednak opuściłem zajęcia rysunku 
i zająłem się tylko teatrem. Pamiętam jak 
kiedyś w szatni zapytałem jej - ile jeszcze 
potrwa praca nad tekstem? ( pracowaliśmy 
wtedy nad fragmentem prozy Tadeusza 
Nowaka ), a ona popatrzyła w przestrzeń i 
powiedziała żebym wyobraził sobie morze 
i horyzont i pomyślał gdzie się kończy… - 
jak to gdzie?, powiedziałem – nie kończy 
się, jest nieskończony. - Taka właśnie jest 
praca w teatrze T. - rozwój nie ma granic. 
Wrócę jednak do Pomylonego. Był jednym 
z bohaterów naszego spektaklu do słów 
Nowaka. Tak bardzo sobie go upodo-
bałem, że skradłem go z tego spektaklu 
i stał się moim towarzyszem podróży. 
Pomylony. 

Przychodzisz – Pomylony  z parcia-
nym workiem, z piórami zbieranymi pod 
gołębnikiem. Kim jesteś Pomylony? Czy 
jesteś 1989? Chciałbym poznać daty two-
jego życia, czas wezwania. Czy w krzyku 
zrodzony zostałeś? 

Przewijam się na lewo i od strony 
szwów badam siebie i Pomylonego. Opo-
wiadają mi zdarzenia różne – ni noc ni 
dzień – coś na kształt jutrzni. Pomylony 
uważnie słucha, a gdy zasypiam głaszcze 
mnie po twarzy.  W nocy wstaję i idę na 
strych. Przy stole siedzą mieszkańcy. Głu-
cha cisza stoi wokół nich i stołu. Chleb jest 
nie tknięty. Ktoś patrzy na drabinę podsta-
wioną pod okienko. Ono jest zamknięte. 
Otwarte jest jedynie to na końcu strychu, 
ale w tamtą stronę nikt nie spogląda. 
Można tamtędy udać się na dachy innych 
domów, można wąchać dymy z kominów. 
Pomylony przybliżył twarz do jednego z 
mieszkańców i wyszeptał „ nie ma kto zdjąć 
ciała z krzyża”.    

    
  
Wypadł mi z głowy. To było dawno. 

Teraz odwiedza mnie bez uprzedzenia. 
Mieszka za kominami. Szepcze psalmy 
w dym idący z komina. Wypuszcza słowa 
w niebo, one wracają do ziemi i wrastają 
w zieleń, w brąz. Już nie zabiera mnie 
ze sobą na dachy. Mam to wszystko przy 
sobie. Wędrówki. Moja dłoń... Kładę na 
niej cały mój świat i gestem serdecznym 
kieruję w Twoją stronę. To są tylko chwi-
le patrzenia spomiędzy szczebli drabiny. 
Cały świat uszyty jest z naszego patrzenia. 
Ta świadomość pozwala mi tu mieszkać. 
Ta stara jabłonka, która rośnie na środku 
podwórza. Ona była tu zawsze. Zawsze była 
we mnie. Ofiarowała mi uśmiech, tu w tej 
części świata, pod tym niebem.

PORADNIA KARDIOLOGICZNA

Informacja dla pacjentów
Zabrania się na terenie Poradni Kardiologicznej
żebrania, wykładania wydawnictw ideologicznych,
reklamowych, religijnych itp.
Bez uzgodnienia z kierownikiem Poradni.
Ostrzega się pacjentów przed złodziejami.
Za kradzieże nie odpowiadamy.
Prosimy nie zrywać i nie zbierać kwiatów.
Nie palić papierosów na terenie 
Poradni Kardiologicznej.

Obok mnie czeka staruszka
macha nogami jak dziecko
wzrok kolorowy kieruje
w stronę swojego serca
nosi czerwony sweter
ręczna robota wełniany
skórzane zabłocone buty
zrywa dla mnie kwiatki
z przestronnego pejzażu wspomnień
opowiada mi że są z ogródka dzieciństwa
z Jego zielonej łąki oczu
z Jego światła żywego
tańczącego jak płomień
w małych palcach obraca paciorki różańca
mówi że jest gotowa
na jesienny spacer
na spotkanie
na ostatni łyk
herbaty z cytryną

Słowa ucichły przy wargach. Wówczas 
powołały do życia z tęsknoty za poezją 
świat – Przedczas,  otwierany okienkiem, 
skąpany w żółtym świetle, przepełniony 
ciepłem, czekający z utęsknieniem na 
twoje bose stopy. Ten świat pełen jest 
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wspomnień, z nich jest utkany , pełen 
nieograniczenia. Zapisujesz w nim wszyst-
kie fragmenty piękna wywoływane przez 
innych ludzi, wszystkie marzenia. Miesz-
kają tam sny drzew i zwierząt. Będziesz 
tam pogodna, jak jutrznia w kołysce z 
wikliny. Okienko się uchyla, by uciec po 
drabinie w świt, odzyskując wszystkie słowa 
spisane przez lot ptaków na rozchylonym 
niebie. Wszystko z łaskawości słońca. Tam 
budzą się rzeczy uśpione przez czas, tam 
nic nienazwane czeka, aż powołasz do 
życia świat – słowem , gestem. Wszystko z 
uśmiechu zrodzone. 

Te słowa były skierowane do cyna-
monowej dziewczyny. Śniła mi się przed-
wczoraj na daczy. Wraca do mnie w snach, 
mieszka w Przedczasie, już na zawsze tam 
zostanie. Również należała do Heliotropu 
– pamiętam, jak weszła na pierwsze zaję-
cia, aż zajaśniało z jej oczu… to światło 
mnie porwało od razu, zachwyciło…. Ona 
cała była jak światło. Miała cynamonowe 
włosy i uwielbiała herbatę  z cytryną. Jeśli 
dobrze pamiętam, mieszała zawsze w lewą 
stronę.  

Wszystkie wiersze do cynamonowej 
dziewczyny spalone w piecu, został tylko 
ten fragment prozy. O tym później. 

Pamiętam swoją pierwszą wódkę i 
utratę przytomności. Noc w lesie. Mamy 
ze sobą stare druki w jakimś nieznanym 
języku. Piłem prosto z butelki, czułem jak 
zalewają mnie fale ekstazy. Czytam te tek-
sty z nadzieją przywołania duchów i prze-
życia czegoś niesamowitego. Pamiętam 
dokładnie, jak litery rozmazywały się coraz 
szybciej. Nic się nie wydarzyło w świecie 
widzialnym, a ja straciłem przytomność. 
Ocknąłem się prowadzony przez A. i E. na 
przystanek autobusowy. Na przystanku pa-
miętam tylko, jak zobaczyłem spadającego 
martwego nietoperza wprost pod moje 
nogi. Coś wtedy we mnie się diametralnie 
zmieniło, zdawało mi się, że utraciłem coś 
bezpowrotnie, a jednocześnie odnalazłem 
coś… tym czymś był alkohol i wpisywał się 
doskonale w moje życie – leczył mnie i 
ranił jednocześnie… 

Usiedli przy stoliku, czarna farba 
łuszczyła się i odsłaniała białe kontynenty 
plam, poszarpane brzegi, o które uderzały 
myśli. F. miał na sobie jakieś szmaty i czar-
ną skórę. Przestał dzisiaj rano chlać i z tej 
okazji znajomy złamał mu nos. Zamówił 
herbatę z cytryną, w dużym kuflu. Musi 
wytrzeźwieć. Wraca do domu, na jakieś 
dwa tygodnie, żeby się pozbierać i zacząć 
wszystko od nowa. Tak. Odnowa. Nie ma 
już nic do stracenia. 

  
Jego czy cofają się, lecz nie znalazłszy 

w środku nic, zwraca je w moją stronę i 
czeka. 

To są oczy zaszczutego psa, czeka na 
najdrobniejszy gest, na wezwanie. Jest bez-
pański, bezdomny w myśli, a to co słyszy 
to tylko echa, niewyraźne jęki, w których 
nie rozpoznaje swojego głosu. 

Pamiętam ostatnie nasze spotkanie, 
wrócił z Maroko. Usiedliśmy na starej 
kanapie w jednym z podwórek przylega-

jących do zamkniętej fabryki kapeluszy. 
Był już zrobiony. Zaczął mi opowiadać o 
pustyni, ja zająłem się kręceniem trawy. 

Mój dziadek Leszek Lorek był alko-
holikiem. Był też reżyserem Bolka i Lolka. 

Odziedziczyłem po nim zdolność 
wypijania niezliczonych ilości alkoholu. 

Przedczas. Tak nazywamy to miejsce 
skąpane w żółtym świetle. Stoi tam mój 
dziadek, którego nigdy nie widziałem. 
Należy do niego drewniana dobudówka 
na półpiętrze, cała zagracona z porozwie-
szanymi rysunkami, notatkami i taśmami 
filmowymi. Zdarzają się chwile, gdy po-
staci ożywają na moment, pełne zapału 
do działania, lecz cichną słysząc kroki na 
schodach. 

Pewnego dnia. Tak. Pojechałem na 
cmentarz do Wadowic z nadzieją odnale-
zienia grobu dziadka. Znalazłem… 

Wraca do mnie plac Kossaka w Krako-
wie. Uciekłem tam przed… właśnie przed 
czym? Szukając czego? 

UCIECZKA

Płonące dni wiosenne przepełnione oparami
narkotyków nudy i piwa
takie samo ułożenie ust
te same słowa spełzające z warg w czyjąś stronę
nic nie znaczące prócz pragnienia spokoju
nie istnieje słowo nie istnieje gest
który miałby sens
miliardy rzeczy codziennie walczą o jego uwagę
ale ich nie podejmuje
podtrzymuje się tylko poprzez jakieś pozorne
zaciemnione życie toczące się bocznym torem 
niespełnienia
co chwilę coś lśni triumfalnie i w połowie drogi 
umiera
i osuwa się w coś co przypomina pustkę
wszystko mówi mu
że dopiero czeka na życie
na jego dłoń
odczytującą
sens

Uszło się kawałek. Nie zaprzeczam 
temu ujściu. Bało się. Kilkakrotnie w 
kawałkach, zdarzeń. W oczach widziało 
się. Smakowało się kilkakrotnie. Zacią-
gało się czymś przeciwnym powietrzu. 
Pusto. Burdel dookoła i w koło. Mówimy 
o, myślimy o, oczekujemy na przyjście, a 
mrówki wynoszą z mieszkań słodki osad 
z dna szklanki. Na dnie widziałem kilka 
możliwości i gdy przekroczyło się dno 
też widziałem jak widzi się. Umysł umarł. 
Zostało myślenie o. Płacz dla dziecka pod 
pępkiem. Naiwność pozwalała wierzyć w 
nieskazitelność myśli i uczuć. Teraz mój 
drogi poddałem w wątpliwość to, że jesteś. 
Nie ma cię. Pęd. Pomysł na szaleństwo – 
na śmieciarza, który pałętał się w mojej 
wyobraźni dwa dni temu obierając strzępy 
śmieci, wyjadał ogryzki jabłek i skórki 
od banana.  Czekam nieoczekiwanego 
– splotu emocji, w nie porę nie wczas, w 
niepamięć o sobie. 

Nie ma cynamonowej dziewczyny. 
Została gdzieś tam daleko. Jest żołądkowa 
gorzka w mieszkaniu na placu Kossaka 
w Krakowie. Studia! Największe rozcza-
rowanie. Powoli po tym jak On odszedł, 

pomylony zaczął coraz bardziej zbliżać 
się do mnie. Piliśmy razem. Pamiętam. 
Przychodziły jakieś kobiety, zapaliłem 
pierwszy raz marihuanę -  i śpiewałem po 
rosyjsku Wysockiego. Tak, tylko czarna 
poezja trzymała mnie przy życiu. 

ACEDIA

wyszedł na miasto
starczyło mu sił
do mostu Grunwaldzkiego
zaczęły od niego odpadać
kolejne fragmenty
doczołgał się do autobusu
i wrócił do pokoju
nie mógł znieść krzyku
tak po cichu
odrywał się od niego
tak dokładnie
niszczył dzień

Ten krzyk we mnie narastał. Depresja 
wślizgnęła się w życie T. Zdałem sobie 
sprawę, że nic nie wiem. Zupełnie nic. 
Jakaś mgłą mnie zakryła. Wspomnienia 
wyblakły. Wszystko wydawało mi się obce, 
zwłaszcza ludzie. Kim oni są? Kim jestem 
ja? Opadły ze mnie wszystkie siły i jednym 
ratunkiem okazywał się alkohol. Morze al-
koholu, na które wpłynąłem. Jak obco. Jak 
cicho. Nie zdawałem sobie sprawy… nie 
wiedziałem nic o depresji i schizofrenii. 
Nagle moje życie całkowicie się załamało 
i zacząłem spadać w ogromną przepaść 
– było mi wszystko jedno jak skończę. 
Koniec – tylko o nim myślałem. 

AZYL

Udaje im się uciec kiedy boczne tory
wzywają ich migocząc i oferują piwo
w cenie trzy złote dwadzieścia groszy
z sokiem trzy osiemdziesiąt
wódką po trzy złote tą z niższej półki
przyjmują zaproszenie parków zaułków placów
skwerów i rogów ulic witajcie witajcie
azyle dla zmęczonych sobą i widzących wszędzie sobość
kosztują w nich pauz od udręki przeciągających się
w dziwaczną nieskończoność w rubaszność twarzy
twarzy powoli zanikającej ona zapada się do środka
wywija się na drugą stronę odsłaniając pustkę
jeden z nich w końcu powiedział:
zgubiłem niebo
nad moim podwórkiem
jasne niebo odnajdź mnie
arsenał wspomnień
wbija się szpilkami
w moje serce
puste

Muszę uciekać ! Pobiegnijmy dalej jak 
najdalej… Przeniosę się na inne studia… 
trzeba uciekać przed tym wszystkim, przed 
tą pustką. Zapomniałem o Nim zupełnie 
– stał się częścią niezrozumiałego mitu 
dzieciństwa. Mój Umiłowany. 

AMFETAMINA

Kiedyś myślałem że to narkotyki
a to lęk sam w sobie
rozszerza nasze oczy
w nieskończoność v

cdn.
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I. Być
II. Poetą

Widzimy zatem wyraźnie, że najpierw 
należy być. Bycie-byt przynależy każdej urzeczy-
wistnionej istocie, nie zanurzając się w historię 
filozofii. Poecie stawiamy dodatkowy warunek 
– wyostrzonej porządną żyletką – świadomości. 
Pochylając się nad byciem możemy odwołać się 
do wielu skojarzeń słownych, ale tu choćby do 
jednego wyświechtanego powiedzenia  – lepiej 
być niż mieć. Pół żartem, pół serio. A i ta kwestia 
moralna dotyczy ludzkości w dwojaki sposób. 

Poeta najczęściej przynależy do ludzi 
cierpiących materialny niedostatek, niemniej 
musi mieć środki, by wydawać własne książki. 
Jeśli jest człowiekiem zaradnym i w miarę 
wpływowym, może uda się mu zdobyć celową 

Jolanta Baziak

Być poetą

dotację. Ale czy poeta jest człowiekiem prak-
tycznym – utarło się sądzić, że podróżuje w 
tzw. chmurach. 

Kolejne dylematy pojawią się, gdy z 
perspektywy czasów nieco odleglejszych po-
dejmiemy egzegezę przyczyn powstawania 
lirycznych wypowiedzi. To najczęściej zawie-
dzione miłości, tęsknoty za ojczyzną, oddalenia 
od bliskich, ostatnie pożegnania, czyli dramaty 
osamotnionej egzystencji. Poeci pisali w niedo-
statku, umierali najczęściej w biedzie, często był 
problem z pochówkiem. Możemy naturalnie 
powiedzieć, że poezja powstaje z zachwytu. 
Oszołomiony pięknem natury, zauroczony 
sztuką, istotnym spotkaniem poeta znajduje 
w sobie słowa. Z tych słów powstaje większa 
całość. Czy możemy to bez analizy każdego 
przypadku nazwać poezją a piszącego poetą… 
OTO JEST PYTANIE. Utarło się sądzić, iż 
najpierw musi powstać zapis, wiele zapisów, 
publikacji tychże zapisów, upubliczniania, by 
otoczenie uznało – mamy poetę, nie jest tak, 
jak z radosnym Mamy Papieża. 

Co zadzieje się w przypadku, gdy egzystuje-
my obok osoby skrytej i nieśmiałej, która tworzy 
w samotni lub odwrotnie proporcjonalnie do 
swoich możliwości wszem i wobec zwiastuje swój 
talent. Może zatem bycie poetą jest szczególnym 
stanem, wydającym owoce poruszenia, próbą 
zmagania się z niepokojącą rzeczywistością, 
odwieczną misją. Kto oraz kogo, w jakim czasie 
i miejscu okrzyknie poetą zależy od tak wielu 
czynników, iż powoduje określone frustracje, za-
paści psychiczne itd. Uzależnienia nie podlegają 
racjonalnej ocenie. Nie stawiam zatem znaków 
zapytania, bowiem są to pytania retoryczne.

Wracając do BYĆ, proponuję uznanym 
i potencjalnym twórcom być uważnym, czytać 
nie tylko utwory innych, a nade wszystko czytać 
chwile ulotnie odsłaniające podskórne źródła 
blasków i cieni przemieniającej się żywej materii, 
tej materii, z której sami jesteśmy. Niektórzy na-
zywali proces twórczy łaską, powołaniem, niektó-
rzy talentem. Ręką piszącą może zostać tylko ten, 
kto potencjalność poezji potraktuje z powagą i 
najwyższą pokorą. v

To pytanie uściśliliście:”Kim jest dziś po-
eta: mistycznym prorokiem, niedostosowanym 
degeneratem, czy epigońskim błaznem? A 
czym jest dla niego poezja: metafizycznym po-
karmem, okruchem absolutu, ucieczką od rze-
czywistości nie do zniesienia, czy natręctwem i 
brzemieniem wywołującym co najwyżej uśmiech 
politowania? Czy poetą się jest, w misternej 
kreacji wszystkich aspektów życia, czy tylko się 
bywa – w tych krótkich chwilach artystycznego 
spełnienia?

Odpowiem na prawie wszystkie te pyta-
nia, ale inaczej.  Odpowiem zbiorem moich 
przemyśleń.

Poeta    
                                          
Jemu upalne słońce    
pachnie lipą i żywicą
Lśni kawałkiem bursztynu
w nadmorskim piasku 

Dla niego  deszczowy dzień
gra melodie na parapecie
Listopadowy wicher
z liści układa barwny kobierzec

Styczniowy mróz
 znieczula stopy
Hula w rękawach
i targa włosy
A on podziwia śnieżynki
skrzące się sople
oszronione  gałązki
Wariat?

Czyli jest to osoba o wyjątkowej wrażliwości, 
dla której impulsem twórczym może stać się 
każda rzecz, każda sytuacja. Ale tylko: „może 
stać się”.

Dla poety,  impuls twórczy staje się przymu-
sem. Nie zazna spokoju, dopóki nie przemieni 
go w wiersz.

Niestety, kobiety mają inne warunki do 
tworzenia.

Katarzyna Jeziółkowska

Poetą się jest, czy bywa?

Moje wiersze

Może to wiatr wiosenny
zasiał nowe ziarna ?
Może słońca promień
ogrzał wcześniej rzucony
uśmiech czyichś oczu,
a serce zroszone
medytacji chwilą,
jak ciepłym, deszczem majowym
pozwoliło im wzrosnąć.
I rozkwitły niezapominajki
jaskry, tulipany, mlecze.
Nie mam wpływu na moje wiersze.
One rodzą się same
i pozostają niezależne            

x x x

Napiszę dziś piękny wiersz
O łące spragnionej deszczu
O dziecka uśmiechu
O głębokim spojrzeniu
zielonych oczu
Napiszę artykuł
O podwyżce czynszu
Koślawych chodnikach
Tylko obiad ugotuję
Pozmywam naczynia
Ogarnę łazienkę
Przyniosę sprawunki
I choć jedną szafę uporządkuję

Kolejny dzień minął
Tyle niepotrzebnych rzeczy znów zrobiłam

Niespełnienie         

Pomysły mą duszę rozpierają
To czuję jak Safona
To z Asnykiem myślę
To Kotarbińskim
Gdy wreszcie biorę pióro
Słyszę:
- Mamo, zupa jest niesłona!
- Po ile klopsów?
- Prania nikt nie powiesił?

Nikt nie wie, że najczęściej zrobi nie to, co 
chce, ale co musi.

Kobieta swe twórcze zamierzenia odkłada 
aż dzieci odchowa, pomoże przy wnukach, a 

potem nie pamięta już, co to tak bardzo chciała 
robić.

I tu muszę wspomnieć o płciowości poezji, 
bo uważam, że:

Kobieta w wierszu wyraża siebie, swoje 
troski, zachwyty, radości i bóle.

Mężczyzna łapie myśl  i zapisuje tak, by 
czytelnika zaskoczyć, wprowadzić w drżenie, 
zdumieć.

Uważam, jak to kobieta, że:
- Jak pisze się prawdziwe wiersze?
- Piórem i szczerym sercem.

Z gałęzi się urwałam?

Nie potrafię tworzyć 
wiersza na zadany temat
Nie chcę udawać uczucia,
którego w sercu nie mam
Pisanie z myślą o zadziwieniu czytelnika,
to jakby kpić z tego, że ktoś nieświadomy
będzie admirował  falsyfikat

Chociaż próbuję:

Postanowienie!

Będę pisała wiersz.
Tylko rozejrzę się wokół.
Na pewno z jakiegoś skojarzenia
da się zrobić poemat.
Siedzę, wzdycham,
oczy wznoszę,
pióro nad kartką suszę.
Jak wydusić z siebie poemat,
gdy nawet ….
nie zrobi się 
od postanowienia?

Podsumowanie moich rozważań:

Poetą się nie jest.
Pod impulsu wpływem,   
wrażliwy nim bywa.
Kto o sobie mówi
- jestem poetą-
pewnie kiedyś nim był.
Teraz 
jest tylko wierszokletą.
Nawet, gdy się na Przybosia snobuje
I nawet, gdy nie rymuje. v
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Anna Budzyńska- Cicha

Fale

Przypływem zapachu 
ruty, szałwii, kolendry, 
rozgrzanej do żaru łąki 
zawładnął mrok.
Cienka mgła, 
pełzała nad ziemią 
Nadchodziła noc..
Rozpierzchłe chmury ukazały 
gwiazdy, jak pestki granatu.
Nie spadały jednak do spragnionych
ust.

Dariusz Kadyszewski

Strach

Stał przy drodze 
I wieszczył 
Gwiazdom trasy na niebie 
Suchym strumieniom w potrzebie 
Niebu burzowe zapatrywania 
Ptaków stroił śpiewania 
Deszczom kołtun rozplatał 
Myszy na nowiu swatał 
Wilki na sądy wzywał 
Mary po zmierzchu skrywał
Stał przy drodze 
I czuwał 
Nad porządkiem wszechrzeczy 
Odkąd odszedł 
Odarty z marzeń Świat 
Koślawy 
Na jednej nodze 
Się przewraca 
I nie ma komu pocieszać 
W czarnej godzinie

Jerzy Grupiński

Źrenica

Wiatr i zachwyt
_ _ fala _ fali
jak usta _ ustom _ _
gna nienaruszony
nieprawdopodobny kryształ
kulę dmuchawca

Diament
wszystkie światła
iskry i loty
jak źrenicę świata

Krzysztof Nurkowski

Przedwieczorny marszobieg

iść w pola stać się wolnym
pośpiewać zakazane piosenki
potańczyć pirueta wśród zakapturzonych owadów
sarnim wzrokiem wieczora popatrzeć
na braci Capreolus capreolus
posekundować wrzaskom przedwieczornych ptaszysk
być dwunogim stworzeniem albo sworzniem
wśród zdziwionej fauny
stać się rykiem przyrody tej wiosny
albo wybrykiem
popatrzyć na zielono rozlane słońce
cięte szarą przestrzenią horyzontu

oddalić się łagodnie

Marek Słomiak 

Ze spojrzeń

  
jakaż to brama otwarła się
nagłym cieniem
rozpostarła most od i do
spojrzeń gorących jak pustynia

chodzą w nas dźwięki i pół
dźwięki dzwonu trwogi dzięki
za oddechu przyspieszenie
- stanął orszak zmysłów
i pragnie dżdżu jak sucha ziemia
a cień mocno wydłużony
zacienił się nad nami
jak niebezpieczeństwa znak
do przebycia…

Małgorzata Anna Bobak Końcowa

*** 

czwarta nad ranem 
i mocne czerwone wino 
niby nic nadzwyczajnego 
usprawiedliwia że bywam poetką 
więc szalona dusza zwija się liściem 
w twojej sieci 
zapisuje każdy twój szept 
tuż po pierwszej burzy 
trzeba przecież mieć 
kawałek niebezpiecznego lądu 
oazę niepewności 
gradobicie 
stłuczone mięso czereśni 
urwanie głowy chmur 
i halny 
z dalekich marzeń
w tej historii twoje usta 
wiedziały jak i gdzie 
malować nietrwałe obrazy 
na udach 
co tułają się w rzepaku 
i niedźwiedzim czosnku 
w zapachu żółtego dymu z łąk 
ciężkiego powietrza 
jednak nie wskoczą w ogień 
byś wrósł w polanę 
jak bezszelestny dąb 
co łyka każdą kroplę 
pragnienia
myślisz że zawsze 
będę ścigać się z wiatrem 
wiem co mogę zatrzymać 
i ukryć w gęstwinie 
jesteś ptakiem 
wcieleniem wolności 
lotkami tniesz błękit 
kołujesz nad sadem 
przekwitających głogów 
gdzie ja 
cieszę się 
samotnością

Michał Śniado-Majewski

Spotkanie

Widziałem psa z kulawą nogą.
Zamerdał ogonem na mój widok.
Wychudzony i  zaniedbany.
Wydawał się być szczęśliwszym ode mnie.
Miał marzenie. Chciał przynależeć.
Nie potrafię.

Paulina Ulatowska

Siedzę na plaży i patrzę na wodę

wszystko jest w uderzeniu
rozbiciu się fali z gwałtem rzuconej o mocny brzeg

brzeg jest przyjęciem ciepłym otwarciem 
cierpliwym łonem i istnieje w nieczasie

na środku morza jest szczelina
taka sama jak w kącie dna mojego oka

gdzie mieszka olbrzym i kwant światła 
oddziela błękity nazywa siebie kolorem

pomnożone na ptaki na chwilę marzenia
są ważne kiedy idę miastem na niby żywym

zatrzymanym w sobie w krzywej rozmiaru 
głębokiej zmarszczce czoła starszego pana

z lasu wychodzą zwierzęta na poły głodne
na poły złe a mędrzec siedzi i patrzy uważnie
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Że artysta to indywidualista słyszałam 
wielokrotnie i w różnych okolicznościach. 
Przy tym ludzie dywagowali na ogół, jak 
rozumieć indywidualizm, gdy tymczasem 
dla mnie bardziej niejasne było słowo 
artysta. Żyję przecież w czasach, gdy za 
artystę uważa się każdy, kto tylko zechce. 
Działalność masowa siłą rzeczy nie może 
być indywidualistyczna. Przykładowo: ar-
tystów-pijaków zawsze było wielu, jednak 
jeszcze do niedawna indywidualistami 
wśród nich byli nieliczni, którzy mimo 
pijaństwa potrafili tworzyć niepowtarzalne 
dzieła. Obecnie tak pijakom, jak i trzeź-
wym chodzi właśnie o tworzenie „dzieł” 
powtarzalnych (by wszyscy w stadzie rozu-
mieli je i wspierali), na indywidualizm nie 
wybije się nawet artysta jako zboczeniec, 
bo to też nie rzadkość. Indywidualistą nie 
jest też np. prawnik-przestępca, profesor-
-głupek, niemy śpiewak, poeta-analfabeta.  
Ludzie spełniający w ten sposób swe ambi-
cje to coraz częściej standard, a nie unikat.

Zupełnie nie zgadzam się też z opi-
nią znajomych, że dziś wyróżnić się może 
tylko wariat. Jest ich tak wielu, że już nikt 
uwagi nie zwraca. Kto znał choćby kilku 
wariatów, szybko się nimi znudzi, bo w 
swych wyskokach są nużąco powtarzalni i 
to niezależnie od czasów, w których żyją. 
W związku z tym doszłam do wniosku, że 
indywidualistów nie należy szukać akurat 
wśród wariatów niemających kontaktu z 
rzeczywistością, zdiagnozowanych i leczo-
nych, tylko wśród takich, którzy w swym 
mniemaniu wszystko o świecie wiedzą i 
biegają za ludźmi, by z wyżyn swego odlotu 
ostrzegać, pouczać i oświecać.  Śledząc 
setki teorii spiskowych krążących na temat 
epidemii koronawirusa, uznałam, że teraz 
albo nigdy! Znajdę świra, jakiego nikt so-
bie nawet nie wyobraża, czyli prawdziwie 
godnego miana indywidualisty! Radzono 
mi, bym szukała wśród antyszczepionkow-
ców, ale przecież to jest  stado ryczące pod 
dyktando swych guru i żadnej oryginalno-
ści tam nie uświadczysz. Mnie ucieszyłby 
taki osobnik, który „na niwie swej głowy” 
połączyłby teorie zupełnie sprzeczne w 
spójny pseudologicznie klops poznawczy.

Z lawiny „rewelacji” na temat przebie-
gu epidemii koronawirusa w Polsce wybra-
łam dwa stanowiska całkowicie przeciw-
stawne: 1) Żadnej epidemii w Polsce nie 
ma i nie było. Wymyślono i zorganizowano 
całą aferę, by zniszczyć naszą gospodarkę, 
zrobić z nas kolonialny kraj zastraszonych 
niewolników, a następnie testować na nas 
śmiercionośne szczepionki. 2) Straszliwa 
epidemia w Polsce zebrała tragiczniejsze 
żniwo niż w innych krajach, tylko jest to 
celowo ukrywane. Nie wolno było wycho-
dzić z domu, by nikt nie zauważył, że wywo-
zi się tysiące zmarłych. Służby specjalne na 
zlecenie obcych agend rozprzestrzeniają 
wirusa, by wyniszczyć cały naród. Rządzący 
światem zarazy się nie boją, bo stuprocen-
towo skuteczną szczepionkę dla siebie 
wynaleźli już dawno.

Ariana Nagórska

Poszukując indywidualistów

Spotkać wyznawców jednej lub dru-
giej teorii oczywiście nie było trudno (żad-
ni to indywidualiści), ja jednak miałam 
ambicję znaleźć taką osobę, która obie 
teorie w odmętach swego mózgu połączy 
(czyli nie 1 lub 2, tylko i 1, i 2, a już naj-
lepiej 1=2 i 2=1). – Aż tak porąbanego nie 
znajdziesz, choćbyś sto lat żyła – zapewniali 
wszyscy. Liczyłam na lata poszukiwań, a tu 
już w krótkim czasie otrzymałam telefon 
z informacją: – To nie do pojęcia, ale akurat 
nasza sąsiadka głosi dokładnie takie bzdety, 
jakich szukasz. Znałam ją z dawnych lat 
(żadnej indywidualności w niej wtedy nie 
widząc), ale nie byłam pewna, czy zechce 
rozmawiać, bo przecież może mnie uznać 
za wysłanniczkę tajnych służb. – Nie ma 
obawy! Chce gadać absolutnie z każdym. Na-
przykrza się nawet takim, co od niej uciekają! 
Będzie zachwycona, jak ją o te pierdoły zapy-
tasz. I faktycznie była zachwycona (głów-
nie własną „sławą”, skoro przyjechałam do 
niej aż z innej miejscowości). – Nareszcie 
ludziom otwierają się oczy na prawdę – zaga-
iła. – U mnie każde oko na inną prawdę 
się otwiera, dlatego chcę wiedzieć, czy w 
Polsce jest straszliwa epidemia, gorsza 
(jak pani twierdzi) niż we wszystkich in-
nych krajach, czy też gadanie o epidemii 
to wierutna bzdura (jak pani twierdzi 
również). – Jedno i drugie to szczera praw-
da. Polska została podzielona na zamknięte, 

NISZA KOZIOROŻCA

odizolowane strefy. W jednych rozprzestrzenia 
się wirusa, żeby wszyscy wymarli, ale kłamie się, 
że  epidemia wygasa. Za to w drugich straszy 
się tylko,  że jest epidemia, choć nic tam nie 
grozi. Chodzi o to, by się zdrowi bali i sami 
prosili o szkodliwe szczepionki. – To i tak ma 
pani szczęście, że trafiła do lepszej strefy, 
gdzie będą szczepionki bez epidemii, a 
nie epidemia bez szczepionek. – O nie, 
szczepionki mogą być gorsze od epidemii, jeśli 
zgodzi się na nie ktoś, kto nie odżywiał się 
ekologicznie. Ja w każdym razie o to dbam. A 
na wypadek, gdyby do szczepionek zmuszali, 
mam w ogródku odtruwające zioła. W moim 
ogródku piszę też wiersze i zaraz je przyniosę… 
(!) W ten sposób indywidualistka zepsuła 
całe wrażenie, przyznając się, że robi też 
to, co wszyscy. Na moje szczęście wkrótce 
odjeżdżał ostatni autobus, uniknęłam więc 
rozczarowań przy ekolirycznej lekturze, 
zachowując w pamięci nie jałowe zapiski, 
tylko epokowe przebłyski.

Jakiś badacz cywilizacji trafnie na-
zwał nasze czasy Epoką przemiału. Ja 
rozumiem to w ten sposób, że wszystko, 
co zostaje „utrwalone” na jakichkolwiek 
nośnikach, natychmiast zamienia się w 
śmieci. Moim zdaniem prawdziwe skarby 
tej epoki znaleźć można jedynie w głowach 
znienacka oświeconych obywateli. Bo to 
Epoka fiksum-dyrdum. v
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Głowa króla

z pustego i Salomon więc gdy braknie grosza
mas inwencja zalewa ulice jak rzeka
iskra na beczce prochu tylko na to czeka
w Paryżu to sprawdzono gdy wpadła do kosza

głowa króla Ludwika tłum bezbożny zawył
i wyje do tej pory stawiając roszczenia
które świadczą wyraźnie że brak zrozumienia
i rozsądku a ferwor godny lepszej sprawy

wybuchem w każdej chwili grozi wyższe sfery
zmuszone do rokowań z wzburzoną ulicą
rezultaty jak zwykle raczej nie zachwycą
żadnej ze stron konfliktu jeśli mam być szczery

to czarno widzę przyszłość gdy monarchy głowa
skróconego o głowę a w ramach równości
wolności i braterstwa w gardłach staną kości
nie zdoła już żadnego wypowiedzieć słowa   

Imperium

tylko wróżby najgorsze zawsze się sprawdzają
czarny kot wciąż przebiega niemal każdą drogę
diabeł miesza ogonem anieli zaś mają
coraz mniej do gadania dzwon bije na trwogę

ale bez przekonania i jakoś niemrawo
bardziej tak dla zasady niż z potrzeby serca
pusty śmiech nas ogarnia gawiedź bije brawo
mas pogarda skutecznie nadzieję uśmierca

w przepowiedniach proroczych optymizmu mało
czarno widzi jasnowidz więc nikt go nie słucha
ślepi patrząc nie widzą co w kraju się stało
głusi zaś nadaremnie nadstawiają ucha

niemi za to próbują zyskać aprobatę
gdy w języku migowym prowadzą dysputę
próbując się w ten sposób dogadać ze światem
a plecy pochylonych krwią spłyną pod knutem

kiedy będzie za późno aby stawić opór
imperium rośnie w siłę i znowu zagraża
w herbie mając kajdany i katowski topór
historia do znudzenia lubi się powtarzać

Kiedy Bogu w opiekę

kiedy Bogu w opiekę sprawy swe powierzasz
wciąż bardziej ograniczasz zaufanie ludzi
jakim darzą idiotów kiedy nie chcą brudzić
własnych rąk więc z głupcami szukają przymierza

z tymi którzy się zgodzą iść w ciemno za głosem
wydającym rozkazy jest to bez znaczenia
czy w słonecznej poświacie czy w krainie cienia
pozwalają kierować swoim własnym losem

życie ludzkie tak kruche lecz myśląca trzcina
opiera się podmuchom wiatru i złej woli
lepiej umrzeć z godnością ale nie pozwolić
pomiatać sobą samym w ostatnich godzinach

jakie jeszcze zostały przed zamknięciem oczu
ostatecznym gdy światło dogasa w źrenicach
między życiem a śmiercią wciąż płynna granica
nie jest aż tak ulotna abyś jej nie poczuł
 

Sto rąk i sto kamieni

ci którzy więcej wiedzą niż ty sam o sobie
brodzą jakże uparcie w plugawym bełkocie
więc wszystko co im mówisz świadczy przeciw tobie
a chcąc się o to spierać grzęźniesz z nimi w błocie

nie znajdziesz więc niczego na swoją obronę
ona jest całkiem zbędna lecz któż jest bez winy
kiedy każdy z nich ciągnie tylko w swoją stronę
a ty daremnie szukasz oskarżeń przyczyny

sto rąk i sto kamieni ku tobie się wzniesie
i uderzą lecz w siebie kamień ma swój rozum
ty odejdziesz bez szwanku niknąc gdzieś w bezkresie
na pamiątkę zabierzesz na sercu szron mrozu

Tylko chłód

tylko chłód i nic więcej napięcie narasta
z każdą chwilą wciąż więcej w oczach niepokoju
w dobrą wolę brak wiary przez ulice miasta
wędrówka gnanych strachem a miejsca postoju

w nocnych klubach w burdelach częściej agencjami
nazywanych gdzie dziwek malowane pyski
i w świątyniach mamony zwanych też bankami
w których biegli w finansach pomnażają zyski

nóż na gardle wyciska piętno które krwawi
tonący zostawiają ślad dłoni na brzytwie
mimo długów spirali pragną się zabawić
w krótkich przerwach w codziennej za groszem gonitwie

pić na umór zapomnieć klną więc i złorzeczą
śnią wciąż o spłacie długów by problem mieć z głowy
a co jest dla nich ważne przecież nie zaprzeczą 
nie rachunek sumienia lecz przelew bankowy

Boga w sercach nie mają i czasu nie mają
by oddać się przez chwilę refleksji głębokiej
spokoju w chwili śmierci raczej nie zaznają
nie sercem na świat patrząc lecz szkiełkiem i okiem

Za mało

sen coraz bardziej zbędny choć ciążą powieki
nie przychodzi pół nocy a czasem i całą
z boku na bok do rana łoskot kół daleki
pociągów gdzieś za oknem ale to za mało

żeby zaznać spokoju zastygnąć w uśpieniu
ciemność wokół jak w oku źrenica przytomna
z każdą chwilą godziną pogrąża się w cieniu
pulsująca pod skronią nadzieja niezłomna

za mało żeby zasnąć i mieć wreszcie z głowy
siebie na kilka godzin ta namiastka zgonu
którą sen nam zapewnia zanim całkiem nowy
dzień nastanie wśród ciszy pustawych peronów

może wkrótce nie teraz ale jeszcze kiedyś
zaznam snu a i spokój z nadzieją powróci
coraz bardziej jest jasne brak snu to pół biedy
brak nadziei już nieraz pod koła się rzucić

nakazał samobójcom którzy nie wierzyli
że dotrwają do lepszej spokojniejszej pory
sprzyjającej przetrwaniu w dramatycznej chwili
silniejszy się okazał desperacji poryw

Jerzy Utkin
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Kijów w IX – XI wiekach stawał się głów-
nym ośrodkiem władzy książęcej na Rusi. 
Panujący przyjęli chrześcijaństwo z Bizancjum. 
Jednocześnie stał się on miejscem przyciągają-
cym mnichów, którzy tutaj zapragnęli zakładać 
pustelnie, a potem klasztory, aby zgodnie ze 
swym powołaniem prowadzić życie według 
wskazań Ewangelii. Najbardziej znanym z 
nich był Antoni. Urodzony na początku XI 
w. w Lubeczu niedaleko Czernihowa jako 
młodzieniec, poświęcając się na służbę Bogu, 
udał się ówczesnym zwyczajem do ośrodka 
wschodniego (greckiego) monastycyzmu na 
świętą Górę Atos. Tam przyjął on postrzyżyny 
(tonsurę) zakonne zostając zaliczony do gro-
na mnichów. Wkrótce powrócił w rodzinne 
strony. Wzorem greckich mnichów postanowił 
osiąść w pieczarze na wysokim (ok. 100 m) 
prawym brzegu Dniepru koło wsi Berestowo 
na południe od Kijowa. Rządził wówczas ksią-
żę Jarosław Mądry, a pierwszym metropolitą 
kijowskim był Ilarion. W 1051 r. mnich w swej 
pieczarze założył małą zakonną wspólnotę. 

Bronisław Pastuszewski

Ławra kijowsko-pieczerska (1)

Jego też uznaje się za inicjatora powstania Ław-
ry. Wielebny Antoni zmarł w 1073 r. Tu także 
pojawił się Teodozjusz, urodzony w Wasylkowie 
pod Kijowem. On również jako młodzieniec 
czuł powołanie do mniszego życia. W 1062 r. 
przybył do pustelni (pieczary) Antoniego stając 
się jego pomocnikiem. Powoli tworzył się męski 
klasztor, w którym przebywali wyświęceni mnisi 
oraz bracia bez święceń, zwani inokami. Wie-
lebny Teodozjusz zmarł w 1074 r. Ponieważ z 
biegiem czasu liczba chętnych do uczestnictwa 
w życiu zakonno – pustelniczym pod kierun-
kiem wielebnych Antoniego i Teodozjusza 
wzrastała, przeniesiono się do wsi Pieczersk 
(nazwa pochodzi od pieczar znajdujących się w 
pobliskich wzgórzach). Pieczary te rozbudowy-
wano, jako miejsce zamieszkania braci. Stały się 
one pierwotnym klasztorem. Na powierzchni 
z biegiem lat stawiano chramy i cerkwie oraz 
inne budynki. Pierwsi założyciele monastyru 
(klasztoru) wprowadzili regułę, rozdzielającą 
służbę Bożą od spraw bytowych. W kolejnych 
latach i wiekach na wzgórzach położonych 

na południe od siedziby książęcej rozwijał 
się duży klasztor zwany ławrą. Oficjalny tytuł 
Ławry Kijowsko – Pieczerskiej uzyskał od władz 
kościelnych w 1598 r. Należy podkreślić, że w 
XI w. chrześcijański ruch monastyczny, w tym 
pustelniczy rozpowszechniał się w wielu kra-
jach europejskich. Wokół charyzmatycznych 
mnichów, a takimi byli Antoni i Teodozjusz, 
skupiało się grono naśladowców. Pragnęli 
żyć jak anachoreci, skupiając się głównie na 
modlitwie i poddawać się umartwieniom. Tu-
taj ich patronką była Matka Boża, Prześwięta 
Dziewica. Według pobożnych przekazów z 
poł. XI w. Matka Boża ukazała się greckim 
mnichom z przesłaniem wybudowania na 
Rusi świątyni ku Jej czci i wręczyła im ikonę 
Zaśnięcia Matki Bożej, a na obłoku ujrzeli oni 
obraz wspaniałej cerkwi. Zgodnie więc z nie-
bieskim poleceniem przybyli w okolice Kijowa 
i przystąpili do budowy cerkwi pod wezwaniem 
Zaśnięcia Bogurodzicy. Stała się ona potem 
największą i najważniejszą świątynią na terenie 
klasztoru, a rozbudowywana i upiększana w 
ciągu kolejnych stuleci została nazwana Wielką 
Cerkwią Uspienia Przeświętej Bogurodzicy, 
czyli Uspieńskim Soborem. (w nazewnictwie 
starocerkiewnym, a potem ruskim wezwanie 
świątyni (pw.) zastępujemy: „imienia”, „ku 
czci”, lub wpisujemy je w nazwę cerkwi – przyp. 
B.P.). Mnisi i bracia w kolejnych latach drążyli 
swe cele w pieczarach na wzgórzach naddnie-
przańskich, łączyli je korytarzami i urządzali w 
nich podziemne świątynie, czyli chramy (nazwa 
chram jest starsza niż cerkiew i świadczy też o 
czasie powstania świątyni – przyp. – B.P.). Już 
w XI i XII w. w ten sposób utworzono dwa 
zespoły podziemnych klasztorów, czyli Bliskie 
Pieczary i Dalekie Pieczary. Ojcem duchownym 
i kierownikiem tej mniszej społeczności był na 
początku wielebny Antoni, kierujący się bar-
dziej indywidualną pobożnością. Ale też wielu 
nowych braci i mnichów skupiało się wokół wie-
lebnego Teodozjusza, praktykującego bardziej 
wspólnotową pobożność. Należy podkreślić, 
że oba te nurty praktykowały zasady miłości 
braterskiej w zgromadzeniu. Postępująca póź-
niej w XIV, XV i XVII wiekach rozbudowa 
zespołu klasztornego oznaczała wznoszenie 
kolejnych chramów i cerkwi. Ławra Pieczerska, 
czyli duży, rozległy klasztor z czasem stała się 
duchowym ośrodkiem chrześcijańskiej Rusi. Z 
nią związane są zapisane w ruskiej kronice Ne-
stora Dziejopisa i „Patieriku Pieczerskim” liczne 
cuda i nadzwyczajne wydarzenia o charakterze 
duchowym ważne dla mnichów, pobożnych 
braci, wiernych, pielgrzymów i ruskich hierar-
chów prawosławnych. W ciągu swego prawie 
tysiącletniego istnienia Ławra dla Księstwa 
Kijowskiego, a potem w czasie burzliwych i 
zmiennych dziejów Ziemi Kijowskiej stanowiła 
ważny punkt odniesienia, ośrodek duchowy i 
kultury dla ruskiej a potem ukraińskiej historii 
Kijowa. 

Obecnie w skład Ławry Kijowsko – Pie-
czerskiej zwanej oficjalnie Kijowsko – Pieczer-
ską Uspieńską Ławrą, a czasem Świętą Ławrą 
wchodzą: główna cerkiew soborowa (sobór, 
to cerkiew o dużym znaczeniu, gdzie liturgię 
sprawuje kilku kapłanów, w tym też z innych 
cerkwi – przyp. – B.P.), 12 chramów i cerkwi 
w obrębie murów (6 w Górnej i 6 w Dolnej 
Ławrze), 3 chramy poza murami, dwa zespoły 
pieczar (Bliskie i Dalekie), wiele budynków 
klasztornych, administracyjnych, gospodar-
czych, biskupich i seminaryjnych. 

Ławra Kijowsko – Pieczerska leży na 
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południu od centrum Kijowa w rejonie pie-
czerskim (dzielnica miasta) na wzgórzach 
prawego brzegu Dniepru i dzieli się na dwie 
części: Górną Ławrę i Dolną Ławrę – nazwy 
ich pochodzą od położenia na wzgórzach i 
ukształtowania terenu. 

Wejścia do Bliskich Pieczar i Dalekich 
Pieczar znajdują się na terenie Dolnej Ławry. 
Ich nazwy określają odległość od Wielkiej Cer-
kwi Ławry. Ławrę określa się często jako perłę 
wśród staroruskich założeń klasztornych, gdzie 
od wieków, z przerwą na okres władzy sowiec-
kiej (była zamknięta w 1926 r. i przemianowana 
na skansen kulturowo – historyczny), żyją mnisi 
i zakonni bracia, prowadząc intensywne prakty-
ki religijne, a także przyczyniając się do rozwoju 
kultury prawosławia oraz ogólnoukraińskiej 
poprzez działalność wydawniczą oraz malarską 
(pisanie ikon). 

Obecnie teren Ławry Kijowsko – Pieczer-
skiej obejmuje powierzchnię ponad 20 ha, 
na której znajduje się około 100 budynków, 
łącznie z cerkwiami, a w dwóch ciągach pieczar 
spoczywają relikwie (szczątki) ponad 120 mni-
chów, braci i innych pobożnych mężów oraz 
mnóstwo czczonych i uznawanych za święte i 
słynących łaskami ikon. Aby poznać jej zabytki 

oraz historię trzeba przejść po całym 
terenie, a także podziemnymi trasami. 

Górna Ławra
Na jej teren można dostać się przez trzy 

bramy (wrota): Święte z zachodu od ulicy mia-
sta, Ekonomiczne (Gospodarcze) z północy i 
Pieczarne od południowego wschodu. 

Głównym wejściem są Święte Wrota z 
nadbramną cerkwią Świętej Trójcy (Troicka 
cerkiew). Przed nią na murze okalającym mo-
nastyr znajdują się malowidła przedstawiające: 
z lewej strony wielebnego Antoniego z ikoną 
Zaśnięcia Matki Bożej w rękach, otoczonego 
świętymi prawosławnymi, których szczątki 
spoczywają w Bliskich Pieczarach, a z prawej 
strony wielebnego Teodozjusza z krzyżem w 
ręce otoczonego świętymi, spoczywającymi w 
Dalekich Pieczarach. Chram nadbramny jest 
jednym z najstarszych zachowanych świątyń 
Ławry. Zbudowany w XII w. przez Mikołaja 
Świętosza, prawnuka księcia Jarosława Mą-
drego, tutejszego mnicha. W czasach Rusi 
Kijowskiej był on dla pątników symbolem 
domu niebieskiego. Został on odnowiony 
w XVII w. przez hetmana Iwana Mazepę, a 
sto lat później ozdobiony malowidłami ob-
jaśniającymi dogmat o Trójjedynym Bogu w 
stylu ukraińskiego baroku. Przechodząc przez 
wrota, przy głównej ulicy Ławry z prawej i lewej 
strony znajdują się długie niskie budynki, gdzie 
na pocz. XX w. mieszkali tzw. soborowi starcy, 
czyli członkowie Duchownego Zgromadzenia, 
organu zarządu klasztoru. Mieli tu swoje cele, 
pobudowane w XVIII w. W latach sowieckich 
włączono je do rezerwatu historycznego. Dalej 
na wprost znajduje się nazywana „niebu po-
dobną” Wielka Cerkiew Zaśnięcia Przeświętej 
Bogurodzicy (Uspieński Sobór). Jest ona głów-
ną świątynią Ławry. Na jej historię składa się 
wiele cudownych wydarzeń, które Bóg zdziałał 
dla umocnienia wiary prawosławnej. „Patierik 
Pieczerski” pisząc o założeniu i budowie tej 
świątyni podaje objawienie woli budowy przez 
Matkę Bożą greckim mnichom oraz wykucie 
fundamentów przez wielebnego Antoniego. 
Sto grzywien złota na budowę przekazał książę 
Świętosław Jarosławowicz, a wojewoda Szymon 
określił wymiary cerkwi, przyjmując za wzór 
długość pasa, którym był przepasany Chrystus 

na krzyżu w prawosławnym wizerunku Ukrzy-
żowania. Pas to 1,08 m, a cerkiew miała mieć 
szerokość 20 pasów, długość – 30 pasów, a 
wysokość – 50 pasów, czyli 21,6 m, 32,4 m i 54 
m. Budowę zapoczątkował w 1073 r. biskup 
Michał, a nadzorował wielebny Teodozjusz. Po 
jego śmierci przełożony klasztoru igumen (ihu-
men) Stefan kontynuował dzieło sprowadzając 
do upiększenia ikonopisów (piszących ikony). 
Cerkiew odznaczała się wielkością, pięknem ze-
wnętrznym i wewnętrznym wystrojem, złotymi 
zdobieniami i mozaikami. Ikonostas ozdobio-
no drogimi kamieniami a krzyż na kopule wy-
konano ze złota. Została poświęcona za czasów 
ihumena Nikona w 1089 r. ku czci Zaśnięcia 
Matki Bożej w dniu tej uroczystości. W XIII w. 

jak podają kroniki pomiędzy ikonami podob-
no zjawił się gołąb symbol Ducha św. Carskie 
wrota ikonostasu wykonano z pozłacanego 
srebra i ozdobiono szlachetnymi kamieniami. 
Główna ikona Zaśnięcia Bogurodzicy została 
napisana (wg. teologii prawosławnej ikony są 
pisane – przyp. – B. P.) na cyprysowej desce o 
wymiarach 40 x 29 cm. W XVI w. metropolita 
kijowski Piotr Mohyła przebudował cerkiew, 
dodając nowe kaplice, a dwa wieki potem zo-
stała zbarokizowana. O jej pierwotnym wystroju 
opowiada kronika „Sinopis” oraz świadkowie – 
podróżnicy i kupcy cudzoziemscy. Pierwotne 
naścienne mozaiki zamieniono na malowidła 
i obrazy w stylu barokowej ukraińskiej szkoły 
ikonopisania. W pobliżu ikonostasu znajdują 
się relikwie kilku metropolitów oraz świętych 
pieczerskich. W okresie kilku wieków pod 
posadzką pochowano niektórych książąt i 
przedstawicieli innych możnych rodów. W 
końcu XIX w. sobór został od nowa przema-
lowany. Na przestrzeni wieków cerkiew była 
niszczona, ale po odbudowach pozostawała 
symbolem Ławry i chrześcijańskiej wiary Rusi 
a następnie Ukrainy. Rewolucja bolszewicka 
spowodowała wielkie zniszczenia na terenie 
Ławry. Walcząca z chrześcijaństwem czerwona 
dzicz zniszczyła wiele unikatowych dzieł sztuki 
i rozkradła większość wyrobów złotniczych 

umieszczonych w cerkwi. Władze sowieckie 
w listopadzie 1941 r. wysadziły ją w powietrze 
i pozostała z niej część kopuły i pozostałości 
murów. Po tym kataklizmie dopiero w końcu 
XX w. po rozpadzie bezbożniczej władzy, w 
1988 r. wierni mogli się modlić na ruinach 
cerkwi. Trzy lata później władze USRR oddały 
większą część terenu prawowitym właścicielom 
Ławry. W 2000 rocznicę narodzin Chrystusa 
świątynię odbudowano według dawnych 
planów i ozdobiono w stylu barokowym. W 
jej zachodniej i północnej części zachowano 
fragmenty drewnianego stropu na świadectwo 
mistrzostwa dawnych budowniczych. Znajdują 
się także resztki płytek i elementów ołtarzowych 
z krzyżykami i monogramami oznaczającymi 

Jezusa Chrystusa, a także elementy mozaik koło 
ikonostasu z okresów rekonstrukcji w XVIII i 
XIX wiekach. Po odbudowie wysokość soboru 
wynosi 52 m wraz z 4. metrowym krzyżem. 
We wnętrzu umieszczono sosnowo – lipowy 
pięciopoziomowy ikonostas o długości 25 m i 
wysokości 21 m. Przed wejściem do świątyni po 
bokach znajdują się mogiły księżniczki Natalii 
Dołgorukowej i jej syna Dymitra, który był mni-
chem w tutejszym monastyrze. Na południowy 
– zachód od Soboru Uspieńskiego znajduje 
się wspaniała Wielka Dzwonnica Ławry. Po 
pokonaniu 374 stopni można z niej oglądać 
panoramę Kijowa, zakola Dniepru i dalsze 
okolice. Liczy ona 96,5 m wysokości.

Według legendy podanej w starych kro-
nikach wybudowali ją jako drewnianą w XI w. 
greccy mistrzowie. Obecnie istniejącą rozpo-
częto stawiać w 1707 r. z inicjatywy hetmana 
Iwana Mazepy. Budowlę ukończył pieczerski 
architekt Johann Schedel pod koniec wieku. 
Posiada ona pięć poziomów. W najniższym 
murosiąga grubość 8m. Jej część basztowa z 
kurantami znajduje się na dwóch górnych 
poziomach. Tam zawieszono 12 dzwonów o 
łącznej wadze około 96 ton. Zegar zainstalo-
wano w 1747 r. i wymieniono na początku 
XX w. Co kwadrans grana jest melodia, a w 

dokoñczenie na str. 12
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odstępie godzinnym bije zegar „przypomi-
nając wszystkim o krótkim czasie naszego 
ziemskiego życia”. Na prawo od dzwonnicy 
przy soborowym wznosi się dawny dom na-
miestnika Ławry. Wybudowany w poł. XVIII 
w. na cele zakonników, od następnego wieku 
został przeznaczony dla zarządcy klasztoru, 
którego mianowali prawosławni metropolici 
kijowscy. Został przebudowany w poł. XX w. 
Przylega do niego z prawej strony postawiony 
w początkach XX w. budynek byłej Biblioteki 
metropolity. Założył ją opiekun Ławry me-
tropolita Oławian, gdy swe zbiory podarował 
klasztorowi. W czasach sowieckich był on bi-
blioteką skansenu historyczno – kulturowego. 
Na prawo w stronę wschodnią wznosi się były 
dom gościnny metropolity z XVIII w. Wcześniej 
niedaleko od wejścia do sadu metropolity stała 
tu drewniana cerkiewka (chram) 
Wjazdu Pana (Jezusa) do Jerozolimy. 
Kiedyś było też wejście do podziemi 
Górnej Ławry. Do domu metropolity 
przylega prawej strony wybudowany 
na początku XX w. chram Zwiastowa-
nia Przeświętej Bogurodzicy. W XVIII 
w. funkcjonowała tu sala jadalna 
klasztoru, gdzie w ważne święta odby-
wały się oficjalne przyjęcia. Następnie 
metropolita Filaret przebudował ją 
na cerkiew domową ku czci Michała 
Kijowskiego, a na piętrze chram imie-
nia Mitrofana Woroneskiego. Obiekt 
ten przy placu soborowym tworzy 
ciąg z chramem Refektarzowym. 
Naprzeciw Wielkiej Cerkwi stoi jedna 
z najbardziej charakterystycznych 
świątyń Ławry – leżący na lekkim 
wzniesieniu chram Wielebnych An-
toniego i Teodozjusza Pieczerskich 
z wielkim refektarzem zwany także 
Cerkwią Refektarzową. Pierwotnie 
sala jadalna monastyru znajdowała 
się w Bliskich Pieczarach. Według 
świadectw kronikarzy pierwszy mu-
rowany refektarz na terenie Górnej 
Ławry ustawiono ok. 1108 r. Na jego 
miejscu w XVI w. wzniesiono nowy 
połączony z cerkwią ku czci świętych 
Piotra i Pawła. Kompleks ten został 
ponownie przebudowany i znacznie 
powiększony w 1895 r. i poświęcony 
wielebnym założycielom klasztoru 
– Antoniemu i Teodozjuszowi. W 
dolnej części budowli znajduje się 
wykonana i bogato ozdobiona malowidłami w 
stylu neobizantijskim obszerna sala refektarza. 
Górną część zajmowały cele mnichów. 

W czasach władzy sowieckiej refektarz 
wykorzystywano jako salę kinową. Od 1990 r. 
w cerkwi przywrócono służbę liturgiczną. W 
części budynku mieści się cerkiewny sklep. 
Na zewnątrz przy Sali Refektarzowej znaj-
dują się dwie mogiły: jedna z pocz. XVIII w. 
dwóch bojarów straconych przez hetmana 
ukraińskiego Iwana Mazepę i druga premiera 
Rosji Piotra Stołypina, zabitego w zamachu w 
1911 r. w Kijowie. Za Cerkwią Refektarzową w 
kierunku wschodnim rozciąga się przestrzeń 
widokowa. Na środku placu dawna szkoła i 
warsztaty ikonopisania z pocz. XX w. Z tego 
miejsca rozciąga się wspaniały widok na le-
wobrzeżną część Kijowa, rzeką Dniepr, teren 
Dolnej Ławry, zabudowania klasztorne, mury 
i baszty Górnej Ławry. Jest to najbardziej na 

wschód położona część Górnej Ławry. Na 
północnym – wschodzie od placu znajduje się 
piętrowy budynek dawnej drukarni z początku 
XVII w. Tutaj wydawano pierwsze ukraińskie 
pismo „Czasosłow” oraz rocznik z wykazem i 
omówieniem świąt prawosławnych „Antoło-
gion”. Drukarnia klasztorna była pierwszym 
zakładem tego typu w Kijowie. Wykonywano w 
niej Pismo Święte, księgi liturgiczne cerkiewne, 
książki historyczne i inne. 

W XVI i XVII wiekach zabezpieczała ona 
potrzeby klasztorów, chramów i cerkwi całego 
ukraińskiego prawosławia. Budynek pierwotny 
drewniany został przebudowany i rozbudowany, 
a później wzmocniony przyporami. Na północ 
przy ulicy tzw. ekonomicznej prowadzącej do 
Ekonomicznych Wrót położony jest budynek 
w stylu ukraińskiego baroku z końca XVIII 
w. gdzie miał siedzibę ekonom Ławry, zwany 
kownirowskim od nazwiska jego twórcy Stefana 
Kownira. Dawniej znajdowały się także w tym 

miejscu piekarnia, cele mnisie i księgarnia 
klasztorna. W pobliżu ulicą Gospodarczą w 1918 
r. bolszewicy prowadzili na śmierć metropolitę 
kijowskiego Włodzimierza, którego następnie 
rozstrzelali przy wałach Ławry. Na północ od 
budynków gospodarczych przy murze Ławry 
zbudowano w końcu XVII w nadbramną cer-
kiew Wszystkich Świętych ufundowaną przez 
hetmana Iwana Mazepę. W jej zachodniej części 
mieści się symboliczny jego nagrobek.  

Za bramą Gospodarczą (wrotami) poza 
murami Ławry w kierunku północnym na 
terenie dawnej wsi Berestowo, obecnie część 
miasta, znajduje się cerkiew Zbawiciela. Jest 
ona unikalnym przykładem staroruskiej sztuki 
budowlanej sprzed najazdu mongolskiego. Na 
jej miejscu, jak podaje kronika, znajdowała 
się pieczara, w której początkowo zamieszkał 
przybyły z Bizancjum mnich Antoni, późniejszy 

założyciel i faktyczny zwierzchnik klasztoru pie-
czerskiego. W owym czasie metropolita kijowski 
Ilarion, mimo oficjalnie złych stosunków z 
Konstantynopolem starał się o zatwierdzenie 
klasztoru, tocząc jednocześnie walkę o założenie 
metropolii w Kijowie. Starania te opisuje dokład-
nie dawna kronika „Słowo o Prawie i Błogosławień-
stwie”. Zbudowana w początku XII w. staraniem 
księcia Włodzimierza Monomacha cerkiew była 
głównym soborem w Berestowie. Tu w połowie 
XII w. pochowano założyciela Moskwy księcia 
Jurija Dołgorukiego. W czasie najazdu tatarsko 
– mongolskiego w 1240 r. cerkiew zniszczono. 
Została odbudowana w połowie XVII w. przez 
metropolitę Piotra Mohyłę. W XIX w. posta-
wiono przy niej dzwonnicę. W obrębie murów, 
na zachód od zabudowań gospodarczych i od 
Bramy Ekonomicznej, a na północ od Świętych 
Wrót znajdują się budynki Szpitalnego Mona-
styru, który był autonomiczny wobec Ławry. 
W czasach późnego średniowiecza mieścił się 

tutaj szpital przeznaczony dla mni-
chów, braci i pielgrzymów. W XVI 
w. funkcjonowała też cerkiew Św. 
Mikołaja, stąd nazwa Nikolski szpital 
klasztorny. W XVII w. metropolita 
Piotr Mohyła umieścił w tym miejscu 
szkołę, przekształconą w następnych 
latach w Kijowsko – Mohylańską Aka-
demię, tak bardzo zasłużoną dla kul-
tury i historii Ukrainy. Na początku 
XX w. obok wybudowano aptekę z 
dzwonem na froncie, sławną w całym 
Kijowie. Następnie zainstalowano w 
budynku bibliotekę historyczną. Na 
podwórcu koło studni urządzono 
miejsca odpoczynku dla pobożnych 
wiernych. W kierunku wschodnim 
od Świętych Wrót rozciągają się 
dziedzińce okolone zabudowaniami 
z umieszczonymi na nich różnymi 
epitafiami i upamiętnieniami doty-
czącymi zasłużonych dla swego Kraju 
dowódców rosyjskich z XVIII w., 
hospodara Mołdawii oraz greckiego 
arystokraty. Na terenie Górnej Ławry 
działa także od czasów sowieckich 
Kijowsko – Pieczerski Narodowy 
kulturowo – historyczny rezerwat z 
jego administracją i różnymi salami 
wystawowymi. Mur okalający Górną 
Ławrę posiada cztery baszty: w połu-
dniowo – zachodniej części baszta 
wielebnego Joana Kuszcznika z ka-
plicą jego imienia i zegarem z XVIII 
w., w środku wschodniej części muru 
w kierunku Dniepru baszta wieleb-
nego Onufrego Wielkiego gdzie 

znajdował się chram jego imienia, podobna 
z wyglądu do cerkwi Wszystkich Świętych, 
na północno – wschodnim zakręcie murów 
baszta malarska od istniejącej tam w XIX w. 
pracowni malarskiej i na południu baszta 
na murach od strony Dolnej Ławry. W ciągu 
murów obronnych Górnej Ławry znajdują się 
trzy bramy – wrota: Święte od zachodu i od 
strony miasta, Ekonomiczne (Gospodarcze) 
od strony północy i miasta oraz Pieczarskie 
(nazwa pochodzi od pieczar) od strony po-
łudniowo wschodniej prowadzące do Dolnej 
Ławry. Te ostatnie nazywane są też Anielskimi, 
gdyż ozdobione są ażurowym krzyżem i wize-
runkiem aniołów między kolumnami, którzy 
trzymają ikonę Kijowsko – Pieczerską Zaśnięcia 
Matki Bożej. v

cdn.

Na zdjęciu: Kijów, Wielka Dzwonnica Górnej Ławry. 
Fot. B. Pastuszewski

Ławra...
dokończenie ze str. 11
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Joanna Kamińska

Ach jak przyjemnie!

niech Podział Radości skatuje głośniki
w gładkości weluru swe kości prostuję
i zerkam przez okno kawiarni przez krzyki
menażeria w melanżu wokół się snuje

lecz złotej główki tym nie zaprzątam 
flamastry układam w odcieni porządku
i chrząkam, konieczny to punkt obrządku
i pstrykam, niech kelner koło mnie się krząta

gdy piszę to lubię czuć wietrzyk zachodni
więc w ślinie dwa palce prostuję do nieba
i lubię w słowniku mieć słowa modne
jak: „to co zwykle” i „reszty nie trzeba”

Joanna Kamińska

Studium paprocha

Otóż gdy myłam podłogę
znalazłam szpetnego paprocha
czochrając go kijem od mopa
zbadałam w nim każdą odnogę.

Odkryłam, że szara od szlochań
i sucha od smuty przeciągłej,
nucąca to „wszystko okej” 
do tego stopnia samotna,

że poszarzałam i zwiędłam 
dla innych żyjąca, a jednak 
na sobie skupiona tyle, że
siebie dostrzegłam w tym pyle.

Joanna Kamińska

***

Znów witam poranek niemrawy i mglisty
ja równie rozmyta wypływam z pościeli,
gdy woda buzuje a młynek coś mieli
zza ściany dobiega głos nowin soczystych.

„Rzecz oczywista, że lina się przyda, 
czy worek się przyda? Tak myślę, no chyba 
że będzie to większy gabaryt, lecz widzę,
że robią na wszystkie rozmiary te skrzynie”

Dla kogo ta lista zakupów obfita?
Dla męża, kochanka, innego szkodnika?
A może ten worek i skrzynia na graty,
a lina to powróz dla stworzeń upartych,

lecz jakich?

Niech szepną choć zdanie te obce mi usta,
bo otwór w tym zamku choć widny, to wąski.
Ja nudna i sama, a temat to grząski, 

lecz chcę do tych plotek przegryzać przekąski
i płakać i śmiać się w zaciszu mieszkania…
Ach zapomniałam! Na gazie wrze kawa.

Krzysztof  Nurkowski

Zza mojego okna, refleksja przedwieczorna

kościół stoi szkoła leży
cmentarz grzebie droga bieży
wiatr uparcie pcha się w okno
słodkie liście w deszczu mokną

drzewa milczą krzyczy ptak

słyszę w dali gdzieś śpiewanie
martwe granie i gadanie
głosy nieme pusty wzrok
nie ma światła wokół mrok

cichych kroków słyszę trop

tam gdzieś krzyki niesłyszane
tam gdzieś barwy nićmi tkane
słowa co nie mówią nic
będzie nic nadchodzi nic

Maciej Porzycki

Mniejsza o to

Pieszczota rozbraja
nazwijmy po imieniu

ściśle rzecz ujmując
oznacza zdrobnienie

dziecku się nadaje
pobłażliwie zauważa

że ułatwia przełykanie
następnie trawienie

poszczególne się wydaje
tylko w przybliżeniu

jak świat światkiem mianują
znieważają czule

Maciej Porzycki

Wariant  rzymski

Zamiar się ukrywa
trwa postępowanie

drogi mimochodem
ale coraz dalej

ze zdumienia przetarte
trochę na kolanach

choć dotąd prowadzą
zostaną pokonane

odrębną kwestią
jest skrzyżowanie

mleczne sobie kipią
do białego rana

a te oddechowe
na zdjęciowym planie

Stanisław Chyczyński 

M. W CZASIE ZARAZY (antysonet X)

Nadziejo, gdzie cię szukać w naszym chorym świecie?
W czakramie na Wawelu, w lochach zamku Świecie?
W najszybszym odlotowcu, jaki straszy chmury? 
A może w banku danych, w samym środku Chmury?

(Do Sieci trzeba tylko wrzucić swoje ego, 
aby potem żyć wiecznie – jak niejaki Egon
O. – zabawny szef gangu. A to przecież miraż!).

Nadziejo moja złota, bądź dla mnie jak mirra, 
jak kadzidło od mędrca, które krzepi wolę
i wiarę krzepi w siebie. Bigot ze mnie? – Wolę
czuć pewność Miłosierdzia, myśleć tamten Obraz. 

(Były parady głupców – coraz więcej obraz. 
Teraz mamy zarazę na ten „rzymski” antyk.
Oto moje świadectwo: Piszę sonet ANTY!...).

(Wielki Tydzień 2020)

IRONIE

Stanisław Chyczyński

ANTYSONET (III)
 
Śp. Józefa Franczaka
 
Świat nie jest czarno-biały, jak, powiedzmy, tałes.
Wiedział o tym filozof, jeden z pierwszych – Tales. 
Śmierć zajrzała mu w oczy, kiedy wpadł do studni.

Miał swoje „pięć minut”, chociaż nie miał „stu dni”.
Ponoć go wyciągnęła sprytna służka z Tracji.
Szczęśliwym jest uczony, kto szczęścia nie stracił. 

Jeden przeżył, dwóch zmarło – to dla sądu: zaszłość.
Szczęście jednemu wzeszło, ale drugim – zaszło. 
Cnota jest najważniejsza, jak powiadał Tacyt.
Lecz któż ją może dostać na złoconej tacy?

Czasem szczęście zawodzi, jak rzewliwy śpiewak.
Zawsze znajdzie się zdrajca, który COŚ wyśpiewa.
Stały pod latarniami malowane lale,
kiedy gdzieś pod Lublinem konał w trawie „Lalek”…

(29 września 2018)
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ZMARTWYCHSTWARZAJMY ZAPOMNIA-
NY CZAS

„Świat nie-i- jest. Świat się wiecznie zaczyna!” 
–
obwieścił rewelator Julian Przyboś.

Zawtórowały mu zbawczo przynaglone Wspo-
mnienia:
– Odmilczmy, cała przeszłość niedomówiona 
przed nami!

Zmartwychstwarzajmy krzywdząco zapomnia-
ny czas
i w różnobarwnym na powrót jego rozkwita-
niu

– my, wciąż żywi, z nieposkromioną nadzieją 
w sercach– 
powetujmy żal odnawiającym się urzecze-
niem.

I
Druzgocąca serce seria ostatnich poże-

gnań-pisarzy-przyjaciół powiększa 
się i dług mojej (i jakże nas wielu!) 
wdzięczności wzrasta, ogromnieje. 
Pragnąłbym, by tak został odczytany 
mój przytoczony na początku wiersz. 
Odeszli niedawno znani mi bliżej:

Jacek Kajtoch – krytyk literacki, 
zasłużony wieloma funkcjami w Za-
rządzie Głównym ZLP i Krakowskim 
Oddziale ZLP, w ostatnich latach 
życia członek Kieleckiego Oddziału 
ZLP; 

Eugeniusz Kabatc – powieścio-
pisarz, nowelista, eseista, tłumacz 
licznych utworów z jęz. włoskiego, 
prezes Stowarzyszenia Kultury Eu-
ropejskiej (SEC), sukcesor w tej 
zaszczytnej funkcji po śmierci Józefa 
Szajny; 

Bohdan Gumowski – pisarz 
(autor nowel i opowieści), członek 
Kieleckiego Oddziału ZLP oraz 
radiowiec w wielu rolach (m.in. 
twórcy cenionych słuchowisk, in-
terpretatora czytanych w odcinkach powieści 
z polskiej klasyki, docenianego nie tylko przez 
słuchaczy Radia Kielce) i – przed minioną 
Wielkanocą, 3 kwietnia – równie nieodżało-
wany Longin Jan Okoń: poeta (autor m.in. 
wyborów wierszy Łowienie świtu z 1969, Połysk 
bursztynu z 1993), nowelista (autor m.in. gło-
śnego zbioru Miłość silniejsza niż śmieć z 1988 w 
nakł. 30 tys. egz., tomu Imiona miłości z 1997), 
eseista, historyk literatury chełmskiego regio-
nu, antologista, ale znany przede wszystkim z 
cyklu prawdomównych historycznie powieści 
indiańskich: Tecumseh (1976, 1981, 1986, 1989 
w łącznym nakł. 390 tys. egz., uhonorowanej 
w 1977 Nagrodą Literacką II st. im. B. Prusa i 
Nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania I st.), 
Czerwonoskóry generał (1978, 1982, 1984, 1989 w 
łącznym nakł. 470 tys. egz.), Śladami Tecumseha 
(1981, 1983, 1987, 1989 w łącznym nakł. 370 
tys. egz.), Płonąca preria (1986, 1980 w łącznym 
nakł. 150 tys. egz.), Przełęcz Grozy (1990, w nakł. 
30 tys. egz., 2006 z rys. Jana Bijoka w niewielkim 
nakł. staraniem naszej Oficyny Wydawniczej 

„STON 2”), Przekleństwo Inków (1998, staraniem 
jw. z fragmentami opinii krytyków, również w 
skromnym nakł.).

Ukazałem, jak niespodzianie osłabła 
sprzedaż powieści indiańskich w latach 90. 
ubiegłego wieku, rozchwytywanych wprost z 
półek księgarskich w poprzednich dekadach. 
Nie udało nam się powtórzyć przy dużej sta-
ranności edytorskiej (ilustracjach, inicjałach) 
nakładu większego od 1. tys. egz. W nocie do 
wspaniałego dzieła Przekleństwo Inków, którym 
jako pierwszy czytelnik maszynopisu i następ-
nie redaktor byłem zafascynowany, pt. Krytycy 
o powieściach indiańskich Longina Jana Okonia 
dowiodłem wszak niesłabnącego uznania dla 
trudu pisarza, który obmyślając trzymające w 
napięciu fabuły bardzo dbał o wiarygodność w 
odniesieniu do historycznych faktów. Uścisnął-
by Mu z pewnością rękę, gdyby się gdzieś odna-
lazł, późny wnuk Antoniego Jakuba Sadowskie-
go, urodzonego w 1669 w obecnym Ostrowcu 
Św. (założyciela miasta Sandusky), Polaka 
wspierającego swego czasu moralnie Indian, 
zmarłego w 1736 w Amityville (Pensylwania), 

zwanego przez wodzów plemion Sa-un-dus-tee 
(jego portretem pędzla A. Szyka otworzyliśmy 
nasze drugie wydanie Przełęczy grozy).

To w sprawie ich publikacji i naradzania 
się względem sposobów z roku na rok coraz 
trudniejszej (wymagającej straszliwego ucie-
miężenia!) dystrybucji – kiedy nawet nam 
wydawcom nietęgo szło w próbach współpracy 
z organizatorami Wiosek Indiańskich w Unie-
jowie czy Zaborzu – zwielokrotniły się moje 
odwiedziny Longina w Lublinie (jego willi 
„Okoniówka” przy ul. Uroczej 88, skąd później 
przeprowadził się do Chełma). 

Co do opinii, przytaczam dla przykładu 
fragmenty dwu: wspomnianego na początku 
Jacka Kajtocha i równie cenionego przeze 
mnie za kompetencje (a także pasję Sien-
kiewiczowską) prof. Lecha Ludorowskiego z 
lubelskiego UMCS.

„Longin Okoń jest odważnym pisarzem – 
pisał J. Kajtoch w roku 1987 na łamach „Gazety 
Krakowskiej” – przeciwstawił się stereotypom, 
zakwestionował tak popularny gatunek, jak we-

stern – pisał na łamach <Gazety Krakowskiej> 
– przekreślił powielany przez dziesięciolecia 
obraz szlachetnych i bohaterskich białych 
pionierów cywilizacji, atakowanych w sposób 
nierycerski przez nie wiedzących gdzie dobro 
dzikusów. To jest właśnie jego pierwsza zasłu-
ga: inne rozłożenie akcentów pozytywnych 
i negatywnych. W Płonącej prerii nosicielami 
wartości godnych uznania są Indianie […]. 
Druga zasługa Longina Jana Okonia to prze-
kreślenie epitetu „dziki”, stawianego na ogół w 
westernach dla określenia Indian broniących 
praw do swojej ziemi. Pisarz w wyniku studiów 
historycznych i etnograficznych rekonstruuje 
kulturę indiańską. Przekonuje, że nie była ona 
mniej rozwinięta, niższa, tylko po prostu – inna 
[…] Przeciętny Amerykanin nie traktował 
Indian jako ludzi, należeli do obcej rasy, wyzna-
wali odrębną religię. I tu trzeci walor utworu. 
Książka Longina J. Okonia przestrzega przed 
rasizmem i nietolerancją”.

I ważna opinia cenionego przeze mnie za 
kompetencje i zarazem pasję Sienkiewiczow-
ską prof. Lecha Ludorowskiego z naukowego 
ośrodka lubelskiego, pochodząca z roku 1993 
(przy ocenie jednej z prac magisterskich): 
„Sztuka pisarska najpopularniejszego pisarza 
Lubelszczyzny i jednego z najbardziej znanych 
twórców historycznych powieści westerno-
wych we współczesnej literaturze polskiej 

– Longina Jana Okonia – przy-
ciąga raz po raz uwagę krytyków 
i młodych adeptów filologii […] 
zyskała sobie w pełni zasłużoną 
poczytność […]. Trzeba jeszcze 
dodać, że lubelski ośrodek ba-
dań nad powieścią historyczną 
[…] przyczynił się w znacznym 
stopniu do poznania i zgłębienia 
pisarstwa Longina Jana Okonia, 
m.in. w Zakładzie Teorii Litera-
tury UMCS powstały dwie prace 
magisterskie o twórczości autora 
Tecumseha”.

Dodam, że na różnych uczel-
niach w kraju obroniono takich 
prac 13. 

A zatem wniosek niezupeł-
nie deprymujący: załamanie się 
dystrybucji rynkowej nie koń-
czy życia książek. Dostępne po-
wszechnie w bibliotekach dzięki 
pozyskiwaniu w latach prosperity 
fascynują nadal krąg prawdziwie 

nimi zainteresowanych. Wchodzą w kanon 
lektur bez mała obowiązkowych. Zaś sam 
L.J. Okoń miał trwałą satysfakcję – także jako 
znawca historii podboju kontynentu amery-
kańskiego i eksterminacji narodów indiań-
skich – z wkładu w Międzynarodowy Ruch 
Obrony Praw Indian i wstąpienia w roku 1993 
do elitarnego grona Polskiego Stowarzyszenia 
Przyjaciół Indian.

W rozmowie dla „Świętokrzyskiego 
Kwartalnika Literackiego” (2017, nr 1-4) 
zapytałem Go:

– Z dystansu wielu minionych lat jak 
oceniasz odbiór krytyków? Na ile, w twoim 
głębokim odczuciu, był wnikliwy? Czy – kiedy 
powstawał powieściowy cykl indiański – ich 
osąd w jakimś stopniu oddziaływał, był w pro-
mowaniu ci pomocny? Czy sądzisz, że z uwagi 
na podobieństwo losu Indian z losem Polaków 
znajdujących się w śmiertelnym zagrożeniu, 
powiodłyby się zachęty krytyków i popularyza-
torów dobrej, wartościowej literatury (biblio-
tekarzy, polonistów, nauczycieli historii), aby 

Na zdjęciu: Longin J. Okoń w swojej bibliotece w Chełmie, z kalumetem i 
naszyjnikiem Mohawków (2002)

Stanisław Nyczaj

Bujny twórczo czas Longina Jana Okonia (1927–2020)
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do ulubionych przed laty indiańskich lektur 
wrócić? Czy jej passa, szlachetna „moda na 
nią” bezpowrotnie przeminęły? 

– Passa lektur indiańskich nie przemi-
nęła! – żachnął się niemal na powątpiewania 
Longin. – Ale, odpowiadając na drugą część 
pytania, nawiążę przez chwilę do Ludwika 
Powidaja, który w 1864 ogłosił w lwowskim 
„Dzienniku Literackim” szkic pt. Polacy i India-
nie. Przedstawił w nim, wzmiankowane przez 
siebie, podobieństwo losu historycznego 
Indian i Polaków. Polska wtedy była w niewoli 
rozbiorowej. Esej ten wywołał żywą polemikę. 
Dziś, po bestialstwach drugiej wojny światowej, 
szkic Powidaja jawi się jak ostrzeżenie dla 
naszego narodu.

Według moich obserwacji – kontynuował 
po chwili namysłu – indiańską tematyką inte-
resują się zarówno młodzi, jak i dorośli czytel-
nicy. Jednak niewiele jest utworów godnych 
wznawiania. Zdecydowana większość powieści 
to albo „kalekie” artystycznie, albo przedstawia-
jące plemiona indiańskie jako zbrodniarzy po-
lujących na skalpy białych Europejczyków. To 
wszystko kłamstwo. Lektura tych książek była 
dawniej orężem w walce o zagarnięcie terenów 
poszczególnych plemion. Indian przedstawio-
no jako dzikusów i złoczyńców zrywających 
skalpy z głów europejskich osadników. 

– A jak wygląda prawdą, którą chwalcom 
strategii kolonizatorów należałoby uświada-
miać?

– Dla ilustracji przytoczę okrutny histo-
ryczny fakt. William Penn, gubernator angiel-
skiej Pensylwanii, wydał dekret o skupywaniu 
skalpów Indian – wojowników, kobiet i dzieci. 
Powstawały więc bandy białych łotrów polu-
jących na indiańskie skalpy. Indianie zatem 
odwdzięczali się podobnie. Rządy kolonialne, 
później rząd Stanów Zjednoczonych, nie 
przestrzegały żadnych umów zawieranych z 
indiańskimi plemionami; złamano ponad 370 
traktatów. Osadnicy i wojsko USA nie uznawali 
granic w stosowanym bestialstwie wobec In-
dian. Dawne powieści z tzw. Dzikiego Zachodu 
nie nadają się na lekturę, bowiem dalekie są 
od prawdy i etyki. Nowych jest niewiele. Warto 
było do tego problemu powrócić, zwłaszcza 
po drugiej wojnie światowej, bo los narodów 
indiańskich przypomina holokaust stosowany 
przez barbarzyńskich najeźdźców, co szczegól-
nie boleśnie odczuł to naród polski. Można 
jedynie wymienić Alfreda Szklarskiego, Norę 
Szczepańską, Wiesława Wernica, nieskromnie 
zaliczam sześć powieści swoich, dwie dawne 
Bolesława Zielińskiego i paru innych pisarzy. 
Nawet Karol May nie jest wolny od zakłamań. 
Winnetou, wódz Apaczów, to postać szlachet-
na, bo wpływa na nią Niemiec Old Shatter-
hand, który jest niedościgłym we wszystkich 
poczynaniach. Prócz tego cała twórczość Maya 
jest całkowitą fikcją. 

W Polsce działa Stowarzyszenie Przyjaciół 
Indian i są koła miłośników westernów. Szukają 
książek i czekają na filmy o tej tematyce. Gdyby 
wydawcy zainteresowali się tym problemem 
i podjęli określone działania, to nastąpiłby 
powrót do indiańskich lektur. 

II
Przeglądam antologię 44. Warszawskiej 

Jesieni Poezji z 2015 pod hasłem-mottem „I 
to jest nasze życie”, zaczerpniętym z wiersza Ja-
rosława Iwaszkiewicza (inc. „Letnia muzyka…” 
z tomu Mapa pogody). Końcowa zwrotka tego 
wiersza brzmi:

I to jest nasze życie: mgła strach złote cienie
i oczy które wszystko na wylot przejrzały
i ponad walki rozpacz przerażenie
palą się pomarańcze i kwitną migdały.

Występujemy w tej antologii obaj na 
sąsiednich stronach wierszami mówiącymi 
o życiu. Mój W pojedynku z Losem puentuje 
strofa ironiczno-buńczuczna: „Wciąż jeszcze,/ 
krnąbrna, uparta Nadziejo,/ nie mam w sobie 
dość sił,/ żeby się poddać”. I Longina pt. Prośba 
jest wyrazem pogodzenia się z Losem, obdarza-
jącym przemiennie radością piękna i bólem z 
powodu utraty osób sercu najbliższych. Spo-
między „dławiących ciemnością ścian samotni” 
dobywa się pokorny szept błagania: „proszę 
ucisz kipiel/ i rozpłomień różaniec życia” przy 
całkowitej ufności w dar wszechmocnej łaski.

– Tak się składa z uwagi na alfabetyczne 
sąsiedztwo nazwisk – dopowiedział Longin we 
wspomnianej rozmowie ze mną – że występuje-
my obok siebie, co mnie cieszy, w wielu jeszcze 
innych publikacjach zbiorowych, prócz wspo-
mnianej antologii 44. WJP, np. w almanachach 
poetyckich W ogrodach ognia [Lublin 1990], 
Bazar 7 [Kielce 1998] czy kilku aforystycznych, 
jak Aforyzmy polskie [Kęty 2001], Księga aforystyki 
polskiej XXI wieku [Katowice 2002], Wielka księga 
myśli polskiej [Warszawa 2005].

– Ze wzruszeniem wspominam, Longinie 
– potwierdziłem – moje przyjazdy z Kielc na 
spotkania autorskie w siedzibie Lubelskiego 
Oddziału ZLP, któremu w latach 1995–1998 
prezesowałeś. Pamiątką po jednym z nich 10 
kwietnia 1997, kiedy wypełniony poezją czas 
szczęśliwie się do późna zatrzymał, jest autograf 
w sprezentowanym mi tomiku Muszla cykad. 

Longin, dbając zapobiegliwie o rozwój 
lubelskiego środowiska. Pamiętam dokładnie 
z przebiegu także wcześniejszy o siedem lat 
piękny wieczór nieopodal siedziby Oddziału 
ZLP na lubelskim Starym Rynku, w muzeum, 
z udziałem poety Dominika Opolskiego, 
zagorzałego polemisty, podczas którego to 
zdarzenia wypowiadałem się publicznie – z 
okazji 20-lecia Nauczycielskiego Klubu Lite-
rackiego im. Józefa Czechowicza – o twórczości 
poetów skupionych w tym klubie. Zostało to 
utrwalone w zbiorze W ogrodach ognia (Lublin 
1990*)). Oto fragment z passusu tyczącego 
poezji Longina: 

[..] Głównym walorem zjednującym 
poecie czytelników jest dar sugestywnego 
zespalania elementów wrażliwości muzycznej 
z malarską, dzięki czemu naturalnym tokiem 
inspiracji biegną – jedne po drugich – proste, 
bezpretensjonalne  ś p i e w n e  o b r a z y, 
oparte przy tym na łatwo przyswajalnych moty-
wach lirycznej tradycji („piany liści”, „włócznie 
kominów”, „srebrny pył”, „ognista miłość”, 
„kwiatów twarze”, „pragnień złocisty deszcz”), 
lecz i niepozbawione – chwilami – zaskakują-
cych pomysłowością skojarzeń:

A pola puste –
niczego tutaj nie wypatruj,
jedynie szczotka rżyska
czyści
niewidoczne kudły jesiennych wiatrów.
(Z wiersza żniwa)

Większe jednak wrażenie niż takie wykwity 
wyobraźni wywiera zasłuchanie się i zapatrzenie 
w magiczną wspaniałość natury, w owładnięty, 
przepojony nią ludzki los.

Wpisanie człowieka w odwieczny i szczo-
drobliwy porządek natury, nadającej aktem 

biologiczno-genetycznej cyrkulacji sens wszel-
kiemu istnieniu, znajduje najpełniejszy wyraz 
w cyklu wierszy osnutych na utworach indiań-
skich, na pieśniach Komandżów, Dakotów, 
Apaczów. Ludzka przemoc (białych wobec 
czerwonoskórych) pociąga za sobą niepokój 
przyrody. Osiągnięta na powrót sprawiedliwość 
(zemsta na tych, co „potłukli na pył kryształ gór-
skiego powietrza”) w przypowieści pieśniarza 
Nawadahy uwieńczona zostanie odrodzeniem 
tak oto namalowanej harmonii natury:

Wtedy człowiek będzie człowiekowi bratem.
Zazielenią się prerie,
zahuczą dostojnym spokojem puszcze,
strumienie rozbłysną łuską ryb,
mocarz stepu – brodaty bizon –
wróci rozkoszować się soczystością traw.

Przyswojenie poezji polskiej pieśni in-
diańskich jest niebagatelną zasługą pisarza. W 
sumie potrafił on – zaprzeczając opłotkowości 
regionalizmu – z równą energią ukazać pięk-
no dzikiej prerii i duchowy świat wtłoczonych 
w rezerwaty Indian, co pejzaż podchełmskich 
pól i kulturowe uwarunkowania rodzimych 
stron.

 
I właśnie wtedy, w roku 1990, nastąpiło to 

nasze autentyczne wzajemne zaangażowanie 
się we współpracę. Wynikły z niej opracowania 
książkowe, wydane tomiki, np. Za siódmą skórą 
(wiersze 1965–1995) Henryka Makarskiego 
z moim posłowiem (1996), tak jak również 
niemało wynikło z kontaktów na niwie po-
wiązań literatury i filozofii z dr Bogumiłą 
Truchlińską (późniejszą prof. UMCS), że 
wspomnę chociażby o jej ciekawych szkicach 
w „Świętokrzyskim Kwartalniku Literackim” 
czy wydanym przez nas jej eseistycznym zbio-
rze Między afirmacją a sceptycyzmem (W kręgu 
literatury i filozofii) z 1995. 

– Jak utrwalił się w twojej pamięci tamten 
nasz bujny w dokonania okres?

– Także, jak ty, z sentymentem wspomi-
nam wspólnie spędzone w Lublinie chwile 
ważnych rozmów w siedzibie ZLP, połączone 
z prezentacją twórczości, i te u mnie w domu, 
kiedy jeszcze żyła moja żona, Maria Janina, 
która wniosła duży wkład w fabularyzację 
Przekleństwa Inków. Dzięki stworzonej przez Nią 
atmosferze w tym przytulnym domu mogły 
powstać wszystkie moje utwory poetyckie, 
opowiadania i powieści.

Po jej śmierci osamotniony w piętrowej 
willi, załamany, postanowił przenieść się do 
rodzinnego Chełma (urodził się w pobli-
skim Świerszczowie). Pozostały między nami 
już tylko kontakty telefoniczne i listowne. 
Kiedy zorientowałem się, że podniósł się na 
duchu, nakłoniłem Go do przywołanego 
tutaj fragmentarycznie wywiadu, który był dla 
Niego – jak orzekł – „bezcenną przyjacielską 
nagrodą”. De facto, moim zdaniem, pamiętnym 
dorobkiem wynagrodził nieprzeliczony zastęp 
swoich fanów, bowiem osiągnął w rozmiarze do 
pozazdroszczenia nim czytelniczej popularno-
ści. Dowodzą tego  n i e  t y l k o  imponująco 
wysokie nakłady książek, co w tym wspomnie-
niu, wdzięczny Mu, starałem się uzmysłowić. v

Przypisy:
*) W zbiorze tym ukazał się także esej Stanisława Rogali z 

Kielc Wierni sobie i swojej ziemi (O prozie członków NKL w 
Lublinie). S. Rogala ma wobec Longina szczególną za-
sługę, bowiem wydał poświęconą Jego życiu i twórczo-
ści małą monografię w serii „Sylwetki Współczesnych 
Pisary”Agencji Wydawniczej Gens pt. Longin Jan Okoń. 
Kielce 1997, wyd. 2 poszerzone 1982).
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Janusz Urbaniak

NIEDOTYKALNOŚĆ

przechodzą figury dni 
nie umiem ich zatrzymać
nie umiem nadać im nazw
by odróżnić treści w nich 
ułożone
są coraz gwałtowniejsze 
w łykaniu jakby głód 
był tą tajemnicą
która niczego nie wyjaśnia
bo milczą usta filozofów 
i tych dla których 
nie starczyło strawy

drżą liście wszystkich drzew
mówią do siebie piennie
jakąś powtarzają pieśń
nie rozumiem jej 
nie potrafię nawet 
języka tego uchwycić 
co dopiero powtórzyć 
co dopiero śródzawołać
wiernie zgłębiając 
niedotykalność

Janusz Urbaniak

NÓŻ

nie chcę już nic dopełniło się
koliste pole

miało przyjść dobro niosące ciszę 
rozwleczone za miastem
gdzie zaczyna się las  
i biegnie sarna

miało miało
nie chcę już nic odpłynęła rzeka
zostawiając spękaną ziemię
ludzie płynący łodziami potonęli
inni rzucali kamieniami
krzyczeli

słychać wojnę która była wczoraj 
i będzie też jutro 
jesteśmy poobijani i samotni 

płynie krew błyszczy się długi nóż
nie chcę już nic patrzę na liście
patrzę na dłonie i na to czego
nie umiałem uchwycić

Waldemar Jagliński

FRAGMENTY 

imaginacja jak biała kula
zawsze oczekujący horyzont
albo zielony tygrys niesiony przez pszczołę
której skrzydła sięgają wiecznej wiosny – 
Dali rozciąga sen tak jak koszmar olbrzyma
co sam wyrywa z siebie życie
smutnym snem o miasteczku bez drzwi
maluje niespełnione marzenia dziewczyny o domu 

koszmar podsycany precyzją i światłem
senna intymność niczym jawa –
nowe bramy stoją na solidnym gruncie 

Waldemar Jagliński

***

W konfrontacji bieli i czerni 
pióra powinny opadać wolniej
niż pancerne płyty.

Dzień jednak
w swej odwiecznej słabości
potrzebuje dużo cienia. 

Wojciech Bieluń Targosz

Żeglowanie
 
 
dryfuję nie oddycham 
szukam schronienia na zimę 
moim celem 
przetrwać najgorsze 
choćby w najmniejszym mrowisku 
 
zasnę narkoleptycznym snem 
rozpłynę w jego wnętrzu 
szepty wokół mnie przycichną 
w głąb wywiodę światło 
 
to trudna sprawa 
bez wystarczających kwalifikacji 
mieć szczęście 
albo zestarzeć się od razu 

Wojciech Bieluń Targosz

Prawda

poznać ją gdy patrzą 
obce oczy 
to jakby zawiesić audyt 
schematu co istnieje 
zamknąć go w sobie 
czekać 
na sposób odzyskania  
kontroli nad światem 
na sygnał 
przebłysku obrazu 
w którym prawda 
wpisana została 
w strukturę ocalałej wyspy 

Wojciech Bieluń Targosz

Wizja

zauroczony przyszłością 
jej przybliżaniem 
powiesiłem obraz 
miał przesłonić momenty życia 
w których nie mówiłem prawdy 
utrwalić coś 
co wydawało się cudem 
 
a potem  
spadła gwiazda z nieba 
a ja ją złapałem 
 
jeszcze nie wiem 
kim będę 
wypatruję przestrzeni 
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1 czerwca
Chciałem już nie pisać Dziennika czasu 

zarazy ze względu na wywołany u mnie przez 
ten dziennik  wzrost temperatury egoizmu, ale 
Józef Herold wymusił na mnie zmianę de-
cyzji  - nie wiedzieć zresztą jakim sposobem. 
Wyraźnie chce konfrontacji, czytelnicy też. 
Otrzymałem bowiem w tej sprawie kilka tele-
fonów. Czuję się trochę niczym gladiator na 
arenie dziennikopisania.

Dzień Dziecka. Złożyłem swoim córkom i 
wnukowi życzenia. Po raz pierwszy, bo zawsze 
były słodycze, choć teraz także, ale tylko jako 
dodatek. Trudny czas uszlachetnia człowieka, 
czyni go bardziej refleksyjnym.

2 czerwca
Świat się rozpędza, ale póki co bez zbęd-

nych „ogonów”. Ludzie nauczyli się obchodzić 
bez tego, co nie jest najważniejsze. Współczuję 
usługodawcom, którzy zaspokajają nieistotne, 
zaszczepione przez globalistyczny konsump-
cjonizm, potrzeby. Ciekaw jestem, czy po peł-
nym powrocie do tak zwanej normalności, znów 
pojawią się takie potrzeby, jak męskie pedicure.

3 czerwca
Ze wzburzonego morza, choć niektórzy 

mówią, że ze ścieku Internetu dopłynął do 
mnie taki oto odprysk:

Małgosiu, słyszałem, że w czwartek planujesz 
zakupy. Przedstawiam moje zapotrzebowanie na 
produkty. Oczywiście, będę oczekiwał przed domem 
na Wasz przyjazd. 4 jaja, zgrzewka z serem, zgrzew-
ka z plastrami kiełbasy krakowskiej,  kiełbasa śląska 
(albo z szynki) do gotowania, pomidory, banany, 
pomarańcze, rzodkiewka, gorzka czekolada.

Kocham, pozdrawiam, Tata
Widać, że ktoś w tym obłędzie on-line 

nie kontroluje już swoich palców biegających 
po klawiaturze komputera. Jednak potomni 
przynajmniej będą wiedzieli, że w 2020 roku 
w czasie pandemii dzieci zaopatrywały jeszcze 
swoich starych rodziców i co ci rodzice wów-
czas jedli. Ciekaw jestem, jakie będzie tego 
typu zamówienie za pięćdziesiąt lat i, czy w 
ogóle takie zamówienia rodzice będą składać 
swoim dzieciom.

4 czerwca
Sebastian między jedną grą kompute-

rową  a drugą, przygotowuje się do matury.
Rozumiem go. Dzieci z pokolenia Z  (rocz-

niki po  2001 roku) zamiast grzechotką bawią 
się w kołysce klawiaturą.

Stefan Pastuszewski

Dziennik czasu zarazy (3)

5 czerwca
Kolejny pogrzeb i kolejna nieznajomość 

liturgicznej rzeczy przez żałobników. Elżbieta 
Stankiewicz-Daleszyńska żachnęła się, gdy po-
przednio napisałem tak samo o poprzedniej 
rodzinie żałobników: 

- Fe, nie wypada wypominać, panie dok-
torze . Ludzie różnie zachowują się w kościele.

Nie wypominałem, tylko odnotowałem 
socjologiczny, powszechnie już znany fakt, 
że coraz więcej ludzi chodzi do Kościoła tyl-
ko po posługę sakramentalną i pogrzebową, 
a więc siłą rzeczy nie wie, jak się w świątyni 
zachowywać. Przez wiele lat obserwowałem 
to w świątyniach na Inflantach, teraz widzę 
w Polsce.

Po pogrzebie (z trzema trąbkami na 
zakończenie) stypa. Chciałem uciekać, ale 
złapano mnie telefonem. Zmarła zmarła w 
Domu Pomocy Społecznej. Syn jest lekarzem. 

Nie ma o czym mówić! To samo czuje 
ksiądz, który po spożyciu niezbyt świeżego 
posiłku zadaje w miarę dyskretnie pytanie:

- Kto kończy?
Syn nie wie o co chodzi, więc wstaję i 

wygłaszam pochwałę radości życia. 
Rzeczywiście, zmarła była radosną, choć 

uciążliwą z racji swej samotności, kobietą.
Z ulgą opuszczamy wraz z księdzem 

restaurację „Maraton” przy ul. Powstańców 
Warszawy 13.

6 czerwca
Redlinowanie ziemniaków na działce. 

Tam, gdzie jeszcze niedawno po posadzeniu 
ziemniaków zobaczyłem tłustego kosa. Wielka 
radość z dotykania ziemi, w której spocznę. 
Nie jest ona obojętna. Cierpliwie mnie i to 
redlinowanie znosi.

7  czerwca
Ciężka niedziela, gdyż nie zabrałem z 

redakcji pilnych papierów.

8  czerwca
Sebastian pisze opóźnioną z powodu 

pandemii maturę. Dzwonię do niego po odpo-
wiednim czasie. Nie odbiera. Po chwili telefon, 
że napisał dobrze, bardzo dobrze. Wierzę – nie 
wierzę, zawsze tak mówił, a bywało różnie, lecz 
cieszę się, że sam do mnie zadzwonił. Znaczy, 
że uważa dziadka.

Wieczorem oglądam jego świadectwo z 
trzeciej klasy Liceum Ogólnokształcącego. 

Słabe. Celujący tylko z informatyki i bardzo 
dobry z historii. Gratuluję mu, jako historyk, 
tej historii. Widocznie nasze rozmowy nie 
poszły na marne.

9 czerwca
Matematyka na maturze. Z telefonem 

podobnie jak wczoraj.

10 czerwca
Język angielski na maturze. Jak wczoraj 

i przedwczoraj.

11 czerwca
Boże Ciało. Domowe kobiety zakazują mi 

wyjścia z domu, ale ja i tak się nie kwapiłem. 
Cóż to za procesja wokół kościoła!

12  czerwca
Sam w redakcji. Załoga urlopuje. Czas 

płynie cicho, nawet nie szemrze jak piasek w 
klepsydrze.

13 czerwca
Po działce znów redakcja. Pod wieczór 

męskie spotkanie z ks. Romanem Kneblew-
skim, pozbawionym prawa nauczania za gło-
szenie kontrowersyjnych poglądów społeczno-
-politycznych. Kilku przyjaciół. Wzmacniamy 
się wzajemnie. Trochę whisky.

14  czerwca
Redaktorka Beata Szydłowska z Redakcji 

Ekumenicznej TVP z Warszawy przepytuje 
mnie na okoliczność prawosławia w Byd-
goszczy. Cieszę się, że mogę podzielić się swą 
wieloletnią wiedzą.

15 czerwca
W poniedziałek, jak zwykle w redakcji 

„Akantu” dużo pracy. To przez ten Internet, 
który działa dobę. Pamiętam, że w poniedzia-
łek, jeszcze w redakcjach bez-internetowych a 
tylko faxowych („Ilustrowany Kurier Polski”, 
„Kujawy”) była flauta. Wszyscy zastanawiali 
się wówczas, co na stronę włożyć. O kazaniach 
nawiedzonych księży czy oderwanych od 
rzeczywistości biskupów nie wolno było pisać. 
No i oczywiście negatywnie o rządzie i jego 
sojusznikach. O sexie tylko okazyjnie i eufe-
mistycznie. Innych w zasadzie wymogów nie 
było. Nie zakazem ale dobrym obyczajem było 
niepisanie o wypadkach drogowych w okresie 
świątecznym. 

16 czerwca
Kontrola z Urzędu Marszałkowskiego. 

Pięcioosobowa grupa młodych ludzi, spóź-
niona o trzy i pół godziny. Zamrażam ich, nie 
reagując wcale na przeprosiny (ktoś inny, jak 
to w polskiej hipokryzji bywa, powiedziałby: 
Nie szkodzi). Młodzi, bezradni ludzie przy-
klejeni do siatki paragrafów. Współczuję im, 
choć mają dobrze, bo regularnie odbierają 
pieniądze w zasadzie za nic. Kontrolują do-
kumentację (siedem segregatorów!) Klubu 
„Świat z innej strony”,  prowadzonego przez 
nas w Szkole Podstawowej nr 37. Piętnaście 
fantastycznych dzieci z niepełnych rodzin 
(niektóre matki mają dzieci o różnych na-
zwiskach). Mam nadzieję, że żadne z nich nie 
zostanie kontrolerem w Urzędzie Marszałkow-
skim, pracującym na zlecenie Unii Europej-
skiej. Szkoda byłoby  tej ich żywości, świeżości 
i egzystencjalnego bólu dla podtrzymywania 
europejskiej biurokracji.

Ponad 100 modeli 
obuwia!

Sklep: Radosna Zuzannna Mrozińska

ul. Śniadeckich 47, Bydgoszcz

tel. 504 550 547

e-mail: xsusanx@wp.pl

Baletki - największy wybór w Polsce
PRZYJDŹ, PRZYMIERZ, POKOCHAJ!

dokoñczenie na str. 18
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17 czerwca 
Jestem  niepotrzebnie - jak twierdzi 

Roman Sidorkiewicz - nadwrażliwy. Rano, 
8.20, telefon z jakiejś firmy, która oferuje 
instytucjom kultury pakiety z poradami, co 
czynić w sytuacji pandemii. Skrępowany, 
stremowany głos młodego chłopaka. Zu-
pełnie jakbym Sebastiana słyszał. Znać, że 
początkuje, bo nie recytuje niczym maszyna 
wyuczonej formułki, tylko każde zdanie 
wymawia wyraźnie, trochę nawet przystając. 
Tytułuje mnie, oczywiście, prezesem. Kończy 
informacją, że rozmowa jest rejestrowana. Od-
mawiam, mówiąc, że rozmów rejestrowanych 
nie prowadzimy. Jest mi przykro, bardzo przy-
kro. Wczuwam się w sytuację naganiacza. 
Wczuwam się w sytuację Sebastiana, który 
kiedyś na tym podłym rynku pracy zdomino-
wanym przez maszyny, roboty, elektronikę 
i chemię (w rolnictwie) też będzie musiał 
znaleźć dla siebie miejsce w czymś ubocz-
nym a nie podstawowym. 

W gazecie informacja, że banki zwal-
niają pracowników, bo klienci przechodzą 
na on-line a poza tym w sytuacji pandemii 
nie chcą brać kredytów ani też oszczędzać 
na lokatach, gdyż to się nie opłaca (ludzie 
kupują nieruchomości, choćby  pojedyncze 
mieszkania). W jednym z banków pracuje 
moja najstarsza córka Kinga…

Pod wieczór Sebastian wrócił z egzami-
nu maturalnego (rozszerzona informatyka). 
Nie był zadowolony. Tylko dwa zadania 
rozwiązał. Mówił, że wszystko było nowe, 
nie przerabiał tego. Ot, pokolenie Z, bardzo 
niesamodzielne. Nie umie samo rozwiązy-
wać swoich problemów, tylko sprawnie re-
produkuje to, co zna. Adaptuje się do tego, 
co jest. Wygodnictwo dobrobytu, a może 
podświadome przekonanie, że wszystkiego 
i tak jest tak za dużo, więc nie trzeba już 
niczego dodawać. Gdy Sebastianowi mówię, 
że mężczyzna musi w życiu coś zrobić, to 
pyta, całkiem szczerze i poważnie:

- Po co? 

18 czerwca
Nic się nie składa, jak sobie obmyślę. 

Nawet kawa cappuccino, którą miałem wypić 
ze znakomitym dyrektorem Szkoły Podsta-
wowej nr 37 Markiem Dobuckim okazała 
się niemożliwa, bo w szkole przebiegały 
egzaminy ośmioklasisty z języka obcego. 
Znaczy, że Pan Dziejów włączył mnie do 
swego systemu.

19 czerwca
Posiedzenie Obwodowej Komisji Wy-

borczej nr 10 w Bydgoszczy.
- Żeby nikogo nie wprowadzać w stan 

zakłopotania, to ja pokieruję – mówię i 
siadam za stołem prezydialnym, filuternie 
spoglądając na panią, która wydaje się być 
starszą ode mnie. Bo zgodnie z przepisami 
pierwsze posiedzenia poprowadzi najstarszy 
komisjant.

Po pół godzinie jest już po wszystkim. 
Wybraliśmy przewodniczącego (sam się 
zgłosił, powiedział, że to lubi) i zastępczynię  
(wywołano ja jako najmłodszą). 

- No cóż, damy sobie radę z tymi 
niechcianymi wyborami - mówię na zakoń-
czenie.

20 czerwca
Warsztaty literackie w Miejskim Centrum 

Kultury. Grupa licealistów, smutne wiersze peł-
ne niepokoju i pretensji do świata. Zrozumiały 
bunt pokoleniowy, tylko w co się on przewodzi? 
Potem przyjacielska pogawędka z Bogdanem 
Łosiem i Markiem Podborskim. Uprawiają oni 
oryginalną poetykę, łączącą ciężkie egzysten-
cjalne tematy z finezyjną grą słów, nierzadko 
ocierającą się o mechanistyczną lingwistykę. 
Częste „łamanie” słów w formie przerzutni. 
Liczne homonimy skupiające się na mniej 
popularnych znaczeniach, do których autor, 
trochę  z przymrużeniem oka, naprowadza 
czytelnika całym swoim utworem. Efekt zna-
komity, nie przechodzi się wokół tych wierszy 
obojętnie. Fascynujące szarady! Nazywam to 
„nową szkołą poetycką”, proponuję sprecyzo-
wanie manifestu, choćby w formie kilku tez.  

21 czerwca
Poproszono mnie, abym czytał Lekcję 

podczas Mszy Świętej. Mądre i pełne nadziei 
słowa świętego Pawła o grzechu i łasce odku-
pienia (Rz 5,12-15). Myślę o swoim grzechu  
najcięższym, mam nadzieję na łaskę. 

Znajdując się w prezbiterium widzę, jak 
kapłan i szafarze dokładnie odkażają ręce 
przed udzielaniem Komunii Świętej. Czy stanie 
się to już trwałym elementem pragmatyki litur-
gicznej, która przecież, oprócz -  gestów sym-
bolicznych - posiada cały obszar praktyczny?

Trochę na działce. Patrzę, jak bez względu 
na okoliczności społeczno-polityczne i pan-
demiczne, ogórki wychodzą z ziemi i kierują 
się w stronę słońca. Pomagam im, wyrywając 
chwasty, które też bez względu na okoliczno-
ści wszędzie rosną. Energiczniej niż rośliny 
uprawne.

22 czerwca
Michał Pasternak narzeka, że w prezy-

denckiej kampanii wyborczej nie ma klarow-
ności programowej. Doktryny i programy 
mieszają się. Nie dziwię się, że narzeka, bo jest 
politologiem z wykształcenia.

- Teraz mamy politykę masową, zwaną 
nieprecyzyjnie populizmem. Mówi się nie to, co 
jest sensowne i realne, ale czego masy oczekują 
– konstatuję.  

Idąc na to zebranie niczego się nie spo-
dziewałem. 

26 czerwca
Przejmujący smutek. Snuje się po mie-

ście bez jakiejkolwiek radości życia elegancko 
ubrana młodzież szkolna (białe koszule i 
bluzeczki, granatowe spodnie i spódni-
ce), która odebrała świadectwa szkolne. 
(Niektóre szkoły odcięły się zdecydowanie 
od swoich uczniów, wysyłając świadectwa 
pocztą). Pandemia odebrała dzieciom jeden 
z ważniejszych dni w ciągu roku- koniec 
szkoły, początek wakacji. W zasadzie nie tyle 
wakacje, co nijakie wolne, było już od połowy 
marca.

Obserwowałem zakończenie roku w 
zaprzyjaźnionej szkole. Każdemu dziecku 
wyznaczono określoną godzinę odebrania 
świadectwa. Noszą więc maseczkę, odkaża 
im się rączki, a one w drzwiach szkoły otrzy-
mują świadectwo, zazwyczaj w zamian za nie 
wręczając Pani kwiatka. Operacja wręczania 
świadectw na progu szkoły trwała pół dnia. 
Jakaś dziewczynka przyniosła prezent w 
pomarańczowym pudełku obwiązanym 
czerwoną wstążką, prawdopodobnie tort. 

Wyniki XIX Agonu Poetyckiego 
O Wieniec Akantu

Redakcja ogólnopolskiego miesięcznika 
„Akant” wraz z powołanym jury w skła-
dzie: Jolanta Baziak, Michał Pasternak, 
Stefan Pastuszewski, postanowiła przyznać 
następujące nagrody w XIX Agonie Poetyc-
kim pt. Gdyby nie nadzieja…To co?

I nagroda (400 zł) – Andrzej Sikorski z 
Poznania
II nagroda (200 zł) – Eugeniusz Rychlicki 
z Chorzowa
III nagroda (100 zł) – Barbara Dombrow-
ska-Pietrzykowska z Bydgoszczy 

Dwa wyróżnienia (po 50 zł)

Bernard  Najdek z Nowogrodu Bobrzań-
skiego
Tadeusz Charamuszko z Suwałk

Gratulujemy!
Na agon wpłynęły 33 zestawy wierszy. Do 
almanachu pokonkursowego zaprosimy 
tę grupę uczestników, których wiersze 
spełniły kryteria agonu, wyróżniając się 
artystycznie spośród nadesłanych prac. 
Warunki druku zostaną uzgodnione z 
Autorami.

Nagrody wysyłamy pocztą.

Towarzyszyli jej rodzice. Po odkażeniu na-
uczycielka wręczyła świadectwo i odebrała 
prezent. Odłożyła go na stronę, ułożyła bez 
należytego szacunku obok innych prezen-
tów. Wypisz - wymaluj ojciec Tadeusz Rydzyk 
odbierający dary serca. 

27 czerwca
Transmisja Covid 19 w otwartej prze-

strzeni (pozioma) jest niska, ale ma ten-
dencję wzrostową. Głównymi ogniskami 
pandemii są placówki służby zdrowia i opieki 
długoterminowej. Śmiertelność Covid 19 
wynosi 2,8 %. Średni czas od zachorowania 
do zgonu wynosi 14 dni, lecz im bardziej 
osoba starsza jest schorowana, tym szybciej 
następuje zgon. 

Tak wygląda aktualna metryczka pan-
demicznego koronawirusa. Koronawirusy 
znane były od kilkunastu lat, lecz dopiero 
od SARS zaliczono je do groźnych.

28 czerwca
Praca w Obwodowej Komisji Wyborczej 

nr 10 w Bydgoszczy. Ależ ludzie nie dbają o 
siebie! Otyłość za otyłością, nawet w młodym 
wieku, który też, o dziwo, przyszedł do urn 
wyborczych.

29 czerwca 
Siąpi deszcz. Rozładowujący spokój po 

emocjach wyborczych, co zapowiada znacz-
nie niższą frekwencję w drugiej turze.

30 czerwca
Kolejne przeciąganie czasu, zwane kie-

dyś zabijaniem. v

Dziennik...
dokończenie ze str. 17
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Barbara Orlowski

Złotem malowane

powoli ze snu budzi się dzień 
skoro świt ptasi koncert za oknem
delikatnie kołyszą się kakaowce
a słońce złotem maluje owoce

zapach czekolady roznosi się już po kuchni
uwielbiam gorącą czekoladę
fotel bujany z niebieskim pledem czeka na werandzie 
z widokiem na ocean i ogród z kwiatami

szafirowa powierzchnia morza 
marszczy się przy lekkim podmuchu wiatru
cisza nastała i tylko słychać bicie serca
a niebo w promieniach słonecznych barwi się błękitem

Brazylia Itaparica 20.01.2014

Jacek Jaszczyk

List z emigracji X

 
1.
Zabite deskami okna elektrociepłowni 
dotykają wody.
W ich umęczonych przestrzeniach
nie ma nic oprócz moich spojrzeń.

Ze szczytu wieży ciśnień 
półżywa flaga przemijając za Szmaragdową Wyspę,
znika w samotności wiatru.

W jej krzyku szukam słów,
które zostawiła we mnie zima.

2.
Kobiety z długimi szyjami
mijają kolory mojego zamyślenia.
Kremowe słońce spływa z ich ud.

Piszesz, że milczenie jest drugą stroną życia.
A ja chciałbym umrzeć w tobie na wiosnę.

3.
W południe słońce obejmuje tysiące figur świętych, 
rozmawiających z Bogiem.

Słyszę jak Giovanni D’Anzi krzycząc w swojej pieśni,
nie przypuszczał, że św. Joanna Beretta-Molla, 
siadając przy krzyżu, który nosił św. Karol Boromeusz, 
zanuci jego słowa.

Podobnie jak Javier Zanetti i każda z gotyckich wież, 
rysujących we mnie niebo.

4.
Trzaskają we mnie cienie refektarza. 
Może to astry kwitnące wirydarzem krużganków.
A może kapitularz jak oddech w sklepieniu krzyżowym.

Z wysokich okien patrzy na mnie twoja modlitwa.
Sucha jak wiór mojego krzyża.

Piotr Szczepański

Zbawienny wypad

 
niebieski autobus zabiera cię
nad  niebieskie morze 
skupionego i gorącego 
z niecierpliwości 
 
dłoń trzyma  
drobne monety na bilet  
drobne są główki dzieci 
w jarmułkach 
z rafy  
której istnienia się domyślasz powstają obłoki 
i pieniądze od turystów 
 
uciekłeś znowu od  
kobiecych ramion 
i stóp niespokojnie zadeptujących 
twoje ślady 
 
czujesz się jak wytarte uchwyty 
trochę błyszczący  
matowy w okolicach oczu 
 
na najwyższych wzgórzach 
wielookie siatki maskujące 
i systemy dają ci gwarancję 
przewidywalności 
jak nigdy dotąd 
łatwiej o beztroskę 
i zapomnienie 
 
masz względny komfort 
i swobodę ruchów 
oddzielony wspólnotą 
od reszty świata Waldemar Jagliński

DEKLARACJE

Nigdy nie napiszę ikony
gdyż grzeszne Anioły moje 
stoją w ogniu okrętowych dysz
albo rozmaitych polemik
i szturmem opasanych stalą flot
po raz kolejny próbują zdobyć
nieziemskie światy. 

Nigdy jednak Pierwsze Słowo
co było na początku
nie będzie dla mnie tylko snem. 

Słowo które słońcami żongluje 
i różnymi aniołami włada. 

Paulina Ulatowska

To wszystko jest fatamorganą

jestem mimozą trochę wstydliwą czółenkami 
z pierza zależę od światła oniryczna mgła

przykrywa mnie całą i rozchodzi się poranną bryzą 
po wodzie

mury mojego cielesnego miasta runą pewnego dnia 
słońce rozpuści się i wystarczy dla wszystkich

jestem
jestem a w nim całe skupienie jądro oddaleń
które tęsknią
do litrażu złudzeń punktu w którym trwają 
wszystkie odejścia
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Hałaśliwość współczesnego świata jest 
tylko jedną z jego składowych cząstek, choć 
istotnie, coraz bardziej dominującą, a na 
pewno wyróżniającą się – jednakże i pośród 
tego hałasu w roku 2018 wyłoniły się nam 
augustiańskie Wyznania, ale już nie na miarę 
upadku antycznego świata i walki chrześci-
jaństwa z pogaństwem, ale na miarę czegoś 
znacznie trudniejszego – rzeczywistości XXI 
wieku, konfrontacji religijności z biernym 
lub agresywnym ateizmem: wywiad-rzeka z je-
dynym polskim trapistą o. MICHAŁEM ZIO-
ŁO Po co światu mnich? Opowieść o surowych 
warunkach egzystencji i radykalnym podej-
ściu do codzienności (choć o. Michał zamiast 
słów radykalizm i ascetyczność woli mówić  
o dyscyplinie i higienie życia) uprawianych 
w opactwie Notre-Dame d’Aiguebelle na 
południu Francji jest tylko kolejną okazją do 
ukazania duchowej głębi człowieka – głębi, 
która nie lęka się ani tego, co w niej słabe, 
ani tego, co w niej mocne. Dla tych, którzy 
nie słyszeli dotąd o Zakonie Cystersów Ści-
ślejszej Obserwanci, albo znają go jedynie 
z głośnego filmu Ludzie Boga (X. Beauvois, 
2010), a także dla wszystkich innych, wytrwa-
le poszukujących religijnego upomnienia, 
czy duchowej porady, książka ta może być 
pewną formą odprężenia, zawieszenia, czy 
nawet rozdarcia wynikającego z nagłego 
oczarowania rzeczywistością i umysłowością 
trapistów. Nie będzie za to wielką niespo-
dzianką ani błądzenie po omacku dla tych, 
którzy z twórczością o. Michała stykają się już 
od dawna, od lat niecierpliwie czekając na 
jego kolejne książki.

Pisarstwo o. Michała bardzo trudno 
jednoznacznie zdefiniować czy sklasyfikować. 
Nie wiadomo bowiem, w którym miejscu 
danej książki – a nawet w której części dane-
go rozdziału – kończy się wielka filozofia, a 
zaczyna delikatna poezja, kończy się poważna 
teologia, a zaczyna rozczulająca opowieść o 
dzieciństwie, rodzinie i czasach studenckich, 
wreszcie kończy się gęsta w swym intelektuali-
zmie eseistyka, a zaczyna dowcipna przypo-
wieść. Ta literacka polifonia przywołuje na 
myśl największe tuzy europejskiego piśmien-
nictwa, które z niezwykłą swadą i lekkością, 
niczym o. Michał właśnie, poruszali się po 
filozofii, poezji, krytyce literackiej, mistyce, 
prozie, historii czy teologii, tacy jak Hiszpan 
Miguel de Unamuno, Francuz Gabriel Mar-
cel, czy Rumun Mircea Eliade. 

Jedną z pierwszych rzeczy dostrzega-
nych przez czytelnika książek o. Michała 
okazuje się być jego ogromna elokwencja, 
oczytanie i uczoność. Nic wszak dziwnego 
– o. Michała wychował i uformował Zakon 
Braci Kaznodziejów, lecz mnogość cytatów 
z książek, wierszy, listów, pamiętników, 
dramatów, czy wreszcie Biblii, na które po-
tykamy się niemal na co drugiej kartce dzieł 
tego polskiego trapisty, nie jest tylko pustą 
erudycją autora, czy próbą odstraszenia 
niewymagającego i leniwego czytelnika, ale 
sygnałem, że głębokie doświadczanie reli-
gijności nie tylko nie kłóci się z wnikliwym i 
drobiazgowym przeżywaniem doczesności, 
ale wręcz doskonale się z nim przenika. Cy-
taty z ulubionych pisarzy o. Michała: Josifa 

Jakub Domoradzki

Pisarstwo ojca Michała

Brodskiego, Czesława Miłosza czy Jarosława 
Iwaszkiewicza, mieszają się z myślami św. 
Benedykta z Nursji i Thomasa Mertona, a 
autor tych kolaży niejako przekonuje nas, że 
duchowa otchłań kryjąca się w tych słowach 
w niczym nie ustępuje tej biblijnej. Wnikliwy 
i drobiazgowy czytelnik odkryje u o. Michała 
i inne, mniej znane pozycje współczesnej 
kultury, chociażby Obietnicę poranka Romana 
Gary’ego, rabina ze Skrzypka na dachu czy 
Pamiętniki włościanina Jana Słomki. Nie ma co 
ukrywać, twórczość o. Michała jest niezwykle 
wymagająca i bezwzględna dla dyletantów – 
doprasza się od nas uwagi, skrupulatności, a 
przede wszystkim wiedzy i obycia w świecie, 
po którym te wszystkie książki się poruszają, 
jednakże o. Michał ma też i tę wspaniałą 
umiejętność, że gdy te wszystkie dylematy 
filozoficzne i wielkie pytania mistyki chrze-
ścijańskiej przewyższają nas, gdy już chcemy 
odłożyć jego książkę na parę godzin, by 
odpocząć, pomyśleć o czymś bardziej przy-
ziemnym i lżejszym, odwracamy kartkę, a 
tam nostalgiczna podroż do sielskiego dzie-
ciństwa, dowcipy z rodzinnego Tarnobrzega, 
przejmujący cytat ze znanego nam pisarza, 
czy po prostu zabawna ciekawostka z egzo-
tycznego dla nas świata – i nasze zmęczenie  
i przesyt intelektualną intensywnością znów 
zamienia się w rozrzewnienie, uśmiech  
i ciekawość tego, co znajdziemy na kolejnej 
kartce.

Nie chciałbym analizować i zgłębiać 
książek o. Michała Zioło po kolei, wiem 
bowiem doskonale, że każde z jego dzieł, 
począwszy od Innych spraw z 1995 roku, jest 
oddzielną realnością, która nie tylko domaga 
się komentarza w formie osobnej książki, 
ale jest przede wszystkim zaproszeniem 
skierowanym do czytelnika – zaproszeniem 
do odpowiedzi życiem na przeczytane słowa. 
Wspomnę tylko o czterech książkach, które 
są mi najbliższe.

Jedyne znane zdjęcie Boga z 2003 roku to 
zbiór krótki eseistycznych form, w których 
poezja W. Szymborskiej i E. Pounda, mnisze 
kaznodziejstwo Ojców Pustyni, komentarze 
do Reguły św. Benedykta i historie dwuna-
stowiecznych cysterskich manuskryptów  
w przedziwny sposób łączą się ze sobą w tytu-
łowym zdjęciu, nazwanym tak przez Thomasa 
Mertona, przedstawiającym hak z ciężarkiem 
spuszczony z nieba. Książka ta jest dla mnie 
odpowiedzią o. Michała na to, przed czym 
wiele razy, zarówno w swoim pisarstwie, jak  
i wywiadach, ostrzegał: przed groźbą du-
chowego obżarstwa. Człowiek religijny 
ma bowiem pewną silną pokusę, by ciągle 
o Panu Bogu czytać i pogłębiać swoją 
stricte religijną wiedzę, by wciąż zaczy-
nać nowe rekolekcje, by słuchać coraz 
to nowych i oryginalniejszych kazań, by 
rozpływać się w chrześcijańskiej mistyce, 
kazuistyce i moralności – a odpowiedzią  
o. Michała jest spokojne i mnisze wska-
zanie tego Jedynego znanego zdjęcia Boga 
z zapewnieniem, że Pan Bóg i tak pociągnie 
nas ku sobie, a my jako Jego ukochane dzieci 
możemy pogodnie i niespiesznie zająć się 
tym, co lubimy, co sprawia nam przyjemność, 
dzięki czemu stajemy się lepszymi ludźmi, 

chociażby zgłębianiem ulubionej prozy, 
poezji, czy interesujących nas historii. Jak 
pisze o. Michał: w chwilach, kiedy nic się nie 
dzieje, Bóg po prostu przychodzi i „ma mnie” w 
tej chwili uwolnionego od pasji dążenia do tego, 
co najbardziej święte.

Listy do Lwa z 2008 roku uhonoro-
wane Nagrodą Stowarzyszenia Wydaw-
ców Katolickich Feniks w kategorii lite-
rackiej powszechnie uważane są za jedno  
z najważniejszych i najlepszych dzieł o. Mi-
chała. Ta bez wątpienia niezwykła i odkryw-
cza książka zawdzięcza swoją intensywność 
zarówno formie rozdziałów (listy do Lwa-
-Chrystusa), jak i treści (egzotyka Afryki, mie-
szanie się religii, kultur, a nawet poziomów 
czasowych). Dla mnie jest ona medytacją nad 
życiem w całej jego głębi i nagości: O! Życie! 
Życie! Zawsze chciałem oglądać cię z ukrycia, 
dobrze okryty liśćmi naprędce postawionego szała-
su, z wysokości drzewa lub niesiony marzeniami, 
usadowiony wygodnie na gęsim grzbiecie. 

Mamo, mamo, ile kroków mi darujesz? to 
zbiór niezwykle nastrojowych, lirycznych  
i tęsknych opowieści o dzieciństwie o. Mi-
chała. Niewątpliwie książka ta wyróżnia się 
literackością. Filozofia filozofią, teologia 
teologią, ale czytelnik tej przepięknej, nieco 
bajronistycznej i rzewnej literatury, czeka 
potem na jeśli nie drugą Annę Kareninę, bo 
może mnichowi rzeczywiście nie wypada o 
takich rzeczach pisać, to chociaż drugich 
Nędzników, albo przynajmniej Imię róży. 

Kropki i kreski to wspólne dzieło o. Mi-
chała i o. Wojciecha Prusa OP, ich notes 
wędrowców. Teksty o ulubionych pisarzach 
o. Michała mieszają się ze szkicami i rysun-
kami o. Wojciecha z jego wojażowania po 
świecie. Człowiek religijny bowiem ciągle 
coś przemierza, wciąż gdzieś kroczy i błąka 
się w nieznanym, pielgrzymuje do ukocha-
nych miejsc i ludzi, do odległych i bliskich 
czasów, a przede wszystkim do Tego, który  
w niezrozumiały dla nas sposób wszystko to 
układa, rządzi tym i kreuje. I z lektury tych 
podróżnych opowieści wyłania się niejako 
obraz Boga, który nie tylko staje się gwaran-
tem praw, moralności, ojcowskiej stałości 
i pewności, że życie nie kończy się wraz ze 
śmiercią, ale jako najkunsztowniejszego 
pisarza, poety i malarza, a przede wszyst-
kim niezrównanego wędrowca –wzoru dla 
wszystkich, którzy w Drodze upatrują sens 
własnego życia.

W książce Po co światu mnich? jest 
takie piękne i rozczulające mnie zdjęcie  
o. Michała, który bawi się swoimi ukochany-
mi modelami samolotów i ten obraz całego 
bogactwa i różnorodności osobowościowej 
polskiego trapisty okraszony jest cytatem:  
z czasem człowiek wszystko oddaje, nawet swoje 
hobby, zainteresowania, literaturę i zostaje  
z jednym tomikiem wierszy. Tak bym chciał. Każdy 
wytrwały i świadomy czytelnik literatury o. 
Michała zdaje sobie sprawę, że ten ogrom 
naukowych i kulturowych kontekstów, ta 
cała intelektualna ekwilibrystyka i rozmach 
filozoficznych odniesień ostatecznie zmierza 
do jednego, bardzo prostego, intuicyjnego 
i pierwotnego pragnienia: być bliżej Boga. I 
w tym właśnie upatruje największą zdobycz 
pisarstwa i kaznodziejstwa o. Michała. 

A ja, jako jego wytrwały czytelnik, 
mogę zastanawiać się tylko w skrytości, 
jaki to jeden tomik wierszy zostawi na swej 
półce ten wybitny polski zakonnik, pisarz  
i intelektualista.
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W niedzielę 29.03.2020 r. nad ranem 
zmarł Krzysztof Penderecki. Miał 86 lat. 
Jego spuścizna składa się z bardzo wielu 
dzieł różnych gatunków: opery, oratoria, 
utwory symfoniczne, kameralne. W naszej 
pamięci pozostanie nie tylko jako wybitny 
twórca, także jako osoba bardzo serdecz-
na, niezwykle ciepła, towarzyska, otwarta 
na ludzi. 

Krzysztof Eugeniusz Penderecki, uro-
dził się 23.11.1933 w Dębicy. Był synem 
adwokata Tadeusza Pendereckiego i Zofii 
z domu Berger. 

Dziadek Robert Berger był nauczy-
cielem oraz bankierem, działał społecznie 
jako członek i działacz sokoli w Towarzy-
stwie Gimnastycznym „Sokół” w Dębicy. 
Podczas prezesury gniazda prof. Stanisława 
Wiśniewskiego, druh i dyrektor banku 
pełnił funkcję I. wiceprezesa. Towarzystwo 
Gimnastyczne „Sokół”, założono w Dębicy 
w 1894 r. Należało do III okręgu sokolego 
w Rzeszowie. Powyżej podano prawidłową 
nazwę, która występuje w źródłach - Towa-
rzystwie Gimnastycznym „Sokół” w Dębicy, 
a nie jak podają autorzy sagi rodzinnej 
Pendereckich, Towarzystwa Strzeleckiego 
„Sokół”, s. 14, który to błąd jest powielany 
dalej przez różne portale. Warto zaznaczyć 
informacje historyczną na portalu Towa-
rzystwa Gimnastyczne „Sokół” w Dębicy.

Okazałą Sokolnię, czyli budynek 
„Sokoła” udało się wybudować dzięki stara-
niom jego kolejnego prezesa, profesora dę-
bickiego Gimnazjum im. Franciszka Józefa, 
Stanisława Wojciechowskiego. Budynek 
wzniesiono na gruntach, podarowanych 
przez hrabiego Andrzeja Raczyńskiego 
oraz przy finansowej fundacji Kazimierza 
Wilusza, dębickiego notariusza, właści-
ciela kopalni ropy w Krośnie i Jaśle, oraz 
rafinerii naftowej w Gorlicach. Sokolnia 
posiadała obszerną salę gimnastyczną, 
bufet, park, boiska do różnych gier i ćwi-
czeń sokolich, kręgielnię i korty tenisowe. 
Krzysztof Penderecki podczas koncertu 
w kościele w Dębicy podczas wielkiej gali 
w 2000 r. wspomniał, że występował już 
w 1947 albo w 1948 roku w sali budynku 
„Sokoła”. Wówczas grał na skrzypcach. 
„Nie pamiętam dokładnie, co wykonywa-
łem, jednak przypominam sobie, że mój 
występ nazwany został gwoździem programu 
- powiedział. 

Rodzina mamy ze strony dziadka 
była pochodzenia niemieckiego. Przodek 
kompozytora ze strony matki, Anton Ber-
ger, był Niemcem, ożenił się z baronową 
Eleonorą Winkler. Mieli dwóch synów, 
jednym z nich był ojciec dziadka Krzysztofa 
Pendereckiego, Jan, który urodził się we 
Wrocławiu w 1810 r. Tam ukończył szkołę 
ogrodniczą. Znalazł pracę u hrabiego 
Raczyńskiego w Zawadzie koło Dębicy. 
Zalesiał jego włości. Ożenił się z Józefą 
z Hahnów, która też była Niemką, mieli 
ośmioro dzieci. Rodzina babci Józefy z 
Hahnów była całkowicie spolonizowana. 
Pradziadka Jana, leśnika ściągnięto z Nie-
miec do majątku hrabiego Raczyńskiego. 
Wokół Dębicy i Mielca do drugiej wojny 

Andrzej Leonard Bogucki

Krzysztof Penderecki wnuk Sokoła

światowej istniały kolonie niemieckie. 
Dziadek Jan Berger został nadleśniczym 
w dobrach hrabiego Raczyńskiego. - Mam 
więc bardzo mocne korzenie niemieckie, 
choć rodzina stała się potem bardzo spo-
lszczona – mówił Krzysztof Penderecki w 
wywiadzie z Magdaleną Talik dla wroclaw.
pl. Ojciec mamy K. Pendereckiego, dzia-
dek Robert Berger początkowo pracował 
jako nauczyciel rysunku i geometrii, potem 
został dyrektorem szkoły podstawowej w 
Dębicy. Przed pierwszą wojną światową z 
grupa znajomych dołączył do Towarzystwa 
Wzajemnego Kredytu, potem przemiano-
wanego na Bank Spółdzielczy im. Stefczy-
ka. Był dyrektorem banku w Dębicy. Jako 
syn leśnika, Niemiec z urodzenia i polski 
patriota z wyboru, obudził w kilkuletnim 
wnuku pasję dendrologiczną. Pomagał w 
tworzeniu zielników, zachęcał do nauki 
łaciny, uniwersalnego kodu wszystkich 
botaników. Ta miłość została w nim na 
zawsze. Krzysztof Penderecki był bardzo 
związany z dziadkiem sokołem Robertem 
Bergerem, założycielem i dyrektorem ban-
ku w Dębicy, Niemcem z urodzenia, ale z 
wyboru już polskim patriotą, który miał na 
wnuka decydujący wpływ na wychowanie. 
W „Kwestionariuszu Herolda” w „Wysokich 
Obcasach” z 2001 roku wspominał, że po 
śmierci dziadka uronił pierwszą w życiu łzę. 

„Nauczył mnie organizować życie. 
Codziennie do łóżeczka przyklejał kartkę z 
planem na cały dzień. Kochałem go” – wspo-
minał artysta. Dziadek rozkochał też młode-
go Krzysztofa w botanice. – „Chodziliśmy 
razem na spacery i musiałem rozpoznawać 
wszystkie drzewa po liściach, po korze. Wpa-
jano mi to jako małemu chłopcu. Potem 
zająłem się muzyką, nie miałem czasu, ale 
zainteresowania wróciły. Zacząłem szukać 
miejsca, gdzie mógłbym znaleźć swój azyl, 
swoją arkadię. Udało się, kiedy kupiłem za-
niedbany, rozkradziony dwór w Lusławicach 
i zacząłem kupować ziemię wokół. Miałem 
idée fixe, że powinienem założyć park, co 
przerodziło się w arboretum, bardzo boga-
tą kolekcję dendrologiczną, bo przez tyle 
lat sprowadzałem drzewa, które nawet nie 
zawsze są z naszego klimatu” – opowiadał 
kompozytor. 

Wrażliwość kompozytora szlifowały 
okrucieństwo czasów, w których dorastał, 
skomplikowana historia rodzinna, wzorce 
patriotycznych postaw w rodzinie matki i 
jej religijność. A także właściwa Penderec-
kiemu wnikliwość obserwacji, ciekawość 
świata i silna potrzeba niezależności. K. 
Penderecki wspominał: - „Mój dziadek był 
wielkim polskim patriotą. Wszyscy jego 
synowie jak jeden mąż byli w Legionach, a 
później, kto przeżył, podczas drugiej wojny 
światowej - był w AK. Wujka Stefana roz-
strzelano na Pawiaku, starszy syn dziadka, 
Mieczysław Berger, szef sztabu we Lwowie, 
został zamordowany przez sowietów w Ka-
tyniu. Najmłodszy syn zginął jeszcze w kam-
panii Piłsudskiego na Wołyniu. Najstarszy 
syn, pułkownik WP, przeszedł powstanie w 
Warszawie, po czym skrył się w Rybniku, bo 
nie chciał się ujawniać. Wiem, że jeden bar-

dzo pięknie śpiewał i popisywał się głosem. 
Babcia nam gotowała, oczywiście była też 
gosposia. I choć miałem starszego brata i 
młodszą siostrę, dziadek mnie wybrał, mnie 
się poświęcił, a ja do niego przylgnąłem.  
Właściwie to on mnie wychował. Intere-
sował się botaniką, pięknie malował. Był 
utalentowany, zorganizowany. Uczył mnie 
systematyczności, odrabiał ze mną lekcje, 
często rozwiązywał za mnie np. zadania z 
matematyki, bo ja tego nie lubiłem. Nie 
znosiłem chemii i fizyki w szkole”. 

Młody Muzyk pierwszy sukces odnosi 
w 1959 roku. Trzy jego utwory wygrywają 
wtedy konkurs dla młodych zorganizowany 
przez Związek Kompozytorów Polskich. 
Jury, które ocenia anonimowe prace, wpada 
w konsternację, gdy okazuje się, że autorem 
„Strof”, „Emanacji” i „Psalmów Dawida” jest 
ta sama osoba - Krzysztof Penderecki, który, 
aby obejść regulamin, zastosował fortel: 
pierwszą partyturę napisał lewą ręką, drugą 
- prawą, a o zanotowanie trzeciej poprosił 
kolegę. Nagrodą był wyjazd do Włoch, jego 
pierwsza podróż na Zachód, gdzie spędził 
sześć tygodni, żywiąc się makaronem, pizzą 
i czekoladą. Podróże i trasy koncertowe, w 
czasie których dyrygował własnymi utwo-
rami, stały się jego chlebem powszednim.

Twórca miał poczucie humoru, lubił 
ironię. W wywiadzie sam o sobie powiedział: 
„Jestem straszakiem”. To była aluzja do 
jego lat awangardy, kiedy komponował 
muzykę, tyleż odkrywczą, co szokującą, jak 
„Tren - ofiarom Hiroszimy” („Orgia szme-
rów, »hałasów« i zgrzytów” - pisali krytycy), 
„Polimorfia”, „Fluorescencje” i „Kanon”. 
Muzycy orkiestr w Monachium i Rzymie 
(RAI) odmawiali wykonywania jego dzieła 
w obawie o swoje instrumenty („efekt piło-
wania drewna, żelaza i szkła”).

Był niezwykle wszechstronnym twórcą: 
pisał symfonie, koncerty, dzieła oratoryjne 
i opery, ale także doskonałą muzykę kame-
ralną i fantastycznie skomponowane utwory 
na chór a cappella. Miał zresztą słabość 
do ludzkiego głosu, szczególnie sopranu 
dramatycznego. Jego muzyka wokalna wy-
korzystuje maksimum ekspresji muzycznej. 
Dzięki znakomitemu rzemiosłu i słuchowi 
polifonicznemu potrafił być i złożony, i 
lapidarny. Inspiracją był dla niego Pablo 
Picasso, artysta, który nigdy nie przestał 
poszukiwać i zmieniać artystycznej skóry.

Ojcu zawdzięcza otwartość w sprawach 
wiary i muzyczną inicjację. Miał pięć lat, gdy 
zaczął grać na skrzypcach, w wieku sześciu 
lat już komponował. 

– „Zachęcił mnie do tego ojciec, który 
sam grał. Pewnego dnia dał mi do ręki in-
strument i powiedział: Od dzisiaj będziesz 
się uczył gry na skrzypcach. I po dwóch 
tygodniach już grałem. Ojciec był ciągle 
zajęty, mama siedziała w kościele, bo była 
nadzwyczaj pobożna. Cudowna osoba, ale 
miała absolutnego bzika religijnego i nie 
bardzo się nami zajmowała. Po Ormianach 
mam fantazję, czarne oczy, ciemną karnację 
skóry. Po niemieckich przodkach to, co 
najważniejsze - systematyczność w pracy, 
zdolność ogarnięcia wielkiej formy, co w 
polskiej muzyce jest rzadkością” - wspominał 
kompozytor. 

O rodzinie ze strony ojca zachowało 
się mniej wiadomości. Józef Kobosiewicz 
to pradziadek  Krzysztofa Pendereckiego, 

dokoñczenie na str. 22
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który był kierownikiem Czteroklasowej 
Etatowej Szkoły Męskiej, która od 1880 
roku stała się Szkołą Mieszaną, ponieważ 
do nauki dopuszczono także dziewczęta. 
Z czasem szkoła przekształciła się w dwie 
pięcioklasowe szkoły Męską i Żeńską. 
Józef Kobosowicz z Stanisławą Pomia-
nowską, Ormianką z pochodzenia, mieli 
prawdopodobnie ośmioro dzieci. Babcia 
Stanisława pochodziła z Szylkiewiczów, z 
rodziny polskich Ormian. Józef Koboso-
wicz - żona Stanisława z Pomianowskich, 
córka Józefa i Stanisławy, Eugenia Ber-
gerowa z Kobosowiczów, ur. się w 1871 r. 
pod Tarnopolem, jej - mąż Robert Berger, 
córka Eugenii i Roberta, Zofia Berger - mąż 
Tadeusz Feliks Penderecki, syn Zofii i Ta-
deusza Filipa - Krzysztof Penderecki, Józef 
Kobosowicz jest pradziadkiem Krzysztofa 
Pendereckiego. 

„Gdyby nie Lusławice, nie mieszkał-
bym dziś w Polsce” - mówił. – „Dwór, w 
którym najlepsze lata spędził Jacek Mal-
czewski, to miejsce magiczne. Dom, azyl, 
mała ojczyzna. Według Pendereckiego, 
prawie wszystkie polskie dwory z obrazów 
Malczewskiego to właściwie ten jeden, 
lusławicki. Tu spędzał dwa miesiące każ-
dych letnich wakacji, tu malował. Dwór 
ma ponad 200 lat. W czasach PRL był tu 
najpierw magazyn nawozów sztucznych i 
soli, potem izba porodowa, przedszkole. W 
pewnym momencie wszystko spróchniało, 
zawaliło się. Remont trwał siedem lat. Po-
magała nam w odbudowie mama Elżbiety, 
przyjeżdżała tu, nadzorowała prace. Za 
uratowanie obiektu dostała nagrodę od 
ministra kultury. Mieszkaliśmy w różnych 
miejscach i właściwie gdyby nie Lusławice, 
zostałbym gdzieś na świecie. Byłem profe-
sorem w Yale, mogłem tam wieść spokojne 
życie. Z powodu Lusławic wróciłem do 
Polski. - Nie grałem w żadną piłkę, nie mar-
nowałem tak czasu. Zero zainteresowań 
praktycznych, a gimnastyki nie znoszę do 
dzisiaj. I jakoś jeszcze chodzę. Moi koledzy, 
którzy uprawiali sporty, gryzą ziemię albo 
chodzą o lasce. A ja nie! To chyba geny. 
Moja babcia Ormianka żyła 96 lat i miała 
taką mocną konstytucję. Tak, to muszą być 
geny”… – wspominał w rozmowie z Lilianą 
Śnieg-Czaplewską. 

W 2009 r. w Muzeum Regionalnym w 
Dębicy otwarto czasową wystawę „Dziadek i 
Wnuk”, czyli sokół Robert Berger i Krzysz-
tof Penderecki, której towarzyszył „Dębicki 
salonik muzyczny”, wystawa stała, opra-
cowanie merytoryczne Edward Wodzień, 
opracowanie plastyczne Anna Pasek oraz 
czasowa prezentacja nagrodzonych prac 
dzieci i młodzieży inspirowanych muzyką 
Krzysztofa Pendereckiego z konkursu pla-
stycznego zorganizowanego przez Państwo-
wą Szkołę Muzyczną im. Krzysztofa Pen-
dereckiego w Dębicy. Wystawa „Dziadek i 
Wnuk” była próbą odpowiedzi, skąd wziął 
się fenomen Krzysztofa Pendereckiego. 

Kronikarz Muzeum zapisał: - „Mamy 
okazję poznać dzieje rodziny kompozytora, 
środowisko z którego się wywodzi i które 
Go ukształtowało. Tradycje muzyczne w 
jego rodzinie były powiązane z rozwojem 
ruchu muzycznego w Dębicy. Na doda-
tek możemy prześledzić dzieje rodziny 

Bergerów jako utalentowanych malarzy. 
Robert Berger - tytułowy dziadek - był 
rzadkim połączeniem bankowca z artystą. 
Jego bracia również posiadali zdolności 
plastyczne, które także możemy zaobserwo-
wać w akwarelach i pastelach wykonanych 
w młodzieńczym okresie przez Krzysztofa 
Pendereckiego, którego ówczesnym men-
torem był dziadek, czyli Robert Berger. 
Wystawę uzupełniają rzeczy osobiste i listy 
związane z jej bohaterami oraz partytury 
i plakaty prezentujące dorobek Mistrza”. 
Osobliwą ciekawostką jest prezentacja po-
nad setki slajdów zdjęć rodzin Bergerów i 
Pendereckich od połowy XIX do połowy 
XX wieku, a także film dokumentalny.  
Wydano przewodnik po wystawie „Robert 
Berger i Krzysztof Penderecki” (Dziadek 
i Wnuk) pod redakcją Józefa Chrobaka i 
Justyny Michalik.  

Krzysztof Penderecki skomponował 
ponad 100 utworów, w tym 27 orkiestro-
wych, 7 symfonii, 17 koncertów na różne 
instrumenty, 19 pieśni i utworów chóral-
nych, 18 kantat i oratoriów, 4 opery. Jest 
autorem muzyki do ponad 100 filmów oraz 

Morderstwo w Gdańsku obrasta w 
dobrze nam znany kokon spraw spornych i 
niejasnych. Jest jednak zbrodnią popełnioną 
z rozmysłem, w starnnie dobranej chwili – tak 
więc dokonaną na pokaz, aby zaimponować 
nie tak jeszcze zuchwałym naśladowcom. To, 
co jednych przeraża, dla innych jest bardzo 
wygodne. Został usunięty utalentowany szef 
miejskiej republiki (właśnie uszanowania 
tradycji „wolnego miasta” naznacza polityczny 
spór z Pawłem Adamowiczem). Doszło więc 
do wymiany urzędnika wybieralnego na komi-
sarza zależnego od rządu. Oczywiście legalnie. 
Nie ma jednak nic dziwnego w wykorzysty-
waniu legalnych procedur przy wykruszaniu 
demokracji. Dochodzenie musi brać pod 
uwagę ten motyw albo tę okoliczność. Musi 
uwzględniać pytanie: kto skorzystał? To jest 
zasadnicza różnica, niż kiedy zapytujemy o 
to, kto doprowadził do zbrodni.

Czynnik makropsychologiczny, z pozoru 
oczywisty, jest zupełnie osobną sprawą. Dałoby 
się go porównać do zbrodni popełnionej na 
Żydzie podczas hitlerowskiej okupacji: atmos-
fera, owszem, sprzyjała, nerwy były rozdygo-
tane, nikt przytomny dzisiaj nie odmówiłby 
pomocy psychologa, a jednak morderstwo 
pozostaje morderstwem – tu na wszelki wypa-
dek wyjaśnię, że mówię o morderstwie, a nie 
„tylko” odmowie pomocy.

Brakuje nam konkretu, uwolnienia od 
zastępczych tematów, jakie momentalnie 
budzą naturalne spory. Na prezydencie 
Gdańska popełniona została zbrodnia; 
każda zbrodnia ma motyw. Mądrzejszy, 
głupszy, zrozumiały, bezrozumny. To nie 
zmienia postaci rzeczy. Ta, w Gdańsku, była 
umyślna, wyreżyserowana z użyciem reżyserii 
widowiska, które przypieczętowała. Mordercy 
ani o godzinę wcześniej nie porwały nerwy, 
ani bezmyślność nie spowolniła o godzinkę 
tego czynu. I nie jest ważne, co wykrzykiwał 

Urszula Małgorzata Benka

Dla Jasności

z estrady. Jak go resocjalizowano, kiedy od-
bywał karę za bandyterkę. Czy miał porząd-
nego adwokata, czy tak jak w kilku znanych 
mi sprawach (eksmisyjno-rozwodowych) 
mecenas inkasuje należność i nawet się nie 
zjawia na rozprawie. Jesteśmy doroślli, nie 
wolno zabijać. Atak na Pawła Adamowicza 
na pewno nie był aktem samoobrony.

Kto więc skorzystał? Zostawmy prezy-
denta Putina, bo ta korzyść, bezsporna, jest 
zaledwie rykoszetem. Zyskał polski rząd, 
obecnie Gdańsk podlega rządowi. W którym 
punkcie rząd popierał politykę zamordowa-
nego prezydenta? W żadnym, stanowiącym 
o formacie politycznym Pawła Adamowicza. 
Jeszcze Adamowicz umierał, kiedy prezydent 
Duda podkreślił, że „różnili się”. Prezydent 
Duda nie kłamał. Samorządom opozycyjnym 
grożono już zaciśnięciem „państwowej” port-
monetki. Pod niedofinansowanym samorzą-
dem rośnie frustracja wyborców. Część ludzi 
przestaje być stać na prasę, na satelitarne 
telewizje, jednym słowem na informację. 
Przy okazji, na dobre kursy językowe: skaza-
ni na język ojczysty, owszem, zachwaszczają 
go angielskim, ale nie potrafią myśleć jak 
Luksemburczyk, Badeńczyk, Francuz, Belg, 
Słowen, Norweg czy Fin. Są poza kręgiem 
ich oczywistości. Czy rządowi zalezy na rze-
telnej informacji? Gdyby tak było, cyfryzację 
i oświatę powierzyłby osobom światłym, ro-
zumiejącym te oczywistości Fina, Bretona, 
Szkota, Irlandczyka czy Łotysza.

I w tej sytuacji żałobne serca i dramat 
Jurka Owsiaka nic nie wnoszą. Ani standard 
bezpieczeństwa. Można przecież wytoczyć 
proces Kosciołowi za niedopełnienie obo-
wiązków, gdyby podchodzący do komunii 
ugodził nożem wojskowym biskupa me-
tropolitę. Była policja? Nie. Była sprawna 
ochrona? Ależ skąd. Morderstwo byłoby 
morderstwem. v

spektakli teatralnych. Większość powstała 
na zamówienie rządów, instytucji arty-
stycznych, festiwali, wirtuozów. Z blisko 
50 zamówień rocznie, które do niego spły-
wają, wybiera dwa, trzy. I to on decyduje 
o formie i charakterze utworu. Na śmierć 
kardynała Wyszyńskiego napisał „Agnus 
Dei”, na odsłonięcie pomnika Ofiar Grud-
nia w Gdańsku w 1980 r. – „Lacrimosę”, 
odejście Jana Pawła II upamiętniło „Cha-
conne”. Wyróżniany i odznaczany wieloma 
orderami m. in. Orderem Orła Białego, 
Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu 
Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorski 
Orderu Odrodzenia Polski.

Krzysztof Penderecki był przez wiele 
lat związany z filharmonią w Bydgoszczy. 
Podczas inauguracji XV Festiwalu Musica 
Antiqua Europae Orientalis, odebrał ty-
tuł Honorowego Obywatela Bydgoszczy. 
W bydgoskim ratuszu znajduje się jego 
portret, namalowany przez bydgoskiego 
artystę malarza Ignacego Bullę. Został też 
posadzony dąb jego imienia w alei Osso-
lińskich. v

Krzysztof...
dokończenie ze str. 21
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Była jabłoń w sadzie i śliwa węgierka

W gorące noce ojciec 
rozkładał materace 
i mogliśmy widzieć gwiazdy płynące
żyłami gałęzi 
Najlepsze jabłka pod słońcem!
Tak babki na straganie
między amerykańskim garniturem
a miodem mówiły

Gdyby jeszcze tak nie pachniało
w pokojach malowanych jak liście jabłoni
Figury Matki Boskiej
o twarzach wniebowziętych
w trzech lustrach się przeglądały
Na podłodze guziki rzucone
fiolki lekarstw
szkatułki metalowe

Ziemniaków parujący gar
jedliśmy cały dzień
i kwaśne mleko pod jabłonią
Aż przyszedł czas ostatnich jabłek
Siostrzeńców uśmiech
w irysach

I ich już nie ma

Jeszcze poczekaj lato

    
Zanurzę gołe stopy 
w wilgotnej trawie
o świcie
Napełnię się słońcem
po same brzegi
Jeszcze nie czas 
na smutne pożegnania
Jeszcze nie nadszedł czas
dla szarości nieba
I październików coraz dłuższych
Niekończące się zimy 
przyjdą
lecz jeszcze trochę
Poczekaj lato

 Kobieta jest miękka i ciepła
- napisałam w krótkim do ciebie liście -
Bukiety dawno zebranych kłosów
zeschły się w zakurzonym flakonie
Czasem można się spotkać
tak zupełnie przypadkiem
Usta ogrzać
i dłonie
Choćby tylko spojrzeniem

Ogniska już rozpalone
Jesienny dym
wznosi się 
nad dalekim horyzontem

Ostatnia opowieść matki

Syczy wiatr
ale mówiłaś
Tak bieda piszczy
Między szpary można wepchnąć kulki słomy
ale i tak nic nie pomoże na ten smutek
Przez okno jęzor słońca
omiata czerwone pelargonie
by spocząć niedaleko stołu
I zniknąć za Kamieńcem
Łąki takie falujące 
jak dzisiaj
Soczyste
i dalekie, że hen...
Ze strychu kapie krew 
drobnym taktem nadawanym przez radio
A babka roniła
dziecko za dzieckiem
I niech cię Bóg obroni
przed takim mężem
I nie babka tylko babcia.

Mamooo, out pieje na południe!

Ostatnie lato

Przeszłość pachnie
jak stare zdjęcia
wyciągnięte z przepastnej szuflady
Oglądamy
i wzdychamy nad uśpionymi żywotami
starych ciotek i porcelany do kawy
Drzewa szumią tak samo
i słońce tym samym łukiem
wpada przez okno do pokoju
Będzie burza mówisz
 i ręką kreślisz znak krzyża
Masz władzę w słowach
bo sinieje nagle niebo
i groźny granat rozlewa się nad horyzontem
A tam popatrz
umarłych pył znaczy ślad
w stronę naszego kościoła
Leniwy czas
Senny
Niech trwa wieczność
Niech wejdzie w pory 
mojej skóry
Niech boli
Zostanie tak ocalony
od zapomnienia 

Skazany  na 625 lat najcięższego więzienia

Za pomalowanie twarzy i udawanie
szejka z bajki
Ja sama otrzymałam dwa cięgi
na goły tyłek 
za udostępnione na fejsie zdjęcia
Cofnięto mi też lajki
bezpardonowo
Wmawiają mi
że do muzeum już pójść nie mogę
Jak chcę
to płacić i to grubo
I matka politycznej matki
to rozumie
Bogaci
są przecież najmądrzejsi
Ale i tak wszyscy kradną
Zaczynam się bać 
nic już nie wiem
Widzę siebie i Kozaków
na rozpędzonych koniach
Mówię jednak chcę dostępności!

- Więc jesteś populistką
a populiści to ignoranci
a będąc ignorantką
nie możesz przecież wierzyć
w demokrację -

Statki płyną z czarnymi
i reklamy płyną
A dziecko mojej przyjaciółki
odsuwa się od brudasa znikąd
I pani
ciągle pukają do drzwi
Jak nie ziemniaki
to matki z rozdzierającym skowytem
z dna duszy
Sąsiadka systematycznie płaci
na kotka z oderwanym uchem

A ja?

Kupiłam sobie broszkę 
z wizerunkiem Matki Boskiej
nad którą lata anioł z różowym penisem
I niech mi jeszcze ktoś powie
że nie znam się na sztuce

Teraz siedzę i cieszę się 
bo tyle w nas humanitaryzmu
co gówna

Czyli dużo

Dorota Tereszkiewicz
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1.Organizator konkursu:
Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie.
2.W konkursie udział wzięło 49 uczestników z 
całej Polski. 
Uczestnicy nadesłali utwory poetyckie zawiera-
jące od 1-3 wierszy.
3.Komisja  w składzie:
1). Stefan Pastuszewski- przewodniczący
2). Grażyna Wojcieszko
3). Zyta Ważna
4). Kazimierz Żarski

przyznało:

Nagroda główna „Cisowa gałązka”:
Aleksandra Majówka – Chełm – godło Sekwencja 
(17 lat)

Wyróżnienia:
1.Jolanta Nawrot – Główkowo – godło Asystentka 
Wiosny
2. Kacper Płusa – Łódź – godło Źródłosłów 

Ponadto dyplomy i druk w AKANCIE zostały 
przyznane następującym osobom:
3. Katarzyna Caryńska – godło Sopot – godło 
Słone morze
4. Paulina Wojciechowska – Sosnowiec – godło 
Beatrycze
5. Dominika Liszkiewicz – Piła – godło Stokrotka
6. Łukasz Barys – Pabianice – godło Czytanie 
bażantów

Nagroda główna
Bardzo nowatorskie podejście do poezji, 
interesująca, innowacyjna warstwa leksy-
kalna, a nawet świadome badanie języka. 
Umiejętność wprowadzania niebanalnych 
metafor, bogata wyobraźnia i duża swoboda 
wypowiedzi poetyckiej. Odwaga, świeżość  
i wyrazistość poetycka. 

Ogólnopolski Konkurs Poetycki o „Cisową Gałązkę” 

im. L. Wyczółkowskiego –XIV edycja

Jolanta Nawrot

Nadchodzi

Do czego doszło – nie wiem 
nie mogę jeść nie mogę spać 
czas dyskretnie pruje 
moje ubrania – ani wolno ani szybko

Nie wolno! unosić się nago nad ziemią 
godziny minuty sekundy gryzą 
moje ciało złożone z przecinków 
kropek średników myślników przerw

Na oddech i przede wszystkim ze 
światła jestem wypchana światłem 
po brzegi na których rośliny tańczą 
w doskonałym milczeniu mijam

Się z tobą kocham kwiaty od ciebie 
w których zaklęta jest wiosna i sen 
o tym że to co nadchodzi jest jak róża 
- rozkwitające w środku swojego przemijania

Aleksandra Majówka 

Moi poloniści nauczyli mnie nienawidzić poezji

jeśli nie mogę cię wpisać w grafik chociaż dwustu pięćdziesięciu słów 
to może przynajmniej zauważę że z ciebie taki mało podmiot czyliryczny 
ale ale przecież wiesz że 
język formułuje rzeczywistość a to jednak najsilniejszy mięsień

/tamto to była dygresja ale myślę że pasowała/

zresztą nie jestem już pewna jak określić twoje motywy przewodnie 
czy kontekst kulturowy /na ściądze napisali cztery wielkie kryzysy globalne 
na onecie 100 sekund do północy  na zegarze zagłady 
więc generalnie taplamy się w galaktyce mgły 
spoko 
niedługo to i ona uschnie/ 
i w sumie nie jesteś w żadnym związku z epoką 
oprócz może jakiegoś szajsunga w nerce komentarzy za uszami 
chaty w www kropka wiosce lewoskrętnie inteligentnego kręgosłupa  
ale to nieistotny wątek biograficzny 
bo zabajeni pluskają się przecież w próżni c’nie

i w ogóle dostałeś tę kaleką budowę 
jakbym krztusiła się fanfikiem przed katechetką 
wyciąłeś coś żółtymi nożyczkami z monotonni i uznałeś to za motto  
/nikt znów nie miał kleju żeby zrobić z tego układ 
ale wystarczy że jesteś taki ciągły 
taki biały taki wolny/

no że nie było tak już teraz na serio 
no to nie wiem co autor miał na myśli 
mogę cię jeszcze ewentualnie poćwiartować w podziemnej klinice 
ale to nie jest kraj dla takich praktyk 
bo może jeszcze w którymś twoim środku utknę w głębi

Katarzyna Caryńska 

SPOTKANIE

z nieszczęściem nie powinno się obnosić 
jednak ktoś zaaranżował naszą nieznajomość

oto cena jaką mi przyszło zapłacić za sekundową gonitwę rzęs

wycinki pod powiekami 
przerwy między brwiami 
wiotkość przekwitniętego naskórka

podobnie obcy jak ten którego dotknęłam przed miesiącami 
chce zwędrować cielesną powłokę smutku

wymijam go milczeniem 
chowam się w sobie pod spód 
i na powrót jestem nieprzenikalna

uciekam z obietnicą na ustach 
że zanim pamięć oczy mi wyje 
odwrócę się jeszcze na wierzch
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Kacper Płusa

źródło spokoju

kiedyś na wsi dorośli dawali dzieciom 
kompot z makowin, żeby nie marudziły,  
gdy pracowali w polu. gdy byłem mały

babcia dała mi gazetę: - czytaj, sprawny 
nie jesteś, to musisz być mądry – rzuciła 
znad barszczu. długo patrzyłem na czarny

maczek liter. w ciszy.

Paulina Wojciechowska 

Zimowa tęsknota

Szukam nad brzegiem jeziora 
pod płaskimi kamieniami 
brunatnymi piórami dzikich kaczek, 
w zimnym, trzeszczącym piasku; 
pod zamarzniętym krzewem 
między skręconymi korzeniami pni 
na skrzyżowaniach dróg leśnych; 
w uważnym wzroku bażantów, szukam 
w suchym powietrzu i zimowym puchu, 
w kieszeniach zbyt cienkiego płaszcza, 
w dotyku ciepłych rękawiczek; 
szukam za betonowym murem, 
gdzie jak okiem sięgnąć ścielą się na ziemi 
wypalone ślady po ogniskach; 
szukam myśli o tobie, którą porzuciłam; 
jak we śnie, objawiającym się raz w życiu

Dominika Liszkiewicz 

Kaplica sykstyńska. Grzech pierworodny

I. Lilit

to dlatego  
że chciałam go odzyskać 
bo choć  
wtedy był już z Ewą 
to przecież 
ja byłam przy nim pierwsza

i choć dziś 
już prawie nikt 
nie pamięta 
jak wtedy wyglądałam 
to przecież 
urodą nie ustępowałam Ewie

wszak później 
- dopiero później! - 
stałam się wężem

zrozumcie 
ja chciałam go tylko odzyskać

II. Ewa

to pewnie dlatego 
że chciałam wciąż więcej i więcej

bo u boku Adama 
zajęłam jej miejsce 
myślałam że już wszystko 
jest w moim zasięgu

dlatego 
gdy Lilit powiedziała 
że stanę się jak Bóg 
zerwałam ten przeklęty owoc

więc to pewnie dlatego 
że chciałam więcej i więcej

III. Adam

to dlatego 
bo nie mogłem pozwolić 
by ta która była 
ciałem z mego ciała 
odeszła samotnie

więc gdy dała mi wtedy owoc 
podałem jej rękę 
choć już słyszałem płacz aniołów 
i wiedziałem 
co będzie potem

to dlatego 
bo nie chciałem 
by odeszła samotnie

Łukasz Barys 

Zimno

Nocą musiało być zimno: lód ściął oczko i zamknął 
białe ryby w wodzie. Teraz świeci słońce, wchodzę

na taflę: sprawdzam wytrzymałość słów. Sunę stopą 
wzdłuż, naciskam i patrzę: ulatnia się w czerń trochę

ciśnienia, to ze mnie. Lena stoi na mostku, więc rwę 
bryłkę, przez którą może oglądać słońce. Promienie

rozpadną się i stopią w światło, ryby zamienią się 
w brzuszki, ale pływać będą jak lilie: pozbieram lilie

albo zapamiętam obraz, to nieważne, bo nasi bliscy 
są tacy oddaleni i obcy i zimni. Słowo, które im mówię

wciąż się załamuje: na przezroczystym pryzmacie 
w odblask. Pies boi się lodu i czeka na brzeżku, o nim

nie mam wiele do powiedzenia, poza tym, że wzrok 
mu się zawiesza na rybce, a rybce dzióbek się zawiesza

jak system. Istotnie, wpuszczono nas w system i o nim 
wcale nie opowiedziano: śmierć urosła nam w oczku

lodem. Lena się położyła na lodzie i w oczko patrzy 
okiem: zagląda w toń, wśród białych ryb widzi właśnie

babcię, która się dławi i zawiesza, z braku powietrza 
w systemie, obraca na biały brzuch. Dławi i zawiesza,

z braku powietrza w systemie: chwilę poczekaj, przedrę 
się do ciebie, wpuszczę w wodę to, czego nie ma.



str. 26     AKANT 8(294)2020

1 czerwca
Wracając z truskawkami z targowiska na 

pl. Piastowskim, zatrzymuję się przy ogłosze-
niach parafialnych w gablocie na zewnątrz 
kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca 
Pana Jezusa i czytam:

„…. na tablicy pod chórem w kościele 
znajduje się informacja o inicjatywie „Zranieni 
w Kościele”. Jest tam telefon wsparcia dla osób 
wykorzystanych seksualnie we wspólnocie 
Kościoła, czynny w każdy wtorek. Wszystkie 
osoby w ten sposób zranione potrzebujące 
wysłuchania, rady i wsparcia zachęcamy do 
skorzystania z bezpłatnej, anonimowej i pro-
fesjonalnej pomocy”.

Wchodzę do kościoła i szukam we wska-
zanym miejscu szczegółowych informacji, 
głównie numeru telefonu.

Nie ma.
 
2 czerwca
Wylądowałem na intensywnej terapii 

kardiologicznej. Moje serce znudzone, po 
ponad 20 milionach uderzeń, postanowiło 
zwolnić. Jednak 37 razy na minutę to trochę 
za mało, więc lekarze pod łopatkę wszczepili 
mi stymulator nastawiony na minimum 66 
puknięć na minutę. To już coś. Można żyć. Po 
tygodniowym pobycie w szpitalu dochodzę do 
wniosku, że chorzy przychodzą do lecznicy po 
to głównie, żeby jak najszybciej wyjść. Każdy 
pacjent zaraz na początku pyta: - Panie dok-
torze, kiedy ja wyjdę do domu?

3 czerwca
W gazetach zdjęcia z pogrzebu Jerzego 

Pilcha. Na jednym z nich Michał Probierz – 
trener Cracovii. Nic w tym dziwnego, Pilch 
przez całe życie był niemal fanatycznym 
kibicem krakowskiej drużyny. Do tego 
stopnia, że nawet ożenił się z córką prezesa 
klubu. Piłkarzy na tych zdjęciach nie ma, bo 
pewnie nikt im nie powiedział, że ten luter, 
jak o swoim wyznaniu protestanckim mówił 
Pilch, to jeden z najlepszych współczesnych 
pisarzy polskich.

Pamiętam, że kiedy wziąłem do ręki 
jego ostatnią książkę „Żółte światło”, to po 
pierwszym zdaniu już nie wypuściłem jej z 
ręki aż do końca. Brzmi ono tak: „Staję w 
kuchennym oknie mojego warszawskiego 
mieszkania i liczę tych, co nie wytrzymali, 
liczę wisielców kołyszących się na balkonach 
po drugiej stronie ulicy”.

4 czerwca
31 lat temu, krótko po godzinie 21, 

stałem przed drzwiami szkoły na ul. Trau-
gutta, a Kuba, mój 8-letni syn, sylabizował z 
ojcowskiego karku nazwiska i liczbę głosów 
w wyborach do parlamentu. Z wrażenia 
omal go nie upuściłem. Wychodziło na to, 
że stoimy o progu nowej Rzeczpospolitej, że 
koniec komuny. Pomyślałem wtedy, że mój 
syn nigdy nie będzie się musiał bać. Że już 
będzie zawsze normalnie. Chyba się jednak 
pomyliłem...

Józef Herold

Dziennik 2020 (2)

5 czerwca
Noc. Złomowisko gdzieś na Fordoń-

skiej. Jestem na planie filmu fabularnego 
„Miasto”, który reżyseruje Marcin Sauter. 
Gram złomiarza. I może sama rola nie jest 
czymś czarującym, ale granie w jednym filmie 
z Robertem Więckiewiczem, Bartkiem Topą, 
czy Karoliną Gruszką to jest duża przyjem-
ność. I jeszcze płacą.

6 czerwca
Ukazał się pierwszy numer „Tenis Maga-

zynu”, dla którego redaguję Kwestionariusz 
Tenisowy. Na pierwszy ogień poszedł satyryk, 
rysownik Henryk Sawka, jeden z najlepszych 
tenisistów wśród aktorów, dziennikarzy 
i innych artystów. Na pytanie: Za którą z 
tenisistek mógłbyś nosić torbę? Henryk 
odpowiada: Flavią Pennettą. Gdyby było 
odwrotnie i to Sawka zadał mi to samo pyta-
nie, odpowiedziałbym: Margot Robbie. Na 
zarzut, że ona nie jest tenisistką, odpowiedź 
może być tylko jedna: I co z tego, torby nie 
można za nią nosić?

7 czerwca
E. zadzwoniła w euforii, że Wojtek Mann 

zacznie nadawać w swoim Radiu Nowy Świat 
26 czerwca o godz. 7.45. Ta data nawet nie 
udaje przypadkowości. To ostatnie godziny 
przed ciszą wyborczą. E. jeszcze dodała, że w 
tym radiu będzie miał swoją audycję Andrzej 
Poniedzielski. Uwielbiam jego sceniczny smu-
tek. W Barcinie, rzut beretem od Bydgoszczy, 
rok temu w tamtejszym domu kultury zapytał 
publiczność: - Jak się powiedziało A, to co 
dalej trzeba powiedzieć?

Publiczność chóralnie odpowiedziała: 
- B.

- Nie - sprostował mistrz wolno wybrzmie-
wającej riposty. - AA.

8 czerwca
Matura. Serce rośnie, gdy patrzę, jak 

rankiem biało-czarni: dorodne dziewczyny, 
przystojni chłopcy suną do szkół, by zdać 
egzamin dojrzałości. I choć schowani w tym 
roku za maskami, widać, że są lekko stremo-
wani. Towarzyszy im coś, co dzisiaj w Polsce, 
w innych obszarach, jest nieosiągalne – po-
wszechna sympatia i dobre życzenia.

Każdy pamięta swoją maturę. Tak jak 
pierwszy seks, urwany film (czasem te dwa 
eksperymenty się łączyły), datę pierwszego 
ślubu, narodziny pierwszego dziecka.

Nie wszyscy jednak pamiętają swoją 
maturę. Czy wiecie, kto z tzw. celebrytów nie 
ma matury? Uprzejmie donoszę: Hołdys, 
Maleńczuk, Kayah, Szymon Majewski, Paulina 
Młynarska i co powszechnie wiadomo – Lech 
Wałęsa. Tylko że ten ostatni ma doktorat 
honoris causa. A pozostali? Wstyd.

9 czerwca
Na ulicy Stary Port, przy Trzech Gra-

cjach, rozpoznaję R. Ostatni raz widzieliśmy 
się 40 lat temu. Studiowaliśmy razem i chał-

turzyliśmy razem po osiedlowych domach 
kultury. On grał na gitarze, a ja czytałem 
Bułata Okudżawę. Było na piwo.

- Cześć, Rysiu – krzyczę uradowany.
On patrzy na mnie jak na zjawisko nad-

przyrodzone i nawet nie udaje, że z nikim mu 
się nie kojarzę.

- Moje nazwisko nic panu nie powie. 
Herold – melduję.

- Józiu, jak ty mnie rozpoznałeś – krzyczy 
i padamy sobie w ramiona.

Tłumaczę mu, że jedyną zdolność, jaką 
posiadam, to bezbłędna pamięć do twarzy. 
Na przykład: 20 lat temu jechałem w Szcze-
cinie tramwajem z centrum na Pomorzany i 
spojrzałem na faceta, który siedząc naprzeciw 
czytał gazetę, to jeżeli go po tych 20 latach 
spotkam, rozpoznam i przyporządkuję do 
miejsca i czasu. Tak po prostu mam. 

Rysiu pyta, co u mnie słychać, a ja co u 
niego. 40 lat nie da się załatwić na ulicy. Szko-
da, że Beanus na Chodkiewicza nieczynny. 
Powspominalibyśmy.

Wymieniamy numery telefonów. „Bę-
dziemy w kontakcie”. Nie cierpię tego okre-
ślenia.

Na odchodne dowiaduję się, że miesz-
ka w Kanadzie. Był wiele lat stewardem w 
samolocie. O tym jednak nie pogadamy, bo 
ja nie latam.

10 czerwca
Jadąc samochodem, przez pomyłkę wci-

snąłem I program Polskiego Radia. A tam aku-
rat zaproszenie na godzinę 19, na wieczorną 
audycję „Historia dla dzieci” i fragment spek-
taklu, którego, jak zrozumiałem, adresatami 
mają być przed snem dzieci. Otóż rzecz będzie 
o tym, jak AK-owcy z Kedywu rozwalili w lutym 
1944 roku Franza Kutscherę, dowódcę SS na 
Warszawę, zwanego katem stolicy. Audycja jak 
w sam raz dla dzieci.

Jacek Kuroń w takich razach mówił: 
Straszno i śmieszno. Myślę, że to pomyłka. 
Że ta wieczorynka to dla bojowników z Wojsk 
Obrony Terytorialnej z zagajeniem druha 
leśnego Antoniego Macierewicza.

11 czerwca
Boże Ciało. Przez wirusa nie ma procesji 

ulicznych i dziewczynek w białych komunij-
nych sukienkach, które z koszyczków sypią 
kwiatki pod nogi księdza niosącego mon-
strancję. Jak byłem ministrantem, to robiłem 
hałas dzwonkami na tych procesjach. Chcia-
łem zaimponować tym dziewczynkom w bieli.

Dziś myślę o „Bożym Ciele” Jana Koma-
sy. To jeden z najlepszych katolickich filmów, 
jakie widziałem. Powinno się go puszczać na 
lekcjach religii i klerykom, gdy przychodzą 
do seminarium.

To jest film o księdzu wierzącym (choć 
go tylko udaje). To obraz tworzenia prawdzi-
wego Kościoła w lokalnej społeczności. Nie 
instytucji, a wspólnoty wiernych.

12 czerwca
Siedzę na ławce w myślęcińskim parku 

i patrzę na kępę dygoczących brzóz (nie 
wiem, dlaczego kojarzą mi się ze „Słoneczni-
kami” van Gogha) i oczka wodne, z których 
wyzierają żółte lilie. Cisza, ciepło, zapach 
czeremchy i ptaki wszystkich gatunków, które 
coś do siebie mówią, czy raczej śpiewają. Do 
głowy przychodzi mi wiersz Miłosza – „Dar”. 
Mój ulubiony.
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Dzień taki szczęśliwy
Mgła opadła wcześnie, pracowałem w ogrodzie.
Kolibry przystawały nad kwiatem kapryfolium.
Nie było na ziemi rzeczy, którą chciałbym mieć.
Nie znałem nikogo, komu warto byłoby zazdrościć.
Co przydarzyło się złego, zapomniałem.
Nie wstydziłem się myśli, że byłem kim jestem.
Nie czułem w ciele żadnego bólu.
Prostując się, widziałem niebieskie morze i żagle.

13 czerwca
Wychodząc z Biedronki, zobaczyłem w 

punkcie sprzedaży papierosów wystawioną ga-
zetę z informacją równą zimowemu wejściu na 
K2. Otóż pani Tekla z Gliwic skończyła 114 lat. 
Mało tego, w ostatnich dwóch latach przeszła 
dwie operacje przewodu pokarmowego i czuje 
się dobrze. Nie umiem powiedzieć, dlaczego 
ta wiadomość bardziej mnie zasmuciła niż 
ucieszyła. W moim miasteczku dawno temu, 
jak ktoś przekroczył osiemdziesiątkę, to się 
mówiło, że w niebie zgubili jego metrykę. W 
tym przypadku relacje między niebem a panią 
Teklą zostały podniesione na niebotyczny 
poziom. Może być tak, że jakiś aniołek był w 
gorszej formie po domówce, wcisnął „delete” 
i pani Tekla wyleciała z bazy.

P.S. Najstarsza kobieta na świecie to 
Japonka, ma 117 lat. Możemy być nie tylko 
drugą Japonią, ale także pierwszą.

14 czerwca
Zadzwonił P. z pytaniem, czy słyszałem, 

co powiedział biskup Antoni Długosz w Apelu 
Jasnogórskim. Odpowiedziałem mu, że od 
kiedy umarli Nossol, Życiński i Pieronek, 
nie słucham biskupów. Otóż biskup Antoni 
Długosz porównał Mateusza Morawieckiego 
i Łukasza Szumowskiego do ewangelistów: 
Mateusza i Łukasza. Pole dla satyryków prze-
ogromne.

Ksiądz Józef Tischner przestrzegał, że 
więcej wiernych od Kościoła może odejść 
przez proboszcza niż przez komunizm. Jak 
widać, słychać zagrożenie podniosło się na 
wyższy hierarchicznie poziom. Niestety obni-
żył się poziom intelektualny. Święty Antoni 
– patron biskupa Długosza w powszechnej 
wierze katolików pomaga tym, którzy coś 
stracili, zgubili. W tym przypadku chodzi o 
piątą klepkę.

15 czerwca
Biegam wzdłuż Brdy w okolicach ka-

miennych schodów opery. Dla poprawy 
kondycji i trzymania wagi (czyt. nadwagi) 
wbiegam kilkanaście razy tymi schodami, 
mijając przytulonych do siebie kochanków, 
którzy patrzą na mnie ze współczuciem. Na 
górze trochę odpoczywam i obserwuję węd-
karzy, którzy są wiecznymi optymistami. W ich 
rywalizacji na śmierć i życie z rybami kibicuję 
rybom. Podejrzewam ich (wędkarzy), że to 
nie jest tak jak z gonieniem króliczka, gdzie 
już sama gonitwa jest przyjemnością. Oni nie 
łapią tylko dla łapania. Oni łapią głównie do 
jedzenia. I tu się pojawia hipokryzja. Nie lubię 
patrzeć na polowanie na ryby, ale lubię jeść.

16 czerwca
W okienku na poczcie, nie powiem 

gdzie, listy polecone wydaje Mona Lisa. Kiedy 
jej powiedziałem, że wygląda jak Gioconda, 
uśmiechnęła się, jakby słyszała to trzy razy 
dziennie.

- Dobrze, że nie jestem podobna do 
Damy z łasiczką.

Nie byłem przygotowany na taką wypo-
wiedź.

P.S. Moi synowie śmieją się ze mnie, że 
stoję w kolejkach z opłatami, a przecież mogę 
przelać z konta. Od teraz mam kontrargu-
ment. Czy w komórce jest żywa Mona Lisa?

17 czerwca
Obejrzałem w państwowej telewizji de-

batę 11 kandydatów na nowego prezydenta 
Polski. Wygrała moim zdaniem kobieta. Języ-
kiem migowym pomagała niesłyszącym zrozu-
mieć, jak odpowiadają kandydaci na pytania 
prowadzącego dziennikarza TVP 1, którego 
Kosiniak-Kamysz nazwał funkcjonariuszem. 
Była, jak twierdzą znawcy przedmiotu, szyb-
ka, precyzyjna i nic nie zmieniała. Jednym 
słowem profesjonalna i do tego teatr rąk. 
Wszyscy kandydaci zachowywali się podobnie, 
nie odpowiadali na pytania, tylko wygłaszali 
wcześniej wyuczone teksty. A pytania były 
„od czapy”, czyli trzeciorzędnej rangi. Np. 
czy do pierwszej komunii dzieci powinny być 
przygotowywane w szkole. Nie mogło się też 
obyć bez zaczepienia Rafała Trzaskowskiego o 
LGBT. Rządzący mają nadzieję, że to przeważy 
szalę zwycięstwa Dudy. Moim zdaniem nie 
przeważy. Chyba że jednym głosem. Jakim? 
Ano takim. Kilka dni temu przeprowadzono 
uliczną sondę, gdzie pewną stateczną, w sile 
wieku kobietę zapytano, co by zrobiła, gdyby 
się dowiedziała, że jej córka jest homosek-
sualna.

- Wygnałabym z domu – odpowiedziała.

18 czerwca
Tonący brzydko się łapie. A biskup kali-

ski jeszcze brzydziej. Doszczętnie się pogubił. 
Nie dość, że mataczy w sprawie podległego 
mu księdza pedofila, to jeszcze w liście na-
pisanym nie do końca po polsku, atakuje 
prymasa Polski abpa. Wojciecha Polaka za 
to, że ten „spiskuje i szkodzi wizerunkowi 
Kościoła w Polsce”. Ma rację, Kościołowi bpa 
Janiaka szkodzi na pewno. A metropolita 
gnieźnieński ma kłopot. Jak ma udowodnić, 
że nie jest garbatym. Wojciech Polak jest 
delikatny, człowiek dużej kultury, nie chce 
pokazywać swojej przewagi intelektualnej nad 
kaliskim hierarchą. Mimo prestiżowej funkcji 
w polskim Kościele ma duży dystans do siebie 
i subtelne poczucie humoru.

Kiedy zaprosiłem go na premierę mo-
jego filmu o księdzu Popiełuszce - „Ostatnia 
droga”, to mimo poważnej okoliczności za-
żartował na kolacji po filmie, że jest jedynym 
Polakiem w episkopacie.

19 czerwca
Dziś pod pomnikiem Kazimierza Wiel-

kiego w Bydgoszczy odbyło się spotkanie 
przedwyborcze, którego bohaterem był Rafał 
Trzaskowski. Po półgodzinnym wiecu zszedł 
z podestu i przez pięć minut rozmawiał z 
młodym mężczyzną poruszającym się na 
inwalidzkim wózku. Jeżeli to spotkanie nie 
było zaaranżowane, to chwała prezydentowi 
Warszawy. Jeżeli było inaczej, to słabo.

20 czerwca
Z mojego balkonu na Marcinkowskiego 

obserwuję ponadstuosobową kolejkę przed 

Miejskim Centrum Kultury. Część w maskach, 
dystans społeczny zachwiany. Zaciekawiony 
ustawiam się na końcu i pytam: Za czym 
kolejka ta stoi? – tekstem z pięknej piosenki 
Krystyny Prońko. Kobieta w wieku bardziej 
niż średnim odpowiada mi, że to casting do 
filmu Wojciecha Smarzowskiego, który będzie 
kręcił w Bydgoszczy. A o czym będzie ten 
film? – pytam ją.

A mnie po co to wiedzieć - odpowiada 
już mało grzecznie.

21 czerwca
Siedzę przy stoliku, na trawniku restau-

racji Marina przy ulicy Tamka. Z widokiem na 
morze tzn. na zakole Brdy, gdzie cumują małe 
łodzie. Na jednym ze stateczków, a właściwie 
domków, na dachu siedzą dwie młode kobie-
ty. Ich głośny śmiech niesie woda.

Przypomina mi się opowieść Williama 
Whartona, który 20 lat temu przyjechał do 
Bydgoszczy na spotkanie z czytelnikami. 
Autor „Ptaśka”, zadziwiony popularnością 
swoich książek w Polsce, opowiadał mi przy 
piwie na Starym Rynku, jak to mieszkał przez 
kilka lat w takim domku - łodzi na Sekwanie 
w Paryżu. Fascynujące i inspirujące, nie tylko 
dla niego. Po trzecim piwie Wharton rozluźnił 
się, zakładając nogę na nogę, tak że z sanda-
łów wychynęła mu skarpeta z dużą dziurą. 
Zauważył to i wcale się nie przejął.

A propos sandałów. Kilka dni temu na 
gali „Gazety Wyborczej” Supermiasta trans-
mitowanej online Adam Michnik – naczelny 
gazety - wystąpił w sandałach. Gdyby relację z 
tego robiła telewizja publiczna, na pewno po-
kazałaby na zbliżeniu blade Adamowe stopy.

22 czerwca
Tydzień zaczynam od biegu wzdłuż 

Brdy, na której już od rana pracują wioślarze. 
Mieszają wodę co sił, a trener płynący za nimi 
motorówką pokrzykuje przez tubę. Zwraca im 
uwagę na tempo, sylwetkę w łódce, głębokość 
zanurzenia pióra wiosła w wodzie. Gdyby nie 
było miasta Łodzi, to Bydgoszcz mogłaby mieć 
w herbie łódkę i wiosło. Tradycje wioślarskie 
w Bydgoszczy są ogromne, a i sukcesów współ-
czesnych też wiele, w tym mistrzowie świata, 
złoci medaliści olimpijscy.

Patrzę na tych młodych wioślarzy i pró-
buję zgadnąć, który z nich może być medalistą 
na olimpiadzie w Paryżu w 24 roku albo w Los 
Angeles w 28. Widzi mi się, że ten w żółtej 
koszulce i zielonej czapeczce. 

Zobaczymy…

23 czerwca
Na spotkaniu otwartym komisji kultury 

rady miasta dowiedziałem się z ust dyrektora 
nowej sceny Mariusza Napierały, że dawny 
Teatr Kameralny będzie teatrem dla dzieci, a 
premiera w nowym budynku wiosną 2021 r. 
Cały czas miałem nadzieję, że to będzie teatr 
rozmaitości i dla dorosłych, i dla dzieci. Na 
mój zarzut, że miało być inaczej, Magdalena 
Zdończyk, szefowa Biura Kultury Bydgoskiej, 
powiedziała, że    ten profil to efekt konsultacji 
społecznych. Na moje pytanie, ilu bydgosz-
czan chciało, żeby teatr był tylko dla dzieci, 
pani Zdończyk nie umiała odpowiedzieć. 
Mam ograniczone zaufanie do tzw. konsulta-
cji społecznych. Albo są niereprezentatywne 

dokoñczenie na str. 28
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Dziennik...
dokończenie ze str. 27

ze względu na śladową liczbę konsultantów, 
albo władze wiedzą lepiej, co mieszkańcy 
chcą i narzucają rozwiązania. Teatr dziecięcy 
funkcjonuje rano, bo wieczorem dzieci idą 
spać. Czy stać nas na fundowanie pół teatru? 
A jeżeli już musi być tylko dla dzieci, to trzeba 
zmienić nazwę. Nie Teatr Kameralny, tylko 
np. Misia Uszatka.

P.S. Uprzejmie donoszę, że w połowie 
zebrania połowa radnych wyszła, uprzednio 
podpisując listę obecności. Proponuję, aby 
takie listy wystawiać na koniec spotkań, ale to 
chyba nie jest w niczyim (radnych) interesie.

Tego donosu nie mogę złożyć na ręce 
przewodniczącej rady Moniki Matowskiej, bo 
też nie dotrwała do końca.

24 czerwca
Do Bydgoszczy zaprosiłem sześciu, 

jeszcze bardzo młodych, a już wybitnych 
pianistów. Przygotowuję film promocyjny i 
trasę koncertową dla nich. Jesienią wystąpią 
jako Chopinowska Reprezentacja Polski na 
koncertach w Polsce, a w przyszłym roku 
zagrają na Konkursie Chopinowskim w War-
szawie. Dwaj z nich to bydgoszczanie: Adam 
Kałduński i Jakub Kuszlik. Idę o zakład, że 
zajdą daleko, a może nawet bardzo daleko.

25 czerwca
Premier Mateusz Morawiecki przyjechał 

do Bydgoszczy w ramach obwoźnej promocji 
Prezydenta RP, który jeszcze raz chce być pre-
zydentem. Jak się przyjeżdża w odwiedziny, to 
trzeba mieć prezent. No i premier przywiózł 
300 milionów złotych na kampus dla Akade-
mii Muzycznej w Bydgoszczy. Rektor akademii 
prof. Jerzy Kaszuba powinien w podzięce 
zanieść świecę do kościoła, bo gdyby wybory 
odbyły się w maju, to promesy by nie było. 
Tak prywatnie ciekawi mnie, czy przy okazji 
tej świecy prof. Kaszuba modliłby się o status 
quo czy zmianę. (Nie mylić z dobrą).

 
26 czerwca
Krzysztof Kopyciński napisał i wydał 

książkę pt. „Krzysztof Gotowski”. Rzecz jest 
o jednym z liderów „Solidarności”, nie tyl-
ko lokalnym, ale także rozpoznawalnym w 
Polsce. Mówi o tym w książce Lech Wałęsa, 
a prof. Andrzej Paczkowski pisze „…. Publi-
kacja pt. Krzysztof Gotowski jest oszczędna 
(może nawet nazbyt), bezpretensjonalna, 
szczera. Takie są też relacje i wspomnienia 
o Gotowskim”.

Znaliśmy z autorem Krzysztofa. Dwa 
tygodnie przed jego tragiczną śmiercią 
siedzieliśmy w Meluzynie, piliśmy mocną 
herbatę i opowiadaliśmy kawały. To był 
bardzo dobry człowiek. Zapamiętałem jego 
szczery uśmiech.

 
27 czerwca
Sobota. Cisza wyborcza. Ale dlaczego? 

Czym się różni sobota od piątku? Wczoraj 
wolno, a dzisiaj nie. O co chodzi? Wiszą te 
same banery, plakaty. Internet ma wszystko, 
a ludzie przez telefony i osobiście prowadzą 
zajadłe kampanie. Nie można tylko orga-
nizować wieców i publikować tzw. treści 
wyborczych. Co innego z niedzielą. Tu 
próby nakłaniania wyborców do głosowania 
na określonego kandydata np. pod lokalem 
wyborczym byłyby farsą.

Choć, co prawda niezgodnie z prawem, 
można sobie wyobrazić skuteczne nakła-
nianie wyborcy w wyborczą niedzielę. Otóż 
stronnicy kandydata, nazwijmy go Q, nawią-
zują kontakt z obywatelem, który zmierza do 
lokalu wyborczego, i proponują mu pół litra 
za to, że zagłosuje na Q. Jak to sprawdzić? 
„Kupiony” wyborca odbiera w lokalu wybor-
czym kartę do głosowania, idzie za kotarę i 
stawia x w kratce przy kandydacie Q. Robi 
zdjęcie tej wypełnionej karty i pokazuje ją 
fundatorom flaszki. Ta filmowa komedia 
romantyczna skończyłaby się tym, że to po-
licjanci wypiliby wódeczkę bez konieczności 
głosowania na Q.

 
28 czerwca
29 i pół miliona obywateli Polski może w 

tym roku wybrać prezydenta RP. Specjalnie 
piszę: obywateli, a nie Polaków, bo jeden 
procent obywateli Polski to nie są Polacy. 
Zatem wszyscy politycy wykrzykując, że: tego 
chcą Polacy, lub że coś ważnego jest dla 
Polaków, obraża i pomniejsza ponad 300 
tysięcy Litwinów, Ukraińców, Białorusinów 
i Karaimów, którzy od dziesiątków lat żyją 
tu, pracują, uczą się. Są obywatelami Polski 
i mają pełne prawa. To, co z nimi robimy, to 
jest klasyczne wykluczenie.

W „Polityce” Timothy Snyder, tłuma-
cząc, jak uratować demokrację, mówi, że jak 
Trump wygra w listopadzie kolejną kadencję, 
to Stany Zjednoczone rozpadną się na dwa 

narody. Ta przepowiednia nie musi dotyczyć 
tylko USA.

 
29 czerwca
Głowa może rozboleć od internetowych 

komentarzy, prognoz, opinii dotyczących 
wczorajszej pierwszej tury wyborów prezy-
denckich w Polsce. Żeby pozostać w tema-
cie głowy, zastanawiam się, co ma w głowie 
jedna trzecia obywateli Polski, którzy nigdy 
nie głosują. Odpowiedź – nic, nie załatwia 
problemu.

 
30 czerwca
Jeszcze o szaleństwie internetowym. 

Memy to jest coś, co odrzucam w myśl zasady: 
Z czego się śmiejecie. Z siebie się śmiejecie.

Gdyby jakiś światowy dyktator komórko-
wy opodatkował w wysokości jednego grosza 
lub centa takie przesyłane śmiesznostki, 
przeważnie idiotyczne, Afryka nie miałaby 
kłopotów z wyżywieniem i czystą wodą.

Na dobry początek wpłacam grosza za 
mem, który był szczególnie namolny i go 
otworzyłem. Maria Czubaszek, być może 
z zaświatów, taką oto wymyśliła lub cytuje 
prawidłowość: Jeżeli facet jest nieszczęśliwy, 
to szuka towarzystwa kolegów. A jak jest 
szczęśliwy, to szuka go żona.

Za zdrowie pań, panowie! – tak śpiewał 
Hulewicz. v

herold@herold.com.pl
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Ewa Chyra

III

Jestem potworem 
wypełzają ze mnie jadowite węże
aby wyssać resztki krwi – która cię żywi

Jestem potworem 
co noc karmię się wnętrznościami swych ofiar
których porąbane ćwiartki ukrywam w piwnicy 
 
Krew na moich rękach parzy każdego 
kogo dotknie – choć chowam je 
w białych rękawiczkach
 
Oczy niemowląt wydłubuję żywcem 
żeby móc napawać się 
przeraźliwym krzykiem  
 
Zasłaniam ci usta
gwałcę, a twoje martwe ścierwo 
wyrzucam na śmietnik 

Nie znam snu, ani sytości
jestem potworem 
którego chcesz widzieć

Ewa Chyra

Obecność?

Babcia Ania z małą dziewczynką na ręku
wskazała mi kierunek kiedy zabrakło sił,
aby kroczyć w ciemność.
Przyszła, żeby pokazać co ma się wydarzyć.
byłaś mała dziewczynko już wtedy,
a kim jesteś teraz?
Z pieluszką, o włoskach jak len 
kiedy bez lęku kroczyłaś między zwierzęta, 
które ta stara kobieta karmiła.

Czym jesteś mgło senna,
która tak skrzętnie pilnowałaś domowników, 
jakbyś strzegła tajemnicy?
Kim jesteś bezdzietna strażniczko rodziny
jak obnażona i nie zapadasz w sen nocy letniej?
Czego strzeżesz tak skrzętnie,
co ta mała jasnowłosa ma po tobie przejąć?
 
Kim ja jestem w tym śnie rodzinnej sagi?
Jaka rola przypadła mi przed którą się bronię,
na rękach Waszej matki

Ewa Chyra

VII

Z dna mojej duszy
kroczy dziecko
małe krwiożercze czyste i blade

Krąży Dziecko Słabe
z lustrem przychodzi
mały worek kości

Nie ma dla ciebie życia bo nie ma miłości 
krąży dziecko z podkrążonymi oczami
boję się go 

A ona każe przyjąć je do stołu

nakarmić 

Mateusz Wabik

Trupa magików

Jezus był magikiem, 
a jego uczniowie kolporterami
biletów. Cinkciarzem był Judasz.
Kupował bilety od uczniów
i sprzedawał po zawyżonej cenie.
Kilku Rzymian kupiło, ale
jak się dowiedzieli 
o normalnych cenach
postanowili Jezusa zaprosić 
na ostateczny pokaz. Tyle, 
że gwoździe i drewno były 
prawdziwe.

Małgorzata Wątor

Kroplówka

podłącz mnie do kroplówki dymu
leniwie aplikuj substancje
aż korytarzami żył 
napełni mnie całą

Małgorzata Wątor

Szpital u Grassa

Na kolanach u Grassa 
Jadłam żeberka 
W wykresie astronomicznym
Torba na przybory medyczne 
Była w wiosennej fazie księżyca
Nazywana przez mieszczan 
Pieszczotliwie Szczurzycą
Ze względu na zbiorowe
Rozdwojenie jaźni
Która widoczna była na twarzach
I pod mikroskopem
Przy natężonym ruchu ulicznym
Wizualnie wzrastała
W percepcji zewnętrznej

Małgorzata Wątor

Użytkowe ja

w rękach topią mi się papierowe słomki
już nie jestem art déco w wytworze
mojej anatomii

niespotykane zdobienia to rysy twarzy
przekazywane w rodzinie od pokoleń
wciąż poszukuję piękna w funkcji przedmiotu
użytkowego „ ja”

próbowałam umieścić siebie w rowerze jak
rzeźbę która powstała z niepasujących części
dalej scentrowane oczy noszą okulary 
jedynie na oponach stóp nie mam już odcisków
znalazłam lżejszą pracę 

chciałam uciec od zgiełku narastających wyobrażeń 
próbowałam nawet myśli zamienić w decoupage bo
przeczytałam coś fajnego i pragnęłam 
aby to było moje 

trwam i nie pozwalam sobie na jakikolwiek 
związek chemiczny
rzeczywistości

Piotr Trębacz

DECYZJE

Tylko w głowie, nie w rękach.

Wymyślasz, co powiesz
To o tobie
Wojna
Kolejna klęska.

Bicie serca odmierza czas
Rozpada się wszechświat.

Rozdroże się zapętla i woła

Skręcaj !
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„Człowiek żyje prawdziwie ludzkim życiem dzięki 
kulturze”
Jan Paweł II

Rzeszowskie Regionalne Stowarzysze-
nie Twórców Kultury ma w swojej czter-
dziestoletniej historii długą i bogatą kartę 
działalności. W niniejszym opracowaniu w 
zarysie przedstawiam przede wszystkim jego 
ostatni piętnastoletni twórczyokres funkcjo-
nowania w nowej formule,obejmujący lata 
od 2006 - 2020, a opisujący pewną dynamicz-
ną epokę w życiu organizacji.W tym czasie 
Stowarzyszenie zaznaczyło swoją obecność 
w nowej rzeczywistości na mapie kulturalnej 
powstałego województwa podkarpackiego.

Początkowych inspiracji do powstania 
Regionalnego Stowarzyszenia Twórców 
Kultury w Rzeszowie (do 2008 roku Robot-
niczego Stowarzyszenia Twórców Kultury) 
należy doszukiwać się w podpisanych po-
rozumieniach sierpniowych w 1980 roku 
w Stoczni Gdańskiej i powstaniuwolnych 
niezależnych związków zawodowych Soli-
darność. Rzeszowskie RSTK jest jednym 
z pięciu obok Warszawy, Gorzowa Wiel-
kopolskiego, Bydgoszczy i Wodzisławia 
Śląskiego, które przed ogłoszeniem stanu 
wojennego uzyskały osobowość prawną. 
Wzorem dla funkcjonowania była formuła i 
statut Warszawskiego RSTK, pierwszego ta-
kiego stowarzyszenia powstałego na kanwie 
działającego, już od 1974 roku Warszaw-
skiego Robotniczego Klubu Literackiego. 
Zdynamizowanie działalności robotniczego 
ruchu kulturalnego spowodowało zare-
jestrowanie w 1988 roku Rady Krajowej 
RSTK, do której rzeszowskie stowarzyszenie 
przynależy do chwili obecnej. Od czasu 
powołania do dzisiaj przewodniczy nie-
strudzenie temu gremium jakim jest Rada 
Krajowa dr hab. Paweł Soroka. Również 
delegaciz Rzeszowa na Zjazdach Krajowych 
są wybierani w skład Zarządu Rady Krajowej. 
W poprzedniej kadencji Stefan M. Żarów– 
ówczesny wiceprezes, a w obecnej prezes 
Stanisław Dworak.W okresie czterdziesto-
lecia stowarzyszeniem kierowali: Zbigniew 
Okoń (1980-2000), Zofia Antonina Migała 
(2000-2006), Józef Kawałek (2007-2016) z 
wiceprezesem Stefan M. Żarów. Od roku 
2016 stowarzyszeniem kieruje Stanisław 
Dworak z wiceprezeską Stanisławą Bylicą. 
Każda z tych osób w swoim czasie wniosła 
wkład w funkcjonowanie stowarzyszenia.
Siedzibą stowarzyszenia od początku swojej 
działalności jest Wojewódzki Dom Kultury 
w Rzeszowie.

Stowarzyszeniepropaguje szeroko 
pojętą kulturę w Rzeszowie jak również 
winnych miejscowościach Podkarpacia.Sku-
pia ponad pięćdziesięciu członków stałych, 
kilkunastu honorowych oraz szerokie grono 
współpracowników i sympatyków, osób o 
wielorakich zainteresowaniach, działających 
w różnych sekcjach którymi kierują: sekcja 
literacka – Barbara Śnieżek (poprzednio 
Jerzy S. Nawrocki w zastępstwie Stefan M. 
Żarów), plastyczna – Emilia Wołoszyn, wo-

Stefan Żarów

Ślady utrwalone 

kalna – Zygmunt Kiełbowicz, fotograficzno-
-filmowa – Józef Homa (poprzednio Alicja 
Borowiec), pedagogiczno-dydaktyczna 
-Katarzyna Błaszczuk (poprzednio Zofia 
Krawiec), sekcja folklorystyczna – Stefania 
Buda, naukowa – Greta Jagiełła,współpracą 
z niepełnosprawnymi- Barbara Dudek.Przez 
okres kilku lat z powodzeniem funkcjono-
wały sekcje: współpracy z mediami i zagra-
nicą – Regina Nachacz, żywego słowa(teatru 
słowa) prowadzona przez Dorotę Kwoka, 
która wspólnie ze Stachem Ożogiem (wy-
kładowca UR) nagrali ponad 50 płyt CD z 
poezją twórców podkarpackich.W stowarzy-
szeniu działa również Centrum Przepływu 
Informacji, kieruje nim Katarzyna Pajdak. 
Organizacja comiesięcznych zebrań, im-
prez, uroczystości, spotkań autorskich jest 
wynikiem działań zarządu i koordynacji 
funkcjonowania wymienionych sekcji. Do 
najnowszej formy działalności prowadzonej 

w ostatnich dwóch latach należy funkcjonu-
jący pod patronatem stowarzyszenia Klub 
Promocji Twórczości Literackiej ,,Tramp 
Poeta Podkarpacki” powstały i prowadzony 
z inicjatywy dr Katarzyny Błaszczuk. Są to 
cykliczne spotkania literacko-muzyczne 
organizowane dwa razy w miesiącu w rze-
szowskiej kawiarni Cafe Park. Podwieczorki 
literackie promujące twórczość poetycką 
w tym również spotkania kierowane do 
rodziców z dziećmi pn. ,,Poeci czytają dzie-
ciom”. Każde spotkanie poprzedza wydanie 
autorskiego zeszytu literackiego ,,Tramp 
Poeta Podkarpacki”. Klub posiada swój znak 
graficzny autorstwa Wioletty Cieleckiej.

Działalność stowarzyszenia to także 
otwartość na inne środowiska twórcze Pod-
karpacia, instytucje kultury, współpraca z 
nimi oraz wymiana doświadczeń. Wśród 
nich wymienić należy:Mieleckie Towarzy-
stwo Literackie i GrupęLiteracką„Słowo”, 
„Witrynę” ze Stalowej Woli, Grupę „Inspi-
ratio” z Łańcuta, Klub „Na marginesie” 
z Leżajska, „Klub Poetów Podkarpacia 
,,Perły” w Tryńczy, Ruch Poetycki ,,Zgrzyt” 
z Brzozowa, Robotnicze Stowarzyszenie 
Twórców Kultury w Przemyślu, Wrzeciono” 
z Nowej Sarzyny, a także Związek Literatów 
Polskich Oddział w Rzeszowie oraz nie-
zrzeszeni twórcy. Swoją działalność opiera 
na szeroko pojętej współpracy z ośrodkami 
kultury i bibliotekamiw tym szczególnie z 
Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie 

i Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publicz-
ną w Rzeszowie, ale również z Centrum 
Kulturalnym w Przemyślu, ODK ,,Karton” 
i ,,Akwarium” Rzeszowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Rzeszowie, Ośrodkiem 
Konferencyjno-Szkoleniowym ,,Zodiak” w 
Rzeszowie, kawiarnią Cafe Park czy Rzeszow-
skim Centrum Organizacji Pozarządowych. 
W2011 roku nawiązano kontakty z Lwow-
skim Centrum Partnerstwa i współpracy 
Kulturalnej.

Dynamicznie kształtuje się współpraca 
ze środowiskiem naukowym Uniwersytetu 
Rzeszowskiego poprzezudział w Kongresach 
Stowarzyszeń Regionalnych Województwa 
Podkarpackiego oraz w konferencjach 
naukowych.W 2016 roku udział w Ogólno-
polskiej Konferencji Naukowej POELAND: 
Miejsce duchowej obecności Edgara Allana 
Poego, podczasktórej członkini zarządu 
stowarzyszenia Greta Jagiełła - ówczesna 
doktorantka UR, sprawowała funkcję Se-
kretarza Konferencji. Następnie w 2018 
r. w Konferencji Naukowej „Podkarpacie 
literackie na przestrzeni wieków” z dwoma 
referatami udział wzięli: Józef Kawałek – 
„Dorobek literacki RSTK w Rzeszowie w 

latach 1980 – 2017” i Barbara Śnieżek  
– „Życie literackie RSTK w Rzeszowie 
w 2017 r. i pierwszym kwartale 2018 r. 
Antologia Sekcji Literackiej RSTK w 
Rzeszowie”. Referat ten znalazł się w 
wielkim, kilkutomowym almanachu Rze-
szowskiego Uniwersytetu pt. „Podkarpacie 
literackie na przestrzeni wieków”. W 2018 
Barbara Śnieżek brała również udział w 
inauguracjach Konferencji Naukowych 
na Wydziale Ekonomicznym UR „Nierów-
ności społeczne a wzrost gospodarczy” a 
w 2019 r. wystąpiła z referatem „ RSTK w 
Rzeszowie, jako propagator wielorakiej 
twórczości przyczyniającej się do wzboga-
cenia życia intelektualnego”. Dobitnym 
przykładem współpracy z Uniwersyte-

tem Rzeszowskim jest także opracowanie 
z 2015 roku wydawnictwa „Przestrzenie 
wyobraźni”, Almanachu Regionalnego Sto-
warzyszenia Twórców Kultury i Środowisk 
Twórczych Podkarpacia pod redakcją Józefa 
Kawałka przy współpracy redakcyjnej Wio-
letty Cieleckiej, Krystyny Dworak, Jadwigi 
Kupiszewskiej i Stefana M. Żarów. Ponad 
osiemset stronicowa praca w formacie A3 
która oddaje charakter wszechstronnej dzia-
łalności Stowarzyszenia i innych środowisk 
kulturotwórczych obejmujących poezję, 
prozę, muzykę, plastykę i publicystkę. Wstę-
py do poszczególnych części tej pracynapisał 
między innymi: prof. Kazimierz Maciąg, 
prof. Gustaw Ostasz, dr Anita Lehman, dr 
Zofia Brzuchowska - pracownicy naukowi 
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Kilka lat wcze-
śniejukazał się pod redakcją Józefa Kawałka, 
almanach twórczości nauczycieli pt. ,,Chór 
Związku Nauczycielstwa Polskiego Cantus 
w Rzeszowie”. W 2017 roku pojawiła się 
Antologia Sekcji Literackiej RSTK w Rzeszo-
wie przedstawiająca twórczość dwudziestu 
członków. Antologia powstała z inicjatywy i 
w opracowaniu Barbary Śnieżek, recenzował 
dr Jan Wolski - adiunkt z UR.

Stowarzyszenie w okresie swojej dzia-
łalności było wielokrotnie wyróżniane i 
nagradzane. W ostatnich latach między 
innymi przez Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego odznaką honorową 
,,Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2015), 
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Specjalną Nagrodą MarszałkaWojewództwa 
Podkarpackiego dla Najlepszych Organiza-
cji Pozarządowych w kategorii - Ochrona 
Dziedzictwa Kulturowego (2015), Nagrodą 
Zarządu Województwa Podkarpackiego 
za całokształt działalności w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszechniania 
i ochrony kultury (2013). Wielu członków 
RSTK otrzymało indywidualne nagrody, 
odznaczenia państwowe jakrównież zostało 
uhonorowanych przez MKiDN odznaką 
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”: Dorota 
Kwoka (2014), Krystyna Dworak, Jadwiga 
Górska-Kowalska, Józef Kawałek, Jadwiga 
Kupiszewska, Jerzy S. Nawrocki, Maria Rud-
nicka, Emilia Wołoszyn, Stefan M.Żarów 
(2015). Natomiast Mieczysław Mularski 
pielęgnujący tradycje ludowe i uprawiający 
twórczość w stylu ludowym uzyskał Nagrodę 
Oskara Kolberga (2011). Tytuł „Ambasado-
ra Polszczyzny Regionalnej2015”uzyskała 
Stefania Buda gawędziarka i regionalistka. 

W latach 2008-2016 Stowarzyszenie 
było wydawcą dwumiesięcznika Kultura i 
Pieśń Informator Kulturalno-Społeczny dla 
członków i sympatyków RSTK oraz instytucji 
kulturalno- społecznych.W Informatorze 
okresowo zamieszczana była ,,Wkładka 
Młodych” prowadzona przez ówczesnego 
studenta PWST i UJ Beniamina Bukow-
skiego z utworami studentów znanych 
uczelni w kraju jak: AGH, UJ, UP, UW, 
UWr. W stały skład redakcji Informatora 
wchodzili: Jerzy S. Nawrocki następnie Jó-
zef Kawałek – jako redaktorzy wydań oraz 
współpracownicy: Zygmunt Kiełbowicz, 
Stefan M.Żarów, Alicja Borowiec, Włady-
sław Wiącek, Emilia Wołoszyn, Józef Homa, 
Małgorzata Kiełbowicz, Bronisław Dryja i 
inni. Rzeszowskie RSTK wydało kilka alma-
nachów i antologii: Antologia na 40-lecie 
RSTK w Rzeszowie (2020),„Antologia Sekcji 
Literackiej RSTK” (2017), „Przestrzenie wy-
obraźni” (2015),monografię „Chór Związku 
Nauczycielstwa Polskiego Cantus w Rzeszo-
wie” (2010), „Utrwalić siebie” (2006), Na 
polonijnym szlaku (1997) oraz ,,Wokół 
nas” (1990) i ,,Drogowskazy” (1985), dwie 
ostatnie wymienione pozycjew formie ma-
teriałów powielanych. Z inicjatywy prezesa 
Stowarzyszenia Stanisława Dworaka z okazji 
obchodów 100-lecia odzyskania niepod-
ległości przez Polskę, 66 artystów malarzy 
z kraju i z zagranicy namalowało portrety 
100 wielkich osobowości, które najbardziej 
przyczyniły się do odzyskania niepodległo-
ści i powrotu Polski na mapę świata. Prace 
te zostały przedstawione prezydentowi 
miasta Rzeszowa z propozycją powołania w 
Rzeszowie „Narodowej Galerii Niepodle-
głości Polski 100”. Część tych prac została 
zaprezentowana w Piśmie Społeczno Kultu-
ralnym,,Własnym Głosem” nr 4/2019/109 
z 2019 roku.

Stowarzyszenie na przestrzeni swojej 
działalności było organizatorem dziesiątek 
spotkań autorskich, wystaw i plenerów ma-
larskich oraz koncertów.Literacinależący 
do RSTK są bardzo czynni twórczo, wydają 
autorskie tomiki poezji w tym z wierszami 
dla dzieci oraz prozę, są współautorami 
wielu almanachów i antologii, organizują 
spotkania autorskie i uroczystości okolicz-
nościowe, patriotyczne, są też zapraszani do 
udziału w różnych spotkaniach z dorosłymi, 
z seniorami, a także z uczniami. Biorą udział 
konkursach, gdzie często zdobywają wyróż-

nienia. Są obecni na portalach społeczno-
ściowych, gdzie prezentują swoją twórczość. 
Zapraszani są również na spotkania organi-
zowane przez Związek Literatów Polskich 
Oddział w Rzeszowie oraz grupy literackie 
spoza Rzeszowa np. z Przemyśla, Łańcuta, 
Mielca, Brzozowa. Niektórzy członkowie 
RSTK należą równocześnie do ZLP (Dorota 
Kwoka – Oddział Kielecki, Mieczysław Mu-
larski, Jerzy Stefan Nawrocki, Edyta Pietrasz, 
Stefan M. Żarów – Oddział Rzeszowski) 
orazstowarzyszeń i klubów, np. Mieleckie 
Towarzystwo Literackie, Klub Literacki 
przy 21 Brygadzie Strzelców Podhalańskich, 
Klub Poetów Podkarpacia „Perły” w Tryńczy 
czy Grupa Literacka ,,Słowo” w Mielcu.  Pla-
stycy RSTK organizują wernisaże, wystawy 
i plenery malarskie.  Uznana w kraju i za 
granicą malarka Wioletta Cielecka (Zwią-
zek Plastyków Artystów RP) już kolejny raz 
koordynuje projekt artystyczny „Malujemy 
Rzeszów” organizując ogólnopolskie edycje 
pleneru miejskiego oraz wystawy poplene-
rowe. Podobną akcję „Rzeszów w poezji, 
malarstwie i rzeźbie” w 2017 r. zorganizowa-
ła Jadwiga Kupiszewska – poetka, malarka, 
animatorka kultury i zasłużona wieloletnia 
członkini RSTK wraz z rzeźbiarzem Józefem 
Pałacem. W tym kilkudniowym spotkaniu 
udział wzięli przedstawiciele różnych środo-
wisk kulturalnych z całego kraju. Natomiast 
malarki i zarazem poetki Jadwiga Buczak 
i Grażyna Sordyl zorganizowały ogólno-
polski plener malarski „Uroki Podkarpa-
cia”. Szerokim echem odbiła się wystawa 
malarstwa i rysunku zorganizowana przez 
Stowarzyszenie w 2014 roku w Urzędzie 
Marszałkowskim w Rzeszowie pt. Widzenie 
Świata, w której prace swoje wystawili: Wio-
letta Cielecka, Stanisław Dworak, Łukasz 
Gil, Jadwiga Kupiszewska, Dorota Kwoka, 
Jerzy Nawrocki, Maria Rudnicka, Adam 
Urman, Emilia Wołoszyn, Aleksandra Zim-
ny (film YouTube). Artyści biorą również 
udział w aukcjach charytatywnych na rzecz 
hospicjumz powodzeniem wystawiając swoje 
prace na licytację.Stowarzyszenie bierze 
czynny udział w corocznym Święcie Paniagi 
(ul. 3 Maja), w kiermaszach organizowanych 
podczas Światowych Festiwali Zespołów 
Folklorystycznych w Rzeszowie, w Piknikach 
dla Rodzin Niepełnosprawnych.W lipcu 
2019 roku Towarzystwo Przyjaciół Rzeszo-
wa wydało album promujący Rzeszów pt. 
„Zaproszenie do Rzeszowa” z akwarelami 
Wioletty Cieleckiej i wierszami Barbary 
Śnieżek.  Album ten został wydany pod ho-
norowym patronatem Prezydenta Rzeszowa 
Tadeusza Ferenca. W regionie znane są 
występy sekcji folklorystycznej pod kierow-
nictwem Stefanii Budy przy współudziale 
Kazimierza Wiśniowskiego. Został również 
nakręcony film etnograficzno-dydaktyczny 
„Kiedyranne wstają zorze” zrealizowany w 
skansenie kultury lasowiackiej Muzeum 
Budownictwa Ludowego w Kolbuszowej. 
Należy wspomnieć o aktywnie działającej 
GrupieWokalnej pod dyrekcją Zygmun-
ta Kiełbowicza, która w swoim bogatym 
repertuarze posiada pieśni regionalne i 
narodowe jak również piosenki biesiadne.

Z wieczorów literackich, uroczystości, 
wydawnictw, plenerów i wystaw malarskich 
członków RSTK zamieszczane są relacjew 
czasopismach kulturalno-społecznych re-
gionalnych: Nasz Dom Rzeszów, Echo Rze-
szowa, Nasz Przemyśl, Barbizon Wiśniowski, 

Kamerton, Głos Niebylca, Krajobrazy, 
Kurier Błażowski, Głos Tyczyna, Croscena, 
Nadwisłocze, Trzcionka, Podkarpacki In-
formator Kulturalny, Podkarpacki Przegląd 
Samorządowy oraz ogólnopolskich: Akant, 
Własnym Głosem, Semper Fidelis, Gazeta 
Kulturalna, e- Dwutygodnik Literacko-Ar-
tystyczny, Pisarze.pl oraz polonijnym Biały 
Orzeł. Prowadzonesą wywiady i audycje 
radiowe w Radio Rzeszów (Ślady Pegaza, 
Okolice Kultury i inne), Radio Via, Radio 
RDN Małopolska czy Radio Leliwaw któ-
rych udział brali: Stanisław Dworak, Maria 
Rudnicka, Stefan M. Żarów, Józef Kawałek, 
Barbara Śnieżek, Wioletta Cielecka, Józef 
Pałac, Stanisława Bylica, Jadwiga Kupiszew-
ska, Katarzyna Błaszczuk i inni. Odbyły 
się także telewizyjne wywiady: ze Stanisła-
wem Dworakiem – TV „Republika”oraz z 
Barbarą Śnieżek w Internetowej Telewizji 
Stowarzyszenia Miłośników Rzeszowa. RSTK 
zamieszcza informacje i zdjęcia ze swoich 
spotkań na portalu internetowym„Sympa-
tycy i członkowie RSTK”.

Regionalne Stowarzyszenie Twórców 
Kultury w Rzeszowie współorganizuje lub 
bierze udział w uroczystościach środowi-
skowych,lokalnychi państwowych. Spełnia 
funkcje kulturotwórcze, wychowawcze, 
kształcące i poznawcze a nawet terapeutycz-
ne. Jest organizacją otwartą, w której mogą 
znaleźć miejsce osoby o różnych zainte-
resowaniach. W okresie swojego długiego 
funkcjonowania, jakoorganizacja miała 
swoje wzloty i przechodziła również trudne 
okresy przejściowe, wynikające chociażby 
z transformacji ustrojowej czy czynnika 
czysto ludzkiego. Dzięki determinacji i 
zaangażowaniu swoich członków i sympa-
tyków, powracała ze zdwojoną siłą,czego 
ewidentnym przykładem jest czas ostatnie-
go piętnastolecia. Jest organizacją, która 
przez czterdzieści lat swojej działalności, a 
potwierdziły to również przeprowadzone 
przez UR badania socjologiczne, na stałe 
wpisała się w krajobraz kulturalny Rzeszowa 
i Podkarpacia. v

Paweł Kuszczyński

TAKI CZAS

Z zarozumiałej ludzkości
zakpiła sobie niewidzialna drobnostka.
Pandemiczny świat – kto tego chciał:
jakiś wirus nadzwyczaj uhonorowany,
gdzie podziały się królów i świętych korony,
wszystko zostało wywrócone. 
W mózgu nieustająco kołacze pytanie:
Czemu i komu to służy?
Świat zwariował, a nadal uważa się
za rozsądny.
Wszechobecne nakazy; zachowaj odstęp!
nie zbliżaj się do człowieka!
Na kwarantannie serca i sumienia.
Nie wiadomo co począć z Wielką Nocą?
Skasowany dotyk – zmysł najbliższy
prawdy i miłości.
Znakiem nadziei pozostają rozwijające się
kwiaty i drzewa,
odszukajmy w sobie choć krztę dobroci.

2 kwietnia 2020
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Beata Poczwardowska

***

kiedy mnie skoszą
to i tak będę 
bo w sercu jestem kotem
chadzającym własnymi ścieżkami
 
cichcem przyjdę do ciebie
i zobaczysz mnie w oknie
w zieleni spojrzeń  
niezatrzymanych

Dariusz Kadyszewski

Nie śpimy w dzień

to nie prawda 
że śpimy w dzień 
i kradniemy noce 
nie oddam snom 
Twego ciała rękami 
zagarnę niebo pełne 
iskrzących marzeń 
na miękką łez 
poduszkę przepędzę zjawy 
potwory a może ja sam 
dam nogę w ciemności otchłań 
przez snu ugory 
za Tobą ufnie

Hubert Czarnocki

***

Dlaczego nie podpisujesz się
pod listami z podmuchów?
Co się stało z sekretnymi
błyskami dawanymi lusterkiem?

Otwieram okno, a tam
nie ma ciebie, tylko noc
pada jak ostatni strzał.

Drążę tunele światła.
Okrążam miasta
w poszukiwaniu ciebie.
Przeszukuję niebo.

Kiedyś pachniałeś
deszczem albo sianem.
Teraz nie ma żadnych tropów
i tylko moje płuca i nerki
tęsknią za tobą.
Płoną i płyną do ciebie aorty.

Gdzie się zaszyfrowałeś?
Blizna po kuli, którą noszę
ma kształt ciebie.
Bądź tą kulą.

Katarzyna Nandzik

***

kiedy kreśliłeś słowa palcami po ziemi
nie wiedziałam
że piszesz również o mnie
że także moje zmazałeś winy
że wolność którą jej dałeś
mnie została ofiarowana
nieświadomej niczego
bo to czysta dajność
która nic o sobie nie wie

Małgorzata Anna Bobak Końcowa

Filiżanki

rozhuśtane uda
bez szczypty realizmu

jesteś rzeczywisty
jak sen

sprawiasz że filiżanki
płyną po stole
jak dwa łabędzie

z imionami
nadanymi przez noc
i usta

szyjami gotowymi
do splotu

Szymon Florczyk

The Weeping Woman

Czym jest to

nagły trzask na witrażu czym 
płacz -
twoja twarz
słony chłód na rumieńcu - co
we mnie 
łamie się lustro jak
rafa z drżeń
pędzące trio temperatur -
żółtej niebieskiej i której
przygotowałem miejsce 
wtopienia dłoni – 
kładę
ocieram twarde kontury 
aż wsiąkniesz w beż mój 
twoim

mną

Łukasz Kubicki

Iloraz

Jeśli jest tylko jedno życie  
To warto je spędzić z Tobą 
W onirealizmie naszych ciał 
Zgrzanych 
Miłością. Wynikiem dzielenia  
naszego Egoizmu przez  
Dwa

Beata Stępień

ŻE AŻ  

Że, aż 
wióry lecą!

A diabli modły wznoszą 
do nieba 
i dorzucają widłami koksu 
do pieca.

Że, aż 
guziki w popłochu gradem 
na ziemię spadają, 
a ażurki na majtkach 
same się wyszywają.

Że, aż 
ścianom ze wstydu kolory 
pobladły, 
gdy te resztki szmatek  
na ziemię opadły.

Że aż 
wszystkie zegary jak wryte 
stanęły 
- cofnęły się w czasie, 
ale nie zasnęły.

Że, aż 
konie z obrazu 
z kłusa w galop pognały, 
jakby batem rzemiennym  
po zadach dostały.

Że, aż 
księżyc z pełni skurczył się 
w rogalik, 
przymknął jedno oko  
okryty w chmur szalik

Zatraceni w żądzy - miłości oddani, 
jak w gorączce dziko w objęciach splątani

Wysoko pod niebo iskry wystrzeliły 
i razem z gwiazdami rumbę zatańczyły...
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Od 2009 roku w obiegu naukowym 
znajduje się zbiór artykułów Tomasza 
Dariusza Marii Daniela Mamesa Mysteria 
mysticorum. Szkice z duchowości i historii 
mariawitów. Autor, jak słusznie zauważył 
recenzent Konrad Maria Paweł Rudnicki 
(1926-2013), „po raz pierwszy ujął całość 
mariawityzmu jako ruchu eklezjologicz-
nego, mistycznego, społecznego, a nawet 
politycznego i to zarówno w Polsce, jak i w 
innych krajach.” „Ujął”, czyli zasygnalizo-
wał, bo tematu nie wyczerpał, szczególnie 
jeśli idzie o spisanie dziejów. 

Entuzjazm autora wobec przedmiotu 
swojej analizy jest tak wielki, że nie 
do końca zasadnie poszerzył obszar 
mariawityzmu na imitacje tego feno-
menu duchowo-eklezjalnego, jakie 
rozsiały się po całym świecie. Mógł je 
zasygnalizować jako okazy socjologicz-
ne, a nie przydawać im rangi „hetero-
doksji mariawickiej”, gdyż tym samym 
obniżył rangę mariawityzmu jako ta-
kiego. Sięgnął też do, stykającego się 
z mariawityzmem, starokatolicyzmu 
innych obediencji, wykazując wobec 
nich już całkowitą bezradność. Trud-
no się temu dziwić, bo jest to sfera 
wyjątkowo enigmatyczna, splątana, a 
równocześnie absolutnie marginalna 
w polskim życiu religijnym. Tu – jak 
dotąd – nikt nawet nie próbował „uję-
cia całości”.

Historyk nie powinien podawać 
nie sprawdzonych faktów i zastępo-
wać je swobodnymi, choć logicznymi 
dywagacjami. Lepiej wtedy milczeć. 
T.D.M.D. Mamesowi można to wyba-
czyć, bo nie jest zawodowym history-
kiem, ale mimo wszystko powinien 
próbować zdobyć więcej źródeł wy-
wołanych. Cytuje ich w swym zbiorze 
kilka, ale sądzę, że w zasięgu ręki 
znalazłyby się jednak wypowiedzi 
liderów Kościoła Starokatolickiego 
Mariawitów oraz, choćby kilku, ży-
jących jeszcze, choć rozproszonych 
starokatolików. W Archiwum Akt 
Nowych w zespole: Urząd do Spraw 
Wyznań pod sygnaturami 9/245-215, 
13/262/278, 14/343-348, 19/291-206, 
22/252 znajduje się wiele dokumentów 
o funkcjonowaniu tej mało znanej sfery 
religijnej w Polsce Ludowej.

Starokatolicyzm, poza Kościołem 
Polskokatolickim i Kościołem Starokato-
lickim Mariawitów, w Polsce Ludowej to 
marginalny fenomen splotu dość swobod-
nej „twórczości religijnej” kilkudziesięciu 
mężczyzn pragnących realizować się w 
sferze religii z regulacyjnym działaniem 
władzy komunistycznej, mającej wobec 
niej dwa główne cele: osłabienie i ośmie-
szenie religii jako takiej oraz osłabienie 
Kościoła Rzymskokatolickiego1. Rozwinął 
się on najpierw jako przypadkowy odprysk 
nieudanej akcji zintegrowania wszystkich 
związków wyznaniowych o orientacji sta-
rokatolickiej w latach 1945-1947. Jako 
Kościół Starokatolicki rozłamywał się on 
od samego początku na dwie części, co 

Stefan Pastuszewski

Kilka uwag i uzupełnień do Mysterium mysticorum

znalazło swój finał w 1953 roku. Przyczyną 
tych rozłamów, oprócz ambicji obydwu 
hierarchów, była nieumiejętność ich 
współpracy ze sobą, a nawet i pracy ekle-
zjalno-duszpasterskiej (abp Z. Szypold i bp 
I. Wysoczański). Znaczny wkład w rozłam 
miały tajne służby, kiedy zorientowały 
się, że KS nie jest rozwojową inicjatywą 
dywersyjną wobec „rzymian”, a na dodatek 
wpływa demoralizująco na społeczeństwo, 
na co władze Polski Ludowej, przynaj-
mniej w pewnych zakresach moralności, 
były uczulone. Wraz z Urzędem do Spraw 
Wyznań dążyły więc do likwidacji tego 

„egzotycznego” związku wyznaniowego.     
Jedna z części Kościoła Starokatolic-

kiego (gałąź abp. Z. Szypolda) poprze-
stała na wegetacji, druga (gałąź bp. I. 
Wysoczańskiego) wyczyniała różne wo-
luntarystyczne harce, wywołując na scenę 
kolejnych aktywistów starokatolickich2, 
którzy korzystając z liberalizacji polityki 
PRL wobec religii po obchodach Mile-
nium w 1966 roku, zaczęli tworzyć różne 
amorficzne konstelacje. Tradycyjne Ekle-
zje w kraju i na świecie, w tym o orientacji 
starokatolickiej, zdecydowanie odcinały 
się od tych tworów, jednak ich niezdy-
scyplinowani funkcjonariusze często do 
nich przenikali, co oczywiście osłabiało 
dyscyplinę w Kościołach „tradycyjnych”3, 
poprzez przyjmowanie odpadowiczów z 
innych Eklezji. Po śmierci abp. Z. Szypol-
da w 1964 roku władze wyznaniowe w PRL 
zdecydowały się na faktyczną, choć nie 
przeprowadzoną formalnie, delegalizację 

Kościoła Starokatolickiego. Jednak rozbu-
chana grupa „wolnych starokatolików” nie 
dała się już ujarzmić, tworząc – jakby na 
wzór ewangeliczny – wspólnoty katakum-
bowe, notabene ani nie kontrolowane ani 
nie represjonowane przez liberalizujące 
się w dziedzinie wyznaniowej państwo. W 
grupach tych szczera gorliwość religijna 
przeplatała się z cynicznym dążeniem do 
traktowania religii jako źródła utrzyma-
nia. Doszło do tego, że na początku lat 
siedemdziesiątych XX wieku w kręgach 
staro- i liberalnokatolickich, poza Ko-
ściołem Polskokatolickim i Kościołem 
Starokatolickim Mariawitów znajdowało 
się 15 biskupów, podczas gdy w Kościele 
Rzymskokatolickim było ich 93.  Impet 
ów wyczerpał się w połowie lat siedem-
dziesiątych XX wieku, miedzy innymi z 
powodu śmierci nieokiełznanego wolnego 
„kapłana” i „biskupa” jakim był Ignacy 

Wysoczański (1901-1975). Niemniej 
praktyka „wolnego starokatolicyzmu” 
uprawiana była z mniejszym lub 
większym nasileniem do 1989 roku. 
Po cezurze tej, a raczej po wejściu w 
życie niezwykle liberalnej Ustawy  z  
dnia 17 maja 1989 roku o gwarancjach 
wolności sumienia i wyznania oraz po 
spluralizowaniu się i „sprywatyzowa-
niu” życia religijnego, fenomen ten 
rozproszył się na „wolnym rynku reli-
gijnym”, który dość szybko nabył wiele 
cech wolnych Eklezji zachodnich. 
Powstały przeróżne grupy obediencji 
liberalno-katolickiej, a nawet pod ich 
płaszczykiem ukryły się przestępcze 
imitacje związków wyznaniowych.

Można wydobyć wiele cech wol-
nego starokatolicyzmu w Polsce Lu-
dowej, lecz jedna najbardziej rzucała 
się w oczy, na dodatek jeszcze bardziej 
marginalizując cały ten segment. 
To nieskrywany homoseksualizm 
znacznej części liderów, prowadzący 
nawet w obszarze święceń do swoistej 
„sukcesji homoseksualnej”. Krył się 
on w grupie abp. Z. Szypolda, bisek-
sualisty, lecz po raz pierwszy objawił 
się podczas sakry Piotra Bogdana 
Filipowicza (1933-1995) z rąk Adama 
Jurgielewicza, wydalonego właśnie za 
homoseksualizm z Kościoła Polskoka-
tolickiego, ale wtedy jeszcze biskupa 
tytularnego, co było fenomenem w 

tym Kościele, uznającym za starokatoli-
cyzmem utrechckim jedynie biskupstwo 
miejsca, na zlecenie Kościoła i w więzi z 
Kolegium biskupów. Ów wyjątek wynikał 
z faktu, że biskup ów potrzebny był do 
udzielania – wraz z dwoma biskupami 
mariawickimi – sakry „właściwym” w mnie-
maniu władz biskupom. 

Wkrótce pojawił się na tym polu 
konkurent, wzbudzający, co w środowisku 
homoseksualnym jest normą, histeryczną 
wrogość. To bp. Helmund Norbert Maria 
Paulus Maas (1918-1992) z Niemieckiej 
Republiki Demokratycznej. „Wywołali” 
go mimowolnie mariawici felicjanowscy, 
pragnący odzyskać sukcesję apostolską 
w tradycyjnym rozumieniu. Uwięzienie, 
a potem śmierć w niemieckim obozie 
koncentracyjnym abp. Jana Marii Michała 
Kowalskiego (1971-1942), przerwała bo-
wiem męską linię sukcesyjną, a na forum 

Na zdjęciu: Abp Helmut Norbert Maria Paulus Maas 
(1918-1992), episcopus vagans

dokoñczenie na str. 34
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międzykościelnym żeńska nie była brana 
pod uwagę. W Felicjanowie urzędował 
wprawdzie bp Maria Tytus Siedlecki 
(1869-1955), lecz został on w 1938 rok 
konsekrowany przez trzy biskupki, czego 
oczywiście tradycyjny starokatolicyzm nie 
chciał uznać.

Żyjąca wdowa po Synu Baranka, abp. 
Izabela Maria Michalina Wiłucka-Kowal-
ska (1890-1946), wprawdzie mogła udzie-
lić sakry, lecz byłaby to też „sakra żeńska”. 
Bp Paul Marie Mark Fatȏme (1873-1951) 
z Nantes we Francji, dysponując sukcesją 
od abp. Jana Marii Michała Kowalskiego, 
poproszony po śmierci tejże arcykapłanki 
o udzielenie sakry wybranemu w 1946 
rok na biskupa ks. Józefowi Marii Rafa-
elowi Wojciechowskiemu (1917-2005), 
nie uzyskał wizy do Polski. Wówczas to 
„wynaleziono” garnącego się do mariawi-
tyzmu obywatela NRD H.N.M.P. Maasa. 
Bp P.M.M. Fatȏme na zlecenie Kościoła 
Katolickiego Mariawitów konsekrował 
tegoż 6 października 1949 roku. Nowy 
biskup przyjechał do Polski i udzielił sakry 
nowemu zwierzchnikowi KKM. Sam został 
przełożonym Starokatolickiego Kościoła 
Katolickiego Mariawitów w NRD, jako 
zagranicznej prowincji mariawityzmu 
felicjanowskiego. Wkrótce jednak zaczął 
postępować woluntarystycznie, wbrew woli 
Rady Kościoła, wyświęcając kapłanów i 
biskupów bez prawomocnych zleceń. 24 
maja 1953 roku konsekrował Eremi Marie 
Mario Fusi na biskupa Kościoła Katolic-
kiego Mariawitów we Włoszech (Chiesa 
Catholica Mariavita). Odebrano mu więc 
pełnomocnictwo kościelne, a tym samym 
przeszedł on do kategorii episcopi vagantes. 
Założył diecezję w Zittau (Żytawa) na Łu-
życach, blisko polskiej granicy i zaczął w 
niej gościć młodych kandydatów na księży 
i biskupów. Fenomenem okazał się Hen-
ryk Tymoteusz Marciniak (1947-2018), 
który w wieku 22 lat otrzymał 
sakrę biskupią (konsekrator po-
przedniego dnia poprawił mu sub 
conditione święcenia kapłańskie, 
udzielone przez konkurenta bp. 
P.B. Filipowicza). Przez Żytawę 
przewinęło się wielu „wolnych” 
kapłanów, zazwyczaj młodych i 
przystojnych, nie tylko z Polski, 
ale z i innych państw. Gdy prze-
chodzili potem pod jurysdykcję 
bp P.B. Filipowicza, to tenże re-
konsekrował ich natychmiast sub 
conditione. 

„Producentami” święceń i 
sakr wolnokatolickich, zwanych 
dla nadania powagi, ale bez -
podstawnie starokatolickimi, byli 
przede wszystkim I. Wysoczań-
ski, P.B. Filipowicz, H.N.M.P. 
Maas. Na pewnym etapie dołączył 
do nich H.T. Marciniak, który 
przewodniczył katakumbowemu 
Autokefalicznemu Kościołowi 
Katolickiemu, jednak w 1974 roku 
zrezygnował z tej działalności i 
przeszedł do Kościoła Polsko-
katolickiego, w którym uzyskał 
właściwe kanoniczne święcenia 
kapłańskie z rąk bp. Tadeusza 

Majewskiego (1926-2002). W 
tym miejscu rozwikłana zostaje 
zagadka, podana przez T.D.M.D. 
Mamesa, że H.T. Marciniak „po-
chodził z bliżej niezidentyfiko-
wanej wspólnoty” (s. 68). 

Sądzę, że wyjaśniły się też 
inne zagadki, choć na pewno 
nie do końca, bowiem staroka-
tolizcym i wolny katolicyzm w 
Polsce Ludowej długo jeszcze 
pozostanie terra incognita z racji 
braku źródeł i odejścia z tego 
świata głównych uczestników 
tego fenomenu wyznaniowego.  
Byli  to zazwyczaj duchowni, 
gdyż wiernych w tym segmencie 
wyznaniowym prawie że nie było. 

Oprócz nie wyjaśnionych za-
gadek pojawiły się w omawianej 
książce ewidentne przekłamania, 
jak na przykład stwierdzenie: 
„Władze państwowe pozwoliły w 
1952 r. biskupom mariawickim, 
M. Bartłomiejowi Przesieckiemu 
i M. Jakubowi Próchniewskiemu 
oraz bp. tytularnemu Jurgiele-
wiczowi konsekrować elektów 
ks. Eugeniusza Kriegielewicza 
i ks. Juliana Pękalę” (s. 68). W 
rzeczywistości władze komuni-
styczne a konkretnie Urząd Bez-
pieczeństwa Publicznego polecił 
udzielić sakry nie komu innemu, tylko tym 
swoim  swoim agentom: TW „Brzeski” i 
TW „Jawor”, aby ci odrodzili Kościół Pol-
skokatolicki, między innymi wypłaszając 
zeń kompromitujący i demoralizujący 
homoseksualizm, który obciążał wówczas 
niemal połowę kleru narodowego. Na iro-
nię zakrawa fakt, że trzeci konsekrator bp. 
A. Jurgielewicz był – jak już wspomniano 
– bezczelnie demoralizującym kleryków i 
księży pederastą, za co zresztą został póź-
niej usunięty z Kościoła przez wyświęcone-
go przez siebie bp. E. Kriegelewicza, który 
z kolei – ku zgorszeniu kleru i wiernych 
– obnosił się ze swoim ateizmem.

Po pewnym czasie „agent-miotła” 
TW „Brzeski”, czyli bp E. Kriegielewicz 
realistycznie stwierdził, że owej „stajni Au-
giasza”, jakim jest Kościół Polskokatolicki 
nie jest w stanie posprzątać i, korzystając 
w 1956 roku z odwilżowej dezorganizacji 
aparatu bezpieczeństwa, pozbył się swojej 
agentury (TW „Brzeski”). Przeszedł do 
stanu świeckiego, aby po pewnym czasie, 
obroniwszy doktorat w Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej, zostać, propagu-
jącym ateizm wykładowcą Wyższej Szkoły 
Nauczycielskiej w Kielcach. Aby było 
ciekawiej, przed śmiercią nawrócił się na 
rzymski katolicyzm.

Wracając do książki T.D.M.D. Mame-
sa, to niespójne, i co do fak-
tów, i co do interpretacji, a 
raczej dywagacji są podroz-
działy Misja starokatolicka na 
obczyźnie (s. 75-76) i Wokół 
mariawickości abp. M. Roberta 
Zaborowskiego (s. 238-241).

Ten p ierwszy  pod -
rozdział poświęcony jest 
młodemu awanturnikowi 
religijnemu Klaudiuszowi 
Wacławowi Perendykowi 
(1945-1994). Nie sposób 
polemizować z wszystkimi 
nieścisłościami, jak na przy-
kład ze zdaniem: „Trud-
no jednoznacznie określić 
kiedy i przez kogo został 
przyjęty do Zgromadzenia 
Kapłanów Mariawitów” (s. 
75). W rzeczywistości, nigdy 
nie został przyjęty, choć w 
swoich wędrówkach od Ko-
ścioła do Kościoła otarł się 
też o mariawityzm płocki.  

Nieporozumieniem 
jest traktowanie jako źró-
dła, wydawanych przez K.W. 
Perendyka w Hamburgu 

Na zdjęciu: Bp Henryk Tymoteusz Marciniak (1947-2018) po 
otrzymaniu sakry biskupiej w wieku 22 lat, episcopus vagans

Na zdjęciu: Świadectwo święceń kapłańskich H. T. Marciniaka udzielonych 
11 października 1969 roku w Żytawie przez abp. H. N. M. P. Maasa

Kilka...
dokończenie ze str. 33
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propagandowych „Biuletynów 
Parafialnych” i „Głosu Staro-
-Katolickiego”. A przecież autor 
Mysteria mysticorum w pewnym 
momencie napisał „o niesta-
teczności ks. Perendyka w po-
stanowieniach” (s. 76). Czyżby 
stwierdzenie to nie zmusiło go 
do zastanowienia? Chyba jednak 
nie, bo T.D.M.D. Mames zarzuca 
„opieszałość”, broniącemu się 
przed tego typu hochsztaplera-
mi, Kościołowi Starokatolickie-
mu (s. 76). 

Aby raz na zawsze przedsta-
wić prawdę o tym „cudownym 
dziecku wolnego katolicyzmu” 
rodem z PRL, przytoczę, z braku 
miejsca skrócony, jego życiorys. 
Nie ma on wcale na celu zdyskre-
dytowanie owego, nie żyjącego 
już, a więc nie mogącego się 
bronić człowieka, gdyż nie po-
sługuję się żadnymi epitetami, 
tylko przedstawia gołe fakty.   

Klaudiusz Wacław Peren-
dyk urodził się 5 maja 1945 roku 
w Krakowie. Od młodzieńczych 
lat był „wędrowcem” religijnym, 
zajmującym się handlem dewo-
cjonaliami i walutą, a zarazem 
był zdeklarowanym homosek-
sualistą. Od 1961 roku związał 
się na krótko z Kościołem Staro-
katolickim Mariawitów, potem 
z Kościołem Starokatolickim, 
gdzie w marcu 1962 roku niż-
szych święceń duchownych 
udzielił mu abp. Z. Szypold, a w 
1963 roku święceń kapłańskich 
– „za odpowiednią opłatą pieniężną”4 – 
bp I. Wysoczański. W czerwcu 1964 roku 
otrzymał on decyzję odmowną Wydziału 
do Spraw Wyznań PWRN w Krakowie 
na wniosek o założenie parafii staroka-
tolickiej. Mimo to nielegalne prowadził 
działalność religijną w swoim mieszkaniu, 
odprawiając nabożeństwa w kaplicy urzą-
dzonej w przebudowanej ubikacji przy ul. 
Krowoderskiej 24/6. Przez kilka miesięcy 
studiował w seminarium polskokatolickim 
w Krakowie, z którego został wydalony. Od 
PNKK w USA wyłudził szaty i paramenty 
liturgiczne. Związał się z bp. H.N.M.P. 
Maasem ze Starokatolickiego Kościoła 
Mariawitów w NRD, który udzielił mu 
sakry biskupiej.

Pełen niesprawdzonych faktów, 
dopełnionych luźnymi dywagacjami jest 
drugi z kwestionowanych podrozdziałów, 
poświeconemu Marii Robertowi Zaborow-
skiemu z USA. A przecież autor przytacza 
słowa Konrada Marii Pawła Rudnickiego: 
„Kościół Starokatolicki Mariawitów, Pro-
wincja Północnej Ameryki z siedzibą w 
Wayandatle (Michigan) wydaje się orga-
nizacją pozorną, na ogół nie traktowaną 
poważnie (…) Można powątpiewać, czy 
posiada święcenia w linii sukcesji apostol-
skiej” (s. 240).

Ocena ta dotyczy niemal wszystkich 
wspólnot na świecie określających się jako 
mariawickie, od których oficjalnie odcina-
ją się: Kościół Starokatolicki Mariawitów 
w RP i Katolicki Kościół Mariawitów w RP. 
Jest to dla tych efemerydalnych grup tylko 
szyld, mający przyciągnąć wiernych do, 

wartościowej przecież, duchowości maria-
wickiej, choć w niektórych przypadkach 
intencje konwertytów mogą być szczere. 
Niemniej o tym, że są to tylko imitacje 
mariawityzmu świadczy fakt, że szanujące 
swój charyzmat Kościoły z Płocka i Fe-
licjanowa, nie utrzymują kanonicznego 
kontaktu z żadnym z tych egzotycznych 
tworów, z wyjątkiem odrodzonej w 1988 
roku Prowincji Francuskiej KSM, ale po 
dokonaniu w niej kilku kanonicznych 
korekt. W związku z tym błędna jest hi-
poteza T.D.M.D. Mamesa o „heterodoksji 
w społeczności wspólnot mariawickich” 
(s. 243). Słowa-szyldy nigdy nie zastąpią 
bowiem prawdy ducha.

T.D.M.D. Mames, pisząc dość cha-
otycznie o byłym biskupie mariawickim, 
a potem już klasycznym episcopusie vagan-
sie, Juliuszu Marii Otto Czernohorskym 
(1917-1984), który po przymusowej ma-
dziaryzacji nazwisk pisał się jako Thomas 
Féherváry, wspomina o „unii budapesz-
teńskiej” (s. 54), lecz tematu tego już 
nie rozwija. Była to egzotyczna próba 
połączenia, formalnie nie istniejącego 
Kościoła Starokatolickiego na Węgrzech 
(The Hungary Old Catholic Church) z, rów-
nież nie istniejącym, Staroobrzędowym 
Wschodnim Kościołem w Polsce z bp. I. 
Wysoczańskim na czele. Węgierski „hie-
rarcha” zwierzchnictwo połączonej Eklezji 
powierzył „dekretem” z 20 kwietnia 1961 
roku polskiemu „hierarsze”. Dla podkre-
ślenia unii konsekrował sub conditione, 
uprzednio konsekrowanych przez bp. 
I. Wysoczańskiego, Andrzeja Wacława 
Ćwiklińskiego i Jakuba Jana Antoniego 

Na zdjęciu: Świadectwo sakry biskupiej H. T. Marciniaka udzielonej 14 
października 1969 roku w Żytawie przez abp. H. N. M. P. Maasa

Malczewskiego (1936-1990). Obaj 
jeździli w tym celu do Budapesztu, 
przyjmując „poprawioną” sakrę, 
odpowiednio w roku 1962 i 1963. 
Takie woluntarystyczne działanie 
spowodowało, że T. Féherváry 
został ostatecznie zaliczony przez 
Unię Utrechcką do biskupów 
wędrownych.5  

Ze związku polsko-węgier-
skiego, czyli owej „unii budapesz-
teńskiej” nic nie wyszło, gdyż T. 
Féherváry uciekł wraz z matką w 
1964 roku przez Wiedeń do Fran-
cji, gdzie 27 grudnia 1964 roku w 
Tourus konsekrował na biskupa 
ks. Gerarda Marię Grateau, co 
dało początek odrodzeniu maria-
wickiej prowincji francuskiej. W 
1988 roku decyzją Rady Kościoła 
Starokatolickiego przyjęto pod 
jurysdykcję francuskich bisku-
pów Gerarda Marię Grateau i 
wyświeconego przez niego 21 
listopada 1979 roku Arsène Marie 
Jean André Le Bec, którego 1 
listopada 1993 roku w Warszawie 
rekonsekrował sub conditione  bp 
Stanisław Maria Tymoteusz Ko-
walski (1931-1999). Bp. G.M. Gra-
teau został później suspendowany 
przez biskupa naczelnego KSM za 
udzielenie bez kościelnego zlece-
nia w 1992 roku sakry biskupiej 
Aleinowi Marie Fraysse.

Bp. I. Wysoczański z racji 
niezborności charakteru, połą-
czonej z chorobą umysłową, nie 
był w stanie skonsumować „unii 
budapeszteńskiej”, choć często 

na nią się powoływał, jako że w jej ramach 
„otrzymał” papierowy tytuł arcybiskupa, 
którym szczycił się do końca życia.  

Tyle podstawowych uzupełnień i 
wyjaśnień do książki Tomasza Dariusza 
Marii Daniela Mamesa, w całości bardzo 
cennej, gdyż ukazującej niezwykłą wartość 
duchowości mariawickiej – tego polskiego 
fenomenu religijnego, wyrosłego na ideach 
polskiego romantyzmu. Niemniej wspo-
mniane i wyjaśnione przeze mnie „odpry-
ski” starokatolicyzmu wymagają dalszych 
analiz, tym bliżej, że są one fenomenem, 
bliżej nieznanego „podziemnego” życia 
religijnego w PRL. v 

Przypisy:
1 Stefan Pastuszewski, „Okołokatolickie” związki 

wyznaniowe jako mimowolny i świadomy sojusznik 
komunistów w walce z Kościołem rzymskokatolickim w 
Polsce w latach 1994-1989, [w:] Czas próby. Kościół 
katolicki w okresie PRL, red. Arkadiusz Czwołek, 
Sylwia Galij-Skarbińska, Wojciech Polak, Toruń 
2017, Jagiellońskie Wydawnictwo Naukowe, s. 
49-77.

2  Stefan Pastuszewski, Ignacy Wysoczański, biskup 
wędrowny na Mazurach, „Kwartalnik Warmińsko-
-Mazurski” 2019, nr 2, s. 284-316.

3  Rolę taką wobec Kościoła Rzymskokatolickiego 
odgrywał też „tradycyjny” Kościół Polskokatolicki, 
lecz już nie dwa Kościoły mariawickie, ogranicza-
jąc się do obszarów swej tradycyjnej egzystencji 
i stawiające bariery „wędrownikom religijnym”, 
głównie oczywiście osobom duchownym elimi-
nowanym z Kościoła rzymskokatolickiego. 

4  IPN, sygn. Kr 010/9190, k. 10
5  Christian Flügel, Die Utrechter Union und die 

Geschichte ihrer Kirche, Narderstedt 2014,Verlag 
Book on Demand, s. 70
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Ariana Nagórska 

HUMOR PANDEMICZNY (seria II)

* * *
Wstyd mieć brudne dłonie
przy gościu w koronie.

Majówka-łamigłówka

Ciekawe, jak się będą w maseczkach całować,
by przy tym dwumetrową odległość zachować.

* * *
Wirus w żołądku ginie, więc obżarstwo
uważam za skuteczne na niego lekarstwo.

* * *
Pożyteczny idiota tak władze wybiera,
by koronawirusa zwalczała cholera.

Jestem tchórz i już!

Mija mnie babcia bez maski,
dystans poniżej metra.
Powinnam uciec na jezdnię,
ale przed kraksą mam pietra.

* * *
Czemu z byłą szefową nie pragniesz spotkania?
– Test nie stwierdził, bym miała coś do przekazania.

Podsumowanie

W białej maseczce czułam się zbyt skromnie,
w barwnej głupio. 
To CZARNA pasowała do mnie!

Krzysztof Nurkowski

Do pomnika

Ameryka trynd wyznacza,
Jak Wiesław powiadał.
Więc pomników lichy los,
Część czeka zagłada.

Który, kiedy i dlaczego,
legnie do swych stóp.
Padnij bracie, hej kolego,
byś nie dostał w dziób.

Resztką kogoś kto był znaczny,
ale na swe czasy.
Dzisiaj ludzkość z jego chwały,
Może już drzeć pasy.

Morał z tego płynie snadnie,
pany budowlane.
Zanim składkę ogłosicie,
Wyczujcie atrament 

- czyli pismo nosem....
Marek Jagliński

Aforyzmy

***

To był nieskazitelnie czysty człowiek. 
Na honorze miał tylko same białe plamy.
                                                         
***

W obecnej dobie mass mediów kłamstwo ma nadal 
krótkie nóżki, tyle że w siedmiomilowych butach.

***

W naszej pogodzie ducha występują ciągle 
zmienne warunki meteorologiczne. 

***

Jabłko spada zawsze niedaleko jabłoni, ale potem 
toczy się życiem w różnych kierunkach

Mieczysław Wojtasik

Inwokacje do udzielnego Księcia

Księciu świetlisty Księciu plamisty
Księciu rozkroczny Księciu strzelisty
Stróżu galaktyk Pasterzu Mgławic
Panie odludnych Aniołów Pańskich
Zwierciadło nadziei ulanych z wosku
Ostojo salw i  niewybuchów
prosimy cię ze czcią
wpadaj do nas raz po raz
na poufnego drinka

Władco pałaców i złotych obroży
dyskretnych sufitów i łóż nieskrzypiących
Arko przymierza świętych tureckich
Jutrzenko warchołów i oszołomów
Wodzu kapusiów i donosicieli
Księciu nierobów i pozorantów
lektyk płynących ponad tłumami
zejdź do nas w chwale
na rewię łapówek

Paweł Ziółkowski

Limeryki

***

Pewien przedsiębiorca z Wielkopolski nowej daty
zapragnął stać się w ciągu roku bardzo bogaty. 
Wypłaty obniżał pracownikom,
utrudniał kontrole urzędnikom.
Już wkrótce mógł pomarzyć o bogactwie zza kraty. 

***

Młody, ale samotny mechanik z Woroneża,
by zyskać powodzenie, chciał zmienić się w tancerza.
Jednak cierpliwości brakowało,
a wagi wciąż przybywało.
Sfrustrowany postanowił wcielić się w rycerza.  

SATYRAZbigniew Pawłowski

CZYSTE RĘCE

Czas, gdy grasuje śmiertelny wirus 
Sieje lękliwość i spustoszenie 
Niezapisany to jest papirus 
Od nas zależy co się zadzieje 
 
Każdy z nas idzie drogą po świecie 
Od nas zależy przyszłość dalsza 
Drogi nie mamy na stałe przecież 
Lecz dla każdego ona wystarcza 
 
Jeśli coś robisz, to proszę pomyśl 
Czy masz na pewno czyste intencje 
Duszy nie możesz tak sobie obmyć 
Lecz obmyć możesz pod kranem ręce 
 
I czystą rękę podasz z uśmiechem 
Bo wiesz, choroby nie podajesz 
Ty liczysz na nich, oni na Ciebie 
I zaufanie normą się staje 
 
Więc ręce czyste znakiem są dbania 
O innych ludzi i ich zdrowie 
Mycie jest zdrowe już od zarania 
Nie zagrażamy wtedy też sobie
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Józef Banaszak, ur. 1947, to barwna postać 
w Bydgoszczy. Wielokrotnie gościł na łamach 
„Akantu”, jak również  recenzowana była  jego 
twórczość.

Zasłynął on  jako autor dzienników z lat 
1989 -2019. To trzydzieści lat! Centrum swych 
memuarów umieścił tam gdzie pracował – na 
Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Autor, 
profesor belwederski, biolog, urodzony wo-
jownik. Nikomu nie przepuścił, narobił sobie 
wrogów. Mocno to odczuł. A co zyskał? - nazwi-
sko i wielu przyjaciół. Takie to są bowiem obie 
strony medalu.

Napisał sześć opasłych tomów dzienni-
ków:

1. Czas nie przeszedł obok, ss. 382
2. Mój Poznań. Dzienniki 1975-1988, ss., 

480
3. Wybrałem Bydgoszcz. Dzienniki 1989 – 

2009. ss. 782
4. Pochwała codzienności. Dziennik 2009 – 

2013. ss. 626.
5. Dni zwykłe dni niezwykłe. Dzienniki 2013 

– 2017. ss. 500
Trzecią i czwartą księgę  recenzowałem w 

„Akancie” nr 225 w kwietniu 2015 roku. Trzeci 
tom recenzowałem w numerze 266 w czerwcu 
2018 roku.

Ostatnio autor wydał czwarty tom wspo-
mnień pt. Czas darowany. Dzienniki 2017 – 2019. 
Tom ten jest dosyć chudy w porównaniu z 
tamtymi trzema, liczy „tylko” 396 stron. Ale 
suma wszystkich stron jego wspomnień jest 
imponująca – 2302!

Ma o czym pan profesor pisać – a my co 
czytać.

Największą wartością jego memuarów jest 
to, że nikt w Bydgoszczy poza nim, nie zdobył 
się na taki rodzaj twórczości. Nie jest to proste – 
wymagana jest bowiem duża praca, samodyscy-
plina, no i talent literacki. Ale co najważniejsze 
– trzeba obracać się w odpowiednich kręgach 
społecznych aby takie pamiętniki w ogóle ko-
gokolwiek zainteresowały. Autor wzorował się 
na nie byle kim – na Tomaszu Mannie (1875 
- 1955), Witoldzie Gombrowiczu (1904 - 1969), 
Leopoldzie Tyrmandzie (1920 - 1985). Szedł 

Roman Sidorkiewicz

Józef Banaszak. To już emerytura

ich śladem. Czy daleko zaszedł? Uważam, że 
tak, choć droga jego nie była prosta w porówna-
niu z wymienionymi powyżej  tuzami literatury. 
Te sławy literackie interesowały czytelnika już 
same sobą a o Józefie Banaszaku nic takiego 
nie można było powiedzieć.

Wybić się w dziedzinie memuarystyki nie 
jest łatwo – jak w ogóle każdej innej. Autor wy-
startował jednak z dobrych bloków startowych. 
Został rektorem Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
co dało już mu pewien rozgłos. Był to burzliwy 
okres przekształcenia tej uczelni w Akademię 
Bydgoską a później w Uniwersytet Kazimierza 
Wielkiego. Dużo o tym pisano w prasie – wtedy 
ludzie gazety jeszcze czytali; mówiono w radiu 
i telewizji. Opinia publiczna naiwnie wierzyła, 
że jak uczelnię ochrzczą  uniwersytetem to 
Bydgoszcz niebawem stanie się Oxfordem 
lub co najmniej kopernikańską Padwą. Ot, 
naiwne i dziecięce to marzenia! Tym bardziej, 
że patron uczelni – o zgrozo - był analfabetą! 
Do tego fatum wiszącego nad uniwersytetem 
jeszcze wrócę.

Pamiętniki autora wydają się być cenne 
szczególnie w obecnych czasach. Te wszystkie 
narzędzia nowoczesności jak sms-y, e–maile-
,portale internetowe, różne skype, instagramy 
nie pozostawiają nic trwałego. Dawniej ludzie 
pisali do siebie listy; ileż to dziś można się z 
nich dowiedzieć. Czytali prasę, która w formie 
drukowanej jest źródłem pamięci państw i 
narodów. Wystarczy obecnie pójść do większej 
biblioteki i tam powertować całe roczniki. A 
prasa dziś jest w dużym kryzysie. Liczy się tylko 
gadanina, paplanina, szczególnie w telewizji, o 
wszystkim i o niczym.

Józef Banaszak za wszelką cenę chce 
utrwalić teraźniejszość dla obecnych i przy-
szłych pokoleń. Chwalebne to. Nie dość, że 
wkłada ogromny, intelektualny wysiłek to 
jeszcze musi potrząsnąć własną kiesą, aby jego 
działa mogły ujrzeć światło dzienne. Takie są 
obecne realia. Dotacje rządowe czy samorzą-
dowe są cenne ale ich wielkość to jakby kot 
napłakał. Wydawcy też nie będą dokładać. Ale 
wszyscy chcieli kapitalizmu, to go właśnie mają.

Autor nie marnuje czasu. Notuje, notuje i 

pisze. Żyje dosyć skromnie, urlopy spędza nad 
ukochanym Bałtykiem. Codzienne spacery, 
plaża, dobre jadłodajnie, wystarczają mu do 
nabrania kondycji. Zupełnie inaczej spędza 
urlopy niż jego znajomi profesorowie. Ci latają 
po całym świecie  zasilając kieszenie obcych 
hotelarzy i restauratorów, tworząc tłok na lotni-
skach a Polska z tego nic nie ma. Żeby chociaż 
coś głębszego przekazali opinii publicznej w 
takiej czy innej formie a tu – nic. Jeżdżą aby jeź-
dzić, aby chwalić się - w prywatnym otoczeniu, 
swymi wyczynami. Jeden, jedyny wyjątek wśród 
znajomych Józefa Banaszaka – to  Dariusz To-
masz Lebioda ur. 1958, bydgoski pisarz i poeta. 
Ze swych licznych podróży przywozi wiersze, 
opowiadania, spotyka się z czytelnikami, daje 
im możliwość poznania  obcych krajów. Reszta, 
w tym stateczni profesorowie z otoczenia au-
tora, robią, niestety, tylko za turystyczny tłum.

Autor pisze interesująco, warto go czytać. 
Bije z niego miłość do przyrody, szczególnie 
do entomologii, której poświęcił całe swe życie 
naukowe. A to rzadka specjalność wśród bio-
logów; obecnie króluje genetyka i biochemia. 
Znawcy klasycznej biologii – flory i fauny są w 
odwrocie. J. Banaszak dwoi się i troi aby poka-
zać świat owadów, szczególnie pszczół. Owady 
w swej masie, to niebywała siła motoryczna w 
całym systemie przyrody. Bez  pszczół nie było-
by wysokich plonów w rolnictwie. Efekt pracy 
profesora jak i pozostałych entomologów jest 
już widoczny. Społeczeństwo zrozumiało tą 
prawdę; pszczoły hodowane są nawet w mia-
stach, a rolnicy muszą uważać z odpowiednim 
dozowaniem chemikaliów na pola. 

Autor dorobił się imponującej, prywatnej 
kolekcji owadów, dotychczas składowanej w 
jego prywatnym mieszkaniu. Pojawiły się kłopo-
ty z takim bogactwem – co z nim robić na stare 
lata, co się z nim stanie po najdłuższym nawet 
życiu? Córka Weronika Banaszak – Cibicka 
choć biolożka z tytułem naukowym, nie ma 
miejsca w swym mieszkaniu. Syn Dominik jest 
architektem i ani w głowie mu owady. Profesor  
głowił się i głowił aż znalazł wreszcie właściwe 
miejsce dla swej kolekcji – w jednym z zakładów 
naukowych w Poznaniu. Odetchnął wielce. 
Tylko dlaczego nie w Bydgoszczy? Prowincja?

Autor często wraca wspomnieniami do 
swej małej ojczyzny pod Poznaniem. Aktywny 
jest w Wierzenicy, często tam bywa, założył 
nawet klub profesorów o tej nazwie, propa-
guje pamięć o wielkopolskich pozytywistach. 
Szczególnie bliska jest mu osoba Augusta 
Cieszkowskiego (1814 – 1894). 

A jakie wady znalazłem w „Dziennikach”?  
Józef Banaszak lubi snobizować. Dobiera 
sobie odpowiednich znajomych z grona ludzi 
na eksponowanych stanowiskach z wielkimi 
tytułami; na każdej stronie jak nie rektor, to 
„profesor” lub „profesorostwo”. Ciągle składa 
komuś z nich wizyty („zaszczycają mnie swoją 
przyjaźnią”). Czyli sami wielcy choć opinii pu-
blicznej mało lub zupełnie nieznani. Urządza  
biesiady towarzyskie, które w jego mniemaniu 
są spotkaniami wielkich ludzi. W rzeczywistości 
zaś są to zwykłe posiedzenia plotkarskie i nic 
tam się nie tworzy. Autor to człowiek bardzo 
towarzyski; ja zazdroszczę takim ludziom, nie 
odziedziczyłem takowych zalet po mojej matce, 
która taką samą, jak Banaszak, była gadułą. 
Ludziom z tymi zaletami lepiej się wiedzie w 
życiu. Swe talenty towarzyskie Józef Banaszak 
rozwija ponadto w Wielkopolsce; we Wierzeni-
cy chadza po „Alei Filozofów”. 

Skromnie przypominam, że nie tytuły a 
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konkretny dorobek stanowi o wielkości czło-
wieka. Profesorami nie byli, podczas tworzenia 
swych rewolucyjnych teorii, tacy ludzie choćby 
jak Karol Darwin (1809 - 1882), Mikołaj Ko-
pernik (1473 - 1543), Albert Einstein (1879 
- 1955). Nawet nasza chluba, Maria Skłodowska 
– Curie (1867 - 1934) nie była żadnym profe-
sorem gdy pracowała z mężem Piotrem Curie 
(1859 - 1906) i  z Henri Becquerelem (1852 
- 1908) nad odkrywaniem zjawiska promienio-
twórczości. Była wtedy kimś na kształt dzisiej-
szej licencjatki. To tylko nieliczne przykłady i 
tylko ze świata nauki. A co ze światem kultury? 
Czy Fryderyk Chopin (1810 - 1849), lub nasi 
współcześni jak Marek Hłasko (1934 - 1969) i 
Czesław Niemen (1939 - 2004) wpuszczeni by-
liby do Banaszakowego salonu? Przecież żaden 
z nich nie posiadał poważnego wykształcenia, 
żaden z nich nie był magistrem! Hłasko to sied-
mioklasista, Niemen - Wydrzycki to absolwent 
radzieckiej dziesięciolatki, Chopin ukończył 
raptem konserwatorium muzyczne. Gdzie im 
wszystkim na salony!

J. Banaszak  pochodzi ze skromnej, wiej-
skiej rodziny i wskoczył do zupełnie innego 
środowiska. Wykazał dużo samozaparcia aby 
awansować społecznie. Osiągnął ogromnie 
wiele. Został naukowcem, profesorem. Stracił 
jednak krytycyzm wobec klasy zawodowej i 
społecznej, do której awansował, a która wo-
juje między sobą na potęgę i ze wszystkimi na 
około, w sumie niewiele tworząc. W prawdziwej 
nauce nie mamy żadnego noblisty od czasów 
Wielkiej Marii. Jedyny kandydat Aleksander 
Wolszczan ur. 1946, wielki odkrywca planet 
poza systemem słonecznym, nigdy nie otrzyma 
tej nagrody ze względu na...brak promotorów i  
zawiści otoczenia. Taka jest prawda. 

Ponadto inna cecha Banaszaka to wybitny 
egocentryzm. Wspomina o tym Stefan Pastu-
szewski ur. 1949, w „Akancie” nr 293 z czerwca 
2020. „Otrzymałem od Józefa Banaszaka piąty tom 
jego zapisków...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 im-
ponująca ekspozycja egoizmu. Czytałem poprzednie 
tomy i widziałem jak egoizm autora potęgował się z 
tomu na tom. Dobrze, że w tym ostatnim... autor jako 
drugiego bohatera, czasem nawet „na siłę”, sztucznie 
eksponowanego, dodał swa żonę Annę. Widocznie 
miał już siebie dość”.

Co jeszcze jest denerwującego u J. Bana-
szaka? Te jego obiady, kolacje, wina do tego, 
do tamtego, rozkoszowanie się kaczkami, 
krewetkami, sznyclami. Ciągle to samo w kółko 
Macieju. Jest pod tym względem niereformo-
walny. W każdym tomie wspomnień to samo. 
Można wspomnieć o sprawach kulinarnych 
aby potomni wiedzieli jak ongiś jadało się w 
Bydgoszczy, ale gdy za dużo takiej tematyki to 
niezdrowo. 

A co dobrego z branży gastronomicznej 
w relacji autora? - opisywanie restauracji i ba-
rów w mieście. Obiekty gastronomiczne przez 
dziesiątki lat potrafią się zmieniać, znikać a tak 
pozostaną w zbiorowej pamięci. Ja, rodowity 
bydgoszczanin, pamiętam wielką ilość przybyt-
ków gastronomicznych, pamiętających jeszcze 
pruskie, które istniały w Bydgoszczy. Prawie 
wszystkie one zniknęły w wolnej Polsce jak 
kamfora. Tylko nieliczne przetrwały ale jako 
pizzerie, kebabownie, burgerownie, pierogar-
nie itp. Dawne knajpy z folklorem robotniczo 
– chłopskim, z wódką i zagryzką, a niektóre z 

potańcówkami, zniknęły na zawsze, jak choćby 
przepięknie położona restauracja „Leśna” w 
podbydgoskiej Smukale. 

I czym jeszcze denerwuje mnie Józef Ba-
naszak?  Swym jednostronnym spojrzeniem na 
politykę wewnętrzną w Polsce. Każdy obywatel 
ma prawo mieć własne poglądy, preferencje ale 
autor wybitnie przesadza w ich subiektywnym 
interpretowaniu. Wszystko mu źle, atakuje rzą-
dzących obojętnie jakiej formacji. Nie potrafi 
zachować dystansu. Jak rządziła Platforma to 
źle, jak rządzi PIS to jeszcze gorzej. Nie ma 
końca w tym marudzeniu. Nawet jak zobaczył 
odpadki na plaży w Ustce to wina...rządu! To 
niestety obniża wartość jego wspomnień – po 
latach potomni będą mogli odnieść wrażenie, 
iż Polska była w ...ruinie! A przecież ostatnie 30 
lat to okres znakomitego rozwoju naszej ojczy-
zny. Przy okazji niejako mogę przypomnieć, 
że ostatnie 75 lat, które minęło od II wojny, to 
okres spokoju od wojen i większych konfliktów 
w Polsce i w Europie. Żyjemy zatem w szczęśliwej 
erze i po co utyskiwać? Powinniśmy się tylko 
cieszyć.

W charakterze autora tkwi jakaś  siła 
pchająca go do ciągłej walki. Jak nie na uczelni 
to poza nią. Poddaje krytyce wszystko naokoło. 
W nim objawia się jakiś polski narodowy cha-
rakter. Zawsze trzeba znaleźć wroga a jak go 
nie ma to należy go stworzyć. Dziś idealizujemy 
czasy przedwojenne a to ogromna przesada. Jak 
czasem o nich czytam to widzę przed oczyma...
Józefa Banaszaka! Wtedy też wszyscy walczyli 
ze wszystkimi, piłsudczycy, endecy, komuniści, 
chłopi, Ukraińcy Żydzi itd. Nawet wojna nie 
złamała ducha wojny polsko – polskiej. Premier 
Władysław Sikorski (1881-1943) bez wahania za-
mykał swych przedwojennych wrogów. Najpierw 
we Francji w obozie internowania w Cerizay 
(zwanego „Berezą”) a potem w Szkocji na wyspie 
Bute. Opisywała to świetnie Małgorzata Szejnert 
ur. 1936, w opowieści Wyspa Węży. Internowa-
nym nie było źle – spokojnie żyli, grali w karty, 
chodzili w mundurach, nie nadstawiali karku w 
wojnie. Tylko jeden Bóg wie kto ich utrzymywał 
a zamknięto aż półtora tysiąca chłopa. 

W. Sikorski ciągle krytykował Józefa Pił-
sudskiego (1867 -1935) za wszystko co można 
było tylko skrytykować – za przewrót majowy, za 
Berezę Kartuską, za łamanie konstytucji. A jak 
dostał się do władzy czynił...to samo! Nasz pan 
profesor też wszystko gani, krytykuje i jestem 
pewny, że wszystkich swych wrogów na uczelni 
tak samo by pozamykał gdyby tylko mógł. 

Autor koniecznie chce płynąć głównym 
nurtem opinii publicznej  zwanym z języka 
angielskiego mainstreamem. Krytykuje to co 
jest aktualnie w „modzie”. Krytykuje m. in. 
Kościół za skoncentrowanie całej władzy w 
rękach biskupów. A jeszcze niedawno gościł 
bydgoskiego biskupa Jana Tyrawę. Szkoda, że 
czcigodny profesor dopiero teraz spostrzegł, 
że w Kościele nie ma mowy o trójpodziale wła-
dzy. Całość feudalnej władzy skoncentrowana 
jest w rękach papieża, a na terenie diecezji w 
rękach biskupów. Lud jest tylko do słuchania. 
A winien autor wiedzieć o tym od dawna jako 
człowiek wykształcony. Dopiero teraz, na stare 
lata, oświeciło go, z boską pomocą „Tygodnika 
Powszechnego” (opisuje to na stronie 198) i 
zabrał się dziarsko za krytykowanie.

Józef Banaszak odszedł już na emeryturę. 
Jego ukochane dziecko na bydgoskiej uczel-
ni – biologia, podupada ze względu na brak 
zainteresowania młodzieży tą znamienitą dzie-
dziną nauki. Można z tego powodu współczuć 
autorowi, który całe życie poświęcił polskiej 

przyrodzie. Dziś ten mainstream płynie daleko od 
biologii. Wielka szkoda, z żalem autor to opisuje. 
Ja dodam, że coś mało jest pożytku z patrona 
bydgoskiego Uniwersytetu – króla Kazimierza 
Wielkiego. Jego duch nic nie pomaga, uniwer-
sytet cofa się ostro w kierunku dawnej Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej. Najsłabszy uniwersytet w 
Polsce. To przekonanie Józefa Banaszaka i nie 
tylko jego. Rankingi nie kłamią.

Mimo tej mojej rzeczowej, mam nadzieję, 
krytyki pewnych aspektów dzieła Józefa Bana-
szaka, dalej uważam, że profesor bardzo dobrze 
spisuje się jak bydgoski kronikarz. Choć z bólem 
muszę dodać, że Dzienniki 2017 - 2019 wspo-
mnień są chyba najsłabsze ze wszystkich sześciu. 
Człowiek nie zawsze ma, mówiąc sportowym 
językiem, „formę”.

Józef Banaszak nie składa jednak broni. 
Dalej pisze, wspomina. Jako emeryt jest człowie-
kiem całkowicie wolnym od uczelnianych intryg 
i kłopotów. Czekam na nowe wspomnienia z 
wiarą, że  będzie mniej snobizmu, egocentry-
zmu i krytykowania dla samej krytyki. A czytel-
nikom doradzam uważne czytanie Dzienników. 
Każdy coś interesującego dla siebie znajdzie. 
Osobiście, przeczytałem je „od dechy do dechy”. 
I to dwa razy! Dobra lektura. v
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Bolesław Bierut (1892 – 1956) to postać, 
która odcisnęła wielkie piętno w naszej historii. 
Rządził naszym państwem przez dwanaście burz-
liwych lat; od roku 1944 do roku 1956. Polska 
była wówczas całkowicie uzależniona od Kremla. 
Po Październiku 1956 pętla ucisku się rozluźniła, 
jednak zdjęta została dopiero w roku 1989. 45 lat 
dominacji Moskwy nad Polską to niedługi okres 
w ponad tysiącletniej historii naszego narodu 
lecz bardzo znaczący. Różne są obecnie oceny 
tego czasokresu; zdecydowana ich większość jest 
negatywna. Ale są też poglądy, które uwypuklają 
pozytywne cechy tego systemu. W tym artykule 
nie będę tego komentował.

Natomiast zajmę się recenzją książki 
STANISŁAWA ŁUKASIEWICZA pt. „Byłem 
sekretarzem Bieruta. Wspomnienia z pracy w 
Belwederze w latach 1945 – 1946”

Autor żył w latach 1907 – 1996. Przed woj-
ną debiutował na niwie literackiej, pracował jako 
nauczyciel oraz aktywnie działał w lewicowym 
Związku Nauczycielstwa Polskiego. Podczas oku-
pacji był urzędnikiem w magistracie warszaw-
skim. Po wojnie, został sekretarzem prasowym 
Bolesława Bieruta, przewodniczącego Krajowej 
Rady Narodowej, urządził w Belwederze. Po 
tym niedługim, aż ważkim zajęciu zawodowym, 
ponownie zajął się pracą literacką oraz pracą w 
szkolnictwie. 

Cóż to za instytucja ta KRN? Przypomnę 
ją szczególnie młodszym czytelnikom. KRN 
powstała w noc sylwestrową 1943/1944. Jej 
przewodniczącym został B. Bierut. Istniała do 
dnia 19 styczna 1947 – do nowych wyborów 
do Sejmu Ustawodawczego. Stworzona została 
przez Polską Partię Robotniczą w oczekiwaniu 
na nieuchronne wkroczenie Armii Czerwonej 
do Polski. Założyciele odrzucali legalność 
polskiego państwa podziemnego oraz władz 
na uchodźstwie. W skład KRN weszli później 
przedstawiciele partii politycznych, związków 
zawodowych, organizacji społecznych, wojska, 
środowisk twórczych itp. Do KRN dołączył 
przywódca Polskiego Stronnictwa Ludowego 
Stanisław Mikołajczyk (1901 - 1966), do niedaw-
na premier rządu emigracyjnego w Londynie. 
Przewodniczący  Bolesław Bierut (tytułowany 
prezydentem) posiadał pełnię realnej władzy a 
więc - ustawodawczej, wykonawczej, kontrolował 
także sądownictwo.

Książka autora ukazała się w roku 1987. To 
bardzo istotna data, rzutująca na rzetelność po-
dawanych faktów i ich interpretację. W Związku 
Radzieckim ruszyła pierestrojka, system wyraź-
nie się rozluźniał. Echo topienia lodów w ZSRR z 
wielką siłą docierało do Polski. Władza ludowa 
była w defensywie, choć nikt nie przewidywał 
tak szybkiego jej upadku. Wydawało się, że 
system ten będzie długo, długo jeszcze trwał...
Nawet politolog z Ameryki, Zbigniew Brzeziński 
(1928 - 2017) twierdził, że komunizm jak upadnie 
to za...sto lat! Pamiętam to jak dziś. Taki to był z 
niego sowietolog i autorytet światowy. Cyganka 
lepiej by wywróżyła.

W zaistniałej sytuacji, władza ludowa usi-
łowała ocieplić swój marny wizerunek poprzez 
rozluźnienie cenzury prasowej, poprzez zezwo-
lenia na druk pewnych książek poruszających 
nieznaną dotychczas tematykę. Oczywiście 

wszystko było drukowane pod kontrolą cen-
zury, aby za bardzo ktoś się nie wychylił. Partia 
rządząca zdawała sobie sprawę, iż tylko takim 
sposobem może nie dopuścić do dominacji 
wydawnictw podziemnych w dziele kształtowa-
nia świadomości.

W ten sposób książka Stanisława Łukasie-
wicza wydawała się być panaceum na bolączki 
związane z tajemnicami życia władzy tuż po 
wojnie i ocieplenia wizerunku osoby Bolesława 
Bieruta, którego potępiano na potęgę w sze-
regach opozycji. Logikę wydania takiej pozycji 
literackiej stanowią słowa wydawcy książki – Kra-
jowej Agencji Wydawniczej. Czytamy: 

Zainteresowanie historią polityczną Polski, w 
tym także czterdziestolecia Polski Ludowej, w naszym 
społeczeństwie nie tylko słabnie ale raczej stale na-
rasta i pogłębia się… Książka, którą proponujemy 
Czytelnikowi, spełnia te oczekiwania, prezentuje 
postać wybitnego męża stanu, w szczególnym dla PRL 
okresie, niesie wiele istotnych informacji dotyczących 
lat 1945 – 1946...Przybliżenie sylwetki Bolesława 
Bieruta – wybitnego działacza partyjnego i polityka, 
pokazanie jej w sposób naturalny, w uwikłaniach 
wielu konieczności i trudnych sytuacji społecznych, jest 
niewątpliwą zaletą tej książki… polecamy tę książkę, z 
przekonaniem, iż będzie nie tylko interesującą lekturą 
lecz także wywoła refleksje i zadumę, jakże potrzebną 
dzisiaj nam wszystkim Polakom.

Nic dodać nic odjąć. Logika jest jasna. 
Książka Stanisława Łukasiewicza spełniała wszyst-
kie powyższe wymagania ideologiczne.

Autor opisał ten okres z perspektywy lojal-
nego urzędnika w kancelarii przewodniczącego 
KRN Bolesława Bieruta (Prezydentem Polski 
został później, w roku 1947 i tytuł ten nosił do 
roku 1952). To ważne dla obecnego czytelnika.

Ważne jest także to, czego S. Łukasiewicz 
nie napisał w warunkach cenzury Polski Ludo-
wej. Albo nie mógł albo nie chciał. Ja postaram 
się uzupełnić  ten brak. Będzie to niewątpliwie 
lepiej dla głębszego poznania osoby naszego 
bohatera.

Zacznijmy od analizy treści książki, czyli co 
autor napisał o Bolesławie Bierucie  i o samym 
sobie. Jego przypadek też jest ciekawy. Stanisław 
Łukasiewicz, doskonale wykorzystał okazję jaka 
zdarzyła się raptem kilka razy w XX stuleciu. W 
roku 1945 nastąpiła całkowita wymiana władzy. 
Stara kadra  odeszła, zginęła, wyemigrowała lub 
nie chciała współpracować z nowym systemem; 
stworzyła się pustynia kadrowa. Nic lepszego 
aby załapać się na znakomitą posadę. Sytuacja 
taka zdarzyła się w tym wieku jeszcze dwa razy 
– w latach 1918 - 1920 i w 1989/1990. Schemat 
zawsze taki sam – tłumy nowych ludzi polowały 
na intratne posady państwowe. Jeden przez 
drugiego, często po trupach.

Autor ciekawie to opisuje: Już od paru tygo-
dni rząd i najwyższe władze partyjne funkcjonowały 
w Warszawie. Niemal wszystkie urzędy ulokowały się 
w ocalałym gmachu dyrekcji kolei na Pradze. Do tego 
głównego rojowiska ludzi, spraw i zdarzeń i ja niekiedy 
trafiałem; głównie po to aby odnaleźć tam dawnych 
znajomych. Któregoś dnia dojrzałem Jana Wasilew-
skiego. Od razu mnie poznał i powitał – kolego, ja 
przecież szukam was od kilku tygodni. Patrzyłem na 
niego z uśmiechem, rad, że go widzę. - Jesteście już na 
pewno jakimś dygnitarzem – powiedziałem żartobliwie. 
Wasilewski przyglądał mi się dziwnie badawczo, jakby 

od rzeczowej oceny uzależniał jakieś swoje decyzje co do 
mej osoby… Z całej jego sylwetki i z twarzy biły energia i 
pewność siebie. - Jestem w Krajowej Radzie Narodowej. 
Za jakiś tydzień przenosimy się do Belwederu. Kolego 
przyjdźcie do mnie jak najszybciej, koniecznie. Mam 
coś dla was…

No i stało się! Tenże Wasilewski był 
dyrektorem kancelarii cywilnej prezydenta. 
Zapewnił mu, w lipcu 1945 roku, stanowisko 
sekretarza prasowego samego Bieruta. Zatem 
S. Łukasiewicz  wychodził sobie świetną posadę. 
Nie próżnował pod tym względem, pracowicie 
polował na okazję. Nie dla niego stworzone było 
odgruzowywanie łopatą zburzonej stolicy, lub 
męczenie się nisko płatną pracą w szkolnictwie. 
Takich ludzi, w większości karierowiczów, w 
okresie wielkich przemian  były tysiące. 

S. Łukasiewicz przedstawia swego pryncy-
pała jako miłego, kulturalnego pana. Szarmanc-
ki, kobiety całował w rękę, miał u nich powo-
dzenie, chociaż z natury był nieśmiały. Potrafił 
wysłuchiwać spokojnie argumenty oponentów 
i w dyskusji ich przekonywać. Tylko jeden, 
jedyny raz  prezydent głośno się zachowywał 
w swym gabinecie – podczas ostrej dyskusji ze 
swym kuzynem, którego mianował nieopatrznie 
intendentem Belwederu. Kuzyn ów narobił ma-
chlojek, nakradł i prezydent pryncypialnie go 
potraktował  wyrzucając z pracy. A więc surowy 
ale sprawiedliwy  pan prezydent. Zapracowany 
był co niemiara, studiował dokładnie ustawy 
sejmowe, wiele czasu poświęcał na studiowanie 
akt procesów karnych zakończonych wyrokiem 
śmierci. Autor nie podaje ilu wysłał na śmierć, 
przypomina tylko przykład pewnego żołnierza, 
któremu zacny prezydent darował życie. Ciągle 
przyjmował jakieś delegacje, niekiedy nawet 
….radzieckie!? Czytelnik odnosi wrażenie, że 
wizyty radzieckich nadzorców były tylko incy-
dentalne. W ogóle skromny był, niewybredny w 
jedzeniu, choć kucharze belwederscy podrzuca-
li mu frykasy. Nie znosił alkoholu, bardzo dużo 
czytał niczym w swoich dawnych więziennych 
czasach. Doskonale orientował się w literaturze, 
w filozofii, w naukach humanistycznych choć był 
tylko samoukiem.

Lubił zwierzać się cokolwiek naszemu 
autorowi, który siłą rzeczy był stale obok niego. 
Odnosił się często do walki z partią Stanisława 
Mikołajczyka, która nie zgadzała się na monopol 
władzy PPR.

„Dlaczego my zwalczamy Mikołajczyka, dlaczego 
uważamy go w tej chwili za ogromne niebezpieczeństwo 
dla Polski? Bo on właśnie z względu na swoją popu-
larność w kraju, wali się nam znowu kłodą w poprzek 
naszych dążeń do wprowadzenia teraz od razu, za 
jednym zamachem takich gruntownych reform, jakich 
obóz postępowy oczekiwał od dwustu lat. Jakich to 
reform? A więc całkowita, gruntowna reforma rolna 
bez odszkodowania, nacjonalizacja przemysłu, ban-
ków, wypędzenie obcego kapitału – tego prawdziwego 
nieszczęścia Polski. Dalej – upowszechnienie oświaty, 
rozbudowy szkolnictwa...Bez pomocy radzieckiej nic nie 
zrobimy. Pewne sprawy w przyszłości się dotrą, ułożą. A 
gdzie widzi pan prawdziwego sojusznika Polski? Czy 
mamy znowu mówić o wszystkich ciężkich grzechach 
Zachodu wobec nas?… Reformy społeczno – ekono-
miczne to nasz główny cel, zasadniczy obowiązek wobec 
narodu… My komuniści mamy niesłychanie ciężkie 
zadanie...Wygramy te walkę bo tylko my możemy je 
przeprowadzić...”

S. Łukasiewicz był świadkiem wielu przyjęć 
w Belwederze z wielu, wielu okazji. A to jakaś 
rocznica, a to przyjazdy: generała Dwighta 

Roman Sidorkiewicz

Bolesław Bierut – miły, kulturalny pan
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Eisenhowera (1890 - 1969), byłego prezydenta 
USA Herberta Hoovera (1874 - 1964), mar-
szałka ZSRR Konstantego Rokossowskiego 
(1896 - 1968), marszałka Józefa Broz – Tity 
(1892 - 1980). W kraju niesłychana bieda a tam 
wódki, jedzenia „skolko ugodno”, jak mawiają 
Rosjanie. Skromny ponoć Bolesław Bierut 
nie żałował państwowych pieniędzy. Na takie 
przyjęcia waliły tłumy dziennikarzy aby mieć 
niebywałą okazję i napić się i najeść do syta. S. 
Łukasiewicz był tutaj panem sytuacji – to on w 
praktyce decydował o przyznaniu akredytacji. 
Jego wpływy w Warszawie niebywale wzrosły - 
wszyscy wokół niego tańczyli. Hulanki, imprezy 
nie były mu obce. Wypisz wymaluj jak dzisiejszy 
Bartłomiej Misiewicz. Schemat ich działania jest 
podobny - młodzi ludzie dostali władzę, dostęp 
do państwowych pieniędzy i wpadali w szał. Tak 
jest od zawsze bez względu na ustrój. Ba, autor 
ponadto skłonny był do łapówek. Skąd one u 
niego? Otrzymywał je od redakcji kilku pism 
za to, że je wcześniej informował niż rządową 
Państwową Agencję Prasową o pewnych waż-
nych faktach np. o wizycie generała D. Eisen-
howera. Przeto mogły one niezwłocznie rzucić 
na rynek czytelniczy dodatki gazetowe i dobrze 
na tym zarobić (prasa nie była wówczas jeszcze 
mocno skrępowana). Osobiście nigdy bym nie 
przypuszczał, że istnieje takiego typu możliwość 
„dorobku” państwowych urzędników. S. Łuka-
siewicz tak obrósł w piórka, że B. Bierut musiał 
go zwolnić na wiosnę 1946 roku; zrobił to w 
kulturalny sposób, jak wspomnieć musiał autor. 

Niewiele dowiemy się o tamtych  ważnych 
czasach z lektury interesującej nas książki. Okres 
tuż po wojnie został przedstawiony tak  jak sobie 
życzyła propaganda lat osiemdziesiątych – na 
prowincji  spokojnie, w Warszawie też, lud pra-
cował, odbudowywał kraj z powojennych ruin, 
Kościół miał swobodę a prezydent Bierut wraz 
z marszałkiem Michałem Rolą - Żymierskim 
(1890  - 1989) prowadzili pod rękę prymasa 
Augusta Hlonda (1881 - 1948) podczas procesji 
Bożego Ciała. Niestety, środowiska reakcyjne i 
niektóre partie polityczne próbowały przeszka-
dzać w realizacji reformowania państwa oraz 
podburzały społeczeństwo jak tylko potrafiły. 
Natomiast Armia Czerwona stacjonująca w Pol-
sce nie zaistniała u autora, tak samo jak Korpus 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego. O Urzędzie 
Bezpieczeństwa niewiele napisał, a jak już coś 
napomknął, to tylko o jej chwalebnej służbie na 
niwie strzeżenia porządku publicznego.

A co mógłby autor dodać ciekawego do 
życiorysu swego bohatera? Oj, wiele, wiele. 
Postaram się uzupełnić te braki pisząc to czego 
Stefan Łukasiewicz nie napisał, starając się 
zachować odpowiedni dystans  i obiektywizm.

Bolesław Bierut nie wyróżniał się czymś 
nadzwyczajnym w czołówce przywódców ko-
munistycznych w okupowanej przez Niemców 
Polsce. Przed wojną przesiedział we więzieniu 
około sześciu lat za działalność wywrotową. 
Był agentem NKWD, kilka razy wyjeżdżał do 
Moskwy. Szczęście sprzyjało mu – uwięzienie w 
Polsce uchroniło go od niechybnej śmierci w 
Moskwie podczas Wielkiej Czystki w latach 1937 
– 1938. J.W. Stalin kazał wówczas wymordować 
całą czołówkę Komunistycznej Partii Polski pod 
zarzutem braku czujności rewolucyjnej wobec 
filtrowania jej przez polskie, burżuazyjne władze. 
Akurat to była prawda – polski kontrwywiad 

bardzo dobrze przeniknął do wewnątrz tej 
zamkniętej, niczym zakon, struktury. Zginęli 
prawie wszyscy, którzy mieli nieszczęście 
przebywać w swym wyśnionym i wymarzonym 
kraju. A wśród nich najbardziej znani to: Adolf 
Warszawski – Warski (1868 - 1937), Julian Lesz-
czyński – Leński (1899 - 1937), Wera Kostrzewa 
– Koszutska (1876- 1939). 

Wybuchła wojna. B. Bierut wyjechał do 
ZSRR. W roku 1941 znalazł się w Mińsku, gdzie 
został...kierownikiem aprowizacji w urzędzie 
miasta okupowanego przez Niemców! Wszystko, 
oczywiście za zgodą Moskwy. Latem 1943 roku 
został przerzucony do okupowanej Polski aby 
tam zaprowadzać nowe porządki. Było to już 
po bitwie na Łuku Kurskim (5 - 12 lipca 1943), 
podczas której Niemcy wycofali się z pola walki 
na wieść o lądowaniu aliantów na Sycylii (10 
lipca tegoż roku). To była sytuacja, której Hitler 
najbardziej się bał. Znaleźli się w kleszczach. 
Od tego momentu losy II wojny światowej były 
jednoznaczne - na horyzoncie zawisła klęska 
Niemiec i nowa sytuacja w Europie.

J.W. Stalin zamarzył o podboju Europy 
wzorem roku 1920. I to mu się udało. Wszędzie 
tam dokąd dotarła Armia Czerwona, ustanawia-
no komunistyczne porządki. Jego faworytami 
do władzy w Polsce byli oczywiście polscy komu-
niści. Wielu ich nie było, raptem garstka ludzi 
i to jeszcze mocno przetrzebiona. Nawzajem 
się mordowali w amoku zdobycia władzy lub 
jej zachowania. Wiliam  Szekspir lepiej by nie 
wymyślił. Kiedy B. Bierut przybył potajemnie 
do Polski miał już oczyszczone pole z wewnętrz-
nych konkurentów do władzy. Najpierw zginął 
Marceli Nowotko (1893 - 1942). Zamordował go 
Bolesław Mołojec (1909 - 1942) rękami swego 
brata Zygmunta (? - 1943). Bolesław Mołojec to 
weteran wojny domowej w Hiszpanii, posiadał 
wielkie ambicje polityczne. Czołówka partyjna 
w składzie Paweł (Pinkus) Finder (1904 – 1944) 
i Małgorzata Fornalska (1902 - 1944) wydała 
natychmiast rozkaz o likwidacji obu Mołojców. 
Zastrzelił ich młody Jan Krasicki (1919 - 1943), 
zwany Jankiem, wzór dla młodzieży w PRL, pa-
tron wielu szkół, ulic, statków itd.  P. Finder i M. 
Fornalska długo życiem się nie nacieszyli; zostali 
wydani w ręce Gestapo przez swych partyjnych 
towarzyszy i rywali zarazem. Po ciężkim śledz-
twie na Pawiaku zostali rozstrzelani. Dodam, 
że Fornalska to dawna partyjna żona Bieruta, 
matka jego córki Aleksandry urodzonej w roku 
1932 w Moskwie.

Tych faktów nie mógł za żadne skarby 
umieścić w omawianej książce jej autor Stanisław 
Łukasiewicz.  O porachunkach na szczytach wła-
dzy komunistycznej mówiło się tylko cichaczem 
wśród samych swoich. Lud nie powinien poznać 
kompromitującej prawdy.

Autor też nie mógł napisać, że po wojnie 
mieszkańcy Mińska przyuważyli dawnego, 
ważnego urzędnika z Mińska, kolaboranta hi-
tlerowskiego, nazywającego się teraz Bierutem 
Bolesławem a obecnie  stojącego na czele... 
rządu polskiego! Nie mogli tego pojąć, przecież 
NKWD natychmiast takich wieszało jako zdraj-
ców ojczyzny. Pisano nawet petycje do władz 
radzieckich. Szybko ich uciszono. Agentura B. 
Bieruta musiała być utajniona. 

Dzisiaj o Bolesławie Bierucie i jego rządach 
powojennych można wiele pisać. Niestety mało 
tam obiektywizmu. Każdy wie, że tamte rządy 
były marionetkowe, ktoś jednak musiał stać na 
ich czele. Moskwa wszystko kontrolowała, Armia 
Radziecka okupowała Polskę ale przecież pań-

stwo polskie winno  jakoś funkcjonować. Naród 
musiał pracować, uczyć się, kształcić, tworzyć 
dzieła kultury, bawić się i wypoczywać. Gdyby 
nikt nie pracował tylko wzniecał wewnętrzne 
wojny, to Polacy zmarliby z głodu i chorób. To 
wszystko było mocno kulawe ale z niedożywienia 
i bezdomności nikt nie umarł.  

Mimo swych braków, książka S. Łukasie-
wicza jest cenna. Autor nie mógł wszystkiego 
opisać ale dobre i to co napisał. Zawsze można 
wzbogacić swą wiedzę historyczną. 

Jeszcze jedna uwaga – książkę tą znalazłem 
w Bibliotece Miejskiej w Bydgoszczy na tzw. 
półce taniej książki. Warto penetrować takie 
plotki, są one prawie w każdej bibliotece. Można 
znaleźć zawsze coś interesującego. Podobnie jak 
w skrytkach book – crossingu. v

Stanisław Łukasiewicz, Byłem sekretarzem Bieruta, Krajowa 
Agencja Wydawnicza, Kraków 1987. ss. 150
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§ 1. 
Począwszy od roku 2020 formuła konkursu 
zostaje rozszerzona. 
Wyodrębnione zostają dwie kategorie:
a.) Poezja
b.) Reportaż 

§ 2. 
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
a.) W kategorii Poezja przesłanie czterech 
jednakowych zestawów zawierających od 3 
do 5 wierszy o dowolnej objętości, format A4, 
wielkość czcionki 12, interlinia 1 
b.) W kategorii reportaż czterech jednakowych 
zestawów zawierających jeden reportaż  o obję-
tości do 10 stron format A4, wielkość czcionki 
12, interlinia 1.
Każdy utwór powinien być oznaczony godłem 
(w formie słowa, bądź wyrażenia, a nie znaku 
graficznego), tym samym godłem należy zazna-
czyć dodatkowa kopertę, w której znajdują się 
dane osobowe i załącznik nr 1.

§ 3. 
Konkurs adresowany jest do wszystkich autorów 
pełnoletnich, bez względu na przynależności do 
jakichkolwiek związków twórczych oraz dotych-
czasowy dorobek artystyczny. 

§ 4. 
Na konkurs należy przesłać utwory, które dotąd 
nie były publikowane i nagradzane w innych 
konkursach literackich.

§ 5.
Udział w konkursie jest zgoda autora na nie-
odpłatne wykorzystanie nagrodzonych i wy-
różnionych utworów w formie publikacji przez 
organizatora konkursu ( plakat, publikacja w 
mediach lub prasie itp.)

§ 6.
Termin nadsyłania prac do 16.09.2020 roku 
na adres:

Świdwiński Ośrodek Kultury 
ul. Niedziałkowskiego 17
78-300 Świdwin
z dopiskiem „Konkurs Literacki”
Organizator nie zwraca prac nadesłanych na 
konkurs.

51. OGÓLNOPOLSKI 
KONKURS LITERACKI

im. Jana Śpiewaka 
i Anny Kamieńskiej

Bolesław...
dokończenie ze str. 39
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W 2018 roku ukazała się nakładem Wy-
dawnictwa Mamiko debiutancka książka po-
etycka Rok End Lol MACIEJA KRASKI. Mimo 
zapewnień prof. Anny Burzyńskiej na czwartej 
stronie okładki, że to bardzo ciekawa poezja, 
książka wydała mi się mocno średnia, jak kilka 
książek twórców ze Studium Literackiego, które 
nie wyszły w ramach serii „Studium.” M. Kraśka 
podzielił swój tomik na części „Rok”, „End”, 
„Lol” i tylko pierwsza część wydała mi się dosyć 
udana. Tytułowe „Rok End Lol” w jakiś sposób 
mogło się kojarzyć z rock and rollem, ale w książce 
nie było żadnych nawiązań do tego stylu mu-
zycznego, a tylko cytaty wplecione do wierszy 
z tekstów wykonawczyń popowych takich, jak 
Kyliej Minogue i Dalida. Oczywiście słowo „lol” 
nie miało nic wspólnego z „roll” (kołysać się), 
ale - oznaczając „śmiech” - nic nie wniosło. W 
pierwszej części poeta opisał prozą poetycką 
różne podróże, krakowskie ulice, atak na World 
Trade Center jako wydarzenie pokoleniowe. W 
kilku tekstach pojawiły się bajkowe i fantastyczne 
motywy. W „Endzie” pojawiły się nudne ekspery-
menty, niezły wiersz o naukowcach i medykach, 
a w „Lol” jeden wiersz w kilku wariantach, co 
było w ogóle miałkie i banalne, gdyż w jednym 
ze swoich ostatnich tomików Marcin Sendecki 
poczynił podobną próbę i jej powtarzanie nie 
może mieć żadnego sensu. v

Maciej Kraska, Rok End Lol, Wydawnictwo Mamiko 2018, 
Nowa Rud

Mateusz Wabik

Profesorska taryfa ulgowa

Indagowałem przyjaciół i znajomych 
literatów, wszyscy kojarzą o. ELIGIUSZA 
DYMOWSKIEGO, ergo franciszkanina spe-
cjalnie przedstawiać nie ma potrzeby. Poeta i 
publicysta, laureat „Świętokrzyskiego Gustawa” 
(2013), stały współpracownik RADOSTOWEJ. 
Kiedyś bawiłem w Kielcach na Kadzielni. Nagle 
patrzę, a tu, w centrum Kamiennego Kręgu Ka-
tyńskiego, pozłocista inskrypcja na głazie: „bo 
nie można zakopać pamięci w dołach” – cytat 
z Dymowskiego. Wymowny konkret. Koledzy 
i koleżanki po piórze, czy ktoś z Was może się 
pochwalić czymś podobnym?

Najnowsze dziecię poetyckie Dymow-
skiego nosi miano „Ziemia kamienna”. Z 
czym bezpośrednio kojarzy się ten tytuł? 
Nasampierw ze słynnym poematem Eliota 
„Ziemia jałowa”, głośnym z powodu iro-
nicznej krytyki wyjałowienia XX-wiecznej 
cywilizacji. Tutaj (na upartego) można by 
się doszukać skromnych afiliacji ideowych. 
Drugie skojarzenie prowadzi ku „Ziemi 
Urlo” Cz. Miłosza, a wiersz „Nad Niewiażą” 
mógłby posłużyć za pojedynczy trop. Jednak 
książka naszego noblisty to zbiór esejów, 
więc, poza ewentualnym asumptem do re-
fleksji nad kondycją współczesnej kultury, 
bliższych związków nie widzę. Już prędzej 
„Ziemia Święta” W. Wencla – poemat, jaki 
mógłby stać się prostoliniową inspiracją do 
napisania „Poematu o Ziemi”, gdzie czytamy: 
„Miłość, która stanęła na najwyższym szczy-
cie / dalej błogosławi tobie Ziemio Święta 
/ bo dar niebios jest darem wiecznym” (s. 
23). Sygnalizuję tylko te asocjacyjne ścieżki, 
gdyż pierwotnym źródłem natchnienia (dla 
kapłana!) była chyba nowotestamentowa 
przypowieść o siewcy.

Zresztą, być może są to mylne supo-
zycje, ale skądinąd tak jest, że kiedy autor 
sugeruje „przytul do dłoni kamień”, wnet 
przypomina się wiersz „Kamyk” Z. Herberta. 
Motyw kamienia (kamienności) przewija się 
w tym zbiorku wcale często (por. np. „Małą 
apokalipsę”, „Sąd Ostateczny”, „Poemat o 
Ziemi”, „Golgotę”, „Rozmowę z J.”, „Dolinę 
Mickiewicza w Kownie”), niejako aspirując 
do symbolu człowieczego trudu, cierpienia, 
udręki. Oto poeta pisze (nie bez ironii): 
„Ziemio kamienna, ziemio bólu i potu / 
nadziejo wygnanych z raju” (s.20). (W pa-
mięci budzi się echo: „(...) przeklęta niech 
będzie ziemia z twego powodu: w trudzie 

Stanisław Chyczyński

Dymowskiego kamienna ziemia

będziesz zdobywał z niej pożywienie dla 
siebie po wszystkie dni twego życia” – czyli 
dictum JAHWE, które usłyszał Adam podczas 
eksmisji z ogrodu Eden). Jakby à propos pod-
miot mówiący wyznaje: „chcę po prostu przez 
chwilę / nie czuć ciężaru kamieni / którymi 
tak hojnie obdarowało mnie / życie” (s. 29). 
Taka identyfikacja egzystencjalna ma dość 
negatywną semantykę. 

Wszelako autor „Zwyczajności rzeczy”, 
franciszkański poeta i myśliciel, nie jest ani 
sceptykiem, ani pesymistą, ani malkonten-
tem. Od razu (czytelnikowi) demonstruje 
drugie oblicze rzeczywistości: „Ziemio pięk-
na, Ziemio obfitująca / w potoki, źródła, 
strumienie (...) Ziemio wiary, nadziei, mi-
łości” (s. 22). Immanentnym źródłem tego 
optymizmu jest (naturalnie) chrystianizm, 
niezachwiana wiara w chrześcijańską escha-
tologię. Ongiś przeżyta metanoia zdążyła już 
okrzepnąć i ogarnąć całą psyche duszpasterza, 
który zwykł mnożyć takie teksty, jak: „Góra 
błogosławieństw”, „Misterium incarnatio-
nis”, „Dzień Zaduszny” czy „Wierząc w ciała 
zmartwychwstanie”. Ich tytuły mówią same 
za siebie. Szczerze przyznaję, iż mnie nato-
miast najbardziej ujęły, wzruszyły, ucieszyły 
– doskonałe drobiazgi liryczne: „Golgota”, 
„W szpitalu”, „W przytulisku Brata Alberta”, 
„Odgłosy z pustyni”, „***(przytul do dłoni 
kamień)”. Ha, jeszcze „Na starym cmentarzu 
w Krośnie” – bo świetnie oddaje nastrój, jaki 
sam chciałbym opisać (byłem TAM!). 

U nas (w sumie) sporo duchownych 
zajmuje się czynnie poezją, że (alfabetycz-
nie) wymienię tylko: Miłosza Bielę, Wacława 
Buryłę, Franciszka Kameckiego, J.A. Kobier-
skiego, Zdzisława L. Pokorskiego, Jerzego 
Szymika, Michała Wierzejewskiego. Ich 
twórczość (mniej lub bardziej) obarczona 
jest misją (re)ewangelizacyjną, jakże ważną 
w dzisiejszym postchrześcijańskim świecie. 
(Tym bardziej w obliczu ekspansji islamu!). Z 
gronem tym stara się (sui generis) efektywnie 
współpracować właśnie o. Eligiusz Dymowski, 
albowiem doskonale wie, „że nie zbawia 
się świata / w pojedynkę” (s. 11). Ostatnio 
ugruntował zajmowaną pozycję 2-języcznym 
wyborem swych utworów – „Cicha dłoń”, w 
przekładzie Libora Martinka. v

Eligiusz Dymowski, Ziemia kamienna, Fundacja Słowo i 
Obraz, Augustów 2020, ss. 48

XXI Agon Poetycki
O Wieniec Akantu

Redakcja miesięcznika Akant, nawiązując do 
swych symbolicznych korzeni śródziemnomor-
skich, ogłasza osiemnaste zawody poetyckie dla 
wszystkich bez wyjątku twórców, pragnących 
zmierzyć się na arenie tematu:

Słońce…   A jednak zawsze.

Do zawodów zostaną dopuszczone te wiersze, 
które w sposób mniej lub bardziej bezpośredni 
nawiązywać będą do tego – określonego w 
temacie zawodów, niezmierzonego obszaru 
egzystencjalno-kulurowego.
Utwory, nigdzie nie publikowane i nie wysyłane 
na inny konkurs, w ilości od jednego do czterech, 
w trzech egzemplarzach opatrzonych godłem, 
należy nadsyłać pod adresem: Redakcja Akantu, 
85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 62/1 – do 15 
stycznia 2021 roku.
 
Jury przyzna osiem nagród:    
Grand Prix  – 600 zł
I nagroda   – 400 zł
II nagroda  – 250 zł
dwie III nagrody   – po 100 zł
cztery wyróżnienia   – po 50 zł

Jury, mając możliwość nieprzyznania którejś z 
nagród, dokona również wyróżnienia poprzez 
wybór utworów do publikacji w Akancie, a także 
w almanachu pokonkursowym.

Wyniki dziewiętnastego agonu ogłoszone zostaną 
na łamach miesięcznika Akant w lutym 2021 roku 
wraz z tematem kolejnego agonu poetyckiego.
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Deep web. Ukryta sieć zawierająca naj-
bardziej sekretne zasoby Internetu. To temat, 
który od kilku lat rozpala opinię publiczną, a 
za sprawą poświęconych mu filmów, zarówno 
dokumentalnych  (Deep web, Ciemna strona sieci, 
Darknet: drugie dno internetu), jak i fabularnych 
(Dark web: usuń znajomego, Koniec przyjaźni), 
na stałe wszedł do popkultury. Szacuje się, że 
liczba danych ukrytej sieci wielokrotnie prze-
wyższa liczbę danych sieci jawnej. Dzięki tzw. 
trasowaniu cebulowemu szyfrującemu adres 
IP użytkownika, możemy poruszać się po deep 
webie, zachowując całkowitą anonimowość. Z 
tego powodu ukryta sieć stała się przystanią dla 
dysydentów i obywateli krajów dyktatorskich, 
członków Anonymusa przeprowadzających 
ataki hakerskie na korporacje, wywiadu prowa-
dzącego tajną wojnę z terroryzmem, ale także 
setek tysięcy zwykłych osób, które nie chcą, aby 
ślad, jaki zostawiają po sobie w sieci, padł łupem 
marketingowców. 

Istnieje mnóstwo historii o tym, co można 
odnaleźć w tajemniczych zakamarkach deep 
webu: począwszy od sieci mariańskich (Maria-
na’s Web), które są najgłębszym poziomem 
Internetu i dostać się do nich można wyłącznie 
za pośrednictwem technologii opartej na kwan-
towych komputerach1, poprzez fora i sklepy 
internetowe kanibali, gdzie można nabyć przed-
mioty wykonane z ludzkiej skóry, a skończywszy 
na walkach gladiatorów, rodem z Podziemnego 
kręgu Chucka Palahniuka, nadawanych w syste-
mie pay – per – view. Część tych rewelacji należy 
określić jako miejskie legendy. To wyssane z 
palca opowieści przeznaczone dla borykających 
się z bezsennością miłośników horrorów, które 
krążą po różnych forach clearnetu, jak Reddit 
czy 4Chan.  Niektórzy youtuberzy, szukając 
tanich sensacji, dzielą się usłyszanymi z drugiej 
ręki, niezweryfikowanymi informacjami, inni 
tworzą filmy z cyklu creepypasta – kompilację 
chorych nagrań odnalezionych w deep webie. 
To prawda, że ukryta sieć zawiera niezliczoną 
ilość krótkich filmów, będących audiowizualną 
sieczką szarpiącą system nerwowy. Jednakże 
niektóre z nich to dzieła wizjonerów, którzy z 
wiadomych względów nigdy nie zaistnieją w 
powszechnej świadomości i mogą liczyć tylko 
na undergroundową publiczność cechującą się 
specyficznym typem wrażliwości. Przecież takie 
artystyczne osiągnięcia, jak Głowa do wycierania 
Davida Lyncha czy Begotten Eliasa Merhige zyska-
ły miano kultowych, a jednocześnie w interneto-
wych rankingach najbardziej psychodelicznych 
filmów wszech czasów zajmują wysokie pozycje. 

Pomimo powyższych zastrzeżeń co do 
faktycznych zasobów ukrytej sieci, trzeba 
powiedzieć, że w przepastnych głębiach Inter-
netu znajduje się miejsce będące pożywką dla 
mrocznych żądz i nienasyconej wyobraźni. Tym 
miejscem jest darknet. To właśnie o nim opowia-
da książka EILEEN ORMSBY, która niedawno 
ukazała się w polskim przekładzie. 

Ormsby to australijska prawniczka i pu-
blicystka, autorka książki Silk Road (Jedwabny 
Szlak) relacjonującej pierwsze na świecie śledz-
two demaskujące rynek narkotykowy działający 
w darknecie. Ormsby należy do najwybitniej-
szych ekspertów od deep webu. Przez pięć lat 
analizowała najczarniejsze zakamarki Internetu 

Piotr Stareńczak

Darknet, czyli strefa mroku

i, jak sama wyznała, dzisiaj „nie chce skupiać na 
sobie niczyjej uwagi ani też wracać do tego, z 
czym zetknęła się w darknecie. Najchętniej bym 
o tym zapomniała, ale to niemożliwe”. Po tylu 
latach serfowania po darknecie to faktycznie 
niemożliwe. Nadwrażliwcowi wystarczy godzina 
spędzona w tym miejscu, by na kilka dni stracił 
apetyt lub przez dłuższy czas cierpiał na chro-
niczne stany lękowe.

Książka Eileen Ormsby, zatytułowana po 
prostu Darknet, podzielona jest na trzy części: 
Ciemno, Ciemniej, Najciemniej.

W pierwszej autorka powraca do sprawy 
Silk Road. Tak nazywała się strona w darkne-
cie umożliwiająca kontakt między dilerami 
a klientami. Działała na podobnej zasadzie 
jak eBay czy Amazon i była niemal tak samo 
wygodna w obsłudze. Do ikonki z koszykiem 
można było wrzucać takie produkty, jak ecstasy, 
kokaina, xanax. Podobnie do innych platform 
aukcyjnych, strona zawierała opcję pozwalającą 
oceniać sprzedawców na podstawie jakości 
produktu i poziomu usługi. Miała nawet własne 
biuro obsługi klienta.

Kiedy w październiku 2013 roku agenci 
FBI aresztowali twórcę witryny, którym okazał 
się być Ross William Ulbricht, dwudziestodzie-
więcioletni  Teksańczyk, doktorant inżynierii 
chemicznej, sprawą darknetu zainteresowały 
się mainstreamowe media. Ulbricht był ideali-
stycznym marzycielem o ultralibertariańskich 
poglądach, który pragnął stworzyć prawdziwie 
wolny rynek, poza jakimikolwiek rządowymi 
regulacjami. Brzmi to utopijnie, ale udało mu 
się zrealizować cel. Milionom użytkowników 
zapewnił dostęp do miękkich narkotyków 
dobrej jakości w przystępnej cenie, do tego w 
bezpiecznym środowisku, za które płaciło się 
bitcoinami – wirtualną walutą nieprzypisaną 
do żadnego państwa. 

Wiele osób widziało w Ulbrichcie naj-
większego rewolucjonistę naszych czasów. 
Chciał zapewnić ludziom świat, w którym każdy 
będzie mógł zażywać dowolne substancje – bez 
lęku przed ingerencją lub agresją. Trzymał się 
ponadto pewnej zasady: nie tolerował transak-
cji, które mogłyby komuś zaszkodzić. Strona, 
którą założył, była czymś więcej niż maszynką 
do robienia pieniędzy (w pewnym momencie 
tygodniowy obrót za prowizje, które pobierał, 
wynosił sześćset tysięcy dolarów), była wciele-
niem ideału o alternatywnym społeczeństwie. 
Silk Road prowadził nawet klub książkowy. 
Członkowie dostawali listę lektur, zapoznawali 
się z nimi i prowadzili dyskusje na tematy filo-
zoficzno – polityczne.

Pięć dni po aresztowaniu Ulbrichta gru-
pa wysoko postawionych członków Silk Road 
(strona cieszyła się takim powodzeniem, że 
Ross musiał zatrudnić do pomocy zespół ad-
ministratorów i moderatorów) wybrała jego 
następcę i miesiąc później uruchomiono Silk 
Road 2.0. Witryna działała przez rok (poprzed-
nia prosperowała przez trzy lata), dopóki nie 
została zlikwidowana przez organy ochrony 
porządku publicznego. Darknet jednak nie 
znosi próżni, więc jak grzyby po deszczu 
zaczęły mnożyć się nowe czarnorynkowe 
witryny. Ich właściciele nie mieli już żadnych 
hamulców moralnych i handlowali wszystkim, 

co nielegalne: od danych wykradzionych z kart 
kredytowych i dokumentów tożsamości, broń, 
po niewolników seksualnych2. 

W części drugiej Ormsby prezentuje 
strony oferujące usługi płatnych morderców. 
Szczegółowo przygląda się jednej z nich – Besa 
Mafii, która podawała się za zbrojne ramię 
albańskiej organizacji przestępczej mającej 
swoich ludzi i najemników na całym świecie. 
Podobnie jak Silk Road, pomagała skojarzyć 
klientów i sprzedawców, biorąc dla siebie 
dwudziestoprocentową prowizję. Kiedy ktoś 
zamawiał usługę likwidacji konkretnej osoby, 
Besa Mafia kierowała go do wykonawcy znaj-
dującego się w pobliżu i przechowywała opłatę 
w depozycie, dopóki zlecenie nie zostało zado-
walająco wykonane. Istniała również możliwość 
zaoferowania usługi jako płatny morderca. 
Skorzystał z niej siedemnastoletni mieszka-
niec Kalifornii, John Smith, który jak każdy 
młodzieniec marzył o ekscytującym życiu, a 
będąc pozbawionym pieniędzy potrzebnych na 
zakup ulubionej marihuany, postanowił zostać 
zawodowym zabójcą. Paralelnie do jego histo-
rii Ormsby prowadzi narrację o małżeństwie 
Allwine’ów z Minessoty. Oboje byli diakonami 
Zjednoczonego Kościoła Bożego. Mocno anga-
żowali się w sprawy swojej wspólnoty religijnej. 
Wychowywali adoptowanego chłopca, jedno-
cześnie utrzymując kontakt z jego biologiczną 
matką. Amy Allwine zajmowała się szkoleniem 
psów, natomiast jej mąż, Stephen, spędzał 
dnie w swoim biurze w suterenie, pracując 
dla dwóch zleceniodawców: firmy z branży 
ubezpieczeniowej oraz IT. Z zewnątrz rodzina 
Allwine’ów wydawała się porządna i spokojna. 
Mogła być wzorem dla innych. Jednak skrywała 
mroczny sekret. Otóż Stephen szybko znudził 
się małżonką. Na portalu randkowym Aslhey 
Madison, który łączył wyłącznie osoby szukające 
pozamałżeńskiej przygody, znalazł kochankę. 
Z czasem jego odraza do żony przybrała nie-
pokojącą formę i zgłosił się do Besa Mafii, aby 
ją zlikwidowali.

Ta część książki jest niezwykle fascynująca. 
Opowieść o niepotrafiącym odnaleźć się w 
życiu nastolatku, który decyduje się na karierę 
płatnego zabójcy oraz znudzonym małżeństwem 
mężczyźnie w średnim wieku, wybierającym 
ekstremalny sposób na pozbycie się małżonki, 
to gotowy scenariusz thrillera. Tylko że żaden 
filmowiec nie wymyśliłby tej historii w tak niesa-
mowity sposób, jak zrobiło to życie. Jaki był jej 
finał? To już pozostawiam Czytelnikowi do wła-
snej lektury. Powiem tylko, że działalność Besa 
Mafii okazała się zwykłym szwindlem. Stał za nią 
jeden człowiek, prawdopodobnie mieszkaniec 
Rumunii, który licząc na łatwy zarobek, szukał 
naiwniaków. Zdesperowanych naiwniaków. 
W korespondencji mailowej z Eileen Ormsby 
administrator Besa Mafii uzasadniał swoje po-
stępowanie względami moralnymi. Tłumaczył, 
że walczy z przestępczością, pozbawiając niedo-
szłych kryminalistów środków finansowych na 
realizację morderczych planów. Potrafił w wy-
rafinowany sposób zwodzić miesiącami swoich 
klientów, a nawet wymyślać nowe sposoby na 
wyciąganie od nich większej gotówki. 

Możemy odetchnąć z ulgą, że projekt 
Besa Mafia okazał się oszustwem i nikomu nie 
zlecano morderstw, jednak do ponurej refleksji 
skłania fakt, że duża grupa osób będąca klienta-
mi witryny tak bardzo pragnęła czyjejś śmierci, iż 
gotowa była za to słono zapłacić. Zimny dreszcz 
ogarnia, gdy pomyśli się o ich histerii: reakcji 
ludzi, którzy uwierzyli, że Besa Mafia rozwiąże 
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ich problem, a potem ich wściekłość i rozczaro-
wanie, gdy odkryli, że to tylko oszustwo3.

W części trzeciej Eileen Ormsby schodzi 
do najgłębszego poziomu internetowego pie-
kła. Poszukuje tzw. red roomów oferujących 
za opłatę relację na żywo z torturowania ludzi. 
Nie znajduje żadnych przekonujących śladów, 
jednak nie wyklucza ich istnienia. Konkluzja 
Ormsby jest pesymistyczna: „Jeśli kiedykolwiek 
zobaczymy prawdziwy red room, to raczej w sieci 
zindeksowanej niż w mrocznym internecie. Nie-
wykluczone wręcz, że za pośrednictwem jednej 
z najpopularniejszych witryn. Facebook Live, 
aplikacja, która pozwala prowadzić transmisje 
wideo dla przyjaciół lub całej społeczności, stała 
się platformą wykorzystywaną przez niektórych 
do relacjonowania swoich przestępstw i, co już 
się zdarzyło, kilku samobójstw oraz co najmniej 
jednego morderstwa”. 

W książce Ormsby pojawia się wątek pol-
ski, o którym warto wspomnieć. W 2015 roku 
sporo mówiło się o darknetowej stronie Black 
Death, na której ponoć udostępniano klientom 
fotografie młodych kobiet, a ci później mogli 
uczestniczyć w licytacji, by zdecydować, co te 
kobiety powinno spotkać. 11 lipca 2017 roku 
w Mediolanie uprowadzono modelkę Chloe 
Ayling. Sprawcami okazali się bracia Herbowie, 
Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii. Wysta-
wili Ayling na stronie Black Death i czekali na 
odpowiednią ofertę. Sprawa zakończyła się w 
nieoczekiwany sposób: porywacze wypuścili 
modelkę, gdy wyznała, że ma dwuletnie dziec-
ko. Przestępcy twierdzili, że Black Death nie 
uprowadza ani nie handluje matkami. Krótko 
potem bracia zostali zatrzymani.

Ormsby porusza kwestię filmów snuff 
(filmy ostatniego tchnienia), czyli nagrywa-
nie morderstwa z myślą o jego dystrybucji i 
korzyściach finansowych. Termin ukuł Ed 
Sanders w książce z 1971 roku The Family: The 
Story of Charles Manson’s Dune Buddy Attack 
Batallion, a w obieg kulturowy wszedł za spra-
wą niskobudżetowego horroru z 1975 roku, 
zatytułowanego po prostu Snuff, w którym 
reżyser zabija swoją asystentkę, co zostaje po-
tajemnie uchwycone przez jego kamerzystę. 
Film był oczywiście mistyfikacją, ale odtąd 
temat snuff zaczął rozpalać wyobraźnię. Na 
przestrzeni lat pojawiały się kolejne produk-
cje mające ukazywać prawdziwe morderstwa 
(najsłynniejsza jest chyba japońska seria gore 
Guinea pig), jak i filmy fabularne (Wideodrom, 
Osiem milimetrów, Teza, Srpski film, Snuff 102)4. 
W 1997 roku na rynku pojawiła się książka 
ekspolicjanta, Yarona Svoraya, Gods of Death, 
będąca szczegółową relacją jego wyprawy do 
podziemnego świata filmów snuff. Publikację 
tę można podsumować kolokwialnym stwier-
dzeniem: jedna wielka ściema. Nie twierdzę, 
że nie istnieje podziemny świat filmów snuff, 
ale z pewnością tworzące go osoby nie po-
zwoliłyby na przeniknięcie doń nikomu z 
zewnątrz, a już na pewno nie byłby skłonne 
rozpowszechniać o nim informacji.

Filmy snuff mają komercyjny charakter, 
dlatego należy je odróżnić od mondo movies 
– dokumentalnych produkcji stanowiących 
kompilację scen ukazujących prawdziwą 
śmierć. Materiały pochodzą głównie z poli-
cyjnych archiwów (sceny zbrodni, autopsje), 
przypadkowych nagrań (zamieszki, wypadki, 
publiczne samobójstwa) i wojennych kronik 
(ludobójstwo, ofiary walk). W kategorii snuff 
nie mieszczą się również filmy beleading, 
krótkie nagrania rozpowszechniane przez 

islamskich fundamentalistów przedstawiające 
egzekucje pojmanych zakładników.

Jeszcze dekadę temu można było legal-
nie na clearnecie oglądać nagrania samo-
bójstw, tortur i zabójstw5. Kiedy Mark Marek, 
właściciel strony BestGore, został aresztowany 
za umieszczenie filmu 1 Lunatic, 1 Icepick, uka-
zującego potworne okaleczanie chińskiego 
studenta Jun Lina przez Kanadyjczyka Lukę 
Magnotta, odtąd strony z gore’em musiały 
respektować prawo i nie mogły zamieszczać 
nielegalnych materiałów. Popyt na drastyczne 
nagrania rósł lawinowo, ale całe przedsięwzię-
cie zmuszone było przenieść się do darknetu. 

W darknecie dostawcą najbardziej sady-
stycznych materiałów wideo był niejaki Lux, 
twórca serwisu PedoEmpire i strony Hurt2the-
Core. Udostępniana przez niego pornografia 
dziecięca była tak odrażająca, że stał się obiek-
tem krytyki nawet samych pedofilów. Choć 
oczywiście wielu degeneratów i seksualnych 
predatorów uznało Luxa za swojego guru6. 
To Lux jest odpowiedzialny za umieszczenie 
w darknecie filmu Petera Scully’ego Daisy’s De-
struction, najbardziej przerażającego nagrania, 
jakie kiedykolwiek ukazało się w sieci, przedsta-
wiającego okrutne znęcanie się nad osiemna-
stomiesięczną dziewczynką przez zamaskowaną 
kobietę, niejaką Liezyl Margallo – partnerkę 
Scully’ego. Australijczyk Peter Scully kręcił 
autentyczne filmy snuff ukazujące znęcanie 
się nad dziećmi, które następnie sprzedawał. 
Został aresztowany 20 lutego 2015 roku7. Z 
kolei Lux został zatrzymany 26 sierpnia 2014 
roku. Nikt się nie spodziewał, że twórcą naj-
bardziej bestialskiej strony darknetu okaże się 
dwudziestojednolatek. Matthew Graham – bo 
tak brzmi jego prawdziwe nazwisko – mieszkał z 
rodzicami i siostrą w domu na przedmieściach 
Melbourne. Nie studiował ani nie pracował, 
całe dnie i noce spędzał zamknięty w swoim 
pokoju, pochylony nad komputerem. Cierpiał 
na depresję i fobię społeczną, izolował się od 
ludzi, których obecność wywoływała u niego 
stany lękowe. Członkowie jego rodziny, z któ-
rymi mieszkał pod jednym dachem, nie mogli 
uwierzyć, że tuż za drzwiami zbudował impe-
rium zła. Sam Graham nie krzywdził dzieci, ale 
zachęcał pedofilów do porywania i seksualnego 
torturowania nieletnich, nagrywania swoich 
poczynań i umieszczania ich na jego stronie.

 Zawsze istniał popyt na sadystyczne 
treści, ale dopiero Internet stworzył miejsce, 
gdzie poszukiwacze ekstremalnie patologicz-
nych wrażeń mogą spotykać się, dyskutować, 
wymieniać opowieściami, zdjęciami i filmami. 
Jestem daleki od stwierdzenia, że to nowe 
możliwości technologiczne wytwarzają w nas 
perwersyjne skłonności. Zwykły nóż może 
służyć do dzielenia się chlebem lub obcinania 
głów – wszystko zależy od tego w czyich rękach 
się znajdzie. Technologia może jedynie stymu-
lować istniejące wcześniej mroczne pragnienia 
i pozwalać je zaspokajać. Zło nie przychodzi z 
zewnątrz. Tkwi w nas. Zasadniczy błąd ideologii 
lewicowych polega na tym, że źródła zła umiesz-
czają w abstrakcyjnych strukturach: porządku 
społecznym, bezosobowym systemie. Dlatego 
domagają się radykalnych zmian w postaci 
rewolucji, naiwnie ufając, że burząc stary ład, 
raz na zawsze uwolnią świat od zła i cierpienia. 
Tymczasem zmianę trzeba zacząć od samego 
siebie, od żmudnej pracy nad własnym wnę-
trzem. Nieprzypadkowo ojciec konserwatyzmu, 
Platon, tak wiele uwagi poświęcał wychowaniu. 
Tymczasem lewica proponuje antypedagogikę, 

nawet w trosce rodzicielskiej dopatrując się 
opresji.

Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że w 
tym samym roku, co publikacja Eileen Ormsby, 
ukazała się w Polsce inna książka zatytułowana 
Darknet autorstwa Ursuli Poznanski i Arno 
Strobela. Jest to powieść z gatunku thriller. 
Muszę przyznać, że nie czytam tego rodzaju 
literatury i nie znam innych dzieł tej dwójki 
pisarzy, a po ich dzieło sięgnąłem skuszony ty-
tułem. To ciekawie skonstruowana, trzymająca 
w napięciu opowieść o darknetowym forum, 
na którym odbywa się głosowanie wskazujące 
osobę do zabicia8.

Po zapoznaniu się z zasobami darknetu 
uważam, że wiele racji jest w stwierdzeniu, iż 
o pewnych sprawach lepiej nie wiedzieć. Z 
drugiej strony ludzka pasja poznania jest nie-
powstrzymana. Chcemy odkrywać tajemnice, 
choćby najbardziej upiorne. Baza informacji 
o ukrytej sieci stale rośnie. Dzięki inicjatywom 
wydawniczym, polski czytelnik może zaznajo-
mić się z sekretami darknetu. Każdy jednak 
musi sam sobie odpowiedzieć, czy jest gotowy 
zagłębiać się w najmroczniejsze, budzące grozę 
i wstręt zakamarki ludzkiej psychiki. v

Eileen Ormsby, Darknet, Z angielskiego przełożył A. M. Nowak, 
Wydawnictwo Znak Horyzont, Kraków 2019, ss. 384.

Przypisy:
1  Sieci mariańskie mają zawierać największe tajemnice 

świata, takie jak tajne archiwa Watykanu, Pentagonu 
oraz innych instytucji państwowych warte miliony 
dolarów, prawdziwą lokalizację Atlantydy, wynalazki 
Nikola Tesli (skany jego zeszytu z projektami, które 
zostały wykradzione z hotelu przez rząd USA, zawie-
rające m. in. projekt Wehikułu czasu i Promienia 
śmierci), eksperymenty doktora Mengele.

2  Niestety ogłoszenia o dzieciach sprzedawanych na 
niewolników seksualnych można bez trudu odnaleźć 
w clearnecie – choćby w serwisie ogłoszeń drobnych 
Craigslist.

3  Warto wspomnieć o stronach internetowych dzia-
łających na zasadzie crowdfundingu, zrzeszając 
społeczność, która zrzucała się na zabójstwo znanych 
osobistości. Assassination Market prowadził zbiórki na 
zabójstwo samego prezydenta Obamy, choć najwięk-
szą pulę zdobył Ben Bernanke, szef amerykańskiego 
banku centralnego, który miał być odpowiedzialny 
za światowy kryzys finansowy z 2007 roku – na jego 
likwidację zebrano sześćdziesiąt tysięcy dolarów. Kiedy 
w 2014 roku Assassination Market zniknął z sieci, pa-
łeczkę po nim przejęło CrimeBay, organizując środki 
na zabójstwo Donalda Trumpa.

4  Warto w tym kontekście wspomnieć o filmie Cannibal 
Holocaust, w którym naprawdę mordowano zwierzęta.

5  Ormsby przytacza kilka komentarzy amatorów ta-
kich filmów, które mówią wszystko o ich spaczonej 
psychice: „Gdzie tu przyjemność, jak ofiara jest zbyt 
naćpana, żeby stawiać opór?”; „Cudowny był odgłos 
uderzenia młotem. I to, jak później próbował mówić. 
LOL”; „Patrzyłem i miałem wzwód”.

6  Biorąc pod uwagę absurdalne uzasadnienia niektó-
rych wyroków, zastanawiam się, czy spora część kasty 
sędziowskiej, na czele z Krzysztofem Eichstaedtem, 
to stali bywalcy takich witryn, jak Hard Candy i Lolita 
City. Możemy mieć wiele zastrzeżeń do markiza de Sa-
de’a, ale sugestywnie dowiódł, że najbardziej zepsuta 
jest zawsze elita, która dysponuje wystarczającą ilością 
środków materialnych i wolnego czasu, mogąc sobie 
pozwolić na zaspokajanie wynaturzonych pragnień, 
w przeciwieństwie do biedoty próbującej przetrwać 
kolejny dzień.

7  O zbrodniach Scully’ego, jak i samym darknecie, 
pisałem w powieści Statki we mgle. Swoją drogą, mocno 
się zdumiałem, kiedy po wpisaniu słowa „darknet” w 
elektronicznej wyszukiwarce bydgoskiej biblioteki 
miejskiej, ujrzałem swoją książkę. Nie tyle zaskoczyło 
mnie zaszeregowanie jej do kategorii „ukryta sieć”, co 
sam fakt, że któryś z pracowników biblioteki musiał się 
z nią zapoznać. Darknet jest w powieści tylko jednym z 
wielu wątków, trzeba przedrzeć się przez gąszcz zdań, 
by na niego natrafić.

8  Ceniony polski autor kryminałów, Jakub Szamałek, 
jest twórcą serii powieściowej, zaplanowanej jako try-
logia, Ukryta sieć, z którą na pewno warto się zapoznać.
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HANNA GLOK-LEJK wydała w ubiegłym 
roku debiutancki tomik Tuż przed świtem. Książka 
zawiera 49 wierszy, którym towarzyszą rysunki 
zmarłego, gdańskiego poety i malarza Mieczy-
sława Czychowskiego. Utwory otwierające ten 
zbiorek orbitują wokoło tzw. kultury wysokiej, 
dużo w nich wybitnych postaci, odniesień do 
ich spuścizny. Autorka wspomina Herberta, 
znajdujemy ją przed obrazem Tycjana, pisze 
wiersz dla Tomasza Beksińskiego. Czuje respekt 
wobec tych nazwisk, utożsamia się z ich estetyką 
i wrażliwością. Ma cichą nadzieję na pokre-
wieństwo pomiędzy sobą a przedstawicielami 
artystycznego parnasu. W wierszu „Vincent” jest 
cieniem wielkiego malarza, odkrywa prawdziwe, 
mroczne oblicze tego „siewcy barw”, podkreśla 
złożoność artysty, jego wizerunku, magię twór-
czego aktu. Oto wiersz:

Od jakiegoś czasu
chodzi między błękitnymi zbożami a tysiącami słońc.
Nazywają go siewcą barw.
Niełatwo dostrzec noc kryjącą się w spojrzeniu.

On jeden wie, 
jak wirują cyprysy, 
gdy kolory z nasycenia wypływają z ram.

Przeczucie nie mija, 
zamieni je na czarne ptaki, które zbierze z nieba
nad ranem, tuż przed końcem.

Uwadze autorki nie umyka historia współ-
czesna. Poświęca jej kilka wierszy, choćby „Album 
44”, „Z minionych fotografii”, czy wreszcie „ Czas 
bohaterów”. To przejmujące relacje z czasów 
wojny i okupacji, kiedy „zrównywano nazwiska 
z ziemią”/”W Markowej”/, a młodość szła przez 
ruiny i zgliszcza „ze śmiercią na dłoni”/”Czas boha-
terów”/. To okres kształtowania się charakterów, 
dramatycznych wyborów, w którym dziewczęce 
ręce „plotły wianki z bandaży”. Autorka jest wstrze-
mięźliwa - nie ma w tych wierszach oczekiwa-
nego patosu, jest chłodna relacja z dramatów, 
chęć ocalenia tych „minionych fotografii” przed 
niepamięcią przyszłych pokoleń. Ten wątek 
porusza również wiersz „Kwatera Ł”, który przy-
toczę w całości:

Uwięzieni w pułapce, 
z której nie przewidziano wyjścia w światło, 
miotają się między korytarzem a leśną poświatą.

Wybór nie ma znaczenia,
droga i tak skręci w przepaść.

Zabiorą z sobą słowa, ciągle świeże
jakby wczoraj powtarzane.

W dolinie długo będą leżeć
ich imiona.

Są w tym zbiorku wiersze bardziej osobiste. 
Choćby poetycki dyptyk „Córka i matka”, dwa 
teksty o specyficznych, pokoleniowych relacjach 
w kręgu rodziny. Jednak nie one definiują ten 
wątek, są tylko wstępem do relacji intymniej-
szych. A w nich kobiece oczekiwania koryguje 
męski punkt widzenia, prym wiedzie konflikt 
i rozczarowanie. W tych wierszach nie słychać 

Ludwik Filip Czech 

Ambitne fiasko  

Kilka miesięcy temu ukazała się recen-
zowana książka autorstwa PAWŁA BOGDA-
NA GĄSIOROWSKIEGO o intrygującym 
tytule: W genealogicznej kniei. Powstała w 
związku z pięćdziesięcioleciem zajmowania 
się genealogią, dla którego jest ona zaintere-
sowaniem, pasją oraz tą częścią pracy history-
ka, której poświęca najwięcej czasu i energii. 

Genealogia należy do grupy dziedzin 
badawczych zwanych naukami pomocniczy-
mi historii. Zajmuje się ona poznawaniem 
pokrewieństw, pokazywaniem więzi rodzinne 
różnych osób, ilustruje dzieje rodzin na tle 
dziejów społeczeństw i państw. 

W kolejnych wiekach zmieniał się sto-
pień zainteresowania genealogią. Po regresie 
doby budowy socjalizmu w Polsce, a pogoni 
za dobrobytem na Zachodzie, przyszedł czas 
refleksji nad swoim miejscem w dziejach. 
Efektem tego stało się rosnące od ponad 
trzydziestu lat zainteresowanie genealogią. 
Podejście było i jest do niej różne u po-
szczególnych osób. Jedni pragnęli poznawać 
swoje korzenie i autentyczne dzieje swoich 
przodków, inni chcieli udowodnić (niekiedy 
na siłę) swoje wyjątkowe pochodzenie. Autor 
publikacji zainteresował się i zajął genealogią 
na wiele lat przed tą falą masowego szpe-
ractwa genealogicznego. Skończył studia 
historyczne na UMK w Toruniu, opracował 
wiele ciekawych tematów, korzystając z dość 
pustych pracowni naukowych w archiwach, 
nim wspomniana fala przystąpiła do dzia-
łania. 

Pół wieku zajmowania się genealogią 
pozwala autorowi snuć różne wątki i dzielić 
się doświadczeniami oraz anegdotami z 
tym związanymi. Sporo tego znajdujemy w 
prezentowanej książce. Składa się ona z wła-
ściwie z czterech rozdziałów. W pierwszym 
możemy poznać wędrówkę Pawła Bogdana 
Gąsiorowskiego po ścieżkach genealogicz-
nych, którą zaczął już w szkole średniej. 
Opowiadając o swojej przygodzie badawczej, 
udziela czytelnikowi licznych porad: od 
czego zacząć, jak i gdzie czego szukać, na co 
zwracać uwagę. Pokazuje, jak ważne są kon-
takty z przedstawicielami badanej rodziny, 
ale również, że pozyskane od nich informa-
cje trzeba starać się weryfikować w oparciu 
o źródła archiwalne. Sięga do najnowszych 
możliwości, jakie daje obecnie wykorzystanie 
internetu z racji indeksacji akt oraz digitali-
zowania archiwaliów i udostępniania ich na 
stronach internetowych. Przybliża w zarysie 
szanse poznawcze, na jakie dzisiaj pozwalają 
badania DNA, zwane genealogią genetyczną. 
Rozdział kończy się ukazaniem gąszczu po-
wiązań między poszczególnymi rodzinami. 
Trudno się niekiedy w tym rozeznać, jeszcze 
trudniej to rozrysować. Nie sposób efektów 
pracy genealoga określić drzewem genealo-
gicznym, jak powszechnie się mniema. Autor 
podkreślając tę wielość „drzew” powiązanych 
z sobą jak w prawiekowym lesie, nazwał ją 
„knieją genealogiczną”. 

Pierwszy rozdział czyta się prawie jak 
opowieść literacką. W drugim autor skupia 
się na pokazaniu kilku nitek swoich przod-
ków wywodzących go ze szczególnie miłej mu 

Andrzej Leonard Bogucki

Pół wieku przygód z genealogią

wioski Babiec Piaseczny położonej w okolicy 
Sierpca. Jest to pewna podróż sentymentalna 
osadzona na realnej faktografii poznanej w 
wyniku żmudnych badań. Mamy tu splot 
emocji z konkretną wiedzą historyczną. 
Kolejny rozdział jest niewielki, dotyczy heral-
dyki, która jest ściśle z genealogią powiązana, 
a autorowi też bliska. Już tytuł rozdziału „Ro-
mans z heraldyką” nam o tym mówi. 

Na początku rozdziału czwartego czy-
tamy o związkach emocjonalnych autora z 
Mazowszem i jego mazowieckiej tożsamości. 
Następnie wchodzimy w głębszą historię, 
kiedy Mazowsze miało odrębność polityczną, 
swoją dynastię książąt (gałąź Piastów) . Po-
znajemy wyjątkowo cenionego przez autora 
księcia Siemowita IV. Tu rozpoczyna się znów 
wyraźna genealogiczna narracja ukazująca 
przodków tegoż księcia do pokolenia prapra-
dziadków. Czytelnika może zaskoczyć fakt, 
że Siemowit IV wieloma liniami przodków 
pochodził z dynastii Piastów, a Bolesław III 
Krzywousty był jego antenatem na 11 sposo-
bów. I tu widzimy znów ten gąszcz połączeń 
nazwany przez autora knieją. 

Książka została wydana z inicjatywy 
przyjaciół stowarzyszonych w Konfraterni 
Sierpeckiej w Bydgoszczy. Wyrazem tego są 
zamieszczone ich wypowiedzi przywołujące 
wspólne działania i niekiedy przygody. Tek-
sty te napisali: Andrzej Leonard Bogucki, 
Lech Łbik, Kazimierz Bogdan Filipski, Jerzy 
Wieluński, Ryszard Seidel, Ryszard Józef 
Suty, Magdalena Staniszewska i Tomasz Ko-
walski. Wypowiedzi zawierają wspomnienia 
sprzed lat, jak chociażby ta zaczynająca się 
od sceny z biblioteki z wydzielonego miejsca 
dla palaczy: …Kiedyś dołączył do mnie pewien 
młody mężczyzna o kruczoczarnej, gęstej czuprynie 
i czarnej, pokaźnej brodzie. Palił fajkę. Jeden z 
tekstów zaproszonych gości zatytułowano: „Z 
Pawłem mogę nawet konie kraść”. Na końcu 
zamieszczono w układzie chronologicznym 
wykaz publikacji Pawła Bogdana Gąsiorow-
skiego obejmujący ponad 150 pozycji, po-
czynając od recenzji i niewielkich artykułów 
popularyzujących historię, poprzez artykuły 
naukowe, do wydań książkowych.   

Wydawcą publikacji są „Sierpeckie 
Rozmaitości”. Wydawnictwo zadbało o 
estetykę książki. Zgromadzony bogaty ma-
teriał ilustracyjny obejmujący zdjęcia oraz 
tablice genealogiczne został wydrukowany 
w kolorze. Marginesy kolejnych stron zostały 
dodatkowo ozdobione motywem roślinnym. 
Publikacja jest oprawiona w twardą okładkę.  

Książka liczy sobie 148 stron. Czyta się 
ją dość szybko, bo napisana jest językiem 
przystępnym. Ale nie zawsze jest podczas 
lektury lekko i sprawnie. Są takie miejsca, 
w których czytelnik musi trochę zwolnić, 
aby przedrzeć się przez miejsce pokazujące 
jakieś bardziej zawiłe powiązania. Pomoże 
mu w tym stosowna tablica genealogiczna. 
Osoby, które nie interesowały się dotychczas 
zagadnieniami. v

Paweł Bogdan Gąsiorowski, W genealogicznej kniei, Babiec 
Piaseczny 2020, Wydawnictwo „Sierpackie Rozmaitości”, 
ss. 148  
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jednak szczęku oręża, nie unosi się nad nimi 
bitewny kurz. Tutaj rozczarowania są dyskretne, 
konflikty pastelowe. Pretensje wypowiadane są 
szeptem. Autorka jest taką cierpliwą „koronczar-
ką” z wiersza „Dla ciebie”, która w cieniu drama-
tycznych wydarzeń zachowuje powściągliwość 
i rezerwę.  Jest tą, która zawsze „szuka kolorów”, 
nawet w krajobrazie zredukowanym do „męskiej 
sepii”/”Obiecałeś”/. Wiersz „Nim spadnie nowy” jest 
dobrym tego przykładem. Oto on:

Między nami śnieg.
Zapomniał się.
Od ostatniego roku tkwi
jak niedobry czas, 
choć do tej pory
tyle razy
całowaliśmy się
pod zadartym księżycem.

Nie wierzę w baśnie, 
ale spróbuję
wyjąć kawałki zimy
z twoich oczu.

Życz mi gwiazd.

Tematy poruszone w tomiku Tuż przed świ-
tem są ważkie i istotne. Żaden poeta nie pomija 
ich w swojej twórczości. Niestety, w tym przypad-
ku ich ważność obniża strona artystyczna tych 
wierszy. Trudno się je czyta, nie są klarowne. 
Za dużo myślowych skrótów,  które utrudniają 
lekturę. Sensu niektórych wierszy można się 
jedynie domyślać, zgadywać, co autor miał na 
myśli. Dużo też w tych tekstach stylistycznych 
banałów, zapożyczeń. Za wiele poezji w poezji.  
Mam nadzieję, że jej drugi tomik mile mnie 
zaskoczy. v

  
Hanna Glok-Lejk, Tuż przed świtem, Pruszcz Gdański 2019, 
ss. 66

Książka Mózg. Granica życia i śmierci. Co 
neurobiologia mówi o stanie wegetatywnym i szarej 
strefie świadomości to utrzymana w eseistycznej, 
popularnonaukowej formie autobiografia 
intelektualna ADRIANA OWENA, wybitnego 
brytyjskiego neurologa, którego nowatorskie 
badania zrewolucjonizowały punkt widzenia 
nauki na zakres i granice ludzkiej świadomo-
ści. Adrian Owen nie wypowiada się jedynie 
jako uczony, ale też jako lekarz-humanista 
pragnący przynieść ulgę cierpiącym osobom. 
Na jego postawę rzutują autobiograficzne 
doświadczenia: gdy kończył studia, na no-
wotwór zmarła jego matka, a w 1996 r. była 
narzeczona Maureen w wyniku wypadku 
bezpowrotnie zapadła w stan wegetatywny. 
Wcześniej, gdy miał 14 lat, zaatakowała go 
choroba Hodgkina (rzadki nowotwór krwi), 
przeszedł chemioterapię, a gdy ból był nie do 
zniesienia, podawano mu petydynę (opioid 
tego typu, co heroina i morfina), co pozwalało 
mu uciec w dającą ukojenie nieświadomość. 
Po roku przezwyciężył chorobę, większość 
jego kolegów nie miała tyle szczęścia. Naj-
istotniejszy rezultat jego badań pacjentów z 
zaburzeniami świadomości spowodowanymi 
uszkodzeniami mózgu stanowi ustalenie, iż: 
Co bodaj najważniejsze, udało się nam ustalić, że 
15 do 20% osób w stanie wegetatywnym, o których 
powszechnie sądzi się, że odczuwają tyle, co główka 
kapusty, jest w istocie całkowicie świadomych, choć 
nie wykazują żadnej reakcji na bodźce zewnętrzne 
(s. 14). Aby zrozumieć w pełni nowatorstwo 
twórczości naukowej Owena i jej implikacje 
filozoficzne, na początek warto wyjaśnić kilka 
podstawowych pojęć oznaczających stany 
między normalną świadomością a śmiercią. 
Śpiączka to długotrwały stan nieprzytomno-
ści, bez świadomości i reagowania na jakiekol-
wiek bodźce, który po pewnym okresie może 
skończyć się: wybudzeniem, śmiercią, albo 
przejściem w stan wegetatywny (nie zawsze jest 
następstwem śpiączki). Stan wegetatywny tym 
się różni od śpiączki, że zachowany pozostaje 
normalny cykl czuwania i snu, nie ma w nim 
świadomości i kończy się śmiercią, przy czym 
wedle ortodoksji naukowej, był praktycznie 
nieodwracalny. Świadomość minimalna to 
najniższa forma życia świadomego, w której 
możliwy jest ograniczony kontakt z chorym 
za pomocą słów lub gestów. Z kolei zespół 
zamknięcia (locked-in syndrome) to stan, gdy 
pacjent jest całkowicie świadomy, ale prawie 
całkowicie sparaliżowany, zdolny jedynie do 
mrugania i poruszania powiekami. Świado-
mość możemy stwierdzić na podstawie  trzech 
kryteriów: introspekcyjnego (doświadczenia 
wewnętrznego), behawioralnego (zachowa-
nia), neurobiologicznego (pozytonowa tomo-
grafia emisyjna PET, funkcjonalny rezonans 
magnetyczny, EEG itp.), z tym, że pierwsze 
kryterium prawie zawsze współwystępuje z 
drugim, z wyjątkiem sytuacji, gdy badamy 
samych siebie. 

W swoich badaniach nad uszkodzeniami 
mózgu w Wielkiej Brytanii i Kanadzie Owen 
początkowo wykorzystywał  pozytonową tomo-
grafię emisyjną (PET), która polega na tym, 
że ochotnika – po otrzymaniu niewielkiej 
ilości radioaktywnego znacznika w formie 

Krzysztof Rogucki 

Szara strefa świadomości

zastrzyku – umieszczano w skanerze, a następ-
nie proszono o wykonanie pewnego zadania, 
np. zapamiętania obcej twarzy na fotografii. 
Funkcjonuje tu prosta zależność: przepływ 
krwi zwiększa się w tych miejscach mózgu, 
które zaangażowane są do wykonania zadania. 
Metoda ta ma jednak bezsporne ograniczenia: 
ze względu na promieniowanie jonizujące u 
jednej osoby można wykonać ograniczoną 
ilość skanów, ponadto trudno uchwycić w 
czasie jednej sesji zmiany w przepływie krwi w 
granicach dopuszczalnego promieniowania, 
stąd uśrednianie wyników, które odnoszą się 
do grup, a nie jednostek. Czas skanowania 
wynosi zaledwie od 1 do 1,5 minuty, dlate-
go trudno jednoznacznie powiązać zmiany 
mózgu z określonym stanem mentalnym. W 
1997 r. Kate, nauczycielka, zapadła w śpiączkę, 
która następnie przeszła w  stan wegetatywny. 
Gdy poddano ją tomografii, okazało się, że jej 
zakręt wrzecionowaty (część płata skroniowe-
go) reagował na twarze identycznie jak u zdro-
wych ludzi. Z nieznanych przyczyn pacjentka 
powróciła do zdrowia i odzyskała świadomość. 
Wstrząsająca była jej retrospekcyjna relacja: 
Mówili, że nie czuję bólu. Jakże się mylili (s. 49), 
ona zaś nieszczęśliwa i uwięziona w ciele chcia-
ła popełnić samobójstwo przez wstrzymanie 
oddechu. Proces odzyskiwania świadomości 
następował u niej stopniowo: na początku na 
krótko, później trwał przez coraz dłuższy okres 
czasu. Mózg Debbie, 33-letniej urzędniczki 
bankowej, pogrążonej w stanie wegetatyw-
nym, zareagował podobnie na dwusylabowe 
rzeczowniki na tle szumu, jak mózgi zdrowych 
osobników. Owen początkowo interpretował 
to ostrożnie jako przejawianie pewnej aktyw-
ności mózgu w okresie wychodzenia ze stanu 
wegetatywnego. Z uwagi na nieadekwatność 
dotychczasowych kategorii neurologicznych 
do opisu rzeczywistości w 2002 r. Joe Giacino 
i jego współpracownicy wprowadzili pojęcie 
stanu minimalnej świadomości. Po ponow-
nym zdiagnozowaniu Debbie przypisano 
minimalny stan świadomości, który wkrótce 
przekroczyła: zaczęła mówić, poruszać kończy-
nami, śmiała się, podciągała na drążku. Czy 
wtedy, gdy zareagowała na język, była napraw-
dę świadoma? W 2003 r. poddano badaniu 
53-letniego mężczyznę, Kevina. Również w 
jego przypadku funkcjonowanie lewej części 
płata skroniowego i dolnych partii płatów czo-
łowych pokrywało się z reakcjami normalnych 
osób słuchających ze zrozumieniem mowy. 
W obydwu eksperymentach używano zdań 
wieloznacznych, zawierających homonimy, 
np. Finka piła na balu, a więc wymagających 
słuchania ze zrozumieniem. Kevin był pierw-
szym pacjentem Owena, którego poddano 
badaniu funkcjonalnym rezonansem ma-
gnetycznym. Obrazowanie funkcjonalnym 
rezonansem magnetycznym (fMRI) polega 
na tym, iż w polu magnetycznym krew, która 
niesie tlen do mózgu, zachowuje się inaczej 
niż ta, która go już dostarczyła. Innymi słowy, 
krew utlenowana i nieutlenowana ma różne 
własności magnetyczne, a obszar mózgu,  do 
którego dostarczono więcej utlenowanej 
krwi, wskazuje na pojawienie się aktywności 
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mentalnej. Rzeczone neuroobrazowanie jest 
nieszkodliwe i pozwala monitorować mózg z 
sekundy na sekundę, a więc idealnie nadaje 
się do badań nad rozumieniem języka. Po 
pewnym namyśle Owen zaproponował mo-
dyfikacje dotychczasowych eksperymentów, 
mianowicie pacjentce w stanie wegetatywnym 
polecono, aby wyobraziła sobie, że gra w teni-
sa (aktywizacja kory przedruchowej), później 
zaś, że ma sobie wyobrazić, iż chodzi po miesz-
kaniu (aktywność zakrętu przyhipokampowe-
go). Reakcje jej układu nerwowego niczym 
nie różniły od reakcji ochotników biorących 
udział w eksperymencie, co dla Owena było 
dowodem na istnienie świadomości u osób 
w stanie wegetatywnym. Śmiałe twierdzenie 
Owena spotkało się z falą sceptycyzmu: krytycy 
twierdzili, że mogła to być nieświadoma, auto-
matyczna reakcja mózgu. Brytyjski neurolog 
odpowiedział na zarzuty eksperymentem, 
w którym badani po usłyszeniu polecenia 
wyobrażenia gry w tenisa, mieli zignorować 
instrukcję i faktycznie nie pojawiła aktywność 
w korze przedruchowej. Wykluczony był też 
przypadek, bowiem eksperyment z pacjentką 
powtarzano, a po każdym usłyszeniu polece-
nia: wyobraź sobie, że grasz w tenisa aktywizowała 
się u niej kora przedruchowa. Wnikliwi krytycy 
argumentowali również, że chociaż 17% pa-
cjentów w stanie wegetatywnym przejawiało 
reakcje w czasie skanowania, to przypadku 
pacjentów w stanie świadomości minimalnej, 
mających mniej uszkodzone mózgi, wskaźnik 
ten wynosił tylko 3%. Owen replikował, że 
świadomość minimalna może charakteryzo-
wać się większą nieciągłością w porównaniu z 
tymi, którzy w stanach wegetatywnych przeja-
wiali podczas skanowania świadome reakcje. 
Razem ze współpracownikiem opracował me-
todę dwukierunkowej komunikacji z osobami 
znajdującymi się w skanerze. Mianowicie po 
ustaleniu listy pytań, wyobrażenie gry w tenisa 
znaczyło tak, a wyobrażenie spaceru po pokoju 
znaczyło nie. Metodę sprawdzoną na ochot-
nikach, z powodzeniem w 2010 r. w Liège 
przeszedł John, pacjent z Europy Wschodniej. 
Pozytywne przejście testu przez pacjenta prze-

bywającego od 5 lat w stanie wegetatywnym 
bezspornie wymagało sprawnie funkcjonują-
cej pamięci autobiograficznej i deklaratywnej. 
Pewne okoliczności sugerowały jednak, iż 
są pacjenci, którzy nie przechodzili testu 
(wyobrażenie gry w tenisa), a okazujący w 
inny sposób, że są świadomi (np. skupianie 
uwagi na twarzy), pojawił się więc problem, 
aby zmierzyć świadomość przy braku zdolno-
ści sprawozdawczej badanego. Zauważono, 
że podczas oglądania filmu u badanych 
aktywne są w danym czasie te same obszary 
mózgi: pada strzał – kora słuchowa, zbliżenie 
twarzy – zakręt wrzecionowaty, pościg samo-
chodów – zakręt przyhipokampowy. Gdy w 
2012 r. Jeffowi, będącemu od 15 lat w stanie 
wegetatywnym, puszczono krótkometrażowy 
film A. Hitchcocka z 1961 r. Pif-paf! Nie żyjesz, 
jego kora słuchowa i wzrokowa działała jak 
u zdrowych osób. Zbliżona do przypadku 
Kate była historia Juana, który z obszernymi 
uszkodzeniami mózgu trafił do kliniki Owena 
w 2013 r. Po przyjęciu go na oddział z 3 punk-
tami na 15 w skali Glasgow zdiagnozowano 
u niego stan wegetatywny, test z filmem A. 
Hitchcocka wypadł niejednoznacznie: kora 
słuchowa reagowała, zaś wzrokowa nie wy-
kazywała pobudzenia. Zdumiewające rzeczy 
zaczęły dziać się później: Juan po siedmiu 
miesiącach wyzdrowiał, zwyczajnie mówił i 
poruszał się, wspominał, że czuł silny strach w 
czasie badania w skanerze. Równie intrygujące 
i nieprzewidywalne w świetle wiedzy naukowej 
były przebudzenia po 19 latach: ze śpiączki 
(wbrew wywodom Owena ex post okazało 
się, że był to zespół zamknięcia) polskiego 
kolejarza, Jana Grzebskiego (2007 r.) i ze 
stanu świadomości minimalnej Amerykanina 
Terriego Wallisa (2003 r.). 

Owen stawia też fundamentalne py-
tania filozoficzno-etyczne: „Kiedy zaczyna 
się i kończy świadomość? Czy ma ją płód, 
jednomiesięczne niemowlę, dwulatek?”, nie 
dając jednak żadnej wiążącej odpowiedzi. 
W sytuacji, gdy wielu ludzi na oddziałach 
neurologicznych ma wyniki wskazujące, iż są 
bliscy śmierci lub nigdy nie zostaną przywró-
ceni do znośnego życia, rodziny pacjentów 
na podstawie opinii i autorytetu lekarzy lub 
wyrażonej explicite woli bliskich, decydują się 

na odłączenie respiratora. Dra-
matyzm tego wyboru, którego 
głośnym exemplum była sprawa 
śmierci Terri Schiavo, wiąże się 
z istotnymi sporami dotyczącymi 
prawa do życia i śmierci, a zwłasz-
cza różnicy między: odmową 
leczenia, samobójstwem, zgodą 
na eutanazję, samobójstwem 
wspomaganym przez lekarza. 
Nawet stanowcze deklaracje wy-
rażające życzenie śmierci należy 
interpretować bardzo ostrożnie: 
otóż wedle badań S. Laureysa 
72%  osób z zespołem zamknię-
cia uznało się za szczęśliwych, a 
jedynie 7% pragnęło eutanazji. 

Owen przewiduje, że za 20 
lat interfejsy mózg-komputer 
(BCI) będą tak popularne jak 
smartfony i znajdą zastosowanie 
w poruszaniu sztucznymi koń-
czynami w zespole zamknięcia, 
chorobie Alzheimera, zespole 
Parkinsona, medycynie sądowej, 
aż dojdziemy do etapu naukowej 

telepatii, czyli czytania treści cudzych myśli. 
W poglądach z zakresu filozofii umysłu 

Owen nie bawi się w zbytnie subtelności, idzie 
za swoim mistrzem F. Crickiem i spontanicz-
nie głosi fizykalistyczną teorię identyczności: 
Jestem przekonany, że świadomość daje się sprowa-
dzić do połączeń między neuronami, wysyłającymi 
do siebie nawzajem impulsy (s. 287). Taka de-
klaracja ewokuje zasadnicze pytanie: „Jakiej 
filozofii umysłu potrzebuje neurobiologia?”. 
Zupełnie nieprzydatna wydaje się relacyjna 
teoria świadomości D. Rosenthala, odróżniają-
ca numerycznie przeżycie i jego świadomość, 
czy też koncepcje operujące trzecioosobowym 
pojęciem świadomości (D.  Dennett, G. To-
noni). Bardziej efektywne dla wyników badań 
o naturze relacji mózg-ciało byłoby uzupeł-
nienie założeń teorii identyczności spójną z 
nimi tezą o superweniencji psychofizycznej 
(każdej zmianie mentalnej odpowiada zmiana 
fizyczna), tym bardziej, że Owen przekracza 
bezpretensjonalny fizykalizm, bo nie zakłada 
ściśle deterministycznego modelu umysłu (w 
eksperymentach ktoś wyobraża sobie coś, gdy 
tego chce!). Poza tym postulaty typu: wyobraź 
sobie, pomyśl sobie muszą uwzględniać różne 
formy myślenia u różnych podmiotów; tzn. 
że jedni myślą wyobrażeniami wzrokowymi, 
inni wyobrażeniami słuchowymi, jeszcze inni 
pewną ich kombinacją, stąd potrzeba wsparcia 
badań Owena, który łączy pierwszoosobowe 
i trzecioosobowe podejście do świadomości, 
określoną i wielowariantową teorią umysłu, 
identyfikującą podstawowe elementy życia 
mentalnego. Badania Owena pozwoliły 
zweryfikować wiele błędnych diagnoz, np. 
pacjenci określeni jako wegetatywni w isto-
cie byli pacjentami z zespołem zamknięcia. 
Zauważmy, że klasyfikujemy kogoś jako pa-
cjenta w stanie wegetatywnym na podstawie 
orzeczenia różnorakich uszkodzeń mózgu, 
zaś dwukierunkowa komunikacja z nimi 
jest możliwa przy sprawnej korze słuchowej, 
prawdopodobnie są też ludzie świadomi w 
stanie wegetatywnym, ale z uwagi na rodzaj 
uszkodzeń mózgu nie potrafimy do nich 
dotrzeć. Niełatwo także przecenić znaczenie 
badań Owena dla przeciwników lobby trans-
plantacyjnego i eutanazyjnego. Otóż upo-
wszechnienie respiratorów i sztucznych serc 
sprawiło, że tradycyjne sercowo-oddechowe 
kryterium śmierci zastąpiło kryterium śmierci 
mózgu, czyli nieodwracalnego uszkodzenia 
mózgu lub jego istotnych części. Jednak zda-
niem myślicieli o tak różnych orientacjach 
światopoglądowych i etycznych, jak P. Singer, 
H. Jonas, J. Seifert, pojęcie śmierci mózgowej 
rozumianej jako nieodwracalna śpiączka to 
fikcja teoretyczna, bynajmniej nie neutralna 
etycznie, mająca umożliwić praktykę medy-
cyny transplantacyjnej przez dopuszczalność 
eutanazji. Przeciwnicy transplantacji i euta-
nazji w tej postaci uzyskali argument przeciw 
standardowemu rozumowaniu za pobiera-
niem narządów: istnieją ludzie, którzy pilnie 
potrzebują transplantacji oraz ci, których ży-
cie (pozbawione świadomości) jest bezwarto-
ściowe, a ich narządy niszczeją, chociaż dzięki 
nim można uratować wielu ludzi. Jeżeli osoby 
w stanie wegetatywnym żyją i są świadomie, 
to nie mogą być traktowane jako rezerwuar 
części zamiennych dla innych ciał. v  

Adrian Owen, Mózg. Granica życia i śmierci. Co neurobiolo-
gia mówi o stanie wegetatywnym i szarej strefie świadomości, 
przeł. I. Zwiech, Feeria Science, Łódź 2018, ss. 312  
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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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-
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Jakiś czas temu zwrócił się do mnie 
z prośbą o napisanie recenzji ze swojej 
książki ADRIAN SINKOWSKI, który był 
ciekawy mojego zdania na temat swego 
zbioru Atropiny. Bardzo się zdziwiłem, gdyż 
poeta publikował w ważnych czasopismach, 
dostał niejedną ważną nagrodę, a częściej 
pisałem o nieznanych poetach, którzy albo 
nie dostali jeszcze nagrody, albo nie dostaną 
w ogóle, a dostawanie i niedostawanie na-
gród nie było dla mnie nigdy miernikiem 
wagi poezji. 

Czytanie książki A. Sinkowskiego było 
dla mnie problemem, gdyż poeta uwielbiał 
budować długie, zawiłe zdania wielokrotnie 
złożone. Wiadomo, że taki poeta jak K. 
Siwczyk też budował w ostatnich książkach 
wiersze ze zdania wielokrotnie złożonego, 
ale w jego przypadku wiadomo było, że 
awangardowo badał język, wypróbowywał 
słowa z różnych „parafii”, które zestawiał 
ze sobą, wbijał i wtłaczał w rygory zdania. 
Jego poezja nie była zrozumiała z założe-
nia, tymczasem A. Sinkowski pisał bardziej 
klasycystycznie, u niego słowa i określane 
przez nie desygnaty nie były rozluźnione. 
Jego poezja powinna więc być zrozumiała, a 
dla mnie nie była, gdyż w tych zawiłościach 
trudno mi było uchwycić sens.Gdy uchwy-
ciłem znaczenie jakiegoś fragmentu zdania 
wielokrotnie złożonego, to sens drugiego  
mi umykał. 

W takiej klasycystycznej formule drze-
wo było zawsze drzewem, a babcia, babcią 
choć jej funkcja w Atropinie było o wiele 
bardziej rozległa. Zmarła babcia często 
pojawiała się w wierszach opisujących dzie-
ciństwo. Miałem wrażenie, że za często ona 
się pojawiała jak jakiś refren, tak jak fraza 
„nie będę miał nic więcej do powiedzenia”. 

A tak właściwie to, o czym była ta po-
ezja?O świecie, który się widziało dookoła, 
o jego leniwym rytmie, o wędrówkach po 
ulicach, parkach, o tym, że nic szczególnego 
się nie działo, apatii, pracy, wyczekiwaniu, a 
poszukiwanie dramatyzmu często sprowa-
dzało się do tego, że podnosiło się z ziemi 
martwe zwierzę. Nie potrafiłem też wyraźnie 
wskazać, które wiersze A. Sinkowskiego opi-
sywały jego dzieciństwo i kiedy pisał z takiej 
dziecięcej perspektywy, a kiedy pisał wiersze 
we współczesnej perspektywie. Stwierdziłem, 
że autor miał spory bagaż lektur na koncie, 
gdyż to dało się zauważyć – w odniesieniach 
do poetyki Sośnickiego, poetów ze Śląska, 
stylizacji na współczesny wiersz klasycystyczny 
przypominający w zapisie teksty Sosnowskie-
go czy Zadury, ale zauważyłem również, że to 
wszystko nie działało właściwie. A. Sinkowski 
ma całkiem inny temperament niż poeci, 
do których się odnosił. W jego wierszach 
panował spokój, opanowanie, nic się nie 
rwało, nie było drwiny, szyderstwa, kpiarstwa, 
tonu polemicznego, ani eskapistycznych kli-
matów. Poza tym, mimo częstego używania 
zdań wielokrotnie złożonych, co mogłoby 
świadczyć o introwertyzmie, podmiot lirycz-
ny tych wierszy był maksymalnie po stronie 
zewnętrznej, mimo, że nie był jakimś wesoło 
nastrojonym podmiotem lirycznym. 

Mimo tego, że lektura Atropiny szła mi 
jak po grudzie, znalazłem w niej kilka wier-
szy, które nieco odstawały od tego leniwego 
rytmu języka opisującego świat nieprzetwo-
rzony przez temperament autora. W Imporcie 
Sinkowski po odniesieniu do Marlewa So-
śnickiego – Zima wstrzymała oddech (chodziło 
mi o udramatyzowanie i antropomorfizacje 
stanu pogody), pokusił się o wiersz zbudo-
wany na próbie umagicznienia świata przez 
listonosza, który widział „jak spod ziemi wy-
chodzą martwi”, co spowodowało, że wiersz 
nasiąknął atmosferą z pogranicza realizmu 
magicznego, folkloru, horroru i fragmentu 
Dziadów, A. Mickiewicza w którym umarli też 
wychodzili z ziemi. Pojawili się także w ostat-
niej strofie, w której czytało się o tym, że „od 
lat w tym miejscu martwi zbierają na piwo” 
i widać ślady prowadzące po chodniku w 
stronę sklepu. W tym wierszu można także za-
uważyć okrutny dowcip, gdyż ci martwi mogli 
oznaczać po prostu chorych  na alkoholizm 
meneli. W Uwerturze mocniejszym i odważ-
niejszym tonem, niż w innych utworach, 
poeta pokusił się o opisanie swojego bycia 
„nie na czasie”, dostało się w tym miejscu 
nie poważanym przeze mnie gatunkom jak 
„disco i house” oraz tej Wikipedii, która wielu 
osobom zastąpiła słowniki i encyklopedie. 

Mimo, że uważałem Atropinę za książkę, 
którą po pierwsze trudno przeczytać, po dru-
gie za nieco zbyt wysiloną, w wielu miejscach 
traktującą o niczym, to nie uważam, że w 
przyszłości Adrian Sinkowski nic ciekawego 
nie napisze. Zminimalizuje wpływy, które 
mają świadczyć o zrozumieniu współczesno-
ści, co wielu uważa za bycie twórcą wartym 
publikowania (wiadomo, że świadomość li-
teracką warto mieć, ale nie znaczy, że można 
zapomnieć o nowatorstwie, własnym punkcie 
widzenia itp.), a z punktu widzenia historii 
literatury jest niczym ciekawym, kiedy ktoś 
stara się wpisać w jakąś szkołę, bo historia 
literatury jest historią wypisywania się z róż-
norakich szkół. A kiedy się szuka jakiegoś 
dramatu, zazwyczaj się go znajduje, a potem 
chciałoby się, żeby go nie było. Ale zazwyczaj 
jest już za późno. v

Adrian Sinkowski, Atropina, Biblioteka „Toposu”, Sopot 
2018

Mateusz Wabik

Na tropie poezji

Specjalistyczne pow³oki ochronne

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