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Rys. Lesław Czapliński, Pejzaż z upadkiem pegaza

Dariusz Kadyszewski

Objawy

gorączka nocy 
wchodzi w fazę 
tropiku opis kichnięcie 
maska zakleja twarze 
z braku dowodów 
zachorowany statystycznie 
umiera coraz chętniej 
od dnia narodzin 
czytać i rozporządzać 
bezobjawowo falami 
do bólu dzień obok 
półtora metra niezasłużonej 
dawki strachu naszego 
powszedniego 
półtora metra dystansu 
dla zdrowia choć 
równie dobrze możemy być 
z innych planet

Idalia Gaudyn

DROGA

„Nieskończoność i wieczność stanowią
największą i jedyną pewność”
Søren Kierkegaard

w drżących na wietrze listkach wierzby
daje się widzieć nieskończoność
ta jasna pani ciemnej drogi
ma słabość do ich wiotkich łóz

więc czemu nie chce wezwać mnie
z moją bojaźnią moim drżeniem
szłabym jej tropem w każdej chwili
i odciskała skończony ślad

pomocne byłyby nie tylko wierzby
na drogę wzięłabym cały świat
lub zawinęła w tobołek miłość
jedyny mojej wieczności znak

Sandra Kocha

Mamona

Słodka jak malina
Złota korona
Mieni się w Słońcu
W gorączce lata

Czerwona spływa po rubinach
Potokiem do źródła

Ręce splamione
Oczy zaklęte
Dały się zwieźć
Udręce

Łańcuchem spowita dusza
Ciało gromem przeszyte
I to korona
I to malina.

Wojciech Chodkowski

Ubiegając

Przez ornamenty świetlistej szarości
pędzony niedostępnym jutrem
cieniem przyszłego prochu
w kręgu spiekoty lat

daleko przed nim daleko
stara przyjaciółka-ucieczka
jeszcze dalej jutro, w którym 
zaśnie i będzie śnił

znów na kościach ciężar
znamię wiecznej tułaczki
ułożone wygodnie
w cieniu dawnych lat

źrenica utknięta gdzieś w dali
w milionach nowych cierni
Widm wirujących nad horyzontem
wyglądających na straceńca 

serce tłucze żelaznym pędem
krew jest spaliną 
soczewica śmierci

wciąż jednak prze dalej 
dalej za widnokrąg
tam gdzie może jeszcze bić
promień ukojenia

Mieczysław Wojtasik

Panta  rhei

gwiazda niszowa
niegdysiejszy oksymoron
jest dzisiaj na topie
bez żadnego ale
świat się rozpadł
na jakieś cookies
żadne z nich
nie układa się z drugim w coś
co jak serce na dłoni jaśnieje
kanon niczym Atlantyda
poszedł na dno
albo jakby nigdy nic pływa
więc nie dziw
że wszystko jest takie płynne
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Krystyna Morawska

Niedopowiedziane

Nie ożywi lat
odpływające światło.
Pozostanie chłodny dotyk
struny i żarłoczna mgła.

Z jednego pociągnięcia smyczka
wybrzmiewa podwójny głos.
Dźwięk ulega zmianie, lirycznieje,
przypominając smak kruchego dnia.
Dzisiaj już wiem, że wszystko
co ważne ociera się o śmierć.

Czułość ostatnich chwil jest trudna,
jak wyciszony kadr z obrazu Hoppera.

Marek S.Podborski

MARS KOŚĆ

Znów              
szastasz kasą
czy chcesz mi coś powiedzieć?
na przykład o żonie 
i jej wczesnych panieństwach
w całej  głębo kości
stłumień 

Przecież  
nie można rozerwać
diametralnych zdarzeń
chyba że w końcu
wylądują na Marsie

Ile do cholery można
o tym gadać
czy nie łatwiej zamieszkać
Południowy Biegun?

To jeszcze tylko
bardzo
mroźny bliźniak

Michał Filipowski

*** 

może jest już za późno to strach
nie pozwalał mi odejść dalej
niż do granicy cienia

błędem było bezwarunkowe zaufanie
opowieści o nieskończoności płomieni
wierzyłem we wszystko

słyszałem jak mówiono że to 
co gwarantuje przetrwanie 
człowiek znajduje w polu 
wygasania iskier z ogniska

ale przecież są jeszcze drapieżniki
w lesie które nie boją się ognia
i nie jest prawdą że wystarczy spojrzeć
w lustro by stracić duszę

Wiesław Marcysiak

Niepokój

Niepokój w sercu narasta
Gdy szarość ogarnia
znajome kształty
majaczą w mroku
pulsują plamami

Niepokój nie słabnie
choć jasno już
ale w próżni
w bezczasie
częstotliwość niepokoju
trwa

aż ktoś strzeli palcami
eksplozją płatków i piór
chwilową euforią
ożywi i popchnie kulę 
zgrzyt stali
łoskot
po lekkiej równi pochyłej

zdrapujesz palce o ścianę
wczepiasz w zardzewiały drut

BYDGOSKA MENNICA 2020

Marek S.Podborski, 
lirykaakantu@gmail.com

daj spokój kochanie
jeszcze chcemy lecieć na Marsa
mam gdzieś
wir USA
bo to przecież lęk
wiar USA
i miotłą się rozgoni
żądza, maleńkie przebłyski
napro mie nie nia

i żeby była jasność
wir tu oza
kto pierwszy ten lepszy
więc doskonale czuję
twoje rozczarowanie
w nagły zwrot 
akcji

co u ciebie słychać?
widzę że za ja dasz 
stresy
czy nadal nie masz
kont aktu z dziećmi?

zamknij się
szczelnie w domu
szanuj las i om dlenie
przecież spełniamy tylko marzenia
od niechcenia skutecznie
pojadę skrzypiącym tramwajem
do tych starych linii
zamglonych horyzontów

dobry żart
tynfa wart 

Karolina Pawłowska

Dobranoc

pod stopami 
chodniki zrośnięte w kocie szkielety 
dziś trzeba nam snu aby iść dalej 
umierają w nas dzieci mężczyźni i kobiety 
bądźmy jak drzewa przecinające wiatr 
 
kalinihta

rzeźbią nas na nowo łzy niczyich matek 
pasy ojców raz jeszcze składają kości 
w klatach piersiowych wyrastają  puste domy  
dla ubogich ślimaków obdartych z miłości

kalinihta

dziś trzeba nam snu aby iść dalej

Mieczysław Wojtasik

Więcej

jestem mniej niż sam
pomiędzy ojcze nasz któryś jest w niebie
a ojcze nasz któryś jest na ziemi
żaden okruch światła
spod niebieskiej bramy
ani z płomyka dyżurnej świecy
nie usiadł na wyciągu do 
zaprzyjaźnionej z Ziemią planetoidy
będzie więc 
brakowało mi siebie
aby pozostawić ślad 
człowieczego więcej
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Tomasz Zontek       

POMYLONY                           Część 6

Zaczęły się zmiany… I. jest drobną kobietą, 
miała wtedy blond włosy, duże brązowe oczy – i 
dlatego tak ją ciągnie do natury… Przeszła w ży-
ciu jeszcze więcej niż ja. Nie lubi złota, nosi tylko 
srebro. Kocha kryształy i minerały… robi piękne 
zdjęcia, pisze wiersze, jest uparta jak osioł!  

Świt

przynosisz świt
w dłoniach pełnych światła
zapowiedź wędrówki
czuły uśmiech
drobinki tęsknoty
przekazuje je dalej
by innym
wskazywać drogę 
drogę
którą się nie idzie
drogę
bez śladu stóp
drogę którą 
się jest

Lubi herbatę z cytryną i imbirem. Jest 
powolna i dokładna wszystko traktuje jak rytuał 
– życie też. Na wstępie powiedziała mi że jej ma-
rzeniem jest posiadanie jednego hektara ziemi 
(minimum) na którym stworzymy osadę rodową 
według książek W.M. Jasne. Dlaczego nie. 

jesteś blisko
jak oddech
jak ptak
pod jednym sercem
on ponagla nas do lotu
w nieznane
pachniesz wiatrem
krajobrazem przejrzystym
jak woda źródła
w niej
odbite
nasze twarze

Po miesiącu wspólne mieszkanie. Malu-
teńkie z jednym pokojem. Zacząłem nazywać I. 
moją Jutrzenką… bo zajaśniało mi w sercu na 
nasze spotkanie, mój umysł napełnił się światłem 
i pokojem. Zdawało mi się że to światło rozsze-
rza granicę w mojej głowie, że je rozpuszcza. 
Kupiłem odkurzacz! Mój B. kupiłem odkurzacz 
za swoje pieniądze, do wspólnego mieszkania, 
do tych 19 metrów kwadratowych. Ty nie jesteś 
chory T. mówiła moja Jutrzenka, ty nie jesteś 
chory! Pisałem wiersze… są piękne – mówiła. 
Są delikatne jak kwiaty, unoszą się we mnie jak 
lilie na wodzie. Na kredyt kupiłem Jutrzence 
aparat fotograficzny – chciałem żeby tworzyła! 
Rozwijała się, bo Jutrzenka kocha fotografię i 
przyrodę. Kiedy wchodzi do lasu wszystko z niej 
opada – cały pęd miasta i wzrusza się do łez. 
Nie płacz ! Co ja też plotę… płacz Jutrzenko 
płacz. Musimy dużo płakać bo przepłynęliśmy 
już morze i przedarliśmy się przez lodowiec, a 
teraz jesteśmy na słonecznej plaży.   

***
Spotykam tę Obecność
którą jesteś
ten kawałek przestrzeni
który zajmujesz

ciepły i radosny
i w tym spotkaniu
jest ukryte
piękno
dane nam
na jedną chwilę
kwitnące
cichym spełnieniem

Szliśmy do siebie przez długie i ciemne ko-
rytarze… przez labirynt pułapkę, przez „maze”. 
Jutrzenko nie chcę brać zastrzyków! Nie czuję 
wszystkiego co mógłbym poczuć, jestem za mgłą, 
za szybą przez którą tylko oglądam życie! Daj 
spokój zostaw te leki powiedziała – lodówka 
była pełna Rispolept Consta w średniej dawce. 
Odstawiam! 

Jutrzenka pragnęła ziemi… godzinami 
ślęczałem przed komputerem i śledziłem ogło-
szenia o sprzedaży ziemi, domów, siedlisk… 
mój B. to kosztuje tysiące ! Skąd weźmiemy 
takie pieniądze Jutrzenko, jestem na państwo-
wej pensji w teatrze a Ty pracujesz w sklepie! 
Zaczęło do mnie powoli docierać przed czym 
uciekałem… w chorobę, w narkotyki, w alkohol, 
w leki, w poezję, w duchowość… Ten cholerny 
matrix! Ta sztafeta kredytów, zakupów, napraw, 
remontów, wakacji…. 

Świadek

za tym wszystkim
co zwiemy światem
jest miejsce
skąd przychodzi
cisza i pokój
trwasz tam
nieporuszony
sięgając krańców
wszechświata
i mimo śmierci
galaktyk
naprawdę
nic się nie dzieje
tam
w ciszy 
wiecznie
rodzi się
jasno – widzenie
teraźniejszości
poza ja
poza przyczyną i skutkiem
tam mieszkasz
niemy świadek
poeta
wypełniający
wszystko
co jest

Minął rok jak razem mieszkamy. Odsta-
wiłem te cholerne leki. Jestem czysty. Czegoś 
mi brak… coś się wyrywa ze mnie, chcę się 
zamanifestować coś wielkiego, chodzi o uczucie, 
o przeczucie, o spotkanie… czytam, czytam i 
czytam – o duchowości o różnych podejściach, 
o drogach, o ścieżkach, słucham i słucham i słu-
cham tych wszystkich oświeconych nauczycieli i 
rozumiem do cholery, wiem o czym mówią! Ale 
to nie jest cała prawda! Droga jest we mnie. Ktoś 
kłamie, ktoś robi biznes na duchowośc,i ktoś się 
sprzedaje, kogoś naśladują, słuchają, podziwiają 

i projektują na niego własne piękno, własną 
jaźń… Komu mogę zaufać? Jest kilku, ale już nie 
żyją… nie brali pieniędzy za swoje nauki… nic, 
złamanego grosza nie chcieli! Im ufam! Papaji! 
Nisargadatta! Mahariszi! 

Poezja

mieszka w nas
jest naszym domem
Jego Ojczyzną

Siedzę na daczy, niedziela, słońce wdzie-
ra się wszelkimi zakamarkami do domu. Jest 
marzec i w Szwecji jeszcze zimno, na minusie. 
Jutrzenka w ojczyźnie – rozdzieliła nas pande-
mia. Bolą mnie wszystkie mięśnie od pracy na 
budowie, nie znieczulam się wieczorami. Nie 
ma się czego bać przyjacielu… lekarze starają się 
naprawić połączenia nerwowe w moim mózgu. 
Kocham poranki. Mam energię przez pierwsze 
kilka godzin dnia. Dopamina szaleje, nie biorę 
leków – tylko jedną mała tabletkę abilify – żeby 
mnie nie rozniosło. Drewno strzela. W moim 
mózgu strzela. Nie chcę chodzić do pracy, tak 
bardzo nie chcę chodzić do pracy. Szwedzi 
budują sobie baseny – na działkach które mają 
dostęp do morza, do jezior, oni budują base-
ny… cóż. Praca jest wartością! Tak. Wartość 
dodatnia i ujemna. Zielone oczka – płaczecie, 
bo się spotkać nie możecie…    

Wędrówka

opuścić siebie
i powoli powracać
do Ciebie
powoli powracać
do ciszy Słowa
przyjmować to
co jest
być
patrzeniem
słuchaniem
odpowiedzią

Ojojoj ojojoj. 

Zbliża się Sylwester! Czuję, że we mnie coś 
z dna się podnosi, coś ogromnego i powolutku 
płynie w stronę tafli umysłu… Jutrzenko musimy 
coś zrobić! W naszym mieście mieszka mistrz 
jogi kundalini i szamanka. Oni mi pomogą, 
może też byli po drugiej stronie, może wiedzą o 
co w tym do cholery wszystkim chodzi! Możemy 
już nie żyć Jutrzenko… nie wierzę w śmierć, ale 
jednak ! Historia umiera i zostaje tylko To. To 
nie opowie mojej historii. Nie jestem gotowy. 
Nie jestem gotowy, jeszcze coś musi się wyda-
rzyć… Wsiadam w podmiejski pociąg i słucham 
medytacji nonduality, wszystko się wydarza w 
Tym. Jesteś tym, w czym wszystko się wydarza, 
wszystko dzieje się spontanicznie. Dobrze, 
dobrze. Ja i tak ufam tylko Jemu! Mimo, że go 
nie ma. Szamanka przyjmuje mnie w swoim 
domu. Rozpoczyna się podróż. Ja leżę na łóżku, 
a ona charczy, syczy, wali w bęben, śpiewa, pluje, 
napina się, jęczy i stęka. Koniec. 

Starałem się nie przeszkadzać – leżałem 
po prostu w ciszy i pustce. Siadam na krawędzi 
łóżka a ona patrzy na mnie – oczy jej się świe-
cą… mówi mi, że jestem jak meteoryt z innej 
planety, jak czarny kamień pełen pęknięć, przez 
które przedziera się światło źródła… boisz się 
własnych możliwości, boisz się, że nie podołasz 
marzeniom Jutrzenki... Byłeś oddzielony! Two-
ja głowa była oddzielona od ciała… atakował 
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nas dysk pełen kolców i piły tarczowe… twoje 
ciało jest całe poranione, ubiczowane, miałeś w 
ręku broń – długą włócznię  i ledwo trzymając 
się na nogach udaliśmy się głębiej… dookoła 
latały ważki i owady. Pełno krzywd, widziałeś 
je, wyrządziłeś je… z nami były twoje zwierzęta 
mocy… było ich pełno dookoła. Dotarliśmy 
do twojego środka – to miłość i współczucie… 
zaufaj sobie! Wyszedłem stamtąd. Było mi lekko, 
przejrzyście… idę, idę i słyszę szepty w umyślę, 
latają dookoła mojej głowy, czuje się jakbym 
zapalił trawkę, szepty się nasilają, są jak odrzu-
towce, kręcą się wkoło głowy, atakują, ja spinam 
się cały, idę, idę na pociąg. Wytrzymasz T. !!! 
Szepty ustały. Wróciłem do siebie, do pokoju. 
Leżąc na łóżku zatopiłem się w błogiej iskierce, 
która wyłoniła się z mojego serca, widziałem ją. 
Kilka dni później napisałem wiersz. 

Jedno serce
zobaczcie przyjaciele
jedno serce
ono jest w nas
w nim jesteśmy
w jego świetle wszystko
staje się proste
proste jak chleb
tym chlebem
dzielimy się
zrozumieniem i akceptacją
miłością i współczuciem
Pan łamie chleb 
i kruszy serce
palcami ciszy
zbiera okruszki światła
by nic nie zginęło
Pan zawołał
i biedak go usłyszał
usłyszał po raz pierwszy
Słowo
wypisane w sercu
proste jak
chleb

Pamiętam! Budzę się o czwartej nad ranem 
i otwieram starą księgę i czytam ją… On nas ata-
kuje Jutrzenko musisz się go wyrzec! Chwyciłem 
czarnego egipskiego kota i krzyknąłem: czy wy-
rzekasz się go?! I uderzyłem z całej siły młotkiem 
do mięsa i roztrzaskałem bożka… On mnie 
prześladuje, nie wytrzymam tego dłużej! Byłem 
sam wieczorem w pokoju. Muszę się położyć… 
na łóżku i umrzeć raz a dobrze… kładę się… 
czuje jak opadam w stronę otchłani… ciemno 
dookoła. Ciemność wyciągnęła swoje dłonie 
i pochwyciła mnie. Nie ma nic. Zupełnie nic. 
Umarła miłość. Leżę w otchłani poza czasem, 
poza wiecznością, w pustce mojego umysłu. 
Nagle dzwoni K. - co się dzieje?! Czułam, że 
potrzebujesz pomocy… rozmawiamy… mówi: 
połóż dłoń na sercu i powiedz mu ! Powiedz 
Mu, że go zapraszasz… robię co każe. Wtedy 
przyszedł. 

Wiedz że On
stoi na straży
serca
niesie cię
na ramionach
składa pocałunek
na twoich stopach
one wiodą cię
w jego ramiona
wiedz że wszystko
co się przydarza
prowadzi cię
do Jego woli

czeka na ciebie
na pustyni nieopodal
w twoim pokoju
kiedy będziesz gotowy
opuścić
siebie
znajdzie Cię
kiedy będziesz gotowy
umrzeć
tchnie w Ciebie
życie

Wszystko wypełnił życiem… mnie wypełnił 
światłem życia. Teraz. Jest tylko teraz. Magne-
tyczne – przepełnione miłością teraz… mój B. ta 
prostota… idę na spotkanie grupy medytacyjnej 
– chrześcijańskiej. Oprócz mnie są trzy osoby. 
Starałem się im opowiedzieć troszkę o sobie 
ale nie udało się, zapraszają mnie do wspól-
nej medytacji, wszystko wyjaśnili… siadamy, 
zamykamy oczy i powtarzamy słowo modlitwy 
Maranatha. Zamykam oczy i widzę słupy światła 
w miejscach gdzie się modlą. Pół godziny mija 
jak kilka sekund – wszystko jest świetliste w tej 
gęstej ciemności. W domu medytuje sam. Widzę 
światło – wyraźnie widzę źródło światła w mojej 
klatce piersiowej… 

Światło

nie możesz nic posiadać
na własność
nic nie należy do ciebie
wszystko darowane
to co tli się w tobie
to światło
ciągle się rodzi
niepokalane
podarowane
przez Boga
by mógł
oglądać
sam Siebie

Stałem się pomylonym. To nie był czarny. 
To była tęsknota. Pamiętam jak puszczałem 
taśmy magnetofonowe z piosenkami L.C. Zata-
piałem się w tęsknocie jego głosu – powolutku 
leżąc odpływałem w stronę nieba – miałem 
jedenaście lat. Z obłoków nieba ułożyłem w 
mojej głowie obraz – na wpół człowieka, na 
wpół anioła. Pomylonego. Jego cień ścigał mnie 
przez te wszystkie lata. Teraz zajął swoje aniel-

skie miejsce w środku mojej głowy. W lustrze 
mojej duszy odbija się obraz Umiłowanego, 
obraz świetlisty – iskierka noszona przez ludzi 
wszystkich ras i wyznań. Lęk zniknął. Rozpłynął 
się pod naporem światła. Jedno źródło odbija 
się w milionach istniej – w ich centrum, centrum 
ich osobowości. Tak osobowości. To przyszło do 
mnie później… 

Codzienność

ze zmęczenia zasypiać
niewyczerpania budzić się
zasypiać i budzić się codziennie
opadać coraz wyżej i wyżej i wyżej
w stronę wody nieba

Wyjechałem do Szwecji w zeszłym roku. 
Przestałem już widzieć światło – wiedziałem 
tylko że jest tam w środku. Ciężko pracowałem. 
Przestałem znowu brać leki… pewnego dnia 
przygniótł mnie do  ziemi ciężar, zdałem sobie 
sprawę, że jestem jak proch… że jestem pro-
chem. Że T jest tylko oddechem, przyszło do 
mnie widzenie, że jest niczym – pustką. Jedno-
cześnie w tym samym czasie odkryłem , że to co 
nazywamy osobowością istnieje naprawdę – jako 
software ciała, ale istnieje, jest prawdziwe – jak 
prawdziwa jest ta historia – T. jest tą historią, nie 
posiada nic ponadto prócz opowieści o sobie 
samym. T. ma prawo do życia. Jest nieporów-
nywalnie mniejszy od świadomości i od źródła 
światła które nosi w sobie, ale ma prawo być 
sobą – ma prawo być jednością. Ja sam nadaje 
sobie prawo bycia tym kim jest T. Jednością.

przyjacielu

przyjmij wszystko
co się pojawia
powiedz tak
i otwórz dłonie
powołane do akceptacji
utul świat
pozwól mu być
on cały
wypływa z ciebie
skieruj uwagę
do środka
i upuść wszystko
by wszystko
zyskać v                           

KONIeC

Idalia Gaudyn

WIECZÓR

Jeszcze długo ten wieczór nie odejdzie w tło
ciepłym wiatrom zrywając przydługie rękawy
gdy milczeniem naszym podłożymy dubbing
tańczącym lunatykom w ich proroczych snach

Ten wieczór przed nocą nie schowa pazurów
gładząc z kocią chytrością zbyt szorstkie policzki
bez krztyny zrozumienia bez tchu nałogu
mdławo będzie się wikłał w ujawnianiu lśnień

... aż w końcu jak aktor zapomni swej kwestii
i wsłucha się w suflera błędne podpowiedzi
gdy na premierze niewczesnej rozpaczy
spadnie nagle kurtyna przed zamknięciem dnia



str. 6     AkAnt 12(298)2020

W ogniu koronowirusa ginie pamięć 
o „Solidarności”. Obchody 40 rocznicy 
jej powstania także ogień spalił. Choć nie 
wszystko. Ukazała się książka o jednym ze 
znanych działaczy „Solidarności” z okresu 
1980-81. 

Postać Krzysztofa Gotowskiego, ro-
botnika, jednego z tych, których stworzyła 
„Solidarność”, jest ujmująca. Droga, 
podobna do Lecha Wałęsy, prowadziła z 
zagonu w Mariampolu (notabene, gdzie 
nasi ojcowie wspólnie pomieszkiwali, a trzy 
kozy to już był majątek) przez nowoczesny 
Elektromontaż, strajk, zakładanie i budowa-
nie „Solidarności” na szczeblu regionu. Po-
tem, zmuszony, ale też pełen entuzjazmu 
i zaparcia, budował, w sensie dosłownym, 
przedsiębiorstwo budowlano-handlowe, 
którego kontynuację przejął jego brat Ma-
rek. Udoskonalona wersja starszego.

Narracja autora i relacje znajomych 
oraz członków rodziny ukazują dość wier-
nie, a więc w dramatycznych splotach, 
krótkie życie Krzysia. Ludzie z Mariampola, 
hartowani przez budowlankę, nie płakali. 
A przy tym chętnie dzielili się sobą wśród 
rodziny i w życiu towarzyskim. W Polsce 
oznaczało to często podlewanie się butelką 
piwa lub mocniejszego trunku.

Wszyscy podkreślają, na czele ze mną, 
że był tym ogniwem, który w Bydgoszczy 
zbudował infrastrukturę „Solidarności”. 
Drukarnia, orgatechnika, łączność, zaopa-
trzenie było jedną z lepszych w skali kraju. 
Zbudował „grandę”, czyli swojską grupę 
ludzi do tego celu. Ludzie go lubili i szano-
wali. Nagrodą była satysfakcja w budowaniu 
historii i flaszka piwa. Ja i inni tego nie 
potrafiliśmy. Nie stronił od istoty walki z 
komuną. Przerzucaliśmy się argumentami w 
kontaktach z ich prominentami. Świetnie 
zorganizował Konferencję Żywnościową, 
instytucję w Bydgoszczy, która wdrożyła dla 
kraju postulat nr 13 Porozumień Sierpnio-
wych czyli wyżywienie narodu. Zastępował 
mnie dzielnie podczas Wydarzeń Bydgo-
skiego Marca 1981 r.

Spotkanie z wielkimi „Solidarności”, 
zaprowadziły go w wielką przestrzeń decy-
zyjną o charakterze krajowym. Spotkania 
z Wałęsą, Michnikiem (a jakże, przy kieli-
chu) Geremkiem, Prymasem Wyszyńskimi, 
negocjacje z Rakowskim, były trudnym dla 
niego egzaminem. W ogniu walki podzieli-
liśmy się. On uległ czarowi dialogu z komu-
nistami, bez gwarancji ich powodzenia. Ale 
to nie kompromis warszawski nas podzielił, 
lecz nagle pękła piękna szklana konstruk-
cja naszej wspólnoty w Bydgoszczy. Odtąd 
już podążaliśmy innymi drogami. 

Przy wydatnym wsparciu Michała 
Filka, wpływowej i znaczącej postaci „So-
lidarności”, założył „poziomkę” w postaci 
pisma, na które składało się 30 zakładów. 
Inni w książce mówią, że był przeciwny „So-
lidarności” ja myślę, że to była alternatywa. 
Podsycana przez czynniki zewnętrzne. Było 
ich kilka. 

Już na początku powstawania „Solidar-
ności” obaliłem próbę obalenia MKZ-tu 
organizowaną przez R. Chęsiaka. (TW: 

„Student”, „J. Hermaszewski”, „Działacz”). 
Jak on sam przyznaje: to z wódą w hotelu 
Orbis przesadził. 

W czasach Rakowskiego Krzysiu był 
„podrywany” przez jego filozofię dobrych 
i złych związkowców. Myślę, że po drodze 
szukano na niego haków. Ślady wskazy-
wały, że to się czasami komunie udawało. 
Nietrudne to było przez otwartość jego 
charakteru, koleżeńskość. Sam to „towa-
rzystwo” przyłapałem. Inni, nasi rywale 
związkowi, tropili balangę na szkoleniach 
związkowych w Tleniu. Do końca, To 
jest do czasu internowania i namawiania 
do budowy Neosolidarności, ale on nie 
uległ. Myślę, że otworzył szeroko oczy i 
wówczas, gdy wszystkich zapuszkowano w 
jednej celi: umiarkowanych, radykałów, 
kulturalnych i brutali. Przejrzał wówczas 
istotę komunizmu. Ofertę kolaboranta 
odrzucił. Myślę, że dzięki temu, jeszcze 
bardziej uszlachetnił, a nawet przedłużył 
swoje życie .

Do „Solidarności” już jednak nie wró-
cił. Choć budował ją w sposób inny przez 
inną „grandę”, to z ubijania pustaków 
zbudował wielkie przedsiębiorstwo, które 
jedyne w okolicy stawiano mosty. Zapewne 
był zmuszony do współpracy z komuną w 
ramach kohabitacji, którą stworzył okrągły 
stół. Tu ciekawostka: Podczas pamiętnych 
wydarzeń Bydgoskiego Marca starł się z wi-
cewojewodą Romanem Bąkiem. Parę lat 
potem, już kooperuje z nim, a wreszcie 
zatrudnia go, aż do momentu, gdy ten 
zostaje prezesem banku. Nadal prowadzą 
jednak interesy. Tę parę wspiera inny 
działacz Jarosław Wenderlich, następca 
R. Bąka, szef NIK w Bydgoszczy. W tym 
czasie ja u Lecha Kaczyńskiego powoduję 
dymisję tego komunistycznego skalniaka. 
Parodia dziejów! Ale nie biłem głową w 
mur. Zdarzyło się, że te znajomości Krzysia 

wykorzystałem do powołania w Bydgoszczy 
jedynej w kraju delegatury IPN. Kosztowa-
ło mnie to flaszki przywiezione z Japonii. 

Książka o K. Gotowskim jest warto-
ściowa przez ukazanie innych sylwetek 
znanych i nieznanych z okresu pierwszej 
Solidarności. Wszak jako biznesmen był 
instytucją, która bogato podlewała różne 
inicjatywy, prasowe, historyczne, chary-
tatywne, społeczne. Środowisko w darze 
za tę szlachetność uczciło go nazwą ulicy 
jego imienia.

W książeczce pada gęsto trup radyka-
ła Rulewskiego. Jakby echo zaginionego 
porozumienia z komunistami. Gotowski 
w zamiarach komunistów i marzeniach 
moich kolegów miał być jego rezonato-
rem. Myślę, że po 40 latach od powstania 
„Solidarności” nie powinno być złudzeń, 
że istniała alternatywa do ich obalenia. 
Wielu sądzi, że za późno. Przykład tra-
gicznie zmarłego Krzysztofa Gotowskiego 
dowodzi, jaką siłę reprezentowali Polacy 
i jednocześnie jak wielkim hamulcowym 
była komuna. Zresztą Kuba, Korea Pół-
nocna czy Wietnam są ich pomnikowymi 
dowodami.

Radykalizm, choć dyskusyjny, był 
trudny. Wymagał zaangażowania bez 
prowadzenia życiowych kalkulacji. Dzięki 
niemu nie powstała w Polsce jakaś rosyj-
ska czy ukraińska efemeryda. Bydgoszcz, 
znaczy K. Gotowski, J. Perejczuk, B. Ma-
gierowski, Pastuszewscy, R. Bartoszcze, Z. 
Gedowski, T. Horodecki, e. Bracikowski, 
e. Harendarska, H. Lewandowska, B. Spu-
dych i tysiące innych pomogli ją zniszczyć.

Książka jest krótka. Zawiera wiele fak-
tów, które dla mnie były odkryciem. A więc 
np. poufne rozmowy Krzysia z Rakowskim, 
zdrada i miłość towarzysza J. Olszewskiego, 
skomplikowane interesy firm. Jest jednak 
luka. To ostatnie dni bohatera. Wyobrażam 
sobie jego dramat, gdy nocą, tym razem 
samotny, po wielu przełomach życiowych, 
wydaje się przegrany i sięga po dubeltów-
kę. A może było inaczej, jakaś „pomoc”? 
Twardziele z Mariampola też płaczą, gdy 
pęka im serce lub dusza. v

Jan Rulewski

Glossa do Gotowskiego

Jolanta Baziak

Imperatyw

Trzy światła za wodą – droga
trzy świetliste 
– gdybym umiała biegać po falach…
horyzontalnie 
wertykalnie

nade mną droga mleczna nie zawsze wyraźna
dziś doświetlona

i ten Immanuel
z rozumem praktycznym
niebo gwiaździste nade mną
tak
boskie dzieło 
nie dobiegające nigdy końca

zgubiliśmy się między światłami
pozostał imperatyw – w nas
blask odbity
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Ostatnio ukazała się książka Krzysztofa 
Kopycińskiego pt. Gotowski. Jest to już trze-
cia z rzędu pozycja historyczno-literacka, 
gdzie nakreślono moją postać w możliwie 
najczarniejszych barwach. Wcześniej odsą-
dził mnie od czci i wiary Krzysztof Osiński 
w „Zarysie dziejów NSZZ „Solidarność” 
Regionu Bydgoskiego (1980-1990)”, następ-
nie Antoni Tokarczuk, kopiując jego tezy i 
doprawiając solidną dawką zabójczego jadu, 
na kartach wiekopomnego dzieła o nieco 
pretensjonalnym tytule Mój czas. Flirty z 
historią. 

Ponieważ ciążą mi na sumieniu nie-
bagatelne grzechy związane z tajną współ-
pracą z Wojskową Służbą Wewnętrzną, do 
tej pory, pomimo gromów spadających 
na moją głowę, zachowywałem milczenie, 
znosząc pokornie wszystkie przelane na 
papier zniewagi i kalumnie. Traktowałem 
je jak słusznie karę na dopuszczenie się 
niegodziwości. Jednakże quasi-literackie 
elukubracje Krzysztofa Kopycińskiego, za-
wierające rzadko spotykaną mieszankę pół-
prawd, przerysowań i zwyczajnych insynuacji 
przekroczyły próg mojej wytrzymałości, 
powodując konieczność zakomunikowania 
osobom zainteresowanym, że ja pozostaję 
nadal przy życiu i nie zawsze będę milczał.

Na początek posłużę się cytatem z 
kart hagiografii „Gotowski”: „Jednak o wiele 
skuteczniejsze [niż intrygi SB – K.S.] i bolesne 
dla opozycji były operacje SB i WSI prowadzo-
ne z wykorzystaniem konfidentów wcześniej 
umieszczonych [przed wprowadzeniem stanu 
wojennego – K.S.] w strukturach „Solidarno-
ści”. Jednym z najbardziej zasłużonych szpicli był 
Krzysztof Sidorkiewicz, TW „Prawnik”, członek 
Prezydium Zarządu Regionu i doradca prawny, 
świetnie zorientowany w relacjach pomiędzy dzia-
łaczami związkowymi, dostarczający wywiadowi 
wojskowemu informacje  o wszystkich, nawet 
bardzo intymnych sprawach dotyczących swych 
koleżanek i kolegów”.

Kłamstwo pierwsze: dotyczy czasu roz-
poczęcia współpracy. Gdyby Krzysztof Kopy-
ciński pofatygował się do czytelni archiwum 
IPN i zamówił do wglądu akta o sygnaturze 
IPN BU 2386/6540, zawierające dokumenty 
z teczki personalnej TW „Prawnika”, zna-
lazłby tam moje pisemne zobowiązanie do 
współpracy z tzw. kontrwywiadem wojsko-
wym (w rzeczywistości z wojskową bezpieką) 
z dnia 17 grudnia 1981 (k.13). Stan wojen-
ny, co warto przypomnieć, wprowadzono 
13 grudnia 1981. Gdyby jednakże zaistniały 
wątpliwości co do prawdziwości daty umiesz-
czonej w treści tego zobowiązania, warto 
przytoczyć fragment służbowego „Raportu 
o przebiegu pozyskania” sporządzonego 18 
grudnia 1981 przez Zastępcę Szefa Oddziału 
WSW w Bydgoszczy kapitana Stanisława Ro-
maniuka: „W związku z wprowadzeniem stanu 
wojennego wymieniony miał być internowany z 
uwagi na wcześniejszą działalność w prezydium 
ZR. W działalności związkowej nie należał do 
działaczy radykalnych, prezentował jednak po-
stawę antysocjalistyczną, nie uzewnętrzniając 
jej w działaniu. W zamian za pozostanie na 
wolności wyraził zgodę na współpracę” (k. 11 
wyżej wskazanych akt). Wprawdzie ostat-

Krzysztof Sidorkiewicz 

Jak zostałem superszpiegiem

nie zdanie z przytoczonego cytatu zawiera 
nieprawdę, o czym będzie jeszcze mowa w 
dalszej części artykułu, pozostałe stwierdze-
nia odzwierciedlały ówczesny stan rzeczy, w 
tym chronologię wydarzeń.

Kłamstwo drugie: dotyczy mojej wie-
dzy na temat wzajemnych relacji pomiędzy 
działaczami „Solidarności”. Zdecydowaną 
większość czołowych działaczy bydgoskiej 
„Solidarności” poznałem osobiście dopiero 
w lipcu 1981, po wyborach struktur regio-
nalnych i przekształceniu MKZ w ZR „So-
lidarność”. Wcześniej byłem szeregowym 
członkiem Związku, jednym z dziesiątków 
tysięcy w Bydgoszczy. Do dnia wprowa-
dzenia stanu wojennego nie miałem zbyt 
wiele czasu ani sposobności, by penetrować 
głębiej meandry i tajemnice związkowe, 
zwłaszcza dotyczące relacji interperso-
nalnych pomiędzy liderami bydgoskich 
struktur „Solidarności”. Warto wiedzieć, 
że byłem jedynym spośród 13 członków 
Prezydium Zarządu Regionu, który nie pra-
cował na etacie związkowym i nie pobierał z 
tego tytułu żadnego wynagrodzenia. Przez 
cały czas od lipca do grudnia 1981 byłem 
zatrudniony jako sędzia Sądu Rejonowego 
w Bydgoszczy i wobec tego na działalność 
związkową mogłem poświęcać jedynie go-
dziny wolne od pracy zawodowej. Celem 
pozyskania mnie do współpracy z WSW nie 
było bynajmniej rozpracowywanie struktur 
związkowych. Takimi sprawami WSW jako 
elitarna we własnym mniemaniu służba 
specjalna zajmowała się jedynie wycinkowo 
i marginalnie. WSW była służbą o wiele 
ściślej związaną z centralą moskiewską niż 
znacznie bardziej rozbudowana kadrowo 
SB. Oficerowie WSW, również szczebla 
garnizonowego, wysyłani byli na kilkumie-
sięczne szkolenia w Wyższej Szkole KGB w 
Moskwie (nie wojskowego GRU, ale właśnie 
KGB). Za czasów mojej współpracy wrócił 
do Bydgoszczy z moskiewskiego szkolenia 
major Henryk Pawełczak, który w czasach 
III RP zakończył karierę zawodową jako 
polski attaché wojskowy w Izraelu. Z kolei 
mój oficer prowadzący Stanisław Romaniuk 
szkolił się w szkole KGB w roku 1983. Służ-
bę zakończył w stopniu podpułkownika, 
tak samo jak jego korporacyjny kolega 
Władimir Władimirowicz Putin. Jako ściśle 
moskiewska agenda WSW koncentrowała 
się przede wszystkim na zwalczaniu orga-
nizacji jawnie kwestionujących porządek 
geopolityczny zaprowadzony przez ZSRR 
po II wojnie światowej. W latach 1981-1982 
organizacją taką była przede wszystkim 
Konfederacja Polski Niepodległej. Walkę 
z działaczami podziemnej „Solidarności”, 
następczyni niesławnej pamięci Informacji 
Wojskowej pozostawiała Służbie Bezpie-
czeństwa, doraźnie jedynie ją wspomagając. 
Dlatego też w urzędowym „Raporcie o ze-
zwolenie na pozyskanie współpracownika” 
z dnia15 grudnia 1981, dotyczącym mojej 
osoby, w części II zawierającej uzasadnie-
nie wniosku jako cel werbunku podano: 
„Rozpoznanie działalności antysocjalistycznej 
prowadzonej przez ekstremalnych działaczy 
„Solidarności’ i bydgoską grupę KPN”, stwier-

dzając dodatkowo, iż „ kandydat do współ-
pracy jest członkiem ZR NSZZ „Solidarność”, 
posiada prywatne kontakty z członkami KPN na 
terenie Bydgoszczy” (k. 9 w/w akt ). A zatem, 
jak z powyższych zapisów wyraźnie wyni-
ka, oficerowie WSW wcale nie zamierzali 
angażować mnie do infiltrowania wzajem-
nych powiązań pomiędzy najważniejszymi 
działaczami ZR NSZZ „Solidarność”, co 
sugeruje niedwuznacznie w swojej książce 
Krzysztof Kopyciński. Na temat bohatera 
jego dzieła miałbym wojskowym ubekom 
niewiele do powiedzenia, gdyż moja znajo-
mość z Krzysztofem Gotowskim była bardzo 
powierzchowna.

Kłamstwo trzecie: dotyczy zakresu 
mojej delatorskiej działalności. Tu na po-
czątek kolejny cytat z dzieła „Gotowski”:  
„W wyniku jego aktywności zatrzymano w su-
mie kilkudziesięciu związkowców prowadzących 
działalność podziemną (…) Niewyjaśniona po-
zostaje jego rola w rozbiciu powstających struktur 
Ogólnopolskiego Komitetu Oporu OKO, którego 
inspiratorem w Bydgoszczy był młody dziennikarz 
Marek Mądrzejewski”. W okresie mojej tajnej 
współpracy z WSW, tj. od 17 grudnia 1981 
do 3 lutego 1982 napisałem jedenaście 
doniesień. W kilku pierwszych rzeczywiście 
podałem szereg nazwisk osób związanych z 
działalnością w „Solidarności”, ale wątków 
tych później nie rozwijałem. Oficerów 
WSW interesowała bowiem nade wszystko 
aktywność członków KPN i wyłącznie na 
tym problemie koncentrowali swoją uwagę. 
W rezultacie, aż do początków lutego 1982, 
angażowano mnie do współpracy w ramach 
SOR (Sprawy Rozpoznania Operacyjnego) 
„Minolta” (samego kryptonimu operacji 
wówczas nie znałem). Sprawa ta znalazła 
finał 17 marca 1982, a zatem po upływie pół-
tora miesiąca od zaprzestania przeze mnie 
tajnej współpracy. Zatrzymano wówczas 
pięciu członków inwigilowanej grupy. Szóstą 
osobę, Wiesławę Kiełpińską, aresztowano w 
połowie kwietnia. W sumie w areszcie śled-
czym znalazło się sześć osób, do niestety w 
dużej mierze przyczyniłem się niestety złożo-
nymi wcześniej donosami, przy czym z grona 
tego znałem osobiście tylko dwie osoby oraz 
trzecią jedynie ze słyszenia. Dodać w tym 
miejscu muszę, że gdyby oficerowie WSW 
bazowali wyłącznie na moich doniesieniach 
z grudnia 1981-lutego 1982, do aresztowa-
nia tych osób prawdopodobnie w ogóle by 
nie doszło. W sprawie SOR „Minolta” działał 
jednakże inny agent WSW, posługujący się 
pseudonimem „Halina”. Był nim Ryszard 
Gębczyński, pozyskany do współpracy w 
październiku 1981. Sprawował wówczas 
funkcję sekretarza Bydgoskiego Komitetu 
Obrony Więźniów za Przekonania. TW 
„Halina” utrzymywał bliskie stosunki towa-
rzyskie z przywódcą grupy KPN Krzysztofem 
Maciejewskim, co wykorzystywał w swoich 
donosach składanych aż do dnia aresztowa-
nia większości jej członków. Donosy z marca 
1982 zawierały m.in. odręczne szkice miesz-
kania Krzysztofa Maciejewskiego z zaznacze-
niem miejsc, gdzie mógł on przechowywać 
części urządzeń służących do powielania 
ulotek (akta IPN BU 2386/2642). Ja w 
tamtym czasie w ogóle nie wiedziałem, gdzie 
Krzysztof Maciejewski mieszka. Aresztowani 
członkowie grupy powiązanej z KPN zostali 
wypuszczeni na wolność w połowie czerwca 
1982. Nie stało się to, jak mylnie podawał 

dokoñczenie na str. 8
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Krzysztof Osiński, wskutek amnestii w lipcu 
1983. Postępowanie w ich sprawie zostało 
umorzone znacznie wcześniej, w połowie 
czerwca 1982 „ze względu na brak dostatecznych 
dowodów winy” (akta IPN By 216/36-39). W 
miejscu rodzi się pytanie, jak to się stało, że 
funkcjonariusze WSW, chociaż dokładali 
wszelkich możliwych starań aby zasłużyć 
na pochwały ze strony przełożonych, nie 
potrafili dowieźć aresztowanym działaczom 
KPN ich winy?  

Odpowiedzieć można częściowo wy-
koncypować z treści dokumentów zgroma-
dzonych w mojej teczce personalnej założo-
nej przez Szefostwo WSW. Otóż w „Raporcie 
o zezwolenie na rozwiązanie współpracy”, 
sporządzonym bez mojej wiedzy w sierpniu 
1982 ( następnie w kilku miejscach nie-
udolnie przerobiono tę datę na rok 1983) 
można przeczytać m.in.: „TW został pozyskany 
do rozpoznania działaczy antysocjalistycznych z 
byłego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” 
(…) Rozpoznanie prowadzono w ramach SOR 
„MINOLTA”(…) W początkowym okresie prze-
kazywał informacje wiarygodne i prawdziwe 
(…) W miarę upływu czasu dokonywał selekcji 
informacji i przekazywał dane, które nie dotyczyły 
jego najbliższego środowiska (…) Współpracę z 
organami WSW traktował jako zło konieczne. 
Zgodę na współpracę wyraził z obawy, że po ogło-
szeniu stanu wojennego będzie represjonowany 
jako były członek Prezydium Zarządu Regionu 
NSZZ „Solidarność”. Z chwilą upewnienia się, 
że nic mu nie zagraża wykazywał do współpracy 
lekceważący stosunek (…) W toku prowadzonej 
SOR „Minolta” stwierdzono, że TW był zwią-
zany z rozpracowaną grupą antysocjalistyczną. 
Jednakże nie przekazywał z chwilą aresztowania 
niektórych jej członków wszystkich znanych mu 
wiadomości. Stwierdzono, że w niektórych przy-
padkach solidaryzował się z nimi. W wyniku 
prowadzonych sprawdzeń jego osoby ustalono, że 
przechowuje w domu po ogłoszeniu stanu wojen-
nego niektóre wydawnictwa antysocjalistyczne. 
Na podstawie tych danych został wraz z Maciejem 
DZIERŻYKRAJ-LIPOWICZEM zwolniony z 
pracy w aparacie sądownictwa cywilnego” (k. 
40-42 w/w akt).                                                                                                     

Inwigilacją OKO nie zajmowałem 
się. Nie znałem wspomnianego Marka 
Mądrzejewskiego ani nawet skrótu OKO. 
Równie dobrze Krzysztof Kopyciński mógłby 
napisać, że niewyjaśniona jest moja rola w 
zamachu na Johna Kennedy ́ego w Dallas. W 
dniu jego zabójstwa miałem jedenaście lat. 
W sam raz  by stać na czatach na trasie prze-
jazdu pary prezydenckiej i wspomagać Lee 
Harveya Oswalda wysyłając w jego kierunku 
sygnały świetlne. W życiorysie Oswalda z 
łatwością można przecież odszukać wątki 
świadczące o powiązaniach z KGB. Wiary-
godność tego rodzaju podejrzeń jest mniej 
więcej taka sama jak w przypadku mojego 
udziału w dekonspiracji OKO.

Pomijając drobniejsze kłamstewka, pół-
prawdy i nieścisłości na mój temat zawarte w 
książce Krzysztofa Kopycińskiego, jak przy-
kładowo to, że zostałem uznany sądownie 
za „kłamcę lustracyjnego” (w rzeczywistości 
Sąd Najwyższy umorzył postępowanie lustra-
cyjne w sprawie) warto na koniec omówić 
bardziej szczegółowo motywy, które skłoniły 
do podjęcia tajnej współpracy z wojskową 
bezpieką. Z pewnością nie była to chęć 

zysku. W „Arkuszu wypłat i świadczeń” TW 
„Prawnika” załączonym do mojej teczki 
personalnej WSW widnieje jednoznacznie 
brzmiący zapis: „Nie był wynagradzany” (k.14 
akt). Judaszowskich srebrników zatem nie 
pobierałem. Chęć zemsty ? Nie miałem 
najmniejszych powodów, aby mścić się na 
kimkolwiek. Chęć zrobienia kariery ? Były 
o wiele prostsze i przy tym bardziej sku-
teczne ścieżki dojścia na wyżyny zawodowe 
względnie polityczne. Wystarczyło zapisać 
się do PZPR, tak jak uczyniła to co najmniej 
połowa moich kolegów z sądownictwa. Po 
wstąpieniu do partii komunistycznej na-
leżało jedynie przestrzegać bolszewickich 
rytuałów w formie regularnego uczęszczania 
na zebrania POP, a po wprowadzeniu stanu 
wojennego posłusznie skazać kilku działaczy 
podziemnej „Solidarności” na wcale niewy-
sokie kary pozbawienia wolności. Po speł-
nieniu tych, bynajmniej nie wyśrubowanych 
wymagań władz zwierzchnich, można było z 
dużą dozą prawdopodobieństwa oczekiwać 
spełnienia zawodowych aspiracji w postaci 
przyspieszonego awansu na wyższe szczeble 
hierarchii sędziowskiej. Być może nawet, już 
w czasach III RP, zostałbym, tak jak niektó-
rzy moi dawni koledzy, sędzią Sądu Najwyż-
szego i dzisiaj w charakterze poplecznika 
byłej prezes Małgorzaty Gersdorf z miedzia-
nym czołem broniłbym niezawisłości i apo-
lityczności sądownictwa. Moje losy życiowe 
potoczyły się zgoła inaczej. W dniu 4 marca 
1982, gdy już pozbierałem się jako tako po 
doznaniu głębokiego wstrząsu psychiczne-
go, złożyłem w sekretariacie Prezesa Sądu 
Wojewódzkiego kierowane drogą służbową 
pismo do Ministra Sprawiedliwości profeso-
ra Sylwestra Zawadzkiego. Odpis tego pisma 
znajduje się w moich aktach osobowych 
przechowywanych w archiwum Ministerstwa 
Sprawiedliwości. Pisałem wówczas m.in.: 
„Na podstawie uchwały Rady Państwa z dnia 
22.01.1981 zostałem powołany na stanowisko 
sędziego i do chwili obecnej pełnię tę służbę w 
Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy. Do dnia 13 
grudnia 1981 pełniłem z wyboru, nieodpłatnie 
funkcję członka prezydium Zarządu Regionu 
NSZZ „Solidarność” w Bydgoszczy (…) Począw-
szy od miesiąca grudnia 1981 organa Wojskowej 
Służby Wewnętrznej wywierają na mnie bardzo 
silną presję psychiczną w celu skłonienia mnie do 
współpracy polegającej na udzielaniu tym orga-
nom nieoficjalnych informacji o osobach i orga-
nizacjach uprawiających nielegalną działalność 
polityczną. W celu przymuszenia mnie do takiej 
współpracy oficer WSW kpt Stanisław Romaniuk 
systematycznie nachodzi mnie zarówno w miejscu 
zamieszkania jak i w miejscu pracy niedwuznacz-
nie grożąc, że nie spełnienie jego żądań spowoduje 
daleko posunięte konsekwencje dla mojej osoby 
sugerując nawet możliwość pozbawienia mnie 
życia. Nie muszę szczegółowo wywodzić, że tego 
rodzaju działania oficera LWP noszą wszelkie 
znamiona czynu karalnego w świetle przepisów 
kodeksu karnego (…) W ostatnim czasie nasiliły 
się groźby oficera WSW wymierzone w moją osobę 
i dlatego obawiam się realizacji tychże gróźb. 
Sytuacja wyżej przeze mnie opisana powoduje 
pogłębiający się rozstrój nerwowy i dezintegrację 
psychiczną. Obecnie na skutek tych okoliczności 
zmuszony byłem udać się na urlop wypoczynkowy, 
gdyż nie mogę prawidłowo wykonywać nałożo-
nych na mnie obowiązków służbowych”. Pismo 
odniosło zamierzony skutek o tyle, że ustały 
szantaże i nękania. Oficerowie WSW nigdy 
nie zaprzeczyli prawdziwości podniesionych 

przeze mnie twierdzeń pomimo, że infor-
macje te rozeszły się po szerokim świecie i 
to w wymiarze jak najbardziej dosłownym. 
Znalazły się bowiem w dokumentach Kon-
ferencji Przeglądowej KBWe w Madrycie, a 
następnie zostały opublikowane w zbiorze 
„Prawa człowieka i obywatela w PRL 13 XII 
1981-31 XII 1982”, wydanym w roku 1983 
w ramach serii „Dokumenty” przez Instytut 
Literacki „Kultury” w Paryżu (s.62), Były 
wielokrotnie odczytywane w audycjach Ra-
dia  „Wolna europa” oraz „ Głosu Ameryki”, 
a na koniec zostały przytoczone w książce 
Andrzeja Rzeplińskiego Sądownictwo w PRL, 
wydanej nakładem Oficyny „Pokolenie” w 
roku 1989 (s.109). Swoistą odpowiedzią 
ze strony bydgoskiego Oddziału WSW na 
podniesione przeze mnie zarzuty była treść 
tajnej notatki sporządzonej 25 marca 1982 
dla Szefostwa Wojewódzkiej Służby We-
wnętrznej. Notatki zawierającej skądinąd 
mieszankę prawdy i kłamstwa: „W wyniku 
prowadzonego postępowania karnego [w sprawie 
osób aresztowanych w sprawie SOR „Minol-
ta” – K.S.] ustalono między innymi, iż aktywny 
kontakt z zatrzymanymi utrzymywał sędzia Sądu 
Rejonowego w Bydgoszczy Krzysztof Sidorkiewicz 
(…) Z wymienionym kilkakrotnie prowadzono 
rozmowy, dając mu możliwości ujawnienia przed 
organami ścigania znanych mu faktów przestęp-
czej działalności. Prowadzone z nim rozmowy 
traktował jednak jako nastawanie na dobre 
imię funkcjonariusza sądu i twierdził, że są one 
niezgodne z prawem (…) W trakcie rozpoznania 
grupy przestępczej ustalono między innymi, że 
K. Sidorkiewicz prezentuje zdecydowanie wrogą 
postawę polityczną. Jest zagorzałym przeciwni-
kiem ustroju socjalistycznego. Neguje panujące 
w Polsce stosunki społeczne oraz system instytucji 
prawnych i politycznych. Kwestionuje system 
sojuszy politycznych i gospodarczych, zwłaszcza 
z ZSRR i obozem socjalistycznym. Wyraz swoim 
poglądom dawał wielokrotnie w wystąpieniach 
oficjalnych jako członek Zarządu Regionu NSZZ 
„Solidarność”, a w późniejszym okresie w toku 
spotkań z grupą przestępczą (…) Wśród osób, 
które zaangażowały się w działalność antysocja-
listyczną znajduje się również inny sędzia Sądu 
Rejonowego w Bydgoszczy – Maciej Dzierżykraj 
– Lipowicz (…) Dotychczasowa działalność obu 
wyżej wymienionych osób nie stanowi gwarancji 
właściwej realizacji funkcji sędziego PRL”. Za 
słowami poszły wkrótce czyny. Z dniem 30 
kwietnia 1982 zostaliśmy zwolnieni w trybie 
natychmiastowym z pracy w sądownictwie. 
Przez okres ponad półtora roku nie wyko-
nywałem żadnego zawodu prawniczego. Do 
sądownictwa powróciłem na kilka lat już w 
czasach III RP. 

Wiem doskonale, że żadne okoliczno-
ści łagodzące nie eliminują moich win zwią-
zanych z podjęciem tajnej współpracy z ko-
munistyczną służbą specjalną. Następstwa 
tchórzostwa okazanego wobec szantażystów 
z WSW będą obciążały moje sumienie do 
końca życia. Niemniej warto wziąć pod 
uwagę refleksję Normana Daviesa przelaną 
na papier w wydanym w ubiegłym roku 
dziele Samo o sobie: „Nie wolno pochopnie 
potępiać osób, które wpadły w ręce służb. Trzeba 
zawsze przemyśleć, kto był ciemiężycielem, a kto 
ofiarą, trzeba mieć świadomość dwuznaczności 
pewnych sytuacji”.                               

Mam nieodparte wrażenie, że świa-
domości tej Krzysztofowi Kopycińskiemu 
zabrakło. v

Jak...
dokończenie ze str. 7
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Krzysztof Sidorkiewicz przyznaje się 
do współpracy z tajnymi służbami PRL. 
Pisze o jedenastu napisanych przez siebie 
doniesieniach od 17 grudnia 1981 roku 
do 3 lutego 1982 roku. To dużo, bardzo 
dużo. Twierdzę tak, znając akta innych 
OZI, którzy zazwyczaj byli tylko raz w mie-
siącu zmuszani do kontaktów z oficerami 
prowadzącymi i zazwyczaj sami niczego 
nie pisali tylko mówili a oficer sporządzał 
z tego notatkę. Tak więc strachliwa gor-
liwość TW „Prawnika” była bardzo duża. 
Inna rzecz, że pierwsze miesiące stanu 
wojennego to miesiące grozy i niepew-
ności. Mnie było łatwiej, bo w tym czasie 
siedziałem w więzieniu. 

K. Sidorkiewicz po zerwaniu współ-
pracy wyjawił ją, choć „przez ogródek” 

Stefan Pastuszewski 

Jak długo współpracował TW „Prawnik”?

Ministrowi sprawiedliwości, co było dobrą 
praktyką osób, które chciały zerwać współ-
pracę. Problem jednak z tym, że w swoim 
wyjaśnieniu nie napisał jednoznacznie, jak 
to zerwanie wyglądało. Czy przypadkiem 
nie był to consensus, że rezygnuje z wszel-
kiej działalności antysocjalistycznej, a w razie 
czego będzie informował o takich działaniach 
podejmowanych przez inne osoby. Mogła to 
być obopólna zgoda, rodzaj umowy, którą 
K. Sidorkiewicz nie wypełnił, bowiem jak 
wynikło z notatki sporządzonej 25 marca 
1982 roku, jest „zagorzałym przeciwni-
kiem ustroju socjalistycznego. Neguje 
panujące w Polsce stosunki społeczne oraz 
system instytucji sojuszy politycznych i go-
spodarczych, zwłaszcza z ZSRR i obozem 
socjalistycznym”.

Stwierdzenia te nie są zapewne zasło-
ną dymną dalszej „tajnej” współpracy, ale 
to nie wyklucza, że do końca lat osiemdzie-
siątych XX wieku K. Sidorkiewicz nie miał 
kontaktów, choćby sporadycznych z WSW. 
Raz złamana trzcina… O tym, jak było, wie 
tylko zainteresowany i dobrze byłoby, aby 
również i o tym nam wszystkim powiedział.

Niezbyt wiarygodnie brzmi stwier-
dzenie, że w kilku miejscach nieudolnie 
przerabiano datę Raportu o zezwolenie na 
uniknięcie współpracy z sierpnia 1982 roku 
na 1983 rok. Funkcjonariuszy WSW w 
odróżnieniu od funkcjonariuszy SB nie 
premiowano za liczbę posiadanych współ-
pracowników. K. Sidorkiewicz przyznaje 
się do swojej współpracy od 17 grudnia 
1981 do 3 lutego 1982 roku. Skąd ta koń-
cowa data? Czy jest to data ostatniego na-
pisanego donosu? Jeśli tak, to nie można 
wykluczać donosów ustnych, tym bardziej, 
że raport został sporządzony znacznie 
później (kiedy?). v

NISZA KOZIOROŻCA

Gdy tylko zakończyły się wybory prezy-
denckie, przez media rządowe przeszło wes-
tchnienie ulgi. Przed nami trzy lata wolne 
od stresujących kampanii wyborczych, czas 
spokojnej, merytorycznej pracy nad dobrą 
(a nawet coraz lepszą) zmianą.  Zaczęli od 
„Piątki dla zwierząt”.

Nie dość progresywni od razu tę piątkę 
ocenili na dwóję, co Zjednoczoną Prawicę 
Lewicującą mocno skołowało i wzburzyło. 
Do tego stopnia, że wódz zawiesił w pra-
wach członkowskich partii rządzącej tych 
kilkunastu, którzy fiksacji wodza nie wsparli. 
Gdyby mieli ikrę, nie powinni czekać, aż 
ich znów łaskawie na łono przyjmie, tylko 
natychmiast z partii wystąpić! W prozwierzę-
cym zacietrzewieniu albo nie przewidział, że 
może stracić sejmową większość, albo wręcz 
przeciwnie: znał ich miękkie kręgosłupy 
wystarczająco, by wiedzieć, że zamiast dać 
wodzowi do wiwatu, będą w pokorze czekać 
na jego przebaczenie.

Cudze emocje zawsze działają na mnie 
uspokajająco, bez pośpiechu więc, skrupu-
latnie wypisywałam sobie nazwiska wszyst-
kich parlamentarzystów, którzy głosowali 
przeciw wzruszającej „piąsteczce”. Przyzna-
ję, że Gowina z jego ludźmi pominęłam, bo 
oni nie byli przeciw, tylko wstrzymali się od 
głosu, a ja nie lubię odwagi na pół gwizdka. 
Wypisywałam nazwiska zbuntowanych po to, 
by pamiętać, na kogo głosować, gdy prędzej 
lub później trafią się znów parlamentarne 
wybory

.Miłośnicy kultu jednostki szydzili 
ze mnie w czambuł: – Stuknięci to powinni 
wierszyki sobie pisać, a nie genialnych strategów 
politycznych rozszyfrowywać! Czy tak trudno 
normalnemu przewidzieć, że w przyszłości nie 
będziesz mogła głosować na tych, co byli przeciwni 
tej cennej ustawie, bo Wódz na żadnych listach 
wyborczych więcej już ich nie umieści! – Wasz 
wódz nie ma żadnego wpływu na sporządza-
nie list Konfederacji – zauważyłam słodko, 

Ariana Nagórska

Świętowanie w dobrostanie

dziwiąc się, że bojowych z nagła zamurowa-
ło. Wnioskuję stąd, że nie tylko w mediach 
publicznych mają nakaz unikać tematu par-
tii, której po prostu się boją. „Genialnych 
strategów” można tylko ostrzec, że strategia 
chowania głowy w piasek naraża tyłek na 
niebezpieczeństwo!

Obywatel w dobrostanie myśli jasno, 
przewiduje trafnie, planuje efektywnie i 
jeszcze od czasu do czasu otrzymuje dar 
jasnowidzenia przyszłości, co w moim przy-
padku zawsze owocuje wizją groteskową. Na 
przykład oczami wyobraźni ujrzałam czas 
przedświąteczny za kilka lat. W drzwiach 
staje atrakcyjny policjant z suchą ekoter-
rorystką u boku, by skontrolować, czy nie 
dręczę w wannie karpia. – Karp jest w lo-
dówce – informuję uprzejmie. – Już  go pani 
zamordowała???! – histeryzuje sucha. Pokazu-
ję więc paragon ze sklepu: – Proszę, tu jest 
wyraźnie napisane: Filety z karpia. To dowód, 
że kupiłam już ZDeCHŁeGO! – Zmarłego! 
–  jęczy trupioblada, a policjant precyzuje: 
– Zabitego. – No to myślę, że wszystkich po-
godzę, gdy powiem, że nabyłam tego denata 
w celach konsumpcyjnych. – To na razie nie 
jest karalne – oświadczył policjant, a sucha 
warknęła – Do czasu!

– Dla zachowania procedur musimy jeszcze 
tylko zapytać, czy oprócz tego karpia ma pani też 
w domu jakieś inne zwierzęta? –  Towarzyszce 
histeryczce mogłabym skłamać, ale nigdy 
nie uciekam się do kłamstw przed potęgą 
organów ścigania. Otóż miałam wypchanego 
bażanta – trofeum myśliwskie pradziadka. 
Niemal sto lat przetrwał, ale rozpadł się na 
pył, trociny i pióra, gdy tylko zaczęli debato-
wać w parlamencie nad „Piątką dla zwierząt”. 
Chciałam bez segregacji wyrzucić te odpady 
do śmietnika, ale na szczęście szybko uświa-
domiłam sobie, że po to proeuropejska 
władza dała mi trzynastą emeryturę, by stać 
mnie było na standardy unijne (abstrahując 
od niechęci do tegoż kolonizatora).  Poświę-

ciłam więc całą trzynastą emeryturę i część 
baśniowej czternastej na uroczystą kremację 
mojego bażanta (mimo że był w proszku już 
przed spopieleniem). – To dokładnie cool – 
orzekła coś sucha w nieznanym mi języku, 
a policjant podsumował:  – Dziękujemy i prze-
praszamy za kłopot. Niestety, na dziś nie mamy 
podstaw prawnych do ukarania ani za karpia, ani 
za pradziadka (tu nastąpiło przedawnienie). Może 
coś się da zrobić w kolejnym roku, na razie życzymy 
magicznych świąt grudniowych. Jego towarzysz-
ka zaś dodała na koniec w języku riki-tiki: – 
Zapodam jeszcze linka do portalu Wege. A  jakby 
jakiś ziomek życzył adoptować psiaka-słodziaka, 
to trzeba wejść na hasztag „Kupa serducha”. Jest 
tam projekt dedykowany seniorą. v

Wypoczynek 
w Borach Tucholskich

F
Spływy kajakowe

F
Biwaki

F
Zielone Szkoły

Stanica Wodna PTTK 
Gostycyn-Nogawica
pttk-nogawica.pl
e-mail: ewaguma22@wp.pl
tel. 665 477 833, 502 480 464

Niesamowite wrażenia podczas spływu Brdą od 
leśniczówki Świt do stanicy Gostycyn-Nogawica. 
Odcinek ekstremalny przez Piekiełko i odcinek 
relaksowy. 

8 kilometrów w 4 godziny. Cena 50 zł za osobę. 

Spływ Brdą
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Joanna Wicherkiewicz

Listy do Małpoludów 

List pierwszy 

jesień pokłada się deszczem
ja pokładam się bólem 

matka leży daleka 
za pandemiczną ścianą  
słyszę czasami jej oddech
jeszcze targuje się o listopad 

babcia ma w oczach 
strach dziecka 
któremu umknęło 
poczucie przynależności 
trzyma mocno rękę 
wyrywającą się do życia 

czytam 
umarł księżyc
pogrzebali słońce
świat szykuje się do lotu Ikara 

spowiadam się Wam Małpoludy
że bardzo zgrzeszyłam ciszą
wyrosła we mnie z bezradności 

Marek Wołyński

SYZYF

Schodami 
galerii handlowej
wspina się 
za zbyt dużą 
dla niego żoną
a na chudych nogach
dźwiga zbyt wielki 
dla niego świat

Ale daje radę – 
posuwa się do góry
w oczach ma nadzieję 
a w rękach ciężkie
wypełnione po brzegi – 
polisy bezpieczeństwa
na kolejne dni

Pomimo tego
że wydaje się 
jakiś taki zepsuty –
bierze udział
jest zaangażowany

a nieuchronność przemijania
zostawia za nim
szare ślady
zaznaczone cieniem –

dowód
że był

Wojciech Chodkowski

Ikarowi

O ileś dziś
tragiczniejszy
Synu Ziemi
który swe miejsce
upatrywał 
w niebiosach
 
Na przykładzie rozwiniętych
piór
wyczytywaliśmy twoje poświęcenie
twój ryk skierowany 
ku bezkresnym kręgom
niebios

Teraz mój drogi
jawisz się
inaczej
zupełnie trudniej
wyczytać z twarzy
przerażenie i 
strach

musimy dziś 
spojrzeć w głąb
na Ikara bez
skrzydeł
bez oznak próby
wybicia się ponad miałką
przeciętność

Już nie topią się
twe skrzydła 
i ty sam 

Nie potrzeba już morza 
aby urealnić upadek 
wystarczy ślad 
zmarszczka 
na pustej twarzy
która poświadczy nam 
o zduszonych
drganiach serca

tak tak
to zupełnie wystarczy

Nikt co prawda 
nie dostrzeże
w tak promienisty sposób
twego męczeństwa
twej drogi

Lecz czy niezauważony
wpadając w krwiożerczą 
otchłań
nie czułbyś się
jeszcze bardziej sam
wypchnięty poza 
pojemny nawias?

Tak tak 
może i lepiej
że każdy już 
zapomniał

Rys. Zbigniew Kresowaty
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Marek S.Podborski

BABILON

W uliczny dren
      powonne zwidy
      wschodami  w schody

 Kładą się cieniem
      wiszące  ogrody
      Semiramidy

Beata Stępień

SZEPTEM

Milczy świat 
słowami, 
których nie słyszę. 
- Poumierały, 
albo wrzaskiem Midasa 
zakopały się głęboko 
w ziemi.
 
A ja wierzyłam, 
że ze słów poukładam 
piramidę  
z wejściem  
od wschodu słońca, 
które  purpurą zachodów 
będą przetaczać się wiecznie 
po horyzoncie 
ze schodami do drzwi 
i wyjściem 
na gwiezdny nieboskłon...
 
Może wyrosną słowa szeptem 
traw, 
albo szeptem kwiatów 
i ziół na tej ziemi 
bez oślich uszów Midasa 
wyrosną...

Marek S.Podborski                    

HYDRA

Ta scena porwała mnie zupełnie
   jak szmatę
   i stałaś się w niej niemą
   Królową
   gniewnego konturu

Z wielkim sercem
   wywalonym
   jak jęzor starego niedźwiedzia

Pomruki pomruki
   w wycie
 ranie grzbietu
   wokół tylko cisza
   szemrania owadów

Tak! 
   Zadzieraj swe głowy
   w tryumfach zachwytu
   w tanecznym łbów szale

Błogo błogo
 sław
   Święty Miecz Rycerzu!

Bądź  po zdrowiony
   wszystko to  złu da
   pomimo wiosny
   i letnich utrapień

Ciepło gorąco przeraźliwie
   zimno

I skąpiemy się w winie
   zapal
 czy wiej
   ziewając

Joanna Wicherkiewicz

***

rozejrzyj się syzyfie
z pragnienia wyrastają góry
słońce wilgotne i czyste 
tworzy iluzję piękna
cienie kładą się na szczytach
 
trzeba milczeć
 
gdy słowa szukają ujścia 
prawda kamienieje 
wyślizguje się z dłoni 
 
rozejrzyj się syzyfie
jest szczyt jest cień 
jest droga 
i człowiek uwięziony w czasie przeszłym 
niedokonanym

Tadeusz  Zawadowski

historia ikara

zbudowałem dom z piasku i ze strzępów 
wyłowionych piór. tyle pozostało 
z marzeń. już wiem że droga do nieba prowadzi 
przez piekło. ludzie stali z paletami i malowali
mój upadek. opowiadali swoim
dzieciom historię mojego nieposłuszeństwa. ojciec
gdzieś daleko za horyzontem pogroził tylko
palcem. poleciał załatwiać własne
sprawy. pozostałem sam pośród tysięcy rozdeptujących 
mój dom w poszukiwaniu prawdziwej

historii ikara.

Wojciech Chodkowski

Nam współczesnym       
  

Uderzający widok
Syzyf z kamieniem 
relikt przeszłości
wieczny znój
w imię
ludzkości
a
właściwie na 
jej podobieństwo

Lecz widok 
dawny
od lat nieobecny

dziś nowość
obraz dużo bardziej 
pożądany

Mianowicie
giganta zmiażdżonego
bez tchu
przygniecionego 
kamienną mogiłą
Syzyf wgnieciony
w ścianę

To postać 
z którą dane 
nam czuć 
Więź
bowiem postać 
sprowadzona do bruku

Nasz portret
namalowany
krwią nieszczęśnika

Łukasz Kubicki

Idź

Idź tam gdzie poszli tamci
Nie bój się szarego wiatru
I popiołów nadziei
Gryź starą skórkę od chleba
I nie siedź przy otwartym oknie

Pamiętaj że tam też żyją ludzie
Cnotliwi jak Hektor
Bądź dla nich miły
To drogowskazy życia
Które giną od nowych Achillów
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Ariana Nagórska

Punkt oparcia

resztki cywilizacji minionych pokoleń
tu i ówdzie przetrwały porośnięte chwastem
można je odgrzebywać mając taką wolę
na odświętnych weekendach daleko za miastem

kawałki fundamentu można wziąć do domu
lecz nie da się już stwierdzić z jakiej on całości
gdy mimo mętnej aury wpadnie w oko komuś
jak oprzeć na nim stopę instruować gości

choć chwiejny punkt oparcia co rusz ktoś przeklina
że tak nieestetycznie pokruszony trwa
i tak lepsza pod stopą kamienna ruina
niż kolorowa mgła

Dorota Czerwinska

Zmiana klimatu

Gdy zabraknie kamieni kamienie z plastiku
będą kłaść na nagrobkach swoich przodków Żydzi,
ukazując jak sztucznym można wzniecić pamięć.
Wtedy ona też sztuczna? Współczuje czy szydzi
z zaogniania pamięci? Wszak czas leczy rany,
zacierając litery, odnawiając ściany.

A przedsiębiorczy Syzyf podda licytacji
stary głaz do toczenia – swój prezent ponury
i udowodni światu, że każda pokuta
kończy się z pożądaniem narzędzia tortury.

Dorota Czerwińska

Epitafium dla Adama

Co mądrego uczyniłeś, mój Adamie?
Ponoć wieści czasem kłamią, ta nie kłamie.
Kupiłam ostatnią różę,
zobaczyłam, że na górze
siedzisz cicho, mrugasz okiem
nieprzerwanie.

Powtarzałam tysiąc razy, bądź ostrożny
i nie sięgaj do miłości, co poniosły
na obłoki, tam wygodnie,
lecz ty wskakuj w nowe spodnie,
dziel się karmą, chociaż jesteś
zawsze głodny.

Nie pij dużo, to przeszkadza
się upajać,
byłeś chłopem, choć ściemniałeś,
że bez jaja.
Gdy ujrzałeś ostrze kosy,
miałeś drzeć się wniebogłosy,
chciałam słyszeć i obronić,
tylko  zaraz.

Dzisiaj mogę to powiedzieć, niesurowo,
złotem twoje, gównem było moje słowo.
Tyś ostatnim romantykiem,
zagłuszanym niemym krzykiem.

Anioł serce ci ostudzi
- nie dla ludzi.

Dorota Czerwińska

Lilith

Ogłaszała się żoną Szatana.
Nie ufałam jej zwłaszcza, że sala
pełna była proroków i świętych.

Wciąż składała ofiary pod ścianą,
na lubego czekając. Ten amok
był potęgą , był darem, był wiarą.

Plotła jakieś pacierze co rano,
egzorcyzmy nad sobą czyniła.

Wyszła z niej potomkini Hitlera
i Stalina, i jeszcze Himmlera,
i Lukrecję - tę Borgię ściągnęła,
upuszczając krew chorą .
Cholera!

Przyszedł po nią prawdziwy małżonek:
wielki nochal, trzy zęby i członek
mocno spięty, a w łapskach dwa piwa…

Kto tu pacjent, kto zdrowy, kto siłacz?

Marek S.Podborski

PARYS

Pośladki muszą być
na pięte

Marek S.Podborski

DEDAL

Moja matka to chlejuska
mój ojciec to furiat
moja siostra ryby łuska
a mój dziad to Buriat

Moja babka to handlara
mój brat pianista
moja żona trochę szara
mój syn statysta

Moja córka widzi misie
mój szwagier to brzydal
moje ciotki nory lisie
w moich skrzydłach skrzy
                                   dal

Tomasz Stefaniuk

Hiperbole homeryckie i inne

Poznali się:
On – mocarny, Herkules
Potężny
Z ramionami jak dęby
Z udami jak kadłuby łodzi
Jemu – przeznaczenia królestw zmieniać
Jemu – mitycznych stworzeń losy przestawiać
Jemu – spojrzeniem swym stalowym jedne ognie gasić, zaś inne
Spojrzeniem stalowym swym rozpalać
Dla niego – dwanaście prac to zbyt mało
„Tysiąc mi dajcie” – krzyczał
„Pięć tysięcy!” – wołał, a śmiech jego
Niósł się niczym huk lawiny
Z gór schodzącej

I ona – jak ziarnko malutka

Ot, i historia krótka

Marek S.Podborski

ANTY BIO TYK

Jako nieślubny po Tomek
bezbożnika i natura listy
emila Zoli
i szponiastej, wężowłosej 
Gorgony

Jakem Gorgon Zola
herbu ścięta ser watka
jestem stan owczy
i za fer
mentacją mlekową

z podpuszczką błękitnej
pleśni

IRONIE
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„Bez niepodległej Ukrainy nie ma 
wolnej Polski”, - tak swojego czasu mówił 
marszałek Józef Piłsudski. Słowa te stały się 
mottem polskiej polityki zagranicznej po 
1989 roku. Z historii również pamiętamy, 
że właśnie Polska była pierwszym krajem, 
który uznał niepodległość Ukrainy po 
przeprowadzonym 1 grudnia 1991 roku 
referendum niepodległościowym.

Bliskość Polski i Ukrainy jest nieza-
przeczalna. „Jeszcze Polska nie zginęła…” 
- tak zaczyna się hymn współczesnej Pol-
ski  -  Mazurek Dombrowskiego, napisany 
w 1795 roku. Dopiero 67 lat później (w 
1862 roku) ukazał się wiersz Pawła Czu-
bińskiego, który stał 
się hymnem współcze-
snej Ukrainy. Hymn 
ten zaczyna się sło -
wami: „Ще не вмерла 
України…”(„Jeszcze 
n ie  umar ł a  Ukra -
ina…”). To właśnie 
Polski hymn stał się 
wzorem dla hymnu 
Ukrainy.

Polska od pewne-
go czasu stara się zna-
leźć swoich rodaków 
przebywających za 
granicą.  Ze względu 
na wspólną przeszłość 
historyczną Polski i 
Ukrainy, dużo Ukra-
ińców ma polskie po-
chodzenie. Pomocne 
mogą być archiwa, 
agencje rządowe oraz 
Internet. Potwierdzenie polskich korzeni 
umożliwia przede wszystkim uzyskanie 
Karty Polaka lub powrót do Polski na 
podstawie prawa repatriacyjnego. Polskie 
prawo przewiduje również możliwość 
uzyskania wielokrotnej wizy krajowej dla 
najbliższych krewnych posiadacza karty: 
męża / żony, dzieci poniżej 18 roku życia 
oraz rodziców. 

Ustawa o Karcie Polaka została przy-
jęta we wrześniu 2007 roku w celu uła-
twienia powrotu do historycznej ojczyzny 
i integracji ze społeczeństwem polskim 
osób o polskich korzeniach, które w 
związku z różnymi wydarzeniami historycz-
nymi znalazły się poza granicami. Karta 
Polaka jest dokumentem potwierdzającym 

przynależność cudzoziemca do narodu 
polskiego i ma postać dwustronnej karty 
plastikowej z fotografią właściciela i jego 
danymi osobowymi. 

Zgodnie z ustawodawstwem Polski 
osobie, która posiada Kartę Polaka, przy-
sługują m.in. uprawnienia do uzyskania 
wizy krajowej wielokrotnego wjazdu bez 
ponoszenia opłat, bezpłatnego korzy-
stania z systemu edukacyjnego kraju (w 
tym stypendium i pomoc w nauce). 37%  
zniżki na przejazdy koleją na terenie Pol-
ski.  Osoba, posiadająca Kartę może na 
równi z obywatelami Polski rejestrować 
oraz prowadzić działalność gospodar-

czą. Po roku nieprzerwanego pobytu na 
terytorium Polski posiadacz Karty może 
w trybie uproszczonym uzyskać polskie 
obywatelstwo.

Ukraińska władza ze zrozumieniem 
traktuje inicjatywę polskich stowarzyszeń, 
dla których bardzo ważna jest sprawa na-
rodowej edukacji i szkolnictwa. Wobec 
trudnej sytuacji językowej i edukacyjnej 
w ukraińskiej Polonii, konieczne jest od-
rodzenie edukacji narodowej w różnych 
jej formach. Poprzez kontakty intelek-
tualistów, dialog kulturowy i artystyczny 
przełamywane są negatywne stereotypy z 
przeszłości, pogłębiana jest świadomość 
narodowa, potwierdzana jest tożsamość 
etniczna Polaków na Ukrainie.

Obecnie, coraz więcej osób na Ukra-
inie uczy się języka polskiego. Dla sporej 
liczby Ukraińców jest to powrót do korze-
ni. Niektórzy uczęszczają na lekcje języka 
polskiego, bo chcą w przyszłości znaleźć 
dobrą pracę lub dostać się na studia w 
Polsce. Na terenie naszego wschodniego 
sąsiada jest sześć szkół z polskim językiem 
nauczania: w Gródku Podolskim, Łanowi-
cach, Mościskach, Strzelczykach oraz dwie 
szkoły we Lwowie. Pięć szkół ma klasy z 
językiem polskim wykładowym (w Sze-
pietówce, Iwano-Frankowsku, Kamieńcu 
Podolskim, Żytomierzu i Dowbyszu). Na 
Ukrainie jest też ponad 60 szkół, w któ-
rych polski jest nauczany jako język obcy. 
Od października 2014 roku przy Związku 
Polaków na Ukrainie działają darmowe 
polskie sobotnie szkoły dla dzieci. 

Na terenie Ukrainy znajdują się dzie-
siątki placówek oświatowych, w których ję-

zyk polski jest językiem 
fakultatywnym, są też 
sobotnie i niedziel -
ne szkoły językowe, 
punkty nauczania w 
polskich organizacjach 
i parafiach: na uczel-
niach wyższych prowa-
dzone są kursy języka 
polskiego. Spora część 
kadry nauczycielskiej 
ma polskie korzenia. 
Jednak, niestety, jed-
nym z problemów pol-
skich szkół na Ukrainie 
jest brak wykwalifiko-
wanych pedagogów.

Liczba obywateli 
Ukrainy przebywają-
cych na terenie Polski 
jest coraz wyższa. Przy-

jeżdżają do Polski, aby zdobyć atrakcyj-
niejszą pracę oraz mieć wyższe zarobki. 
Młodzi Ukraińcy chcą  zdobyć europejskie 
wykształcenie, nawiązać nowe znajomości 
oraz podróżować. Jednym z powodów prze-
prowadzki na stałe do Polski jest bliskość 
językowa i mentalna. Ukraińców interesują 
nie tylko zarobki - chcą poznać naturę, 
historię, kulturę oraz mieszkańców. Impo-
nuje im polski styl życia. 

Obecnie na terenie  Polski mieszka 
i pracuje ponad dwa miliony Ukraińców. 
Stanowią oni ponad 60 proc (stan na 2019 
rok) wszystkich studentów z zagranicy. 
Polscy pracodawcy szanują Ukraińców za 
ciężką pracę, rzetelność i elastyczność. 
Polskie banki i operatorzy telefonii ko-
mórkowej oferują Ukraińcom specjalne 
stawki i konta bankowe, by wygodnie im 
było przesyłać pieniądze do domu i tanio 
dzwonić do swoich bliskich. W centrach 
usług administracyjnych informacje są 
powielane w języku ukraińskim.

Trwa proces integracji społecznej, a w 
niektórych przypadkach nawet asymilacji. 
Ukraińcy organizują się, choćby wspo-
mnieć polsko-ukraińskie Stowarzyszenie 
Pracy Społecznej w Bydgoszczy, którego 
wiceprezesem jest Lilija Zahnitko. Or-
ganizuje ono co roku Festiwal Ukraiński 
„Barwy Muzyki” oraz prowadzi świetlicę 
dla dzieci „Malwa”. v 

Iryna Biruk

Ukraińcy a Karta Polaka

Na zdjęciu: Próba przed Festiwalem Ukraińskim „Barwy Muzyki” sponsorowanym przez Urząd 
Miasta Bydgoszczy. Fot: Ołeksyj Zahnitko

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!
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Gołymbjy kcom pełnoźarńistego chleba  

wtej jak chodźyłek do skoły w tamtym caśy drózkom 
ftóro pomjyśćyła Bozȳ śwjat i ludźi 
pytołek śy  
    — jako ćotka? zyńyćy? 
widźołek ze zyńy 
i słysołek głos abo gwjozde łodbitom w łoku łostatńyj sarny  
    — ee fajńy! no wygańom a ty do skoły? 
przećy widźała plecok teli co pół mńy 
godołek ze no do skoły 
a łóna ńe była mi ćotkom 
***
dźiśok po warszawskik drógak bez dna mrowisko 
przemjyńonyk krów śy łozkracujy rycom 
jak kónor łomany wjatrym z Kóminow  
wolńi w uwjynźi
cłowjyk tó placek we ftóry ńikt ńe kce wdepnońć
***
teroz spucony w punkćik za potrójnym zomkjym 
stoł jak za kore 
z łocami jak maślok – chłop 
zȳćy dało mu w kość  
cheba 
pytoł na lyki 
jesce jedno źdźbło skosonyj trowy
    — OK tu jest 50 zł. Wyda pan 20? 
    — Wydam jak rentę dostanę. Wrócę.
***
gołymbjy za łoknym kcom pełnoźarńistego chleba 
a jo dalyj cekom jak krowa w pastuchu  
na te jedne łocȳ dlo ftóryk ńe bede jak wjater w polu

Warszawa, cyrwjyc 2020

Napyncńały duk

kjelo ćesȳ sroki za łogony targać 
jak dźecko co śy nośi tu tam 
za bańkami 
za usrybrzonym mlacym w polu
a ino wjater udechńy 
tyn motor kozdego dźałańo 
kolybotać śy zacȳno cłek –  
zȳćy uchodźi 
jak z łozpuconyj purchawki
napyncńały duk

***
a jakby tak prasnońć tym sȳćkim 
i postawić ćwjórke w Dźańisu?

Warszawa, lipjyc 2020

Raison d’être góralskjyj literatury dogodano na amyn

kje wypijym gorzołki 
tó śy mi widźi 
ze uzdajom wjyrsȳckow jaze pod powałe
zaś pote kje mom kaca (na-źym-zrucaca) 
tłómacym se bezzasadność takjyj śepacki
   — jee dyć tó sȳćko juz było 
   te fury wjyrsȳkow 
   ći poeći co śy im widźało ze... (a tu bodyj ta kany) 
   zapał młodźika i pijackjy uńyśyńa 
   i kace (w-źym-wbijace)
aly łodkjel zek se dokwolył ta-jak haw w płenćy 
tó moja poezja szczylo pod samjutkom kalyńice 
cheba z tyj radośći ze nareśćy wdźoła łontologicne kalesony
   — sȳćko tó juz było? 
   nodyj tó ńykze bedźy jesce roz –  
   aly po góralsku!

Warszawa, śyrpjyń 2020

Poeta tworzȳ gwarom

dotykjym ńeba 
wzrokjym młodyj matki  
srybny liść –  
norymńica śyrpńowego lata 
echo śiwego wyskańo zaparte  
w sparak grańitowyj turńi 
septańy smrekowyj powogi zagrzote  
tchńyńym przepadźistyk płuc –  
sfurknon w młake pozółkłyj chmury
wyćongo sȳjy jak kuna w kurńik  
pjórkami rynke ćasno przȳłobłapjo  
ceko 
spynkajom skorupki uśpjonyj nuty  
co smycki  
serca 
krusȳ?

Warszawa, cyrwjyc 2020

Pogjynto trowa

poezja współcesno 
powjys 
     — pogjynto trowa  
     ka jscow nojdźys kańeka  
     pomjyndzȳ dorńy gnoja
poezja współcesno góralsko 
powjys 
     — jeh! kaz ta coz ta
a kje wreśćy wstańy  
kje zawoło na ćy 
     — ty chebojze bó worce –  
bedźys głuchy
bó tak ći lzyj 
bó tak ći lepjyj

Dźańis, lipjyc 2020

Tomasz Łuszczek
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Raison d’être góralskiej literatury ustalona definitywnie

kiedy napiję się wódki 
to wydaje mi się 
że ułożę stos wierszyków sięgający hen do sufitu
zaś później gdy mam kaca (na-ziemię-sprowadzacza) 
tłumaczę sobie bezzasadność takiej szamotaniny
   — do diaska przecież to wszystko już było 
   te stosy wierszyków 
   ci poeci którzy wyobrażali sobie że... (a tu z czym do ludzi) 
   zapał młodzika i pijackie uniesienia 
   i kace (w-ziemię-wbijacze)
ale odkąd przedłożyłem sobie sprawę tak jak tu w puencie  
to moja poezja strzela aż pod samą kalenicę 
zapewne z radości że wreszcie założyła ontologiczne kalesony
   — wszystko to już było? 
   a niechże będzie jeszcze raz –  
   ale po góralsku!

Tomasz Łuszczek

Gołębie chcą pełnoziarnistego chleba

wtedy gdy chodziłem do szkoły w tamtym czasie dróżką 
która pomieściła Boży świat i ludzi 
pytałem się  
   — co słychać ciociu? wyprowadzasz krowy? 
widziałem że wyprowadza 
i słyszałem głos albo gwiazdę odbitą w oku ostatniej sarny  
   — a fajnie! no wyprowadzam a ty do szkoły? 
przecież widziała plecak wielki jak pół mnie 
mówiłem że no do szkoły 
a ona nie była mi ciocią 
***
dzisiaj wypełnia warszawskie ulice bez dna mrowisko 
przemienionych krów ryczą 
jak konar łamany wiatrem z Kominiarskiego Wierchu   
wolni w uwięzi
człowiek to placek w który nikt nie chce wdepnąć
***
teraz zgnieciony w punkcik za potrójnym zamkiem 
stał jak za karę 
z oczami jak maślak – mężczyzna 
życie dało mu w kość  
chyba 
prosił o pieniądze na leki 
jeszcze jedno źdźbło skoszonej trawy
   — OK tu jest 50 zł. Wyda pan 20? 
   — Wydam jak rentę dostanę. Wrócę.
*** 
gołębie za oknem chcą pełnoziarnistego chleba 
a ja nadal czekam jak krowa w pastuchu  
na te jedne oczy dla których nie będę jak wiatr w polu

 Na Podhalu zwracamy się per ćotka (‘ciocia’) i per ujyk (‘wujek’) 
do ludzi starszych, zamiast per Pan/Pani.  

Napęczniały duch

ileż radości daje chwytanie srok za 
ogony 
jak dziecko które lata tu tam 
za bańkami 
za usrebrzonym mniszkiem w polu
a niech tylko wiatr ustanie 
ten motor każdego czynu 
chwiać się zaczyna człowiek –  
życie uchodzi 
jak z rozgniecionej purchawki
napęczniały duch

***
a jakby tak rzucić to wszystko 
i postawić dom w Dzianiszu?

Poeta tworzy gwarą

dotykiem nieba 
wzrokiem młodej matki 
srebrny liść – 
nawałnica sierpniowego lata 
echo siwego wyskania zamknięte 
w szczelinach granitowej turni 
szept świerkowej powagi rozgrzany  
w tchnieniu bezdennych płuc – 
sfrunął w mokradło pożółkłej chmury
wyciąga szyję jak kuna w kurnik 
piórkami dłoń ciasno obejmuje 
czeka
spękają skorupki uśpionej melodii 
co smyczki 
serca 
kruszy?

Wyskanie – tradycyjny, gardłowy okrzyk damski, 
zaczynający się od bardzo wysokiego dźwięku, 
który stopniowo opada.

Pogięta trawa

poezja współczesna 
powiesz 
   — pogięta trawa 
   gdzie szczaw znajdziesz gdzienie-
gdzie  
   pomiędzy grudy gnoju
poezja współczesna góralska 
powiesz 
   — ha! z czym do ludzi
a gdy wreszcie wstanie 
gdy zawoła na ciebie 
   — ty chodźże bo warto –  
będziesz głuchy
bo tak ci lżej 
bo tak ci lepiej
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Ale mi przypadł do gustu październikowy 
numer AKANTU! Poza tym, że można poczytać, 
aż się prosi (mnie przynajmniej nosi), żeby za-
reagować. I to jakby dwutematycznie (z małym 
dodatkiem).

Pierwszeństwo daję kolejnej części Za-
gadnień instytucjonalizacji tekstoterapii kulturowej 
pani Anny Kapusty. Niestety nie znam wartości 
merytorycznej jej dzieł (warsztaty tekstotera-
peutyczne, o których charakterze ani słowa), 
ale pierwsze zdziwienie ogarnia mnie już na 
początku, wraz z tytułem – czemu wszystko 
trzeba zinstytucjonalizować (uff!)? Jak sama 
pisze, cieszy się szerokim odzewem wśród róż-
nych odbiorców, głównie prywatnych, ubolewa 
jednak (wielokrotnie prezentując gorzkie żale) 
nad obojętnością akurat włodarzy krakowskich 
instytucji z obszaru kultury, niezbyt elegancko 
ich epitetując. Zupełnie jakby te jej dzieła miały 
jakoś zbawiennie wpłynąć na dzieje miasta, 
regionu, a może i całego świata. Stąd może 
ten żal, że część płaconych przez nią podatków 
nie wraca z powrotem  na jej konto, najlepiej 
od razu z przyznaniem tytułu Wielkiego Inno-
watora. Co jednak najbardziej dziwi, sama w 
pewnym momencie wspomina o wyróżnieniach 
i stypendiach z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
Królewskiego Miasta Krakowa, Uniwersytetu 
Jagiellońskiego – o ile się nie mylę, to wszystko są 
właśnie publiczne instytucje, którym pani Anna 
tak gromko zarzuca folwarczne wręcz maniery, 
brak zainteresowania i ignorowanie. 

Jako drugie ruszył mnie artykuł Jarosława 
Seidela Z czym do ucznia… , w którym autor 
prezentuje, rewolucyjny w swoim mniemaniu, 
przepis na nową szkołę - Alternatywną. Kilka pe-
rełek. Przede wszystkim brak równości, czyli od 
najmłodszych lat podział na zdolnych i tych gor-
szych (głupszych?), co pewnie ma się przyczynić 
do szybszego wyselekcjonowania elity. A to, że te 
drugie dzieciaki od razu wpadną w kompleksy 
tych gorszych, i pewnie już im to zostanie na całe 
życie, to się nie liczy (koszta uboczne?). Gene-
ralizujące ubolewanie, że cała polska szkoła jest 
do kitu i upośledza zdolniejszych, jakoś mi się 
kłóci z tym co wiem – mają oni sporo możliwości 
indywidualnego rozwoju (koła zainteresowań 
naukowych, zajęcia językowe, sportowe, teatral-
ne…). Autor najpierw proponuje powszechny 
luz- blues, powszechną wolość myśli, poglądów, 
by za chwilę skonstatować, że jednak konieczne 
jest wzięcie wszystkiego w karby, czyli precyzyjnie 
ustalone szkolne prawa i obowiązki. Ciekawi mnie 
też, jak się realizuje zadekretowany postulat 
uczeń szanuje pracę nauczyciela ? Albo szkoła jest 
dla ucznia, jak i uczeń dla szkoły ? Albo szkoła jest 
niezależna od państwa ? Pewnie, sama się sfinan-
suje, wybuduje, wyszkoli nauczycieli. I wszystko 
to wystarczy zadekretować jako Zasady szkoły 
alternatywnej. Ale jak zawsze diabeł jest w szcze-
gółach –jak to zrobić?  Na koniec ciekawostka 
– kurczę, szkoda że nie doczekam czasu, żeby 
po akademii zostać od razu profesorem. 

Jako mały dodatek już tylko wspomnę, że 
w cyklu „Być poetą” ten sam autor co powyżej, 
ma sporo racji, ale niespecjalnie mi podchodzi 
końcowy apel: walczyć (o poezję) do końca, bo tak 
nakazuje honor i kodeks wojownika światła. Wiem, 
trochę w tym dla efektu, ale tyle tych wojen na 
świecie, że chyba wystarczy… v

Od zabójstwa prezydenta Gdańska, 
Pawła Adamowicza minęło już sporo 
czasu, wystarczająco dużo, by nawet i 
poeta zdążył ochłonąć, okiełznać słuszny 
gniew: „Dla Jasności” myśli. To też cezura 
czasowa odpowiednia, by sprawdzić fakty, 
zanim swój słuszny gniew będzie się pró-
bowało artykułować publicznie. Urszula 
Małgorzata Benka niestety do dzisiaj 
żyje w podgrzewanym przez przeróżnych 
manipulatorów politycznych i sprzyjające 
temu, media.

Można się zgodzić z autorką tekstu 
„Dla Jasności”, że morderstwo prezyden-
ta: „Jest jednak zbrodnią popełnioną z 
namysłem, w starannie dobranej chwili”. 
Sceneria tej zbrodni zdaje się potwierdzać, 
że był to czyn szaleńca, co nie wyklucza, 
że szaleniec potrafi dokładnie i precyzyj-
nie taki czyn zaplanować. Szaleniec, jak 
uczy historia nauki, potrafi precyzyjnie 
dowieść, że „ e= mc kwadrat”.

Czy ta zbrodnia była motywowana 
politycznie? Pewnie była, ale z chaotycz-
nych .wypowiedzi sprawcy wynika, że ta 
motywacja była wynikiem chorej, medial-
nej polskiej codzienności. I tu nie będę 
się z autorką tekstu licytował, i pokazy-
wał palcem, kto ową chorą codzienność 
kształtuje, bo sugestia, że: „Doszło więc 
do wymiany urzędnika wybieralnego na 
komisarza zależnego od rządu. Oczywiście 
legalnego”, pokazuje, że poetka dawno 
już wyłączyła myślenie włączając wiadomą 
stację telewizyjną. Rząd zaraz po morder-
stwie zrobił wszystko, by uszanować wolę 
wyborców. Osobą zarządzającą Gdańskiem 
została zastępczyni zamordowanego pre-
zydenta, przez niego samego wybrana. 
Jeżeli autorka pisze: „Nie ma jednak nic 
dziwnego w wykorzystaniu legalnych pro-
cedur przy wykruszaniu demokracji” to 
można tę wypowiedź odczytać jako suge-
stię, że to właśnie rząd wykorzystał legalne 
procedury do „wykruszania demokracji”. 

Juliusz Rafeld 

Jesienne refleksje

Zbigniew Radosław Szymański

Dla Jasności Niejasnego

A jest wręcz przeciwnie. Nawet ślepy 
poeta Homer wykazywał więcej rozsądku 
niż U.M. Benka i nie przeinaczał faktów. 
Jeżeli morderstwo było próbą wykrusza-
nia demokracji, to sposób wdrażania 
„legalnych procedur” był właśnie tamą w 
owej demokracji wykruszaniu. Co zresztą 
potwierdziły późniejsze wybory samorzą-
dowe. Rząd uszanował wolę mieszkańców 
miasta, wykazując się, nie dla każdego 
rządu właściwą, empatią.

Zupełnie nie potrafię zrozumieć my-
śli autorki, zawartej w zdaniu: „Kto więc 
skorzystał? [...] Zyskał polski rząd, obecnie 
Gdańsk podlega rządowi”.(???!!!) Przecież 
to bzdura! Z trudem można by tę myśl 
sformułować, gdy Komisarzem Rządu była, 
nominowana przez rząd na to stanowisko, 
wybrana przez swojego zamordowanego 
pryncypała na zastępczynię Aleksandra 
Dulkiewicz. Ale pisać, że prezydent Gdań-
ska Dulkiewicz jest zależna od rządu, 
to co najmniej, wobec tej energicznie 
konserwującej zastały po Adamowiczu 
układ urzędniczki, niegrzeczność. Pisać 
takie nonsensy półtora roku po tych tra-
gicznych wydarzeniach jest poetyką pure 
nonsensu,

Co do końcowych tez wywodu U.M. 
Benki w którym odsłania swój polityczny 
polskopogląd, nie będę polemizował. 
Ocenę polityki zamordowanego prezyden-
ta pozostawmy lepiej historykom, proku-
ratorom, sądom, a nie rozgorączkowanym 
głowom poetów. Zgadzam się, że: „Pod 
niedofinansowanym samorządem rośnie 
frustracja wyborców”. Tak, światem rządzi 
pieniądz. Niestety! Tylko, że bliższe oby-
watelowi niż niedofinansowanie samorzą-
du jest dofinansowanie jego samego, więc 
Szanowna Poetko, jeszcze mam nadzieję 
długo z tym rządem będziesz musiała się 
męczyć. Czego Ci z całego serca życzy moc-
no niedofinansowany, a wręcz okradany, 
za rządów poprzednich. v

Polemiki

PAŁAC LUBOSTROŃ

Wesela - Bankiety - Konferencje - Szkolenia - Restauracja 
Miejsca noclegowe - Imprezy kulturalne

e-mail: palac@palac-lubostron.pl

telefon: 
52 384 46 23 (centrala)
603 756 901 (restauracja)
695 929 786 (wydarzenia kulturalne, zwiedzanie)
604 513 553 9 (miejsca noclegowe)

www.palac-lubostron.pl

Adres pocztowy:
Pałac Lubostroń,89-210 Łabiszyn
woj. kujawsko-pomorskie
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dokoñczenie na str. 18

Wyobrażam sobie człowieka pierwot-
nego i jego pierwsze spotkanie zupełnie z 
czymś odmiennym od tego, z czym miał do 
czynienia dotychczas. Wcześniej wszystko 
działo się zgodnie z tym jak widział naturę, 
był jej częścią i to było zwyczajne. Zresztą 
takie rozróżnienie na natura i ja nie było 
nawet możliwe, gdyż jego uczucia były cał-
kowicie z nią skonsolidowane. To co wo-
kół a on, można powiedzieć, to zupełnie 
to samo. Żył dostarczając sobie jedzenia, 
gdy był głodny, czy też zaspakajając inne, 
podstawowe potrzeby jak sen czy seks. Stąd 
też początkowo jego życie miało charakter 
obecnego zawsze; tak jak świat, który po 
prostu był. Działo się tu i teraz. To nawet, 
że na swej drodze spotkał martwego ptaka 
czy inne zwierzę, nie mówiąc już o cyklu 
życia i śmierci roślin z pewnością nie sta-
nowiło dla niego czegoś odmiennego, a 
w każdym bądź razie nie robiło wrażenia, 
gdyż nie dotyczyło bezpośrednio jego 
osoby. Z radością witał każdy dzień i każdą 
noc, a może lepiej, spał gdy sen go zmorzył 
i był aktywny po tym. Zwyczajnym było 
uczucie dziejącej się rzeczywistości teraz. 
A to teraz znaczyło nie mniej i nie więcej 
niż to, że to się nie zmieni. W charakterze 
myślenia nie było zresztą takiej opcji. Po 
prostu nie mogła się ona narodzić. By 
można powiedzieć, coś na kształt życia w 
mitologicznym raju, aż do pojawienia się 
tego pierwszego spotkania.

Powiedzmy budzi się rano, obok on 
czy ona. Czeka na przebudzenie i nic. 
Dotyka, w końcu coraz bardziej usilnie, 
bez reakcji. Szturcha, potrząsa zdziwiony, 
ciało się nie porusza. Jest zdezorientowa-
ny. Nie wie co się dzieje. Jeszcze raz pyta 
o życie, nic. Nagle przychodzą mu na myśl 
obrazy martwych ptaków, zwierząt, które 
wcześniej widział. Czy to znaczy to samo? 
Pojawia się więc pierwsze spojrzenie w 
przeszłość i dokonywanie analogii. To to 
samo, brzmi odpowiedź i zjawia się lęk 
oraz pierwsza reakcja, ucieczka. Tak jak 
napotykane wcześniej martwe ptaki i zwie-
rzęta były „omijane”, tak dzieje się i teraz, 
ale – by tak rzec – bardziej osobiście. Z cza-
sem jednak przychodzi myśl druga. Skoro 
on (ona) jest nieruchomy i wciąż nie daje 
znaku życia, może tak samo zadziać się 
ze mną. Postanawia więc wrócić. Nie wie 
jednak co ma robić, jest wciąż przerażony. 
Jedyne co przychodzi mu do głowy to być 
przy ciele. Wciąż trwać na swoim teryto-
rium, które daje w tym momencie jakieś 
wciąż poczucie bezpieczeństwa. Z czasem 
jednak pojawia się fetor, który później 
staje się nie do zniesienia. Z ciałem trzeba 
coś zrobić. Jedyne co przychodzi mu do 
głowy, to je zakopać w miejscu w którym 
jest. Poczucie bezpieczeństwa związane z 
własnym terytorium tak mu nakazuje. Tak 
więc czyni. Jednak jednocześnie zauważa, 
że to zakopanie nie powoduje całkowitego 
oddzielenia się od tej osoby. Nie dzieje się 
tak, że zakopany w nas zupełnie przestał 
istnieć. Byliśmy z nim, jedliśmy razem, 
współżyliśmy. Czegoś nam brakuje. Ten 

Janusz Orlikowski  

Pierwsze spotkanie

brak powoduje, że mimochodem spoglą-
damy na to co było przedtem, zamiast 
zgodnie z orientacją przyrody patrzeć tu 
teraz.

Tak zrodził się kult osoby. To ten kult 
przodków, który znamy z historii antropo-
logii. Historii która doprowadziła nas do 
obecnego stanu rzeczy, wiedzy i domysłów, 
tę rzecz lepiej czy gorzej wyjaśniając. Nie o 
to tu jednak chodzi. Nie ten typ wyjaśnień 
dotyczący późniejszych wierzeń i religii 
mnie interesuje. Chcę skupić się na kon-
sekwencjach w nieco innym znaczeniu.

Jak wspomniałem człowiek pierwot-
ny począł spoglądać na to co było, tym 
samym czując brak. Ta współzależność 
jest tu istotna. Jakby przestał być cząstką 
przyrody, której był tu i teraz. Śmierć 
zmieniła opcję postrzegania. „Stworzyła” 
postrzeganie wstecz. Kwestią dalszego my-
ślenia było, postrzeganie w przód. Winna 
jest śmierć, której doświadczył. Ale prze-
cież tego samego doświadczała przyroda, 
której był częścią. A przyroda przecież nie 
zna pojęcia czasu, przeszłości, przyszłości, 
po prostu się dzieje.

Gdyby człowiek przyjął, że tak po pro-
stu jest, jego życie dalej by działo się zgod-
nie z naturą. Gdyby zauważył, że śmierć 
to nie jest coś co stanowi jakiś przewrót w 
jego dotychczasowym myśleniu o świecie, 
a jest zwykłą konsekwencją dziejących się 
rzeczy, jego życie, podejrzewam, by dalej 
wyglądało jak dotąd. By widział siebie 
w dalszym ciągu jako cześć przyrody, a 
w tym tego martwego ptaka czy innego 
zwierzęcia. Przecież pierwotnie tak było. 
To człowiek stworzył „inne warunki dla 
śmierci”, jakby ona była z innej planety. 
Jakby nie była częścią przyrody. By można 
zaryzykować stwierdzenie, że „stworzył” 
przeszłość jako wynik strachu i lęku przed 
przyszłością. Wraz z dziejącym się teraz – 
skradł Bogu czas.

Gdy w tym aspekcie przeczytamy sło-
wa Księgi Rodzaju: „ … ale z drzewa pozna-

nia dobra i zła nie wolno ci jeść,  bo gdy z niego 
spożyjesz, niechybnie umrzesz” zauważymy, że 
to „niechybnie umrzesz” uzależnione jest 
od tej analogii jaką człowiek pierwotny wy-
snuł, gdy zobaczył po raz pierwszy śmierć 
drugiego człowieka. Analogii do martwych 
ptaków i zwierząt, które spotykał wcześniej 
i nie robiły one na nim wrażenia. By tak 
rzec, to ona odpowiedzialna jest za to, co 
było potem. Rodzi się więc pytanie: skąd 
i dlaczego się ona pojawiła?

Jeżeli przyjmiemy, że emocje człowie-
ka pierwotnego w istocie niewiele się róż-
nią od tych z którymi mamy do czynienia 
współcześnie, a należy podejrzewać, że tak 
w istocie jest, bo tak mówi  nam współcze-
sna genetyka, to kwestia świadomości („... 
ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno 
ci jeść...”) jest problemem „grzechu” owej 
analogii. Jej wyzwolenie natomiast to wy-
nik lęku – jeżeli on (ona) to ja też mogę 
być tak nieruchomy, martwy, co daje nam 
odpowiedź skąd. Trudniejszą się wydaje 
odpowiedź na drugą część pytania, czyli: 
dlaczego? Jeżeli człowiek pierwotny bę-
dący częścią natury zareagował najpierw 
ucieczką, później powrotem poczynił  
dokładnie tak, jak mówiły mu najpierw 
jego emocje, później myśli. Solidarność 
z drugim człowiekiem, a dokładnie z cia-
łem które pozostawił. Przypomina mi się 
tu obraz dwóch psów, z których jednego 
potrącił samochód i w konsekwencji był 
w stanie agonalnym. Ten drugi  najpierw 
przestraszony biegał bardziej z dala od 
niego, po czym przy nim, aż w końcu 
dobiegał to do jednego to drugiego 
człowieka, jakby prosząc o pomoc. Rzecz 
na tyle mnie zaciekawiła, że stała się, jak 
pamiętam, tematem innego eseju. Stąd 
pewnie również to tu przywołanie. Odpo-
wiedź więc brzmi: instynkt. A tych, póki 
co, nie da się lepiej wyjaśnić.

Autorom Księgi Rodzaju już doskona-
le był znajomy pierwotny problem śmierci. 
Zauważyli z pewnością jego drastyczne 
konsekwencje w kontekście życia człowie-
ka na ziemi. Dostrzegli tę dramatyczną 
sytuację, w której się znalazł i jedyną odpo-
wiedzią było – jej jakby nie dostrzeganie. 
Jakby świadomości powiedzenie – nie. I 
nie chodzi tu stricte o zaprzeczenie śmier-
ci, a o nie nadawanie jej tak olbrzymiego 
wymiaru. Bo gdy tak będziemy czynić 
(czyli ów wymiar nadawać), to wtedy do-
bro i zło (w naszym, dla każdego pewnie 
innym, mniemaniu) będą rozdzielone i 
wtedy nasze życie okaże się koszmarem. 
Dlaczego? Okażemy się ich „prawodaw-
cami”. To my będziemy mówić, co dobre 
a co złe. A to jak wiadomo jest częstokroć 
bardzo niebezpieczne. Oczywiście wiem, 
że to spostrzeżenie jest wynikiem od-
wrócenia stwierdzenia z Księgi Rodzaju. 
Czyli: jeżeli wiesz że umrzesz, do ciebie 
będzie należeć twierdzenie co dobre, a co 
złe. Ale takie odwrócenie, podejrzewam, 
legło u podstaw myślenia autorów Księgi 
Rodzaju. Zakazane drzewo natomiast jest 
niepokojem przed tajemnicą jaką niesie ze 
sobą zerwanie owocu. Niepokojem, który 
będąc uporczywym, przeradza się w lęk. 
Ta dygresja mówi o konsekwencjach  „po-
strzeżenia” śmierci, a nie „przyczynach”, 
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Pierwsze...
dokończenie ze str. 17

Barbara Dombrowska-Pietrzykowska

Wąż

połączeni dłońmi
w oczach lęk
dramat jak pomiędzy Scyllą a Charybdą
tylko igły z pobliskiej sosny
przeczesują kręty zygzakowaty las
strzępkami jak pajęczyną otulają mózg

błysk smartfona
przecina spojrzenie
już oswojony

jednak w bydgoskim ZOO

czyli „motywu” pojawienia się analogii do 
martwych ptaków i zwierząt.

W pierwotnym znaczeniu chodzi o to, 
że pojawiła się różnica pomiędzy dotych-
czasowym życiem, gdy śmierci jeszcze nie 
było, a tym gdy ona się zjawiła. Stąd można 
wysnuć wniosek, że człowiek pierwotny po-
jawił się „z chorobą” nieśmiertelności, nie 
wiedząc o tym, chociaż przecież był częścią 
przyrody. Człowiek jako wybryk natury, by 
można powiedzieć. Pierwsze filozoficzne 
uzasadnienie tego faktu znajdujemy wła-
śnie w cytowanych słowach Księgi Rodzaju. 
Uzasadnienie a jednocześnie jakże celne 
temu nie tyle przeciwstawienie, co – zara-
dzenie. Nawiązuję do opisanej dygresji.

Człowiek pierwotny czuł się nieśmier-
telny. Tak tego nie nazywał. Nie miał 
takiej potrzeby, ani żadnej konieczności. 
W ogóle nic o tym nie wiedział. Dopiero 
śmierć pierwszej osoby dała mu „do my-
ślenia”. Była czymś zupełnie, ale przecież 
tylko z pozoru, obcym. Czy naturalnym 
więc było, że chciał ją z czymś porównać? 
Skonfrontować? Może lepiej by było, 
gdyby ją przyjął tak samo jak każde inne 
niepowodzenie? Takich przecież niepowo-
dzeń musiało być w jego życiu wcześniej 
więcej. A to, że mało zebrał owoców do 
jedzenia, czy też nie udało się polowa-
nie. I czy to było w ogóle możliwe, aby 
zareagował inaczej? Jak echo przychodzi 
mi do głowy tylko jedna odpowiedź, ego. 
Gdyby nie ono może i tak by było. A tak: 
skoro on, czy ona, są martwi, martwy będę 
i ja. Pisał  o tym Michel de Montaigne w 
jednym z esejów swych Prób. To śmierć 
własna jest w istocie trwogą, strachem i 
lękiem w jednej osobie.

U człowieka pierwotnego wraz z 
odkryciem faktu, że nie jest istotą nie-
śmiertelną pojawiły się schody w postaci 
„choroby”, która przewróciła do góry 
nogami jego dotychczasowe dobre i ra-
dosne życie. Był to „chorobowy” wstrząs, 
który diametralnie zmienił jego stosunek 
do wszystkiego tego, co działo się w jego 
otoczeniu, do wokół dziejącej się przyro-
dy. Poprzez własne ego nie był w stanie 
dostrzec, że pomimo śmierci drugiej 
osoby w dalszym ciągu nie wyłamuje się 
z tego wszystkiego co dzieje się wokół, 
z tej uroczej natury, a ona również jest 
śmiertelna w jednostkowym znaczeniu. 
Nie dostrzegł tego wcześniej, nie widział 
i później, gdy dotknęła go śmierć drugiej 
osoby. Czyżby już wtedy „wiedział” że jest 
jej wybrykiem?

To jest możliwe. Ale by to stało w 
jawnej sprzeczności z teorią ewolucji Dar-
wina i na domiar tego z teologią Denisa 
edwardsa, z jego Bogiem ewolucji tak 
znakomicie się prezentującą w książce Bóg 
ewolucji. Teologia trynitarna. Przekonująca, 
znakomita rzecz, która w sposób jak naj-
bardziej nowoczesny tworzy most pomię-
dzy teorią ewolucji Darwina a współczesną 
teologią. Pisałem o tym w drugiej części 
eseju  Spojrzenia na ego.

Jeżeli więc przyjąć ewolucyjny cha-

rakter rozwoju życia na ziemi, a takim mi 
się wydaje, nie możemy mówić o jakimś 
wybryku. To postrzeżenie śmierci i zauwa-
żenie, że nie jest się istotą nieśmiertelną 
należy więc raczej traktować jako kolejny 
etap w rozwoju ewolucyjnym. ewolucja 
przecież nie musi oznaczać „gładkiego” 
przechodzenia z jednego stadium rozwoju 
w drugi. Właśnie tę pierwszą analogię czło-
wieka pierwotnego do martwych ptaków i 
zwierząt bym widział jako kolejny etap roz-
woju. Problem raczej zadomowił się gdzie 
indziej. W braku akceptacji takiego stanu 
rzeczy. Ten brak jest również widoczny u 
istot na niższym niż nasz stadium rozwoju. 
Wracam tu do opisu rzeczywistego obrazu 
dwóch psów, z których jednego potrącił 
samochód przedstawionego wcześniej. 
Potrącony pies był w stanie agonalnym, 
w konsekwencji zakończył życie. Instynk-
townie „czuł” to ten drugi. Czy „myślał” o 
sobie, że ja też tak mogę skończyć? Tego 
nigdy się nie dowiemy. Osobiście sądzę, 
że nie. Raczej należy tu mówić o psiej 
solidarności polegającej na tym, że stało 
się coś złego. Jeżeli więc jest to „cechą” 
psa było i pierwotnego człowieka. Lecz 
równocześnie trudno stawiać na jednym 
poziomie ich rozwój. To byłaby rzecz 
zupełnie absurdalna. Oczywiście można 
mówić o ludzkiej solidarności i nawet, 
sądzę, należy; lecz  jednocześnie trzeba 
skłonić się ku stwierdzeniu, że oprócz niej 
(powrót do zmarłego człowieka pierwot-
nego po pierwszej reakcji, ucieczki i jego 
pochówek; pies nie miał takiej możliwo-
ści, a nawet „myśli”) musiała pojawić się 
„refleksja” co do siebie samego. I to ona 
miała decydujący wpływ na to, że człowiek 
nagle przestał widzieć siebie jako część 
dziejącej się natury, a w konsekwencji 
doszedł do wniosku, że jest jej wybrykiem. 
Nic bardziej mylnego. Już sama analogia 
do martwych ptaków i zwierząt powinna 
mu o tym powiedzieć.

Przez setki lat czynił wiele, aby temu 
faktowi zaprzeczyć (że jest śmiertelny), 
stąd i nasze życie dzięki współczesnej na-
uce przedłużyło się. I chwała człowiekowi 
za to. Mnie jednak interesuje tu przecież 
rzecz zupełnie inna. Nasza codzienna 
zgoda  na bycie istotami śmiertelnymi. Z 
tym, że każdy przyzna – to frazes. Temu 
frazesowi, by mnie zależało nadać krwi, 
życia. A to jedynie jest możliwe, gdy uświa-
domimy sobie – dlaczego tak się zadziało, 

że pokusiliśmy się wcześniej widzieć jako 
istoty nieśmiertelne. I poniekąd dalej tak 
siebie widzimy i jako tragiczną „przygo-
dę” przyjmujemy śmierć drugiej osoby. 
Wiemy intuicyjnie, że wtedy czas jakby 
się zatrzyma, po czym powoli powracać 
będziemy „do siebie”, chociaż „zadra” 
zawsze pozostanie.

Gdyby nie to nasze poczucie nieśmier-
telności, pomimo tego że wiemy, iż jeste-
śmy śmiertelni (swoisty paradoks) sądzę, 
że proces o którym wspomniałem przed 
chwilą, by wyglądał zupełnie inaczej. Jak? 
Ogólnie myśląc, o wiele bardziej łagodnie. 
Tak sądzę. To pierwotne, przed pierwszym 
spotkaniem ze śmiercią, usankcjonowanie 
bierze górę zawsze przed tym co było po-
tem. Ta pierwotna, „nieśmiertelna” nasza 
natura, pomimo tego że przecież już wtedy 
przyroda musiała mówić inaczej.  O tym 
przecież też mówi Księga Rodzaju w  micie 
o Adamie i ewie. Ten pierwotny stan nic 
nie mówił o śmierci, czy jej braku. Pro-
blem zjawia się, gdy zerwany ma być owoc. 
Co teraz ta metafora tu oznacza? Jest ona 
punktem zapalnym w rozwoju ludzkości i 
odpowiada, czy może lepiej ilustruje naszą 
analogię do ptaków i zwierząt. Kuszenia 
węża obrazuje instynktowną ucieczkę od 
pierwszej, martwej osoby, dokładniej: lęk 
jaki ten fakt wyzwolił. Lęk zawsze tworzy 
zło, co ukazuje się w zerwanym owocu. 
Gdyby nie lęk, owoc nie byłby zerwany.

Należy przyznać, że jakoś nie potra-
fimy sobie tego wyobrazić. Mamy wciąż 
w głowie obraz drzewa zakazanego i tych 
dwojga, ten swoisty „stereotyp” i przecież 
– metaforę. Metaforę tajemnicy i zakazu, 
a równocześnie ostrzeżenia przed czymś. 
Zafiksowani jesteśmy na to. A prawda leży 
zupełnie gdzie indziej. Powtórzę więc: 
kuszenie węża obrazuje instynktowną 
ucieczkę od pierwszej, martwej osoby, 
lęk jaki ten obraz wyzwolił. Gdyby wąż nie 
kusił (zło), nie byłoby reakcji. Człowiek 
pierwotny by nie uciekł, czyli nie zerwał 
owocu. Kuszenie więc nic nie ma wspól-
nego ze świadomością człowieka, przecież 
pojawia się przed nią (drzewo wiadomo-
ści dobra i zła). Kuszenie to instynkt, by 
można powiedzieć. Ucieczka natomiast to 
wynik jego ego, z którego on jeszcze nie 
zdawał sobie sprawy. My natomiast już tak. 
Podobnie z kuszenia. v
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Dzień pogrzebu cioci Róży okazał się 
dniem pogodnym, ale tylko na zewnątrz. 
Na zewnątrz świeciło słońce, niebo było 
idealnie błękitne, chmury niemal idealnie 
białe, ptaki ćwierkały, naokoło nas poruszał 
się z niewidzialną gracją delikatny zefirek, 
nie tyle wiejąc, co powiewając sobie od 
czasu do czasu, chłodząc nas, poruszając 
skupione w miejscu, nieruchome, masy 
powietrza. 

A więc była, jak to się mówi, ładna 
pogoda. Sierpień. Lato.

Jednak ta „ładna pogoda” była tylko na 
zewnątrz, bo wewnątrz nas panował wszech-
władnie król Smutek, a jego „działanie” 
łagodzone było jedynie przez pogodny, 
blady uśmiech rezygnacji, z odwiecznym: 
„tak już musi być” albo: „Bóg tak chciał”, 
kołatającym się gdzieś w tyle, czy raczej w 
głębi, ludzkich głów, serc i dusz. Zawsze 
lubiłem cmentarze, to prawda. Napisa-
łem kiedyś w jednym z wierszy takie oto 
zdanie: „cmentarze to wyspy wieczności 
/ w świecie do bólu doczesnym”. Tak, na-
wet takie miejsca, tak smutne i posępne, 
mają w sobie dużo nostalgicznego uroku 
i melancholijnej poezji. Te krzyże z wize-
runkiem Chrystusa, pomniki z rzeźbami 
przypominającymi Matkę Boską lub anio-
ły, te daty urodzin i śmierci, inskrypcje, 
świadczące o czyimś bólu, ale też nadziei 
(„gdybyśmy tylko w tym życiu mieli nadzie-
ję w Chrystusie, nędzniejsi bylibyśmy niż 
wszyscy inni ludzie”, tak zdaje się napisał 
w jednym ze swych listów święty Paweł), te 
znicze i lampiony z palącym się światłem, 
ta cisza, ci ludzie w skupieniu modlący się, 
układający kwiaty i znicze, grabiący zie-
mię, przychodzący często na groby swoich 
bliskich całymi rodzinami, najczęściej na 
Pierwszego Listopada, ten zapach, powiem 
raz jeszcze: ta cisza… To ma coś w sobie. 
To ma w sobie Poezję, wiele Poezji. Wiele 
głębi. Wiele sensu. Czyli czegoś, co na co 
dzień nam gdzieś umyka, przelewając się 
między palcami.

To prawda, to wszystko prawda.
Jednak tego dnia jakbym tego wszyst-

kiego nie zauważał, jakby nie docierało to 
do mnie. Jak wszyscy, pogrążony byłem w 
bólu, w smutku, w żałobie – w refleksjach 
niewesołych, jednym słowem. Zresztą, czę-
ściowo były to tylko refleksje, a częściowo 
– uczucia.

Bo uczucia mieszają się często z re-
fleksjami i vice versa („vice wiersza”, jakby 
powiedział pewien mój znajomy poeta), 
trudno tu jedno oddzielić od drugiego.

Pogrzeb cioci Róży odbył się w mia-
steczku, na miejscowym cmentarzu pa-
rafialnym, bardzo już starym. Najpierw 
oczywiście była msza żałobna, szalenie 
prosta i, rzekłbym, ascetyczna, tak jak 
trzeba, prostota w takich sytuacjach bywa 
nie tylko najwłaściwsza, ale i – najpiękniej-
sza; jestem wielkim fanem prostoty, jako 
chrześcijanin i jako poeta. Cała ewangelia 
jest jej pełna, choć przecież opowiada o 
cudach, wskrzeszeniach, uzdrowieniach i 
innych takich niebywałych rzeczach. Ba, 

Jarosław Stanisław Jackiewicz

Ucieczki i powroty

cały przekaz Jezusa, jego nauka – to szczyty 
prostoty, jej mistrzostwo!

Byłem tego smutnego dnia bardzo 
blisko Pawła i Gabrieli, ich dzieci, pana 
Bolesława, pani Agnieszki… Niemal całe 
M. przyszło pożegnać i odprowadzić w 
tę ostatnią drogę Różę Konieczną – była 
tu osobą powszechnie znaną, lubianą i 
szanowaną. 

Naturalnie, jako jej siostrzeniec, by-
łem dumny z tego powodu.

Przybyli Joanna z mężem, oraz jej brat 
Andrzej z żoną. 

Z Bydgoszczy przyjechała na pogrzeb 
moja mama i inni członkowie rodziny, bliżsi 
i dalsi krewni z rodu Koniecznych i Skorup-
skich, kilku moich kolegów i przyjaciół…

Przyjechała także, o dziwo!, moja… 
była żona – Anna.

Szczerze mówiąc, zdziwiłem się. Nie 
myślałem, że ją tu zobaczę. A przecież nie 
powinienem się dziwić, w końcu przez te 
kilka lat była moją żoną, znała i lubiła ciocię 
Różę i ciocia Róża lubiła też ją!

To moje zdziwienie świadczy tylko o 
tym, jak bardzo już historia mojego – na-
szego – małżeństwa należała już dla mnie 
do przeszłości…

- Cześć, Aniu… - przywitałem ją mimo 
wszystko w miarę serdecznie, jak dawną 
dobrą przyjaciółkę.

Uśmiechnęła się do mnie smutno.
- Witaj, Stasiu. Bardzo mi przykro z 

powodu śmierci cioci Róży, bardzo ją lu-
biłam. Przyjmij najserdeczniejsze wyrazy 
współczucia.

- Dziękuję…

Wyszliśmy wszyscy z cmentarnej ka-
plicy, i udaliśmy się – rodzina, przyjaciele, 
znajomi – w to miejsce, gdzie ciocia Róża 
miała zostać pochowana, czy raczej nie tyle 
może ona sama, co jej doczesne szczątki. 
Trumna została wyniesiona, wszyscy ruszyli 
za nią, rozległy się modły i śpiewy:

„Anielski orszak niech twą duszę przyj-
mie / uniesie z ziemi ku wyżynom Nieba / a 
pieśń Zbawionych niech cię zaprowadzi / aż 
przed oblicze Boga Najwyższego”…

Lubiłem tę pieśń, wprawiała mnie 
ona zawsze w jakiś niecodzienny, mistyczny 
nastrój. Przypomniało mi się, że bohater 
powieści Thomasa Manna „Czarodziejska 
Góra” („Der Zauberberg”), młody Hans 
Castorp, powiedział kiedyś, że jeśli ktoś 
chciałby podnieść się na duchu, to nie tyle 
do kościoła na mszę świętą nawet powinien 
iść, ale właśnie na cmentarz, właśnie na 
pogrzeb. Tak, bo właśnie w tych okoliczno-
ściach wszyscy starają się być w podniosłym, 
uroczystym nastroju, zdając się podążać 
myślami w jakieś górne rejony Ducha, ku 
Bogu, ku prawdom ostatecznym – co kryje 
się przecież nieodmiennie już w samym 
fakcie czyjejś śmierci.

Ten nastrój udzielał się wszystkim 
zebranym, nie tylko zresztą dorosłym, ale 
i dzieciom – miałem tu na myśli dwoje 
wnucząt cioci Róży, Łukasza i Marysię. 
Wiedziały już, że babcia „poszła do Nieba, 
gdzie jest teraz z aniołkami”, bo mniej 

więcej w ten sposób tak to się dzieciom te 
sprawy wyjaśnia.

Chłopczyk i dziewczynka byli smutni, 
ale grzeczni, poważni i jakoś tak uroczyście 
nastrojeni. Nie wiem, na ile pojmowali owo 
Misterium Śmierci z całą jego mistyką, ale i 
grozą, nie wiem… Nigdy nie miałem dzie-
ci… Nie umiem sobie tego wyobrazić. Cho-
ciaż pamiętam, że kiedy zmarła moja babcia, 
miałem tyle lat może, ile teraz Łukaszek 
– ale przy całej mojej wrażliwości nie wiem, 
nie pamiętam po prostu, w jakim stopniu 
mogłem ten fakt odbierać, na pewno nie 
tak, jak osoba dorosła i w pełni świadoma, 
znająca już życie, to pewne. Myślę, że dzie-
cięca psychika jest krucha i delikatna, a jej 
zdolności percepcji ograniczone. Dlatego 
pewne sprawy wydają się dziecku jakby za-
kryte kurtyną czy zasłoną, dostępne tylko 
poprzez jakieś aluzje czy przypuszczenia. 
Przecież trudno powiedzieć dziecku, że 
człowiek UMIeRA, jego ciało jest złożone w 
trumnie, w grobie, do ziemi, gdzie po pro-
stu sobie GNIJe! Jest to zbyt brutalne, zbyt 
okrutne dla dziecięcej świadomości. Nie 
tylko zresztą dziecięcej, tak naprawdę i nam, 
dorosłym, trudno jest to w pełni pojąć, a tym 
bardziej zaakceptować. Dlatego tak bardzo 
pomocna jest Wiara – i Poezja cmentarzy. 
Ta Wiara i ta Poezja, bez których nasze życie

nie miało by już najmniejszego sensu 
ani wymiaru…

W końcu uroczystości pogrzebowe 
się skończyły i wróciliśmy do pensjonatu, 
rodzina, pan Bolesław, pani Agnieszka oraz 
kilkoro zaproszonych gości – przyjaciół 
(głównie przyjaciółek) kochanej cioci Róży, 
dla których Paweł i Gabriela wraz z zawsze 
pomocną Agnieszką i innymi pracownikami 
przygotowali poczęstunek, coś w rodzaju 
stypy (brr, okropne słowo!). Wśród zapro-
szonych byli też Hermanowie, Wrzesińscy, 
moja mama i moja była żona, Anna.

Jest w tym chyba coś okropnego, te sty-
py, ta – jakże ludzka, jakże prawdziwie ludz-
ka! - potrzeba jakiegoś przełamania się po 
tych wszystkich duchowych, wewnętrznych 
rozterkach czy rozmyślaniach, potrzeba „na-
pełnienia brzucha”, pewnego zobojętnienia 
się na śmierć – jest to potrzeba, myślę, tego 
samego rodzaju, co potrzeba wypicia wódki 
czy piwa w pewnych życiowych sytuacjach, 
potrzeba zamroczenia się, czy może raczej 
ZNIeCZULeNIA, alkoholem. Żeby nie 
myśleć!...

Wypiłem. v

Specjalistyczne pow³oki ochronne

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

  FARBY

  LAKIERY

  KLEJE

  ZABEZPIECZENIA 
ANTYKOROZYJNE

  MATERIA£Y  BUDOWLANE
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GENESIS

Lepiłem człowieka z piasku 
co chwilę podnosiłem 
w obu dłoniach sypką substancję

Na porywistym wietrze
drobne kamienne nasiona
nie wiązały się w całość

Nie pomogła nawet woda
z pobliskiego źródła

Człowiek którego stworzyłem
nie posiada stałego ciała
jest podobny
do burzy piaskowej
widma karawany

JEZIORO I ŁÓDŹ

Jezioro 
ma pomarszczoną twarz
i gęsią skórkę na brzuchu

Płynie po nim 
stara łódź –
drewnianymi rękoma
odpychając się od brzegu

Prowadzą ją 
ptaki i motyle 
a pstrągi 
wyskakują w górę
niczym delfiny

Później 
łódź tańczy z jeziorem
wirem zakręcane
tango

Przy zachodzie słońca
zmęczonej i spragnionej
ukochany podaje
wodę

do samego 
końca
 

W MOJEJ GALERII 

Końcami palców zawiązuję
dwie skrzyżowane gałązki
na obrazie jeszcze nie opisanym 
puste białe tło
wielka wnęka
w środku czerń
na obrazie moje dłonie
i odbicie twarzy
zachłanne oczy wpatrzone w środek

Końce palców
szarpią
powiększają wnękę

Na twarzy
osadza się zwątpienie

WODOSPAD

Powiedział jej:
zgubiłem w sobie
drogę…

Odpowiedziała: 
w takim razie
bądź rzeką

Zapytał:
a jeśli rzeka
będzie miała
wartki nurt
będzie mętna
i pełna śmieci

Odpowiedziała:
ty jednak płyń

Zapytał znowu:
a jak w korycie rzeki
jest skała 
i ogromny wodospad

Odrzekła:
wtedy skocz  
 
On do niej:
lecz spadając
mogę się zabić…

Ona:
a teraz żyjesz?  

WZGÓRZE

Na wzgórzu
porośniętym suchą trawą
gdzie kamienie 
budują lawiny 
a woda ze strumienia
przedziera się przez 
ostre skaliste zbocze
i w pełnym słońcu
usycha w połowie
drogi

gdzie od wieków 
nic nie urosło

ucztują pioruny
i wiatr nawet 
wieje tutaj
do ziemi

Na wzgórzu
gdzie kierunki
świata
nad urwiskiem 
szarpią się
i popychają
w odwrotną stronę

pasterz 
szuka
zbłąkanej owcy

Stado
pod wzgórzem
cierpliwie
czeka

ŚWIAT JAKI ZNAMY 

Świat jaki znamy już nie istnieje –
skończył się 
ułamek sekundy temu 

Tyle wystarczy 
by się zmieniły miliony rzeczy 
urodziły młode drzewa 
i umarły stare –
pochowane pod dachami
nowych domów 
 
Świat jaki znamy już nie istnieje –
zachował się tylko w pamięci 
na kartkach książek 
fotografiach 
filmach i obrazach

Jest blizną
złamanym paznokciem
owadem schowanym w bursztynie 

Jego smutne historie 
ciągnie za sobą 
kulawą nogą 
bezdomny pies 

a wesołe –
rozdziela echo
kiedy niesie ze sobą 
radosny śmiech
 

Marek Wołyński



AkAnt 12(298)2020     str. 21     

A WTEDY 

zamknie oczy 
nagość dłoni rozebranych z młotka i dłuta 
może peszyć 
uwięzionego w lipowym klocku ptaka 

choć wydobył zaledwie kontury 
żadnych szczegółów 
po których rozpoznałbyś zamiary 

co z tego że nie zaśpiewa 
chyba że w ogniu rozjarzony boleśnie 
sękatą nogą wyrzuci iskry 
nim wzleci hen 

unosząc ze sobą swąd palonych piór 
dojrzewających jeszcze 
w pękających słojach 

BUTY VAN GOGHA 

na pewno był ktoś gotowy pójść 
za tobą mistrzu 
mimo tych butów 
nie do kościoła nie do tańca 
zamszowo nijakich 
brązowych i zmęczonych jak ty 

szaleństwo niczym namiętność 
spalało was oboje 
aż do wystrzału po którym proch 
na ubraniu na rękach 

niepotrzebne to pociągnięcie za spust 
które nie poderwało od stołu jedzących 
kartofle 
nie zwiędły od niego słoneczniki 
nie zadrżało gwiaździste niebo 

tylko rozwiązane sznurówki
jasno mówiły że spacerniak nieczynny 
i nigdzie już nie pójdziesz 

a przecież musiał być ktoś 
w Paryżu Londynie czy Arles 
gotowy wyrwać języki podszeptom 

LICZENIE SŁOJÓW 

są drogi które jak dwa końce kija nigdy się nie zejdą 
trzeba by nagiąć wszystkie prawa 
a jeśli drewno tego nie wytrzyma 
i trzaśnie teoria o ciągłości 

będziemy stali po obu stronach niczego 
przerwany rdzeń nie pozwoli na odwrót 
nie poczuję cię we mnie 
bo nawet w snach będziemy kalecy 

to może niech już lepiej zostanie jak jest 
kilka sęków to przecież nie dramat 
gorzej że posiwieliśmy 
i kora odpada pod coraz cięższymi stopami 

spokojny nurt Styksu pozwala uciszyć kołaczące serce 
choć tylu rzeczy żal 
bo nie widziałam morza 
i nigdy nie byłam tą pierwszą 

przed wejściem do łodzi 
zostawię wszystko na brzegu 
ktoś pomacha 
ktoś inny zamknie obola w uścisku 

ZAKSIĘGOWANI 

pozwól mi 
raz jeszcze zachłysnąć się 
wciąż powtarzanym imieniem 
niczym tabletką połykaną w pośpiechu 
by jak najszybciej zaczęła działać 

pierwszy raz na dzień dobry 
drugi do samotnej kawy na zbyt dużym 
stoliku 
przy gazecie w której anonsy i nekrologi 
zlewają się w czarno-biały dukt 
pośród stojących na baczność liter 

twoje pismo było pochyłe 
i odruchowo przekrzywiałam głowę 
nawet gdy powtarzałeś 
że choć wieczność kłóci się z czasem 
jedyne co może się zmienić to miejsce 
w rubryce ogłoszeń 

ZMARZLINA 

siedziała w kucki a to się działo 
nie pierwszy raz zsikała się ze strachu 
że może podejść i do niej 
ukręcić głowę tulonego misia 

a wtedy kap kap 
popłynie trocinowa krew 
zdradzi ból choć nawet nie piśnie 

mamo mamo 
opowiedz mi bajkę w której nie kucam 
pośrodku kałuży miś 
nie przesiąka wstydem że nie umie się obronić 
przed światem

kat pieszczotliwie wygładza futerko 
podpiera klapnięte uszy 
oczy misia lśnią sztucznym blaskiem 
lampy rozhuśtanej przez burzę 

policzki płoną 
przyłóż dłonie by ogrzać 
skostniałe nie puszczą do wiosny ŻNIWO

posiane kiedyś skrzela 
obrosły łuskami 
tyle dobra w zasięgu wzroku 
cisza jak śmierć 
z której wyszedł już ból 

każdy połów dobiega kresu 
kuter dobija do brzegu 
rybak schodzi na ląd
pewne rzeczy nigdy się nie zmieniają 
dlatego oczka sieci pozostaną ślepe 

pamiętaj o tym odwracając się od słońca 
nie gasisz jego światła 
ono idzie za tobą 
grzeje w plecy 

gdy się obejrzysz 
nie zobaczysz niczego czego nie byłoby tam wczoraj 

jutro znowu będziesz z tym sam 

Ewa Kłobuch
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Andrzej Wawrzeńczak w tekście 
„Przede wszystkim fakty” (Akant nr 9, 
2020) polemizuje z częścią mojej uprzed-
niej wypowiedzi, zupełnie marginalną 
częścią, dotyczącą stosunków żydowsko 
– polskich w okresie przed, w trakcie II 
wojny światowej i po niej. Poczułem dys-
kredytację, a właściwie zarzut mojej nie-
rzetelności o prawicowej proweniencji. W 
pierwszej chwili nie chciałem dyskutować 
z osobą z kręgu poglądów, których wyra-
zicielem jest „Gazeta Wyborcza”, „Polin” 
i ich akolici. Każdy praktycznie może 
znaleźć, bez większego trudu,  materiały 
potwierdzające moje tezy. Np. monumen-
talna praca „Czerwona Msza” Bohdana 
Urbankowskiego, która świadczy o kli-
macie jaki istniał po pierwszym wejściu 
„Krasnoj Armii” na Kresy, a odnośnie 
„pogromu kieleckiego” „Umarły cmen-
tarz” Krzysztofa Kąkolewskiego.

Ale uwierało moje sumienie świa-
dectwo mojej Matki, która urodziła się 
w dość sporym miasteczku Kałusz pod 
Stanisławowem i tam mieszkała do cza-

Rafał Jaworski 

Głos „pedagogiki wstydu”
Polityka

historyczna
sów przesiedlenia do Pilskiej Puszczy 
(w archiwum rodzinnym mam stosowne 
dokumenty). Matka niezmiernie rzadko 
wspominała tamte czasy, choć czasem, 
w chwilach powściągliwej  szczerości, 
wyrywały się jej bolesne słowa. Np.: 
„Nie wiecie jak Żydzi zachowywali się 
po wejściu Rosjan. Mieli przygotowane 
flagi ZSSR, wieszali je na dywanikach na 
balkonach i witali okupantów kwiatami. 
Polskich patriotów wydawali Sowietom 
na akcje wywózki.” To są sprawy oczywi-
ste. Potwierdzę moc faktów wojskowym 
raportem.  Gen. Stefan Rowecki „Grot”, 
dowódca AK, meldował 25 września 1941 
r: -. „Ujawniło się, że ogół żydowski we 
wszystkich miejscowościach, a już w szcze-
gólności na Wołyniu, Polesiu i Podlasiu 
(...) po wkroczeniu bolszewików rzucił się 
z całą furią na urzędy polskie, urządzał 
masowe samosądy nad funkcjonariuszami 
Państwa Polskiego, działaczami polskimi, 
masowo wyłapując ich jako antysemitów i 
oddając na łup przybranych w czerwone 
kokardy mętów społecznych.”

Odnośnie partyzantki żydowskiej 
nasuwa się inne pytanie: - Na tamtym 
terenie funkcjonowała AK i inne polskie 
formacje, więc dlaczego zbrojni Żydzi 
woleli radzieckich opiekunów, którzy 
grabili polskie wioski? 

Wracając do „pogromu kieleckie-
go” trzeba powiedzieć, że w 2008 ukazał 
się drugi tom publikacji IPN „Wokół 
pogromu kieleckiego” pod red. Leszka 
Bukowskiego, Andrzeja Jankowskiego i 
Jana Żaryna. Skłonili się w niej do hipo-
tezy o prowokacji władz radzieckich, a 
szczegółowo przez wojsko, milicję i UB. 
Wiadomo jak Ludowe Wojsko Polskie 
i UB były infiltrowane, kontrolowane 
i konstruowane przez NKWD, i jak ich 
wierchuszka była nasycona politrukami 
i egzekutorami narodowości żydowskiej.

Muszę na koniec powiedzieć, że nie 
jestem systemowym antysemitą. Wyrażam 
zawsze podziw dla żydowskiego geniu-
szu. Ale „Amicus Plato, sed magis amica 
Veritas”. v

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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Bronisław Pastuszewski

G A G A U Z J A (2)
INTERESUJĄCY  REGION  AUTONOMICZNY

M. Formuzal władzę sprawował do 2015 
r. Następnym başkanem została Irina Vlah. 

Należy podkreślić fakt, że od czasów pie-
restrojki w ZSRR, przebudzona i świadoma 
inteligencja gagauska uporczywie dążyła do 
uzyskania statusu narodowej odrębności w 
granicach Mołdawii, co przebudowało spo-
łeczną świadomość tej grupy 
etnicznej uznawanej za naród. 
Autonomia – Gagauz Yeri 
przechodząc przez różne stany 
napięcia z rządem centralnym 
w Kiszyniowie funkcjonuje w 
granicach Republiki Mołdowy. 

Terytorium Autonomicz-
ne Gagauzji (gag. Gagauz 
Yeri, mołd. Unitatea terito-
rialǎ autonomǎ Gǎgǎuzia, ros. 
Γaгaузиa) zajmuje 1838 km.2 
czyli ok. 5,4 % powierzchni Re-
publiki Mołdawskiej. Obecnie 
liczy ok. 170 tys. mieszkańców. 
Administracyjnie dzieli się 
na rejony (dolay), miasta 
oraz wsie (komuny). Całość 
populacji Gagauzów stanowi 
ok. 220 tys. osób. Obszar Au-
tonomii leży w południowej 
części Republiki Mołdawskiej. 
Jest on rządzony na podstawie 
centralnych aktów prawnych i 
konstytucji Mołdawii według 
ustawy „O szczególnym praw-
nym statusie Gagauzji” oraz 
lokalnego prawa „Uloženie 
Gagauzi (Gagauz eri)” będą-
cego zbiorem podstawowych 
praw Autonomii. Proklamowa-
no ją latem 1990 r., ale oficjal-
ny status autonomii Gagauzja 
uzyskała 23 grudnia 1994 r. – 
jest ten dzień świętem narodo-
wym. Na czele Autonomii stoi 
Przewodniczący (Gubernator) 
z tytułem başkana. Musi on 
mieć, co najmniej 35 lat, oby-
watelstwo mołdawskie, i biegle 
władać językiem gagauskim. 
Kadencja jego wynosi 4 lata, a 
funkcję może sprawować tylko 
dwie kadencje. Najwyższym 
organem przedstawicielskim 
jest parlament „Halk Topluşu”, w którym 
zasiadają przedstawiciele każdej miejscowo-
ści (po jednej osobie, niezależnie od liczby 
mieszkańców), mający 21 lat, prawa wyborcze 
i mieszkający w miejscu swego kandydo-
wania. Parlament liczy 35 deputowanych 
wybieranych na czteroletnią kadencję. Do 
jego kompetencji należy uchwalanie budże-
tu, administracja terytorialna, gospodarka, 
kultura, oświata itd. Może on czynnie uczest-
niczyć w prowadzeniu polityki wewnętrznej 
i zagranicznej Republiki Mołdowy. Może 
zaskarżać akty prawne sprzeczne ze statutem 
Gagauzji. Organem wykonawczym jest Ba-
kannik Komiteli, czyli Komitet Wykonawczy, 
powołany przez başkana i zatwierdzany przez 
parlament na cztery lata. Na jego czele stoi 
başkan, który jest jednocześnie premierem 
Autonomii. 

Stolicą Autonomii i centrum politycz-
no – administracyjnym jest miasto Komrat. 
Gagauzja posiada własną policję podlega-
jącą ogólnie mołdawskiemu MSW. Władze 
Autonomii nie mogą prowadzić polityki 
zagranicznej, lecz mogą podejmować przed-
stawicieli innych państw oraz otwierać swe 

placówki kulturalne i handlowo – gospodar-
cze za granicą. 

Terytorium Autonomii nie stanowi 
zwartej całości. Obejmuje ono: na północy 
teren między Komratem a Çadir Lunga, na 
południu okolice Vulcǎneşti, a także dwie 
enklawy wiejskie. Na terenie znajduje się 
razem 32 wsie i punkty osadnicze. 12 sierp-
nia 1995 r. uchwalono podział terytorialny 
Autonomii. W okręgu (dolay) komrackim 
znajduje się 12 wsi (15 punktów osadni-
czych), w czadirlungskim – 8 wsi (8 punktów 
osadniczych), a w wulkaneskim – 3 wsie (4 
punkty osadnicze). Pewien problem stanowi 
nazewnictwo zapisywane w trzech językach. 
Większość nazw jest pochodzenia nogajskie-
go czyli turecko – tatarskiego. 

Oficjalnymi symbolami Autonomii są: 
godło, flaga, hymn i język urzędowy. Flagę 

Gagauzji przyjęto w połowie 1995 r. Tworzą 
ją trzy pasy poziome w kolorach: niebieskim, 
białym i czerwonym (proporcje- 3: 1: 1). Ko-
lor niebieski nawiązuje do tradycji tureckiej 
(niebo, przywiązanie do ojczyzny). Na tym 
polu umieszczono trzy żółte (złote) gwiazdy 
oznaczające: przeszłość, teraźniejszość i 
przyszłość. Kolor czerwony oznacza cechy 
patriotyczne: odwagę w walce i odrodzenie. 
Godło nawiązuje do symboliki radzieckiej 
– tarczę obejmują kłosy przepasane flagą ga-
gauską. W jej centrum – na dole wschodzące 
słońce, a nad nią trzy złote pięcioramienne 

gwiazdy, takie jak na fladze. 
Hymn oficjalny obowiązuje 
od 23 grudnia 1995 r. (został 
zatwierdzony w 1999 r.). Składa 
się z czterech zwrotek i refre-
nów w języku gagauskim. Jest 
on niestety słabo znany wśród 
mieszkańców. Językami urzędo-
wymi są: gagauski, mołdawski i 
rosyjski. W praktyce urzędów i 
potocznej mowie zdecydowa-
nie dominuje język rosyjski. 
Język gagauski występuje tu w 
dwóch dialektach: centralnym 
i południowym. Autonomia 
wydaje również własne znaczki 
pocztowe. 

W 1989 r. w Mołdawii żyło 
153,5 tys. Gagauzów, a w 1996 
r. – 137 tys. a poza Autonomią  
- 24 tys. Na jej terytorium za-
mieszkują także Rosjanie, Moł-
dawianie, Bułgarzy, Ukraińcy 
i… w niewielkiej liczbie Polacy. 
Gagauzi stanowią tu 78 – 89 % 
ludności, Mołdawianie – 5,4 %, 
Bułgarzy – 5,5 %, Rosjanie  - 5 
% i Ukraińcy – 4 %.

W stolicy Komracie lud-
ność gagauska stanowi ok. 68 
% czyli ok. 17,5 tys.; w Çadir 
Lunga to ok. 66 % czyli ok. 15,4 
tys.  a w Vulcǎneşti – ok. 66 % 
czyli ok. 12. tys. mieszkańców. 
Na wsiach Autonomii ludność 
gagauska to średnio ponad 
80 %. Na skutek emigracji 
zarobkowej liczba ludności w 
miastach uległa zmniejszeniu.

Imiona gagauskie nie 
odbiegają od prawosławnych 
imion słowiańskich. Natomiast 
typowe nazwiska kończą się na  
- olo, lub – ci, - ti, - lu  mając 
swe korzenie tureckie lub buł-

garskie. W Autonomii oficjalnie istnieje ok. 
80 organizacji społecznych i politycznych. 
Wśród nich funkcjonują też narodowe jak 
rosyjskie, cygańskie czy ukraińskie. Od 2004 
r. działa też polskie „Stowarzyszenie Polaków 
w Gagauzji” (społeczność o polskich korze-
niach liczy tu ponad 100 osób). Istnieją także 
towarzystwa etniczne, branżowe, kobiece, 
środowiskowe, kombatanckie i inne. Powo-
łano również stowarzyszenia apolityczne jak 
religijne, czy powstałe do realizacji określo-
nych zadań społecznych, jak organizacje 
humanitarne. Autonomia posiada własną 
prasę jak: „Edinaǎ Gagauziǎ”, „Vesti Gagauzii”, 
„Stolica Komrat”, „Ana Sözü” (Słowo Ojczyste) i 
inne pomniejsze. Swe programy emituje też 
telewizja „Gagauz TV”. 

Na terytorium Autonomii znajdują się 

dokończenie z poprzedniego numeru

Terytorium Autonomii Gaugaskiej składającej się z 4 części 
- ich granice oznaczono grubszą linią

dokoñczenie na str. 24
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trzy miasta: Komrat (Comrat), Çadir Lunga i 
Vulcǎneşti. Komrat jest głównym ośrodkiem i 
stolicą Gagauzji. Leży on nad rzeką Jałpug 
(Jałpuch). Data jego założenia nie jest 
znana, a w źródłach pojawia się w 1789 r. 
W 1827 r. żyło tu 306 rodzin, w 1832 – 622 
rodziny a w 1862 r  już 4900 mieszkańców. 
Koloniści przybywali głównie z Bułgarii. 
W 1906 r. miasteczko liczyło ponad 10 
tys. ludności, a w 1923 r. już 17 tys. Nazwa 
miasta pochodzi od tureckiego „komur” 
i „at” oznaczające czarnego konia. W po-
czątku XX w. wybudowano cerkiew, dwa 
hotele i zorganizowano bazar. 

Miasto w 1905 r. objęte zostało re-
wolucyjnym wrzeniem. Prawa miejskie 
Komrat uzyskał w 1957 r. W 2006 r. liczył 
on ok. 23 tys. mieszkańców. Centrum 
rozlokowane jest wokół cerkwi św. Jana 
Chrzciciela. Przy głównej ulicy Lenina 
mieści się gmach parlamentu, dom kul-
tury, biblioteka turecka, bazar i dworzec 
autobusowy. Funkcjonuje tu pięć ban-
ków, kilka szkół oraz Komracki Uniwer-
sytet Państwowy (Narodowy). Przeważa 
niska zabudowa. Çadir Lunga (çadir po 
turecku oznacza jurtę) ok. 35 km na po-
łudniowy – wschód od Komratu nad rzeką 
Lunga, liczy ok. 20 tys. mieszkańców. 
Znajdują się tutaj dwie nowe cerkwie, 
teatr gagauski i gmach merostwa. Przy 
głównej ulicy Lenina przed teatrem stoi 
pomnik działacza i historyka gagauskiego 
Michaila Çakira. Gagauzi przybyli tu w 
1819 r. Miejscowość otrzymała prawa miej-
skie w 1958 r. Funkcjonuje w mieście zakład 
energetyczny, piekarnia, przetwórstwo mię-
sne. Miasto zdominowane jest przez niskie 
bloki mieszkalne. Vulcǎneşti (Valkaneş) leży 
w odrębnej południowej części Autonomii 
nad rzeką Kagul. Liczy 15, 7 tys. mieszkań-
ców. Ma charakter prowincjonalny. Osiedle 
założyli Mołdawianie w 1768 r. W pobliżu 
znajdują się pozostałości zabytkowych Wałów 
Trajana z czasów rzymskich. Tu też w 1574 
r. nad jeziorem Kagul miała miejsce bitwa 
Mołdawian z wojskami turecko – tatarskimi. 
Także w tym miejscu Rosjanie i ochotnicy 
mołdawscy 1770 r. pokonali wojska tureckie. 
Pamiątką zwycięstwa Rosjan jest wystawiony 
w 1849 r. 22.metrowy obelisk. Przy głównej 
ulicy Lenina stoi też stary pomnik rosyjski 
na cześć generała Woroncowa. 
Miejscowość uzyskała prawa miej-
skie w 1940 r. Na terenie miasta 
w zakładzie „Aur Vin” są produ-
kowane najlepsze gagauskie wina, 
które można każdemu polecać. 

W Autonomii funkcjonuje 
60 szkół różnych szczebli, gdzie 
przeważnie językiem wykłado-
wym jest język rosyjski. Stowarzy-
szenia społeczne dążą do wpro-
wadzania języka gagauskiego, 
jednak prorosyjskie sympatie 
Gagauzów są tego przeszkodą. 
Poziom nauczania jest dość wy-
soki. Obowiązuje 12 – letni cykl 
nauki ze skalą ocen od 1 do 10. 
Podręczniki mołdawskie są tłu-
maczone na rosyjski. W ramach 
Autonomii przygotowano pod-
ręczniki w języku gagauskim dla 
wszystkich klas oraz opracowano 

podręczniki dotyczące historii, kultury i 
tradycji narodowej. Filologia gaugaska jest 
wykładana na Uniwersytecie Pedagogicznym 
w Kiszyniowie. Młodzież może studiować w 
Komracie, Mołdawii oraz w Turcji.    Kom-
racki Uniwersytet został założony w 1991 r. 

Językiem wiodącym jest rosyjski. 
Uruchomiono tu 16 dyscyplin nauko-

wych w języku gagauskim. Na uniwersytecie 
studiuje ok. 3 tys. studentów  w cyklu zakoń-
czonym bakalaeratem. Działa tu 17 katedr 
oraz biblioteka z 60 tys. woluminów. Główny 
kompleks z rektoratem mieści się na ulicy 
Galancana a przed nim Aleja Sław. Drugi 
gmach z wydziałem prawa istnieje przy ulicy 
Lenina, a trzeci przy ulicy Trietiakowa. Tu 
usytuowano domy akademickie.    Ochronę 
zdrowia zapewniają rejonowe szpitale na 960 
łóżek 5 stacji pogotowia ratunkowego i pięć 
całodobowych ośrodków zdrowia. 

Władze Autonomii starają się dbać o 
kulturę i podtrzymywać tradycje Gagauzów. 
W wsi Beşalma ( tur. Pięć Jabłoni) niedaleko 
od Komratu prężnie działa muzeum historii 

założone w 1966 r. jako historyczno – etno-
graficzne przez pasjonata narodowej kultury 
gagauskiej Dmitri Karaçobana. Niewielkie 
pomieszczenie ale bardzo ciekawe dot. 
historii i etnografii. Są również ekspozycje 
związane z udziałem Gagauzów w wojnach 

sowieckich w XX w. Zgromadzono tam 
wiele sprzętów domowych i gospodar-
czych, strojów i innych elementów ludo-
wej tradycji. … Trzeba zaznaczyć, że do 
początku XX w.nie istniała literatura w 
języku gagauskim. Trwała tylko domowa 
tradycja i religijna związana z cerkwią. 

W 1904 r. Michail Çakir przełożył 
na gagauski modlitwy pisane alfabetem 
rosyjskim (grażdanką). W 1957 r. Rada 
Najwyższa Mołdawskiej SRR zezwoliła na 
publikacje piśmiennictwa gagauskiego. 
elementarz wydano rok później i wzno-
wiono w 1990 r. i 1996 r.

Alfabet gagauski w 1957 r. oparto 
na bazie cyrylicy, a dopiero w 1992 r. na 
liternictwie łacińskim. W 1995 r. Uniwer-
sytet Komracki wydał słownik ortogra-
ficzny języka gagauskiego. Obecne wielu 
twórców literatury tworzy w tym języku. 

Kuchnia gagauska świadczy o ko-
czowniczym pochodzeniu ludu (narodu) 
Gagauzów. Używa się tutaj dużo mięsa 
z wieloma, często ostrymi przyprawa-
mi. (oryginalnej można skosztować w 
Vulkǎneşti).   Tradycyjna odzież dzieli się 
na roboczą i odświętną. Nosi ona cechy 
stroju bułgarskiego. Aż do lat 60. tych 
XX w. Gagauzi szyli sposobem domowym 
sukmany, spodnie i bieliznę. 

elementy dawnej kultury material-
nej tej grupy etnicznej można zobaczyć 

głównie na wsiach położonych w dolinach 
nad niewielkimi rzekami. Liczą one ok. 4 
– 5 tys. mieszkańców. Każda z nich tworzy 
parafię z własną cerkwią, szkołą i urzędem. 
Ulice są zazwyczaj szerokie, przecinające 
się prostopadle. Domy od strony ulicy są 
odgrodzone płotami. W końcu XIX w. 
budowano je tradycyjnie z gliny zmieszanej 
z nawozem. Dom to z tureckiego  - „ev”. 
Każdy gospodarz posiadał dwa domy: jeden 
obszerny i bogato zdobiony dla gości, i mały 
gdzie mieszkała jego rodzina. Budowano je 
bez fundamentów. Długą fasadą były one 
skierowane na południe. Dachy były dwu lub 
czterospadowe. Pierwszym pomieszczeniem 
była sień a drugim izba właściwa zwana czystą. 
Tu stawiano meble i wieszano ikony. Obok 
była kuchnia. W piętrowych domach kuchnia 

znajdowała się na dole. 
Gdy dzieci zmieniały stan cywilny 

musiały wybudować własny dom. Na 
ojcowiźnie  pozostawał najmłodszy 
syn. Stajnia (kiler) przylegała zwykle 
do domu. Chlewy (dam) budowano 
ze słomy kukurydzianej podobnie jak 
kurniki. Osobno też stawiano spichle-
rze do zboża i plew. Dbano o pomiesz-
czenia piwniczne, gdzie przechowy-
wano m. in. domowe wino (maazu).    
Folklor gagauski jest interesujący. 
Przestrzegają oni tradycji w czasie świąt 
oraz wydarzeń rodzinnych. Język ich 
oparty jest na tureckim: matka – ana, 
ojciec – buba lub tati, teti ciotka – lelii  
itd.    Trzeba podkreślić, że jako naród 
Gagauzi są bardzo gościnni. 

Autonomia organizuje dwa zna-
czące dla kultury rodzimej festiwale: 
pieśni estradowych w maju – „Heder-

Na zdjęciu: Cerkiew św. Jana Chrzciciela w  Komracie. 
Fot. B. Pastuszewski

Na zdjęciu: Komrat - siedziba lokalnego Parlamentu. 
Fot. B. Pastuszewski

Gaugazja...
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AkAnt 12(298)2020     str. 25     

lez” oraz w jesieni muzyki ludowej „Kasim”, a 
także święto piśmiennictwa „Gagauzkij ugod. 
Narod i autonomija”. 

Ludność gagauska w swej masie wyznaje 
religię prawosławną. W większości punktów 
osadniczych istnieją cerkwie. Wiele z nich 
odrestaurowano po okresie walki z religią a 
także zbudowano kilka nowych. W Komra-
cie istnieje cerkiew pw. św. Jana Chrzciciela 
z 1820r., która w czasach radzieckich była 
muzeum przez co nie uległa poważnym 
zniszczeniom. Miejscowa ludność 
uczęszczając do cerkwi głównie w 
święta ma dość słabe rozeznanie 
w swojej religii, co jest skutkiem 
brutalnej ateizacji, a obecnie la-
icyzacji i globalizacji. Frekwencja 
na nabożeństwach na wsi wynosi 
ok. 80 % a w miastach ok. 30 %. 
Cerkiew komracka mieści ok. 
300 wiernych. Władze Autonomii 
dążą do odrodzenia religijności 
inwestując w nowe świątynie. 
Większość cerkwi jest wykonana 
z kamienia. Z prawosławiem 
konkurują adwentyści i baptyści 
wznosząc w krótkim terminie swe 
domy modlitwy, a przyciągając 
ludzi często regularnymi zasiłkami 
i inną pomocą materialną. W Ga-
gauzji nie ma wyznawców islamu, 
pomimo, że wiele osób pracuje w 
Turcji oraz wyjeżdża tam na studia. Cerkiew 
w Autonomii podlega metropolii kiszyniow-
skiej, a ta uznaje zwierzchność Patriarchatu 
Moskiewskiego. W 1998 r. powstała tu ka-
gulsko – komracka eparchia (biskupstwo). 
Terminologia kościelno – obrzędowa jest 
grecka lub bułgarska, a w leksyce występują 
elementy arabsko – perskie. 

Na obszarze Gagauz Yeri obchodzi się 
następujące święta państwowe: Nowy Rok (1 
I), Święto Pracy (1 V), Dzień Niepodległo-
ści Mołdawii (27 VIII) oraz święto „Limba 
noastrǎ” („Nasz Język”- 31 VIII) a także 
prawosławne zgodne z rokiem liturgicznym.   
Natomiast odrębnymi świętami Autonomii 
są: Anadilimiz (Dzień piśmiennictwa gagau-
skiego – 30 VI),  Dzień ogłoszenia powstania 
Republiki Gagauzji (19 VIII) oraz Dzień 
utworzenia Gagauzji  (23 XII). Osobną kwe-
stią jest bogaty kalendarz ludowy. Dzieli się 
na dwa okresy:lato i zimę(nie występuje tu 
wyraźna wiosna i jesień, co wynika z panu-
jących warunków klimatycznych). Początek 
lata to hederlez (23 VI), początek zimy to 
kasim (26 X). Obchodzi się Nowy Rok – eni 
yil, Ay Vasili (1 lub 14 I), Dzień św. Jerzego 
Zwycięzcy (6 V), Dzień św. Tryfona (Trifon 
Günü), Boże Narodzenie (Kolada, Koladi, 
Kreçun – 7 I).   Gagauzi kultywują obrzęd 
Pipiruda, który ma zapobiegać suszy (jako 
że na tych terenach często występuje) i 
wówczas z małą kukłą (Germanĉo) 14 maja 
z rana obchodzi sę wokoło wieś głosząc 
śmierć złej kukły. 

Gospodarka Autonomii ma charakter 
rolniczo – przemysłowy. Podstawą budżetu 
są podatki od produkcji, obywateli i inne 
opłaty. Rolnictwo to głównie uprawa roli: 
zbóż, kukurydzy, słoneczników, winorośli 
i tytoniu. Jego areał wynosi ok. 151 tys. 
hektarów. 

W prawie każdym gospodarstwie na 
wsi wyrabia się domowe wino. Przemysł 
na terenie Autonomii stanowią ponad 40 
przedsiębiorstw średnich i małych głównie 

Na zdjęciu: Budynek komrackiego uniwersytetu. Fot. B. Pastuszewski

przetwórstwa rolniczego. Najważniejszą ze 
względu na dochody gałęzią jest winiarstwo 
obejmujące produkcję win wytrawnych, 
deserowych i musujących w 12 zakładach. 
Znane powszechnie wino to „Moldavskǎ do-
lina” z okolic etulii. W specjalnej strefie eko-
nomicznej w Vulcǎneşti zakłady „Aur Vin” 
generują aż 40 % produkcji przemysłowej 
Autonomii, a przetwórstwo owoców – 38 %. 
Dawne sowieckie kołchozy przekształcono w 
spółki kapitałowe. Istnieją także zakłady pry-

watne i duże prywatne gospodarstwa rolne. 
Na terenie Autonimii funkcjonuje 

głównie transport samochodowy. Przez jej 
terytorium przechodzi jedna linia kolejowa. 
Przewóz pasażerski zapewniają autobusy 
dalekobieżne oraz busy tzw. marszrutki na 
krótszych trasach. Jest to wygodny środek 
lokomocji ze względu na możliwość zatrzy-
mywania się w dowolnym punkcie. Trady-
cyjnym natomiast środkiem transportu w 

tym również towarów na wsiach są małe 
wozy zaprzężone w jednego lub dwa osły.   
Głównymi partnerami handlowymi Gagau-
zji są Rosja, Ukraina, Rumunia, Mołdawia 
i … USA. 

Współcześni Gagauzi uważają siebie 
za oddzielną grupę narodową. Na terenie 
Besarabii podkreślają swą etniczność przy 
zachowaniu obywatelstwa mołdawskiego. 
Pojęcie gagauski lud lub naród jest wśród 
nich powszechnie przyjęte. Jako zbioro-
wość są oni nastawieni prorosyjsko (na-
zewnictwo ulic). Podróżując po terenach 
Autonomii stykamy się z wszechobecnością 

języka rosyjskiego. Również dokumenty 
wydawane są w tym języku. Na ulicach 
miast ludzie chętnie i wyczerpująco in-
formują przyjezdnych po rosyjsku. Jest to 
ciekawe zjawisko socjologiczne, gdyż nie 
był on ich językiem ojczystym, a nawet po 
II wojnie światowej większość Gagauzów 
go nie znała. Można więc wnioskować, że 
w czasach sowieckich (ziemie te przecież 
były w ZSRR) zostali oni bardzo skutecznie 
zrusyfikowani oraz zsowietyzowani. Nawet 

nagrobki cmentarne pisane są 
cyrylicą (grażdanką). To zjawisko 
można uznać za rodzaj zaślepienia 
a u młodego pokolenia niewiedzy 
o totalitarnym systemie. 

Pytani o represje komuni -
styczne, czasy głodu starsi ludzie 
unikają odpowiedzi lub zasłaniają 
się brakiem wiedzy. Dopiero w 
ostatnich latach stawia się pomniki 
ofiarom głodu. Także oficjalna 
propaganda Autonomii lansuje 
prorosyjską opcję. Parlament Ga-
gauzji uznał także zajęte siłą przez 
Federację Rosyjską tereny Abchazji 
i Południowej Osetii za odrębne 
podmioty polityczne, mimo ich 
bojkotu przez wszystkie inne pań-
stwa. Nie poparł też Czeczenii, 
gdy wystąpiła przeciwko Rosji. Na 
terenie Autonomii stoją pomniki 

Lenina i obeliski chwały Armii Czerwonej 
utrzymywane w dobrym stanie i ozdabiane 
kwiatami. A starzy Gagauzi z pewną dozą 
nostalgii wspominają czasy Związku Sowiec-
kiego. Na skutek radzieckiej indoktrynacji 
Gagauzi źle są nastawieni do Rumunów i 
niechętnie do Mołdawian.

Sytuacja w przestrzeni publicznej 
przypomina sytuację w separatystycznym 
Naddniestrzu, z którym istnieją bezpo-
średnie połączenia. Gagauzi są pozytywnie 
nastawieni wobec Turcji, gdzie wielu z nich 
pracuje i się uczy. Stosunki kulturalne i go-
spodarcze z tym krajem są bardzo dobre, a 
i też Ankara inwestuje w Autonomii, licząc 
na wschodnioeuropejskie rynki zbytu. 

W Gagauzji istnieją także miejscowości 
o wieloetnicznym składzie mieszkańców. 
Największą z nich jest Kirsovo niedaleko na 
południe od Komratu nad rzeką Jałpuch. 
Tu koloniści bułgarscy i z Budziaku przybyli 
na początku XIX w. Wieś była dwuetniczna 
prawie po połowie: Gagauzi i Bułgarzy. 
Tą strukturę tworzyły właściwie dwie wsie 
połączone, ale oddzielne, liczące razem 
ok. 3 tys. mieszkańców. Wspólne za to były 
nabożeństwa w cerkwi. 

W 1998 r. ludność wsi wynosiła ok. 
7,5 tys. , w tym 3,8 tys. Bułgarów i 3,7 tys. 
Gagauzów. Stanowi ona ciekawy przykład 
współżycia dwóch nacji na terenie Auto-
nomii. 

Podsumowując: - Gagauzów należy 
uznać za grupę etniczną lub osobny naród. 
W Autonomii obecnie funkcjonuje społe-
czeństwo wieloetniczne. Podróżując po tym 
bardzo interesującym obszarze spotykamy 
się z przyjaznym nastawieniem, chęcią 
pomocy, powszechnym językiem rosyjskim 
oraz mamy okazję nabyć znane w tej części 
europy dobre, miejscowe gagauskie wina. 
Warto więc tu przybyć i zwiedzić tę bardzo 
ciekawą część Republiki Mołdowy. v

Godło Gaugazji: napis czarny, złote snopy z 
flagą, 3 złote gwiazdy, w polu słońce, 

na dole wzór złoto-szary



str. 26     AkAnt 12(298)2020

Dariusz Kadyszewski

jak punk to punk

śmierć kliniczna dezertera 
z defektem muzgó 
na oddziale zamkniętym

w rejestracji kolaboranci 
o bladych lokach 
postawili w stan oskarżenia 
one million bulgarians

w WC armia nocnych szczurów 
na pancernych rowerach 
unikała mass kotek

bexa lala w bikini 
ofiarą rozwodu w sedesie 
krzyczały radical news

zbuntowany kaloryfer piszczał Hańba! 
ostrzył siekierę i zemby 
the bill z łysiną lenina

tańczyły transsexdisco 
w pidżamie porno 
dzieci gorszego boga

jak wolność to wolność 
pochwalone w plebanii 
ryczał niebieski nosorożec

zamilkły kremlowskie kuranty 
w czarnobyl-zdroju 
tryskał grin piss 
ze zdroju jana 

piekło kobiet 
sypią ddt na łąki łan 
cool kids of the death 
made in Poland

brygada kryzys 
w los trabantos 
pędziła do moskwy 
na konwent a

lecą gluty z kalkuty 
na bóm wakacje w rzymie 
grzmot w nocniku 
oznaką kultury obszczymura 

tubylcy betonu pożerają 
ciche schaby 
i tuczone ziemniaki 
po ciemnej stronie pomidora

życie w niebycie? 
po prostu profanacja 
najnowszej nauki o gównie

(wiersz utworzony  z nazw polskich zespołów 
punkrockowych
 – pisownia oryginalna)

Elżbieta Grabosz

Fraszki

Po co im to było

Pracowali,
defraudowali,
podkradali,
                 Coraz więcej chcieli,
                 wirus zniszczył zdrowie,
                 resztę diabli wzięli.

Nocne rozmyślania seniorów

Tyle minęło lat już po wojnie,
a my się starzeć nie możemy
spokojnie.

Ziemia obiecana

List z Londynu do przyjaciół:
„Przyjeżdżajcie chłopaki,
wolne są zmywaki”.

Grzegorz Zientecki

Aforyzmy

Każda zapisana myśl zdradza światu twoją pozycję metafizyczną.

Plotka kurczy świat, wiedza go rozszerza.

Dziełu brakuje życia jeżeli brakuje mu powagi. 

W przylądkach więcej jest tęsknoty niż nadziei.

Tadeusz Charmuszko

A  F  O  R  Y  Z  M  Y

***
Wiatr ma przegwizdane.

***
Sprawiedliwość chętnie włóczą po sądach.

***
Brednie nie potrzebują żyznego gruntu.

***
Nie trzeba być na torach, żeby się wykoleić.

***
Ryzyko było tak wielkie, że przygniotło ryzykanta.

Zbigniew Pawłowski

Fraszki

***

Gdy odrosty ma blondyna. 
To nadziei odrobina. 
Że mózg dzielnie jeszcze walczy. 
Ale czy mu sił wystarczy.?

***

Urzędniczka w urzędzie. 
Tak jak kura na grzędzie. 
Gdacze i głośno krzyczy. 
Ona się  tylko liczy.
 
Ty nie możesz  mieć racji. 
Biednyś w tej sytuacji.
 
Jaśnie Pani jak władza. 
Do parteru sprowadza. 
A Ty leżysz i kwiczysz. 
Pani wręcz na to liczy

SATYRA

Marek S.Podborski

Chichot Robespierra

i wreszcie mamy demokratyczny dyktat 
otwartości, tolerancji niebinarnych humanistów 
i obrońców wszelkich praw 
z pokolenia „Wypierdalaj!”

Marek S.Podborski

JESIENNA FRYTURA

Najlepiej się podpuszcza tłuszcza
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Stefan Pastuszewski

Dziennik czasu zarazy (7)

1 października
W słotną pogodę w Krasiczynie na Ogól-

nopolskiej Konferencji Naukowej pn. 8 maja 
1945 roku. Polska perspektywa. Organizator 
- Oddział IPN w Rzeszowie, dobry organi-
zator,  chociaż jak wszystko co państwowe, 
zbiurokratyzowany. Indoktrynacja, choć 
nieuciążliwa, dla kilkunastu spędzonych na 
konferencję żołnierzy z 5 Batalionu Strzelców 
Podhalańskich. Podobnie było 75 lat temu w 
odniesieniu do żołnierzy Wojska Polskiego 
zwanego nieformalnie ludowym. Tylko, że wte-
dy to oni a nie władze cywilne organizowały 
takie państwowotwórcze przedsięwzięcia. Po 
obiedzie strzelcy podhalańscy jadą do domu, 
choć konferencja nadal trwa. Po prostu skoń-
czyły się godziny pracy, a oni przecież stanowią 
wojsko zawodowe, czyli od do. Ot, i zawodowe 
umiłowanie ojczyzny, i wiedzy. 

2 października
Z Sebastianem na strzelnicy a potem 

wspólne oglądanie w telewizji super-ważnej 
transmisji z meczu żużlowego Orzeł - Łódź vs 
Polonia - Bydgoszcz. Drużyna bydgoska, będą-
ca zlepkiem gości z innych klubów, z domi-
nacją obcokrajowców, dzielnie walczy, nawet 
przez pewien czas przeważając, z drugim co 
do osiągnięć zespołem I ligi. Potem trochę 
słabiej, ale w ostatnim biegu wygrana 5:1, co 
dało remis (45:45) a w rezultacie utrzymanie 
się  w lidze. Odnoszę wrażanie, że ten bieg był 
robiony.  Trener Orła Adam Skórnicki chyba 
poprosił swoich najlepszych chłopaków, bo 
w ostatnim, piętnastym biegu, tak zwanym 
nominowanym, jadą najlepsi, aby trochę, 
choć nie za bardzo, popuścili. Być może się 
mylę. W każdym razie lubię tego trenera, 
byłego zawodnika, którego kilkanaście lat 
temu oglądałem na torze w kombinezonie z 
indiańskimi frędzlami przy spodniach. Wciąż 
ma długie, spadające na ramiona, blond włosy 
i specyficzny humor. 

Ale i tak Polonii remis się należał, bo 
była zespołem tym razem równym Orłowi, z 
którym zresztą swego czasu, 18 lipca, wygrała 
na swoim torze. Niesprawiedliwością sportu 
jest, to że czasem tylko jedna chwila decyduje 
o wszystkim. Niemniej szkoda Łokomotiwu 
z łotewsko-rosyjsko-polskiego Dyneburga 
(Daugavpils), który za sprawą tego remisu 
spada do II ligi. Jak ja się teraz nad Dźwiną 
(Daugava) pokażę?

3 października 
Sobota. Od rana na grzybach. Nie ma 

grzybów, przynajmniej w promieniu 50 kilo-
metrów. Za sucho. Potem działka. Niechętne, 
ociężałe zbieranie plonów. Tak już mam, że 
kiedy pierwszy etap dnia nie wychodzi, to 
następne jak … krew z nosa. Potem - trochę  
marudzenia w redakcji. Tam zawsze jest dużo 
różnej roboty, że zawsze można do którejś się 
przykleić i psychicznie  wyjść na swoje. Wreszcie 
basen z celebrami covidowymi; jakieś przerwy 
między jedną a drugą turą, podczas których i 
tak żadnego z odkażania nie ma. Nie ma też 
wietrzenia szatni, bo ona jest bez okien. Po 
raz kolejny przekonuję się, że pandemia to raj 
dla leni. Na zakończenie dnia rower, którym 
pokonuję swoje lenistwo.

4 października 
Pogrzeb kota na cmentarzu dla zwierząt 

w Szczutkach. Tam ludzie chowają swoje uczu-
cia. Nie mam nic przeciwko takiej hodowli 
uczuć, byleby te uczucia rozwinęły się i objęły 
także ludzi, także tych najtrudniejszych, także 
tych najbardziej przykrych, do których trudno 
jak do kota się przytulać.

5 października    
O tym, że skończyły się wakacje, w tym 

także akademickie, świadczy rzucająca się w 
oczy duża liczba młodych, myślących ludzi za 
ladami sklepów, w restauracjach, kuchniach, 
na stacjach benzynowych. Jest to dla nich 
pierwsza praca, co widać po pewnym zalęk-
nieniu, niepewności, nadmiernej grzeczności 
wobec klientów. Są to absolwenci różnych 
szkół, w tym wyższych. To samo robiliby na 
obczyźnie, może za wyższe pieniądze, ale z 
kolei przy wyższych kosztach utrzymania, no i w 
oparach tęsknoty za najbliższymi, za tymi polami 
malowanymi zbożem rozmaitem. Lepiej nich już tu 
zostaną. Turbokapitalizm w ujęciu globaliza-
cyjnym nie daje dziś większych szans młodym 
ludziom. Cieszę się, że są z nami. Jestem dla 
nich grzeczny, próbuję z nimi żartować, co 
czasem kończy się świetnymi, błyskawicznymi 
ripostami, a czasem tylko mdłym uśmiechem 
zażenowania i zdziwienia. 

6 października
Jako nauczyciel akademicki wciąż zastana-

wiam się nad współczesnym, a więc zależnym 
od obecnej kultury oraz technologii okołoedu-
kacyjnych, modelem studiowania. Chyba jest 
on dualny. Przyswajanie wiedzy i kompetencji 
musi być przede wszystkim samodzielne, a 
uczelnia tylko ukierunkowuje. Równocześnie 
ważne są kontakty, żywa rozmowa, bezpośred-
nie autorytety intelektualne i moralne, do-
świadczenia społeczne i znajomości. Nauczanie 
on-line ten drugi człon w zasadzie wyklucza. 
Być może pandemiczna posucha wyzwoli pra-
gnienie żywszych relacji społecznych, bowiem 
chyba za bardzo popadliśmy w kucie własnego 
losu za pośrednictwem smartfonów.

7 października
Ten cholerny Internet! Znów dopłynęła 

do mnie wiadomość nie do mnie adresowana; 
poprzednia też nie dla mnie – o zakupach 
– była 3 czerwca. Nowa wiadomość też jest 
bardzo osobista, z przestrzeni tak zwanej zdra-
dy małżeńskiej. Wyraz najwyższej tęsknoty za 
pieszczotami. Podpisana, a ja - na nieszczęście 
- znam tego człowieka. Stary, nie spełniony 
życiowo, prawdopodobnie jest to rekompen-
sata. Staram się o tym nie myśleć, staram się 
zapomnieć. Piszę, aby wyrzucić z siebie tę 
informację, pozostawić ją w kosmosie miliar-
dów zapisanych wiadomości, które pozostaną 
nawet wtedy, gdy ich autorów i adresatów już 
na tym świecie nie będzie. Gdzie będą? Czy w 
ogóle będą, bo wiadomości od nich i do nich 
na pewno pozostaną. Czyżby tylko materia, 
nawet elektroniczna, była wieczna?

8 października
Uważnie oglądam fotografie i filmy z 

antyłukaszenowskich, ale też na pewno, choć 

w drugim rzędzie, prodemokratycznych ma-
nifestacji w dużych miastach Białorusi, przede 
wszystkim w Mińsku (2 miliony w mieszkań-
ców). Dominuje dobrze ubrana i wyluzowana 
młodzież, hipsterzy. Histeryzująca publicystka 
„Tygodnika Solidarność” Teresa Wójcik na-
pisała: „eleganckie dziewczyny w koronach 
spacerowały wzdłuż alei Niepodległości” (nr 
40, s. 30). Jest jeszcze groteskowa 73- letnia, 
dźwigająca ogromną biało-czerwono-białą 
flagę Babcia Rewolucji, czyli Nina Bagińska, 
którą młodzież dla śmiechu zawsze wywołuje 
na pierwszą linię.  

Drugą grupą manifestujących są średnio-
-starsze kobiety. Podobnie było w 2015 roku na 
manifestacjach Komitetu Obrony Demokracji 
w Polsce, z tym, że młodzieży tam prawie nie 
było, a jej miejsce zajmowali panowie z dobry-
mi albo co najmniej średnimi emeryturami, 
towarzyszący z nudów kobietom.

Chyba się nie mylę, ale na Białorusi rów-
nież większość tych ulicznych pań to kobiety 
samotne, czy to realnie czy symbolicznie, które 
wyszły na ulicę, aby nie być samotne już, aby 
coś znaczyć. Wątpię, czy na takim fundamencie 
zbuduje się zmianę. A mężczyźni na Białorusi 
jak pili tak piją, a przecież większość kobiet 
definiuje się przez mężczyznę.    

9 października
Nasilenie covidowych informacji w me-

diach. Codziennie rekordy zakażeń! Jak jest 
naprawdę – jeden Bóg raczy wiedzieć. W parku 
- grupki zalęknionej (może tylko ja ją tak wi-
dzę) młodzieży, dla kurażu palącej papierosy. 
Na pewno coś z tego będzie, coś innego niż 
dotychczas. 

10 października
Bardzo szczęśliwy dzień. Udało się prze-

prowadzić IX Marsz na Orientację 18 południ-
kiem przez Bydgoszcz. Ogromna w tym zasługa 
Waldemara Fijora – twórcy trasy i Zbigniewa 
Klawczyńskiego – organizatora mety w Zarzą-
dzie Okręgu PCK przy ul. Warmińskiego 10. 
To oni swym zdecydowaniem pomogli w podję-
ciu decyzji o organizacji.  21 marca „płakałem” 
z powodu odwołania tej imprezy. A teraz… 
szczęście na twarzach dzieci, młodzieży, senio-
rów, nawet spod Iławy, i niedowidzących, którzy 
przyszli wraz ze swoimi opiekunami z Ośrodka 
im. Louisa Braille’a.  Ludzie muszą wyjść z 
domu, ludzie muszą robić coś sensownego i 
ciekawego, a ci, którzy potrafią to organizować, 
muszą to organizować. Taki jest imperatyw w 
sferze talentów: powinność wykorzystywania 
tych talentów. Grzechem jest chowanie światła 
pod korcem (Mt 5.15-16.5). Impreza udała 
się mimo pierwszego dnia a więc najbardziej 
niepokojącego, bo co to będzie?, obowiązywania 
dużych rygorów związanych z pandemią.  

Szczególne podziękowania dla 8 Kujaw-
sko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, 
która sprawnie i bezpłatnie ustawiła nam wiatę 
na punkcie startowym. A byłem dotąd sceptycz-
nie nastawiony to „terytorialsów”. Odszczekuję 
– jest to dobra szkoła i sens dla wielu młodych 
mężczyzn. Mężczyzn!    

11 października
Cały kraj zabarwia się na żółto, to znaczy 

stał się strefą pandemicznych obostrzeń. Na 
mapie są także podstrefy czerwone. Dęte wywia-
dy w mediach typu: panujemy nad sytuacją. Te 
kolory i te obostrzenia mają poprawić samopo-
czucie przygniecione wielkim, plastelinowym, 

dokoñczenie na str. 28
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gutaperkowym,  galaretowatym, bo włażącym 
wszędzie, nawet w sen, głazem strachu. I do-
brze, bo w walce z chorobą najważniejsza jest 
psychika. To tylko dla psychiki rząd przywrócił  
godziny tylko dla seniorów w sklepach (10.00-
12.00), bo realnie nie ma to żadnego sensu a 
tylko dezorganizuje życie i hamuje i tak ledwie 
zipiący handel. Pisałem już o tym 19 kwietnia 
2020 roku. 

12 października
Przeglądam książkę wspomnieniową 

Tadeusz Bermański i jego rodzina. Jakże bohater  
tej sympatycznej, skrupulatnie sporządzonej 
przez jego żonę Teresę sagi dbał o swój wizeru-
nek! Najpierw co dziesięć lat a potem co pięć 
urządzał uroczystości jubileuszowe z okazji 
uzyskania dyplomu lekarskiego. Być może  
chodziło jemu o popularyzację zawodu lekarza 
i spotkanie towarzyskie, bo długo był samotny. 
Dużo w tej książce fotografii. Z przyjemnością 
obserwuję radość życia i energię na twarzach 
młodych i średnio – młodych ludzi, którzy 
dzisiaj…. Czy zegar potrafi odwrócić swój bieg?

13 października
Drukowany równolegle w „Akancie” 

Dziennik Józefa Herolda czyta się z prawdziwą 
przyjemnością. Niektóre fragmenty są brawu-
rowo żartobliwe. Coraz więcej w nich jednak 
przestrzeni celebryckiej,  a brak zwrócenia 
uwagi na ludzi tworzących szarą ale twardą 
rzeczywistość. Celebryzm to barwna pianka 
unosząca się na powierzchni, czasem groźnych, 
czasem brudnych, odmętów prawdziwego 
życia. Przysłania prawdę. Jest sferą zamkniętą, 
ekskluzywną, podobną do tak zwanych wspólnot 
wirtualnych tworzonych przez tak zwane media 
społecznościowe. Brnie się w tym z satysfakcją, 
ale tylko brnie.

Dziennikarz aż po uszy tkwi w prowin-
cjonalizmie bydgoskim, choć pisze przecież 
na łamach pisma ogólnopolskiego. Prowin-
cjonalizm bydgoski nie jest szlachceki, za-
ściankowy choć z fantazją i aspiracjami, tylko 
drobnomieszczański, bez fantazji i aspiracji, z 
równiactwem jako naczelną zasadą relacji spo-
łecznych. Najbardziej interesujące tematy to: 
kto kogo i  z kim, co znowu Urząd Miasta wymyślił i 
po co…, ten powiedział to a tamten tamto. J. Herold 
to mimowolnie, nieświadomie chyba, hołubi. 
Pisze jakby na łamy „Dziennika Wieczornego” 
– takiej plotkarskiej popołudniówki z lat 1959-
2000. Prawdopodobnie przyjął taką poetykę w 
celu rozładowania ciężkiej atmosfery.

14 października
Turniej Jednego Wiersza w redakcji 

„Akantu”. Pozostałe placówki kulturalne, z 
wyjątkiem Miejskiego Centrum Kultury, za-
mknęły swoje podwoje. Pobierająca pieniądze 
za nic ich obsługa, swój strach połączony ze 
świetną okazją do nieróbstwa, tłumaczy szcze-
gólną misją ograniczania kontaktów społecznych, 
aby mniej było okazji do zarażania się. 

Wiersze turniejowe dobre i bardzo do-
bre, nasycone jednak złowieszczym klimatem. 
Po raz kolejny przekonuję się, że poezja jest 
znakomitym barometrem atmosfery, w której 
powstaje. Nawet wiersz Juliusza Rafelda o 
słońcu grozi, że to ono, wstając rano, nasze 
grzechy obnaża. 

Na kanwie tego wiersza konstatuję, że 
przed całkowitą depresją ratuje fakt, iż nikt o 

zdrowych zmysłach nie boi się, że następnego 
dnia słońce się już nie ukaże, mimo że dzisiej-
sza noc to był szatański koncert wichru i ulewy. 
Woda jest potrzebna,  a jakże, tylko nie tak od 
razu cały jej wodospad.    

15 października
Pandemia tak jak wojna zdziera maski 

(sic!) Obnaża prawdziwą naturę ludzi. Na-
turą wielu kobiet jest histeria. Doświadczam 
tego w domu, a mam tam trzy kobiety. Prawie 
codziennie telefon od jednej  z nich: – Czy wie 
tato, ile dziś było zakażeń? Tato nie może chodzić do 
kościoła!… Nie przeprowadziłem badań socjo-
logicznych, ale co rusz słyszę, że dyrektorka tego 
czy tamtego zamknęła to i tamto. Na ulicy matka 
szarpie dziecko:

- Czemu zdejmujesz maseczkę? Czy wiesz, czym 
to grozi?! 

Dziecko zaczyna płakać, blizna strachu 
odciśnie się na jego osobowości na całe życie. 

A równocześnie są kobiety, które ofiarnie 
ratują zakażonych. Są nawet przypadki śmierci 
z tego powodu. 

Po raz kolejny przekonuję się, że kobiety 
są złymi kierowniczkami instytucji. Ocena ta 
nie dotyczy jednak, zmarłej niedawno, zawsze 
uśmiechniętej i bardzo życiowej dyrektorki 
Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. 
Artura Rubinsteina w Bydgoszczy ewy Stąpo-
rek-Pośpiech (1946-2020). Wyjątek jednak 
potwierdza regułę.  

16 października
Po dwóch pogrzebach (wczoraj Maksymi-

liana Bart- Kozłowski 82 lata, dzisiaj Zdzisław 
Cisowski 62 lata), na których musiałem prze-
mawiać, co jest bardzo stresujące, lodowisko. 
Samo zdrowie!

17 października
Przeglądam potężną (736 stron B5 w 

kwadracie)  księgę Dominika Księskiego 
Ogień to druga woda, czyli Łuk Karpat. Ten nie-
zwykle zdolny, pracowity i rzetelny wydawca 
ze Żnina (Wydawnictwo Wulkan, tygodnik 
„Pałuki”)  ujął w matematyczną ramę (daty, 
godziny z minutami, odległości, w tym prze-
wyższenia, schematy, tabele, wykresy, obli-
czenia) swoje zdobywanie, nieobliczalnych 
przecież Karpat. Liżę czasami podczas  swo-
ich przejazdów Karpaty (polskie, słowackie, 
ukraińskie, rumuńskie) i wolę poprzestać 
na bliżej nieokreślonych ale osobistych wra-
żeniach. Wciąż  czuję w sobie lęki, także w 
tyłku, których doświadczyłem 15 listopada 
2017 roku, gdy samochodem przecinałem 
oszronionymi drogami wschodnią gałąź 
Karpat w Rumunii.  

18 października
U dwojga starszych ludzi na przedmie-

ściach Chełmna, u podnóża wspaniałego 
średniowieczno-renesansowego wzgórza z 
przepysznym ratuszem w centrum. Cisza, 
spokój, równy, choć powolny rytm człapią-
cych kroków. Jakby Covida 19 na świecie nie 
było. Rzeczywiście, nawet w czasie II wojny 
światowej były obszary, w których nie wie-
działo się o wojnie, ale już na pewno jej się 
nie doświadczało. 

19 października
Od dłuższego czasu szukam sojuszników 

w akcji zdobycia przez Bydgoszcz tytułu Mia-
sta kreatywnego UNESCO. Trudna sprawa. Każ-
dy zajmuje się tylko sobą. To już długi proces, 
zintensyfikowany przez konsumizm, który 
stworzył szansę każdemu zbudowania sobie 
małego białego domku z ogródkiem. Teraz pan-

Dziennik czasu...
dokończenie ze str. 27
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demia, wzbudzająca egzystencjalny strach, 
zmieniła owe małe białe domki w twierdze. 
Mamy do czynienia z paradoksalną wspól-
notą egoizmów, choć różnego stopnia – od 
spoglądania na przechodnia jako na źródło 
zarażeń po agresję wobec każdego, kto staje 
na przeszkodzie do osiągnięcia, nawet tylko 
drobnych, celów.

W takiej sytuacji mówienie o dobru 
miasta, dobru wspólnym, ma charakter opo-
wieści księżycowej.

20 października
Coraz więcej głosów o tymże Dzienniku. 

Aleksandra Brzozowska mówi – całkiem nie 
kurtuazyjnie, bo ona jest zagorzałą were-
dyczką – że od Dziennika czasu zarazy zaczyna 
lekturę „Akantu”. Mistrz dziennikarstwa (sześć 
tomów zapisków na koncie) Józef Banaszak 
telefonuje - a przecież mógłby tego nie 
uczynić - z gratulacjami: – Podobają mi się 
one - mówi. 

Czuję jak głaz odpowiedzialności coraz  
bardziej przyciska mnie do ziemi. Chyba 
jednak lepsze to niż napełnianie ego gazem 
samozadowolenia, tym bardziej, że gazy maja 
różne wonie.

21 października
Brak logiki i konsekwencji w zwalczaniu 

pandemii. Od godziny ósmej rano buszują 
po mieście krokodyle (zielone mundury) z 
Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Pu-
blicznej, aby wlepiać mandaty za niewłaściwe 
parkowanie. Przy okazji wykonują fotografie, 
co może już  być na granicy, obłędnego 
przecież prawa RODO; a nuż w samochodzie 
leży na półce pismo z imieniem, nazwiskiem, 
i, o zgrozo, z datą urodzenia. Proceder ów 
uskuteczniali także w czasie pierwszej  pan-
demicznej ciszy, o czym pisałem 9 kwietnia 
2020 roku. Z jednej strony rząd zaleca 
ograniczenie komunikacji publicznej, a tu 
samorząd tępi komunikację indywidualną, 
która przecież ogranicza, coraz bardziej 
niebezpieczne, kontakty społeczne. Uważam, 
że na czas pandemii należałoby ustawowo 
znieść mandatowanie za parkowanie. Nawet 
na trawnikach, jeśli jest taka ostateczność, 
niech stoją samochody, tym bardziej, że w 
okresie jesienno-zimowym nie ograniczy to 
wegetacji trawy. Jak wojna z zarazą to wojna!

Mówi się o odporności stadnej, a w rzeczy-
wistości chodzi tu o interes stadny. 

Windykacja, bez małą policyjna, musi 
cały czas przynosić korzyści stadu., którym 
kierują urzędnicy, bo przecież z czego im 
się zapłaci. A trzeba  (sic!) im płacić, chociaż 
pandemię traktują często jako alibi dla swego 
nieróbstwa. Dyrektor Urzędu Wojewódzkie-
go w Bydgoszczy, chcąc ograniczyć nierób-
stwo, wprowadziła karty pracy i już zrobiła 
się awantura na 44 fajerki.  A więc są lepsi i 
lepsiejsi. Zawsze z wielkim szacunkiem od-
noszę się do murarzy, brukarzy i śmieciarzy, 
którzy bez względu na pandemię cały czas na 
wolnym powietrzu pracują. 

22 października
Mieli rację dwaj Józefowie (Banaszak i 

Herold), że pisanie dziennika jest twórcze. 
Wydaje się, że największa zaletą tego proce-
deru jest wyrobienie tak zwanej uważności, 
czyli zwracania uwagi na sens przeżywanych 
chwil, także na drobiazgi. Człowiek zmuszony 
jest do zastanowienia się nad tym, co wokół 
niego i w nim. Znaleźć sens w bezsensie, a 

barwę w bezbarwności. Odejść od bezmyśl-
ności i automatyzmu dziania się.  Przecież w 
istocie żyjemy chwilą. Jest tych chwil dużo i 
mało (gdy dobijemy końca)  zarazem.

23 października
Rano dzięki zaprzyjaźnionemu kioska-

rzowi mogę przeglądać gazetę, bo ze względu 
na miałkość treści i prostacki język nie ma 
sensu jej kupować, zaś wieczorem oglądam 
„Wydarzenia” Polsatu. Są one najbardziej 
wypośrodkowane, choć też zależne. Oglądam 
medialnych komediantów, bo są to wypowie-
dzi nie dla prawdy, tylko dla efektu. Najgorzej, 
że to efekciarstwo i mnie  się udziela, kiedy 
zostaję czasem dorwany przez jakiegoś dzien-
nikarza. Niekiedy podczas wywiadu próbuję 
być bardziej prawdziwy ale natychmiast do-
strzegam znudzenie bądź niesmak na twarzy 
redaktora, po czym pada trywialne pytanie, 
które niczym bat popędza ludzkiego konika 
do medialnej galopady. Nie dziwię się, że w 
sławnej restauracji Sowa i wspólnicy polityczne 
rumaki stajennym językiem odreagowywały 
swoje medialne komedie.

24 października 
Pandemia- jak już zauważyłem we wpisie 

z 8 września  - dodaje skrzydeł tym, którzy w 
życiu niewiele zrobili i niewiele zrobią. Jeden 
z takich panów wydał oświadczenie następu-
jącej treści:

W związku z sytuacją epidemiczną w 
naszym kraju, która pogarsza się z każdym 
dniem i znajduje wyraz w nowych rekordach 
zachorowań, w trosce o zdrowie i życie moich 
najbliższych, zawieszam moją aktywność w 
Organizacji do odwołania.

Najciekawsze, że owa Organizacja liczy 
10-12  członków, a w spotkaniach co dwa 
tygodnie uczestniczy ledwie sześciu, a często 
i mniej członków, gromadzenie których jest 
zgodne z przepisami. Zapewne autor niniej-
szego oświadczenia ma przekonanie o swojej 
nieśmiertelności. Tymczasem z rozkoszą 
rzucił się w objęcia koronawakacji.

25 października
Wyjąłem z redakcyjnej skrzynki poczto-

wej dwie grube przesyłki. – Znów jakieś książki – 
pomyślałem. – Po odnotowaniu w rubryce „Nowe 
tytuły” trzeba je będzie odnieść do „dziupli”, aby nie 
zawalały. Tak w redakcyjnym slangu nazywa-
my dwie dziuple (dosłownie!) w drzewach w 
Parku Jana Kochanowskiego, które są jednym 
z trzech popularnych w Bydgoszczy punktów 
book - crossingowych. A tu, z jednej z kopert 
wychynęła książka Józefa Barana W wieku od-
lotowym. Trochę mnie ze względów osobistych 
zmroził ten tytuł, ale znając twórczość tego wy-
bitnego poety, skonstatowałem, że nie mógłby 
on być inny, skoro zawsze była to twórczość aż 
do bólu szczera i własna. Po  ponad godzinnej 
lekturze (od 6.03 do 7.17) musiałem napisać 
od ręki recenzję i musiałem złożyć, niczym 
cenny skarb, tę książkę na osobistej półce, 
która nie jest już zbyt obciążona, bo co rusz 
tę czy inną książkę odnoszę do dziupli. Choć 
nie musiałem, to jednak napisałem osobisty 
list do Józefa Barana.

26 października
Michał Pasternak z radością oznajmił, że 

powoli ludzie zaczynają normalnieć .
- Co to znaczy? – zapytałem.
- Przed Realem zobaczyłem misjonarza 

Hare Kriszna grającego na bębenku i ucieszy-

łem się – odpowiedział. 
Ja też się ucieszyłem, że pan Michał się 

ucieszył.

27 października
Podczas picia porannej kawy zauważyłem 

w okolicach kciuków marszczącą się skórę. 
Cholera! Nigdy dotąd nie oglądałem swoich 
dłoni, czasem tylko kątem oka, czy są brudne 
i czy w związku z tym nie trzeba ich umyć.

28 października
Różne są definicje szczęścia, ale takiej 

jeszcze nigdy dotąd nie spotkałem. Do 
siedziby Towarzystwa Inicjatyw Kultural-
nych przyszedł na inspekcję przedstawiciel 
instytucji pośredniczącej między Urzędem 
Marszałkowskim a realizatorami zadania; 
innymi słowy instytucji  pasożytniczej. Kon-
trolując dokumentację (6 segregatorów i 12 
skoroszytów) znalazł w niej trochę braków i 
stwierdził: - Będę szczęśliwy gdy wszystkie rubryki 
zostaną właściwie wypełnione.

A w jednej  rubryce brakowało numeru 
telefonu podopiecznego, który to numer 
jednak figurował w dwóch innych rubrykach, 
dublujących się dokumentów. Inspektor ten 
w środowisku grantobiorców znany jest z 
wymagań, co do jednej kropki i przecinka, a nie 
interesuje  go wcale działalność merytoryczna. 
w tym przypadku praca opiekuńczo-wycho-
wawcza wśród dzieci zagrożonych wyklucze-
niem społecznym. 

29 października
Koronawirus póki co wszystko kryje. 

Każdą nieudolność, każde świństwo. Ciekaw 
jestem, jakie śmietnisko wyłoni się, gdy ta 
wezbrana fala zagrożenia realnego i subiektyw-
nego strachu odpłynie niczym morze po przy-
pływie a rzeka po powodzi. Kiedyś w Holandii, 
poszukując fląder, brodziłem po przypływie po 
terenie przybrzeżnym. Śmierdziało odpadkami 
organicznymi i migotało kolorowymi plastyka-
mi. Niedawno widziałem w telewizji brzegi rze-
ki po opadnięciu fali powodziowej. To samo. 

30 października
Radość lodowiska jak prawie co dzień (4-5 

dni w tygodniu około godziny 17.00). Jakże 
ci młodzi wspaniale jeżdżą, niektórzy nawet 
z telefonami mobilnymi w ręku! Ja też jeżdżę 
coraz lepiej. Nie wiem jednak, czy wrócę do 
czasów, gdy ślizgało się na łyżwach nawet na 
zamarzniętym śniegu na ulicy przed domem. 
Potem na zapchanym niczym puszka sardynek 
sztucznym lodowisku Torbyd przy ul. Chopina 
11. Problem był nie tyle z łyżwami, co z butami. 
Trzeba było kupić buty zimowe na grubej skó-
rzanej podeszwie, które niosło się do szewca, 
aby ten wyżłobił w obcasie na wysokości pięty 
dziurę a nad nią przymocował wkrętami blasz-
kę z odpowiednim otworem. Wkładało się w 
nią poprzeczny grzybek łyżwy, przekręcało na 
wprost a z przodu specjalnym kluczykiem ści-
skało się żabki. Niestety, po dość krótkim czasie 
blaszka na mojej lewej podeszwie wylatywała 
a otwory wkrętów były już nie do użytku. Po 
prostu moja lewa noga zawsze stąpała trochę 
koślawo, co się również na jazdę na łyżwach 
przekładało. A na nowe buty rodziców już nie 
było stać. Choć  wówczas zimy trwały wtedy aż 
do marca,  to już od stycznia pozostawały mi 
tylko sanki.

31 października
Jeszcze jeden dzień. v
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Dariusz Kadyszewski

jej ciało

mówić do lustra pod kątem płaskim 
kadr bez obrysów – definicja brzucha 
ona jest czarna mimo że w bieli 
wydziera słowa obok płaczu 
własnemu odbiciu odzwyczajonego ciała 
te ciało właśnie ginie 
twierdzisz przekrzykując odgłosy prania 
echo intrygi odbija tynk z mych pleców 
oddycham cicho na marginesie 
biorąc na świadka nieme zwierciadło

Karolina Rataj

*** 

drgnęła
czy chciała czy nie
ślepia miała krowie
duże 
ciepłe
czy chciała 
nie wiem
nie powiedziała
mogłaby chociaż
samogłoskę wydusić
najlepiej
co by zabrzmiała
jak kocham cię
ona tylko
śmiała się 
najsłodziej się śmiała
tylko wtedy
ostatni raz

Katarzyna Koziorowska

Głos

cóż z miłości
kiedy wszyscy wiedzą
jak lepiej kochać?

nakłuwasz cienką igłą strachu
nagie serce
wybucha jak niebieski balon
skradziony dziecku
w wesołym miasteczku

na tę myśl czekałam
od końca
wejdź i czuj się jak u siebie

zlizywałam łzy
z policzków Boga
nie postanawiam poprawy
a pokutę zostawię
na potem

ciemność kąsa nagie kostki
włamuje się od środka
choć drzwi dawno 
zaryglowane

nie warto dotykać
grozi śmiercią lub
co grosza
kalectwem

czekałam aż wzleci biały ptak
wysłany przez niekochany sen
za rogiem
czeka Bóg
po brodzie ścieka miąższ owocu
z zakazanego drzewa

choć pociąg się wykoleił
pokonam pieszo resztę drogi

chłonę zapach 
znajomą woń dzieciństwa
gdzie łasi się lęk
i wzlatuje niepokalanym motylem

ostatnie zdanie
stanęło kością w gardle
nie do twarzy Ci z tym uśmiechem

i nie znam tej kobiety
z lustra
co wprowadziła się wczoraj

niosę Twą ciężką powiekę
ciągnąc bagaż z cieniem
nie odróżniam już dnia od nocy
miłości od nienawiści
strachu od rozkoszy

więc zbaw mnie tak
żeby zabrakło mi tchu
żeby ludzie mówili
zwierzęcym głosem

Marek Wołyński

JEJ DEKADENCJA

Mówiła –
to taka moja dekadencja

I w samym środku nocy
pośrodku miłości
w połowie drogi
zakładała płaszcz
pod którym nie miała
nic więcej

a drzwi
zostawiała otwarte
żebym słyszał
to okrutne
skrzypienie schodów
którymi
zapadała się
pod ziemię

Małgorzata Anna Bobak Końcowa

***

piszę do ciebie list  
jakbym zapalała światło  
w najciemniejszym kącie duszy 
widzisz je i wtedy 
idziesz przez poczekalnię  
minie kilka miesięcy zanim  
dojrzysz z której strony
świeci moja gwiazda 
teraz ściemnia się jeszcze bardziej  
ja siedzę w kącie  
i nie wiem jak to możliwe 
miałam żyć z ciekawości  
i wierzyłam że wszystko
jest we mnie 
całe światło  
reszta udolnym
lub mniej udolnym dopasowaniem  
do tego co na środku pokoju  
w kącie jest sucho i ciepło 
znowu zasnę  
a ty będziesz obrażony jak dziecko 
któremu postawiono piątkę plus 
zamiast szóstki  
w kącie jest bezpiecznie   
jestem niewidoczna

Angelika Włusek

***

ma skaleczone kolana
od upadków (tyle ich było
od początku świata) zna 
cały alfabet miłości
które miały goić
najbardziej je obdarły

Wiesław Marcysiak

JAZZ

Jest jazz
Jest ona
Między dźwiękami
Jak w puchowej kołdrze
Zawieszona
W błogiej lewitacji

A ja jak kamień na orbicie
Cięższy od dźwięków
Wiszę nad nią
Hipopotam zastygłej lawy
W uniesieniu jazzu
Wiruję
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Lubię antologie i almanachy. Jako czy-
telnik, bo nawet czytając najlepsze utwory 
najlepszego autora zaczynam się nużyć. A tak 
różnorodność ogromna, zaskoczenie, zachwyt 
i gniew, gdyż czasem w antologii czy almanachu 
coś tam musi obowiązkowo się znaleźć. Parytet liczb 
i układów, całe szczęście, że nie płci. 

Trochę tego typu parytetu jest w antologii 
50 - lecia Poznańskiego Klubu Literackiego pod 
niezbyt udanym tytułem Daję słowo. Tytuł ten 
nawiązywał zapewne do słowa harcerza czy plot-
karki z magla, ale ontologicznie jest nieco nie na 
miarę rzeczy, bo w literaturze nikt nie daje słowa, 
tylko ono samo się dzieje, a nawet dzieje autora. 
Pisarz pobiera słowo ze skarbca kultury, zestawia 
je z innymi słowami i trochę przez  to zestawienie 
je przetwarza. Może też wymyśleć nowe słowo 
(neologizm) ale i tak jest ono  zmontowane 
z będących już w użyciu fonemów, chyba że 
całkowicie zlekceważy kulturowy skarbiec, lecz 
wówczas już zabranie w ślepy zaułek (dadaizm).

Niemniej daję słowo, że Daję słowo warto 
przeczytać, bo jest zbiorem, choć nie uporząd-
kowanym, jeśli nie brać pod uwagę alfabetyczne-
go porządku nazwisk prezentowanych autorów, 
z utworów różnego gatunku: wiersze, proza, 
esej, felieton, recenzja nawet. Jest to więc swego 
rodzaju literackie silva rerum, czyli las rzeczy. Sylwę 
zalicza się do twórczości pamiętnikarskiej, bo 
w istocie poznański almanach takim pamiętni-
kiem minionego czasu jest począwszy od 1970 
roku, kiedy powstał Klub Literacki w Pałacu 
Kultury i Centrum Kultury Zamek.   

Mimo, że redaktorów omawianego alma-
nachu jest dwóch (Łucja Dudzińska, Jerzy Gru-
piński), to jednak przede wszystkim znać rękę, 
myśl, a przede wszystkim serce J. Grupińskiego 
który, sam będąc znakomitym poetą, jest także 
spolegliwym kreatorem środowisk twórczych. 
Może właśnie dlatego nikomu nie zazdrości, 
nikogo nie blokuje, aby siebie wyeksponować, 
tylko-jeśli dostrzeże talent – to otwiera mu furtkę 
prowadzącą do ogrodu prawdziwej literatury. 
Już jego zwrócenie uwagi na kogoś, na  utwór 
nobilituje. egocentryczny charakter twórczości 
sprawia, że ci którym tę furtkę otworzył, na 
których spojrzał, zachęcił, często uważają to za 
im należne, chcą więcej, nawet ciągłego posługi-
wania, ale Jerzy wie, że taka jest natura tej rzeczy, 
więc tylko się  z lekka uśmiecha i z czułością 
pielęgnuje różne kwiaty w ogrodzie sztuk zaś 
z miłosierdziem spogląda na pleniące się od 
czasu do czasu chwasty. Z niezwykłym wyczu-
ciem wynajduje niepozorne - póki co - polne 
kwiatki i cieszy się, że - wydobyte z tła - też pałają 
niepowtarzalnym pięknem. Podobnie czynił to 
Jerzy Szatkowski, z którym Jerzy Grupiński – na 
zasadzie współbrzmienia serc – się przyjaźnił.

Objawienie kolejnej fali literatury polskiej, 
Łucja Dudzińska zapewne wniosła (zapewne, bo 
nie znam kuchni redakcyjnej, choć samą Łucję 
znam) dodatkowe rygory publikacji związane z 
preferowaną przez nią poetyką wieloznaczności 
słowa. Być może to od niej pochodzi tytuł alma-
nachu, tak jak poprzedniego, na czterdziesto-
lecie, a brzmiał on Na końcu świata albo języka. 
Tylko, że dziesięć lat temu sformułowanie to 
zaczerpnięto z wiersza wspomnianej poetki i 
redaktorki, a to skąd?

Aby nie zginąć w lesie trzeba wytyczyć sobie 

jakieś ścieżki albo orientować się na słonce (w 
tym przypadku na przykład: lubię to, podoba mi 
się) przebijające się przez konary drzew. Pisząc tę 
recenzję korzystam z tych dwóch form orientacji 
a zasadą ścieżki jest świeżość, bezpośredniość, 
prawda.

Na starcie, oczywiście zawsze świeże i za-
wsze silnie nasycane emocją splecioną z życiową 
mądrością i społeczną solidarnością, wiersze Je-
rzego Grupińskiego. Niesamowity utwór Wiersz-
-patyk w ciemną wodę to fotografia z minionego 
czasu zakończania rozpaczliwą, a równocześnie 
pełnej nadziei konstatacją:

Biegnę, gonię za nimi krzycząc
Jest Bóg i Pamięć i nie ma śmierci

Autor Kuszenia świętego Poetego pisze o rze-
czach ważnych, najważniejszych, nie rozdrabnia 
się na jakieś chwilówki, sentymentalizmy, choć 
ostatnio jego twórczość usiłuje, jednak nie 
sentymentalnie, zdyskontować upływający czas:

Ten chłopiec wciąż
dyszkantem śpiewa we mnie

Zawsze mnie trochę niepokoją utwory 
dedykowane, szczególnie tym, którzy coś mogą. 
Gdy badałem XIX - wieczną poezję niemiecką, 
to znalazłem dużo utworów a nawet książek 
dedykowanych możnym tego świata, głównie 
Aleksandrowi Humboldtowi. Także i tu mamy 
takie dedykacje. Rozumiem – zmarłemu Mar-
kowi Obarskiemu, pamięć wzruszenie, bunt, 
ale żywemu… Czyżbyś osłabł już, Jurku? Ścieżka 
lektury wiedzie teraz do wiecznotrwałej figury 
poetyckiej, jaką jest kobieta definiująca się przez 
mężczyznę.

x  x  x
stoję przed tobą jesienna 
prawie naga
drzewo z ostatnimi liśćmi
wybieloną korą
która pamięta wiosnę (…)

szybkie spotkania
osobne wejścia i wyjścia
dwa samochody
spuszczone zasłony
spodnie (…)

tonęłam w tobie jak słońce
nieuchronnie powoli zanurzając
się w chłód Bałtyku
przyjmowałeś  mnie milcząco
jakbyś wiedział
od zawsze że nadejdę.

Kto to? Kto to? Małgorzata Mylka. W 
podobnej orientacji i definicji są wiersze Marii 
Ciążeli, a już na pewno Celiny Lesiewicz, We-
roniki Materkowskiej, Mirosławy Poncyliusz, 
Krystyny Wojciech-Ratajczak, no i oczywiście 
Kamili Izabeli Zioły. Pozostałe piszące panie, 
albo już zapominały o swej orientacji albo 
skrzętnie ją skrywają pod maskami filozofii 
egzystencjonalizmu, fascynacji dzieckiem jak 
u Bogny Wiczyńskiej czy Anny Landzwójczak 
oraz różnych definicji różnych części świata, w 
tym także definiowania siebie, co jest również 
signum poezji kobiecej.  

Drugi przystanek w tej ogrodowo-leśnej wę-
drówce to tak zwana poezja czysta, nie podparta 
żadną ideą czy filozofią, dystansująca się wobec 
inspirującego ją przeżycia, bo takie w przypad-
ku poezji zawsze jest. To gra słów, ale przede 
wszystkim poszukiwanie tajemniczych światów 
między słowami, jak również wysnuwanie  nowej 
przestrzeni znaczeń z samej konstrukcji utworu, 
przede wszystkim wiersza.

Zacznę od Jacka Juszczyka. Potrafi on 
wyrzeźbić płaskorzeźbę swojego stołu, ale przede 
wszystkim pokój połączyć z lasem i z tamtym 
miastem.  
linia z załomu sufitu złączona szparą podłogi 
wrastającej w leśne dukty drzwi 
Wiem o nich dużo gdyż są tak samo
 Jak jest wieża w tamtym mieście

Jego retrospektywa (Saga Rodzinna) ma 
mało z sentymentalizmu a dużo z surrealistycz-
nej kreacji. 

Na przystanku tym stoją także: Łucja Du-
dzińska i Tomasz Fellmann.

Trzeciego przystanku już u mnie nie bę-
dzie. Poszukajcie go sami, Drodzy Czytelnicy, 
bo  jest i to nie jeden. 

Swego czasu napisałem w jednym z wierszy: 
wybaczcie mi poeci i patrioci. Teraz piszę: wybaczcie 
mi poznańscy poeci tę recenzję. v

Daję słowo, red. Łucja Dudzińska, Jerzy Grupiński, Poznań 
2020, Biblioteka FONT, ss. 230 

Stefan Pastuszewski

Poznańska sylwa
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Jerzy Grupiński

Z Czesława Miłosza  

Za niskie jak na wiersz
I nie zgadza się nic 
ani charakter – pochyłe to pismo
strzyżone ironią pod wiatr
ani paś baranki moje paś

Szepczę to zaklęcie – obłoki obłoki –
i wtedy rozsuwa się ściana światła
ni obraz ni twarz
Tylko obrót błękitu tętni
nabity na promień
Wtóruje dobiera drugiego głosu
Jakby rżał ktoś
aż na palcach gwizdał
i nie chciał znaku ani litery
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Dorwać Phila, to amerykański bestseller, 
autorstwa DAVIDA HOWARDA. Tłumaczenia 
na nasz język dokonała para tłumaczy co jest 
rzadkością w literaturze. Wiesław Marcysiak 
przetłumaczył prolog i rozdziały 1-7, nato-
miast Anna Skucińska rozdziały 8-26 wraz z 
epilogiem.

Pogoń za jednym z największych oszu-
stów XX wieku rozpoczęła się 15 lutego 1977 
roku i zakończyła się jego aresztowaniem 
13 października. Oszust, niejaki Phil Kitzer, 
potomek węgierskich emigrantów to nietuzin-
kowy człowiek. Miły, sympatyczny, niezwykle 
inteligentny, towarzyski. To są cechy, które 
każdy wielki oszust winien posiadać. Kitzerowi 
natura takowe sprezentowała, a on bez żadnych 
skrupułów wykorzystywał je w niecnych celach 
(wśród oszustów gbura nie odnajdziesz).

Pogoń za przestępcą uskuteczniali dwaj 
młodzi agenci FBI: 27 – letni nowojorczyk Jim 
Wedick i 31 – letni mieszkaniec Południa Jack 
Brennan. Była to pierwsza w bogatej historii 
FBI tajna operacja tej instytucji. Na czym po-
legało novum? Ano na tym, że ci dwaj młodzi 
agenci przeniknęli w środowisko związane z 
Kitzerem. Zmienili własny życiorys. Udawali 
przestępców, cały czas prowadzili grę na 
pograniczu życia i śmierci. Musieli nagrywać 
rozmowy ukrytymi urządzeniami w marynar-
kach czy w bieliźnie i następnie raportować 
je do centrali. Właśnie to centrala była swego 
rodzaju kulą u nogi. Władze FBI nieufne były 
wobec tego rodzaju prowokacyjnych działań. 
Skąd to się wzięło?

Federalnym Biurem Śledczym (FBI) 
żelazną ręką rządził w latach 1924 – 1972 
edgar Hoover (1895 – 1972). Przeżył ośmiu 
prezydentów, skutecznie walczył z mafiami 
alkoholowymi w latach dwudziestych w czasie 
prohibicji – najgłupszej ustawy w dziejach 
USA. W latach pięćdziesiątych zwalczał wpły-
wy komunistyczne. Jego agenci wykryli m. in. 
słynnych szpiegów, małżeństwo Rosenbergów 
(ethel 1915 – 1953 i Julius 1913 – 1953). Miał 
także zasady, których nigdy nie naruszył. Jego 
agenci nie mogli przenikać w środowiska prze-
stępcze czy szpiegowskie. Obawiał się bowiem, 
że w razie jakiejkolwiek wpadki, pod groźbą 
np. likwidacji rodziny, mogą oni „przejść” na 
stronę przeciwną i dezorganizować pracę FBI. 
Następcy Hoovera nie mieli już większych skru-
pułów i zgodzili się na tego rodzaju operację.

Książka Davida Howarda trzyma czytelni-
ka w napięciu. Trzeba jednak bardzo dokład-
nie ją czytać, to nie jest książka do czytania, 
ot tak sobie, w wolnej chwili czy w podróży. 
W książce są równolegle pokazane dwa wątki. 
Pierwszy to sensacyjny – czyta się go lekko. Dru-
gi, nazywam go fachowym, to watek finansowy, 
który jest skorumpowany.

Pierwszy ukazuje  szerokie pole działania 
Kitzera. Oszukiwał on na całej szerokości 
geograficznej – od Anglii, poprzez Niemcy, 
Bahamy, Meksyk, Panamę, Haiti, kontynental-
ne Stany aż po Hawaje. Jeździł wszędzie tam, 
gdzie tylko nadarzyła się okazja do niecnego 
zarobku. Na jego celowniku znajdowali się 
bogaci biznesmeni, którzy popadali w tarapaty 
finansowe. Bardzo sympatyczny, charyzmatycz-
ny wręcz wykorzystywał naiwność swych przy-

Roman Sidorkiewicz

Amerykańska pogoń za oszustem finansowym

szłych ofiar. Ofiarował im to, co było dla nich w 
danej chwili najcenniejsze, mianowicie szybką 
spłatę długów. Pobierał za tą czynność sowitą, 
wstępną opłatę i ...znikał. Był mistrzem nad 
mistrze w tym fachu. Doskonale orientował 
się w różnicach systemów prawnych w krajach, 
które nawiedzał. Wykorzystywał także różnice 
prawne w poszczególnych stanach USA. Tak 
potrafił manewrować, że sądy były bezradne 
wobec niego. Nie były zdolne do udowodnie-
nia mu, że jego oszustwa to wynik CeLOWeGO 
działania a nie tylko niefortunnych zbiegów 
okoliczności, swoistych wypadków przy pracy. 
Potrafił wmawiać organom sprawiedliwości, 
że działał zawsze w dobrej wierze. Kitzer i jego 
mało nobliwa rodzina, budowali swoją obronę 
na strategii „powiększyć chaos”.

Autor cytuje: „Główny biegły powołany przez 
prokuraturę, pracownik Departamentu Stanu, 
spędził ponad pięćdziesiąt godzin na miejscu dla 
świadka, próbując przeprowadzić zgromadzonych 
przez gąszcz transakcji Kitzerów. Argumenty oskar-
żenia wypełniły sześć tygodni. Dla przysięgłych z 
miasta Bismarck, których „The New York Times” 
określił jako typowych przedstawicieli mieszkańców 
Dakoty Północnej: sześć gospodyń domowych, trzy 
pielęgniarki i trzech pracowników fizycznych, było to 
nie lada wyzwania...Kiedy nadszedł czas na argu-
menty obrony, to adwokaci wodzili przysięgłych po 
bezdrożach zapisów z ksiąg rachunkowych”

Dodam, że chodzi tu także o jego ojca, 
który był dla Phila Kitzera autorytetem. Phil 
Kitzer senior, za solidną łapówkę dla urzędni-
ka pewnego banku, otrzymał od tegoż banku 
pożyczkę i otworzył agencję ubezpieczeniową 
pojazdów w Chicago. Kitzerowie wykazywali 
bowiem niebywałe uzdolnienia biznesowe. 
Po kilku już latach uzyskali kontrolę nad pięt-
nastoma firmami: ośmioma towarzystwami 
ubezpieczeniowymi w Illinois, sześcioma w 
Minnesocie i agencją reasekuracyjną w Lon-
dynie. Zatrudniali ponad 25 tysięcy brokerów 
i zarabiali miliony. 

Młodemu Philowi było to za mało, chciał 
działać samodzielnie. Znając sztuczki finanso-
wego świata zszedł na złą drogę. Nie działał sa-
modzielnie. Jego oszustwa wymagały całej gamy 
różnych pośredników – naganiaczy. Dzielili 
się solidarnie łupami; ich wielkość zależała od 
pozycji w piramidzie przestępczej. Kitzer stwo-
rzył coś na kształt wspólnoty oszustów. Tłumacze 
książki na język polski użyli niestety niezbyt 
fortunnych nazw – „promotorzy” i „Bractwo”. 
„Promotorami” nazwani zostali przestępcy zaj-
mujący wysoką pozycję w hierarchii, natomiast 
„Bractwo” odnosiło się do członków całej sieci 
przestępczej. Te nazwy w naszym języku mają 
zupełnie inne konotacje; promotorzy to osoby o 
znaczeniu pozytywnym, np. promotorzy pracy 
naukowej. Bractwo też ma u nas pozytywny od-
dźwięk, nijak nie pasuje do określenia bandy 
oszustów. Tłumacze winni znaleźć inne słowa, 
których nie brakuje w naszym języku.

Równoległym do wątku sensacyjnego, jak 
już wspomniałem, jest wątek czysto finansowy 
przestępstw naszego bohatera. To już wyższa 
nauka jazdy dla czytelników polskich. Jestem 
pewien, że mało kto połapie się w tym wszyst-
kim. W całej jego gamie przestępstw pojawiają 
się takie określenia fachowe jak: aktywa, listy 

kredytowe, poświadczenia depozytowe, obli-
gacje, formy zabezpieczenia, fałszywe depo-
zyty, sztuczne zawyżanie kursów giełdowych, 
fałszywe poręczenia itd. Do tego dochodzą 
rozliczenia międzybankowe, łapówki, kontrola 
nad oszustami przez Komisję Papierów Warto-
ściowych i Giełd a także różne strefy czasowe 
między poszczególnymi krajami i stanami, też 
dogodne dla oszustów.

W tej mętnej wodzie oszusta wyszukiwali 
przyszłe ofiary. Wydawałoby się, że w matecz-
niku kapitalizmu i wolnego rynku – w USA, 
wszystko jest perfekcyjnie zaprogramowane 
przez władze, iż  żaden oszust się nie prześli-
zgnie przez sito ustaw i kontroli. Ależ to naiwne 
myślenie! Dla mnie jest jasne – Ameryka to 
kraj dla ludzi przedsiębiorczych ale także dla 
wielkich oszustów i przestępców.

Phil Kitzer kiwał władze jak chciał. Sądy, 
prokuratorzy, FBI były bezradne. Dlatego FBI 
zdecydowała się na tajną operację, aby zdobyć 
niepodważalne dowody winy gangu.

Oszust został aresztowany 13 października 
1977 roku w Panamie i przekazany władzom 
USA. Długo się nie zastanawiał nad propozy-
cją swych dotychczasowych kumpli, tajnych 
agentów FBI, Wedicka i Brennana aby iść na 
ugodę z prokuratorem. Skruszył się, wsypał 
wszystkich swych  współpracowników. Po 
krótkim procesie dostał wyrok 10 lat więzienia, 
lecz odsiedział zaledwie trzy. Został – uwaga – 
biegłym sądowym do spraw oszustw podatko-
wych oraz wykładowcą w oddziałach FBI! Już 
jak siedział – wykładał! Ameryka potrzebowała 
go, swymi wykładami uratował wiele banków 
przed bankructwem. Wszyscy podziwiali go za 
praktyczną wiedzę, choć nie posiadał żadnego 
formalnego wykształcenia. Władze postąpiły 
słusznie – co komu po tak genialnym człowieku 
gnijącym we więzieniu? Lepiej niech podzieli 
się swą mądrością i uchroni społeczeństwo 
przed innymi oszustami. Przemiana zatem jak 
Szawła na Pawła. Dodam, że majątek Kitzera 
„rozpłynął się w mgle”. Władze skarbowe były 
bezradne w zakresie odzyskania jego przestęp-
czych pieniędzy.

Czytając tę powieść odnoszę wrażenie, 
że jej autor David Howard zafascynowany jest 
oszustem. Nawet nie ukrywa tego. Ameryka-
nie to dziwny naród. Walki z bandytami to 
historie, którymi zawsze ludzie się pasjonowali. 
Ale nigdzie na świecie nie ma takiego kultu 
złoczyńców jak w USA. To zaprzeczenie ewan-
gelicznej walki Dobra ze Złem. Z jednej strony 
lud amerykański pasjonował się westernami, 
w których wątek tej walki zawsze występował. 
Szczytem tego zjawiska był film z roku 1952 W 
samo południe z Gary Cooperem (1901 – 1961) 
w roli głównej. Nawet nasza „Solidarność” w 
wyborach w roku 1989 wzięła Coopera na swoje 
sztandary. Z drugiej strony najsłynniejsi bandy-
ci do dziś dnia żyją w mózgach Amerykanów. 
Wymienię kilku. Alphonse (Al) Capone (1899 
– 1947), słynny bandyta w Chicago w latach 
prohibicji, do dziś jest „patronem” tego miasta. 
O parze złoczyńców Bonnie Parker i Clyde 
Barrow powstały niezliczone filmy i sławne 
przeboje muzyczne („Bonnie i Clyde”). Kiedy 
zginęli w strzelaninie w roku 1934, do domu 
pogrzebowego pielgrzymowały tłumy, aby ich 
zobaczyć w trumnach. Kobiety płakały, robiły 
znak krzyża. A ich samochód, pokiereszowany 
107 kulami, został w latach siedemdziesiątych 
wystawiony na aukcji za...milion dolarów! O 
Billym Kidzie (1859 – 1881), młodym rewolwe-
rowcu i bandycie powstało wiele filmów. Tak 
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samo jak o Johnie Dillingerze (1903 – 1934). 
Filmy o włoskiej mafii w USA biją rekordy 
popularności do dziś.

Nie można zatem się dziwić, że i  Phil 
Kitzer mógł cieszyć się swoistym podziwem 
autora i władz sądowych USA. Podobnym 
„prestiżem” we więzieniu cieszy się największy 
oszust w dziejach Ameryki Bernard Madoff 
(ur. 1938). Ten pan był szanowanym finansistą, 
filantropem, prezesem Rady Dyrektorów Yeshi-
va University co nie przeszkadzało mu oszukać, 
głównie swych pobratymców - żydowską elitę 
finansową z Wall Street, na sumę blisko 60 
miliardów dolarów. Więźniowie i strażnicy 
pospołu go cenią - „Ot, miał głowę na karku, 
oszukiwał bogatych, zwykłym ludziom krzywdy nie 
zrobił”. W warunkach demokracji i swobody 
gospodarczej, działalność i pomysłowość oszu-
stów jest nieograniczona.

Praojciec przestępców finansowych Carlo 
Ponzi (1882 – 1949) stworzył w USA po I wojnie 
światowej piramidę finansową, która zrujnowa-
ła miliony naiwnych ludzi. Za jego przykładem 
poszli i u nas, po roku 1989, sławni oszuści, z 
których na czoło wybiła się para małżeńska P. 
z afery „Amber Gold”. Naciągnęli naiwnych i 
chciwych ludzi na sumę blisko 900 milionów 
złotych. Głupota ludzka nie zna granic, historia 
niczego ich nie nauczyła. Olbrzymie reklamy, 
bilbordy „inwestuj w złoto” kusiły potencjalne 
ofiary (a złoto akurat dołowało na giełdach). 
Ludzie wszystko potracili, sami są sobie winni. 
Najgorsze jednak w Polsce jest to, że w naszym 
systemie prawnym rozprawy sądowe ciągną się 
latami. Sędziowie i prokuratorzy niewiele w 
tej materii się orientują, gdyż nie mają żadnej 
praktyki gospodarczej. Do wszystkiego wołają 
biegłych jakby sami nie mogli zrozumieć co-
kolwiek (zupełnie odwrotnie niż w USA, gdzie 
rozprawy tego rodzaju są wręcz expresowe). 
Często ich wiedza nie jest wyższa niż wspomnia-
nych przysięgłych z miasta Bismarck. Dodat-
kowo ustawa RODO „znakomicie” kamufluje 
personalia złoczyńców. To najgorsza ustawa 
jaka mogła się narodzić w wolnej Polsce – chro-
ni bowiem złoczyńców przed społeczeństwem 
a nie odwrotnie! Po wyjściu na wolność będą 
anonimowi z możliwościami dalszych przekrę-
tów. A co ukradli i poukrywali to ich. Nie jeden 
im zazdrości i planuje pójść ich drogą.

Książka Davida Howarda to także dosko-
nały podręcznik wiedzy fachowej dla poten-
cjalnych oszustów. Jestem pewien, że takowi w 
Polsce się narodzą. Na razie ich przekręty są 
dosyć prymitywne, typu „na wnuczka”. A szkoła 
Kitzera to szkoła wyższa, prawdziwy uniwersytet. 
Oszustwa finansowe bowiem były, są i będą.

Jestem pewien podziwu dla pracy tłu-
maczy, choć dwa określenia, o których wspo-
mniałem nie były fortunne. Tłumaczenie 
tak fachowej literatury z przeznaczeniem dla 
masowego czytelnika nie jest łatwe. To nie 
to zwykła literatura piękna. Czytając książkę 
wolno i uważnie można we wszystkim się poła-
pać. Jedna osoba z pary translatorów, Wiesław 
Marcysiak (ur. 1962), bydgoszczanin, nauczy-
ciel akademicki przetłumaczył z angielskiego 
ponad dziewięćdziesiąt  powieści oraz wiele 
wierszy Boba Dylana! Niebywałe to.

Powieść tę winni obowiązkowo przeczytać 
ludzie związani z finansami, z bankami, ze służ-
bami skarbowymi. Aby mogli się zaznajomić jak 
można potencjalnie ich oszukać. v

David Howard, Dorwać Phila, przekład z angielskiego Wiesław 
Marcysiak i Anna Skucińska, Wydawnictwo Znak, Kraków 
2020. ss. 398

Dzisiaj zaczniemy od zagadki. Zgad-
nijcie, kto to wymyślił: „kurtyna spadła 
czyja spadnie głowa / w przyćmionych 
światłach jaki cień trzepoce // po każdym 
błędzie zaczynać od nowa / aż się pomyli 
kwestie jak dzień z nocą // aż utożsami się 
kot ze słowikiem / aż sufler uśnie marząc 
o wakacjach // gramy bez słowa w starych 
dekoracjach / z ciemnością w sercu z drwi-
ną pod językiem” („Ars poetica”). Piękny 
oktostych, poniekąd programowy i skądi-
nąd quasi-polityczny: można doszukać się 
w nim kilku aluzji do peerelowskiej rze-
czywistości totalitarnej. Wiersz rytmiczny 
i rymowany – któż jest jego autorem? Nie 
kto inny, tylko Bohdan Zadura, szef mies. 
„Twórczość”, były klasycysta (pisał sonety 
i oktostychy) i dzisiejszy awangardysta 
(preferuje vers libre et collage). Co zostało 
z tamtych odległych, wręcz nierealnych 
dekad? W przypadku autora „Starych 
znajomych” – chyba (!) owa „ciemność w 
sercu”, choć ze znakiem zapytania, wszak 
pesymistą nie jest. (Nie dajcie się zwieść 
predylekcji do czarnego humoru!). Na 
pewno pozostała „drwina pod językiem”, 
która ongiś przejawiała się w dyskretnym 
dworowaniu sobie z „błędów i wypaczeń” 
(epoki minionej), obecnie zaś tryska ze 
śmiało rozwartych ust opozycjonisty.

Redaktor naczelny „Twórczości” to 
poeta znany i uznany, prozaik i krytyk 
literacki, tłumacz literatur angielskiej, 
rosyjskiej i węgierskiej, laureat wielu pre-
stiżowych nagród (od nagrody im. Prusa 
czy im. Piętaka do nagrody im. Norwida 
czy im. Skoworody). Poprzestanę na tej 
lakonicznej prezentacji, choć (w in. oko-
licznościach) można by ją wcale długo 
kontynuować. Ważne jest to, że twórca 
cyklu „Oktostychów zimowych” (1974) 
już dawno porzucił tradycyjną poetykę, 
jakby nagle stracił szacunek dla form 
skrępowanych rymem, rytmem, cezurą 
(etc.). Kiedyś tworzył klasycyzującą lirykę, 
dziś uprawia «chwilopisanie». Nobliwą sa-
modyscyplinę formalną zastąpiła kreatyw-
na dezynwoltura. Rozpiętość pomiędzy 
zacytowaną „ósemką” a ponowoczesnym 
poematem „Skarbnica Narodowa (ready 
made)” jest po prostu KOSMICZNA. 
Syndrom progresu estetycznego? – „Nie 
lubię mówić o rozwoju poety, wolę mówić 
o jego przemianach” – przyznaje (znawca 
przedmiotu) Janusz Drzewucki. I słusznie. 
Rozwój danego pisarza (lub artysty) jest 
de facto kategorią dyskusyjną, relatywną, 
wreszcie – konwencjonalną, gdyż zależy 
od (arbitralnie) wybranego punktu wi-
dzenia. (Ostatecznie: Quod libet). Według 
mnie – co do autora „Radości czytania”, to 
wygodniej, rozsądniej (bezpieczniej?) jest 
mówić o metamorfozach artystycznych, 
niż o niewątpliwej ewolucji twórczej.

Właśnie mam przyjemność omówić 
kolejny zbiór poetycki BOHDANA ZADU-
RY „Po szkodzie”. Składają się nań wiersze 

Stanisław Chyczyński

Po szkodzie czy przed?

(w znakomitej większości), powiedzmy 
– obywatelskie. Boję się nazywać je poli-
tycznymi (acz roją się od treści ewidentnie 
politycznych) lub interwencyjnymi (acz 
zdają się mieć TAKI charakter). Dlacze-
go? To proste: Autor – jako diabelnie 
inteligentny obywatel świata – doskonale 
wie, że wiersze polityczne (tym bardziej 
interwencyjne!) to twórczość dotknięta 
progerią: nazbyt szybko się starzeje. [Kto 
za dwa krzyżyki będzie pamiętał, kim była 
Beata Szydło?]. A zatem lepiej przyjąć, że 
poeta (czyt. oświecony europejczyk) – w 
poczuciu troski obywatelskiej – podejmuje 
tematy codzienne, bieżące, aktualne, ale 
ważkie dla społeczeństwa, usiłującego 
przyjemnie funkcjonować pod przypisaną 
(losowo) szerokością geograficzną. Śmier-
telnym ostrzem krytyki mierzy głównie w 
polityków, którzy (nieudolnie lub niede-
mokratycznie) rządzą naszym państwem, 
oraz w obskurantyzm kleru, tumaniący 
ciemne masy. Poeta celuje również w tych 
rodaków, którzy kreują się na prawdziwych 
patriotów, dobrych katolików, obrońców 
życia poczętego (vide: „Hosanna” lub 
„Nowy wspaniały świat”).

Oczywiście tytuł książki nawiązuje 
do profetycznej frazy Kochanowskiego: 
„Nową przypowieść Polak sobie kupi, / 
Że i przed szkodą, i po szkodzie głupi”. Z 
lekcji polskiego dobrze wiemy, czemu ge-
niusz z Czarnolasu przestrzegał ziomków 
przed utratą zdrowego rozsądku. Z lekcji 
historii wiemy zaś, czym skończyła się śle-
pa obrona złotej wolności przez obywateli 
(alias szlachtę). Wielekroć byliśmy „po 
szkodzie”, ale (jako naród) potrafiliśmy 
wykaraskać się z otchłani. Bohdan Zadura 
sugeruje, że znów jesteśmy „po szkodzie” 
i pyta (implicite) jacy jesteśmy: mądrzy 
czy głupi? Ba, nawet głosi, że dryfujemy 
ku jakiejś (kulturowej?) katastrofie: „(...) 
mimo wszystko jestem / w lepszym stanie 
/ niż mój kraj” (s. 28). Albo: „Poetów 
przeklętych / wyparli żołnierze wyklęci 
/ Patriotyczną młodzież / patriotyczna 
odzież” („Postęp”). Ta prześmiewcza 
jukstapozycja wyraża szczery niepokój o 
głębszy wymiar samoświadomego człowie-
czeństwa. W „Biało-czerwonych” czytamy 
(np.): „Nasze kobiety mają biało-czerwone 
cipki / Nasi mężczyźni mają biało-czer-
wone fiuty / W naszych żyłach płynie 
biało-czerwona krew / Nasze dzieci mają 
biało-czerwono w głowach”. Akurat jestem 
wiejskim nauczycielem historii, niekiedy 
pytam uczniów: „Kto ty jesteś?” Najczęściej 
słyszę odpowiedź: „Jestem europejczy-
kiem”. (Serio!). Więc coś tu nie gra…

Bohdan Zadura to urodzony i utalen-
towany szyderca, słynny ironista, wielki 
kpiarz. „Drwiny pod językiem” nigdy mu 
nie brakowało. Oto np. 2-wers pt. „Zemsta 
jego narzeczonych” (in extenso): „jedna 
wyszła za ubeka / druga za profesora 
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Po szkodzie...
dokończenie ze str. 33

IPN-u”. Nawet w takim drobiazgu poeta 
umie zmieścić chichot naszej tragicznej 
historii. Piewca „Najlepszych lat” jest żar-
townisiem doskonałym – stać go również 
na subtelną autoironię, czego drobnym 
przykładem może być uwaga: „(...) jazgot 
w moich wierszach / to z powodu tego 
lustra akustycznego / w które nie wiem 
kiedy / zmieniła się moja / poezja” (s. 
34). [Sporo tego jazgotu w cyklu „Maszyna 
losująca”, a jeszcze więcej we wspomnia-
nym poemacie „Skarbnica Narodowa”, 
czyli w swoistym nawiązaniu do «gotowych 
rzeczy» dadaistów].

Zadura to głośny antyklerykał, wybit-
ny umysł, wyrafinowany intelektualista. 
W tytułowym wierszu „Po szkodzie” ma-
nifestuje swój przemyślany dystans: „to 
już chyba lepiej / byłoby / nie wybierać 
/ żadnego”. Wiadomo, chodzi o wybór 
prezydenta RP. Żadnego? Problem w 
tym (konstytucja!), że tertium non datur. 
Wystarczająco długo toczy się wojna 
polsko-polska. Gdzie dwóch się bije, tam 
trzeci korzysta. Być może zdegustowany i 
zniecierpliwiony humanista nie zamierza 
stawać po żadnej ze stron barykady. W 
każdym razie tak odczytuję wiersz „Pat”: 
„na szczęście modlitwy jednych / i złorze-
czenia drugich / są tak samo skuteczne”. 
Nota bene: „na szczęście”! – „Fortuna 
światem, nie nasz rozum rządzi” (J. Ko-
chanowski). v

Bohdan Zadura, Po szkodzie, Biuro Literackie, Stronie 
Śląskie 2018, ss. 91

Wokół roku 1920 to najnowsza książka 
w dorobku GRZEGORZA JACKA PELICY 
(1961-) teologa, historyka i samorządowca, 
który w swych publikacjach historycznych 
skupia się głównie w tematyce dziejów prawo-
sławia: jego kulturze duchowej i materialnej. 
Na omawianą publikację składa się siedem-
naście esejów. 

Spora ich część ogniskuje się wokół 
osoby generała Stanisława Bułak-Bałachowi-
cza (1883-1940) i dowodzonej przez niego 
wielonarodowościowej Ochotniczej Sprzy-
mierzonej Armii, która wzięła czynny udział 
po stronie polskiej w walkach z bolszewikami 
w trakcie wojny polsko-radzieckiej 1920 roku. 
Ukazanie się tej publikacji współgra z przypa-
dającą w tym roku (2020 r.) setną rocznicą 
tego wydarzenia. Opracowanie to jest zapew-
ne rozwinięciem wcześniejszej książki G. J. 
Pelicy z 2011 roku pt. „Bałachowcy” Stanisława 
Lisa-Błońskiego jako przestrzeń refleksji i historyczny 
dokument. 

Praca ta składa się z kilku wyraźnie 
zarysowanych bloków tematycznych, które  wza-
jemnie dopełniają się: przybliżenie postaci 
generała Stanisława Bułak-Bałachowicza i 
Ochotniczej Sprzymierzonej Armii, wojna 
polsko-bolszewicka 1920 roku na Lubelszczyź-
nie, prawosławie w dwudziestoleciu między-
wojennym, sprawy białoruskie, propaganda 
komunistyczna i zamachy dokonywane przez 
agentów bolszewickich, formacje wojskowe, 
które przyczyniły się do odzyskania przez 
Polskę niepodległości w 1918 roku oraz 
osadnictwo muzułmańskie na ziemiach pol-
skich i udział wyznawców islamu w walkach z 
bolszewikami.

Poświęcenie tej książki w znacznej mniej-
szościom narodowym (głównie Białorusinom 
i Tatarom, w mniejszym stopniu Żydom i 
Ukraińcom) zamieszkującym odrodzoną w 
1918 roku Rzeczypospolitą i ich wspólnej 
walce u boku Polaków z radzieckim najeźdźcą, 
stanowi jej największy atut. We współczesnej 
polityce historycznej prowadzonej przez 
państwo polskie grupy te są niestety często 
marginalizowane, taktowane jako swoista 
ciekawostka dziejowa, a nawet jako przeszkoda 
w kreacji państwa jednonarodowego. 

Michał Pasternak 

Eseje „Wokół roku 1920”

Ważnym tematem esejów jest kwestia 
białoruska. G. J. Pelica podchodzi do kwe-
stii Białorusi bardzo rzeczowo. Przedstawia 
trudne dzieje tego narodu, począwszy od 
czasów średniowiecza. Skupia się głównie – 
ze względu na obraną tematykę – na okresie 
początków XX wieku. Dowodzi, iż Białorusini 
nie są żadnymi spolszczonymi Rosjanami, tylko 
to autentycznym, posiadającym własną histo-
rię i kulturę narodem europy Wschodniej. 
Kubeł zimnej wody wylany został na państwo 
polskie, które w okresie dwudziestolecia mię-
dzywojennego, choć chętnie korzystało z bia-
łoruskiego rekruta, to jednak uniemożliwiało 
Białorusinom prowadzenie swobodnego życia 
narodowo-kulturalno-religijnego. Białorusini 
przedstawieni są tutaj jako pracowici, trzeźwo 
myślący i przywiązani do swej ziemi i wiary 
prawosławnej ludzie, którzy w XX wieku, w 
obliczu zagrożenia niesionego na radzieckich 
bagnetach, starają się mu przeciwstawić.       

Publikacja ta w znacznym stopniu po-
święcona jest zapoznaniu czytelnika z postacią 
generała Stanisława Bułak-Bałachowicza. 
Jako, że tekst tego opracowania zbudowany 
został z oddzielnych esejów, to i informacje o 
tym dowódcy zostały niestety poszatkowane. Są 
porozrzucane w różnych miejscach, co mocno 
utrudnia przyswojenie zaprezentowanych 
faktów i zbudowania sobie w głowie wizerunku 
tej postaci. Jest to duży błąd popełniony 
przez autora jeszcze na etapie opracowywania 
konspektu. I tak dla przykładu podstawowe 
informacje dotyczące daty narodzin czy po-
chodzenia generała poznajemy dopiero w 
trzecim eseju, gdzie w dwóch poprzednich 
opisywany jest jego szlak frontowy. Lepszym 
rozwiązaniem byłoby napisanie we wstępie lub 
też pierwszym eseju krótkiej, encyklopedycznej 
biografii, która to w toku kolejnych esejów 
byłaby uzupełniana o nowe fakty i obalanie 
narosłych wokół tego wojskowego i jego armii 
mitów. Niestety zabieg szatkowania zaobser-
wować możemy także w podejściu do innych 
wątków, co nieraz powoduje odczucie chaosu 
i utrudnia lekturę.

Ukazanie przebiegu walk 1920 roku na 
Lubelszczyźnie to mocna strona tej publika-
cji. Autor skrupulatnie odnotowuje ważne 

oferuje usługi edytorskie 

w zakresie:
  redagowanie,
  korekta, 
  opracowanie graficzne, 
  skład komputerowy, 
  druk 
książek (literatura, dzienniki, 
opracowania naukowe, 
publikacje jubileuszowe itp.)
oraz
innych tekstów literackich,
publicystycznych, naukowych
i urzędowych

www.akant.org

85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 62/1
tel. 052 321 33 71

e-mail: akant24@wp.pl

Instytut Wydawniczy 
„Świadectwo”



AkAnt 12(298)2020     str. 35     

ReCeNZJe    ReCeNZJe    ReCeNZJe   ReCeNZJe    ReCeNZJe   ReCeNZJe   ReCeNZJe  

bitwy i potyczki, zapisuje statystyki. Ciekawie 
przedstawia działającą na tym froncie forma-
cję wojskową znaną pod nazwą Ochotniczej 
Sprzymierzonej Armii – złożonej z przedsta-
wicieli wielu narodów Białorusinów, Rosjan, 
Ukraińców, Kozaków, Tatarów, a także naro-
dów Kaukazu np. Gruzinów. 

Opisana została także działalność agita-
cyjna bolszewików, którzy swą działalnością 
usiłowali wpłynąć zarówno na mniejszości na-
rodowe, jak i na większość polską, głównie ro-
botników. Autor przekonuje, że zdobycie przez 
komunistów Lublina otworzyłoby czerwono-
armistom drogę ku reszcie Polski, stanowiąc 
ważny przyczółek dla przyszłych wypadków, 
a także bazę dla prowadzenia dalszej agitacji.  

Podczas lektury dostrzegam fascynację 
autora dziejami prawosławia. Kwestii tej po-
święca w całości esej zatytułowany O cerkwie 
i Cerkiew: walka czy tło?. Tematyka ta  obecna 
jest także w innych rozdziałach. Jest to dobre 
posunięcie, gdyż zagłębiając się w historię 
początków XX wieku dostrzegamy, że w tam-
tych czasach religia mocno oddziaływała na 
świadomość ludzi zamieszkujących europę 
Wschodnią. Poznajemy losy kapłanów, którzy 
stanęli na pierwszej linii ideowej walki prze-
ciw, nastawionemu na wykorzenienie chrze-
ścijaństwa, komunizmowi, będących ofiarami 
tego totalitarnego systemu. Dowiadujemy się 
też, że w omawianym okresie trwała wręcz wal-
ka o rząd dusz Białorusinów zamieszkujących 
wschodnie rubieże odrodzonego państwa 
polskiego. Cerkiew prawosławna i Kościół 
katolicki (próbujący stworzyć w momencie 
nieobecności Patriarchatu Moskiewskiego dla 
Białorusinów nowy Kościół znany pod nazwą 
Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-słowiań-
skiego, zwany neo-unią), a także w mniejszym 
stopniu pochodzące z Ameryki ewangelikalne 
związki wyznaniowe, jak baptyści czy zielono-
świątkowcy, mocno konkurowały ze sobą o 
utrzymanie lub pozyskanie nowych wiernych. 
Szkoda, że autor objaśniał skrótowo, a czasem 
wcale, używane przez siebie związane z tą 
tematyką terminy, takie jak np. bieżeństwo, 
neo-unia czy Żywa Cerkiew, co bez ich „odszy-
frowania” utrudniło mi, jako laikowi w tym 
temacie, lekturę. Warto byłoby takie pojęcia 
objaśniać w przypisach dolnych. 

Sprawy orientalne, to ciekawa część tej 
książki, na którą – nie ukrywając –  najbardziej 
czekałem. Autor w przystępny sposób przedsta-
wia historię osadnictwa tatarskiego na ziemiach 
polsko-litewskich oraz udział przedstawicieli tej 
grupy etnoreligijnej w wojnie obronnej 1920 
roku. Ukazuje ciekawe postacie związane z 
tą religią np. imama Mateusza Bajrulewicza 
(Macieja!), który podjął się zadania świadcze-
nia posługi duchowej dla żołnierzy wyznania 
muzułmańskiego czy pułkownika Hassana 
Konopackiego, bohatera narodowego Polski 
i Białorusi. Dobrze świadczy o dobrym przy-
gotowaniu się autora do tego zadania fakt, 
iż podając zwyczajowe na ziemiach polskich 
określenia Tatarów słowo mahometanie pisze 
kursywą, podkreślając tym samym jej nienau-
kowość. Na uwagę zasługuje również odnoto-
wanie obecności muzułmańskich żołnierzy re-
prezentujących ludy Kaukazu, które od dawna 
prowadziły wojny z Rosją: Azerów, Czeczeńców 
i Dagestańczyków, którzy wspólnie z Tatarami 
walczyli po stronie polskiej m.in. w bitwach o 
Zamość, Płock czy Warszawę. Niestety wątki 
orientalne są też nieco poszatkowane. 

Podczas lektury spotkałem się z niekon-
sekwencją odnoście dokonywanych cytowań 
z języków: rosyjskiego i białoruskiego. I tak 
dwukrotnie przytoczone zostały, zapisane w 
grażdance, fragmenty hymnu Białorusi, które 
w przypisie dolnym są tłumaczone na język 
polski. W pełni popieram taką formę połącze-
nia oryginalnego zapisu i translacji. Natomiast 
nie rozumiem, dlaczego historyk ten nie 
zdecydował się na zastosowanie tego samego 
rozwiązania przy zapisach z języka rosyjskiego. 
W publikacji naukowej, przeznaczonej dla 
polskojęzycznego czytelnika nie powinniśmy 
trafiać na językowy mur utrudniający odbiór 
treści. Przytaczane krótkie zdania w języku 
Puszkina i Dostojewskiego może i nie są kluczowe 
dla zrozumienia procesu dziejowego, lecz jako 
czytelnik chciałbym móc w 100% zrozumieć 
treść tego, co czytam.

Publikację tę należy pochwalić za rozbu-
dowaną bibliografię oraz wykorzystanie  źródeł 
rosyjsko- i francuskojęzycznych. Także zamiesz-
czone fotografie, w tym te przedstawiające 
współczesne grupy rekonstrukcji historycznej 
w strojach z epoki, przykuwają oko, pozwalając 

poznać umundurowanie żołnierzy Wojska 
Polskiego i Ochotniczej Sprzymierzonej Armii. 
W tym drugim przypadku dostrzec możemy 
wyraźny ryt kozacki (np. noszone na głowach 
papachy). Dowiedzieć się możemy, że wielu 
żołnierzy byłej carskiej armii i dezerterów z 
Armii Czerwonej (często byli to rosyjscy Ko-
zacy), mających negatywną opinię na temat 
komunizmu, chętnie wstępowało w szeregi 
wielonarodowościowej armii gen. S. Bułak-
-Bałachowicza.   

Z przykrością odnotować trzeba, że 
Grzegorz Jerzy Pelica nie kryje się przed czy-
telnikiem ze swoimi prywatnymi poglądami. 
Widać, że bliskie są mu idee konserwatywno-
-chadeckie, którym kilka razy daje upust – cza-
sem mniej, czasem bardziej inwazyjnie – na 
kartach tej publikacji. W dwóch miejscach robi 
to aż za otwarcie. Przekonuje nas do zmiany 
treści drugiej zwrotki hymnu państwowego, 
postulując zamienienie postaci Napoleona Bo-
naparte na Marszałka Józefa Piłsudskiego (str. 
9). Z niechęcią odnosi się do osób przeciwnych 
Kościołowi i konserwatyzmowi obyczajowemu, 
nazywając ich wprost lemingami (str. 92). Takie 
wypowiedzi są czymś niedopuszczalnym w 
pracy naukowej. Szkoda, że takie kwiatki nie 
zostały usunięte na etapie korekty i dostały się 
do książki wydanej nakładem Stowarzyszenia 
Jedności Muzułmańskiej. Czytając regularnie 
książki i oglądając w sieci materiały wideo 
tego Instytutu byłem zawsze pod wrażeniem 
szacunku, który autorzy tacy jak: Rafał Berger, 
Mahmud Taha Żuk, Muhammad Ali Shomali 
czy Arkadiusz Miernik okazują drugiemu czło-
wiekowi, niezależnie od jego światopoglądu.

Reasumując, praca ta jest ciekawą publi-
kacją historyczną, która dobrze wpisuje się w 
tegoroczne obchody 100-lecia zwycięstwa nad 
bolszewikami. Prezentuje nieznane przecięt-
nemu czytelnikowi fakty i postacie, o których 
wiedza powinna trafić do powszechnej świa-
domości Polaków, jednakże wymienione w 
tekście tej recenzji uwagi, przede wszystkim 
rozdrobnienie wątków, czynią ją – przynaj-
mniej dla mnie – momentami trudną w 
odbiorze. v

Grzegorz Jacek Pelica, Wokół roku 1920, Stowarzyszenie 
Jedności Muzułmańskiej, Instytut Muzułmański, Warszawa 
2020, ss. 144

Poznałem i nad wyraz polubiłem wielko-
polskie środowisko literackie, a ono, muszę 
przyznać co chwilę odpłaca mi za ów subiek-
tywny afekt arcyciekawym tomem poezji. 

Moim aktualnym obiektem literackiej 
fascynacji stał się najnowszy tom MARII 
MAGDALENY POCGAJ Apokryfy uliczne. 
Przyznam otwarcie, ów wzbudził we mnie 
świeży i szczery zachwyt zaskakującymi 
metaforami, przepięknym zobrazowaniem 
lirycznym oraz wyjątkową bezpośredniością 
w nawiązaniu głębokiej i intymnej relacji 
z czytelnikiem. Przyznam też, że osobę au-
torki znam dość dobrze, zawsze Ją wysoko 

Andrzej Walter

Na strunach waszej wrażliwości

ceniłem. Tym tomem przekroczyła ona 
pewien Rubikon twórczości poetyckiej w 
stopniu wykraczającym poza siebie. Do 
dziś bowiem nie czytałem wierszy, które tak 
śmiało, mądrze i lirycznie przedstawiałyby 
świat ludzi spoza nawiasu społecznego, ludzi 
z pogranicza światów, kloszardów, włóczę-
gów, bezdomnych, bezpańskich, wolnych 
ludzi, których droga życia skierowała na 
społeczne manowce, na pozornie bezludne 
wyspy ptasiego życia, złudnie pozbawionego 
potrzeb i relacji. To ludzie mijani przez nas 
każdego dnia w każdym większym mieście, 
ludzie cienie, ludzie duchy, ludzie tajemnice, 
których zauważenie i dostrzeganie powoduje 

w nas erupcję sumienia, albo i nie powoduje 
i właśnie wtedy ... być może mamy problem.

Kto ma serce, popatrzy w serce i zobaczy 
tu ... inne serce, zobaczy samego siebie w 
prawdopodobnym przecież scenariuszu „raz 
na wozie, a raz pod wozem”, wreszcie zobaczy 
ów inny świat. To świat: biedny, skromny, 
umniejszony do radości z drobnostek, a 
jednocześnie świat tak nieskończenie wolny 
wolnością wydawałoby się bezwarunkową, 
wydaje się pełną, albo i przepełnioną – czym? 
– ależ tym o czym nic przecież nie wiemy. 

Potęga tej poezji rzuca nami o ścianę, 
którą społeczeństwo na nieszczęście posta-
wiło, aby nas odgrodzić od „tych ludzi”, od 
współczesnych trędowatych, od jednostek 
nieprzystosowanych i odrębnych, od dziwa-
ków, śmierdzących innym zapachem odszcze-
pieńców, słowem od ... obcych. 

dokoñczenie na str. 36
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Kultura obcego jest bowiem bardziej 
skomplikowana niż nam się wydaje. Jest 
reakcją na emanację sterylności i higieny 
współczesności, jest przesadną obawą przed 
innością, klaustrofobiczną wizją synoptycznej 
klęski wobec zarazy obcego i traumą wręcz 
wobec tego, czego po prostu nie znamy. 

Zagubiliśmy gdzieś chrześcijańską 
otwartość, wnikliwość, ciekawość obcego, 
życzliwość jego przyjęcia, przygarnięcia, 
przytulenia. Cybernetyczny świat rzucił nas w 
otchłań odseparowanych baniek, w których 
trwamy w czasie i przestrzeni ograniczonej, 
zamkniętej i ukrytej gdzieś na łączach. Real-
ny świat – dotyk, spotkanie, relacja – coraz 
mniej nas zajmują. A człowiek – ten stał 
się jedynie przeszkodą, zawadzającym nam 
czynnikiem ograniczającym naszą pseudo-
-wolność. Do tego skierowano naszą uwagę 
na inne problemy, zagadnienia i niby ważne 
tematy.

Maria Magdalena Pocgaj w Apokryfach 
ulicznych nie rozdrapuje ran. Nie grzebie w 
śmieciach. Nie wyrokuje i nie ocenia. Ona 
jedynie ukazuje, opisuje, może powiedzmy 
z odcieniem pytajnika - szkicuje: samotność, 
zagubienie, nieśmiałą niepewność, wędrów-
kę i miłość. Miłość do takiego wyboru, albo 
do takiego przeznaczenia, albo też do ska-
zania na bezdomność. Autorka jednak nie 
szuka przyczyn czy motywów, te nie mają dlań 
znaczenia i dla nas mieć też nie powinny. 
Rzeczywistość i prawdziwość serca nie pyta 
o przyczyny zakochania się, to się po prostu 
dzieje i to się po prostu pielęgnuje. Tak samo 
z „tymi ludźmi”. Oni po prostu są, są obok 
nas, żyją, czegoś potrzebują, są tacy sami jak 
my, a jednak są ... inni. 

Można zarzucić tej poezji pewną naiw-
ność, jednolitość, jednostronność wkraczają-
cą wręcz w monotonię treści, ale zauważmy 
przy tym jak to jest napisane, jaką frazą i me-
taforą operuje poetka, właściwie zaskakując 

nas każdym wersem, każdą sytuacją i każdym 
... spotkaniem. To jest bowiem tom drogi, 
pewnego rodzaju drogi. Tom spotkania. Nie 
tylko z nimi. To jest też spotkanie z własnym 
sumieniem, z samym sobą w lustrze dnia i 
rzeczywistości. To zarówno – takie spotkanie 
jak i lekcja, czy może nawet test naszej wraż-
liwości, empatii, umiejętności pochylenia się 
nad losem bliźniego, niekoniecznie obcego 
czy bezdomnego. 

I w tej materii poezja ta wykracza poza 
samą siebie. Poza autorkę. Wiersze te są kon-
centracją słów – esencją zbliżoną do ideału 
w uczuciu, relacji i pochyleniu się nad – no 
właśnie, nad kim i nad czym? Zadajcie sobie 
takie pytanie wczytując się w Apokryfy uliczne. 
To nie będzie lektura nieważna, obojętna i 
przemijająca. Ta lektura odciśnie się na was 
dozgonnym piętnem, utkwi w was na dłużej 
i pójdzie z wami głębiej.

Czymże byłby jednak ten tekst bez żad-
nego realnego przykładu (...)

***
Upstrzona przez gołębie
ponacinana scyzorykiem księżyca
to jego Atlantyda
dobrze mu się na niej siedzi
i przeżuwa życie

zegar na kościelnej wieży
spokojnie odmierza kroki do wieczności
platany darmo rozdają patchworkowe cienie
na trawniku bieleją niedopałki
może stokrotki

dopiero gdy machinalnie 
ręką sięga pod ławkę
szklany dotyk odziera go ze złudzeń

wczoraj wysączył ostatnią
kroplę lata

BEZPAŃSKIE

Małe porzucone światy
z jeziorkami najwierniejszych spojrzeń
wychudłymi ciałkami

wciskają się za pazuchę
wyświechtanej kurtki kloszarda
i liżą jego twarz
najszczęśliwszą
na całym tym 
obskurnym spłachetku 
rzeczywistości

***

Tak trudno wyjąć
z publicznych ram
i oddać do renowacji
w pracowni serca
ten chroniczny pejzażyk
z niedomytym cieniem
człowieka

jeszcze trudniej
przyznać się do niego
w świetle dnia
kiedy kopie 
swoje życie
jak pustą puszkę
po piwie

ŚPIĄCY

Tak śpią królowie życia
panowie losu
wystarczy kawałek wycieraczki
i przekonanie
że nikt nie otworzy zapasowych drzwi
na tyłach secesyjnej kamienicy

kołnierz wytartego płaszcza
postawiony do góry
na wszelki wypadek
z kieszeni wystaje berło
w kolorze butelkowej zieleni

takiego snu nie przerwie
pokasływanie miasta
ani przeciągły ryk syreny

trzeba się do niego ułożyć
po wielu nieprzespanych nocach
przeganianych z kąta w kąt
z ławki na ławkę
z parku do parku

ONI

Grzeją się przy chimerycznym ogniu
na złomowisku życia
na peryferiach świętego spokoju

wśród kuksańców i poszturchiwań
od razu robi się cieplej
a ileż wesołości płynie rynsztokiem słów

nagle któryś intonuje kolędę

pojmują że są braćmi w drodze
i oczy im wilgotnieją

Można te wiersze czytać na okrągło. Przez 
chwilę poczuć pewną odmianę wolności 
kloszarda i dostrzec jak 
Kolczasta akacja
drapie niebo
w podbródek

z ranki w chmurze
sączy się stróżka światła

albo usłyszeć jak 
Smutno szumią
parkowe latarnie
nad bezradnością
potłuczonych alejek

post scriptum:

Należy w tym miejscu dodać i zauważyć 
jak znakomicie tom Apokryfy uliczne jest wyko-
nany edytorsko, wydany przez Wydawnictwo 
Miejskie Posnania i uzupełniony graficznie 
przez jedno zdjęcie autorstwa Mai Rausch 
oraz dziewięć fotografii samej autorki. Pla-
styczność tej opowieści o świecie i ludziach 
potęgują też właśnie te fantastyczne, na-
strojowe fotografie świadczące o kunszcie, 
wrażliwości oraz prawdziwości wyczucia i 
postrzegania sztuki. v

Maria Magdalena Pocgaj, Apokryfy uliczne, Wydawnictwo 
Miejskie Posnania, 2019, ss. 76

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

i artyku³ów biurowych.

Zapraszamy do zakupów, wybieraj¹c 
bezp³atny odbiór zamówienia w naszej 

ksiêgarni.
www.ksiegarniapalucka.pl

Na strunach...
dokończenie ze str. 35
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JÓZEf BARAN znów zadziwił …. sobą. 
Poezją może już nie, bo jest ona dobrze 
znana – na wysokim  poziomie i lubiana. Z 
własną dykcją.

Świat wewnętrzny autora Dopóki jeszcze, 
ściśle spleciony ze światem zewnętrznym na 
zasadzie: świat jest taki, jakim go widzę – oto 
treść zbioru  wierszy  W wieku odlotowym.

Już sam tytuł określa przestrzeń liryczne-
go dziania się: czas końcowy, może przedostatni, 
mój czas.

I właśnie ta szczerość, bezpośredniość, 
zaproszenie do swego pokoju ze słojowatą 
deską stołu nie przysłoniętą żadnym obru-
sem jest wyjątkową wartością całej, w tym 
diarystycznej twórczości (trzy tomy dzienni-
ków) niegdyś prowincjalnego nauczyciela z 
Olszyn i Skawiny, którego w latach siedem-
dziesiątych XX wieku całymi kolumnami 
drukował  - zawsze na poziomie - „Tygodnik 
Powszechny”. Poeta bowiem zawsze pisze o 
sobie, czego żadne kamuflaże nie przykryją, 
a Józef Baran głosi to swoją twórczością cały 
czas. Nie jest - tak często spotykanym literac-
kim - obłudnikiem.

Tom W wieku odlotowym zawiera wiersze 
z lat 2015-2020 i w istocie jest lirycznym 
pamiętnikiem. Wyrasta z tych trzech tomów 
diariuszy; jest jednym z nich. Choć formalnie 
jest liryczny, ale jest też narracyjny - mamy 
wiele opisów różnych przygód, tych doświad-
czonych podczas wędrowania po świecie 
uważnej obserwacji i lotnej wyobraźni.

Mamy też fraszki, choć nie trywialnie ry-
mowane (Fraszka na ważniaka, Finis Poloniae) 
i gawędy liryczne, czyli wiersze nie przycięte 
według Przybosiowej miary minimum słów 
maksimum treści. Słów w nich jest maksimum, 
ale wcale się nie przelewają poza krawędź pu-
charu utworu i treści też maksimum a nawet 
i więcej, bo poezja ma to do siebie, że mówi 
też między wierszami i  poza wierszami, to znaczy 
utworami, i poza czasem czytania, i poza…

Stykałem się z poezją autora Podróży z 
tej i nie ziemi co najmniej  pół wieku i zawsze 
ją czytałem z satysfakcją nasycającego się 

Stefan Pastuszewski

Bez literackiej hipokryzji

smaczną potrawę konsumenta. Zapamię-
tałem ją, choć oczywiście nie poprzez co 
celniejsze metafory, gdyż nie jest to poezja 
werbalnych inkrustacji, tylko głębi przeżycia. 
To reportaże z metafizycznych wędrówek w 
różne, niekończące się głębie i niebotyczne 
płaskości.

Samego autora gdzieś tam kiedyś parę 
razy widziałem ale zetknąłem się z nim 
bezpośrednio w Gorzowie Wielkopolskim 
w 2017 roku na posiedzeniu jury konkursu 
literackiego im. Zdzisława Morawskiego. 
Spieraliśmy się ale nie za bardzo, zgodził 
się na moją propozycję pierwszej nagrody. 
Potem był obiad; trochę obwąchiwania i 
smakowania siebie i wio samochodem do 
Bydgoszczy. To musiało być ważne, skoro 
do dziś się pamięta i skoro korespondencja 
nasza, choć rzadka, trochę trwała…

Piszę o tym nie po to, aby kąpać się w 
blasku twórcy, przez Janusza Drzewuckiego 
w „poczet najważniejszych poetów polskich  
przełomu wieków” zaliczanego, ale aby 
podtrzymać aurę pamiętnikarską, w której 
niemal w całości, bez literackiej hipokryzji, 
zanurzona jest twórczość Józefa Barana. Jest 
ona prawdą, bo w istocie - obok tej Bożej 
prawdy całościowej (choć jeden nie wie mniej 
/drugi/ nie wie o wiele więcej,  s. 57)  - jest 
tylko moja prawda – Józefa Barana, moja, 
twoja, przechodnia z ulicy. Ale jest też chyba 
prawda wspólna, że żyje się co prawda raz / ale 
wiecznie (s.193).    

I tym optymistycznym akcentem można 
by zakończyć pierwszą, gorącą relację ze spo-
tkania z najnowszą książką Józefa Barana, a 
właściwie - jak cały czas podkreślam – z nim 
samym, gdyby nie moja pedagogiczna pasja 
wzmagana przez prowadzone co dwa tygo-
dnie – mimo pandemii – warsztaty literackie. 
Wszystkim, którzy chcą /muszą pisać o pan-
demii przytaczam w całości wiersz wzorcowy 
i chyba niedościgniony w tym temacie (są 
jeszcze: Maskarada-s. 143-145 i Niespokojne 
przedwiośnie 2020 – s. 206-208).     

DWA ŚWIATY

                       1 
powietrze drga 
milionem
promiennych dzwonków 
pogody

gołębie
obtańcowują w tryumfalnym
tańcu godowym
słońce

synogarlice 
zachłystują się 
zachwytem
na parapecie leniwie 
prężą grzbiety koty 
bohemoty

bazią się bazie

żonkilą żonkile

gwiżdże kos 
na wszystko 
na pół nieba

co więcej trzeba

gdy zapalają się w oczach 
na przemian 
          na biało
                  różowo
                          fioletowo

fajerwerki
tarnin
migdałowców 
magnolii 
trześni...

                    2

.. .ale wystarczy 
zamknąć okno 
na ogród

i znowu
przez twój pokój 
przepłynie
pandemialna chmura
medialna
          z ostatnimi niusami 
pogrążając 
wszystko 
w zaćmieniu

do głowy 
ci się włamią 
trumny z Bergamo

zapchane kostnice w New York

usłyszysz przez jedną ze ścian 
jęk konających w Wuhan

jeszcze chwila i 
cały twój pokój zajmie 
się zarazą telewizorową

                     19/20 kwietnia 2020 v

Józef  Baran, W wieku odlotowym, Poznań 2020, Wydaw-
nictwo Zysk i Spółka, ss.220
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Meridian mgły to debiutancka książka 
poetycka  ANETY WITERSKIEJ ,  byd -
goskiej poetki, urodzonej w Malborku 
– rocznik 1980. Podaję datę urodzenia, 
gdyż sama autorka bynajmniej tego nie 
kryje, a nawet czyni z niej temat jednego 
ze swoich wierszy („Między pokoleniami 
X i Y”): „Urodziłam się w Solidarność”.

W wierszu „Bo” wyznaje: „moje usta 
mają kształt / długiej rozmowy z samą 
sobą // drzewo / rzeka / niebo // 
spokojnie milczą”. Zresztą do przyrody, 
jako swego rodzaju układu odniesienia, 
elementu constans, odwołuje się przynaj-
mniej w kilku wierszach („Bo”, „Po lesie 
spacer”, „Moje Żuławy”) - z tym, że nie 
jest to zwykłe przystanięcie w biegu życia 
i kontemplowanie natury, nie jest to więc 
jakiś błogi przerywnik, ale poprzez kon-
takt z przyrodą – drzewami, zwierzętami 
– poetka próbuje odnaleźć samą siebie, 
zrozumieć coś, poczuć… Bo nie zapo-
mina przy tym, że przede wszystkim jest 
Człowiekiem:
„nazywam się człowiek // to tylko osiem li-
ter / a mówią mi co mam robić” („Między 
przecinkiem i kropką”). A bycie Człowie-
kiem do czegoś zobowiązuje, ale jest także 
pewnym narzuceniem konwencji, rytmu 
życia, umiejscowionego nieodmiennie 
między narodzinami a śmiercią. W ogóle 
dużo jest w tym tomie tego „między”, obec-
nego w tytułach dwóch wierszy.

Poetka znajduje się jakby na rozstaju 
dróg: między prawdą a kłamstwem, naturą 
a cywilizacją, także tą cyfrową („Cyfrowo”), 
między tym, co jest, a tym, czego nie ma 
(już? Jeszcze?).

Jarosław Stanisław Jackiewicz

Mglistość

No i – między Bogiem a Człowiekiem: 
„wody się cofnęły / arka nie wypłynęła / a 
on i tak raz do roku / schodzi z krzyża // 
ewentualnie wycierasz mu / kurz z ramion 
/ wymieniasz zardzewiałe gwoździe / w 
ostatniej desce ratunku” („Sumienie”).

Znaczące miejsce w tej poezji zajmuje 
też tytułowa mgła – Autorka poświęciła jej 
aż cztery wiersze: „Październikowa mgła”, 
„We mgle”, tytułowy „Meridian mgły” i 
„Mgła”. Literacko mgła już zawsze chyba 
będzie mi się kojarzyć z „tą mgłą tą mgłą” z 
powieści edwarda Stachury „Siekierezada 
albo Zima leśnych ludzi”. U „Steda” mgła 
jest symbolem depresji – przynajmniej ja 
tak to odbieram, ale wydaje mi się to ewi-
dentne, u Witerskiej jest chyba podobnie, 
o czym świadczy ten fragment:
„czasami zachodzę mgłą / mówisz mi że 
zapadam się w siebie / a moje milczenie 
staje się głuche i ślepe” („We mgle”).

Obok „Siekierezady” narzucają się też 
inne kulturowe inspiracje, jak choćby fil-
mem „Amator” Krzysztofa Kieślowskiego:
„natura ma czasem wielką potrzebę intym-
ności / prześwietla wtedy klisze w naszych 
aparatach / a obiektywy kieruje w głąb 
nas samych” („Mgła”). Tak więc mgła, 
pokrywając świat nieprzejrzystym białym 
woalem, niejako zmusza nas do wejrzenia 
w głąb samych siebie, jak to uczynił bo-
hater „Amatora”, Filip Mosz, grany przez 
Jerzego Stuhra, przekierowując kamerę 
na samego siebie.

„Meridian mgły” to książka niezwy-
kle, mam wrażenie, intymna, osobista. 
Ale nie ma w sobie nic z rozlewności czy 
ekshibicjonizmu.

Urodzony w 1966 roku PIOTR GAJDA 
jako poeta zadebiutował zbiorem Hostel 
dopiero w 2008 roku. Można zauważyć 
wiele zbieżności – nie tylko metrykalnej – 
ze swoim pokoleniem w jego nowej książce 
poetyckiej Człowiek z halabardą.

Można wyczuć podobne nastawienie 
do świata, co w poezji Marcina Świetlickie-
go, czy Macieja Meleckiego. Można znaleźć 
w wierszach poety z Tomaszowa Mazowiec-
kiego owo nieco romantyczne, ale egocen-
tryczne poetyckie ja przeciwstawiające się 
naporowi świata ze wszystkimi zmianami, 
ideologiami, frazesami politycznymi. W 
wierszu o tytule zaczerpniętym z baśni Han-
sa Christiana Andersena Nowe szaty cesarza, 
w którym podmiot liryczny utyskiwał, że 
ideologia kapitalizmu nadeszła do Polski 
z Zachodu „pomimo propagandy socjali-
stycznej”, poeta kreował się na wiecznego 
podróżnego, z walizką „pełną brudnych 
ubrań”.  Świadomy niedoskonałości prze-
mian jakie zaszły w Polsce w latach 90-tych, 

Mateusz Wabik

Wiersze Gajdy na tle pokolenia

Teraz parę słów o formie tych wierszy.
Przede wszystkim, mimo że jest to de-

biutancki tomik, ta poezja jest już bardzo 
dojrzała, warsztatowo opanowana. Żaden z 
tych wierszy nie jest przegadany, Witerska 
panuje nad formą, wie nie tylko CO chce 
powiedzieć, ale też JAK – nie zdarza się 
to zbyt często w debiutanckich tomikach. 
Widzimy to choćby w pewnej zabawie sło-
wami (na szczęście nie idzie to w kierunku 
poezji czysto lingwistycznej), w tworzeniu 
neologizmów („nocmyśli”, „milczynoc”), 
w ciekawym zestawieniu słów i grze ich 
znaczeniami („Niema. Nie ma jej nawet 
w szeptach modlitwy”, „rozmawiałam z 
nocą / gdy nie spała”, „zza źrenicy okna”).

Niezwykle ciekawym posunięciem jest 
– w przypadku wiersza „JA” - przesunięcie 
tytułu z początku na koniec i uczynienie 
z niego puenty.

Nie jest to może twórczość najła-
twiejsza w odbiorze – ale też nie nazbyt 
hermetyczna. Może dzieje się tak dlatego, 
że niemal każdy wiersz kryje w sobie roz-
maite podteksty, niuanse, pola interpre-
tacyjne. Ale jest to bogactwo tej poezji, 
bez wątpienia. Jednym słowem Meridian 
mgły to udany debiut książkowy, bo debiut 
dojrzały. Jeśli miałbym wyrazić, może nie 
tyle zarzut, co pretensję do Autorki, to… 
że nie wyjaśniła Czytelnikom, czym jest ów 
meridian. A nie jest to słowo powszechnie 
znane czy używane. Więc teraz przytoczę 
definicję:

Meridian – pojęcie z zakresu trady-
cyjnej medycyny chińskiej opisujące linię 
łączącą punkty akupunkturowe, a mające 
się odnosić do drogi, którą przemieszcza 
się energia qi, używane jako teoretyczna 
podstawa akupunktury, termopunktury 
itp. v

Aneta Witerska, MERIDIAN MGŁY, Bydgoszcz 2020, 
Wydawnictwo Autorskie 

a także tego, że nie ziściły się marzenia 
jego pokolenia o Polsce, wybrał bycie w 
drodze, bycie tak naprawdę nigdzie. W 
Dniu wolnym od pracy pisał, że ”wyzysk to jest 
fach na wzór/najstarszego zawodu świata”. 
Nawiązał tym samym do młodopolskiego 
przekonania, że kapitalizm polega na tym 
samym co prostytucja. 

Mimo wszystkich przemian jakie zaszły 
w Polsce, Gajda nie zapomniał o swoich 
socjalistycznych korzeniach (o piciu „wina 
socjalizmu” w jednym ze swoich wierszy 
pisał Marcin Świetlicki). Poeci roczników 
60-tych w latach 80-tych i 90-tych, odrzucali 
ideologię PRL-u jako państwa totalitarne-
go, zaprzeczającemu wolności człowieka, 
ale nie oddalili wszystkiego co oferował 
socjalizm. Byli niechętni wobec zakłama-
nia świata opartego na ekonomii. Nieufni 
wobec akwizytorów, reklam, sprzedajnych 
dziennikarzy, często wybierali postawę 
autsajderską. 

Standaryzację i homogenizację współ-

czesnego świata opisywał Smolak jako wizję 
ludzi z kodami kreskowymi na czole. Piotr 
Gajda pisał w swoim wierszu, „jeśli telewi-
zor da się włączyć/i wyłączyć, człowieka 
natomiast można jedynie/transmitować”, 
udowadniając, że częściej obcujemy z 
drugim człowiekiem dzięki technicznemu 
obrazowi. W jednym ze swoich esejów 
Michał Paweł Markowski kreślił obraz 
człowieka współczesnego jako człowieka 
z pilotem w ręku przed telewizorem. Ale 
fragment wiersza Gajdy także można rozu-
mieć, że spotkanie z drugim człowiekiem 
w rzeczywistości przypominało retransmisję 
telewizyjną. Tak jakby przez zwielokrotnie-
nie świata przez obrazy medialne, nie dało 
się z kimś zwyczajnie porozmawiać i Piotr  
Gajda wpadał w pułapkę - krytykując świat 
oparty na ekonomii wikłał się w słownic-
two z dziedziny marketingu, finansów. Po 
przeczytaniu jego tomiku stwierdzam, że 
jest to dosyć interesująca propozycja, gdyż 
wielu jego bardziej znanych rówieśników 
porzuciło stare poetyki na rzecz nowych 
poszukiwań, co nie zawsze wyszło im na 
dobre. v  

Piotr Gajda, Człowiek z halabardą, SPP Łódź 2020
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MAREK SŁOMIAK to poznański po-
eta, który debiutował w roku 1968 zbiorem 
wierszy Próby liryczne. Jego aktywność nie 
wyczerpuje się jednak wyłącznie na niwie 
pisarskiej, ale obejmuje obszar szeroko 
rozumianej animacji kultury. Już w latach 
siedemdziesiątych zorganizował dwie ważne, 
ogólnopolskie imprezy poetyckie: „Sympo-
zjum Młodej Poezji Województw Zachodnich 
i Północnych” w Chodzieży oraz „Ogólno-
polską Wiosnę Poetycką” w Jarocinie. Przez 
wiele lat prowadził też u siebie w domu 
„Salon Poetycki u Marka”, w którym brało 
udział wielu znanych poetów. Pokłosiem 
tych spotkań była seria wydawnicza. Również 
i obecnie Marek Słomiak czynnie uczestniczy 
w życiu literackim Poznania, biorąc chociaż-
by udział w spotkaniach Klubu Literackiego 
„Dąbrówka”, czy będąc redaktorem kwartal-
nika Okolica Poetów. Wspomniane powyżej 
formy aktywności to tylko wybrane przykłady 
z jego bogatej biografii, ale świadczące o 
jednej, bardzo ważnej cesze Słomiaka, którą 
jest jego całkowite oddanie się poezji – nie 
tylko oczywiście podczas aktu twórczego, 
ale i poprzez branie udziału w spotkaniach 
poetyckich, również ich organizowaniu czy 
redagowaniu wydawnictw literackich. Taki 
jest waśnie Marek Słomiak – gdy zabiera głos 
podczas wieczorków poezji bądź w trakcie 
zwykłych rozmów przy kawie, to właśnie po-
ezja staje się sprawą życia i śmierci, to wtedy 
przemawia żarliwie, odkrywając jednocześnie 
swoją wielką wiedzę na poruszane tematy.

Jego najnowszy tomik, który ukazał się 
w poznańskim Wydawnictwie Bonami, nosi 
tytuł błękitność błękitnieje w Słowa bramie. Zaraz 
po przedmowie, autorstwa Jacka Juszczyka, 
otwiera go motto z Mikołaja Sępa Szarzyń-
skiego. Dlaczego właśnie Sęp Szarzyński 
–szesnastowieczny poeta z przełomu epok 
renesansu i baroku? Może właśnie dlatego, 
że łączył w swej twórczości metafizykę i wątki 
erotyczne, podobnie jak Marek Słomiak. 
Dwa główne tematy jego wierszy to właśnie 
metafizyka oraz bezpośrednie odniesienie 
do miłości ziemskiej, niekoniecznie jednak 
zawsze w bezpośrednim wymiarze cielesnym, 
często zaś idealizowanym. W erotykach 
Słomiaka pojawiają się zarówno subtelne 
tchnienia miłosnych zapatrzeń, jak i w peł-
ni haptyczne wyobrażenia kobiecego ciała. 
Bardzo dobrym przykładem jest tutaj utwór 
bez tytułu. Pierwsze pięć wersów to subtel-
ne przeczucie kobiecej obecności, wręcz 
anielskiej: z uczuciem i wyczuciem / rozchylasz 
delikatnie / lekki powiew świtu/ płyniesz wśród 
przebłysków / oczu w niebiańskiej poświacie. Dalej 
owa niebiańskość przechodzi w całkiem zmy-
słowe doznanie: - jesteś tak ulotnie / zalotna jak 
lotna / woń powietrza w oddechach/ świetlistego 
wyznania / po łukach bioder / strzelistość katedry 
ciała. W wierszach oba te wątki nie stoją w 
sprzeczności, lecz wzajemnie się dopełniają, 
są wręcz zapowiedzią wieczności. Tak przed-
stawił to autor w zakończeniu jednego z 
utworów bez tytułu: kobieta i mężczyzna / miłość 
i kochanie / dwie zespolone całości / w całość dla 
jedności splecione / - - są zapowiedzią kręgów / 
wieczności stanu bycia / przyszłego. Jakby chciał 

Jerzy Ł. Kaczmarek

Poetycki szept

powiedzieć, że wieczność zaczyna się tutaj, na 
ścieżkach ludzkiego życia, w ciałach kochają-
cych, ale i w ciałach udręczonych: z mroków 
ciała nic nie wygląda/ już poprawnie i barwnie/ 
okna czasu ciemnieją i więdną / bezczynne (więc 
trwaj). Owe próby łączenia dychotomii zna-
mionują wysoki walor tej poezji.

W tematykę utworów Słomiaka na-
prowadza nas również tytuł całego zbioru 
błękitność błękitnieje w Słowa bramie. Po-
czątkowe słowa „błękitność błękitnieje” 
pojawiają się w pierwszym i ostatnim wier-
szu książki. I są to utwory skierowane do 
kobiety. Pierwszy z nich nosi tytuł przy tobie 
i zaczyna się wersami: błękitność błękitnieje / 
przy tobie. Natomiast końcowy wiersz, przy 
tobie II, rozpoczyna się podobnie: błękitność 
błękitnieje / przed tobą i w tobie. Ta błękit-
ność odsyła nas do niebiańskich bram, do 
miejsca wypełnienia i spełnienia miłości, 
na co wskazuje druga część tytułu „w Słowa 
bramie”. Zauważmy, że „Słowo” pisane jest 
tutaj z dużej litery, co w tomiku nie zawsze 
się zdarza. Autor świadomie pisze ten wyraz 
raz z dużej, innym zaś razem z małej litery. 
Duża litera odnosi nas do odwiecznego 
Logosu, do pytań ostatecznych o sens ist-
nienia i drogę ku Bogu. Właśnie o Bogu i 
mocy Słowa pisze Słomiak w początkowych 
wersach jednego z wierszy bez tytułu, dedy-
kowanego Kindze: droga Boga to: / podróż w 
Słowie / Słowo z podróży / podróży moc Słowa 
/ Słowa myśl wieczna. Słowo wskazuje więc 
drogę, jest ostatecznym pragnieniem i 
wypełnieniem życia, o czym pisze dobitnie 
autor w wierszu, również nie zaopatrzonym 
tytułem: być jak Słowo / i poprzez Słowo być. 
Słowo staje się tytułową bramą, do której 
dążymy, a drogę ku niej próbuje odnaleźć 
poprzez słowo poeta.

Tęsknota do odwiecznych przezna-
czeń przewija się przez cały tom, choć nie 
zawsze jest ona wyrażona wprost. Często 
jest tylko przeczuciem, momentem za-
chwytu nad przelotnością zdarzeń bądź 
drugim człowiekiem, szeptem, który jest 
wzruszeniem, ale wybrzmiewa mocniej 
niż krzyk: - - błękitność błękitnieje / w tobie / 
szeptem czułym i rozumianym (przy tobie). Ten 
szept ma czasem wymiar miłosny, czasem 
eschatologiczny, ale zawsze jest zwrócony 
ku rzeczom najważniejszym, ku temu, co 
stanowi o conditio humana. Szept komple-
mentarny jest z ciszą, w której rozgrywają 
się rzeczy najważniejsze, i ta cisza pojawia 
się u Słomiaka. W jednym z utworów, któ-
rego tytuł stań się ciszą brzmi jak wezwanie, 
czytamy w pierwszych wersach: zakryj oczy 
/ wygłusz słuch / bądź ciszą ciała / choć na 
chwilę. Poezja Marka Słomiaka to poezja 
subtelnego szeptu i ciszy, ale również czę-
stej niepewności. Ma ona wszakże jasny im-
peratyw poszukiwania prawdy i zwracania 
się ku rzeczom najważniejszym, ku temu, 
co nas przerasta, stąd też może pojawić się 
zwątpienie, jak w wierszu więc trwaj: tylko 
tęskność z tęskności / się wyłania po labiryn-
tach / minojskiej niemożności spełnienia / ale 
mimo to jesteś / jeżeli jesteś / prawdziwością 
prawdy. Pomimo jednak zwątpień gdzieś 

na dnie zawsze jest to przeczucie prawdy, 
która prowadzi do Słowa. I warto tym po-
szukiwaniom poświęcić życie, choć szybko 
przemija, choć zdaje się być marnością, ale 
jest przecież tylko drogą, która prowadzi 
dalej, jak to pięknie ujął Marek Słomiak w 
wierszu do: wiem / że już za kilka oddechów / 
pójdę - - wędrowiec poprzez / zielone łąki do… v

Marek Słomiak, błękitność błękitnieje w Słowa bramie, 
Wydawnictwo Bonami, Poznań 2020, s. 67.

Zakład Optyczny

AUTORYZOWANA
PRACOWNIA OPTYCZNA 

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

Sob. 10:00 -13:00

D.H. HeRMeS
ul. Wojska Polskiego 23

52 361 96 46

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

ul. Niedźwiedzia 7
52 322 47 47

GABINeT OKULISTYCZNY
Pn., wt., od 16:00; pt. od 14:30
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Nowe tytułyPiszą do nas
Pandemiczny numer „Akantu” jest bar-

dziej otwarty i różnorodny, bardziej literacki 
(zgodnie z nagłówkami); teksty są ciekawe, 
różnorodne i na poziomie.

Na uwagę zasługują wiersze Waldemara 
Jaglińskiego, Marka Jaglińskiego, Ady Żu-
rawskiej i Doroty Czerwińskiej, trzy niezłe 
opowiadania, oraz bardzo sprawnie napisany 
tekst o popkulturze cyfrowej, autorstwa Mi-
chała Frąckiewicza.

Ja natomiast, po długiej wędrówce po 
„dżungli” językowo-pojęciowo-znaczenio-
wej, jestem już trochę zmęczony. Teraz, na 
starość lubię teksty proste, lekkie, łatwe i 
przyjemne, acz ciekawe. Pisać prosto, acz 
precyzyjnie, o rzeczach trudnych - to lubię. 

Jarosław Seidel
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